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TANULMÁNYOK 

HERMANN RÓBERT 

GÖRGEI ARTÚR, A HADVEZÉR 

Perjés Gézának tanítványi tisztelettel 

Amikor az idős Görgei valamikor a múlt század kilencvenes éveiben felkereste Mik
száth Kálmánt, az akkor már igencsak nevezetes író nem állhatta meg, s megkérte az ősz 
tábornokot, mondana valamit a gyermekkoráról: „Miben nyilvánult például az Ön kato
nai talentuma, mielőtt katonává lett volna?" A tábornok elmosolyodott s szerényen eny-
nyit mondott: „Nem volt énbennem semmi katonai zseni. Az csak mese, magyar legen
da, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész, és a fickók dere
kasan viselték magukat néhányszor. A többi lári fari". Mikszáth azonban nem elégedett 
meg a válasszal, mondván, hogy a Simonyi óbesterek és Moltkék között ő is meg tudja 
húzni a határvonalat, mert „az üsd-vágd metódussal lehet talán csinálni egy-két bravúr-
stiklit, de bányai hadjáratot nem". Görgei végül kibökte, „hát az bizonyos, hogy a félel
met sohase ismertem. Ezzel az egy érzéssel kevesebbet adott a természet, mint a többi 
embernek."1 

A válasz kétségkívül tükrözte Görgei hadvezéri egyéniségének egyik fontos vonását. 
De - mint ez közismert - a bátorság kevés az üdvösséghez a hadvezéri pályán. 1848-49 
történetében tucatjával találunk olyan katonákat, akik halált megvető bátorsággal küz
döttek az ütközetekben, de ha vitézségük révén magasabb beosztásba jutottak, ott csődöt 
mondtak. 

Az igazi hadvezérnek - Clausewitz szerint - a bátorságon kívül szüksége van a ma
kacsságtól távol álló határozottságra, lélekjelenlétre, a gyors döntés képességére, hadve
zéri szemmértékre, tehát az ellentmondó hírek közötti gyors és helyes elhatározás képes
ségére, megfontoltságra, tájékozódási képességre, képzelőtehetségre, s végül a mindezen 
képességeket és tulajdonságokat szintetizálni képes intellektusra. 

A clausewitzi meghatározás egyszerre egyedi és általános; megmutatja, hogy a XIX. 
század közepén a napóleoni háborúk tapasztalatai után a hadtudomány művelői milyen 
követelményeket támasztottak a hadvezérekkel szemben; ugyanakkor szinte minden kor
szak hadvezérei számára elérendő normát állít.2 

A hadvezér azonban mindig az adott korszak gyermeke is, s így tevékenysége nem 
értékelhető attól elválasztva, mintegy időtlenül. Görgei hadvezéri működése sem vizs
gálható anélkül, hogy figyelembe vennénk képzettségének és felkészültségének mérté-

Mikszáth Kálmán: Az öreg diktátor. In: Töviskes látogatóban. Budapest, é. n. 177-178. o. 
Carl von Clausewitz: A háborúról. (Fordította: Réczey Ferenc) Budapest, 1961. I. k. 75-95. o. V. ö. Per

jés Géza: Clausewitz. Budapest, 1983. 379-398. o. 
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két, a rendelkezésére álló eszközöket, a döntései hátteréül szolgáló információkat és az 
ellenfél erejét. 

A ma már könyvtárnyi Görgei-irodalomban hosszas búvárkodás után is alig találni 
olyan tanulmányt, amely összefoglalóan tekintené át a tábornok hadvezéri teljesítmé
nyét. A szabadságharc múlt századi történetíróit inkább a politizáló, mint a hadakozó 
Görgei foglalkoztatta; hadtörténészei általában megragadtak az események egyszerű elő-
sorolásánál, legfeljebb egyes összecsapásokat vagy hadjáratokat tárgyaltak, de semmi 
esetre sem elemezték Görgei egész hadvezéri működését. 

A századelőn előbb Emil von Woinowich, majd Gyalókay Jenő írt Görgei hadvezéri 
ténykedéséről; azonban az ő, elméleti megközelítésű tanulmányaik is nagyobbrészt az 
addigi, levéltári anyagot nem, vagy alig használó szerzők munkáin alapultak, sőt, 
Woinowich a magyar nyelvű irodalmat nem is hasznosította. 

A két világháború között Görgei a rendszer egyik katonaeszményévé lépett elő; Julier 
Ferenc elemző jellegű tanulmányain kívül azonban a korszak hadtörténeti irodalma is 
megelégedett az események egyszerű - bár a korábbinál pontosabb - felmondásával. 

Az 1945 - pontosabban 1948 - utáni új korszakban Görgeiből megint a forradalom és 
szabadságharc „árulója" lett az oktatásban és a történeti irodalomban, s így hadvezéri 
működésének tárgyilagos bírálatára nemigen volt lehetőség. A hivatalos történetírás 
meglehetősen mechanikusan értelmezte a nevezetes clausewitzi mondást a háború és po
litika összefüggéséről, következésképpen Görgei minden egyes hadvezéri cselekedete 
mögött politikai indokokat keresett (és vélt is találni). így születtek meg az olyan legen
dák, mint hogy Görgei nem tört az ellenség teljes megsemmisítésére, hanem megelége
dett annak egyszerű megverésével; a felfogás hívei megrótták a tábornokot azért, mert 
igyekezett megszabadulni a félreguláris csapatoktól, nem bízott a népfelkelés erőiben, 
vagy mert kiképzetlen újoncait nem az ország határán, hanem Komárom várában akarta 
kiképeztetni. 

Az első ellenvélemények többé-kevésbé óvatosan csak az 1970-es években fogalma
zódhattak meg az aktuálpolitikai ihletettségű, s gazdag áltudományos apparátussal alá
támasztott árulási váddal szemben.3 

Görgei hadvezéri működésének értékelésénél röviden szólnunk kell az előzményekről 
is. Görgei Artúr a Felvidék egyik legrégibb nemesi famíliájának sarjaként, családja har-

Emil von Woinovich: Arthur Görgei. Österreichische Rundschau, 1908. XIV. k. 205-210. o. ; Gyalókay 
Jenő: Görgei mint hadvezér. Századok, 1916. 444-476. o.; Julier Ferenc: Görgey. In: Magyar hadvezérek. Bu
dapest, é. n. 374-442. o. V. ö. Pethö Sándor: Görgey Artúr. A hadműveleteket leírta Julier Ferenc. Budapest, 
é. n. A korszak reprezentatív hadtörténeti összefoglalói kiemelt módon foglalkoztak Görgeivel. L. pl. Berkó 
István - Markó Árpád- Gyalókay Jenő - Pilch Jenő: A magyar katonai vitézségének ezer éve. Budapest, é. n. 
II. k. 227-233. o.; Ajtay Endre - Péczely László (szerk.): A magyar huszár. Budapest, 1936. 144-153. o.; 
Doromby József- Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. Budapest, é. n. 107-121.0. (Az utóbbi kettőben a 
vonatkozó részt Rédvay István írta.) A magyar marxista történetírás reprezentatív álláspontjára 1. Spira György: 
A magyar forradalom I848-49-ben. Budapest, 1959. 359-364., 403-409., 469-478., 491-498., 518-525., 536-
547.0., v. ö. Spira György: Polgári forradalom (1848-1849). In: Kovács Endre - Katus László (szerk.): Magyar 
ország története 1848-1890. Budapest, 1979. I. k. 304-429. o. passim; Varga János: A Görgey-kérdéshez. Va
lóság, 1960/2. 94-104. o.; Varga János: Az áruló. Történelmi Szemle, 1964. 596-613.0.; Varga János: Az 
1848-1849-i polgári forradalom és szabadságharc. In: Molnár Erik (szerk.): Magyarország története. 2. bőv. ki
adás. Budapest, 1967. I. k. 525-550. o.; A Görgey-kérdés vitája. Hanák Péter és Varga János beszélgetése. In: 
Hanák Péter (szerk.): A Dunánál. Budapest, 1982. 205-219. o. Az álláspontot ismerteti Kosáry Domokos: A 
Görgey-kérdés története. Budapest, 1994. l-II. k. 
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madik fiúgyermekeként 1818. január 30-án a szepességi Toporcon látta meg a napvilá
got. 1832-ben a cs. kir. 60. (Wasa) gyalogezred hadapródjaként a tullni es. kir. utászis
kolába került. Tanulmányai elvégzése után előbb a bécsi magyar nemesi testőrségnél, 
majd a 12. (Nádor) huszárezredben szolgált. 1845 júliusában főhadnagyi rangjának 
megtartása nélkül kilépett a hadseregből. Közel 13 éves katonai szolgálata során 4 évig 
és 8 hónapig tanult Tullnban, 4 évet és 10 hónapot töltött a nemesi testőrségnél, 3 évig és 
3 hónapig szolgált csapatánál. Bár a katonai pályára csak a család rossz anyagi helyzete 
miatt lépett, s hivatásával szemben - különösen csapattisztként - mély ellenszenvet táp
lált, minősítési lapján parancsnokai úgy jellemezték, mint aki igen sok természetes tehet
séggel bír, a fegyvergyakorlatokban, felszerelésben és kiképzésben igen ügyes, buzgó, 
igyekvő és takarékos; nem iszákos, kártyás, adósságcsináló vagy veszekedő; dicsvágyó 
és szerény; a szolgálatban megbízható és szeret is alkalmaztatni. 

A minősítési lap rubrikáiban szereplő adatok arra mutatnak, hogy az ifjú Görgei -
minden ellenszenve ellenére - jó katona akart lenni és az is volt. A cs. kir. tisztikarban 
jelentkező deviáns magatartásformák egyikét sem követte, fölös energiáit inkább a szol
gálat kínosan pontos ellátásában vezette le. Meglehetősen hosszú katonai szolgálata alatt 
összesen egyszer volt fenyítve: egyik felettese - Görgei szerint - indokolatlanul durván 
bánt vele, mire az ifjú főhadnagy majdnem legázolta őt lovával. Az eset - ha egyáltalán 
bármilyen következtetést levonhatunk belőle - arra mutat, hogy Görgeitől idegen volt a 
cs. kir. hadseregben megkövetelt gépszerű engedelmesség, és nem is mutatott rá hajlan
dóságot. 

A legénységgel egyetlen egyszer volt konfliktusa - éppen ama feltétlen engedelmes
ség megkövetelése miatt, amit feljebbvalóival szemben oly nehezen viselt. Két huszárja 
bevette magát egy csapszékbe, s egy társukkal megüzenték Görgeinek és tizedesüknek, 
hogy feltett szándékuk őket lelőni. Görgei erre néhány huszárt vett maga mellé, körül
vétette a kocsmát és megpróbált a huszárok lelkére beszélni. Amikor lövésekkel feleltek, 
Görgei is tüzet vezényelt, s a két szökevény egyike holtan maradt a helyszínen. Az eset 
azért érdemel hosszabb említést, mert 1848-49-ben -jóval nehezebb helyzetekben - a 
tábornok hasonlóképpen reagált: előbb meggyőzéssel próbálkozott, ám amikor az hatás
talan maradt, nem riadt vissza a kemény fellépéstől sem.4 

Egykori tiszttársai mind úgy emlékeztek rá, mint cinikus, független és büszke jellem
re, aki mindig első akart lenni és első is volt a tanulmányokban. Egy tullni osztálytársa 
szerint a száraz és rideg ifjú soha nem tudta olyannak elfogadni az embereket, amilyenek 
valójában voltak. Önmagával és nagy mértékben másokkal szemben is szigorúan minden 
gyengeséget kíméletlenül ostorozott és gyakran teljesen fölöslegesen keveredett ellensé
geskedésbe környezetével.5 

Görgei minősítési lapját közli Görgey István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Buda
pest, 1916. 244-247. o. Az említett két konfliktusra 1. uo. 157-158. és 170-172. o. 

Anton Freiherr von Mollinary: Sechsundvierzig Jahre im Österreich-ungarischen Heere 1833-1879. Zü
rich, 1905.1. k. 25-26. o.; Ivánka Imre: Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 június végétől ok
tóber végéig. Budapest, 1881. 53. o.; Ács Tivadar: New Buda. Budapest, 1941. 241. o. (Bangya János 1852. 
április 3-i levele Szemere Bertalanhoz.); Katona Tamás: Az aradi vértanúk. 1. kiad. Budapest, 1979. I. k. 115-
116. o. (Leiningen-Westerburg Károly naplója. Kökényesi Móric beszámolója.); Várady Gábor: Hulló levelek. 
Máramarossziget, 1892.1. k. 66-67. o. 
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Az ifjú exfőhadnagy 1848 májusában jelentkezett a magyar honvédségbe és jó szer
vezőkészségével csakhamar felhívta magára mind Batthyány Lajos miniszterelnök, mind 
Kossuth Lajos pénzügyminiszter figyelmét. Önálló katonai ténykedése azonban csak 
1848 szeptemberében kezdődött, amikor előbb a tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőr
ség szolnoki táborának parancsnokságát vette át, majd a hónap végén a Csepel-sziget pa
rancsnokságával bízták meg. Akkor már honvéd őrnagy volt. Tizenegy hónapos hadve
zéri működésének tárgyalása előtt azonban érdemes felvázolnunk azokat a szempon
tokat, amelyek alapján tevékenységét értékelni kívánjuk: 

1. Milyenek voltak stratégiai elképzelései, haditervei? 
2. Milyen volt helyzetfelismerési képessége, mennyire tudott alkalmazkodni akár 

taktikai, akár stratégiai szempontból a megváltozott körülményekhez? 
3. Milyen volt személyes fellépéseinek hatása a hadseregre, az egyes összecsapások 

eredményére? 
4. Milyen hadszervezői képességekkel rendelkezett, mennyire tudta jól kiválasztani 

munkatársait és alvezéreit? 
5. Követett-e el olyan mulasztásokat, amelyek komoly hatással voltak az egyes ösz-

szecsapások vagy hadjáratok menetére? 
6. Hol jelölhető ki Görgei helye 1848-1849 magyar hadvezérei között? 
Görgei hadvezéri működésének periodizációjánál a következő korszakhatárokat állí

tottuk fel: 
a.) Az 1848. szeptember 25-től október 7-ig tartó, Roth és Philippovich elleni hadjá

rat, amikor előbb széleskörű cselekvési szabadsággal, majd - Perczel Mór ezredes kine
vezése után - meglehetősen korlátozott önállósággal bíró beosztott parancsnok volt. 

b.) Az 1848. október 14-30. közötti lajtai táborozás. Akkor az elővéd parancsnoka
ként ténykedett. 

c.) 1848. november 1-től a feldunai hadsereg, majd hadtest parancsnokaként mind az 
1848. december 14. - 1849. január 3. közötti dunántúli, mind az 

d.) 1849. január 3. - február 14. közötti felvidéki hadjárat folyamán önálló hadtestpa
rancsnokként működött. 

e.) 1849. február 14. - március 3. között Dembinski, majd 
f.) 1849. március 8-31. között Vetter altábornagy fővezérsége idején beosztott had

testparancsnok volt (az utóbbi esetben azonban viszonylag nagy cselekvési szabadsággal 
bírt). A közbeeső ötnapos periódus - már csak rövidsége miatt is - elhanyagolható té
nyező. Ezt követő hadjárataiban, 

g.) az 1849. április 1-26. közötti tavaszi, 
h.) az 1849. június 9-21. közötti Vág-menti, 
i.) az 1849. június 28-július 11. közötti Duna jobbparti, és 
j.) az 1849. július 13 - augusztus 13. közötti felső-magyarországi és tiszántúli hadjá

ratban önálló hadseregparancsnok volt. Az utóbbi négy periódus idején Görgei státuszá
ban beállt változások (ideiglenes, majd kinevezett fővezér, végül a feldunai hadsereg pa
rancsnoka) nem gyakoroltak döntő befolyást hadvezéri tevékenységére, hiszen a más 
hadseregekkel való együttműködésre mindvégig nem került sor. 
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A fentiekből következően Görgei hadvezéri működésének értékeléséhez elsősorban a 
c-d és a g-j betűkkel jelzett időszakok vizsgálata, hadvezetési alapelveinek megismeré
séhez azonban a többi periódus története is fontos adalékokat nyújthat. 

Görgei első hadjárata - a Roth és Philippovich vezérőrnagy horvát hadoszlopa elleni 
bekerítő hadművelet - kezdetén kb. 2 500 főnyi, katonai tapasztalatokkal nagyobbrészt 
nem bíró reguláris katonaság és a Tolna megyei népfelkelés kb. 16 500 főnyi irreguláris 
erői felett rendelkezett. Ez a haderő - számát tekintve - kétszeresen múlta felül a vele 
szemben állót, melynek fegyverzeti és tüzérségi fölénye azonban jócskán kiegyenlítette a 
hátrányt. Görgei feladata előbb az volt, hogy akadályozza meg e kb. 9 100 főnyi horvát 
hadosztály Jellačičhoz való csatlakozását; majd a bán pákozdi veresége és Győr irányába 
történt elvonulása után lehetőleg be kellett kerítenie ezt a hadosztályt. Észszerű intézke
déseivel -melyek megvalósítása során komoly segítségére volt Csapó Vilmos őrnagy, a 
tolnai népfölkelés és nemzetőrség parancsnoka - Görgeinek sikerült kellően lelassítania 
az említett hadosztály mozgását. A reguláris és irreguláris erőkből kiépített őrláncon 
mind Rothék, mind Jellačič hírvivői fennakadtak. Míg tehát az ellenség kénytelen volt 
sötétben tapogatózni, Görgei megszőhette a hálót, amelyből Rothék hadosztálya képtelen 
volt kikeveredni. Amikor parancsnokává a „hadi tudományok úgy elméleti, mind gya
korlati részeiben" kevéssé járatos Perczel Mór ezredest nevezték ki, s az veszélyeztette a 
hadmüveletek sikerét, Görgei nem habozott felülbírálni elöljárója intézkedéseit, s önte
vékenyen adta ki a további parancsokat. Perczel emiatt főbe akarta lövetni, ám Görgei az 
elítélésére összehívott haditanácson megvédte nézeteit, s parancsnoka kénytelen volt 
azok szellemében kiadni további utasításait. Az eredmény ismeretes: október 5-én előbb 
Roth elővédje, majd október 7-én egész hadosztálya feltétel nélkül megadta magát. 

Ez volt a magyar szabadságharc legsikeresebb bekerítő hadművelete, amelynek 
eredményeként 9 000 fő, közel ugyanennyi lőfegyver és 12 löveg került a magyar csa
patok kezére. A diadal fő érdeme Görgeié és Csapóé volt; Görgeit a diadal napján ne
vezte ki ezredessé a Batthyány miniszterelnök helyébe lépő Országos Honvédelmi Bi
zottmány (OHB), Csapó szintén a győzelem körül szerzett érdemeiért kapta meg 
ezredesi kinevezését.6 

Ozora után az OHB elnöke, Kossuth Lajos a fővárosba rendelte Görgeit. Azzal bízta 
meg, hogy menjen a magyar fősereg lajtai táborába, s ott tartsa szemmel Móga János al
tábornagyot, a sereg parancsnokát. Kossuth ugyanis arra gyanakodott, hogy Móga nem 
elég erélyesen üldözte Jellačič visszavonuló hadait. A fővezér megbízhatósága már csak 
azért is fontos kérdés volt, mert október 6-án Bécsben forradalom tört ki, s Kossuth és az 
OHB szerette volna, ha a magyar hadsereg egyesül a bécsi forradalom erőivel. Kossuth 
tehát felhatalmazta Görgeit, hogy ha Móga részéről árulást tapasztalna, azonnal vegye át 
a sereg parancsnokságát, és lépje át a határt. A küldetés sikere érdekében Görgei tábor
noki kinevezését is megíratta, ám magát az okmányt nem adta át és nem is hozta nyilvá
nosságra. 

Ozorára 1. Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. - Okmánytár. (Szerk.: Katona Tamás) Budapest, 
1980. passim (az idézet a 315. oldalon).; Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 
1849-ben. (Szerk.: Katona Tamás) Budapest, 1988. I. k. 166-183. o.; Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok 
Jellasics ellen 1848 őszén. Budapest, 1953. 155-203. o. 
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A parndorfi táborba érkező Görgei azt tapasztalta, hogy az ott állomásozó magyar 
csapatokat nem lehet igazi hadseregnek nevezni; a csapatok egyharmada kiképzetlen, le
galább a fele nem szagolt még puskaport; a használható egységek tisztikara pedig ugya
núgy idegenkedik a határ átlépésétől, mint a nemzetőrzászlóaljak tisztjei. Jellačič közben 
Ausztriába vonult, érintkezésbe lépett a Bécsből kiszorított cs. kir. helyőrséggel, és az 
így egyesült erő mind számát, mind minőségét tekintve felülmúlta a magyar hadsereget. 
A titkos felhatalmazásra tehát nem volt szükség. Móga élhetett a gyanúperrel Görgei ki
küldetését illetően, ezért igyekezett két legyet ütni egy csapásra. Az elővéd addigi pa
rancsnokát, Ivánka Imre alezredest, aki a legbuzgóbban sürgette a határ átlépését, levál
totta posztjáról, Görgeit nevezte ki a helyére és egyidejűleg utasította, hogy egyetlen 
előőrsöt, vagy járőrt se hagyjon osztrák földön; ez ellen aztán Görgei hiába tiltakozott. 
Az elkövetkező hetekben a magyar hadsereg kétszer is átlépte a határt, de mindkétszer 
eredménytelenül tért vissza a Lajta innenső partjára. Közben Bécs alá érkezett az Alfred 
zu Windisch-Grätz herceg, tábornagy vezette csehországi cs. kir. hadsereg. Ezzel az erő
viszonyok végérvényesen a másik fél javára alakultak. 

Október 24-én Kossuth is a helyszínre érkezett és személyesen indítványozta a határ 
újabb átlépését. Az első, miklósfalvi haditanácson maga Görgei is a határátlépés ellen 
szavazott, mondván, hogy az erőviszonyokat tekintetbe véve a magyar hadseregnek 
nincs reménye a sikerre. Október 27-én azonban éppen ö volt az, aki (Pusztelnik Henrik 
vezérkari őrnaggyal együtt) vállalta a felelősséget azért, hogy egy újabb támadás alkal
mával még vereség esetén is meg lehet menteni a sereget a megsemmisüléstől. Az októ
ber 28-án meginduló támadás során azonban még nem ő, hanem Móga vezette a hadse
reget. Október 30-án, a schwechati ütközetben Görgei a centrum elővédjét, majd a 
hátrálás után az utóvédet vezette, mely visszavonulás során fedezte a sereget, s így az 
nagyobb veszteségek nélkül, minden lövegével együtt visszatérhetett magyar földre. 

Görgei e hadjárat során nem aratott nagyobb babérokat. Ugyanakkor mind a brucki 
elővéd parancsnokaként, mind Schwechatnál teljesítette feladatát. Október 17-ről 18-ra 
virradó éjjel - Móga utasításai ellenére - győztes előőrsi ütközetet vívott, Schwechatnál 
pedig mentette a menthetőt. A táborban tartózkodó kormánybiztosok, az első kinevezés
ről mit sem tudva, már október 13-án javasolták vezérőrnagyi előléptetését, Fiáth István 
pedig egyenesen úgy vélekedett, hogy a hadsereg egyetlen potenciális parancsnoka 
Görgei lehetne, „kibe katonai képesség és polgári erény egyesül".7 

November 1-én Kossuth hivatalosan is közölte Görgei tábornoki kinevezését, s egy
ben reábízta a feldunai hadsereg vezetését. Az ifjú tábornokra meglehetősen nehéz fela
dat várt. A hadsereg védelmi körlete a Kis-Kárpátokban lévő nádasi szorostól a Fertő-tó 
déli partjáig terjedt, s alárendeltségébe tartoztak a Trencsén megyei magyar erők is. 
Részben a feldunai hadsereg parancsnoksága rendelkezhetett a komáromi és lipótvári 
erőd őrségével is. Görgeinek egyszerre két feladatot kellett teljesítenie. Egyrészt védenie 

L. erre Görgey Artúr: i. in. I. k. 194-223., o.; Hermann Róbert: Csány László, mint a feldunai hadtest 
kormánybiztosa (1848. szeptember 29 - 1849. január 18.). In: Molnár András (szerk.): Kossuth kormánybizto
sa, Csány László (1790-1849). Zalaegerszeg, 1990. 145-157. o.; Hermann Róbert: Görgei Artúr a Lajtánál, 
1848. október 7 - november 1. Történelmi Szemle, 1992/3-4. sz. A biztosok javaslatát 1. Kossuth Lajos összes 
munkái. XIII. k. (a továbbiakban: KLÖM XIII.) Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I. 
rész. (Szerk.: Barta István) Budapest, 1953. 185. o. Fiáth javaslatát 1. V. Waldapfel Eszter: A forradalom és 
szabadságharc levelestára. II. k. Budapest, 1952. 198. o. 
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kellett a teljes határszakaszt, s ezért kénytelen volt hosszú, vékony vonalban felállítani 
csapatait; másrészt, mindeközben, igazi hadsereggé kellett gyúrnia a nagyobbrészt ki
képzetlen, felfegyverzetlen és felruházatlan katonákat. Kossuth ráadásul aktív határvé
delmet követelt tőle, tehát azt, hogy állandó rajtaütésekkel nyugtalanítsa a Magyarország 
elleni támadásra készülő cs. kir. fősereget. 

Görgei legfőbb ellenvetése az volt, hogy ilyen, komoly összeszokottságot feltételező 
akciókat nem lehet olyan csapatokkal végrehajtani, amelyek tisztjei azt sem nagyon tud
ják, hogyan kell megtölteni egy puskát. A kilátások azonban mégsem mutatkoztak oly 
borúsaknak, hiszen a november 1. és december 14. közötti előőrsi összecsapások többsé
gében a feldunai hadsereg csapatai arattak győzelmet. 

Görgei azonban tudta, hogy nagyobb támadás esetén a vékony védővonal bárhol át
szakadhat. Azzal is tisztában volt, hogy az ellenség jóval a határ mögött, tehát olyan tá
volságban koncentrálja erejét, hogy abban nem tudja hatásosan zavarni. A határvédelem 
módja, az erők egyenletes elosztása önmagában is lehetetlenné tett bármely, akár korlá
tozott méretű támadáshoz szükséges erő-összpontosítást. Ezért azt javasolta, hogy az ad
digi főhadiszállást, Pozsonyt, amely amúgy is az ellenség „torkában" volt, fel kell adni, s 
a hadsereget Győr környékén kell összpontosítani. Kossuth és az OHB azonban ezt -
politikai okokból - ellenezték; hiszen az intézkedés egyet jelentet volna a határszéli me
gyék harc nélküli feladásával. Kossuth a védelem hatásosabbá tétele érdekében újabb és 
újabb erősítéseket irányított Görgei táborába; azok azonban legfeljebb arra voltak ele
gendőek, hogy a tábort elhagyó önkéntes mozgó nemzetőrzászlóaljakat pótolják.8 

A december 14-16-án megindult általános támadás igazolta Görgei aggodalmait.. A 
cs. kir. offenzíva első szakaszában a Duna-balparti magyar erők Komárom, illetve 
Lipótvár, a jobbpartiak Győr felé vonultak vissza. Bár Parndorfnál, majd Mosonnál egy-
egy lovassági összecsapásban sikerült lassítani a cs. kir. főerők előnyomulását, a hadjárat 
kimenetele nem lehetett kétséges. Görgei attól tartott, hogy a cs. kir. fősereg mindkét 
parton azonos erőkkel nyomul előre, ezért a balparti erőket nem hozta át időben a jobb
partra (igaz, ebben a magyar felderítés is ludas volt), holott a cs. kir. fősereg támadásá
nak súlypontja a jobbpartra esett: Windisch-Grätz Győr bekerítését tervezte. Görgei így 
is nyolc napig tartotta a kemény fagy miatt természetes védelmétől is megfosztott, túl
méretezett győri sáncrendszert, s csak akkor vonta ki onnan csapatait, amikor a harapó
fogó már majdnem bezáródott mögötte. Ezután a feldunai hadtest a főváros előtti máso
dik védővonalba húzódott vissza, s ott lépett érintkezésbe Perczel Mór vezérőrnagy 
Muraközből felrendelt, kb. 6 000 főnyi hadtestével. Perczel - Kossuth kívánságára -
Mórnál ütközetbe bocsátkozott Jellačič hadtestének két dandárával, s komoly vereséget 
szenvedett. Görgei ezután kénytelen volt a főváros előtti első védvonalba visszavonni 
erőit. Ebben a helyzetben kapta Kossuth utasítását, hogy vívjon csatát az ellenséggel, de 
lehetőleg úgy, hogy a hadtestet vereség esetén is megmenthesse, s a fővárost se tegye ki 
az ágyúztatás veszélyének. Görgei az utasítást teljesíthetetlennek ítélte, ugyanakkor Per
czel veresége után semmi esélyt nem látott a főváros megvédhetésére. Ezért 1849. január 

L. erre Görgey Artúr: i. m. I. k. 232-256. o.; Hermann Róbert: Csány László ... i. m. 157-161., 166-176., 
és 186-188. o. Az egyes összecsapásokról tájékoztatnak Görgei levelei, közli őket Steier Lajos: Görgey és 
Kossuth. Budapest, é. n. 151-177. és 191-195. o., valamint Hermann Róbert: Görgei Artúr és Kossuth Lajos 
levelezésének kiadatlan darabjai. Századok, 1994/5. sz. 
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2-án a pesti Emmerling-fogadóban összeült haditanácsnak azt indítványozta, hogy adják 
fel a fővárost, Perczel megtépázott hadtestét és Répásy Mihály vezérőrnagy tartalék 
hadtestét lássák el erősítésekkel és indítsák Szolnok felé a Debrecenbe áttelepült OHB és 
országgyűlés védelmére. Ezalatt a feldunai hadtest a Duna balpartján, Lipótvár irányában 
hajtson végre elterelő hadmozdulatot, mentse fel a cs. kir. csapatok által ostromzár alá 
vett erődöt, vonja ki onnan a várőrséget és löveganyagot, majd a bányavárosokon át, az 
ottani állami készleteket megmentve, a Felső-Tiszánál csatlakozzon a Tiszántúlon össz
pontosítandó magyar fősereghez. A tervet a haditanács Csány László kormánybiztos és 
Perczel ellenszavazata ellenére elfogadta. 

A dunántúli hadjárat mérlege csak részben kedvező Görgei szempontjából. Ezen 
nincs is mit csodálkoznunk, hiszen az addig csupán dandárparancsnoki beosztást betöltő 
fiatalember hirtelen egy 20-25 000 főnyi hadsereg, majd hadtest élén találta magát. 
Nemcsak neki, de beosztott tisztjeinek sem voltak tapasztalatai ekkora erő irányításában. 
Bár a stratégia egyelőre nem volt erős oldala az ifjú tábornoknak, taktikai döntései he
lyesnek bizonyultak. A maximális célt, a határ, majd a győri állás védelmét még akkor 
sem nagyon oldhatta volna meg, ha a Duna jobbpartján egyesíti erőit és Perczel hadteste 
is időben odaér a győri összpontosításhoz. A minimális célt, a hadsereg megóvását azon
ban sikerült elérnie; csapatai csupán két alkalommal, december 16-án Nagyszombatnál, 
majd 28-án Bábolnánál szenvedtek érzékeny veszteséget. E két esetben azonban egyér
telműen megállapítható az ütközetet magyar részről vezető dandárparancsnok felelőssé
ge. Nagyszombatnál az ellenség túlereje, Bábolnánál meglepetésszerű támadása volt a 
vereség legfontosabb oka. Ahol azonban kiegyenlített erők szabályos küzdelmére került 
sor, a magyar serege megállta helyét, s az utóvédharc után fegyelmezetten folytatta a 
visszavonulást, mint december 16-án Parndorfnál, 18-án Mosonnál vagy 1849. január 3-
án Téténynél. Összességében azt mondhatjuk, Görgei immár tudta, mikor kell elrendel
nie a visszavonulást, ugyanakkor hajlamos volt „túlbiztosítani" magát, s egyszerre pró
bált meg minden pontot fedezni.9 

Az 1849. január 4-én meginduló felvidéki hadjárat kezdeti szakaszában Görgei el
sődleges feladata az volt, hogy lekösse Windisch-Grätz főerejét és visszatartsa a Tisza
vonal elleni támadástól. A Lipótvár felmentésére, majd a bányavárosok irányába végre
hajtott mozdulat erre alkalmasnak is bizonyult. Bár Windisch-Grätz mindössze két hétig 
üldöztette jelentősebb erőkkel, majd a Perczel-hadtest január végi ellentámadása után a 
feldunai hadtest követését a felvidéki cs. kir. mellékerőkre bízta, a két hét elegendő volt 
ahhoz, hogy a január első felében Szolnokon jócskán túlszaladt Perczel-hadtest újjászer
veződjön, s immáron maga kísérletezzen ellentámadással. 

A korábbi történeti irodalomban egyes szerzők kalandorságnak minősítették Görgei 
felvidéki hadjáratát, mondván, hogy Windisch-Grätznek így is elegendő ereje maradt 
ahhoz, hogy a Tisza-vonalat átlépje. Windisch-Grätz azonban mindössze egy lovasdan
dárt küldött Perczel megfigyelésére, s a Debrecent észak felől fenyegető, Franz Schlik 
altábornagy vezette hadtest is csupán január végén kapott egy hadosztálynyi erősítést a 

L. erre Görgey Artúr: i. m. I. k. 259-280. o.; Hermann Róbert: Csány László ... i. in. 188-206. o. Kossuth 
leveleit közli KLÖM XIII. 932-934. o. A január 2-i haditanácsra 1. Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács 
és a főváros kiürítése. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1955/2. 76-89. o. és Hermann Ró
bert: Görgei Artúr váci nyilatkozata. HK 1988/2. 252-254. o. 
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cs. kir. főseregtől. Egészen addig a feldunai hadtest volt az egyetlen olyan magyar se
regtest, amely a saját összlétszámát megközelítő cs. kir. csapatokat kötött le. Sem 
Perczel, sem Klapka hadtestei nem foglaltak le akkora erőt. Windisch-Grätznek ugyanis 
halvány fogalma sem volt Görgei szándékairól, ezért serege nagy részével Budapesten és 
környékén maradt. A cs. kir. fővezér attól tartott, hogy Görgei Bécs irányába tart, majd 
pedig amiatt aggódott, hogy a bányavárosokból a morva határ felé tör, s az Olmüztben 
(ma Olomouc - Cseh Köztársaság) tartózkodó cs. kir. udvart veszélyezteti. Amikor pe
dig végre ráébredt, mi is Görgei tényleges feladata, már késő volt. A Tisza vonalán meg
szilárdult a magyar ellenállás, Görgei pedig kisiklott az őt üldöző cs. kir. csapatok gyű
rűjéből. 

A felvidéki hadjárat a stratégiai siker mellett viszonylag kevés taktikai eredménnyel 
járt. Lipótvárat nem sikerült felmenteni, Görgeit ugyanis az a veszély fenyegette, hogy 
az üldöző cs. kir. csapatok elvágják visszavonulási útját a bányavárosok felé, s ezért in
kább e cél feladása mellett döntött. Lipótvár február 2-án meg is adta magát. A bányavá
rosokban a feldunai hadtest csupán néhány nyugodt napot tölthetett; egy január 19-i elő
védi ütközet után a déli irányból támadó cs. kir. hadosztály csapatai mind Szélaknánál, 
mind Hodrusbányánál győzelmet arattak a Guyon Richárd ezredes, illetve Görgei által 
vezényelt csapatok felett. Ezután a feldunai hadtest kénytelen volt kiüríteni a bányaváro
sokat, és két oszlopban Lőcse felé indult. A kiürítés végrehajtása arra mutatott, hogy 
Görgei nem feledte el a tullni utásziskolában tanultakat: a Körmöcbányán veszélyeztetett 
helyzetben lévő Aulich-hadosztály egy beomlott bányaalagút ideiglenes helyreállítása 
révén vonta ki a városból, s csatlakoztatta a Besztercebányán gyülekező zömhöz. 

A hadtest február elején érte el a Szepességet, majd Guyon hadosztályának február 5-
i branyiszkói áttörése után ismét két oszlopban indult meg Kassa felé, hogy a város kör
nyékén, a felső-tiszai hadtest egységeivel együttműködve, bekerítse Schlik hadtestét. Er
re azonban már nem került sor. Az újonnan kinevezett fővezér, Henryk Dembiňski altá
bornagy utasításainak köszönhetően a felső-tiszai hadtest egymástól elszakított 
hadosztályai és dandárai nem voltak elég erősek Schlik megtámadásához, vagy föltar-
tóztatásához. Görgeinek maga sem rendelkezett pontos adatokkal sem az őt követő, sem 
az előtte álló cs. kir. csapatokról, ezért két hadoszlopa közül az egyik Eperjes előtt egy 
napot veszített. Schlik tehát kicsúszott a harapófogóból, s a február 26-27-i kápolnai 
csatában az ő hadtestének fellépése döntötte el az összecsapást a cs. kir. sereg javára. 

A felvidéki hadjárat másfél hónapja stratégiai szempontból sikeresnek mondható: a 
cs. kir. főerők lekötése révén időt biztosított a Tisza mögötti magyar összpontosításhoz; 
majd február elején bekerítéssel fenyegette Schliket, s a Szepesség megtisztításával Sze
gedtől a galíciai határszélig összefüggő hátországot biztosított az elkövetkezendő ellen
támadáshoz. A stratégiai siker mellett megvoltak a taktikai siker feltételei is. A Váctól 
Kassáig tartó visszavonulás során vívott öt jelentősebb ütközetből kettőt (Igló, február 2., 
Branyiszkó, február 5.) a feldunai hadtest, kettőt a cs. kir. sereg (Szélakna és Hodrus-
bánya, január 21-22.) nyert meg, egy döntetlenül végződött (Turcsek, január 17.).10 

A téli hadjáratra mindmáig a legjobb: A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi had
járatnak története. Budapest, 1925. 15-99. o. A Görgei hadmozdulatai által keltett aggodalmakra 1. Ludwig 
Freiherr von Weiden: Episoden aus meinem Leben. Graz, 1853. 66-67. o. és Josef Alexander Freiherr von 
Helfen: Der ungarische Winter-Feldzug und die octroyirte Verfassung. Prag - Leipzig. II. k. 135. és 523. o. A 

— 11 — 



Kassa elérése után Görgei azt tervezte, hogy csapataival visszafordul, s az őt addig 
követő, immáron tudottan kisebb erejű es. kir. dandárokra veti magát. Az újonnan kine
vezett fővezér, Henryk Dembiňski altábornagy azonban az éppen felszabadított felvidéki 
megyéket átengedte az ellenségnek, sőt, Schlik hatásos üldözését is megakadályozta. A 
magyar hadtesteket Tiszafüred, Eger és Miskolc háromszögében vonta össze, azonban 
olyan távol egymástól, hogy a Windisch-Grätz vezette cs. kir. fősereg támadásakor kép
telen volt őket egyesíteni. Az eredmény közismert: a február 26-27-i kápolnai csatát a 
magyar hadsereg elveszítette, majd az azt követő visszavonulás után, Tiszafüreden, már
cius 3-án a magyar tisztikar egyöntetű határozatával megfosztotta Dembihskit a fővezér-
ségtől, s a döntést előbb Szemere Bertalan teljhatalmú országos biztos, majd a helyszínre 
érkező Kossuth is helybenhagyta." 

A március közepén, immáron Vetter Antal altábornagy fővezérsége alatt meginduló 
ellentámadási kísérlet során Görgei feladata az volt, hogy Tokajtól Miskolcon és Mező
kövesden át Gyöngyös irányába törjön előre, s terelje el az ellenség figyelmét a magyar 
főerők cibakházi átkeléséről. Görgei a feladatot teljesítette, s előnyomulásának köszön
hetően Windisch-Grätz arra kényszerült, hogy észak felé csoportosítsa át seregét. Bár 
Vetter túl hamar kezdte meg az előnyomulást, majd egy álhír következtében visszahúzó
dott a Tisza mögé, az előny immár a magyar csapatok oldalára került. Windisch-Grätz 
védekező állást foglalt el, s ezáltal a magyar csapatok különösebb nehézség nélkül egye
sülhettek Gyöngyös környékén az újabb támadásra. A hadsereg ideiglenes parancsnok
ságát a közben megbetegedett Vetter helyett Kossuth ideiglenesen Görgeire bízta.12 

E másfél hónap - bár látványos eredményeket nem hozott - fordulópontnak tekint
hető Görgei hadvezéri pályája során. Az eladdig gyakorta nagyon is óvatos hadtestpa
rancsnok Dembiňski fővezéri működéséből megtanulhatta, hová vezet a túlzott aggá-
lyoskodás, a haditervek és hadmozdulatok túlbiztosítása; márciusi működését már a 
merészség és céltudatosság jellemezte. A tavaszi hadjárat előtt már kész hadvezér vette 
át a magyar főerők parancsnokságát. 

A tavaszi hadjárat két szakaszának terve azon a felismerésen alapult, hogy a had
színtér egészét tekintve az ellenség erőfölényben van, tehát részenként kell megverni. 

A hadjárat első szakaszában az immáron Gáspár András ezredes, majd tábornok ve
zette VII. (korábban feldunai) hadtestnek jutott az a feladat, hogy Hatvan környékén 
tüntetve magára vonja az ellenség főerejét, míg a másik három (az I., a II. és a III.) ma
gyar hadtest, délnyugat-északnyugati kerülővel, az ellenséges csoportosítás hátába kerül. 
A hadjárat első szakaszában Windisch-Grätz kicsúszott a harapófogóból; annyi irányból 
kapott ugyanis hírt a magyarok előnyomulásáról, hogy végül - biztos, ami biztos alapon 
- a főváros előtt vonta össze erőit. Taktikai szempontból azonban a magyar hadsereg bi
zonyult sikeresebbnek. Az első három ütközetet és csatát (Hatvan, április 2., Tápió-

kalandorság vádjára I. Barta: i. m. 85-87. o.; Borús József: Dembiňski fővezérsége és a kápolnai csata. Buda
pest, 1975.47-48. o. 

11 Görgei tervére 1. Görgey István: 1848 és 1849-ből. Budapest, 1885. I. k. 240-241. o. (Görgei levelei 
Dembinskihez) és Görgey Artúr: i. m. 341-342. o. Dembiňski tervére és a további hadműveletekre I. Borús: i. 
m. 123-143. és 212-323. o. Kettejük levelezését közli Hermann Róbert: Görgei és Dembiňski - egy ellentét 
dokumentumai. Levéltári Közlemények, 1998/1-2. sz. 

12 L. erre Görgey István: 1848 és 1849-ből. II. k. Budapest, 1888. 31-34. o.; Pethö - Mier: i. m. 233-238. o. 
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bicske, április 4., Isaszeg, április 6.) a magyar hadsereg nyerte, s ebben Görgeinek ko
moly szerepe volt. Mind a tápióbicskei, mind az isaszegi csatában az ő személyes fellé
pése állította meg a visszavonulást, s az általa előre rendelt tartalékoknak köszönhetően 
lett a magyar seregé a győzelem. Bár a döntő ütközetet csak április 7-re, s nem 6-ra várta, 
az új helyzetben villámgyorsan reagált, s intézkedéseivel képes volt kiegyenlíteni az ellen
ség kezdeti előnyét. 

A hadjárat második szakaszában az Aulich Lajos vezérőrnagy vezette II. hadtestnek, 
illetve Kmety György és Asbóth Lajos ezredes hadosztályainak jutott az a feladat, hogy 
Pest előtt tüntetve lekössék a cs. kir. főerőket, míg a magyar fősereg többi része észak
nyugat-délnyugati irányú kerülővel eléri Komáromot, felmenti a cs. kir. csapatok által 
ostromolt erődöt, átkel a Duna jobbpartjára, s a főváros feladására kényszeríti a cs. kir. 
csapatokat. A második szakasz stratégiai szempontból csaknem teljes sikert hozott. A fő
sereg két nagyobb összecsapás (Vác, április 10., Nagysalló, április 19.) után elérte és 
felmentette Komáromot, majd április 26-án, az időközben Budapestről nyugat felé elvo
nuló cs. kir. fősereggel vívott csatában, teljessé tette az ostromzár feltörését. 

Az adott erőviszonyok közepette a magyar hadsereg - néhány, katonailag képzetlen 
történész feltételezésével ellentétben - nem vállalkozhatott az ellenség megsemmisítésé
re. Részben azért, mert a cs. kir. fősereg, vereségei ellenére, még mindig túlerőben volt 
(1849 május elején Bécs előterében a Délvidékre küldött Jellačič-hadtest nélkül is több 
mint 50 000 főt tudott csatarendbe állítani), részben azért, mert az egyhónapos hadjárat
ban a magyar hadsereg csaknem teljesen kifogyott a lőszerből. Ez utóbbi hiányt pedig 
nem lehetett a komáromi várőrség „bőséges készleteiből" pótolni, mint azt ugyanezen 
történészek feltételezték: a nagy űrméretű vártüzérség lőszereit ember nem erőltethette 
bele a hat- és hétfontos tábori lövegekbe. 

A hadjárat maradandó eredményeket hozott, hiszen 1849 június végéig az ellenség 
nem volt képes érdemben változtatni az április végi helyzeten. Ezzel a győzelemsoro
zattal a Felvidék és a Dunántúl nagy része felszabadult. Görgei szerepe ebben a hadjá
ratban csaknem minden kritikát kiáll. A hadjárat megtervezése és kivitelezése egyaránt 
jól sikerült. Az átmeneti nehézségeken több esetben is személyes fellépésével segítette át 
a csapatokat. Hadmozdulatait merészség és céltudatosság jellemezte: a hadjárat mindkét 
szakaszának haditerve egy hajszálon függött csupán. Görgei azonban jól becsülte meg 
ellenfelei hadvezéri kapacitását, s ahogy mondta, „Windisch-Grätz herceggel szemben 
már megengedhet ilyesmit magának az ember". Olyan hadvezérnek tekinthetjük tehát 
immár, aki képesnek bizonyult nagy hadsereg irányítására és arra, hogy azzal sikereket 
érjen el.13 

A nagy kérdés a „hogyan tovább?" volt, és alighanem kevés döntéséért érte annyi 
kritika Görgeit, mint azért, hogy április végén a fősereg nagyobb részével Buda felé for
dult, ahelyett, hogy Bécs irányába üldözte volna a cs. kir. fősereget. A hadműveletek új 
céljának kijelölésénél a Buda mellett szóló érvek között politikaiak és katonaiak egya
ránt akadtak. 1849. április 14-én a magyar nemzetgyűlés kimondta a Habsburg-ház trón-

A tavaszi hadjáratra I. A feldunai hadtest..., i. m. 109-244. o. Az erőviszonyok alakulására 1. Katona Tamás 
bevezető tanulmányát, Görgey Artúr: i. m. I. k. 60-61. o. A komáromi lőszerkészletekből történő állítólagos után
pótlási lehetőségre 1. Spira: Polgári forradalom ... 381-382. o. Görgei Windisch-Grätzre vonatkozó megjegyzését 
idézi Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Budapest, é. n. III. k. 331. o. 
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fosztását és az ország függetlenségét. Ha az ország a külfölddel is el akarta ismertetni 
függetlenségét, mielőbb szabaddá kellett tenni a fővárost is. A katonai érvek közül a leg
fontosabb az volt, hogy a tavaszi hadjárat folyamán a honvédsereg nemcsak kiűzte az or
szág nagy részéből a cs. kir. fősereget, de az addig egymástól elkülönülve operáló had
testeket egy területre „összpontosította". 

A Komárom alatt álló magyar hadsereg kevesebb mint 27 000 főt számlált, 107 lö
veggel; a Bécs előtt álló cs. kir. fősereg - a Délvidékre távozott Jellačic-hadtest nélkül -
e létszámnak több mint a kétszeresét tette. Ezt az erőfölényt a magyar hadsereg még ak
kor sem egyenlíthette ki, ha a Pest előtt hagyott erőket és a felmentett Komárom helyőr
ségének tekintélyes részét is csatasorba állítja. Buda ostromzárát már csak azért sem le
hetett feloldani, mert a Jellačic-hadtest feladatáról a magyar vezérkar nem rendelkezett 
pontos információkkal, s elképzelhetőnek tartották azt is, hogy a Bécs ellen induló ma
gyar fősereg hátában Jellačič visszafordul és felmenti a budai várőrséget. A magyar ve
zérkar Jellačič céljával ugyan nem, de a Bécs előtt álló cs. kir. fősereg létszámfölényével 
tisztában volt, s ezért a Görgei vezette haditanács úgy döntött, hogy csak a hadsereg ki
egészítése és Kossuth által a Délvidékről ígért erősítések beérkezte után kezd újabb tá
madásba. Ezt az elhatározást olyan, szintén figyelembe veendő okok is támogatták, mint 
pl. az, hogy - mint már említettük - a hadjárat során a magyar fősereg csaknem teljesen 
kifogyott a lőszerből, s Buda osztrák birtoka miatt a lőszerszállítmányokat csak nagy ke
rülővel lehetett eljuttatni hozzá. 

Buda ostroma, amely a reális katonai célt jelentette, három hétig tartott és a szabad
ságharc egyik legnagyobb diadalát eredményezte. A teljes, 5 000 főnyi védösereg elesett, 
vagy fogságba került. A foglyokon kívül 248 löveg került a magyar sereg kezére. Buda 
ostroma a szabadságharc egyik legrövidebb ideig tartó várostroma volt, rövidebb időt 
csak Eszék ostroma igényelt (16 nap), még a csupán 200 fő által védett dévai 
sziklaváracskát is jóval hosszabb ideig cernírozták a honvédcsapatok.14 

Buda ostroma után újabb két hét telt el a támadó hadmüveletek megindulásáig. Eza
latt nagyjából sikerült feltölteni a feldunai hadsereg hiányos kereteit. A támadó hadmü
veletekhez szükséges erőfölényt biztosítani hivatott erősítések azonban nem érkeztek 
meg a Délvidékről, sőt, Perczel június 7-i kátyi veresége után immáron egyetlen embert 
sem lehetett elvonni erről a hadszíntérről. Görgei tehát erősítések nélkül, az orosz inter
venció híre által sürgetve kényszerült megkezdeni Vág menti ellentámadását 1849 június 
közepén. A haditerv arra a számításra épült, hogy a Duna jobbpartján állomásozó ma
gyar csapatok - Poeltenberg Ernő vezérőrnagy VII. hadteste és Kmety György ezredes 
önálló hadosztálya - lekötik az ottani cs. kir. erőket; míg a Vág mentén állomásozó L, II. 
és III. hadtest, valamint a VIII. hadtest (a komáromi várőrség) mozgósított része kombi
nált hadműveletben Pozsony irányába veti vissza a szemben álló cs. kir. csapatokat. A 
haditerv célja az volt, hogy elvágja egymástól a cs. kir. és orosz intervenciós seregeket, s 
a balparti előretöréssel a jobbpart feladására is rábírja a cs. kir. hadvezetést. Csakhogy az 
ellenség olyan erőfölénnyel rendelkezett, hogy a Duna mindkét partján képes volt visz-
szaverni egy-egy magyar támadást. 

Buda ostroma 1. Katona Tamás hivatkozott bev. tanulmányát, Görgey Artúr: i. m. I. k. 59-62. o. és Ka
tona Tamás (szerk.): Budavár bevételének emlékezete 1849. Budapest, 1989. 7-20. o. A löszerhiányra 1. Gör
gey István: 1848 és 1849-ből. II. k. 253-255. o. 
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A hadjárat azonban nem csak emiatt végződött kudarccal. Kossuth a Függetlenségi 
Nyilatkozat után alakult új minisztériumba Görgeit hívta meg a hadügyminiszteri poszt
ra. Emiatt a tábornok egyszerre töltötte be a hadügyminiszteri és fővezéri tisztet. A had
ügyminisztériumban államtitkára, Szabó Imre ezredes helyettesítette; a fővezérség ter
heit pedig, távollétében, a "május végén felállított Központi Hadműveleti Iroda, s 
vezetője, Bayer József ezredes kísérelte meg átvállalni. így Görgei igazából egyik tiszté
nek sem volt képes eleget tenni. A Vág-menti hadjárat első jelentős összecsapásában, a 
június 16-i zsigárdi ütközetben sem voltjelen, pedig igencsak szükség lett volna szemé
lyesjelenlétére. A tavaszi hadjárat után teljesen kicserélődött hadtestparancsnoki kar egy 
része nem felelt meg hivatásának. Nagysándor József és Knezič Károly vezérőrnagy pél
dául minimális öntevékenységet sem mutatott, noha a Központi Hadműveleti Iroda által 
kidolgozott - amúgy nem túl szerencsés - haditerv a hadtestparancsnokok meglehetősen 
pontos és szoros együttműködésére épült. A várakozásoknak egyedül Asbóth Lajos ez
redes, a II. hadtest parancsnoka felelt meg, a többiek minden kétes esetben az Irodához 
fordultak utasításért. A június 20-21-i második kísérlet alkalmával Perednél Görgei im
máron személyesen vezette a támadást; ám akkor már késő volt. Az első nap győzelmei 
után a szemben álló cs. kir. csoportosítás egy magyar hadtesttel felérő létszámú orosz 
hadosztályt kapott erősítésül, s annak fellépése eldöntötte a Vág-menti hadjárat sorsát.15 

E csata után, 1849. június 26-án Görgei azt javasolta a minisztertanácsnak, hogy az 
erdélyi és délvidéki erőkön, illetve Kazinczy ezredes Máramaros és Bereg megyében 
állomásozó hadosztályán kívül minden nélkülözhető erőt Komáromnál összpontosítsa
nak, s még az orosz fősereg beérkezése előtt indítsanak döntő támadást a cs. kir. fősereg 
ellen. A terv kétségkívül merész volt, de az egyetlen reális esélyt jelentette a több mint 
kétszeres túlerőben lévő ellenséggel szemben. Az orosz fősereg elől visszavonuló IX. 
hadtestet és a Cegléd térségében szerveződő tartalék hadtestet néhány nap alatt át lehetett 
volna irányítani Komárom térségébe, š ezáltal ki lehetett volna egyenlíteni a cs. kir. főse
reg nyomasztó létszámfölényét. Ha pedig a lassan mozgó orosz fősereg beérkezése előtt 
sikerül megverni Haynau seregét, a győzelem alapot nyújthatott volna a háború - ha nem 
is győzelmes, de legalább - kompromisszumos befejezéséhez. A terv révén magyar ké
zen lehetett volna tartani a még jelentős tartalékokkal rendelkező Dunántúlt; a komáromi 
erőd olyan támaszpontot jelenthetett, amelynek birtokában a magyar sereg a Duna mind
két partján szabadon működhetik. 

A kormány el is fogadta a tervet, de négy nap múlva, a cs. kir. fősereg 1849. június 
28-i győri áttörését követően, Görgei távollétében, többnyire szolgálaton kívüli, vagy 
békealkalmazásban lévő tábornokok haditanácsának javaslata alapján, mégis a magyar 
hadsereg Tisza-Maros-szögi összpontosítása mellett döntött. A tervnek csak hátrányai 
voltak. A lehetséges hadműveleti bázisként szolgáló Bácska és Bánság nagy részét már 
egy éve háború pusztította. A terület legfontosabb erődje, Temesvár, osztrák kézen volt. 
A szegedi összpontosítás egy pontra vonzotta volna az ellenség főerőit. 

1 A Vág-menti hadjáratra 1. Szandai Sréter István: Görgey Vág-menti hadműveletei 1849. június hóban. 
Magyar Katonai Közlöny, 1910. 1-15. o.; Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj története; uő: Az 56. hon
védzászlóalj története. In: Molnár András (szerk.): A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalaegerszeg, 
1992. 163-169. és 232-241.0. 
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Még mielőtt a tervet közölték volna vele, Görgei levélben tudatta Kossuthtal, hogy 
továbbra is a komáromi összpontosítás szellemében kíván működni, tehát nem változ
tatta meg elhatározását a győri vereség miatt. Amikor azonban megérkezett az új hadi
tervet hozó küldöttség, megígérte, hogy - bár a tervvel nem ért egyet - engedelmeske
dik. A két, azonos dátumú levél, sajnos, fordított sorrendben került Kossuth kezébe, aki 
- nem vizsgálva azok iktatószámát - az elsőként írott, de másodikként érkezett levelet az 
engedelmesség felmondásának, a másodikként írott, de elsőként kapott levélben foglalt 
ígéret visszavonásának tekintette, s leváltotta Görgeit a fővezérségről. A tábornok azon
ban - még mielőtt a leváltását tudató levelet kézhez vehette volna - ismét megmutathat
ta, mit tud. 1849. július 2-án Haynau másfélszeres túlerőben lévő csapataival szemben 
megvédte a Duna-jobbparti komáromi sáncokat, s egy remekül vezetett csata révén to
vábbra is nyitva tartotta a déli elvonulás útját. Az összecsapásban súlyos fejsebet kapott, 
s napokig szolgálatképtelen volt. A helyettesítését ellátó Klapka György vezérőrnagynak 
viszont esze ágában sem volt délre vezetni a sereget. Az újabb, július 11-i áttörési kísér
let vereséggel végződött. Görgei ezután - életveszélyes fejsebe dacára - vállalta, hogy 
Szeged térségébe vezeti a fősereget.16 

A Duna balpartján elvonuló sereg Vácnál beleütközött az országot északkelet felől 
elárasztó orosz fősereg egységeibe. A déli áttörésre nem sok lehetőség volt, ezért Görgei 
merész elhatározásra jutott. Az orosz fősereg elől északkelet-délkeleti irányú kerülővel 
akart kitérni, melyhez a Losonc-Rimaszombat-Miskolc-Tokaj útvonalat választotta. E 
hadmozdulattal három hétre megállította a legnagyobb ellenséges csoportosítás előnyo-
mulását. A külső hadászati vonalon mozogva is előbb ért minden egyes pontra, mint az 
orosz fősereg egységei, s ugyanakkor veszélyeztette azok utánpótlási vonalait. Saját 
erőinek közel négyszeresét, a teljes ellenséges hadsereg közel egyharmadát kötötte le. 
Amikor pedig helyzete veszélyessé vált, irtózatos gyalogmenetekkel (40-50 kilométer 
naponta) megelőzte a bekerítő orosz csapatokat, s megindult az összpontosítás új hely
színe, Arad felé. 

Az egyhónapos hadjárat alatt a feldunai hadsereg nyolc ütközetet vívott, s ebből csu
pán egyet veszített el (Debrecen, 1849. augusztus 2.). Az Aradra érkező Görgei mögött 
több napi járóföldre lemaradt az orosz fősereg. Ha a Szegedet kardcsapás nélkül kiürítő 
Dembinski altábornagy vezette déli fősereg a kormány utasításai ellenére nem Temesvár, 
hanem Arad felé vonul vissza, az így egyesíthető magyar hadsereg a siker reményében 
szállhatott volna szembe Haynau táborszernagy es. kir. főseregével. 

Nem ezt történt. 1849. augusztus 9-én, az I. hadtest és Görgei Aradra érkezésének 
napján, a Dembinski helyett a fővezérséget átvevő Bem altábornagy Temesvárnál csatá
ba bocsátkozott. Az összecsapás vereséggel végződött, főleg azért, mert Dembinski a 
támadás előtt Lúgosra küldte a lőszertartalékokat, ám erről nem értesítette Bemet, így a 
magyar lövegek a tüzérségi párbaj kellős közepén maradtak muníció nélkül. 

1 A június 26-i minisztertanácsra 1. Görgey Artúr: i. m. II. k. 186-194. o. és Hermann Róbert: Az 1849. 
június 24-i, 26-i és 29-i minisztertanácsok. Komárom, vagy Szeged? (In:) „Az 1848-49-es forradalom és sza
badságharc utóélete" című tudományos ülésszak, Vaja, 1996. Az elkövetkező napok eseményeire 1. Steier La
jos: Haynau és Paskievics. Budapest, é. n. I. k. 63-126. és 164-192. o. Az iktatószámokkal kapcsolatos félreér
tésre 1. Katona Tamás bevezető tanulmányát, Görgey Artúr: i. m. I. k. 77-82. o. 
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A csatát követő visszavonulás során a déli fősereg csaknem teljesen felbomlott és 
odalett az összpontosítás, de a Haynau feletti utolsó győzelem lehetősége is. Görgei 
számára nem maradt más, mint az oroszok előtti fegyverletétel. Az Aradon összpontosult 
feldunai hadsereget északról és délről egyaránt túlerőben lévő ellenséges csoportosítások 
fenyegették; a magyar seregnek egy csatára elegendő lőszere sem volt. 

Az oroszokkal kezdeményezett tárgyalások során a cári fővezérség már a temesvári 
vereség előtt is csak a feltétel nélküli megadásról volt hajlandó tárgyalni. Az osztrákok 
előtti fegyverletétel, Haynau addigi magatartása miatt, szóba sem jöhetett. A temesvári 
vereség hírének vétele előtt a magyar minisztertanács tagjai is úgy határoztak, hogy az 
oroszok tárgyalási, vagy közvetítési készségének hiánya esetén az egyetlen megoldás az 
oroszok előtti fegyverletétel. Ezzel - a Szemere-kormány és Kossuth kormányzó lemon
dása után - a Görgei által összehívott haditanács is egyetértett.17 

Görgei az 1849. nyári hadműveletek során ismét jó hadvezérnek bizonyult. Szemé
lyes fellépése mindig komoly hatással volt a csapatokra. Június 20-21-én Perednél több 
ízben is ő szedte rendbe és indította újabb támadásra a hátráló csapatokat. Június 28-án 
Győrnél személyesen fedezte a visszavonulást. Július 2-án a harkálypusztai lovasro
hammal tehermentesítette az Ószőnyt, a levonulás kulcsát jelentő helységet ostromló 
magyar csapatokat. Július 17-én Vácnál ugyancsak személyesen vezette a csatát, s irá
nyította a magyar hadsereg elvonulását egészen addig, amíg az erőfeszítés miatt a sebláz 
nem vette le a lábáról. A három nyári hadmüvelet terve közül kettőé, a komáromi össz
pontosításé csakúgy, mint a Vácott hirtelen kidolgozott felvidéki megkerülő hadműve
leté, jó stratégiai érzékre mutatott. Képes volt gyorsan és helyesen dönteni, s ezáltal az 
ellenségre kényszeríteni akaratát: amíg a feldunai hadsereg Komáromnál állt, Haynau 
sem mozdulhatott el onnan; amíg Görgei a Felvidéken működött, Paszkevics főerői sem 
vonulhattak az Alföldre. 

A tanulmány elején feltett kérdésekre e rövid áttekintés alapján a következőket vála
szolhatjuk. 

1. Görgei stratégiai elképzelései - a kényszerhelyzetben kidolgozott Vág-menti táma
dási terv kivételével - mind 1849 januárjában, mind áprilisában, mind júliusában bevál
tották a hozzájuk fűzött reményeket. A terveket merészség és kockázatvállalás jelle
mezte; ám egyik sem ment túl az észszerűség határain. 

2. Az ifjú tábornok általában gyorsan és jól reagált, így 1848 december végén Győr
nél, amikor utolsó pillanatban hagyta el a várost és 1849 január közepén, amikor egy nap 
állt rendelkezésére, hogy a cs. kir. csapatok előtt érje el a bányavárosokat. Ugyanezt 
mondhatjuk el 1849. április 4-i tápióbicskei, április 6-i isaszegi, július 2-i komáromi, 
vagy július 17-i váci szerepléséről is. 

3. Személyes fellépésével általában elérte a kívánt hatást, a győzelem kivívását, vagy 
a visszavonulás megállítását. Egyetlen kivételként az 1849. január 22-i hodrusbányai üt
közetet említhetjük, ahol a tábornok maga is majdnem odaveszett. 

A levonulásra 1. Görgey Artúr: i. m. II. k. 258-341. o. és Rosonczy Ildikó - Katona Tamás (szerk.): A 
magyarországi hadjárat, 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Budapest, 1988. passim. Az oro
szok előtti fegyverletétel indokaira 1. Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. I. m. I. k. 6-26. o.; Hermann 
Róbert: Minisztertanács, Arad, 1849. augusztus 10. História, 1988/2-3. 52-54. o. 
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4. 1848-1849-ben Görgeié volt a legjobban szervezett, a regularitás követelményei
nek leginkább megfelelő, az irreguláris elemektől csaknem teljesen megtisztított magyar 
hadsereg. Ez többek között abból következett, hogy a tábornok világos szervezési elkép
zelésekkel rendelkezett, s azokat képes volt keresztül is vinni. Emellett jól választotta 
meg munkatársait (Bayer József vezérkari főnök, Danielisz János főintendáns, stb.). A 
hadtest- és hadosztályparancsnokok esetében már nem ilyen egyértelmű a helyzet; azok 
kiválasztásába csak korlátozottan avatkozhatott be, hiszen tekintettel kellett lennie az 
előléptetések szolgálati rendjére és bizonyos politikai szempontokra egyaránt. 

5. Görgei hadvezéri működése során öt jelentősebb mulasztást követett el. Először 
1848 december második felében, amikor a stratégiai helyzet rossz felismerése miatt a 
Duna balpartján hagyta a feldunai hadtest közel felét. A dunántúli hadjárat eredményét 
azonban annak bevetése sem változtathatta volna meg. 

A második mulasztást 1849 februárjában Kassa előtt követte el, amikor egy napot ké
sett a támadással, bár ez a késlekedés sem volt végzetes: Schlik hadtestét időben indított 
támadás esetén sem fenyegette volna teljes vereség, mivel Klapka felső-tiszai hadtest 
nem tudta elzárni visszavonulásának útját. 

A harmadik mulasztást az 1849. április 6-i isaszegi csatával kapcsolatban szokták 
Görgei szemére vetni, mondván, hogy a Gáspár vezérőrnagy vezette VII. hadtest beveté
sével teljessé tehette volna a es. kir. fősereg vereségét. Görgei azonban olyan értesítést 
kapott a csata során, hogy Gáspár hadteste már előnyomul, ezért nem küldött neki hatá
rozott támadási parancsot. A cs. kir. fősereget Gáspár támadó fellépése esetén sem lehe
tett volna teljes egészében bekeríteni, bár a VII. hadtest beavatkozása esetén kétségkívül 
nagyobb veszteségeket szenvedett volna. 

A negyedik mulasztást a Vág-menti hadjárat kapcsán lehet felróni Görgeinek. 1849. 
június 16-án Zsigárdnál kétségkívül hiányzott személyes fellépése, s ezt igazából azzal 
sem lehet kimenteni, amivel ő maga védekezett, hogy ti. ki akarta próbálni új hadtestpa
rancsnokait. E védekezés már csak azért sem fogadható el, mert a tavaszi hadjárat során 
mindvégig a csatamező közvetlen közelében tartózkodott, hogy szükség esetén szemé
lyesen segítse át a nehézségeken alvezéreit (főleg Klapkát), holott Damjanich, Klapka, 
Aulich mögött jóval több hadi tapasztalattal rendelkezett, mint Nagysándor, Knezič, 
vagy Asbóth. Ráadásul a Vág-menti hadjárat folyamán a hadtestparancsnokok a tavaszi
énál bonyolultabb haditerv kivitelezését kapták feladatul, Görgei személyes részvétele 
tehát kétszeresen is indokolt lett volna. 

Ötödik mulasztását az 1849 júliusi felvidéki hadjárattal kapcsolatban szokták felvetni. 
Ennek lényege az, hogy a Sajó vonalán kifejtett sikeres ellenállás után nem sietett a Ti
sza felé, hanem megállt a Hernád vonalán, s ezzel elvesztegette az összpontosításhoz 
szükséges időt. Ez a szemrehányás azonban csak azért jogos, mert tudjuk, Dembiňski és 
Bem nem Arad, hanem Temesvár mellett szenvedett vereséget Haynautól. Görgei ugyan
is az időveszteség ellenére is elérte Aradot, tehát megállását - amellyel éppen a déli fő
seregnek kívánt időt nyerni - utólag, gyorsított menetekkel, helyre is hozta.18 

1848 decemberére 1. Barta: i. m. 66-67. o.; Kassára 1. Borús: i. m. 134-136. o.; Isaszegre 1. Spira: Polgá
ri forradalom ... 370-372. o. V. ö. Katona Tamás bevezetőjével, Görgey Artúr: i. m. I. k. 48-49. o. Zsigárdra 1. 
Steier: Haynau és Paskievics. I. m. I. k. 46-48. o. v. ö. Görgey Artúr: i. m. II. k. 153-155. o. A Hernád-vonalán 
történt megállásra 1. Gyalókay: i. m. 465-466. o.; Görgey Artúr: i. m. II. k. 311-316. o. 
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6. Görgei hadvezéri működésének jellemzői közé sorolhatjuk a nagy hadseregek irá
nyításának, a csapdahelyzetek kikerülésének képességét csakúgy, mint az ésszerű kocká
zatvállalást és a saját erők lehetséges kímélését. E szempontból potenciálisan jobb had
vezérnek tarthatjuk a szabadságharc másik nagy egyéniségénél, Bem tábornoknál. Bem
re ugyanis éppen ez a négy tulajdonság nem volt jellemző, ami persze nem jelenti azt, 
hogy - tekintetbe véve a rendelkezésére álló eszközöket - ne lett volna a szabadságharc 
egyik legjobb és legötletesebb hadvezére. Bemmel közös tulajdonsága volt viszont a mű
szaki megoldások iránti érzékenység; elég itt példaként felhozni az Aulich-hadosztály 
Körmöcbányáról történő kimenekítésére helyreállított Szkalka-alagutat, az 1849. április 
23-26. között Komáromnál rögtönzött talphidat, vagy a budai ostrom megszervezését. 

A hasonló beosztásokat betöltött tábornokok közül Görgei sikeresebb és jobb hadve
zér volt a csak visszavonulni tudó Dembiňskinél, a primitív hibákat vétő és semmifajta 
függelmet nem tűrő Perczelnél, vagy a csatákat csupán elveszíteni tudó Mészárosnál. 
Vetter Antal altábornagy az 1849 márciusi kudarcba fulladt ellentámadási kísérlet és az 
1849 júliusi délvidéki hadjárat kivételével nem vezetett nagyobb hadműveletet, bár ez 
utóbbiban jó hadvezérnek mutatkozott. A volt cs. kir. főtiszti karból a kitűnő elméleti 
szakembernek számító, de hadvezérként tétova Klapkát és a tervek kivitelezésében je
leskedő, hadvezéri őstehetség Damjanichot sorolhatjuk Görgei mellé. (Utóbbi potenciáli
san szintén jó hadvezér volt, s örök kérdés, mi lett volna, ha 1849 április végén, lábtörése 
következtében, nem válik szolgálatképtelenné.) 

A volt cs. kir. törzstisztek közül (Vetteren kívül) egyedül Aulich Lajos árult el ko
moly hadvezéri képességeket 1849 április második felében Pest előtt. Az 1848 augusztus 
végén az önkéntes mozgó nemzetőrségi kerületek parancsnokaivá kinevezettek közül 
Ivánka Imre már 1848. október 27-én fogságba esett, így az ő képességeiről (bár a kor
társak nagyra becsülték) keveset tudunk. A másik két őrnagy, Máriássy János és Kosz
tolányi Móric nem bizonyult alkalmasnak hadosztályparancsnoki beosztásnál magasabb 
poszt betöltésére. Végül még egy szempontot kell megemlítenünk: Görgeiéhez hasonló 
személyes tekintélye a szabadságharc hadvezérei közül egyedül Bemnek és Damjanich-
nak volt. Mindezek alapján úgy véljük, jogos a megállapítás: Görgei volt 1848-49-ben a 
magyar szabadságharc talán legjobb hadvezére; olyan katona, aki nem csak hazai, hanem 
európai összehasonlításban is megállja a helyét. 

Ne feledjük, 1848-ban főhadnagyi tapasztalatokkal kezdte katonai pályáját, s 1849-
ben már több tízezer főnyi hadsereg fölött diszponált. Főleg az általa vezetett hadsereg 
sikereinek köszönhetni azt, hogy Ausztria 1849 április végén kénytelen volt beismerni 
saját gyengeségét akkor, amikor orosz segítségért folyamodott a magyar szabadságharc 
leverésére. Az pedig csupán a nemzeti önértékelés szokott zavarai közé sorolható, hogy 
1849 augusztusa után a közvélemény tekintélyes része nem a túlerőt, hanem a túlerővel 
szemben az észszerűség határáig ellenálló hadvezért tette felelőssé a vereségért. Ez a té
ves ítélet volt az, ami a későbbiekben is, mindvégig megakadályozta, hogy Görgei az 
1867 után önállóságát visszanyert Magyarország közéletébe és katonapolitikájába tudá
sának megfelelően bekapcsolódhasson. 
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Róbert Hermann 

ARTÚR GÖRGEI AS A MILITARY LEADER 

Summary 

The study examines the activity of the Commander-in-Chief if the 1848-1849 Hungarian War 
of Independence as a military leader. The author surveys the periods of Görgei's function and tries 
to get answers to a row of important questions, e. g. - how can we estimate the performance of 
Görgei as a soldier?; - how can we evaluate his stratagems?; - how was he able to adapt himself to 
unexpected situations?; - did he make mistakes or did he commit omissions? - and finally: -
where is his proper place among the strategists of the 1848-1849 War of Independence'.' 

Róbert Hermann 

ARTÚR GÖRGEI, LE CHEF DE GUERRE 

Résumé 

L'étude examine l'activité de chef de guerre du commandant en chef de la guerre d'indé
pendance hongroise de 1848-1849. L'essai donne un aperçu des périodes différentes de l'activité 
de Görgei, en cherchant les réponses aux questions suivantes: Comment Görgei était-il comme 
soldat? Comment étaient les plans d'opérations militaires qu'il avait créés? Comment pouvait-il 
s'adapter aux situations inattendues? Est-ce qu'il a commis des fautes ou des défaillances 
sérieuses? Ou est sa place parmi les chefs de guerre de 1848-1849? 

Róbert Hermann 

ARTÚR GÖRGEI ALS FELDHERR 

Resümee 

Die Studie untersucht die Tätigkeit des Oberbefehlshabers der 1848-1849 ungari
schen Freiheitkrieges als Feldherr. Die Studie gibt einen Durchblick über die einzelnen 
Abschnitte von Görgeis Wirken und sucht Antworte auf die folgenden Fragen: Was für 
ein Soldat war Görgei? Was für Kriegspläne hat er erarbeitet? Wie konnte er sich uner
warteten Situationen anpassen? Hat er schwere Fehler oder Unterlassungen begangen? 
Welchen Platz nimmt er unter den Feldherren von 1848-1849 ein? 
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Роберт Хермаин 

АРТУР ГЁРГЕИ, ПОЛКОВОДЕЦ 

Резюме 

Автор статьи рассматривает полководческую деятельность главнокомандующего эпохи 
освободительной борьбы Венгрии периода 1848-1849 гг. Автор анализирует отдельные 
этапы деятельности Гёргеи и ищет ответ на следующие вопросы: Каким воином был 
Гёргеи? Какие военные планы он разрабатывал? Как мог полководец приспосабливаться к 
неожиданным ситуациям? Допустил ли он серьезную ошибку или упущение? Какое место 
занимает Гёргеи среди полководцев эпохи 1848-1849 гг. 



BALLÁ TIBOR 

ADA-KALEH SZIGETE OSZTRÁK-MAGYAR FENNHATÓSÁG ALATT 
1878-1918 

1878. május 25-én osztrák-magyar csapatok szállták meg az Al-Duna1 egyik szigetét. 
Erről az eseményről az akkori nagypolitikában zajló sokkal fontosabb események, neve
zetesen a Balkán-félsziget képét átalakító orosz-török háború lezárásaként San 
Stefanóban (Yesilköy, Törökország) 1878. március 3-án kötött béke és annak nemzetkö
zi fogadtatása, majd a nagyhatalmak június 13. és július 13. között lezajlott berlini kon
gresszusa terelte el a figyelmet. Ausztria-Magyarország - kihasználva az Oszmán Biro
dalom meggyengülését és élvezve a rivális Oroszország hallgatólagos beleegyezését -
már Bosznia-Hercegovina megszállására készült. Ilyen összefüggésben vizsgálva a tör
ténéseket a sziget elfoglalása csupán kis epizód volt, mondhatni a néhány hónap múlva 
bekövetkezett nagy okkupáció főpróbája. 

A sziget rövid története 1877-ig 

Ada-Kaleh neve törökül „erődszigetet", „szigetvárat" jelent. 1788-tól kezdve terjedt 
el Új-Orsova megnevezése, amikor is a Duna bal partján vele szemben fekvő települést 
Ó-Orsovának nevezték el.2 

A szilárd gránit alapzaton a Duna medrében létrejött, a Cserna folyó és a Bachna pa
tak (Románia) torkolata között fekvő, 1750 méter hosszú és 4-500 méter széles sziget a 
folyam kanyarulatának megfelelően ív alakú volt, felső végénél két kisebb kavicszátony 
terült el. Stratégiai fontosságú helyen (a Vaskaputól 4 km-re, az osztrák-magyar - szerb 
- román hármas határ közelében) feküdt. Katonai jelentősége abban állt, hogy az al-
dunai hajózás, határátkelőként pedig a szárazföldi közlekedés egyik fontos ellenőrző 
pontja volt, ezért is erősítették meg igen korán várral. 

A Duna esése Báziástól a Vaskapuig nagy volt, rövid távolságokon belül is gyorsan 
változott (0,04 - 4,54 méter/km). A századelőn a szigetnél a Duna kb. egy km széles 
volt, mélysége (Orsovánál) elérte a 19 métert. Kisvíz november-decemberben, árvíz áp
rilis-június hónapban fordult elő. Télen nem borította a Dunát jégtakaró. A víz sebessége 
kisvíznél 0,6 m/s, középvíznél 1,5 m/s, árvíz esetén 3,2 m/s volt. A sziget alacsonyabban 
fekvő pontjait már az orsovai vízmércén mért 0 pontnál 4,5 méterrel magasabb vízállás
nál elöntötte a víz. A partot két oldalról 300 méter körüli magasságú hegyek kísérték.3 

Ada-Kaleh már a régebbi korokban is sürün cserélt gazdát. Jelentős harcok folytak bir
tokáért a törökök és a császári haderő között. A sziget első megerődítését Hunyadi János 

A Duna Báziástól (1072. fkm) Tumu-Severinig (930. fkm) terjedő áttöréses szakasza a Déli-Kárpátok és 
a Balkán-hegység között. 

2 
Mihalik Sándor. Ada-Kaleh története. Lúgos, 1903. 8. o. 
Allgemeine Beschreibung der Donau von Rácz Almás bis zum Eisernen Thore und ihrer Nebenflüsse: 

Sárvíz, Franz Josefs-Canal, Temes, Ponjavica, Karas, Nera und Cerna. Aus der kaiserlich-königlichen Hof-
und Staatsdruckerei. Wien, 1901. 2-36. o., Beilage 15. 
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végezte el 1444-ben.4 Komolyabb erődítményeket Veteráni császári altábornagy kezdemé
nyezésére 1691-ben kezdtek építeni. Ezeket az egyszerű földsáncokat 400 katona védte. 
Még az év áprilisában a törökök és Thököly Imre emberei elfoglalták Orsovával (Romá
nia) egyetemben.5 A császáriak törökellenes visszafoglaló háborúját lezáró, 1699. január 
26-án megkötött karlócai (Sremski Karlovci, Szerbia) béke után a Bánát, így Orsova és 
Ada-Kaleh is a törökök kezén maradt, a szigeten török hajóhad is állomásozott. 

A XVIII. század folyamán a Habsburgok többször is háborúztak az Oszmán Birodalom 
ellen. A III. Károly által 1716-ban indított háborúban a császári csapatok a szigetet 1717 
augusztusában foglalták el. Savoyai Jenő ugyanabban a hónapban nagy győzelmet aratott 
Belgrádnál a törökön. Az 1718. július 21-én megkötött pozsareváci (Požarevac, Szerbia) 
békében a Porta Bécs javára lemondott a Temesi Bánságról, és Szerbia nagy részéről.6 

Savoyai Jenő a Bánát akkori kormányzóját, Claudius Florimund Count von Mercy tá
bornokot bízta meg a sziget megerődítésével. 20 évig tartó komoly, nagyszabású építke
zések kezdődtek, melynek eredményeként szabályos négyszög alakú erőd épült. Négy 
bástyáját a császári hadsereg akkori vezéreiről nevezték el, a Károly-, Jenő-, Mercy- és 
Wallis-bástya nevet kapták. (A törökök később átkeresztelték azokat, így a Tekia, 
Elisabeth, Verciorova, Aliion nevet viselték.7) A Duna jobb partján, a szigettel szemben 
építették fel az ún. Erzsébet-erődöt (Fort Elisabeth). 1737 decemberében 14 német nem
zetiségű családot (összesen 71 főt) telepítettek a sziget szabad keleti végébe. A kolónia 
nagyrészt kézművesekből, kereskedőkből, illetve az erődben szolgáló katonák hozzátar
tozóiból állott. Abban az időben Ada-Kaleh és a Duna bal partja között ideiglenes jelleg
gel hadihíd állott, így nem csoda, hogy ott is megtelepedett egy 19 családot (összesen 81 
embert) számláló németajkú közösség.8 

III. Károly 1737 júliusában orosz szövetségben ismét háborút indított a törökök ellen. 
A császáriak hamarosan defenzívába szorultak. 1738 tavaszán a vidini (Bulgária) török 
pasa ostrom alá vette Orsovát és Ada-Kaleh-t, amelynek védőserege báró Kehrenberg 
ezredes parancsnokságával mintegy 2000 fő volt, 120 fél fontosnál nagyobb löveggel. 
Az oszmánok május 29-től ostromolták a szigetet, 56 ágyúval és 16 mozsárral lőtték a 
környező magaslatokról. Július 10-én a császári csapatok közeledtének hírére felhagytak 
az ostrommal. Július 18-tól azonban újabb török ostrom következett. 120 ágyú és 40 mo
zsár lőtte a védőket, a falakat, az erődöt. Augusztus 15-én a császári őrség szabad elvo
nulás fejében átadta a rommá lőtt szigetet. Az 1739. szeptember 1-én megkötött belgrádi 
béke ötödik pontja alapján Orsova és Ada-Kaleh török kézen maradt, míg a Temesi Bán
ságot a császáriak birtokolták. A szigetet - amely 1788-tól a térképeken Új-Orsova elne
vezéssel szerepelt - mohamedán lakosok vették birtokukba.9 

II. József, II. Katalin orosz cárnővel fennálló szerződése szerint, 1788 februárjában 

Ahmet Ali: Monographie der Insel Ada-Kaleh. Orsova. 1934. 7. o. 

Mihalik: i. m. 42. o. 

Fritz, Julius: Orsova und die Inselfestung (Ada-Kaleh). In: Anhang von Österreichische Militärische Ze
itung, Wien, 1878. 396-399. o. 

7 Ada-Kaleh 1912. Orsova, é. n. 1-8. o. 
8 Fritz: i. m. 399-400. o. 
9 Fritz: i. m. 400-414. o. 
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hadat üzent a Portának. Ada-Kaleh-t 1789. október 24-től gróf Wartensleben császári 
altábornagy serege zárta körbe, majd Loudon tábornagy megadásra felszólító üzenetének 
elutasítása után, november 5-től heves ostrom kezdődött. Mehemed Takir aga, a védők 
parancsnoka 1790. április 16-án kapitulált. Négy nap múlva a 2 740 főnyi török garnizon 
elhagyta a szigetet, 162 török ágyú maradt az erődben. Ezt követően Haan vezérőrnagy 
lett a sziget parancsnoka. A háborúzó felek között 1791. augusztus 21-én Szisztovóban 
(Szvistov, Bulgária) kötött béke rendelkezései értelmében Ada-Kaleh-t az év október 6-
án a császáriak kiürítették és ismét az oszmánok fennhatósága alá került.10 

A sziget nyugalmára a XIX. században csupán egy kis török helyőrség - mintegy 600 
katona - vigyázott. Érdekes epizódja volt a magyar szabadságharcnak, amikor Bem tá
bornok 1849. május 16-án megszállta Ó-Orsovát, követeket küldött át Ozmán bejhez, a 
sziget várparancsnokához azzal az üzenettel, hogy a török földre menekült osztrákokat 
fegyvereztesse le. Bem két nap múlva személyesen is tárgyalt vendéglátójával, aki 
megígérte kívánsága teljesítését. Az 1849. augusztus 24-i mehádiai (Románia) ütközet 
után a magyar honvédsereg maradványai és több politikus (pl. Szemere Bertalan és 
Batthyány Kázmér) is itt lépett török földre." 

1867-ben a Porta Szerbia javára lemondott a Fort Elisabeth-ről.12 A rá következő év
ben az erődöt a szerb Milan Obrenovic herceg leromboltatta, hogy többé ne szolgálhas
son a törököknek védelmi objektumként.13 

Az orosz-török háború és a sziget hovatartozásának kérdése 

1877 júniusában a Balkánon kitört az orosz-török háború, amelynek előzményeit 
ajánlatos röviden felvázolnunk. 1875 nyarán törökellenes felkelés robbant ki Hercegovi
nában és visszhangra talált a balkáni népek körében. A keleti kérdésben leginkább érde
kelt két nagyhatalom, Ausztria-Magyarország és Oroszország, legszívesebben kitartott 
volna a biztonságot nyújtó változatlanság mellett, a balkáni keresztény népek sorsának 
megjavítása érdekében azonban nyomást gyakoroltak Törökországra. A diplomáciai of
fenzíva 1876 májusában a két hatalom közös berlini memorandumával folytatódott, 
amelyben az általuk követelt reformok végrehajtásának nemzetközi ellenőrzését is kilá
tásba helyezték. 1876 áprilisában Bulgáriában felkelés tört ki, amit a törökök véres ke
gyetlenséggel elnyomtak. Szerbia és Montenegró az év júniusában hadat üzent a Portá
nak. A cári és a dunai birodalom külügyminisztereinek 1876 júliusi reichstadti 
találkozóján megállapodtak, hogy megóvják Szerbiát az esetleges török foglalástól, ha 
viszont a szerbek győznek, a kis ország területi növekedésére is sor kerülhet. Kikötötték, 
hogy Törökország veresége esetén a Monarchia magához csatolhatja Bosznia-Herceg
ovinát, a cári birodalom pedig visszakapja Besszarábia déli részét, amit a krími háború 
következtében veszített el. A gyors szerb és montenegrói vereség után Oroszország úgy 

™ Fritz: lm. 416-425. o. 

Pesty Frigyes: A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története. II. k. Budapest, 1878. 422. o. 
12 Fritz: i. m. 426. o. 
13 

Ahmet Ali; i. m. 12. o. 
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vélte, ha nem állítja meg a győzteseket, tekintélye a szlávok szemében tekintélyes csorbát 
szenved. 1877. január 15-én Budapesten egyezményt kötöttek, amelyben a Monarchia jóin
dulatú semlegességre kötelezte magát arra az esetre, ha a cár háborút indít Törökország ellen. 
Miután a török kormány a nagyhatalmak diplomáciai rendezést célzó londoni jegyzőkönyvét 
is visszautasította, II. Sándor 1877. április 24-én aláírta a Portának szóló hadüzenetet.1 

Ausztria-Magyarország - mint említettük - élénk érdeklődéssel figyelte a határaitól 
délre zajló eseményeket. Katonai vezetői és politikusai is egyre veszélyesebbnek ítélték 
meg a helyzetet. Erre hivatkozva az uralkodó már 1876-ban elrendelte egy, a birodalom 
déli határán Orsovától Zimonyig (Zemun, Szerbia) terjedő záróvonal felállítását. Annak 
létrehozásához a temesvári császári és királyi hadparancsnokság csapatain kívül igénybe 
vették az Ó-Orsován állomásozó 86. honvéd gyalogzászlóaljat is.2 (E záróvonal 1880 
végéig létezett.) 

A dunai birodalom semleges maradt az orosz-török háborúban, mivel pedig relatíve 
közel esett a hadszíntérhez, az oszmán kormányzat veszteségei pótlására Magyarorszá
gon vásárolt lovakat, amelyeket Temesváron vontak össze. A török főkonzul 1877 júniu
sában szándékozta átvenni azokat.3 

A honvédelmi miniszter 1877. június 29-én a 86. honvéd zászlóalj parancsnokságnak 
kiadott parancsában leszögezte: „Az orosz-török háború folytán megtörténhetnék, hogy 
Adakáleh török erőd védőrsége az orosz túlerővel szemben magát védelmezni 
képtelenítve, magyar területre lépne át."4 Erre az esetre elrendelte, hogy a háború során 
magyar területre menekülő orosz és török katonákat (értve ez alatt a szigeterőd védőőr
ségét is), vagy magánszemélyeket, menekülőket a 86. honvéd zászlóalj erőivel a határ 
átlépése után őrizetbe kell venni, majd a temesvári hadparancsnokság rendelkezése sze
rint Aradra, vagy más helyre kell vinni. Szörény vármegye királyi biztosát is a szükséges 
intézkedések megtételére utasította a belügyminiszter.5 

A rendelkezések értelmében az esetleges menekülteket a polgári hatóságok által ki
jelölt helységekbe kellett kísérni; szükség szerint naponta és fejenként 10 krajcár, gyer
mekek esetén 5 krajcár élelmezési átalánnyal voltak ellátandók. Ha magánszemélyek -
részvétből - élelmiszerrel látták volna el őket, az átalány kiutalásától el kellett tekinteni. 
A menekülteket a kijelölt helységben a polgári hatóságoknak kellett átadni, melyek to
vábbi ellátásukról gondoskodtak. A katonai személyek, további rendeletig, a hadifoglyok 
számára kiszabott illetékben voltak részesítendők. A katonákat azonnal le kellett fegyve
rezni, és a számukra kijelölt helyre szállítani. A fegyverek a temesvári hadparancsnokság 
utasításai szerint voltak raktározandók. Az idegen katonákat további intézkedésig Ara
don kellett őrizni.6 

A szigetre legkorábban a románok vetettek szemet. Mihail Kogälniceanu román kü-

Diószegi István: Üllő és kalapács. Nemzetiségi politika Európában a XIX. században. Budapest, 1991. 
55-56. o. 

2 HL Honvéd Főparancsnokság (HFP) 1876. ein. 1726. 
3HLHFP 1877. ein. 1323. 
4 HL HFP 1877. ein. 1456. 
5 HL HFP 1877. ein. 1456. 
6 HL HFP 1877. ein. 1566. 
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lügyminiszter 1876 júliusában kezdeményezte, hogy a szerb-román határ legyen semleges 
terület, ami magában foglalta a Duna semlegesítését. A szerbek a törökök ellen akarták 
megnyerni a románokat. Szerbia ezzel Negotin (Szerbia) és Vírciorova (Varcsaró, Romá
nia) között megvédhette partjait a török hajók támadásaival szemben. Egy kisebb román 
haderő Negotinnal szemben táborozott le, hogy biztosítsa a semlegességet. Savfet pasa, tö
rök külügyminiszter megígérte, hogy amíg Románia semleges marad, hajóikat távol tartják 
az említett területtől. Ez azt jelentette, hogy a román-szerb határon át nem szállítanak Szer
biába fegyvert, lőszert, hadianyagot, önkénteseket, lábasjószágot. Románia kötelezte to
vábbá magát, hogy megvédi és ellátja az Ada-Kaleh szigetén lévő török garnizont.7 

Az 1877 májusában bekövetkezett orosz hadüzenet után Kogälniceanu indítványozta a 
kabinetnek, hogy Románia támadja meg a törököket. Első javaslata az volt, hogy a dunai 
hajózást akadályozó Ada-Kaleh-i török helyőrséget bombázni kell. Ha a román kabinet ezt 
elfogadta volna, megsértette volna a szerb határszakasz és a Duna-vonal semlegességét, 
ezáltal Románia elveszítette volna védettségét egy Szerbia felől jövő invázió esetén.8 

A gyors orosz győzelmek következtében a török szultán kénytelen volt békét kérni a 
cártól. 1878. január 13-án Szerver pasa külügyminisztert és Namik pasát megfelelő fel
hatalmazással a kazanliki orosz főhadiszállásra küldte tárgyalások folytatása céljából 
(melyek 1878. január 31-én Drinápolyban fegyverszünet aláírásával végződtek).9 Romá
niát Eracle Árion, a hadsereg tisztje képviselte a Kazanlikban (Bulgária) folyó tárgyalá
sokon. A román feltételek között az is szerepelt, hogy a Dunán lévő török erődítménye
ket rombolják le, és azt Ada-Kaleh erődjével kezdjék.10 

Az Osztrák-Magyar Monarchiának Ada-Kaleh hovatartozása nem volt közömbös. A 
sziget birtoklása a dunai birodalom számára azért volt fontos, hogy területét, ha mégoly 
csekély mértékben is, de gyarapítsa, továbbá hogy az ne kerülhessen valamelyik kisebb 
szomszédos állam kezébe (megszerzése Szerbiának és Romániának egyaránt érdekében 
állt). Céljai elérése érdekében diplomáciai offenzívát indított, ami a Bécs és Konstanti
nápoly (Istanbul, Törökország) közötti sűrű jegyzékváltásban, levelezésben jutott kifeje
zésre. 

A sziget osztrák-magyar megszállásának diplomáciai előkészítése 

1878. január 4-én vázsonykői Zichy Ferenc gróf, a Monarchia konstantinápolyi nagy
követe gróf Andrássy Gyula közös külügyminiszternek küldött táviratában jelezte: a 
Porta szabaddá tette a hajózást a Dunán a szigettől a Timok torkolatáig. Egyben megkö
szönte az osztrák-magyar diplomácia vezetőjének közbenjárását a szerbeknél és a romá
noknál Ada-Kaleh bombázásának megakadályozása érdekében.11 

Frederick Kellogg: The Road to Romanian Independence. West Lafayette, Indiana, 1995. 123. o. 
8 Kellogg: i. m. 168.0. 

Dr. Balanyi György: A Balkán-probléma fejlődése. A Párisi Kongresszustól a világháború kitöréséig, 
1856-1914. Budapest, 1920. 110. o. 

10 Kellogg: i. m. 183.0. 

Alexander Novotny: Quellen und Studien zur Geschichte des Berliner Kongresses 1878. I. Band. 
Österreich, die Türkei und das Balkanproblem im Jahre des Berliner Kongresses. Graz-Köln, 1957. 182. o. 
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Andrássy az 1878-as év elejétől megpróbálta befolyásolni az események alakulását és 
állandóan instrukciókkal látta el Zichyt. Február 28-án azt táviratozta, hogy ha a Porta 
kiüríti, a szerbek foglalhatják el a szigetet.12 A Monarchia külügyeinek irányítója márci
us 5-én arra utasította a nagykövetet, tudakolja meg tapintatosan, hajlandók lennének-e a 
törökök a szigetet anélkül kiüríteni, hogy kivonulnának. Március 17-én felvetette: adják 
át a törökök a szigetet, de ne vonuljanak ki, a Monarchia pedig, a szerbek ellenében, ok-
kupálja azt. Március 26-i táviratában a közös külügyminiszter hangsúlyozta: a Monarc
hia kész arra, hogy a törökök kivonulása után azonnal elfoglalja a szigetet és az ott lévő 
elszállíthatatlan hadianyagot és lőszert megőrzésre átvegye; majd március 31-én hozzá
tette: később ezt a hadianyagot átadják a Portának. Andrássy április 1-én értesítette 
Zichyt, hogy közölte Nyikolaj Pavlovics Ignatyevvel, az orosz cár keleti ügyekben ille
tékes tanácsadójával a sziget elfoglalásának tervét, ennélfogva a Portának ne legyenek 
fenntartásai a kérdésben. A külügyminiszter április 10-i táviratában leszögezte: a sziget 
hovatartozásának kérdésében gyorsan kellene dűlőre jutni, mivel a rendezéshez kedve
zőek a külpolitikai feltételek.13 (Az orosz-török háborút lezáró, 1878. március 3-án San 
Stefanóban kötött előzetes béke harmadik cikkelye értelmében Ada-Kaleh erődjét ki 
kellett volna üríteni és földig rombolni,14 arról azonban a dokumentum nem rendelkezett, 
hogy a sziget a továbbiakban kinek a birtokát képezze.) 

Március 3-án a török miniszterelnök kijelentette Zichynek: a szigetet a békekötés ér
telmében a szerbeknek kellene átadniuk. Még aznap felmerült az a megoldás, hogy az 
erődöt rombolják le és a sziget maradjon semleges.15 

A konstantinápolyi osztrák-magyar követ március 4-i levelében értesítette Bécset, 
hogy a török külügyminiszter közlése szerint a Porta parancsot adott: a csapatokat és a 
hadianyagot Vidinhez hasonlóan vonják ki Ada-Kaleh-ról és az erődöt robbantsák fel; 
egyidejűleg felvetődött a dunai birodalommal folytatandó tárgyalás lehetősége a sziget 
sorsáról.16 Zichy Bécsbe küldött jelentéseiből kiderül, március-április folyamán a török 
miniszterelnök, a hadügyminiszter, végül a szultán is beleegyezett, hogy Ada-Kaleh-t a 
Monarchiának adják át.17 A törökök az ott lévő ágyúk és hadianyag visszaszolgáltatását 
fontos szempontnak tartották.18 Április 6-án a Porta már kész volt azonnal kiüríteni a 
szigetet,19 április 18-án pedig Konstantinápoly táviratban hatalmazta fel bécsi nagykö
vetét, Essad bejt, hogy tárgyaljon az átadásról.20 

12 
OL Mikrofilmtár, W 242. (Haus-, Hof- und Staatsarchiv [HHStA], Ministerium des Äussern, Politisches 

Archiv [PA], Interna. Karton 204. Liasse III. [Ada-Kaleh-Frage, 1878-1918]). Nr. 340. 1878. február 28-i táv
irat Konstantinápolyba. 

13 Novotny: i. m. 142-148. o. 

Az eredeti szövegben a szigetre vonatkozó egyetlen mondat így hangzik: „Ada-Kalé sera évacué et 
rasé." In: Rumänien und der Vertrag von San Stefano. Von einem rumänischen Senator. Wien, 1878. 123. o. 

15 Novotny: i. m. 218. o. 
16 Novotny: i. m. 218. o.; OL W 242. HHStA PA Karton 204. Nr. 163. Március 4-i távirat Konstantiná

polyból. 
17 Novotny: i. m. 226-231. o. 
18 OL W 242. HHStA, PA Karton 204. Nr. 5776/1081. Távirat 1878. március 25-én Konstantinápolyból. 
19 OL W 242. HHStA, PA Karton 204. Nr. 4405/217. Távirat Konstantinápolyból. 
20 OL W 242. HHStA, PA Karton 204. Nr. 1405/605. Távirat Konstantinápolyból. 
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Az Ó-orsovai magyar királyi honvéd záróvonal parancsnokság már 1878. március 16-
án jelentette Budapestre a honvéd főparancsnokságnak, hogy értesülései szerint Ada-
Kaleh-t a törökök ki fogják üríteni. A helyőrség és a török polgári lakosság saját hatósá
gaitól azt a rendelkezést kapta, hogy legyenek készen az erőd elhagyására, a kincstári ja
vak és magánvagyonuk elszállítására és arra, hogy a parancs beérkezte esetén azonnal 
hajóra szállhassanak. Az orsovai Duna Gőzhajózási Felügyelőségnél e célra már hajókat 
foglaltak le.21 

Ada-Kaleh osztrák-magyar megszállása 

Mindkét fél a határozott és gyors cselekvés híve volt. 1878. május 21-én Bécsben az 
osztrák-magyar és a török kormány képviselői jegyzéket írtak alá, melyben a törökök ki
nyilvánították, hogy az erődöt május 25-én készek kiüríteni, azt ideiglenesen császári és 
királyi csapatok szállják meg, később azonban, a Porta által kívánt pillanatban, vissza
adják azt eredeti birtokosának. A javak jegyzékének átadása és felülvizsgálata Sevki bej 
őrnagy, a bécsi török nagykövetség katonai attaséja jelenlétében fog lezajlani. Az oszt
rák-magyar csapatok a kiürítés után rögtön elfoglalják a szigetet és sorsának későbbi 
konkrét szabályozásáig megszállva tartják azt.22 

Ferenc József még május 21-én elrendelte Ada-Kaleh elfoglalását; a feladatot a kijelölt 
csapatoknak május 25-én kellett végrehajtaniuk. A megszálló erő parancsnokává lovag 
Gröller Albin császári és királyi vezérőrnagyot, a temesvári 67. közös gyalogdandár parancs
nokát23 nevezte ki az uralkodó, az akcióért a temesvári katonai parancsnokság volt a felelős.24 

Gröller vezérőrnagy és csapatai három katonaszerelvénnyel 1878. május 25-én reggel 
7 órára érkeztek Orsovára Ada-Kaleh erődjének átvétele céljából. A megszállásban, ok-

71 HLHFP 1878. ein. 568., 585. 
22 

Novotny: i. m. 79. o. Az Essad bej török nagykövet által megfogalmazott jegyzék magyar fordításban így 
hangzik: „A san-stefanói előzetes béke harmadik cikkelyének határozataival összhangban Ada Kaleh-t ki kell 
üríteni és le kell rombolni, a Fényes Porta jogosult megtenni minden szükséges intézkedést ebben az ügyben. O 
Excellenciája Andrássy gróf megjegyezvén, hogy helyénvaló lett volna a szigetet a török csapatok távozása 
után kisebb katonai rajtaütéssel szemben védelmezni, (...) javasolta [hogy] e célból ideiglenesen egy osztrák
magyar különítmény szállja azt meg, de csak egy végleges rendezésig tartó felhatalmazással. A törökök kiürítik 
a szigetet, amelyet egy osztrák-magyar különítmény száll meg ideiglenesen. A hadműveletet úgy kell végre
hajtani, hogy a sziget egy pillanatig se legyen védelem nélkül. Az osztrák-magyar különítmény letétbe átvesz 
egy raktárát, az Ada-Kaleh-n található ágyúkkal, fegyverekkel, lőszerrel és más hadianyagokkal együtt és kö
telezettséget vállal arra, hogy azokat alkalmas időpontban visszaadja a császári török kormánynak. E célból ké
szíteni kell egy pontos leltárt mindenről, ami a szigeten maradt. Az eseménynek Sevki bej őrnagy, bécsi török 
katonai attasé felügyelete mellett kell megtörténnie, az ő feladata, hogy átadja mindezeket az osztrák-magyar csa
patok parancsnokának. Az oszmán helyőrség felkészül a sziget kiürítésére, ami május 25-én történik meg." 

Az Andrássy által szerkesztett válaszjegyzék leszögezte: megtörténtek a szükséges intézkedések a sziget 
okkupációjára, miután azt a törökök kiürítették. A megszálló különítmény parancsnoka letétbe veszi a szigeten 
található hadianyagot és objektumokat. Azt az ottománok visszakapják. Ada-Kaleh okkupációja ideiglenes 
jellegű marad, egészen addig, amíg a helyzet végleges szabályozása nem történik meg a Porta és a garantáló 
nagyhatalmak között. Francia eredetije in: Okmányok a cs. és k. közös külügyministenumnak a keleti ügyekre 
vonatkozó levelezéséből. (1877. évi április hó 7-től kezdve 1878. évi november hó 3-ig.) Bécs, 1878. 98-99. o. 

23 

Kaiserlich Königlicher Militär-Schematismus für 1879. Aus der k. k. Hof- und Staats-druckerei. Wien, 
Dezember 1878. 117.0. 

24 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Militärkanzlei Seiner Majestät (MKSM) 1878. Nr. 1220. 
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kupálásban a közös hadsereg következő erői vettek részt: a 67. gyalogdandár és az eszéki 
78. gyalogezred temesvári törzse és 3 zászlóalja, a klosterneuburgi utászezred 15. tábori 
utászszázada, a budapesti 1. magyar vártüzér zászlóalj, 1 egészségügyi osztag, valamint 
a temesvári 13. tábori tüzérezred 3 üteggel, összesen 12 ágyúval.25 

Május 26-án reggel 3 órakor kezdődött az előrenyomulás. Két zászlóalj biztosított, a 
harmadik pedig, a vártüzérséggel, két hatalmas bárkán átkelt a szigetre.26 A török helyőr
séget ezzel egyidejűleg az Osztrák-Magyar Duna Gőzhajózási Társaság szállítóeszközei
vel a Száva folyó jobb partján fekvő, már Boszniához tartozó Brodba (Bosanski Brod, 
Bosznia-Hercegovina) vitték.27 

Andrássy még ugyanaznap kelt körtáviratában közölte a külképviseletekkel a sziget 
ideiglenes megszállásáról történt megállapodás tényét és arra kérte őket tudassák a tör
ténteket az orosz, német, angol, francia, olasz, román, szerb kormánnyal.28 

A nagyhatalmak képviselői által megtartott, 1878. június 13. óta ülésező berlini kong
resszus június 28-i 8. ülésén fogalmazták meg az osztrák-magyar és a török delegációk 
által egyeztetett formulát.29 A konferencián azonban a Monarchia és az Oszmán Biroda
lom között a sziget jövőjéről folytatandó tárgyalásokat szorgalmazó tervezet nem került 
megvitatásra.30 Ezért a Balkán-félsziget képét újrarendező, 1878. július 13-án aláírt ber
lini szerződésbe sem került bele a sziget sorsát rendező passzus.31 

Az osztrák-magyar megszálló erőket a balkáni helyzet stabilizálódásával fokozatosan 
csökkentették. A császári és királyi csapatok jó részét már 1878. június 5-én visszaren
delték Temesvárra, illetve egy zászlóaljat Aradra. A 67. gyalogdandár törzse, a 78. gya
logezred egy zászlóalja, a tábori utászszázad fele, az egészségügyi csapat, a 13/1. üteg 
még Orsován maradt, de néhány hét múlva azok is visszatértek békehelyőrségeikbe. 
Ada-Kaleh szigetét a 78. gyalogezred zászlóaljtörzse és fél zászlóalja, valamint a várt
üzérség fél százada tartotta megszállva, 6 régi típusú, 10 cm-es elöltöltő tábori ágyúval, 
és a törökök által otthagyott lövegekkel.32 

Gröller Albin vezérőrnagy az osztrák-magyar különítmény parancsnokságát június 
20-án átadta a 78. gyalogezredbe tartozó Jakob Tomašegovič őrnagynak és Temesvárra 
utazott.33 Az Orsován állomásozó császári és királyi 15. tábori utászszázad július 5-én 

ZD HL HFP 1878. ein. 979., 983. 
26 Mihalik: i. m. 85. o. 
27 HL HFP 1878. ein. 1005. 
28 

Okmányok a cs. és k. közös külügyministeriumnak...i. m. 99. o. 
29 

Novotny: i. m. 105. o. Az eredeti szöveg a következőképpen hangzik: „Le fort d'Ada Kaleh sera rasé. 
Cette île continuera á être occupée par les troupes de l'Autriche-Hongrie qui s'entendra directement avec la 
Sublime Porte sur le réglement des questions y relatives." (Szabad fordításban: Ada-Kaleh erődjét le kell rom
bolni. E szigetet továbbra is Ausztria-Magyarország csapatai tartják megszállva, amely hatalom közvetlenül 
meg fog egyezni a Fényes Portával a kérdések és a viszonyok rendezéséről.) 

30 
Novotny: i. m. 105. o. 

31 L.: 1879. évi VIII. törvényczikk a berlini szerződés beczikkelyezéséről. In: Magyar Törvénytár. Buda
pest, 1896. 33-52. o. 

32 HL HFP 1878. ein. 1086. 
33 HL HFP 1878. ein. 1190. 
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vonattal Klosterneuburgban állomásozó zászlóaljához távozott.34 A szintén a Dunaparti 
városban tartózkodó 78. közös gyalogezred fél zászlóalját augusztus 9-én vonattal Te
mesvárra vitték vissza.35 

Egy 1879. március 8-án kelt, a temesvári hadparancsnokság által a törökök által hát
rahagyott tüzérségi anyagról készített összegzés szerint a szigeten 157 db 14,5 cm-es 
ágyú, az azokhoz való 13 (összesen 7,5 kg) kanóc, 15 gyutacs és 181 kg puskapor ma
radt.36 Ebből a felsorolásból is kitűnik, hogy a török hadianyag és fegyverzet hadrafog
hatóság szempontjából nem képviselt nagy értéket, ezért gróf Artúr Bylandt-Rheidt altá
bornagy, közös hadügyminiszter véleménye szerint már 1880 áprilisában felvetődött 
elszállításának szükségessége.37 

1879 márciusában a temesvári utász parancsnokság számításai szerint a törököktől 
átvett, nem az erődhöz tartozó épületek értéke 12 000 Ft, a tüzérségi anyagé 23 700 Ft, a 
további használható épületeké pedig 5 300 Ft volt. A felmérés szerint a 41 objektumból 
álló erőd lerombolása 311 000 Ft-ba került volna.38 

1880 augusztusában két török tiszt érkezett a szigetre, akik az osztrák-magyar hatósá
gok segítségével az ottmaradt török fegyvereket és hadianyagot gyűjtötték össze.39 1880 
októberében a török hadianyagot a Porta követelésére visszaszolgáltatták. E célból 
Mahmed bej és Izzet bej török őrnagy érkezett Ada-Kaleh-ra és a fegyvereket 4-5 nap 
alatt elszállították.40 

A szigeten álló erődöt, amennyire lehetett, karbantartották, felszerelték, megerősítet
ték, de az idő előrehaladtával elveszítette korábbi katonai jelentőségét. Ezért 1885. no
vember 2-án a közös külügyminisztérium elrendelte, hogy Ada-Kaleh-t nyílt helyőrség
ként kezeljék.41A megszálló erők létszámát folyamatosan csökkentették, először egy 
zászlóaljra, majd egy századra, míg végül egy fél századra. így például 1889. augusztus 
3-án is sor került egy ilyen intézkedésre.42 1894-ben 1 tiszt és 28 gyalogos katona ké
pezte a sziget őrségét. Ekkor 500 muzulmán élt ott.43 1912-ben 550 lakosra 1 tiszt és 45 
katona jutott.44 (Ugyanakkor mozgósítás esetén már 1880-tól egy honvéd fél gyalogszá
zaddal tervezték megerősíteni a sziget helyőrségét.)45 

A katonai kincstár tulajdonába a szigeten egy gyalogsági laktanya és öt, már a meg-

J 4HLHFP 1878. ein. 1269. 
3 5HLHFP 1878. ein. 1515. 
36 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Kriegsministerium (KM) 1879. Präs. Nr. 1494. 
37 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1880. Nr. 948. 1880. április 6. 

39 
OL W 242. HHStA PA Kartón 204. KM 1879. Präs. Nr. 1494. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1880. Abt. 7. Nr. 2686. 
40 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1880. Nr. 3385. 

K. u. k. Hauptmann J. R.\ Die Donaustrecke Báziás-Ada-Kaleh-Eisernes Thor und der Curort 
Herculesbad. Temesvár, 1894. 54. o. 

42 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1889. Präs. Nr. 3891. 
43 Hauptmann J. R.: i. m. 54. o. 

Ada-Kalehl912.,i. m. 9-10. o. 

HLHFP 1880. ein. 88.; 1882. ein. 288. 
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szállás után épített őrház tartozott. A többi ingatlanokat, amiket a megszálló különítmény 
okkupált, török állami tulajdonként kezelték és a szükséges mértékben karbantartották. 
1878-ban csak a török hadianyagot és felszerelést írták össze, az egyéb állami tulajdont 
nem. Akkor Franz Dietl főhadnagy vezérkari műszaki tiszt és Sevki bej őrnagy, katonai 
attasé látta el kézjegyével az inventáriumot. A katonai kincstár 1878 óta okkupált császá
ri földtulajdonról beszélt.46 

Az Ada-Kaleh-i török lakosok nem csak a dunai birodalom szárazföldi alakulataival 
találkozhattak. Időnként a császári és királyi Dunaflottilla hajói és matrózai is megfor
dultak ott, így pl. a KÖRÖS monitor 1896 nyarán járt a szigeten; a flottilla hajói 1909-
ben az annexiós válság miatt folytatott járőrözés közben többször is érintették partjait.47 

A sziget élete, mindennapjai 

Ada-Kaleh lakói sok kedvezményt élveztek: mentesek voltak a katonai szolgálat alól, 
az áruk behozataláért nem fizettek vámot és adókat sem. A török mellett szerbül, romá
nul, a képzettek németül és magyarul is beszéltek. A sziget 1878-as elfoglalása után a 
Porta már csak formálisan gyakorolta fennhatóságát egy általa kinevezett, négyévenként 
leváltott polgári személy, az ún. mudír vagy müdir (közösségi elöljáró, bíró) révén, aki a 
bécsi török nagykövetség alárendeltségébe tartozott és onnan kapta fizetését. Hivatalos 
ügyekben a sziget négy rendőre segítette munkáját. Ő volt a legfelsőbb bíró is, oldalán 6-
18 segítővel. Rajta kívül még volt egy tanár és egy lelkész (imam) is a szigeten. A tiszt
ségviselők fizetésére, valamint a sziget templomának és iskolájának működtetésére a 
Portának volt gondja. Az erőd falai közt helyezkedett el a gyalogsági laktanya és mel
lette a bazár. A szigeten működött egy cigarettagyár és egy, a katonák által fúrt nyilvá
nos kút. Az állomásparancsnokság kertjét onnan öntözték.48 Az egykori belső várban, az 
erőd keleti kapujánál lévő mecset 1720 táján eredetileg ferences rendi templomnak épült, 
majd a sziget 1739-es török megszállása után török mecsetté alakították. 1902-ben az 
épületet a szultán pénzéből felújították, ugyanakkor minaretet építettek mellé.49 A leg
főbb látnivalót ez a mecset képezte (6 osztályos népiskola is működött benne), padlóza
tát egy II. Abd al-Hamid szultán (1876-1909) által adományozott, 15 m2-es perzsasző
nyeg borította.50 A sziget keleti végében elhelyezkedő egykori alsó erőd a török falun át 
volt elérhető. 

A múlt század utolsó évtizedétől kezdve Ada-Kaleh idegenforgalma megnőtt, az Al-
Dunára látogatók egyik kedvenc kirándulóhelyének számított. (A korabeli leírások sze
rint sziget egy jó óra leforgása alatt megtekinthető, bejárható volt.) A törökök hűen 
őrizték évszázados hagyományaikat, szokásaikat, vallási előírásaikat, ami az európai ci
vilizációhoz szokott ember számára kuriózumnak számított. 

40 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1911. Präs. Nr. 14.352. 
4 Dr. Csonkaréti Károly-Benczúr László: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán. A császári (és) királyi 

haditengerészet Dunaflottillájától a magyar királyi Honvéd Folyamerőkig (1870-1945). Budapest, 1991. 26., 44. o. 
48 Ada Kaleh 1912.1. m. 10-12. o. 
49 Mihalik: i. m. 18-21.0. 
50 Ada Kaleh 1912. Lm. 10-12. o. 
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A szigetet postahajójárat kötötte össze Törökországgal.51 A szigetlakók legtöbbje 
földművelésből, szőlő-, mandula-, mogyoró-, gesztenye- és rózsatermesztésből (a monda 
szerint egykor Gül-Baba rózsakertjének is otthont adott a sziget), dohány és borterme
lésből, halászatból, kiskereskedésből (dohány, cukor, kávé, zöldségfélék eladása), vala
mint az Orsova és a sziget közötti csónak- és idegenforgalom lebonyolításából, ezenkí
vül csempészetből élt. A csempészetet, noha megakadályozására a szigetet este csak az 
osztrák-magyar katonai parancsnok engedélyével és a csónak orrába tett lámpával lett 
volna szabad elhagyni, minden szomszédos ország irányába gyakorolták.52 

A régi várfalakat az Ada-Kaleh-n szolgáló katonák és az ott élő lakosok egyaránt bon
togatták. A szigeten a XX. század elején három török kávéház, egy szerb és egy magyar 
vendéglő működött - az utóbbi egyben a katonák kantinjaként is szolgált. A vár belső te
rületén három kaszárnyaépület volt, abból kettő üresen állott, a harmadikban lakott a sziget 
parancsnoka, egy császári és királyi főhadnagy, valamint a 45 katonából (fél század) álló 
garnizon. A helyőrséget - melynek a rend fenntartása, a csempészet megakadályozása és 
egy esetleges külső támadás elleni védelem volt a feladata -, a parancsnok és a kertész ki
vételével, akik egy éven át maradtak ott, háromhavonta váltották.53 A megszálló erőket a 
közös hadsereg VII. hadtestjének ezredeiből felváltva jelölték ki. Ada-Kaleh igazi ura a 
katonai parancsnok volt: felügyelte a rendet, szabályozta a lakosok és a katonák tevékeny
ségét, engedélye nélkül este 9 óra után senki sem hagyhatta el a szigetet.54 

A sziget négy pontján felállított, az égtájakról elnevezett őrházaknál a legénység egy 
része őrszolgálatot teljesített, a többiek bontottak, építettek, kertészkedtek. A közvilágí
tásról is a kincstár gondoskodott.55 

A sziget sorsa az 1912-1913-as első Balkán-háború végéig 

A katonai megszállással olyan külügyi és katonai probléma jelent meg a diplomáciai 
porondon, amely a dualizmus egész korszakán végighúzódott. Az Ada-Kaleh-kérdésnek 
nevezett, a sziget nemzetközi státuszára vonatkozó diplomáciai huzavona még 1913-ban 
is csak részben oldódott meg. 

A sziget sorsa a magyar honatyákat is foglalkoztatta, hiszen már 1878 végén felbuk
kant a magyar parlamentben Ada-Kaleh Magyarországhoz csatolásának ötlete.56 Tisza 

51 HLTgy. 2742.; GelencsérSándor: Ada-kaleh szigete, 1912-1972. H. n., é. n. 6. o. 
52 

Andreas Hemberger. Illustrierte Geschichte des Balkankrieges 1912-13. Zweiter Band. A. Wien und 
Leipzig, 1914.435.0. 

53 Mihalik: i. m. 14-17.0. 

Danzer 's Armee-Zeitung, XVIII. Jahrgang, Nr. 17. Wien. 24. April 1913. 9. o. 
55 Mihalik: i. m. 14-17.0. 

Thaly Kálmán 1878. december 14-én interpellált ez ügyben a magyar parlament ülésén. A következő kérdé
seket intézte Tisza Kálmán miniszterelnökhöz: a sziget megszállása ideiglenes, vagy állandó jellegű-e és meddig 
tervezték azt fenntartani? Törökország beleegyezésével történt-e a megszállás és a Porta kívánt-e ezért valamilyen 
kárpótlást? Milyen közigazgatás alatt állnak az ott élők, élhetnek-e teljes vallási szabadságukkal és polgári jogaik
kal, a magyar államkincstár javára fizetik-e adójukat? Szándékozik-e a miniszterelnök törvényjavaslatot benyújta
ni a szigetnek a magyar állam területébe történő bekebelezésére? Ada-Kaleh vára a berlini szerződés 52. cikkelyé
nek értelmében lerombolandó dunai erődök sorába tartozik-e? Tisza Kálmán válaszában kifejtette: nemsokára 
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Kálmán magyar miniszterelnök 1878. december 26-án Andrássy Gyula közös külügymi
niszterhez írott levelében a sziget sorsának jogi rendezését sürgette és úgy vélte, a tör
vényhozásnak is állást kellene foglalnia közigazgatási hovatartozandósága kérdésében.57 

1879. január 14-én gróf Zichy konstantinápolyi nagykövet Andrássynak címzett le
velében kifejtette, hogy a Porta szerint a magyar miniszterelnök által felvetett, Ada-
Kaleh Magyarországhoz történő csatolására vonatkozó törvénytervezetnek nincs jog
alapja, a berlini szerződés nem mondja ki, hogy Törökországnak le kell mondania a szi
getről, ők csak az ideiglenes megszállásba egyeztek bele.58 

Tisza Kálmán 1886. november 30-án gróf Kálnoky Gusztáv közös külügyminiszter
hez fordult állásfoglalásért. 1896. augusztus 2-án gróf Goluchowski Agenor külügymi
niszterhez írt levelében pedig a magyar miniszterelnök immár úgy vélte, elérkezett az 
idő a sziget hovatartozásának végleges rendezésére. Erre a Vaskapu-csatorna 1896. 
szeptember 27-én Ferenc József, valamint a szerb és a román uralkodó személyes rész
vétele mellett történt ünnepélyes megnyitásának időpontját javasolta. Úgy vélte, fel kel
lene vetni a dolgot a Portának.59 (A magyar kormány 1889-től 1896-ig nagymérvű sza
bályozási munkálatokat végeztetett a Vaskapu környékén, amely a Dunának mindig a 
legnehezebben hajózható része volt.)60 

Az 1908-09-ben Bosznia-Hercegovina annexiója következtében kialakult krízissel 
összefüggő történések is éreztették hatásukat a sziget további sorsával kapcsolatban. (A 
rendelkezésre álló forrásanyagból nem derül ki, hogy 1908 őszén a Monarchia két déli 
tartományával együtt miért nem került sor Ada-Kaleh egyidejű annektálására.) 

Az annexiós válság már javában tartott, amikor 1908. október 30-án Bécs közölte a 
török nagykövettel (aki azt hitte, lövegekkel erősítik meg a szigetet), hogy az orsovai 
honvéd állomásparancsnokságot és a szigeten lévő katonai részleg parancsnokságát át
menetileg telefonvezetékkel kötötték össze, melynek célja, hogy a helyőrség sürgős 
esetben rögtön hírt adhasson magáról, gyorsan a szigeten lévők segítségére lehessen si
etni és őket megfelelő támogatásban részesíteni. A különítményt tartalék lőszerrel, el
látmánnyal erősítették meg, amelyeket csak mozgósítás esetén, egy jövőbeni támadás el
hárítására használnak fel. Ágyúkat nem vittek oda, e tény az újságokban tévesen 
szerepelt.61 

Franz Freiherr von Schönaich közös hadügyminiszter dr. Wekerle Sándor magyar 
miniszterelnökhöz írt 1908. november 11-i levelében úgy vélekedett, a kabinetek közti 
tárgyalások során, ahol nemzetközi konferencia előkészítését tervezik, fel kellene vetni 
Ada-Kaleh nemzetközi jogi helyzetének kérdését is.62 

törvényjavaslatot fog a parlament elé terjeszteni ezzel kapcsolatban. A parlamenti naplókban azonban erre utaló 
későbbi bejegyzésnek nincs nyoma. In: Az 1878. évi október 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 
naplója. Második kötet. Hiteles Kiadás. (Szerkeszti: P. Szathmáry Károly) 1879. 105. o. 

57 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Miniszterelnökség (ME) 1878. 2267. 
58 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Zichy 6. sz. levele Andrássyhoz 1879. január 14-én. 
59 OL W 242. HHStA PA Karton 204. ME 12.883. 1896. augusztus 2. 

Wulff Olaf. Az osztrák-magyar dunai hajóhad a világháborúban 1914-1918. Budapest, 1920. 166. o. 
61 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1908 Präs. Nr. 10.459. 1908. december 26. 
62 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1908. Präs. Nr. 2339. 
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Pallavicini János őrgróf osztrák-magyar nagykövet Konstantinápolyból 1909. január 
14-i Bécsbe küldött levelében megjegyezte: dr. Wekerle Sándor magyar miniszterelnök le
gutóbbi találkozásuk alkalmával felvetette, el lehetne-e érni a török kormánynál valamilyen 
engedményt Ada-Kaleh szigetével kapcsolatban. Úgy vélte, a sziget hovatartozásának fe-
szegetése veszélyeztetné a Bosznia-Hercegovináról a törökökkel folyó tárgyalások sikerét. 
Csak a magyar álláspont tisztázása után tartotta időszerűnek a probléma felemlítését.63 

Franz Schönaich közös hadügyminiszter is magáévá tette a magyar nézeteket. 1909. 
január 16-án úgy gondolta, Ada-Kaleh katonai jelentősége a dunai hajózás zavartalan 
biztosításában rejlik, mivel Románia és Bulgária is rendelkeznek monitorokkal. Ha nem
zetközi jogi helyzete megváltozna, pl. szerb kézbe jutna, onnan támadások érhetnék a 
Monarchia területeit. A sziget teljes jogú birtoklása lenne a kívánatos.64 

A dunai birodalom konstantinápolyi követe szerint az annexiós krízis során a sziget 
ügyét nem veszélyeztette semmi, a kérdés nem is került napirendre. Pallavicini János be
nyomása az volt a nagyvezírrel történt beszélgetése után, hogy a Porta pénzbeli kártérítés 
ellenében lemondana a sziget birtoklásáról.65 

1909. február 8-án a Schurai-Ümmet című török újság egyik cikkében arról adott hírt, 
hogy a mudír kérésére Törökország növelni akarja a szigeten lévő csendőrök számát.66 

A bécsi hadügyminisztérium ezzel kapcsolatban a következőképpen tájékoztatta a kü
lügyet: közel 40 éve 4 török csendőr tartózkodik a szigeten, közülük ketten oldalfegyverrel 
vannak ellátva és rendfenntartóként tevékenykednek, ketten fegyvertelenek és a mudír 
mellett látnak el szolgálatot. E négy fő a sziget 500 lakójára már most is több, mint elég, 
mivel a rendfenntartói teendőket is az osztrák-magyar különítmény látja el. A csendőrök 
számának emelése gyengítené a különítmény katonai és politikai állását. Ha Szerbiával 
összetűzésre kerülné sor, a Monarchia rögtön megerősítené a szigeten lévő erőit.67 

A mudír Resid pasa, bécsi török nagykövethez fordult a török csendőrök felfegyver
zésének kérésével, azon az alapon, hogy korábban voltak Ada-Kaleh-n fegyveres csen
dőrök.68 Franz Schönaich hadügyminiszter szerint viszont a lőfegyverek visszaadása 
sértené a törökökkel a sziget kiürítéséről kötött egykori megállapodást: további csendő
rök felállítását és jogaik bővítését meg kell tagadni. A jelenlegi, oldalfegyverrel felsze
relt két fő elegendő a feladatok elvégzésére.69 

Mivel a sziget török polgári közigazgatás alatt maradt, a hadügyminisztérium nem 
tartotta célszerűnek a török csendőrség felfegyverzését, mondván, hogy ily módon már a 
török fegyveres erő részének számítanának.70 1896-ban a katonai egység parancsnoka el
vett 2 elöltöltős, 16 mm űrméretű puskát a szigeten szolgáló csendőröktől. Ugyanazon 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. Pallavicini 159. sz levele Konstantinápolyból 1909. január 14-én. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1908. Präs. Nr. 10.709. 

OL W 242. HHStA PA Kartón 204. Pallavicini 59. sz. levele Aerenthalnak Bécsbe 1909. január 20-án. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. Pallavicini 1909. július 21-i 2516. sz. távirata Konstantinápolyból. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1909. Präs. Nr. 2431. 1909. március 13. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. 1910. március 31-i irat, szám nélkül. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1910. Präs. Nr. 4187. 1910. május 12. 

OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1910. Präs. Nr. 7803. 1910. augusztus 6. 
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évben az Ada-Kaleh megszálló erőinek parancsnoka számára kiadott irányelvek a belső 
rendet fenntartó csendőröknek csak oldalfegyvert engedélyeztek szolgálat közben.71 

Az első Balkán-háború kitörése a szigeten és környékén a Törökországgal szemben 
hadat viselő államok közelsége miatt éreztette hatását. Az orsovai honvéd állomáspa
rancsnokság 1912. október 3-i jelentéséből kiderül, hogy megtették a szükséges intézke
déseket. A VII. hadtestparancsnokság 4 honvédtisztet és 16 katonát rendelt ki állandó 
megfigyelő szolgálatra a Duna mentén; Orsovát egy csendőrszakasz biztosította. Az ott 
állomásozó honvédzászlóaljat, a csendőrséget, továbbá 10 fő pénzügyőrt és 3 határrend
őrt is készültségbe vonhattak a városban. A szerb határt hermetikusan lezárták. A had
testparancsnoksághoz naponta kétszer helyzetjelentést kellett küldeni. A szerbiai Tekija 
községnél kb. 200 katona és 2 ágyú táborozott, ám további fegyver- és lőszerkészleteket 
is szállítottak oda.72 

1912 október legvégén a Monarchia területére a szerbek és montenegróiak által meg
szállt Szandzsák területéről török katonák érkeztek menekültként. Az osztrák-magyar 
hatóságok lefegyverezték és internálták őket, eltartásuk költségeit a közös hadügymi
nisztérium vállalta magára. A hadügyek irányítója úgy vélte, a Törökország által a dunai 
birodalomnak nyújtott kárpótlás fejében esetleg az Ada-Kaleh-kérdés végleges megoldá
sát is el lehetne érni.73 

A szigetlakók és a katonák együttélése 

A sziget mindenkori elöljáróját valószínűleg Konstantinápolyból is tüzelték, hogy ne
hezítse meg az osztrák-magyar katonai hatóságok, majd később a magyar közigazgatás 
ténykedését és csak a legszükségesebb mértékben működjön együtt velük. A mudírok 
igyekeztek figyelmen kívül hagyni a császári és királyi katonaság jelenlétét, szinte állan
dóan bele kívántak avatkozni az ott élők sorsának alakításába. így pl. makacsul ragasz
kodtak bizonyos előjogokhoz. Sokszor úgy viselkedtek, mintha ők lennének a szigeten 
az egyedüli hatalom. Eziránt sok panasz is érkezett Bécsbe. 1913 májusa után a magyar 
hatóságok a közrend és közbiztonság fenntartására tett intézkedéseik során maguk is 
igyekeztek elkerülni az összetűzéseket. 

A szigeten az együttélés - az európai és a török kultúra különbözőségéből fakadóan -
nem mindig volt felhőtlen és ez sokszor nem a megszállókon múlott. A temesvári VII. 
hadtest parancsnoksága 1901. december 10-én kelt határozatával például bizonyos Abdi 
Musztafa nevű szigetlakónak átengedett használatba egy utat a kincstári zöldségeskert 
keleti felén, de az út természetesen továbbra is állami tulajdon maradt.74 A temesvári 
hadtest 1903. szeptember 17-én a közös hadügyminisztériumba küldött jelentéséből ki
derül, hogy egy Fehmi effendi nevű török kereskedő a szigeten földeket akart kisajátíta
ni, amelye-k a katonai kincstár birtokában voltak és a garnizon gyakorlótereként szolgál-

71 OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1910. Präs. Nr. 6606. 1910. június 22. 
7 2HLHFP. 1912 ein. 2879. 
73 KA KM 1912 Präs. 35-15/10. 
74 OL W 242. HHStA PA Karton 204. K. u. k. 7. Corps-Kommando No. 2655. 1901. 
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tak. Fehmi csupán a mudírhoz fordult, aki nem hozta a kérést az osztrák-magyar pa
rancsnok és a hadtestparancsnokság tudtára. Az igényt 1903. október 8-án a hadügymi
nisztérium elutasította.75 Később is történtek hasonló esetek. 1910-ben két török a mudír 
engedélyével a régi erőd falai mellett, a katonai állomásparancsnoksághoz közel eső ré
szen akart földet kisajátítani.76 

Mehmed Femi török lakó 191 l-ben bekerített egy területet, amely a katonai különít
mény gyülekező tere volt, és amelyen az egyetlen, iható vizet adó kincstári fúrott kút 
állt. A hatóságok úgy vélték, ez a földdarab még a török időkben sem volt soha magán
kézben. Átengedése akadályozná a katonaság kaszárnyája és raktára közötti kapcsolat 
fenntartását, azonkívül precedenst teremtene, így a sziget egészét magántulajdonba kö
vetelnék az ott lakók. A hadügyminisztérium véleménye szerint kérni kell Törökorszá
got, váltsák le a jelenlegi mudírt, aki a Monarchia ellen áskálódik. Egyben felmérés ké
szítésétjavasolták a szigeten.77 

Foglalások újra és újra előfordultak. 1911 novemberében például egy Teofik nevű tö
rök kérte a katonai parancsnokot, hogy egy kis területet jégveremként használhasson. A 
mudír beleegyezését adta és a férfi használta is, holott az török kincstári tulajdonnak 
számított. Már a sziget megszállására vonatkozó, 1878. május 21-én kiadott hadügymi
niszteri utasításban is hangsúlyozták, hogy a török kincstári vagyon megőrzésre a császá
ri és királyi csapatok kezébe kerül. Az osztrák-magyar diplomáciai offenzíva végül 
eredményre vezetett, 1912. március 20-án Sevket bej addigi mudírt visszahívták és he
lyébe Rifaat bejt nevezték ki.78 Az Ada-Kaleh lakóinak megélhetését érintő kérdésekben 
is előfordultak súrlódások a török és a császári és királyi, illetve magyar szervek között. 

A temesvári hadtestparancsnokság 1907. szeptember 11-i Bécsbe küldött jelentéséből 
kiderül, hogy a szigetlakók közössége tiltakozott az osztrák-magyar különítmény pa
rancsnokának azon döntése ellen, amely a fogyasztási cikkekre bevezetendő adók besze
désére vonatkozott. A mudírnak azt jelenteni kellett a Porta felé.79 

A török nagykövet 1910. március 30-án a Dunának a sziget és a magyar partok kö
zötti ágában a szigetlakók további szabad, vámmentes halászatának engedélyezését kérte 
a magyar kormánytól. Gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök hajlott a kérés tel
jesítésére.80 

Gróf Serényi Béla magyar földmüvelésügyi miniszter 1910-ben a Cserna folyó tor
kolata és a román határ közötti területen a halászati jogot évi 1 korona haszonbér ellené
ben 6 esztendőre a sziget lakóinak adta.81 

Ugyanabban az évben a VII. hadtest parancsnoka Bécstől a török elöljáró leváltását 
követelte, mert az önös érdekektől vezérelve engedte meg a sziget polgárainak a vám-
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mentes zöldségkereskedelmet Orsóván. (A mudír kedvezett a gazdagabb török csalá
doknak a zöldségfélék árusítása terén, mivel a magyar szervek Orsován csupán 9 stan
don engedték meg a szigetlakóknak, hogy terményeiket értékesítsék: többek között ha
mis tanúsítványokat állított ki Szerbiából csempészett zöldségre, azt állítva, hogy az 
saját termés, mivel csak azt árulhatták volna.) A hadügyminisztérium válaszlépésként ja
vasolta, hogy tiltsák meg a sziget lakosai számára Orsován a zöldségárusítást.83 

Az ada-kaleh-i lakosok kezdetben vámmentesen árulhattak az orsovai Szkella téren, ám 
a piacjogot később 8 főre korlátozták. A lakók a bírón és Moukhtar bej budapesti török fő-
konzulon keresztül Lukács László magyar pénzügyminiszterhez folyamodtak, hogy az en
gedélyek a 8 árusító hely fenntartása mellett átruházhatók legyenek, háromhavonta felvált
va adhassák el a termékeket. A miniszter azonban nem járult hozzá, mivel az nem felelt 
meg a magyar adó- és vámtörvényeknek, csak a szokásjogon alapult. A kedvezményeket 
1905 óta fokozatosan nyirbálták meg.84 1912-ben még a hét három napján árulhattak egyes 
árukat (cukor, édesség, kávé, dió, mogyoró, mazsolaszőlő, sajt) meghatározott mennyiség
ben, a magyar hatóságok azonban e jog fokozatos megszüntetését tervezték.85 

A XX. század első évtizedére a technikai fejlődés a közlekedés terén is elérte Ada-
Kaleh-t. Szál József vállalkozó a szigeten kis ponton (kikötői gyaloghíd) felállítását és a 
magyar parttal motorcsónak-összeköttetés fenntartásának engedélyezését kérte, a had
ügyminisztérium ezt katonai szempontból üdvösnek tartotta.86 Az 1912. május 26-án 
Orsova és a sziget között megindult motorcsónak-közlekedés csak a civil lakosság és a 
turisták céljait szolgálta volna.87 Leopold Berchtold gróf közös külügyminiszter minda
zonáltal megegyezést ajánlott a sziget katonai parancsnoka és a mudír között ez ügyben, 
nehogy az ott lakók elessenek egyik fő kereseti forrásuktól, a magyar part és Ada-Kaleh 
közötti csónakforgalom ellátásától. Ezt az óvatossági szabályt a temesvári hadtestpa
rancsnokság nem tartotta be, azaz nem egyeztetett a sziget elöljárójával. A külügyek irá
nyítója elképzelhetőnek tartotta, hogy a törökök a létesítendő összeköttetést akár erő
szakkal is megakadályozzák. A temesvári katonai hatóságok ezért kérték, hogy a magyar 
belügyi, pénzügyi és kereskedelmi tárca gyakoroljon nyomást a törökökre. Az érintett 
magyar minisztériumok azonban, diplomáciai bonyodalmaktól tartva, saját hatáskörük
ben nem voltak hajlandóak az oszmánokat folyamatosan élvezett jogaiktól megfosztani 
és vonakodtak a kényszerrendszabályok bevezetésétől. Úgy vélték, mindez ismételten 
alkalmat adhat a sziget hovatartozása kérdésének felvetésére, azaz a kialakult satus quo 
megbolygatására. Khuen-Héderváry Károly magyar miniszterelnök Moritz Auffenberg 
közös hadügyminiszterhez írt átiratában azt javasolta, hogy a mudírral való megegyezé
sig függesszék fel Szál számára az engedély kiadását.88 A sziget elöljárója persze, a török 
csónakosok megélhetését féltve, tiltakozott Szál motorcsónak-koncessziója ellen, annak 
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ellenére is, hogy a vállalkozó évi 50 koronát ajánlott fel a sziget segélyalapja számára.89 

A dolog egészen 1913 októberéig elhúzódott, a török csónakosok pedig panaszkod
tak, hogy a magyar közigazgatásba történt besorolása után a sziget vonzereje megnőtt, 
ám a megnövekedett turistaforgalom nagyobb részét a motorcsónak bonyolította le.90 Ez 
az eset is bizonyítja, milyen bonyolult és kényes probléma volt a sziget életével össze
függő legkisebb ügy is a Monarchia hatóságai számára. 

Több alkalommal előfordult összetűzés a katonai megszálló részleg parancsnoka és az 
ellenségesen viselkedő mudír között. A hadügyminisztérium többször felvetette, hogy a 
szigeten uralkodó hatalmi viszonyokat végleg a katonaság javára kellene már tisztázni.91 

1910. augusztus 18-án az uralkodó születésnapján ismét véleménykülönbség alakult 
ki a császári és királyi részlegparancsnok és a mudír között. Vallási előírásaik miatt a 
szigetlakók és a bíró nem akarták, hogy 18-a előestéjén a mecsetet megvilágítsák, vala
mint a török elöljáró nem jelent meg a szokásos szerencsekívánatokra a katonai parancs
noknál, aki válaszul közölte, hogy ezután nem lesz jelen minden török ünnepen. Bécsben 
ezért szükségesnek tartották, hogy a jövőben a sziget katonai parancsnokának kiválasztá
sánál a jelölt kompromisszumkészségét is vegyék figyelembe.92 

A megszaporodott nézetkülönbségekre tekintettel Franz Schönaich hadügyminiszter 
1910. december 21-én parancsot adott a VII. hadtestparancsnokságnak, hogy a meg
szálló erők kerüljék az összeütközést a sziget mértékadó embereivel.93 A figyelmeztetés 
ellenére a török lakosság érdekeit szem előtt tartó mudír és Milanov főhadnagy állomás
parancsnok között ismét összetűzésre került sor, amelyről 1911. június 30-án jegyző
könyvet vettek fel a temesvári hadtest parancsnokságán.94 

A sziget „annektálása" és annak következményei 

Az annektálás kifejezést indokoltnak látszik idézőjelbe tennünk, hiszen csak névleges 
annexió történt, s osztrák-magyar részről hivatalosan is ezt deklarálták. A korábban ki
alakult helyzet látszólag változatlanul fennmaradt, mivel Ada-Kaleh polgári irányítása 
1918-ig a török államot képviselő mudír kezén maradt. Ausztria-Magyarország 1913-ban 
valószínűleg nem kívánta elmérgesíteni a sziget miatt a Portával kialakult jó viszonyt, az 
első világháború évei alatt pedig Törökország a dunai birodalom szövetségese volt, ezért 
még inkább vigyáztak a látszat - a névleges török hatalom - fenntartására. 

A birodalom politikusai által összehangolt és jól előkészített akciót tulajdonképpen 
Bécsből irányították, a kezdeményezés azonban Budapestről indult el. Bizonyság erre 
Lukács László magyar miniszterelnök 1913. április 22-i levele, melyben közölte, hogy a 
magyar belügyminisztérium kész a jelzett intézkedéseket haladéktalanul megtenni, mi-
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helyt arra írásbeli felkérést kap, csupán a közös külügyminisztérium kezdeményezésére 
van szükség, hogy a vállalkozás megindulhasson.95 

1913. május 3-án Leopold Berchtold külügyminiszter Lukács László magyar minisz
terelnöknek írt levelében hangsúlyozta, hogy Törökországnak a Balkán-háborút lezáró 
békében le kell mondania az Enos-Midia vonaltól nyugatra eső területekről és Ada-
Kaleh szigete is ezen térségek sorába fog tartozni. Azt tanácsolta, olyan müveletet kelle
ne végrehajtani, ami nem területi szerzeményt, hanem csupán határkiigazításokat ered
ményezne, s azok sorába tartozhatna Ada-Kaleh helyzetének rendezése is. A magyar 
közigazgatás bevezetésével, néhány csendőr odavezénylésével és azzal, hogy tevékeny
ségüket nyomban megkezdenék, fait accomplit kellene teremteni a szigeten. A mudír a 
továbbiakban pusztán formális hatóság maradna, akit ki kellene kapcsolni a sziget 
ügyeinek intézéséből; a magyar tisztviselőknek a császári és királyi katonai részleg is se
gédkezne. Hosszabb előkészítés után be lehetne vezetni a magyar jogi, vám-, adó- és 
pénzügyi szabályokat. Kész helyzet teremtésével ezeket az intézkedéseket már nem le
hetne megváltoztatni, éppúgy a kérdés nemzetközi szabályozását sem lehetne megkerül
ni. A megteendő intézkedéseket a sajtó miatt teljes titokban kell tartani.96 A napnál is 
világosabb tehát: a Monarchia felső vezetése nem akarta, hogy a sziget valamely balkáni 
állam kezére kerüljön, sem pedig azt, hogy a balkáni szövetségesek egyáltalán igényt 
támaszthassanak rá. 

A magyar miniszterelnök haladéktalanul cselekedett. Dr. Medve Zoltánhoz, Krassó-
Szörény vármegye főispánjához intézett levelében pontos útmutatást adott a továbbiakra 
nézve. Azt javasolta, hogy a főispán bizalmasan beszélje meg az alispánnal és az orsovai 
járás főszolgabírájával az eljárás részleteit. A főispán a másik két tisztségviselővel, két 
csendőr kíséretében, jelenjék meg a mudírnál és neki, valamint a török lakosoknak a le
hető legtapintatosabban adja tudtára: a továbbiakban a sziget lakóinak közigazgatási és 
jóléti ügyeit az orsovai főszolgabíró intézi, a közrend és közbiztonság fenntartásáról pe
dig a megszálló csapatokon kívül a magyar királyi csendőrség gondoskodik. A mudír hi
vatalának formaszerü átvételét mellőzni kell, egyébként ügykörében nem kell akadá
lyozni, hiszen hivatali működése a magyar hatóság tevékenységével amúgy is tartalom 
nélkülivé válik. A csendőrök, ha számukra nem lehet a szigeten lakást szerezni, estén
ként menjenek át Orsovára és reggel térjenek vissza a szigetre. A kiszálló bizottság elő
zőleg közölje eljárásának célját az Ada-Kaleh-n lévő megszálló csapat parancsnokával 
is, aki a tervbe vett eljárásról a császári és királyi VII. hadtestparancsnokságtól már érte
sítést kapott. A csendőrök kirendelésére a szárnyparancsnokságot utasították. Az intéz
kedéseknek a legteljesebb titokban kell maradniuk, a sajtó számára bárminemű közlés 
tilos.97 (Ennek ellenére a katonai szaksajtóban is igen rövid időn belül hírt adtak a tör
téntekről.)98 

Dr. Medve Zoltán főispán 1913. május 13-án jelentette a belügyminiszteri funkciót is 
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ellátó Lukács László miniszterelnöknek Ada-Kaleh magyar közigazgatásba való betagolá-
sának tényét. Részletesen leírta a történteket és jelezte, hogy a török császári mudír az 
eseményről kormányát értesíteni fogja. A hivatalos eljárást semmi sem zavarta meg, simán 
folyt le. A szigeten hivatalos minőségben megjelent csendőrjárőr általános feltűnést keltett, 
nem csak a sziget lakossága, hanem a pünkösd hétfő miatt a szigeten tartózkodó nagy szá
mú orsovai lakos körében is. Ebből, valamint a mudír környezetéből kiszivárgott hírekből 
azt a következtetést vonták le, hogy a sziget annexiójáról van szó. A hír valószínűleg a bu
dapesti sajtó tudomására fog jutni. Serifedin bej mudír az eljárás során előzékenyen járt el, 
semmilyen nehézséget nem támasztott. A főispán előterjesztéssel élt, hogy a sziget elöljá
róját a Ferenc József Rend lovagkeresztjével való kitüntetésre javasolják." Láthatjuk, az 
események az előre eltervezett forgatókönyv szerint mentek végbe. 

A mudír a látszólagos együttműködés ellenére annexiónak tartotta a magyar lépést. 
Bécsbe utazott, ahol az ottani török nagykövet, Hilmi pasa Bécs állásfoglalását kérte a 
dologgal kapcsolatban. A hivatalos válasz nem késett sokáig: a Monarchia akciója - az 
okkupáció kiterjesztése a közigazgatásra - hatásait tekintve kétségkívül annexió, de a 
sziget annektálásának proklamálására a császári és királyi kormány soha nem gondolt. A 
válasz megfogalmazói reményüket fejezték ki, hogy a tradicionálisan jó osztrák-magyar 
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lett állapítsa meg, úgy hogy minden szempontból a legmesszebbmenő kímélet érvényesüljön. Az alispán beje
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viselni. A főszolgabíró a vármegyei főispán részéről a magyar királyi kormány nevében adott felhatalmazást, 
továbbá a felhívást tudomásul véve kijelentette, hogy azok értelmében fog eljárni. Hosszú Jusztin és Kolba 
Oszkár kijelentették, hogy a velük közölteket tudomásul veszik. A csendőr föhadnagy kinyilatkoztatta, hogy a 
csendőrségi szolgálat ellátásáról saját hatáskörében fog intézkedni. Ideiglenesen naponta két csendőrből álló járőrt 
küld a szigetre, később pedig csendőrkülönítmény felállítását javasolja feletteseinek. 
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- török kapcsolatok nem fognak megváltozni a történtek miatt.100 

A mudír a császárvárosból hazafelé tartva a budapesti török főkonzulhoz is ellátoga
tott. Utóbbi május 15-én felkereste a magyar miniszterelnököt és magyarázatot kért a 
történtekre. Lukács László a kényszerítő balkáni körülményekre hivatkozott.101 

A bécsi diplomaták hivatalos véleménye szerint a sziget megszállását 1878-ban ide
iglenesnek, további sorsának meghatározásáig időlegesnek szánták. Ettől eltekintve 
oszmán állami terület maradt, török polgári közigazgatás alatt. A sziget magyar közigaz
gatásba sorolásának célja a helyi török hatóság kikapcsolása volt, még a Törökország és 
a balkáni államok közötti béke megkötése előtt; ezzel szándékozták megakadályozni, 
hogy a béke más államnak juttassa. Gyakorlatilag tehát az volt a cél, hogy a békekötés 
pillanatában (az első Balkán-háborút lezáró, 1913. május 30-án aláírt londoni békéről 
van szó. - B. T.) a sziget már ne török terület legyen és egyik balkáni állam se reklamál
hasson a fennálló állapotok miatt. Bár a magyar közigazgatás bevezetését a Porta anne-
xiónak fogja fel, a magyar közigazgatás csupán névleges és a sziget közös birtoklását 
biztosítja. Ami a területi bekebelezés jogi részét illeti, az a két érintett fél törvényhozá
sának egyetértése nélkül semmiképpen nem vihető keresztül.102 

A közös hadügyminisztérium 7. osztálya is kifejtette álláspontját, mely szerint a San 
Stefanóban kötött béke 3. paragrafusa, valamint az 1878. május 21-i jegyzék rendezte a 
sziget népjogi (az államok egymás közötti szerződésein és a nemzetközi szokásjogon 
alapuló -B. T.), valamint nemzetközi jogi (az államok közötti kapcsolatok rendezése és 
fejlesztése céljából létrejött magatartási szabályok szerinti - B. T.) helyzetét. 

Andrássy 1878. május 25-i távirata szerint Ada-Kaleh török fennhatóság alatt álló, 
polgári adminisztrációval rendelkező, katonailag ideiglenesen okkupált terület, melynek 
sorsát a Monarchia, a Porta, Németország, Franciaország, Anglia, Oroszország és Ola
szország képviselői által kötendő megegyezés rendezi. Az 1913-ban a Törökország és a 
balkáni államok között kötendő béke nem rendelkezhet a szigetről, mivel Konstantiná-
polynak sincs már rendelkezési joga a sziget felett. A békének nem szabad érintenie ezt a 
kérdést. A magyar közigazgatás bevezetését nem államjogi (az állam, mint politikai fel-
sőség, közhatalom tevékenységét szabályozó jogszabályok összességét nevezzük így -
B. T.), hanem csak népjogi aktusnak kell tekinteni, mely - anélkül, hogy a fennálló szu
verenitási viszonyokat megváltoztatná - csak bővítése az ideiglenes osztrák-magyar ok-
kupációnak, illetve kiegészítése a katonai megszállásnak. Ez a lépés Ada-Kaleh sorsát 
nem érinti, nem játszik szerepet a Törökország és a Monarchia viszonyában. A sziget 
magyar közigazgatás alá vonása a Porta hallgatólagos jóváhagyásával történt, így népjo-
gilag megtámadhatatlan. Mivel a dunai birodalom okkupálta a szigetet, le kell szögezni, 
hogy polgári kormányzása is provizórikus és azt a Monarchia nevében Magyarország 
gyakorolja. Ez az 1913. május 12-én felvett jegyzőkönyvben is szerepel. A katonai külö
nítmény parancsnoka a közös kormány felhatalmazásából van ott, hogy fenntartsa a biz
tonságot. Az osztrák-magyar közös kormányzat által gyakorolt adminisztrációs jogot to
vábbi szabályozásig a magyar közigazgatási hatóságok veszik át. Ha a jövőben a 

OL W 242. HHStA PA Karton 204.234. sz. távirat Pallavicini örgrófhak Konstantinápolyba 1913. május 14-én. 
101 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Lukács 266/t. sz. távirata Bécsbe 1913. május 15-én. 
102 OL W 242. HHStA PA Karton 204. 2576. Ministerpräsident (MP) 1913. július 16. 
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Monarchia megszerezné a szuverenitást a sziget felett, azt csak a Portával történő 
egyeztetés révén tehetné, amelyben kikötnék hogy a török fél lemond Ada-Kaleh-ról, il
letve másik megoldásként az annexió jöhetne számításba. Ezt a lépést azonban csak a bi
rodalom két felének kormánya által adott beleegyezéssel lehetne végrehajtani.103 

A formális annexió tényét a birodalom nyugati felében sem fogadták osztatlan lelke
sedéssel. Kari Stürgkh gróf, osztrák miniszterelnök 1913. július 16-i, Leopold Berchtold 
közös külügyminiszterhez intézett jegyzékében megkérdőjelezte a sziget magyar beke
belezésének jogosságát. Úgy vélte, azt 1878-ban a Monarchia szállta meg, a dunai biro
dalom hatóságainak ott közösen kéne kormányozniuk.104 

A történtek külhoni fogadtatása, mondhatni, kedvező volt: a nagyhatalmak a balkáni 
rendezés sokkal fontosabb problémáival voltak elfoglalva. Oroszország - és személyesen 
Szergej Dmitrijevics Szazonov külügyminiszter - nem vette tragikusan Ada-Kaleh be
kebelezését, nem hozta szóba pl. a Montenegrónak juttatandó területi kompenzációk 
kérdését.105 A leginkább érintett Törökország diplomáciai csatornákon keresztül (de 
Mahmud Sefket pasa, nagyvezír személyesen is) kinyilatkoztatta: a szigetnek a Porta 
számára semmilyen értéke nincs, ellenben a Monarchia részére igen. (Más kérdés, hogy 
az oszmánok egyáltalán nem voltak olyan helyzetben, melyből kedvező tárgyalási pozí
ciókat csikarhattak volna ki. Az első Balkán-háború befejeztével sokkal fontosabb, ha
talmas, korábban török többségű területeket szálltak meg az előretörő balkáni szövetsé
gesek, amelyek sorsa sokkal inkább foglalkoztatta a török politikacsinálókat.) A török 
sajtó persze támadta a kettős monarchiát és területi kompenzációkat követelt, de ezek a 
cikkek csak pár napig jelentek meg a lapok hasábjain. A kormány egyetlen hivatalos 
kommünikét adott ki, melyben közölte: Ada-Kaleh hovatartozásának Törökország szá
mára semmiféle jelentősége nincs.106 Olaszországban csupán néhány lap tiltakozott a 
magyar közigazgatás bevezetése ellen, de az olasz külügyminiszter semmit sem hozott 
fel ellene. Az oroszok ellenben tiltakozásukat fejezték ki egyes olasz politikusoknál.107 A 
görögök nem emeltek különösebb kifogást a történtek ellen.108 Belgrádban sem tulajdo
nítottak hivatalosan nagy jelentőséget az eseményeknek, csupán az újságok intéztek né
hány kirohanást a Monarchia ellen.109 

Leopold Berchtold közös külügyminiszter Lukács László magyar miniszterelnöknek 
küldött táviratából kiderül: az osztrák-magyar diplomácia irányítója úgy vélte, a béke
kötés értelmében a sziget török polgári funkcionáriusát vissza kellett hívni, gondoskodni 
kellett a sziget zavartalan kormányzásáról. Bekebelezésről, vagy annexióról beszélni a 
külpolitika szempontjából nem tartotta ajánlatosnak.110 

w OL W 242. HHStA PA Karton 204. KM 1913 7. Abt. Präs. Nr. 34.722/7. 1913. május 19. 
104 OL K 26. ME 1913. XIII. szám nélkül. Az osztrák miniszterelnök 1913. július 16-i 2576. számú jegy

zéke a külügyminiszterhez. 
105 OL W 242. HHStA PA Karton 204. 24/D. sz. távirat Szentpétervárról 1913. június 7-én. 
106 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Pallavicini 29. sz. jelentése Konstantinápolyból 1913. május 22-én. 
107 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Mérey 35/E. sz. távirata Rómából Bécsbe 1913. május 21-én. 
108 OL W 242. HHStA PA Karton 204. 313. sz. távirat Athénból Bécsbe 1913. május 19-én. 
109 OL W 242. HHStA PA Karton 204. 103/B. sz. belgrádi távirat 1913. május 17-én. 
110 OL W 242. HHStA PA Karton 204. Berchtold 19. sz. távirata Bécsből Lukácsnak 1913. május 19-én. 
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Ferenc Ferdinánd trónörökös a szigeten uralkodó katonai kincstári kezelésbe és egyéb 
oszmán állami tulajdonba tartozó ingatlanok sorsát elemezve síkra szállt a szigeten lévő 
erődök eredeti állapotban tartása mellett, ez már csak az összkép megőrzése miatt is 
fontos volt. Úgy vélte, a jövőben a sziget az ott lévő magántulajdontól eltekintve a ma
gyar állam tulajdona lesz, a közös laktanyával együtt a katonai területek is a magyar 
kincstárhoz fognak tartozni. 1912 októberétől hat alkalommal adtak a helybelieknek a 
régi erőd anyagából építőanyagot, ezt a trónörökös helytelenítette. A kincstári javak 
megőrzésére fordított karbantartási költségeket növelni akarták.1" 

A magyar közigazgatás bevezetésével a katonai részleg parancsnokának helyzete a ko
rábbihoz képest nehezebb lett a szigeten, hiszen a tényleges magyar és a formális török 
igazgatásban dolgozók tevékenységét nem volt szabad zavarnia. A katonai különítmény 
eredeti állapotában hagyása ugyanakkor kedvezőtlenül befolyásolta a kibocsátó ezred bé
kekiképzését. A közös hadügyminisztérium ezért üdvözölte az ada-kaleh-i katonai kontin
gens felszámolásának tervét. Úgy gondolták, a katonai objektumok megbízható őrzése 
mellett fel lehetne azt oszlatni és helyette altiszti őrség küldését tervezték a szigetre."2 

A török hatóságok változatlanul a konstantinápolyi vilajethez és választókerülethez 
tartozónak tekintették a szigetet. Ezt bizonyítja dr. Medve Zoltán, Krassó-Szörény me
gyei főispán Sándor János magyar belügyminiszterhez küldött jelentése, melyből kide
rül, hogy Ada-Kaleh lakói 1914. január 2-án a mecsetben a konstantinápolyi országgyű
lési választókerület szigetről küldendő delegátusává Mehmed Fehmi helybeli kereskedőt, 
az annexióellenes mozgalom vezéralakját választották, hogy szavazatával képviselje ér
dekeiket. Erre a török kormány bécsi nagykövete által a mudírhoz eljuttatott rendelkezé
se alapján került sor."3 Az 1917. december 8-i török képviselőházi választás alkalmával 
Ada-Kaleh lakói szintén a török főváros polgáraival együtt szavazhattak."4 

Az első világháború évei 

A világégés eseményei, a háborús helyzetből adódó nélkülözések a szigetlakókat sem 
kímélték, az állami szervek által hozott, a hátországot sújtó megszorítások, rendkívüli 
intézkedések mind éreztették hatásukat. A temesvári katonai parancsnokság 1914 au
gusztusában úgy rendelkezett, hogy Ada-Kaleh területén a rögtönbíráskodást (statáriu
mot) az oszmánok ellen elnézően kell alkalmazni: az ott élő törököknek, ha kérik, meg 
kell engedni az elutazást."5 A török kormány 1915 elején a sziget lakóinak ellátására 50 
mázsa lisztet küldött, amit egy helyi kereskedő elnökletével török segélybizottság osztott 
ki. A küldeményt a csernahévizi (Toplet, Románia) malomból maguk a lakosok szállí
tották el, a szállítási költségeket a török kormány vállalta magára."6 

111 OL W 243. HHStA PA Karton 204. KM 1913 Präs. Nr. 11.465. 1913. augusztus 19. 
112 OL W 243. HHStA PA Karton 204. KM 1913 Abt. 5. Nr. 7809. 1913. december 24. 
113 OL W 243. HHStA PA Karton 204. ME II. 756. 1914. február 27. 
114 OL W 243. HHStA PA Karton 204. Mb. res. Nr. 811. 1917. A császári és királyi katonai attasé Kons

tantinápolyból a vezérkari főnöknek Bécsbe, 1917. december 10. 
115 OL W 243. HHStA PA Karton 204. 1884. sz. távirat Przemyálből 1914. augusztus 20-án báró Gieslnek. 
116 OL W 243. HHStA PA Karton 204. ME ein. 2642. 1915. január 24. és ME ein. 9556. 1915. március 18. 
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Eduárd Franzi ezredes, katonai határszakasz-parancsnok 1915 nyarán a Duna menti 
községeknek fegyvert osztott ki és az Ada-Kaleh-n lévő csendörörsön is 83, a hadsereg
ben használatos puskát helyeztetett el arra az esetre, ha a lakosok meg akarnák magukat 
védeni. A törökök azonban vonakodtak fegyvert fogni. Franzi megállapodott a mudírral, 
hogy az, saját kezdeményezésére, a török külügyminisztériumtól a lakosság szervezésére 
egy török tisztet és altiszteket kér, akik a szigetről verbuválódó legénységgel együtt ön
ként alárendelik magukat a katonai szakaszparancsnokságnak. E személyek a határerők 
illetményében és felszerelésében részesülnének. Mindez azonban megmaradt az előzetes 
megbeszélés szintjén.117 A Hadseregfőparancsnokság végül megbízást adott Franzi ezre
desnek, hogy a sziget védelmét saját eszközeivel oldja meg.118 

1914-ben az Ada-Kaleh-val szemben fekvő Tekija községből a szerbek lőtték a szi
getet, a hajóállomás, a mecset és 3 lakóház megrongálódott. 1914 augusztusa és 1915 
októbere között a szerb erők nem próbálkoztak partraszállással.119 A szerb bombázások 
miatt voltak, akik elköltöztek a lakosok közül. Az iskola bezárt, a tanítónőket visszahív
ták Törökországba.120 

A szigettel szemben elterülő Orsova, a Duna egyik fő kereskedelmi kikötője, a hábo
rú évei alatt a Dunaflottillának is fontos támaszpontja volt. Emiatt a szerbek 1914-15-
ben sokszor ágyúzták a várost, több kereskedelmi hajót süllyesztettek el ott.121 

A háború ideje alatt a bécsi török nagykövetség, a budapesti főkonzulátus és Ada-Kaleh 
mudírjának hivatalos leveleit az osztrák-magyar katonai hatóságok nem cenzúrázhatták.122 

1915. november 25-én három konstantinápolyi képviselő (S. Djindjos, S. Osman bej 
és dr. Nazim bej) a szigetre látogattak, és pénzt vittek magukkal a korábbi harcokban 
megsérült mecset helyreállítására, valamint egy iskola alapítására. Ezt követően Buda
pestre, majd Bécsbe utaztak.123 

Gróf Tisza István magyar miniszterelnök báró Budán István közös külügyminiszter
hez 1916 februárjában írt levelében rámutatott: az utóbbi időben török részről Ada-Kaleh 
iránt mutatkozó érdeklődés csak nacionalista elemek ténykedésében jutott kifejezésre. 
Úgy vélte, amíg török részről hivatalosan nem fordulnak a Monarchiához, a dolgot nem 
volna tanácsos bolygatni. Ragaszkodni kellene ahhoz az állásponthoz, hogy a sziget ho
vatartozásának kérdése a dunai birodalom szempontjából a külfölddel szemben már 
megoldottnak tekinthető.124 

A „Tesvir-i-Efkiar" c. török lap 1916. február 22-i száma tudni vélte: a sziget elöljá
rója, Serifedin bej, a török hadügyminisztériumnak üdvözlő táviratot küldött abból az al-
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kálómból, hogy Gallipoliról elvonultak az angol csapatok. A táviratban a hír szerint az 
szerepelt, hogy Ada-Kaleh épületeit 3 napra fellobogózzák és örömünnepet ülnek, hogy 
Enver pasa válaszában köszönetét fejezte ki, továbbá hogy a magyar képviselőházban 
felvetették, alapítsanak egy mecsetet Budapesten és adják vissza Törökországnak Gül-
baba türbéjét. Az újság szerint egyidejűleg arról is döntöttek, hogy a szigetet visszaadják 
a Portának és visszaállítják a Balkán-háború előtti állapotokat.125 

Hikmet bej budapesti török főkonzul 1916 márciusában a mudír és a sziget közigazgatási 
tanácsának döntése alapján báró Hazai Samu honvédelmi miniszterhez fordult és kérte, hogy 
egy iskola, valamint más középületek építése céljaira bocsássanak a rendelkezésére 10 mo
hamedán vallású, ács, asztalos, kőműves foglalkozású orosz hadifoglyot azok közül akiket 
Törökországba küldtek. A sziget elöljárósága gondoskodna elszállásolásukról és ellátásuk
ról.126 A magyar szervek nem vették jó néven e kérést. Úgy vélték, a főkonzul arra tett kísér
letet, hogy a sziget közigazgatási ügyeibe avatkozzon. A lakosok kérelmét közvetlenül az il
letékes magyar közigazgatási hatósághoz kellett volna előterjeszteni, hiszen a szükségletekről 
való gondoskodás a magyar kormány feladata. Véleményük szerint politikai szempontból is 
célszerű volna kitérni az ügy megvitatása elől. Felkérték tehát a közös hadügyminisztériumot, 
intézkedjék, hogy az átirat válasz nélkül maradjon. Ha török részről újra felvetődne ilyen ké
rés, a belügyminisztériumhoz kell utasítani.127 

Ada-Kaleh lakóinak területen kívüliségét a közös hadügyminisztérium 1916-ban 
újonnan megerősítette. A sziget lakossága a világháború ideje alatt különböző állampol
gárságú egyének elegye lett, különösen mert Szerbia leverése után a szerb és bolgár te
rületek muzulmánjai közül többen oda menekültek. A Hadseregfőparancsnokság ezért a 
szigeten uralkodó viszonyok szabályozását kérte.128 

A világháború második évében felvetődött, hogy a sziget lakói is vegyék ki részüket a 
háborúból. A temesvári hadparancsnokság 1916 augusztusában hangsúlyozta, hogy Ada-
Kaleh lakói török alattvalók, az ott élő 2-300 hadköteles nem hívható be a Monarchia 
hadseregébe, a török haderőbe azonban besorozhatok lennének, annál is inkább, mivel a 
románok a közeljövőben valószínűleg az antant oldalán lépnek be a háborúba és így a 
sziget lakosai hazájukat védhetnék. A hadkötelesek török, osztrák-magyar, esetleg közös 
parancsnokság alatt szolgálhatnának, lőszerrel és fegyverrel történő ellátásukat és felsze
relésüket a katonai parancsnokság megoldaná. A kiképzésükhöz megfelelő számú török 
tisztet kellene rendelkezésre bocsátani. Az így felállítandó század szolgálatilag az 
orsovai határszakasz-parancsnokságnak lehetne alárendelve és szükség esetén, az ott lé
vő császári és királyi csapatokkal együtt, elsősorban a sziget védelmére alkalmaznák.129 

A román csapatok támadása a sziget és Magyarország ellen nem sokáig váratott ma
gára. 1916. augusztus 28-án este a sziget lakossága a román hadüzenet hírére az erőd ka-

OL W 243. HHStAPA Karton 204. 17D/P. sz. nagykövetjelentds Konstantinápolyból Bécsbe, 1916. február 26. 
126 OL W 243. HHStA PA Karton 204. Nr. 11.060. Budapest, 1916. április 1. 
, 27 OL W 243. HHStA PA Karton 204. Dep. 14. 23/5. 1916. Sándor János magyar belügyminiszternek, 
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zamataiba menekült. Az első ágyúlövések 29-én reggel öt órakor érték Ada-Kaleh-t és a 
tüzérségi támadás órákon át folytatódott, aminek következtében a mecset és több más 
épület károkat szenvedett. Orsó vát és a szigetet augusztus 29-én éjjel ürítették ki. Au
gusztus 30-ról 3l-re virradó éjjel a Duna Gőzhajózási Társaság ATLASZ gőzöse a la
kosságot Orsovára menekítette, a szigeten csak az öregek és a betegek maradtak.130 

Az 1. román hadsereg erői augusztus 30-án Vírciorováról Orsovára törtek előre. Mi
alatt a románok Vodicát lőtték, az osztrák-magyar ágyúk Ada-Kalehről Vírciorova ro
mán várost bombázták és ott néhány épületet szétromboltak. A császári és királyi tüzérek 
az előretörő román csapatokat is lőtték, majd a tovább már nem tartható szigetről 
Tekijára vonultak vissza. A román csapatok 3 napon át várakoztak, miközben sokat 
szenvedtek a bolgárok Tekijáról rájuk zúdított ágyútüzétől. 

A szigetet a román erők szeptember 2-án foglalták el. Szeptember 3-án délután 5 óra
kor a Monarchia csapatai kiürítették Orsovát, egyidejűleg a német és magyar lakosság is 
elmenekült a városból. A románok bevonulása még aznap elkezdődött. A szigeten 650 
török élt, közülük 220 nem volt hajlandó elmozdulni. A 430 menekülőt a Krassó-
Szörény vármegyei főispán rendeletére vagyontárgyaikkal együtt augusztus 31-én 
Ómoldovára (Moldova Veche, Románia) vitték.131 

1916. szeptember 8-án a budapesti török főkonzul kérte, hogy a szigetlakókat vigyék 
megfelelőbb helyre Ómoldováról - az ottani selyemgyárban nyertek elhelyezést - , gon
doskodjanak ellátásukról, szerezzenek nekik a gyárakban munkaalkalmat. Törökország a 
főkonzulon keresztül 2000 koronát küldött megsegítésükre. A 430 menekült között 129 
szorult közsegélyre, a többiek fenn tudták tartani magukat. Élelmezésük és elhelyezésük 
megfelelő volt. A köztük lévő mudír állandóan panaszokkal zaklatta a hatóságokat. A tö
rökök nem akartak munkát vállalni. A megyei főispán a resicai (Resjta), aninai (Anina), 
lugosi (Lugoj), temesvári (Timiçoara, Románia) és aradi bányákban, üzemekben érdek
lődött munkalehetőségek felől.132 Mivel Ómoldován nem találtak számukra munkát, Új
vidékre szállították át őket, ahol szintén egy selyemgyárban laktak. Létszámuk 146 férfi, 
147 nő, és 137 tizennégy évnél fiatalabb gyermek volt.133 A bécsi török nagykövetség a 
román betörés következtében menekülni kényszerült szigetlakók kimenekítése és Újvi
déken történt elhelyezése során nyújtott hatósági támogatásért köszönetét fejezte ki a 
magyar kormánynak.134 

1916. november 13-án a szövetséges osztrák-magyar és német csapatok (bunyai Szivó 
Sándor ezredes közös hadseregbeli csoportja a 9. német hadsereg alárendeltségében) vissza
foglalták Orsovát és környékét a román Cserna-különítménytől, amelyet néhány nap múlva a 
Cserna folyón túlra szorítottak vissza. A hadmüve letekben a Dunai Flottilla egységei is aktí
van részt vettek. November 21-én a románok már a szigetről is kivonták erőiket.135 

u O L W 243. HHStA PA Karton 204. Nr. 18.703 1916. szeptember 15. 
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Medve Zoltán Krassó-Szörény vármegyei főispán 1917 áprilisában Sándor János be
lügyminiszternek küldött levele szerint a törökök panaszt emeltek a császári és királyi 
csapatok Ada-Kaleh-n tanúsított viselkedése miatt. A főispán cáfolta a vádat: a szigeten 
akkor már nem tartózkodtak reguláris csapatok, a biztonsági és határvédelmi feladatokat 
a népfelkelőkkel megerősített csendőrörs látta el, mintegy 40 fős állománnyal. 

A főispán leveléből megtudhatjuk továbbá, hogy a katonaság az 1878-as megszállás 
óta a következő épületeket használta a szigeten: 

a) az állomásparancsnokság épületét (amely 10 szobából és 2 konyhából állt), ab
ban nyert elhelyezést békeidőben az osztrák-magyar gyalogos megszálló külö
nítmény és annak parancsnoka. A háború alatt a kivezényelt katonaság lakott ott, 
1917-ben a csendőrkülönítmény volt benne elszállásolva; 

b) az állomásparancsnokság épületével szemben lévő nagyobb csukott színt, amely 
békében élelmiszerraktárként működött; 

c) az egyik várfal ormára épített, 4 szobából álló csendőrlaktanyát, amit az ellenség 
úgy összelőtt, hogy csak 1 szobája volt lakható. Ezt a szobát a török kormány 
által 1916 nyarán a szigetre helyezett Ali Kemal bej mudír a katonai parancsnok
ság engedélyével ideiglenesen irodahelyiségként használta. Ez az épület béke
időben a vártüzérség laktanyája volt, 1913 után újból helyreállították és csen
dőrlaktanyává alakították át; 

d) az 5 szobából álló katonai kantin üresen állt. Békében részben katonai raktárként 
működött, a háború alatt katonaság volt benne elhelyezve; 

e) a sziget bejáratánál lévő 2 őrszobából álló föőrség épületében az őrség talált otthonra. 
A szigeten több parcellában kb. két hold területű művelhető föld volt, melyet 1879 

óta a katonaság veteményeskertnek használt; 1917-ben a csendőrkülönítmény konyha
kertjeként hasznosították 

A vármegye első embere úgy vélte, a fentebb felsorolt épületek 1878 óta a katonai 
kincstár birtokában voltak, melyeket a lakosságnak még ideiglenes használatra sem len
ne célszerű átengedni. A csapatoknak hadműveleti szempontból szükségük lehet rájuk, 
és ha az átengedés után vissza kéne venni őket, elégedetlenkedésre adhatna okot. A fen
tebb leírt viszonyok ellen a törökök soha nem emeltek kifogást. A mudírnak a sziget 
szerb oldal felé néző részén, a Duna mellett volt a hivatali helysége és egyben lakása, 
melyen állandóan ott lengett a török lobogó, a három helyiségből álló török iskola min
dig a mecset épületében működött. Az elöljáró tehát valótlanságokat állított kormányá
nak. A sziget lakossága nem szenvedett szükséget, sőt vagyonilag gyarapodott és vi
szonylagos jó módban élt, 1913 óta jobb körülmények között, mint annak előtte.136 

A Porta részéről 1917 legvégén felvetődött ugyan az ötlet, hogy török katonákat 
(csendőröket) küldenének a szigetre, de 1918 január végéig nem kaptak választ Bécs
ből.137 Konstantinápoly mindazonáltal növelni kívánta befolyását Ada-Kalen-n. Ilyen 
irányú aspirációkra mutat, hogy török lapértesülések szerint egy helyi lakos olyan refor-

U b O L W 243. HHStA PA Karton 204. 5556. res. sz. Belügyminisztérium, 1917. április 21. 
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mokról nyilatkozott újságíróknak, amelyeket a török kormány tervezett bevezetni a szi
geten. Ezek sorába tartozott volna, hogy az ottani csendőröket tanult emberekkel váltják 
fel, a nők foglalkoztatására szőnyeggyárat, a keleti zene ápolására pedig konzervatóriu
mot alapítanak.138 Az Oroszországgal kötött breszt-litovszki béke aláírása után az oszt
rák-magyar diplomácia az Ada-Kaleh-kérdés végleges rendezésére törekedett.139 

Az orsovai határrendőrség jelentette a belügyminiszternek, hogy 1918. május 21-én 6 
török csendőr teljesen új felszerelésben érkezett a szigetre egy altiszt vezetésével Kons
tantinápolyból. Elfoglalták a 2. számú őrházat, ami az osztrák-magyar kincstár tulajdonát 
képezte. Május 25-én a sziget lakói tiltakoztak az ellen, hogy a török csendőrök öt lakost 
megvertek. Ali Kemal bej mudír a csendőrök megérkezése után az egykori vártüzér
kaszárnyára, ami kincstári épület, török zászlót tűzött ki.140 Ausztria-Magyarország 
nagykövete a Bécsből kapott utasításoknak megfelelően felvetette a nagyvezírnek a 
csendőrök eltávolításának kérdését, a török fél azonban arra hivatkozott, hogy az 1917 
augusztusában Bécsben tartott Duna-konferencián az osztrák-magyar delegátusok a szi
getet török birtoknak ismerték el.141 

Az ügyben a Monarchia diplomáciai érvei közé tartozott az is, hogy 1896-tól 1918. 
május 21-ig Ada-Kaleh területén nem tartózkodtak fegyveres török csendőrök. Csupán 
négy fegyvertelen személy látott el a mudír mellett - főként irodai - szolgálatot.142 A du
nai birodalom külügyminisztériumának és diplomatáinak közbenjárására a mudírt és az 
erőszakoskodó csendőröket 1918 júliusában visszahívták a szigetről.143 

A sziget utóélete 

Ada-Kaleh utóéletéről is érdemes szót ejteni. Az első világháborúban győztes nagy
hatalmak és Törökország által 1920. augusztus 10-én aláírt sévres-i, majd az annak he
lyébe lépő, 1923. július 24-i lausanne-i béke után a sziget Romániához tartozott. 1925-
ben területén állami cigarettagyárat létesítettek. 1931-ben II. Károly román király meg
erősítette a szigetlakók (az 1930-as években is mintegy 650 fő élt ott) vámmentes cikkek 
árusítására vonatkozó korábbi jogait. A románok a szigetet klimatikus gyógyhellyé nyil
vánították és előszeretettel látogatták.144 

1972-ben történt eltűnéséig végig román kézen maradt. Az 1964-72 között közös ro-
mán-jugoszláv vállalkozásban megépült Vaskapu-vízierőmü mintegy 30 méterrel duz
zasztotta fel a Duna vízszintjét, ennek következtében a sziget - Orsova városával együtt 
- víz alá került, csupán a mecset tornya látszott ki a habokból. Ezzel örökre eltűnt a tér-
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képről egy, a magyar múlt fontos részét képező kis sziget. A szigeten élő török lakossá
got Törökországba telepítették.145 

Ada-Kaleh sorsa összefonódott az Osztrák-Magyar Monarchia 1878 és 1918 közötti 
történetével. A Török Birodalom perifériájára eső sziget 1878-ban - ugyan külső körül
mények hatására - könnyen áldozatául esett a dunai birodalom balkáni hódító törekvé
seinek, megszállását rövidesen követte Bosznia-Hercegovina okkupációja. A múlt szá
zad végétől azonban elveszítette korábbi stratégiai fontosságát és egyre inkább egzotikus 
különlegességgé, turistalátványossággá vált. Ez a helyzet némileg megváltozott az első 
világháború kitörése után, amikor a Dunának mint hajózási, utánpótlási és felvonulási 
útvonalnak a szerepe ismételten felértékelődött. A Porta és Ausztria-Magyarország ha
gyományosan jónak mondható viszonyában Ada-Kaleh hovatartozásának kérdése a kor
szakban csak kisebb nézeteltéréseket okozott, kenyértörésre nem került sor. Ehhez az is 
hozzájárult, hogy Bécs és Budapest a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartotta a sziget 
lakóinak jogait. Az ott élőknek a hivatalos szervekkel való gyakori súrlódások mellett 
több olyan kiváltság adatott meg, ami a Monarchia más lakosainak egyáltalán nem. 
Megőrizhették hagyományaikat, békésen gyarapodhattak. A sziget történetében a legna
gyobb mérvű előremutató változások valószínűleg az osztrák-magyar fennhatóság idején 
következtek be. Azoknak cselekvő részese volt többek között az a számos magyar tiszt 
és katona is, akik negyven év alatt a szigeten szolgáltak. A dunai birodalom szétesése 
után a sziget lakóira más megpróbáltatások vártak, amelyek ellenére még több mint öt
ven évig éltek ott, a Duna hullámai által körülfogva. 

HLTgy. 2836. Gelencsér Sándor. Török katonai emigrációs tábor Miskolcon 1912. XI. 4 - 1913. VII. 5., 5. o. 
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Tibor Balia 

THE ISLAND OF ADA-KALEH UNDER AUSTRO-HUNGARIAN CONTROL 
1878-1918 

Summary 

The island of Ada-Kaleh, situated at the lower reach of River Danube and inhabited by Otto
man population, was occupied by Austro-Hungarian troops on the 21st of May 1878 and remained 
under their control until the end of the Great War. The author treats the historical antecedents of 
the 1878 occupation from the 15th century on, and analyses the situation on the Balkan peninsula 
after the 1877-1878 Russian-Ottoman war with special attention to the fact that the territory of the 
island has always belonged to the Ottoman Empire. 

The study deals with the diplomatic preparations of the occupation and describes the process of 
the military action. Further on the readers get an insight into the everyday life of the island - the 
coexistence of the Ottomans and the Austro-Hungarian garrison - during the years of peace of the 
dualistic era and finally particulars come to light in connection with the 13 May 1913 annexation 
of the island and its arrangement into the Hungarian public administration. 

The study ends with a short outlook on the history of the island after the Great War. 

Tibor Balia 

L'ÎLE D'ADA-KALEH SOUS LA DOMINATION AUSTRO-HONGROISE, 
1878-1918 

Résumé 

Le 21 mai 1878 l'île ď Ada-Kaleh, située au cours inférieur du Danube, habitée par une popu
lation turque, a été occupée par des forces militaires austro-hongroises, qui tenaient l'île sous leur 
domination jusqu'à la fin de la première guerre mondiale. L'auteur suit les antécédents historiques 
de l'occupation de l'île en 1878 à partir du XVe siècle, ensuite la situation des Balkans après la 
guerre de 1877-1878 entre la Russie et les Turcs. L'auteur examine également la question de 
l'appartenance de l'île, qui avait fait partie de l'Empire Ottoman. 

L'étude traite la préparation diplomatique de l'occupation d'Ada Kaleh, et cette partie de 
l'étude est suivie de la présentation détaillée de l'occupation. Le lecteur reçoit une image sur la vie 
quotidienne de l'île. Les événements des années de paix du dualisme, et la coexistence des Turcs 
et des soldats de la Monarchie stationnant sur l'île sont également présentés, puis nous apprenons 
des détails sur „l'annexion" de l'île le 13 mai 1913, sur son classement dans l'administration hon
groise, un pas qui provoquait de fortes disputes à l'intérieur de l'empire danubien et au delà de ses 
frontières également. 

Finalement nous pouvons lire sur les événements de la première guerre mondiale déterminant 
le futur de l'île, et nous trouvons un petit chapitre sur la vie d'après-guerre d'Ada-Kaleh. 
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Tibor Balia 

DIE INSEL ADA-KALEH UNTER ÖSTERREICH-UNGARISCHER KONTROLL, 
1878-1918 

Resümee 

Am 21. März 1878 haben Österreich-ungarische Truppen die von Türken bewohnte Insel Ada-
Kaleh besetzt und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs unter ihrer Kontroll behalten. Der Autor 
verfolgt die historische Vorgeschichte der Besetzung der Insel in 1878 vom 15. Jahrhundert an. 
Danach untersucht er die nach dem 1877-1878er russisch-türkischen Krieg auf dem Balkan ent
standene Lage und beschäftigt sich mit der Frage der Zugehörigkeit der einen Teil des Osmani-
schen Reiches bildenden Insel. 

Der Autor schreibt auch über die diplomatische Vorbereitung der Okkupation von Ada-Kalch 
gefolgt von einer detaillierten Beschreibung der Besetzung selbst. Der Leser gewinnt Einblick in 
das Leben, den Alltag der Insel und deren Bewohner. Nach der Vorstellung der Geschehnisse der 
friedlichen Jahre des Dualismus und des Zusammenlebens der türkischen Bewohner und der auf 
Ada-Kaleh stationierten Soldaten der Monarchie erfahren wir Details über die am 13. Mai 1913 er
folgte „Annexion" (der Eingliederung der Insel in die ungarische Verwaltung), die sowohl inner
halb als auch ausserhalb der Donau-Monarchie zu Auseinandersetzungen geführt hat. 

Der Beschreibung der während des Értsen Weltkriegs das Schicksal der Insel bestimmenden 
Ereignisse folgt ein kurzer Kapitel über das Nachleben von Ada-Kaleh als Abschluss der Studie. 

Тибор Балла' 

ОСТРОВ АДА-КАЛЕХ ПОД АВСТРО-ВЕНГЕРСКИМ ГОСПОДСТВОМ, 
1878-1918 

Резюме 

21 мая 1878 года остров Ада-Калех, расположенной в нижней дельте Дуная и насе
ленный турками, был оккупирован австро-венгерскими воинскими частями и находился под 
господством Австро-Венгрии до конца первой мировой войны. Автор статьи до конца про
слеживает исторические предпосылки оккупации острова в 1878 году, начиная с XV века, 
дает анализ обстановки, сложившейся на Балканах после русско-турецкой войны 1877-1878 
годов, и делает тщательный анализ вопроса принадлежности вышеназванного острова, со
ставлявшего часть Османской Империи. 

Автор характеризует дипломатическую подготовку оккупации острова Ада-Калех, после 
чего подробно излагает события оккупация острова. Читатель может познакомиться с 
повседневной жизнью острова. В статье дается подробное описание истории острова в годы 
мира под властью дуализма, показано „сожительство" проживающих на острове турок и 
дислоцировавшихся там солдат Австро-Венгерской Монархии до „аннексии", произве
денной 13 мая 1913 года, когда остров был причислен к венгерскому государственно-адми
нистративному управлению, вызвавшей споры как внутри придунайской империи, так и за 
пределами её. 

В статье описываются события первой мировой войны, определившие судьбу острова, 
после чего автор завершает статью кратким описанием последующей жизни острова Ада-
Калех. 
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KÖZLEMÉNYEK 

TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ 

AZ 1593. ÉVI FELVIDÉKI HADJÁRAT ÉS A FÜLEKI-ROMHÁNYI CSATA 

1593 nyarán háború tört ki az Oszmán és a Habsburg Birodalom között, amely a 
szakirodalomban a „hosszú" vagy „tizenötéves" háború (1593-1606) nevet kapta. E há
ború eseménytörténetének számos részlete kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert, mivel a 
történeti kutatás mindeddig kevés figyelmet szentelt e világtörténeti jelentőségű küzde
lemnek. A tizenötéves háború alig tárgyalt eseményei egyike a füleki-romhányi össze
csapás, amelyre 1593 késő őszén, a felvidéki hadjárat keretén belül került sor.1 Jelen 
munkában rekonstruálni igyekszem a felvidéki hadműveletek előzményeit, főbb esemé
nyeit, különös tekintettel magára a csatára. 

Az 1593. június 22-i sziszeki vereség ürügyén megindított török hadjárat azzal kez
dődött, hogy a III. Murád szultán által júliusban fővezérré (szerdár) kinevezett Kodzsa 
Szinán nagy vezír előreküldte fiát, Szinánpasazáde Mehmed ruméi iai beglerbéget, aki el
foglalta Sziszeket. A magyarországi hadszíntérre megérkező Szinán október elején előbb 
Veszprémet, majd Palotát vette be, de a hadjárati idő végének (Kászim nap) közeledése 
miatt le kellett mondania Tata tervbe vett ostromáról. A nagy vezír serege egy részét ma
gyarországi várakba küldte téli szállásra, ő pedig hada másik részével a Szerémségbe, 
illetve Belgrádba vonult telelni.2 Alig hagyta el a hadszínteret Szinán, a Győrnél és Ko
máromnál táborozó királyi csapatok egyesültek és ellentámadásba mentek át. Október 
végén körülvették Székesfehérvárt, de a rövid ostrom nem járt sikerrel. A Székesfehér-

Általában a felvidéki hadjáratra 1. Hammer-Purgstall, J.: Geschichte des osmanischen Reishes. Band IV. 
Pest, 1829. 222. o.; A magyar nemzet története. V. k. Magyarország három részre oszlásának története 1526-
1608. (írta Acsády Ignác) Budapest, 1897. (a továbbiakban: MNT V.) 494. o.; Rónai Horváth Jenő: Magyar 
hadi krónika. 2. rész. Budapest, 1897. (a továbbiakban: Rónai Horváth 1897) 114. o.; A magyar katona. Vitéz
ségünk ezer éve. I-II. k. (Szerk.: Pilch Jenő) Budapest, é. n. (1933.) (a továbbiakban: A magyar katona) I. 209. 
o.; Doberdói Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 14. rész. Budapest, 1940. (a továbbiakban: 
Bánlaky 1940) 102. o.; Danismend, I. H.: Izahli osmanli tarihi Kronolojisi. III. k. Istanbul, 1972. 131. o. (az 
adatért Papp Sándort illeti köszönet); Magyarország hadtörténete I. k. (Főszerk.: Liptai Ervin, szerk.: Borús Jó
zsef) Budapest, 1984. 213., 531. o. (Marosi Endre írta); Magyarország története tíz kötetben. III/1-2. k. (1526-
1686). (Főszerk.: Pach Zsigmond Pál, szerk.: R. Várkonyi Agnes) Budapest, (a továbbiakban: Magyarország 
története 111/1 ) 1985. 655. o. (Sinkovics István írta), 1671. o. (kronológiai rész, Péter Katalin írta); Magyaror
szág történeti kronológiája I-IV. (Főszerk.: Benda Kálmán) II. k. (1526-1848). Budapest, 1982. (a továbbiak
ban: MTK II.) 413. o. (a vonatkozó részt Granasztói György írta); Nagy László: „Megfogyva bár, de törve 
nem". Török háborúk viharában (1541-1699). Budapest, é. n. (1989.) (a továbbiakban: Nagy 1989) 121. o.; 
Nagy László: Az erős fekete bég. Nádasdy Ferenc. Budapest, 1987. (a továbbiakban: Nagy 1987); Hangay 
Zoltán: Erdély választott fejedelme. Rákóczi Zsigmond. Budapest, 1987. (a továbbiakban: Hangay 1987); 
Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Magyarok Európában. II. k. Budapest, 1990. 168., 338. o.; a 
hadjáratról és a csatáról rövid összefoglalás, e tanulmány előzménye: Tóth Sándor László: A füleki-romhányi 
csata. In: „Nem búcsúzom.." Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. (Szerk.: Nagy Tamás - Szegfű László) 
Belvedere Méridionale Kiskönyvtár 7., Szeged, 1994. 18-23. o. 

2 
Az 1593. évi török hadjáratra 1. általában Gömöry Gusztáv: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban. 

Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1895. 254-259. o.; Bánlaky 1940. 91-95. o. 
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vár felmentésére nagy erőkkel felvonuló Szokolluzáde Haszán budai pasa csatára bírta a 
várvívást már feladó és Fehérvár alól elvonuló Ferdinand von Hardegg győri főkapi
tányt. A létszámban kisebb császári-királyi csapatok november 3-án Székesfehérvár kö
zelében, talán Pákozdnál nagy vereséget mértek az oszmán hadra. A győzelemben je
lentős része volt a magyar vezéreknek is: Zrínyi György dunántúli főkapitánynak, 
Nádasdy Ferencnek, Batthyány Boldizsárnak és Pálffy Miklós bányavidéki főkapitány
nak.3 A siker lélektani hatását a magyar vezérek szerették volna kiaknázni, de Hardegg 
nem volt hajlandó a hadjárat folytatására, Székesfehérvár, vagy Veszprém és Palota ost
romára. Hardegg és Zrínyi Győrbe, Pálffy pedig Komáromba, majd Érsekújvárra vonult 
csapataival. Az 1593-as év a hadmüveletek kései megkezdése miatt egyik félnek sem 
hozott jelentős eredményeket a fő hadszíntéren, a Dunántúlon. Szinán rövid hadjárata 
három hétig sem tartott, ennyi idő alatt csak két gyengébb dunántúli várat tudort bevenni. 
Az ellentámadás még rövidebb időt vett igénybe, a Fehérvár elleni meglepetésszerű ak
ció nem hozhatott sikert. A pákozdi csata volt az 1593-as hadjárati év legemlékezetesebb 
eseménye, jóllehet közvetlen következménnyel az sem járt, Székesfehérvár török kézen 
maradt. Két vonatkozásban számolhatunk mégis Pákozd hatásával; egyfelől morálisan 
erősítette a behódolást sürgető törökkel szembeni ellenállást, másfelől a nagy török 
veszteségek növelték az esélyét egy késő őszi, illetve kora tavaszi császári-királyi ellen
támadásnak. 

A hadmüveletek Horvátországban, illetve a Dunántúlon november elejére valóban le
zárultak, máshol viszont éppen akkor kezdődtek el. A török támadás által közvetlenül 
nem érintett, a nagyvezír elképzeléseiben csak „hódoltatási zónaként", illetve mellék
hadszíntérként szereplő kelet-magyarországi, illetve felvidéki területekről van szó, ame
lyek az alsó-magyarországi (kassai) főkapitánysághoz tartoztak. Szinán pasa azt remélte, 
hogy fenyegetésekkel, ígéretekkel sikerül meggyőzni az érintett terület egyes főurait, 
pártoljanak át, hódoljanak meg. Átállásukért cserébe jutalmat ígért: birtokaik, területük 
elkerüli a török pusztítást, sőt ha meggyőznek más főurakat is, a török szultán „védel
mét" élvezhetik. A „szináni ajánlat" lényegében az ún. szulejmáni ajánlat egyfajta fel
újításának tekinthető; a behódoló és a török szövetséget vállaló főúr a hűbéres Erdély 
mintájára évi 20 ezer tallér adó ellenében megkapja a Szatmártól Liptóig, Nagyszomba
tig húzódó területet, az ún. kassai vajdaságot. A Báthori Istvánnak, Dobó Ferencnek és 
másoknak felkínált vazallus fejedelemség létesítésével a török vezetés csökkenteni 
akarta a Királyi Magyarország ellenálló erejét. A „szináni ajánlat" közvetítője az 1593 
májusában Ruméliából Temesvárra áthelyezett Kirli Haszán pasa volt.4 Ezek az ígérgeté-

A csatára összefoglalóan 1. Gömöry Gusztáv: A pákozdi csata 1593. november 3. HK 1896. 453-464. o.; 
Ákosfy Barna: A pákozdi ütközet 1593-ban. Magyar Katonai Szemle, 1939. 207-216. o.; Bánlaky 1940. 98-
101. o.; Veress D. Csaba-Siklósi Gyula: Székesfehérvár, a királyok városa. Budapest, 1990. 11 l-l 17. o. 

Haszán pasa levelére Báthori Istvánhoz 1. Veress, Andrei: Documente privitoare la istoria Ardealului, 
Moldovei si Tarii-Romanesti. Volumul IV. Acte si serisori (1593-1595). Bucuresti, 1932. (a továbbiakban: Ve
ress, Documente) 104-106. o. (60. sz. irat) Valószínűleg téves az évszám, hiszen 1594. szeptember 4-e szerepel 
itt, jóllehet maga a szöveg is 1593-ra illik inkább, mint I594-re. Megemlítem azt például, hogy 1594 júniusára 
III. Murád szultán elmozdította Temesvárról Haszán pasát. V. ö.: Török-magyar oklevéltár 1533-1789. Gyűj
tötte és magyarra fordította Karácson Imre. (Szerk.: Thallóczy Lajos - Krcsmárik János — Szekfü Gyula) Buda
pest, 1914. (továbbiakban: Török-magyaroklevéltár) 178-179. o. (236. sz.: III. Murád szultán 1594 júniusi le
vele Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemnek). Hasonlóképpen más források alapján is 1593 szeptemberére 
tehetjük a temesvári pasa ajánlatait különböző főurakhoz, v. ö. például Rákóczi Zsigmond 1593. október 2-i 
levele Pálffy Miklóshoz, 1. Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajta és korához 
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sek, összekapcsolva persze az „ajánlat" elutasítása esetére kilátásba helyezett büntetéssel 
való fenyegetőzésekkel, lényegében a terepet készítették elő Szinán nagyvezír számára. 
A temesvári pasa levelei nagy visszhangot váltottak ki a Királyi Magyarországon. Rá
kóczi Zsigmond október elején Pálffy Miklóshoz intézett levelében azt is megemlítette, 
hogy a török vezér némely főuraknak a kassai kormányzóságot ígéri.5 A magyar főurak 
azonban nem egyezkedtek a törökkel, a harcot választották. Okkal tehető fel, hogy az 
oszmán hadvezetés erre a lehetőségre is számított, így a kassai vajdaság alternatívája a 
kassai főkapitányság ellen indított török támadás, várak elfoglalása és a terület pusztítása 
lehetett. A nagyvezír parancsot is adott Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemnek, hogy a 
temesvári beglerbéggel együtt vonuljon az ellenség ellen és vegye ostrom alá Kalló és 
Szatmár várát.6 A nagyvezír nyilvánvalóan így akarta lekötni a felvidéki királyi csapato
kat. Kirli Haszán temesvári pasa feladatát nem tudta teljesíteni, mert az erdélyi fejedelem 
különböző ürügyekkel halogatta a hadba szállást. A beglerbég tevékenysége így arra 
korlátozódott, hogy csapatokat gyűjtsön, amelyeknek létszámát mindössze hatezer főre 
becsülték.7 A Felvidéken lassan gyülekező királyi hadak létszámban is felülmúlhatták a 
temesvári pasa seregét, aki így nem teljesíthette a nagyvezír parancsát. 

A Királyi (Habsburg) Magyarországon a háború kitörésének hírére, illetve Szinán ha
dának megjelenésére jelentős mértékű ellenállás bontakozott ki. Már utaltam arra, hogy 
Győrnél (a győri és a dunántúli főkapitányságok csapatai) és Komáromnál (a bányavidé
ki főkapitányság hada) is gyülekeztek csapatok, s az egyesült sereg Székesfehérvárat 
vette ostrom alá, majd Pákozdnál aratott győzelmet a budai pasa felett. A Felvidék keleti 
részében, a kassai főkapitányságban is mozgósítottak. A Domahidára összehívott 
Szatmár megyei gyűlés arra a hírre, hogy Szinán pasa Nándorfehérvárról és a temesvári 
pasa is nagy erővel a Tiszántúlra akar jönni, szeptember 22-re gyülekezést rendelt el a 
megye nemesei részére.8 Christoph von Teuffenbach kassai főkapitány részgyűlést hívott 
össze Tárcáiba 1593. szeptember 23-ra. Ezen fontos határozatokat fogadtak el. Elhatá
rozták, hogy a főkapitánysághoz tartozó megyék nemessége fejenként hadba száll, s job
bágytelkenként egy fegyverest állítanak ki. A főkapitánysághoz tartozó fontosabb várak 

1552-1600. Eger, 1897. (a továbbiakban: Jedlicska 1897) 485. o.(838. sz. irat); a Dobó Ferenchez írott hasonló 
tartalmú levélre 1. Takáts Sándor. Rajzok a török világból. IV. k. A török hódoltság korából. Budapest, 1928. 
290. o.; wo.: Régi kapitányok és generálisok. Budapest, é. n. 388. o.; a teljes szöveget leírta Veress Endre: A 
tizenötéves török magyar hadjárat oklevéltára. I. k. (1593-1601). (MTAK) (a továbbiakban: Veress, Oklevéltár) 
13-14. o. (6. sz.); az ajánlatok elemzésére 1. Tóth Sándor László: Szinán nagyvezér tervei 1593-94-ben. HK 
1982. 168-170. o.; Kirli Haszán ruméliai beglerbég Temesvárra helyezésére és helyébe Szinánpasazáde 
Mehmed ruméliaii beglerbéggé tételére 1. Szelaniki híradása alapján {Peachy, S. W.: A Year in Selanikis 
History: 1593-4. Ph. D. Indiana University, 1984. 209., 212. o.) Tóth Sándor László: A Porta és a tizenöt éves 
háború kitörése. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominate. Acta Historica. (továbbiakban: 
AUSz) Tom. CHI. Szeged, 1996. 108. o. 

5 Jedlicska 1897. 485. o. (838. sz. irat) 
L. Baranyai Decsi János magyar históriája (1592-1598). (Ford.: Kulcsár Péter) Budapest, 1982. (a to

vábbiakban: Baranyai Decsi) 79. o.; v. ö. még Lele József: Erdély és a török haditervek 1593-94-ben AUSz 
Tom. XCVIII. Szeged, 1993. 60. o. 

Báthori Zsigmond fejedelem taktikázására 1. Baranyai Decsi, 99-100. o.; a temesvári had becsült lét
számára v. ö. Gömöry Gusztáv: Jegyzék Hardegg 1593 októberi táboráról. HK 1896. (továbbiakban: Gömöry, 
HK 1896) 520. o.; Veress, Oklevéltár 29. o. (13. sz.) 

0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Levéltára, Szatmár megye Nemesi Közgyűlésének jegyzőkönyve 1593-
1616. 7. folio, 1593. szeptember 19-20., idézi Balogh István: Regeszták Szatmár vármegye jegyzőkönyvéből 
1593. május 1-1616. augusztusa. Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Közleményei, II. Nyíregyháza, 1986. 12. o. 
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védelmének megerősítését is kimondták. Eger őrségét 500 lovassal és 500 gyalogossal 
kívánták növelni, de Szendrő, Tokaj és Kalló védelméről is gondoskodni szándékoztak. 
Kijelölték a főkapitányság csapatainak gyülekezési helyeit is: a tiszáninnenieknek (felvi
dékiek) Kassánál, a tiszántúliaknak az ecsedi Báthori István országbíró által meghatáro
zandó helyen kellett megjelenniük.9 Valószínű, hogy a várható ellenállás leszerelése is 
célja volt Haszán temesvári beglerbégnek, amikor többeknek is elpártolásra felszólító le
velet küldött. A pasa nem csak a „kassai vajdaságot" ajánlotta fel, hanem megcsillantotta 
azt a reményt is, hogy a később meghódítandó cseh királyságot is a behódolt főúr kapja 
meg.10 Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a „pártoltató levelek"a fegyveres ellenállás 
szervezése időszakában íródtak. A a nagyvezír „ajánlatának" kudarca után utasíthatta a 
temesvári pasát és az erdélyi fejedelmet a Szatmár és Kalló elleni diverziós hadművele
tekre. Bár Haszán pasát erdélyi csapatok nem segítették, mégis kísérletet tett Kalló ost
romára. Prépostváry Bálint egri főkapitány 1593. december 25-i levelében úgy emléke
zett meg erről, hogy „az tömösvári pasa is nagy haddal ide az mi földünkre jőve, ilyen 
igyekezettel, hogy az mi kegyelmes urunk várát, Kallót megszállja."11 

A gyülekező felvidéki csapatok azonban meghiúsították a temesvári pasa szándékát. 
A kassai főkapitányság erőit illetően különböző adatokkal rendelkezünk. Teuffenbach 
jelentése szerint 16 000 emberrel rendelkezett, míg más források a főkapitány hadát 12-
14 000 főre tették. Báthori István tiszántúli csapatait ugyanakkor egyes források 8 000 
főre becsülték.12 Milyen komponensekből tevődött össze a 12-16 000 fős felvidéki se
reg? Istvánffy Miklós tudósítása alapján három elemet különíthetünk el: német zsoldo
sok, magyar végvári katonaság és főúri-nemesi kontingens. Reusner névtelenje szerint 
10 000 főt tett ki a bárók csapata, míg Teuffenbach 700 német lovassal és majdnem 
ugyanannyi gyalogossal rendelkezett.13 A hadjáratban résztvevő főurak közül a források 
említik ecsedi Báthori István, Dobó Ferenc, Homonnai Drugeth István, Rákóczi Zsig
mond, Forgách Simon, Bánffy János és Thököly Sebestyén nevét. A végvári komponenst 
a kassai főkapitányság várainak őrsége alkotta. 

A kassai főkapitányság csapatai felléptek a támadó temesvári pasa ellen. Prépostváry 
Bálint idézett levelében azt említette erről, hogy „az mi kegyelmes urunk itt alatt való 
generális kapitánya, mi velünk az ő Felsége vitézivel és országbeliekkel egyetemben az 
tömösvári pasára indula, hogy meg vinánk vele, de nem akara viadalt adni el mene előt
tünk."14 Baranyai Decsi szerint a temesvári had a szolnoki kapitány (Oszmán szolnoki 
bég - T. S. L.) vezetésével előrenyomult, de a tiszántúli urak és a végvári őrségek sere-

A tarcali gyűlésre és határozataira I. Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története. VIII. k. Buda
pest, 1883. 155-156., 165. o.; v. ö. még Csorba Csaba: Várak a Hegyalján. Budapest, é. n. 93. o. 

V. ö. a 4. jegyzettel. \ 
Prépostváry 1593. december 25-i levelére Áron moldvai vajdához 1. Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori 

Iratok Gyűjteménye (a továbbiakban: TIGY) 1593/13. sz. irat; kiadta korábban Veress, Documente 47. o. (27. 
sz. irat) 

12 Gömöry, HK 1896. 520. o., 1. még Acsády, MNT V. 493. o.; Veress, Oklevéltár 29. o. (13. sz.) 
13 Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490-1606. (Ford.: Vidovich György) 2. k. Debrecen, 1868. (a 

továbbiakban: Istvánffy) 689. o.; Reusner névtelenjének tudósítására 1. De expugnatione Fileki et aliorum 
castrorum, narratio incerti auctore. In: Reusner, Nicolaus: Rerum memorabilium....Francofurti, 1603. (recusae 
Collocae, 1770) (továbbiakban: Reusner) 215. o. 

14 TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 48. o. (27. sz.). 
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gének közeledésének hírére visszavonultak.15 A temesvári had elűzését Kalló alól 
Báthori István tiszántúli csapatainak tulajdoníthatjuk, akik november elején átkeltek a 
Tiszán és egyesültek Teuffenbach hadával. Az összegyűlt, 12-16 000 fős had vezérei 
nem érték be Kalló felmentésével és a temesvári pasa meghátrálásával, hanem nagysza
bású támadó akcióba kezdtek. Bátoríthatta őket e vállalkozásban a dunántúli és bányavi
déki csapatok székesfehérvári (pákozdi) győzelme is, amelynek során a Magyarországon 
állomásozó legjelentősebb török haderő, a budai pasa serege súlyos veszteségeket szen
vedett. Meggyőződhettek továbbá arról is, hogy a temesvári csapatok sem képesek 
eredményesen fellépni ellenük. A felvidéki hadjárat tervének kidolgozásához közvetve 
hozzájárult Pálffy Miklós, aki a pákozdi diadal után levelet írt Teuffenbachnak és Rá
kóczi Zsigmondnak, s hadjáratra biztatta őket. A konkrét haditervet a felvidéki sereg ve
zérei dolgozták ki tanácskozásukon. Istvánffy szerint Forgách Simon javaslatára tűzték 
ki célul Szabatka erődjének megtámadását.16 Pálffy Miklós november 10-én Mátyás fő
herceggel már azt tudathatta, hogy Teuffenbachnak, Felső-Magyarország főkapitányának 
tervei vannak Szabatkát és Füleket illetően.17 Ebből arra következtethettünk, hogy no
vember elején alakulhatott ki egy olyan haditerv, amely előbb Fülek, majd a későbbiek
ben Nógrád és Szolnok ostromát irányozta elő. A kelet felől induló hadjárat, melynek so
rán Teuffenbach Kassától induló csapatai egyesültek Báthori Tokajnál átkelő 
csapataival, első célpontja Szabatka vára volt, amelyet Fülek elővárának tekintettek. 
Szabatka után következhetett Fülek, utána Nógrád vagy Hatvan, s végezetül Szolnok. 

Kérdéses volt, hogy a hadmüveletekre általában nem alkalmas novemberi időszakban 
mennyit lehet megvalósítani a haditervből és mennyit kell belőle tavaszra halasztani, il
letve az is, hogy Pákozd után mennyi ellenálló ereje maradt a hódoltsági török csapatok
nak. Az időjárás mindenesetre, legalábbis kezdetben, kedvezett a hadmüveleteknek. Tö
rök források hangsúlyozzák, hogy szokatlanul enyhe idő volt, két hónapig tartott az ún. 
„kis nyár" (kücük yaz), Kászim nap után még a „fák is kivirágoztak", s némi túlzással 
még a török várak elestét is ezzel magyarázzák18. Más források alapján a kedvező időjá
rás időtartamát rövidebbre kell tennünk. Prépostváry szerint november végén, december 
elején már az „eső éjjel nappal reánk esett", „felette nagy sárvízben kellett hadakoznunk, 
főképpen az álgyukkal sokat vesződtünk", majd „az Úr Isten az deret adá, az annál 
gonoszb volt".19 Azt mondhatjuk, hogy a felvidéki hadmüveletek időtartamát az időjárás 
is megszabta, december elején abba kellett hagyni a hadjáratot. 

Foglalkoznunk kell a hadjárat kronológiájával is, mivel a szakirodalomban többnyire 
téves megállapításokkal találkozhatunk ezzel kapcsolatban. A felvidéki hadjáratot 
Szabatka megtámadásától Drégely, illetve Palánk elfoglalásáig számíthatjuk. Míg a má-

Baranyai Decsi, 105-106. o. 
16 Istvánffy, 688. o. 
17 Jedlicska 1897. 491. o. (845. sz. irat) 

Török történetírók III. 101., (Pecsevi), 211. o. (Kjátib Cselebi); Pecsevi munkájának török kiadására 1. 
Ibrahim Pecevi: Pecevi Tarihi. (Ed.: Murát Uraz) Istanbul, 1969. (a továbbiakban: Pecevi Tarihi) 349. o. A 
Kászim-nap az Ónaptárban (Julianus-naptár) továbbra is október 26-ra esett, a tíz nappal többet mutató, Ma
gyarországon 1588-ban bevezetett Ujnaptárban (Gergely-naptár) viszont november 5-re. Erre és a Kászim nap 
utáni „kis nyárra" (kücük yaz) 1. Tóth Sándor László: A Kászim-nap és a tizenötéves háború. HK 1995/2. (a to
vábbiakban: Tóth, HK 1995/2.) 25-33. o. 

19TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 49. o. (27. sz.) 
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sodik eseményt, azaz a hadjárat végét a történeti kutatás a forrásoknak megfelelően de
cember 7-re tette, addig Szabatka bevételét november 8-9-ére, ostromának kezdetét pe
dig november 5-6-ára keltezte, így körülbelül egy hónapos hadműveleti idővel számolt.20 

Ez azonban aligha lehet helytálló, mivel a hadjáratban résztvevő Prépostváry szerint há
rom hét alatt foglalták el a várakat.21 A tévedés oka kronológiai jellegű. Ortelius szerint 
ugyan november 5-én támadták meg Szabatkát és 8-án vették be, de ő a Julianus naptár 
(Ónaptár) szerint keltezte az eseményt.22 Marko Jačov vatikáni források alapján Szabatka 
ostromának kezdetét november 17-ére tette.23 Ugyanakkor Illésházy szerint november 
14-én szállták meg az erődöt és 16-án vették be, míg Baranyai Decsi János 15-re tette 
Szabatka elfoglalását.24 Utóbbi forrásaink a Királyi Magyarországon 1588-ban beveze
tett Gregoriánus (Gergely vagy Újnaptár) naptár szerint keltezettek. Ezek szerint 
Szabatka november 14-15-én kezdődő ostromától december 7-éig hozzávetőlegesen va
lóban három hét telt el. E kronológiai kiigazításon túlmenően általában is figyelnünk kell 
az 0- és Újnaptár közötti 10 napos különbségre, mert ez a tizenötéves háború más ese
ményeit illetően is kronológiai tévedés, hiba forrása lehet. Különösen megtévesztő lehet 
az a gyakorlat - mint a felvidéki hadjárat esetében is - amikor egyes eseményeket (pl. 
Szabatka ostroma, romhányi csata) az Ónaptár, másokat viszont (pl. Fülek bevétele) az 
Újnaptár szerint kelteztek.25 

A felvidéki hadműveletek közül elsőként Szabatka ostromát kell említenünk. A Ri
maszombathoz közel eső, a Rima folyó partján levő, törökök által néhány évvel koráb
ban épített erődről Prépostváry az írta, hogy „igen erős ház vala és két részben erős töl
tött palánkja és egy kopjányi mélységű két vízárokja" volt.26 Szabatkát négyszáz főnyi 
őrség védte szívósan, de erejükből csak három napos ellenállásra telt. Aligha fogadhat
juk el azt a véleményt, amely hat napra tette az erőd ostromát.27 A török történetírók je
lentős ellenállásról emlékeztek meg e vár esetében. Kjátib Cselebi néhány napi harcot 
említett, amelynek során a védők „kétezer főnyi ellenséget összetörtek" ugyan, de végül 
maguk is elestek.28 A szabatkai ostromot forrásaink eltérően írják le. Istvánffy heves 
ágyúzásról számol be, amelynek során az erőd külső falai ledőltek, s lehetővé vált a sike-

M L. pl. Acsády, MNT V. 404. o.; Bánlaky 1940. 102. o. 
21 V. ö. TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 49. o. (27. sz.) 
22 

Ortelius, Hieronymus: Chronológia. Nürnberg, 1603. (a továbbiakban: Ortelius) 210. o.; november 6-ra 
tette Szabatka ostromának kezdetét Szepsi Laczkó Máté krónikája (1521-162). In: Mikó Imre (szerk.): Erdélyi 
történelmi adatok. III. k. Kolozsvár, 1858. (a továbbiakban: Szepsi Laczkó) 24. o. 

23 
Iačov, Marko: Balcani tra imperio ottomano e potenze europee (sec. XVI. e XVII). Il ruolo delia 

diplomazia pontificie. Cosenza, 1997. (továbbiakban: Iačov) 36. o.; ezzel szemben 2 napos védelemre 1. Bán
laky 1940. 102. o. 

Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603. Közli Kazinczy Gábor. Magyar történelmi emlékek. Má
sodik osztály: írók. 7. k. Pest, 1863. (a továbbiakban: Illésházy) 5. o.; Baranyai Decsi, 123. o.; -megemlíthető, 
hogy Hammer szerint a bécsi püspök egy kinyomtatott prédikációban november 14-re keltezve említette 
Szabatka visszafoglalását, V. ö. Hammer, 1829. 644. o. 

V. ö. e kronológiai tévedésre pl. MTK II. 413. o.; a két naptár egyidejű használatából eredő problémákra 
általában 1. Tóth, HK 1995/2. 

26 TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 48. o. (27. sz.) 
27 

A 3 napos harcra, s a 400 főnyi őrségre I. Istvánffy, 689. o.; a hat napos ellenállásra I. Iačov 1997. 36. o. 
28 

Török történetírók III. 210-211. o.; V. ö. még Pecsevi, Török történetírók III. 101. o.; Pecevi Tarihi, 349. o. 
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res roham, a védők a belső erődbe szorultak.29 Szepsi Laczkó híradása szerint sem sán-
colásra, sem ágyúzásra nem került sor, hanem rögtön rohamozni kezdtek30 Az ostromlók 
az őrséget levágták, a megrongált erődöt pedig nem vették birtokba, hanem lerombol
ták.31 Ezután a felvidéki had Fülek vára alá vonult, amely 1554-ben került török kézre és 
szandzsákszékhely volt a budai vilajetben.32 A vár fontosságát valamennyi forrásunk 
hangsúlyozza. Fülek megvédésétől, vagy elestétől függött tucatnyi környékbeli kisebb 
vár sorsa. Füleken kívül Nógrádig illetve Hatvanig csak egyetlen jelentősebb vár volt, 
Szécsény. Mindkét fél tisztában volt azzal, hogy Fülek elfoglalásán, vagy megtartásán 
igen sok múlik. Pálffy maga is ígéretet tett arra, hogy seregével ő is a vár alá vonul. A 
török is erőfeszítéseket tett arra, hogy Fülek ostromát megakadályozza, illetve a várat 
felmentse. Mátyás főherceg november 12-i levelében már figyelmeztette Pálffyt, hogy a 
budai és temesvári basák, erőiket összegyűjtve, Füleket meg akarják védeni.33 

Fülek ostromának kezdetét illetően abból kell kiindulnunk, hogy Szabatka bevétele 
után, tehát november 16. vagy 18. táján vonulhattak a királyi csapatok a vár alá. Kései
nek vélem Marko Jačov vatikáni forrásokra építő keltezését, amely szerint november 25-
én értek volna Fülek alá a királyi csapatok.34 Baranyai Decsi János november 19-ére, 
Illésházy november 20-ára tette a vár megszállását.35 Istvánffy hat napos ostromról szá
molt be, de nem keltezte az eseményt.36 Petthő Gergely krónikájában november 29-ére 
tette a vár elestét.37 Ortelius és Thuanus szerint november 18-án - azaz Ujnaptár szerint 
november 28-án - vették birtokba a keresztény csapatok Füleket. Illésházy szerint no
vember 27-én adták fel a törökök a várat.39 E híradást erősíti meg Pálffy Miklós, aki no
vember 26-ai, Mátyás főherceghez írott jelentése végén röviden megemlítette, hogy 
ezekben az órákban (27-e reggelén, 10 órakor írta beszámolóját) foglalták el Füleket.40 

Pálffy hasonlóképpen írt feleségének november 26-ai keltű levelében.41 Telegdy Pál 
Ónaptár szerinti november 18-ai levelében azt írta, hogy az Úristen „a tegnapi napon adá 
Füleket kezünkben". Azt is megemlítette, Füleket „pénteken szállottuk meg, hétfőn 

29 Istvánffy, 689. o. 
30 

Szepsi Laczkó, 24. o. 
31 L. TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 48. o. (27. sz.); Szepsi Laczkó, 24. o. Istvánffy, 689. o. 
32 

Fülek török elfoglalásának rendkívül részletes és alapos feldolgozására 1. Köhbach, M.: Die Eroberung 
von Fülek durch die Osmanen 1554. Wien, 1994. 

33 Jedlicska 1897. 491. o. (845. sz.) 
34/acov 1997. 36. o. 
35 Baranyai Decsi, 123. o.; Illésházy, 5. o. 
36 Istvánffy, 691. o. 

Petthő Gergely: Rövid magyar krónika. Kassa, 1753. (Reprint kiadás) (a továbbiakban: Petthő) 135. o. 
38 

Ortelius, 212. o.; Thuanus, lacobus: Historiarum sui temporis ab a. D. 1543 usque ad a.D. 1607. Tomus 
V. (1589-1601) (pars quinta). Collocae, 1670. (a továbbiakban: Thuanus) 284. o. 

39 
Illésházy, 5. o. 
Hatvani (Horváth) Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi 

könyvtárból. Magyar történelmi emlékek. Első osztály: okmánytárak. 3. k. 1553-1608. Pest, 1859. (a további
akban: Horváth 1859) 51. o. (284. sz.) 

41 Jedlicska 1897. 491. o. (847. sz.) 
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kezdtük lütetni, szombaton hitre meg adák".42 Ezt az Újnaptárral megfeleltetve novem
ber 19-én érkeztek meg Fülek alá az ostromló keresztény csapatok, 22-én fogták mód
szeres ostrom alá és lövették a több részből álló várat, amelynek őrsége 27-én, az ostrom 
9-ik napján kapitulált. Thurzó György információja is ezt a keltezést támasztja alá. 
Thurzó levelében megemlítette, hogy „mai napon 27. napján novembernek a török ke
zünkben adta hitre Fülek kővárát."43 

Fülek erőssége öt részből állt; a hegyen álló, két részre tagolódó várból és három elő
városból. A vár őrségének létszámát Istvánffy Miklós némi túlzással 2 600 főre becsülte 
(1300 lovas és ugyanannyi gyalogos, nem számítva az önkénteseket).44 Teuffenbach 
Ungnádhoz írt jelentésében 800-nál többre, illetve 1000 főre tette a várvédőket, beleértve 
a Hatvanból jött 60 főnyi, illetve Szécsényből érkező 100 fős erősítést is.45 A november 
27-ei feladás után Telegdy szerint feleségestül, gyerekestül együtt 2 045 török vonult ki 
Fülek várából. Ezen belül „az örege ki kardot vonhatott több volt hét száznál az asz-
szonynép gyerek több volt tizenkétszáznál".46 Thuanus 900-ra tette az elvonuló törökök 
számát, nem számítva feleségeiket, gyerekeiket.47 A legtöbb forrás és a történeti kutatás 
is úgy tünteti fel az eseményeket, hogy a felvidéki csapatok megkezdték Fülek ostromát, 
majd megverték a török felmentő sereget, majd a várvívást folytatva kapitulációra 
kényszerítették a vár őrségét. Istvánffy Miklós ettől eltérő verziót közölt. Szerinte előbb 
Füleket ostromolták és vették be, majd egy tanácskozáson már Hatvan visszafoglalását 
vetették fel. Ekkor hírt kaptak egy közelben levő török seregről, amely felett nagy győ
zelmet arattak.48 Istvánffy nyomdokain haladva Rónai Horváth Jenő is Fülek november 
27-ei kapitulációja után említette - időpont nélkül - az általa szécsényi csatának nevezett 
összecsapást.49 Hasonlóképpen kései időpontra, november 27-ére helyezte a vatikáni for
rások alapján a csatát Marko Jačov, viszont Fülek elestét e győzelem szinte azonnali kö
vetkezményének tüntette fel.50 Egyidejűnek tekintette a török sereggel vívott csatát és 
Fülek kapitulációját Szepsi Laczkó Máté krónikája, mindkettőt november 11 -ére tette.51 

Két vitéz nemesúr Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről. Közzéteszi Eckhardt Sándor. 
Budapest, 1944. (a továbbiakban: Eckhardt 1944) 46. o. (28. sz. irat: Telegdy Pál 1593. november 18-i levele 
feleségéhez, Várday Katához); Kjátib Cselebi is szombati napra tette a fiileki kapitulációt, I. Török történetírók 
III. 211.0. 

Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi Thurzó György levelei Czoborszentmihályi Czobor Erzsébethez. I. k. 
1593-1600. Budapest, 1897. (a továbbiakban: Thurzó-levelek) 37-38. o. (XLVIII. sz.) 

44 Istvánffy, 689. o. 
Teuffenbach Ungnádhoz, a Haditanács elnökéhez intézett jelentésében szereplő dátum november 29., de 

ez nézetem szerint a kiadó, Horváth Mihály elírása lehet, mert a jelentésben szereplő adatok alapján november 
23. lehet a levél kelte (például a 21-ei csatát tegnapelőttiként említi stb.), a jelentést kiadta Horváth 1859. 152-
153. o. (285. sz.); Fodor Pál lektori jelentésében utalt arra, hogy Fülek őrsége általában az 500 főt aligha ha
ladta meg. Ezzel összevág az, hogy Fülek várkatonaságának létszáma 252 fő, volt, a füleki szandzsák timáros 
szpáhijai pedig, dzsebelijeikkel együtt, 239 főre rúgtak 1562 táján. Ľ: Hegyi Klára: Török berendezkedés Ma
gyarországon. Budapest, 1985. 88., 99. o. 

46 Eckhardt 1944. 46. o. (28. sz.) ; feltehetően elírás miatt 2 450 főt említett Nagy 1989. 122. o. 
Thuanus, 284. o. 
Istvánffy, 691. o. 
Rónai Horváth 1897. 114. o.; 1. még Acsády, MNT V. 494. o. 

50/ÖCOV 1997. 36. o. 

Szepsi Laczkó, 24—25. o. 
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Ortelius és Telegdy hasonlóképpen november 11-ei időpontot említett.52 Utóbbi forrá
soknál újfent utalni kell arra, hogy ezek az Ónaptár szerint keltezték ezt az eseményt, 
lilésházy ugyanakkor a füleki vár november 20. körüli bevétele után említette a török 
had legyőzését.53 Prépostváry Bálint 1593. december 25-ei levelében azt írta, hogy no
vember 21-én volt a győztes viadal.54 Mindezen adatok alapján bizonyosan állíthatjuk, 
hogy Fülek november 19-i megszállása után két nappal, november 21-én került sor a fel
vidéki csapatok és a felmentő török had közötti csatára. Ez, ahogy Telegdy levelében 
utalt is rá, az „ó kalendárium szerint „Szent Márton napján", azaz november 11-én tör
tént.55 A történeti kutatást megtévesztette a két naptár egyidejű használata a forrásokban, 
ezért egyesek tévesen november 11 -re tették a csatát és november 27-re Fülek kapitulá
cióját.56 A kronológiai csúszás olyan helytelen következtetést (is) sugallhat, hogy a csata 
elvesztése semmilyen következménnyel nem járt a vár sorsát illetően, hiszen még több 
mint két hétig tartották. Igaz, az sem helytálló, ha egyes idézett források alapján azonnali 
kapitulációra következtetünk. így például egyes kutatók november 11-ére tették a török 
felmentő sereggel vívott csatát, s Fülek feladását is.57 Ahogy arra fentebb utaltam, szin
tén tévesnek mondható nézet szerint mindkét eseményre november 27-én került volna 
sor.58 Valójában a november 21-én vívott vesztett csatát követő hetedik napon adták fel 
védői Füleket. 

Fülek felmentési kísérletének lehetőségére már Mátyás főherceg Pálffyhoz írott no
vember 12-ei levelében utalt. Vizsgálnunk kell a várhoz induló oszmán had összetételét, 
nagyságát, vonulása^ illetve terveit. Több forrás is megemlékezett a sereg vegyes ösz-
szetételéről; ti. hogy nemcsak a budai vilajethez tartozó közeli szandzsákok csapatai, ha
nem a jóval távolabbi temesvári vilajet katonasága is részt vett a hadműveletben. Mátyás 
főherceg levelében említette, hogy a budai és temesvári basák egész erejüket összegyűj
tötték.59 Prépostváry Bálint is a budai és temesvári basák hadaként említette a felmentő 
sereget.60 Baranyai Decsi János a budai és temesvári kapitányságokból származó hadról 
tudósított.61 Thuanus említette a környező helyőrségekből érkező csapatokat és a Szinán 
által Budán hagyott katonaságot, illetve a temesvári beglerbég személyes vezetése alatt 
érkező segélyhadat.62 Reusner névtelenje csak a budai pasa által küldött segítségről írt.63 

Telegdy Pál a szécsényi, a nógrádi és a füleki béget említette, utalt Oszmán bégre, s 

Ortelius, 211. o.; Eckhardt 1944. 44. o. (26. sz. irat: Telegdy Pál 1593. november 14-i levele Csapy 
Kristóf kallói kapitánynak) 

53 

lilésházy, 5. o. 
54 TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 48. o. (27. sz.) 
55 Eckhardt 1944. 44. o. (26. sz.) 
56 L. pl. Bánlaky 1940. 102. o.; MTK 11. 413. o.; Magyarország története III/l. 655. o.; Nagy 1987. 176. o.; 
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megemlékezett arról, hogy a gyulai bég is csak akkor érkezett oda.64 Telegdy levelének 
információi arra engednek következtetni, hogy az oszmán had túlnyomó többsége a bu
dai vilajetből származott (négy szandzsák), míg a temesvári vilajetet a gyulai szandzsák
bég képviselte. Ez voltaképpen érthető, hiszen Fülek Budához tartozott és elsősorban a 
környékbeli, az ellenséges támadás által leginkább érintett szandzsákok siethettek a 
megtámadott vár védelmére. Kjátib Cselebi szerint Fülek segítségére mentek a végeken 
levő bégek közül Kara Ali, Zülfíkár és Oszmán bégek.65 Ortelius szintén három bégről 
emlékezett meg, de ezek szerinte a temesvári pasa által gyűjtött sereghez tartoztak.66 

Teuffenbach Ungnadhoz írt jelentésében négy béget említett, Reusner névtelenje pedig 
Telegdyhez hasonlóan öt, a budai pasa által küldött bégről tudósított.67 A vatikáni forrá
sokban is öt bég szerepel.68 A fentiek alapján azt feltételezhetjük, hogy négy szandzsák
bég a budai vilajet maradék erejével, a gyulai bég pedig a temesvári vilajet haderejével 
jött Fülek felmentésére, azaz öt szandzsákbég csapatai lehettek jelen a török hadban. A 
négy, budai beglerbégséghez tartozó szandzsákbég közül az egyik a nógrádi Kara Káriali 
Mehmed lehetett, aki már 1593 augusztusában is hódoltató levelet írt Pogrányi Benedek 
korponai kapitánynak, s egészen Nógrád 1594-es feladásáig viselte e tisztet.69 Telegdy a 
szécsényi béget is említi a felmentő hadban, aki talán azonosítható a Kjátib Cselebinél 
1594 elején szereplő Musztafapasazáde Ahmed szécsényi béggel.70 Bizonyos, hogy a 
Telegdynél és Kjátib Cselebinél egyaránt szereplő Oszmán szolnoki bég volt az, akinek 
forrásaink ellentmondó szerepet tulajdonítanak a csatában. Szinán nagyvezír igyekezett 
Oszmán bég nyakába varrni a vereséget, Telegdy is említette Oszmán futását a csatá
ban.71 Kjátib Cselebi ugyanakkor arról emlékezett meg, hogy „Oszmán bég nagyon vité
zül viselkedett és a katonaság megszabadulását hozta, de néhány embere elesett."72 Bi
zonyos, hogy a gyulai bég is részt vett a felmentési kísérletben, illetve a csatában. 
Korábban Mehmeddel azonosították, újabb kutatás szerint azonban egyértelműen Ömer 
volt ekkor a gyulai bég.73 A többi vezetőt illetően nehéz állást foglalni. A Telegdy által 
említett fúleki bég inkább várában lehetett, s aligha menetelhetett a felmentő hadban. 
Kjátib Cselebi emlékezik meg az 1594 márciusi események, Nógrád eleste kapcsán a 
„Füleken letett herélt Juszuf bégről", aki 1593 novemberében védhette Füleket.74 A török 

64 Eckliardt 1944. 44. o. (26. sz.) 
65 Török történetírók III. 211.0. 
66 Ortelius, 2\0. o. 
67 Horváth 1859. 52. o. (285. sz.); Reusner, 212. o. 
68/acoi>1997. 36. o. 
69 
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történetíró által említett Kara Ali Székesfehérváron volt szandzsákbég 15 évig és eszter
gomi bégként is tevékenykedve vett részt Esztergom 1594. és 1595. évi védelmében, s ez 
utóbbi során esett el.75 Zülfikárról tudjuk, hogy 1607-ben szegedi szandzsákbég volt, 
kérdés, hogy 1593-ban mely budai vilajethez tartozó szandzsák élén állt.76 Bizonytalan, 
hogy bégnél magasabb rangú török főtiszt részt vett-e a felmentési kísérletben, vagy 
csatában. Bizonyos, hogy a pákozdi csatában megsebesült Szokolluzáde Haszán budai 
pasa nem tudott a sereg élére állni.77 Kirli Haszán temesvári pasa78 jelenlétére egyes for
rások utalnak.79 Ennek ellenére úgy vélem, hogy Kirli Haszán nem vett részt az ütközet
ben, s a temesvári beglerbégség csapatait a gyulai bég vezérelte, miként azt a néhány hó
nappal későbbi hatvani-turai csatában (1594. május 1.) is tette. 

A felmentő had létszámát is nehéz meghatározni. A legtöbb forrás bizonytalanul fo
galmaz ezzel kapcsolatban. Istvánffy nagyszámú ellenséget, Prépostváry nagy hadat em
lített.80 Baranyai Decsi János szerint a török felmentő sereg bízott „számában és erejé
ben".81 Teuffenbach mindössze 5 000 főre, Ortelius és Thuanus viszont 18 000 főre 
becsülte az ellenséges oszmán hadat.82 Iačov a vatikáni források alapján 12-15 000 főre 
tette a temesvári pasa és az öt bég seregét.83 Mivel Teuffenbach csak négy bég 5 000 fős 
seregéről emlékezett meg, lehetséges, hogy az „ötödik bég", a gyulai szandzsákbég csa
patát, illetőleg a temesvári komponenst nem vette számításba. A pákozdi vereség során 
megtizedelt budai had és a temesvári csapatok együttes létszáma a kassai főkapitány által 
becsült 5 000 főt meghaladhatta ugyan, de a 18 000 főt aligha érhette el. Mindezek fi
gyelembe vételével ötezres „budai" és a korábbi adatok alapján 6 000 körüli „temesvári" 
sereget feltételezve, 10-12 000 fő körül lehetett a török felmentő had összlétszáma. 
Hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy az erősen eltérő forrásadatok miatt e becslés is 
erősen feltevés jellegű. 

Az oszmán had mozgását illetően a következőket állapíthatjuk meg. Szamosközy Ist
ván feljegyzése szerint „az budai basának megverése után (ti. a pákozdi csata után - T. 

Kara Alira, mint székesfehérvári és esztergomi bégre I. Ibrahim Pecsevi müvét, Török történetírók III. 
82. o., mint székesfehérvári bégre 1. 1. még Sicill-i Osmani. I. Istanbul, 1996. 247. o. Az utóbbi adatért Papp 
Sándornak mondok köszönetet. Egy aligha helytálló nézet szerint - Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. 
Budapest, 1978. 137., 141., 151., 153. o. - 1594-ben és 1595-ben két különböző, bár rokoni kapcsolatban levő 
Kara Ali védte Esztergomot, s mindkettő elesett a védelem során. 

Zülfikár szegedi bég voltára 1607-ben 1. Bayerle, Gustav: The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 
1604-1616. Budapest, 1991. 91. o.; 1593-ban a szegedi bég Ibrahim volt, v. ö. Szeged története I. k. A kezde
tektől 1686-ig. (Szerk.: Kristó Gyula) Szeged, 1983. 620. o. (a vonatkozó részt Szakály Ferenc írta) 

Szokolluzáde Haszán budai pasa székesfehérvári (pákozdi) megsebesülésére 1. TIGY 1593/13. sz.; Ve
ress, Documente 47. o. (27. sz.); Reusner, 212. o. 
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S. L.) az tömösvári basának szin népe Budára ment oltalomnak okáért és az szolnoki had 
is odament segítségül".84 A nagyarányú török veszteségek tették indokolttá ezt a Buda 
biztosítása érdekében tett intézkedést. Ugyancsak Szamosközy alapján feltételezhető, 
hogy Ibrahim (keresztény nevén Márkházi Pál) lippai bég viszont Szolnok erősítése ér
dekében oda vonult.85 A temesvári vilajet erőinek nagyfokú mozgósítására utalhat 
Palatich György is november 8-án írt, Báthory Zsigmondhoz intézett levelében. Eszerint 
„itt Temesvárott az utcákat e napokban mind lóháton járták és úgy kiáltották, hogy min
den ember éjjel-nappal a vezér után siessen."86 Baranyai Decsi szerint a temesvári pasa 
Szarvasnál táborozva kapott hírt a budai pasa vereségéről és csapatát „Fülek ostromának 
föloldására küldte".87 Thuanus szerint Pestnél, Kjátib Cselebi szerint Vácnál gyülekezett 
a katonaság.88 Bizonytalan, hogy vajon oda mentek-e a temesvári csapatok is, vagy pedig 
csak a veszélyeztetett Fülek közelében csatlakoztak a budai vilajet szandzsákbégei sere
géhez. Thuanus alapján az előbbi, Telegdy alapján pedig inkább az utóbbi lehetőségre 
következtethetünk. Mátyás főherceg idézett november 12-ei és Palatich György novem
ber 8-ai levele arról tanúskodik, hogy a török Fülek megtámadásának tervéről szinte 
azonnal tudomást szerzett és lehetőségei szerint próbálta azt akadályozni. A pákozdi 
csata hírére a belgrádi téli szállásra vonuló Szinán nagyvezír is intézkedett: fiát, 
Szinánpasazáde Mehmed ruméliai beglerbéget 4 000 lovassal Budára küldte.89 A 
nagyvezérfi fővezéri (szerdári) megbízatást is kapott apjától. A török források által gyá
vának és tehetségtelennek feltüntetett Mehmed „egy állomásnyi utat öt állomássá téve" 
haladt (ti. egy napi utat öt nap alatt tett meg - T. S. L.), tehát meglehetősen lassan köze
ledett, feltehetően tartott az ellenségtől.90 így minden valószínűség szerint csak a had
müveletek lezárulása után érhetett Budára. A budai és a temesvári pasa, illetve a fel
mentő sereget vezérlő szandzsákbégek csak a helyi erőkre (beleértve az itt telelő 
csapatokat is) számíthattak. 

Az oszmán had több forrás tanúbizonysága szerint meglepetésszerű támadást akart 
intézni a Füleket ostrom alá vevő keresztény sereg ellen. Prépostváry levele szerint 
„szándékok az volt, hogy az mi táborunkat három felől üssék meg; egyik része az tábort, 
másik része az strását, harmadik része az vár alatt sáncba való vitézeket".91 Teuffenbach 
Ungnádhoz írt jelentésében az szerepel, hogy „őt megtámadni akarták" a törökök.92 

Szepsi Laczkó Máté szerint „a magyar tábort akarta megütni e segítség".93 Reusner név
telenje szerint úgy döntöttek, hogy a Füleket ostromló keresztény tábort éjszaka megro-

Szamosközy István történeti maradványai 1542-1608. 4. k. Budapest, 1880. 29. o. 
V. ö. az előző jegyzettel. 
Veress, Documente 40. o. (23. sz. irat: Palatich György 1593. november 8-i levele Báthory Zsigmond

hoz) 
87 

Baranyai Decsi, 121.0. 
88 Thuanus, 283. o.; Török történetírók III. 211.0. 
89 Istvánffy, 688. o. 
90 

Török történetírók III. 211. o. 
91 TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 48. o. (27. sz.) 
^Horváth 1859.52.0. 
93 

Szepsi Laczkó, 24. o. 
— 64 — 



hanják.94 A török haditervet tehát úgy rekonstruálhatjuk, hogy rajtaütésszerű támadással 
akarták meglepni a Fülek ostromába kezdő keresztény sereget. Nézetem szerint ez köz
vetve arról tanúskodhat, hogy a felmentő oszmán had létszámban aligha múlhatta felül a 
kassai főkapitány hadát. 

Ahogy a Fülek és Szolnok elleni készülődésről a török még a hadjárat előtt tudomást 
szerzett, ugyanúgy a felmentő oszmán sereg gyülekezéséről és terveiről is hamar híreket 
kapott a kassai főkapitány. Reusner névtelenje szerint egy parasztember fedte fel az el
lenség készülődését a keresztény sereg vezéreinek.95 Istvánffy csak annyit közöl ennek 
kapcsán, hogy hír érkezett: nagyszámú ellenség táborozik a közelben (Szécsénynél).96 

Baranyai Decsi azt írta, hogy hír jött az ellenséges tábor közelségéről, terveiről.97 Szepsi 
Laczkó Máté tudósítása szerint kém által kaptak hírt a magyarok.98 Mivel a török hadi
terv a meglepetésre épült, az oszmán csapatok közeledésének és terveinek felderítésével 
a kassai főkapitány lépéselőnybe került. 

Teuffenbach a fenyegető helyzetben úgy döntött, hogy ő támadja és lepi meg az el
lenséget. Lehet, hogy haditanácsra került sor, de valószínűbb, hogy a kassai főkapitány 
csak parancsot adott egyes vezéreknek, vonuljanak csapataikkal a felmentő sereg ellen. 
Teuffenbach parancsára, kezdeményező szerepére utalt Thuanus és Baranyai Decsi.99 

Reusner névtelenje megemlítette, a vezérek örültek, hogy lehetőség nyílik az ellenség 
legyőzésére.100 Teuffenbach nem egész seregével vonult a felmentő had ellen, hiszen ez 
az ostromzár megszüntetését jelentette volna és könnyen két tűz közé (várvédők és fel
mentő sereg) szorulhatott volna. Serege egy részének az ellenség ellen küldésével vi
szont azt kockáztatta, hogy ha a rajtaütésszerű akció ezúttal is lelepleződik, s az ellenség 
esetleg győzedelmeskedik, ő maga is veszélybe kerülhet a Fülek alatt maradó haddal. 
Mindenképpen csatát kellett azonban vállalnia, ennek okára már Mátyás főherceg is rá
mutatott Pálffyhoz intézett november 12-ei levelében. Eszerint „ha az ellenség ereje 
szétosztatik, a keresztény sereg annál könnyebben fog működhetni Füleknél".101 A csata 
tétje tehát mindkét fél számára Fülek volt; a felvidéki királyi had az ostrom eredményes 
folytatása, az oszmán sereg pedig a vár felmentése érdekében vállalta az összecsapást. 
Mivel vélhetően egyik fél sem volt teljesen tisztában ellenfele létszámával, ezért nem 
nyílt csatára, hanem rajtaütésszerű akcióra készültek. 

A Teuffenbach által küldött sereg összetételét, nagyságát illetően különböző informá
ciókat adnak forrásaink. Sennyei Pongrácz 1593. december 4-ei levelében csak azt kö
zölte, hogy Teuffenbach megverte a törököket.102 Illésházy István szerint a „fölföldi urak 
... és a vármegyék, azokkal Tiffenbach is ... az szolgáló néppel ... az mely török 
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segécsségére jött, azt jól megverték."103 Thurzó György, aki Illésházyhoz hasonlóan 
Pálffy hadával együtt később érkezett Fülekhez, úgy összegezte a néhány nappal korábbi 
eseményeket, hogy „az török az táborra akart ütni", s az „alföldi urak verték meg".104 

Szepsi Laczkó Máté a magyar urak hadának tulajdonította a győzelmet.105 Az idézett for
rások alapján okkal vélhető úgy, hogy a török felmentő sereggel vívott csatában a ma
gyar főurak csapatainak fontos része volt. 

Mind a forrásokban, mind pedig a történeti kutatásban némi eltérés mutatkozik ab
ban, hogy pontosan kik vettek részt ebben a vállalkozásban és csatában. Istvánffy ecsedi 
Báthori István és Homonnai Drugeth István nevét említi.106 Illésházy Istvánnál Báthori 
István, Rákóczi Zsigmond, Dobó Ferenc és Homonnai István szerepel.107 Szepsi Laczkó 
Máté Báthori Istvánt, Rákóczi Zsigmondot, Dobó Ferencet, Homonnai Istvánt, Forgács 
Simont, Bánfi Jánost és Thököly Sebestyént sorolja fel, mint a hadjárat résztvevőit.108 

Baranyai Decsi szerint három magyar főúr kapott parancsot, hogy vonuljon az ellenség 
ellen: Báthori István, Homonnai István és Rákóczi Zsigmond.109 Telegdy Pál levelében 
megemlékezett Báthori István, Homonnai István és Thököly Sebestyén részvételéről.110 

Reusner névtelenje vezérként Báthori Istvánt tüntette fel, említette Homonnai Istvánt is, 
s név nélkül más vezéreket.111 Thuanus és Ortelius egyaránt csak Báthori nevét közöl
te.112 A történeti irodalomban is a felsorolt nevekkel találkozhatunk, de teljességgel 
esetlegesnek mondható, hogy az egyes kutatók valamely forrást követve mely főurak ne
vét említik.113 Részletes elemzés híján ugyanis nem kapunk indoklást, így többek között 
az sem teljesen világos, hogy vajon azonosnak tekinthetjük-e a füleki tábor magyar főúri 
kontingensét a török ellen küldött sereggel. Ha ugyanis fennáll a legalábbis részleges 
azonosság lehetősége, s legfeljebb még más csapatok részvételével is számolhatunk, ak
kor valamennyi, a füleki táborban megjelent magyar előkelő részt vehetett a csatában. 
Egyértelműen nehéz állást foglalni e kérdésben, de a források inkább amellett szólnak, 
hogy nem az egész főúri-nemesi kontingens és nem az összes főúr indult el erre a vállal
kozásra. Reusner névtelenje 10 000-re tette a bárók csapatainak létszámát, míg az ellen
ségre küldött had szerinte 7 000 válogatott harcosból állt.114 A források által emlegetett 
Dobó Ferenc bizonyosan nem vett részt a csatában, sőt még Fülek ostromában sem, mi
vel Teuffenbach jelentése szerint megbetegedett és Szabatka közelében, Rimaszombaton 
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maradt.115 Biztosra vehetjük Báthori István és Homonnai Drugeth István részvételét. 
Ecsedi Báthori István országbírói tisztségénél fogva is a legtekintélyesebb volt a jelenle
vő felvidéki főurak között, a tiszántúli csapatokat ő vezette a füleki táborba és ő lehetett 
a felmentő török had ellen küldött csapatok fővezére is. Homonnai Drugeth István 
Zemplén és Ung megyei főispán is bizonnyal nem véletlenül szerepel a legtöbb forrás
ban Báthori val együtt; feltehetően a hadjáratban és a csatában is kitüntette magát. A for
rások alapján okkal föltételezhetjük Rákóczi Zsigmond és Thököly Sebestyén részvételét 
is. Más főurak is jelen lehettek a vállalkozásban, de nevüket a források nem említették, 
így ugyanilyen joggal gondolhatjuk, hogy Teuffenbachhal Fülek alatt maradtak. A kassai 
főkapitány egyébként a magyarok közül Rákóczi Zsigmond és a betegséggel küszködő 
Prépostvári Bálint egri főkapitány érdemeit emlegette Fülek ostromával kapcsolatban.116 

A Báthori István vezérelte had nem csak főúri lovas csapatokból állt, bár a források 
kétségtelenül őket helyezték előtérbe. Baranyai Decsi szerint a korponai és zólyomi ka
pitányokat is a hadhoz rendelték.117 Teuffenbach Ungnádhoz írt jelentésében is megem
lékezett arról, hogy Majthényi (Meithini), Pogrányi (Pograin), Fáncsi (Fentschy) és 
Thanhauser körülbelül 4 000 fővel jöttek és nagyobb részük már a csatában is részt 
vett.118 Telegdy is említi Majtényit, Pogrányi Benedeket, Fáncsi Györgyöt és 
Thanhauzert, akikkel szerinte 6-7 000 főnyi katonaság, főképpen gyalogság érkezett, lo
vas mindössze 300 volt.119 Istvánffy tudósítása szerint Pálffy Miklós bányavidéki főka
pitány is megindult seregével Fülek ostromára és parancsot adott Majthényi László zó
lyomi, Pogrányi Benedek korponai és Fáncsi György bozóki parancsnokoknak, hogy 
csatlakozzanak.120 Okkal feltételezhetjük tehát, hogy a Teuffenbach által küldött főúri 
kontingenshez út közben csatlakoztak a Pálffy által Fülekhez rendelt, a bányavidéki fő
kapitánysághoz tartozó végvári csapatok is. A végvári komponens Telegdy leírásából 
kitűnően inkább gyalogságból állhatott. Ugyancsak Telegdy leveléből következtethetünk 
arra, hogy Teuffenbach német lovasságot is küldött, az ún. fekete fegyvereseket.121 

Reusner névtelenje szerint a Teuffenbachnál levő német lovasság létszáma 700 főt tett 
ki.122 A fentiek alapján a Báthori-féle had túlnyomó többségében lovasságból állt, ami 
megfelelt az akció jellegének, a rajtaütésszerű támadásnak. A főúri könnyülovas csapa
tokat csekély létszámú német puskás lovasság egészítette ki. Baranyai Decsi ugyancsak 
néhány gyalogos osztagról tudott, de ennél feltehetően több volt. Telegdy 6-7 000-re, 
Teuffenbach 4 000-re becsülte a négy vár kapitánya által vezetett, jórészt gyalogos vég-
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vári kontingenst. Ennek megfelelően, ha csak két kapitány (korponai, zólyomi) vett részt 
a csatában, akkor is kb. 1000-2000 körüli létszámmal kell számolnunk. A Báthori-féle 
had összlétszámát Telegdy mindössze háromezer lovasra és gyalogosra tette.123 Baranyai 
Decsi szerint 4 000 válogatott lovas és néhány gyalogos osztag támadta meg a törökö
ket.124 Istvánffy, Thuanus, Ortelius és Reusner névtelenje egyaránt 7 000 fős seregről tu
dósítottak.125 Feltételezésem szerint 3-4 000 fős lehetett a magyar főúri kontingens, 
amelyet 1-2 000 fős végvári kontingens és kb. 700 német lovas egészített ki; így összes
ségében 5-7 000 fős had indult a török ellen. 

Báthori serege hadrendben vonult az oszmán had tábora ellen, amelyet akkor sikerült 
meglepnie, amikor az nem számított támadásra, hiszen ellenfelét még Füleknél tudta. A 
török felderítés tehát az adott helyzetben csődöt mondott, s lényegében saját haditervét 
fordították ellene, hiszen az oszmán had is meglepetésszerűen, éjszaka akart rátörni a 
füleki táborra, mégis őt érte, saját táborában, november 2l-e hajnalán a támadás. A csata 
helyszínéül a török a Füleknél levő keresztény tábort szemelte ki, de annak helye végül 
is a feltehetően utolsónak szánt török tábor helye lett. Okkal feltételezhetjük ugyanis, 
hogy a következő nap hajnalán már a török támadott volna. Prépostváry levelében meg is 
jegyezte, hogy a törökök „mellénk szállattanak".126 A török tábor helyzetéből követke
zett, hogy egy nap alatt odaérhettek volna Fülekhez és megtámadhatták volna a keresz
tény tábort. 

Hol volt a török tábor, azaz a november 21 -i csata helye? A szakirodalomban általá
nosan elterjedt és elfogadott felfogás szerint Romhánynál vívták ezt a csatát november 
11-én.127 A kronológiai problémákra fentebb már utaltunk, de vannak bizonyos nehézsé
gek a csata helyszínének lokalizációjával kapcsolatban is. A csata pontos helyét ugyanis 
az eddig feltárt források közül csak kettő nevezte meg. Szepsi Laczkó Máté szerint 
Romhánynál verték meg a törököt.128 Prépostváry Bálint levelében azt említi, hogy 
Rohman (Romhány) nevű faluban szálltak meg a törökök.129 Fontos kérdés, hogy vajon a 
mai Magyarország területén fekvő, Nógrád megyei Romhány volt-e a csata színhelye, 
ahogy ezt a történeti kutatás jobbára hallgatólagosan feltételezte, vagy pedig egy másik 
Romhány nevű település. A források egyértelműen az utóbbi lehetőség mellett tanús
kodnak. Prépostváry szerint Fülek és Szécsény között volt a török tábor, Fülekhez másfél 
mérföldre.130 Baranyai Decsi azt említette, hogy Fülek és Szécsény között félúton tábo
roztak a törökök.131 Ortelius szerint a törökök két mérföldre voltak Fülektől.132 Kjátib 
Cselebi úgy tudósított, hogy a szandzsákbégek egy-két napig Fülek közelében időztek.133 
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Istvánffy azt közölte, Teuffenbach olyan hírt kapott, hogy Szécsénynél táborozik az el
lenség, a kiküldött had pedig Szécsényhez közeledve az Ipolynál akadt az oszmán tábor
ra.134 Reusner névtelenje szerint három mérföld távolság van Szécsény és Fülek között.135 

így a Romhány (Rohman) nevű falu hozzávetőlegesen valóban félúton volt a két vár kö
zött. E lokalizáció és az Ipoly folyó közelsége egyértelműen kizárja a hagyományos ér
telmezést, s csak a Fülektől délnyugatra eső ún. Kis-Romhány nevű pusztára gondolha
tunk.136 Az összecsapás helyszínéül ezt kell feltüntetnünk, a csata helyes megnevezése 
ezért füleki-romhányi csata lehet. Ezzel utalunk arra, hogy Fülek miatt, annak közelében 
vívták, ugyanakkor az összecsapás pontos helyét is megadjuk. Kevésbé pontos a Rónai 
Horváth Jenő által használt szécsény i csata elnevezés,137 jóllehet Szécsényhez is közel 
volt a csata helyszíne, s menekülés közben valóban egészen Szécsényig üldözték a törö
köt. 

A füleki-romhányi csata tényleges lefolyásáról nagyon keveset tudunk. Ennek fő oka 
nem annyira az, hogy kevés a rendelkezésünkre álló forrásanyag, hanem sokkal inkább 
az összecsapás jellegéből fakad. Rajtaütésről lévén szó, csak az egyik fél formálhatott 
harcrendet. A török nem tudott harcrendet kialakítani, védekezni próbált, majd pániksze
rű futásban keresett menedéket. Igazi, szabályos ütközet tehát nem alakulhatott ki és az 
összecsapás is rövid ideig tarthatott, inkább az üldözés vett hosszú időt igénybe. A fenti
ek tudatában a következőképpen rekonstruálhatjuk az összecsapást. A keresztény sereg 
akkor érkezett meg november 2l-e hajnalán az Ipoly közelében levő török táborhoz, 
amikor az megkezdeni készült vonulását Fülek felé, indulót fúvattak. Ennek megfelelően 
nagy volt a zűrzavar a török táborban. Istvánffy leírása szerint az ellenség nagy része 
„még poggyászát rakta a szekerekre, lovon ülve állott vagy kantározott, mások fegyve
reiket szedték föl vagy podgyászoltak.."138 Reusner névtelenje is megemlítette, hogy az 
ellenség elkezdte csapatait kivezetni a táborból, amikor a keresztény sereg támadásba 
lendült.139 

A legtöbb forrás szerint már az első roham eldöntötte a csata kimenetelét. Baranyai 
Decsi szerint „az első rohammal megverik a törököket, megszalasztják, üldözik."140 

Istvánffy tudósítása szerint „midőn a mieink előcsapata az ellenséggel összecsapott, s azt 
hátra veté, a többiek ... látva az előcsapat futását, megrémültek és a közeli erődökbe 
szaladtak".141 Reusner névtelenje hasonlóképpen az elöljáró csapatok felülkerekedésének 
tulajdonította az ellenség menekülését.142 Ortelius szerint is már az első roham futásba 
kergette az ellenséget.143 Egyes források szerint nem volt ilyen könnyű a győzelem. 
Thuanus azt említette, hogy kemény küzdelem folyt, míg a számra jóval kisebb keresz-
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tény had győzedelmeskedett.144 Telegdy Pál azt írta, hogy „az elöl járóknak talán ugyan 
nem esik volna jól dolga ha a fekete fegyveresek meg nem lövöldözik vala"145 (ti. az el
lenséget - T. S. L.). Eme információk alapján úgy rekonstruálhatjuk az összecsapást, 
hogy a mozgásban levő török tábort teljességgel meglepte a felbukkanó és harcrendben 
támadó keresztény sereg rohama. A török tábornak az a része, amely legközelebb volt az 
ellenséghez, felvette a küzdelmet azok élen járó, magyar lovasságból álló csapatával. Ez 
a harc heves lehetett és viszonylag kiegyenlített. Az összecsapást végül a puskás német 
lovasság, a fekete fegyveresek beavatkozása és sortüzei döntötték el. A még harcoló tö
rökök menekülni kezdtek, ami magával ragadta a többséget is, amely a csatában részt 
sem vett. 

A csata második, időben jóval hosszabb szakaszát az ellenség üldözése tette ki. 
Telegdy szerint Szécsénytöl fél mérföldre hagyták abba az üldözést, más források szerint 
Szécsényig követték a futó ellenséget. A menekülő törökök a hegyekbe és a közeli er
dőkbe futottak. Baranyai Decsi szerint az ellenség menekülését megkönnyítette az, hogy 
a gyalogság lemaradt a lovasságtól, az pedig nem tudta üldözni a törököket a szűk, gya
logosoknak való erdei ösvényeken.146 Az oszmán had így is nagy veszteségeket szenve
dett. Telegdy szerint „egy mély földig az útfélen" sok holttestet lehetett látni.147 Az üldö
zésben elsősorban a magyar lovasság vehetett részt, amely foglyokat nemigen ejtett, 
hanem levágta a futó ellenséget. 

A két sereg veszteségeiről nincsenek pontos adataink. Prépostváry szerint „bégek, 
zajmok, sok fü nép veszett, oly annyira, hogy mind az két pasa alól az fü nép, az tanács
beli régi vitézek el hullatanak. Számát nem tudjuk írni, de sok veszett."148 Telegdy is 
megemlékezett a török főtisztek veszteségeiről: „fü törökök jó ruhások és ezüstös szer
számosok esének", mivel „az szegény megbúsult magyar el ütötte" fejüket, hiába adták 
volna meg magukat.149 Vatikáni források 5-7 000 főre, Thuanus 6 000 főre, Ortelius né
hány ezerre becsülte a török veszteséget, amit nem tudunk pontosan megadni.150 Az el
esettek között említették egyes források a temesvári beglerbéget és a füleki béget is.151 

Úgy vélem, Kirli Haszán nem vett részt az ütközetben, s a füleki bég jelenléte sem való
színű. Bizonyos viszont, hogy jeles török főtisztek lelték halálukat az összecsapásban. A 
források a füleki Merni agát emelik ki e főtisztek közül.152 A királyi sereg veszteségei 
csekélyek lehettek, hiszen komolyabb ellenállást a török nem tudott kifejteni. A győztes 
keresztény csapatok kezére került az ellenséges tábor, teljes készletével (14-16 zászló, 
29 ágyú, 200 szekér élelem, sátrak stb.) együtt. A diadalmas sereg visszavonult Fülek
hez, ahol a zsákmányt bemutatták Teuffenbachnak, az ellenséges katonák levágott fejét 
pedig a vár őrségének elrettentésére közszemlére tették. 
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Fülek a felmentő sereg veresége ellenére sem kapitulált azonnal. A romhányi csatát 
megvívó sereg visszaérkezése után, november 22-én Teuffenbach lövetni kezdte Fülek 
városát és hegyen levő várát. A Pálffy által küldött négy bányavidéki végvár (Zólyom, 
Korpona, Bozók és Végles) kapitánya csapatával e napon csatlakozott az ostromló had
hoz. November 23-án Fülek két elővárosát is megszállták, s felégették, s tovább lövették 
a hegyen levő várat, egyik bástyáját részben le is rombolták. November 24-én megérke
zett a már előző napra várt Pálffy Miklós is katonaságával, amelyet 5-7 000 főre tettek a 
források.153 A hegyen levő földvár, s a vele összeköttetésben levő kővár lövetése folyta
tódott. November 25-én vették be Pálffy jelentése szerint a szandzsákbég székhelyéül 
szolgáló földvárat. A rohamban Istvánffy szerint 4 000 gyalogos vett részt. A belső kő
vár lövetése még november 26-án is folyt, minek következtében leomlott a vár egyik 
bástyája is. Végül a belső várba szorult védők feladták a tarthatatlanná vált kővárat is.154 

A feladás okai között említhetjük azt, hogy a védők a romhányi csata után nem számít
hattak felmentő sereg érkezésére,155 ráadásul a belső várba vezető ivóvízvezetékeket is 
megrongálták az ostromlók,156 egyes források szerint járvány is pusztított a védők kö
zött,157 sőt puskaporuk és élelmük is fogytán volt.158 

Ilyen körülmények között november 27-e reggelén a várba szorult őrség kapitulált. 
Istvánffy szerint olyan egyezséget kötöttek, a védőkkel, hogy az őrség, kardját megtart
va, az asszonyokkal és a gyermekekkel együtt távozhat. A 2 045 főre tett kivonulók kö
zül a védők száma 700 felett volt, a nők és a gyermekek száma pedig meg haladta az 
1200-at.159 A szerződés betartására Pogrányi Benedek ügyelt. Az elvonuló törököket 
Homonnai Drugeth István kísérte el a még török kézen levő Szécsény váráig, majd visz-
szatért. Istvánffy szerint 3 000 magyar és német, Telegdy szerint 2 000 (1000 lovas és 
1000 gyalogos) katonával rendelkezett az elvonulókat kísérő és biztosító Homonnai.160 

Prépostváry Bálint megemlíti, hogy „feleségeikkel, gyerekekkel, zabljájokkal, rajtok 

Pálffy 24-ei megérkezésére 1. saját, Mátyás főherceghez irott jelentését, v. ö. Horváth 1859. 51. o. (284. 
sz.); arra, hogy előző napra várták, I. Teuffenbach jelentését Ungnádhoz, v. ö. Horváth 1859. 53. o. (285. sz.; 
Pálffy hadát 5 000 főre tette Telegdy Pál, 1. Eckhardt 1944. 44-45. o.; 6 000 főt említett Ortelius, 211. o., 
Illésházy, 5. o.; 7 000 főre 1. Istvánffy, 691. o. ; az utóbbi adatot fogadta el A magyar katona I. 209. o. 

154 Fülek ostromára 1. Istvánffy, 691. o.; Horváth 1859. 53. o. (285. sz.); Szepsi Laczkó, 24. o.; Thurzó-
levelek 37-38. o.; Eckhardt, 44-45. o. (26. sz.) 

155 Fülek és a többi környező vár eleste okaként említi Szolakzáde a segítség hiányát: „mivel segítség kül
dése végett egyetlen muszlim katonát sem találtak, és nem találtak senkit, aki a segítségkérést meghallgatta 
volna, végül az iszlám nép kezéből (a várakat) elvették és bevették őket.", 1. Solak-záde Mehmed Hemdemi 
Celebi: Solak-záde tarihi. (Ed.: Dr. Vahid Cabuk) II. k. Istanbul. 357. o. A fenti adatért és fordításért Papp 
Sándort illeti köszönet. A felmentő sereg vereségét említi első okként Szepsi Laczkó, 25. o. 

Az ivóvíz-vezeték megrongálására 1. Szepsi Laczkó, 24. o. 
157 A védők közti járványra 1. Istvánffy, 691. o. 

Szinán nagyvezír Rebi ül-evvel hó utolsó harmadán kelt (1593. december 15-24) közötti, feltehetően 
Belgrádból Isztambulba küldött jelentése szerint a füleki katonaság a lőpor és élelmiszer hiányra hivatkozva 
hagyta el a várat, 1. Selaniki, Mustafa Efendi: Tarih-i Salaniki. I. (971-1003/1563-1595). Istanbul, 1989. 244-
245. o. A forrásrészlet fordításáért Papp Sándornak mondok köszönetet. 

1 A kivonulók számára 1. TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 48. o. (27. sz.); az őrség, a nők és 
gyermekek számára 1. Telegdy levelét:. Eckhardt 1944. 46. o. (28. sz.); tizenkilenc százra (1900) tette Szepsi 
Laczkó, 25. o. 

160 Istvánffy, 691. o.; Eckhardt 1944. 46. o. (28. sz.) 
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való ruhájokkal békén elbocsáták" a kapituláló török őrséget.161 Kjátib Cselebi kevésbé 
idilli képet festve azt állította, hogy a kivonulók pénzét, sőt nagyobb részben ruháját is 
elvették, s Szécsény közelébe hajtották őket.162 

Még Fülek feladása előtt került keresztény kézre Divény vára. Bár az esetet novem
ber 21-ére is tették, Thurzó György levele szerint november 26-án foglalták el.163 Pálffy 
Miklós november 26-ai jelentése szerint Divény várát a törökök elhagyták, s Szelestey 
János vonult oda a győri hadinéppel, majd Ernreich von Thanhaussen 1500 fős katona
ságából 100 főt küldött oda Bogdán Gáspár vezetésével.164 Fülek eleste láncreakciót 
váltott ki, sorra jutottak a királyi csapatok birtokába az elhagyott, kiürített török várak. A 
Fülek „tövében" levő közeli Ajnácskőt Fülek eleste hírére azonnal feladta őrsége.165 

Ezután a sereg Szécsény alá vonult, ahova a felmentő oszmán sereg egy része is mene
kült. Thurzó híradása szerint december 2-án indult meg a had Szécsény felé, ahova de
cember 3-án ért.166 A török őrség nem várta be a keresztény sereget, hanem a város és a 
vár felgyújtása után elmenekült. Kjátib Cselebi ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy 
„Fülek elfoglalása után a szécsényi alajbég, a besli aga és a martalócz aga katonáival 
együtt megfutott s a külvárost maga felgyújtotta."167 Istvánffy feltehetően tévesen állí
totta azt, hogy Pálffy visszafelé, útközben, ágyúztatta Szécsényt, s feladás útján foglalta 
el.168 Thurzó György híradása is cáfolja Istvánffy közlését, hiszen szerinte „az török nem 
vára meg bennünket Széchenben, hanem meggyújtván mind az várat s mind az várast, 
kiment belőle." Az őrség nélkül maradt Szécsényt december 4-én vették birtokba, s 
Hollókő is e napon került kézre.169 Szécsény elfoglalása után Teuffenbach befejezettnek 
nyilvánította a hadjáratot és visszafelé indult Kassára. Illésházy szerint Pálffy szerette 
volna rávenni a kassai főkapitányt a hadjárat folytatására és Nógrád ostromára, de az 
hajthatatlannak bizonyult.170 Thurzó György is megemlítette, hogy „Pálffy uram azon 
volna, hogy Nógrád alá mennénk, ha az kassai kapitányt reá vehetné."171 A felbomló fel
vidéki sereg egyes részei további hadmüveleteket folytattak. Szécsény megszállása után 
az „alföldi királ képe", azaz Báthori István az alföldi haddal és ágyúkkal Somoskő ellen 
ment, amely hasonlóképpen kapitulált.172 Pálffy Miklós hazafelé tartó seregével decem
ber 7-én még Drégely alá vonult, jóllehet tüzérséggel nem rendelkezett és Teuffenbach 
sem bocsátotta rendelkezésére a kért két ágyút.173 Előbb az őrség által elhagyott Új Pa
lánknak, vagy Drégelypalánknak is nevezett várost vették birtokukba, majd a magas he-

TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente, 48. o. ( 27. sz.) 
Török történetírók III. 211.0. 
Thurzó-levelek 27-38. o. (XLVIII. sz.) 
Horváth 1859. 51. o. (51. sz.) 
Thurzó levelek 40. o. (L. sz.) 
Thurzó-levelek 39. o. (L. sz.), 40-41. o. (LI. sz.) 
Török történetírók III. 211.0. 
Istvánffy, 692. o. 
Thurzó-levelek 40-41. o. (LI. sz.); V. ö. még Illésházy, 5-6. o. 
Illésházy, 6. o.; 1. még Bánlaky 1940. 103. o. 
Thurzó-levelek 41. o. (LI. sz.) 
Thurzó-levelek 41-42. o. (LH. sz.) 
V. ö. Illésházy, 6. o.; Thurzó-levelek 42. o. (LII. sz.) 
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gyen fekvő Drégely várát is. Illésházy tudósítása szerint előbb a várost, majd a várat is 
felgyújtotta a menekülő török őrség; Thurzó csak a vár felégetését említette.174 Ez volt a 
hadjárat utolsó eseménye, december 8-án Pálffy bányavidéki főkapitányságának csapatai 
is befejezték a hadműveleteket, s megindultak visszafelé. Ennek oka az volt, amiről 
Thurzó György is megemlékezett levelében: „az tábor Drégeli palánk alatt az nagy hideg 
miatt sokáig nem késhetek, hanem el kellették oszlani."175 

Az elfoglalt várakat őrségekkel látták el. Füleket Nyáry Pálra, a felgyújtott, de telje
sen el nem pusztított Szécsény várát Thonhauser véglesi kapitányra, Drégelyt és 
Drégelypalánkot Nagy Ferencre bízták.176 Szécsénybe ezer fős őrség került,177 de a ki
sebb várak védelméről is gondoskodtak. Prépostváry Bálint Teuffenbach kassai főkapi
tány utasítására helyezett őrséget az elfoglalt várak egy részébe. Az egri katonaságból 
Prépostváry Ajnácsköben, Somoskőben és Hollókőben húsz-húsz darabontot hagyott 
egy-egy főlegénnyel és 6-6 lovassal. Ezenkívül azt javasolta, hogy a Noszvajban levő 
húsz német katona felét Hollókőbe, másik felét pedig Somoskőbe kellene küldeni, mivel 
e két vár „közelebb vagyon mind Budához, Hatvanhoz." A Fülek „tövében" levő 
Ajnácskőbe ugyanakkor nem javasolta német katonaság küldését.178 

A több mint három hétig tartó felvidéki hadjárat alatt a Teuffenbach vezette kassai 
főkapitányság, valamint a hozzá csatlakozó, Pálffy vezette bányavidéki főkapitányság 
csapatai Prépostváry Bálint és Thurzó György információi szerint 11 erősséget foglaltak 
vissza a töröktől. Ezek a következők voltak: Fülek, Szécsény, Ajnácskő, Somoskő, Hol
lókő, Buják, Kékkő, Divény, Drégely, Drégelypalánk (Újpalánk) és Hídvég.179 A rendkí
vül sikeres vállalkozás legfontosabb eseményének kétségkívül Fülek visszavételét tart
hatjuk, amelyben része volt az oszmán felmentő sereg felett aratott november 21-i 
romhányi diadalnak is. Az 1593. június 22-i sziszeki, a november 3-i székesfehérvári 
(pákozdi) győzelmek után a tizenötéves háború első évében immár harmadszor mértek 
vereséget a keresztény csapatok a török seregekre. E csatában a jó felderítéssel párosuló 
megelőző támadással lepték meg a Fülek alá vonulni készülő oszmán felmentő hadat. Az 
1593 novemberi-december eleji sikeres felvidéki hadjárat 1594 márciusában Nógrád 
visszavételével folytatódott, majd Hatvan ostromába fogott a felvidéki sereg, de az már 
nem j árt eredménnyel. 

L. az előző jegyzetet; Istvánffy egyik erősség felégetését sem említi, 1. Istvánffy, 692. o. 
Thurzó-levelek 43. o. (LUI. sz.); a hidegre 1. még Illésházy, 6. o. 
Thurzó-levelek 43. o. (LUI. sz.); Istvánffy szerint Fülek parancsnoka Serényi Mihály lette, Drégelyt és 

Palánkot Nagy Egyedre bízták, v. ö. Istvánffy, 692. o.; a várakban hagyott őrségekre Istvánffy alapján 1. 
Bánlaky 1940. 203. o. 

177 V. ö. TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente, 49. o. (27. sz.) 
178 

TIGY 1594/5. sz. irat (Prépostváry Bálint levele Mátyás főherceghez); Istvánffy, 692. o. 
Thurzó-levelek 41-42. o. (LH. sz.); TIGY 1593/13. sz.; Veress, Documente 49. o. (27. sz.). A vissza

foglalt várak közül 9 (Ajnácskő, Buják, Divény, Drégely, Fülek, Hollókő, Kékkő, Somoskő és Szécsény) az ér
sekújvári, vagy bányavidéki főkapitánysághoz került, v. ö. Benda, LK 1972. 298-300. o.; összefoglalóan a fő
kapitánysági rendszerre, s benne a felvidéki főkapitányságokra I. Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer 
szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. Történelmi Szemle, 1996/2-3. sz. 163-214. o. 
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KALAVSZKY GYÖRGYI 

A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK 
FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA 

A XIX. század közepétől az egyetemes kultúra, egyúttal a történeti kutatás forrásbá
zisa új műfajjal gazdagodott. A korábbi írásos, tárgyi és képzőművészeti forrásanyagot 
kibővítette a Daguerre és kortársai révén megszületett „csoda": a fotográfia, amely a tü
kör pontosságával képes rögzíteni a valóságot. Tárgyilagosan, a maga teljességében adja 
vissza az adott pillanatban létezett dolgokat. A fényképezőgép nem válogat jó és rossz, 
szép és csúnya, érdekes és érdektelen jelenségek között. 

A fénykép mára már olyan sokirányúan hasznos eszközzé vált, mely az élet szinte 
minden területét áthatja. A tudomány, a művészet, a sajtó, a reklám, a kriminológia, az 
államigazgatás, a magánélet már egyaránt elképzelhetetlen nélküle. 

A történeti kutatás szempontjából a megörökítés és dokumentálás a fontos. A törté
nelem megismételhetetlen mozzanatai, rég letűnt idők jelenségei elevenednek meg a 
fényképeken. A fotográfia azonban az eseményeknek, helyzeteknek csupán pillanatnyi 
leképezése, nem képes az események hátterében meghúzódó összefüggéseket, törvény
szerűségeket közvetíteni. Más történelmi forrásokkal együtt tanulmányozva viszont kö
zelebbjuthatunk általa a minél teljesebb történelmi igazsághoz. Az írásos és tárgyi forrá
sokatjói kiegészítik, sok esetben pontosítják, olykor pótolják is a fényképek. 

Nyolc évtizede folyik a magyar és részben az egyetemes hadtörténelmet dokumentál
ni tudó fényképek rendszeres gyűjtése. 1915 novemberében a Honvédelmi Minisztérium 
rendelte el a gyűjtést, amely kezdetben ugyan még csak egy igen szűk tématerületre, az 
akkor folyó első világháború harctéri és hátországi eseményeire korlátozódott, mégis 
megvetette a mai, csaknem félmillió darabot számláló Fotóarchívum alapjait. 

A gyűjtemény pozitív, negatív és diapozitív csoportra tagolódik. A legnagyobb cso
portot a pozitív fényképek alkotják és kronologikus, több alcsoportra bontott, tematikus 
elrendezésben találhatók. A visszakeresést név- és tárgymutató katalógusok segítik. Egy 
fényképet csak egy helyre lehet besorolni, s a szerint az egy szempont szerint él a kép, 
ami a besorolás alapja volt. A mi esetünkben ez a kép tárgyának a hadtörténelem szem
pontjából legjellemzőbb momentuma. Ily módon szükségképpen rejtve maradnak a 
fénykép egyéb értékei és funkciói, holott ezernyi más tartalmi elem is fontos lenne a ké
pen ábrázoltakból. Például az alkotó neve. Egy-egy fotográfus életművének egybegyűj
tése a jelenlegi rendszer szerint szinte lehetetlen. 

A fényképekben rejlő értékek maradéktalan kihasználhatósága érdekében az egyik 
legfontosabb feladattá a gyűjtemény kutathatóságának fejlesztése vált, annál is inkább, 
mivel a fényképek iránti igény évről évre fokozódik. Mind a történeti kutatók, mind a 
múzeumi szakemberek, mind az audiovizuális médiák élni kívánnak a fénykép kínálta 
lehetőségekkel. A fokozódó igényeknek azonban, míg az elavult, mechanikus nyilván
tartási rendszerrel dolgozunk, minden igyekezetünk ellenére is csak nagy nehézségek, 
időt, energiát rabló tevékenység árán tudunk eleget tenni. 

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásának jóvoltából az el
múlt évben megkezdtük a több százezer fénykép számítógépes feldolgozását. Első lé-
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pésként az albumgyűjtemény került sorra; 92 645 képet tartalmazó 951 album adatait di
gitalizáltuk. Ennek a munkának egyik eredménye ez a speciális forrásközlés. 

A katalógus az 1850 és 1945 közötti időszak hadtörténelmére vonatkozó fényképal
bumokat dolgozza fel. Három időrendi és egy tárgyi csoportra oszlik. 

Az első nagyobb egység az 1914-ig terjedő időszak anyaga. A helyszámban ezeket az 
albumokat „A" betűjel különbözteti meg a többitől. Ezen időszakon belül elkülönülnek 
egymástól a császári és királyi, valamint a magyar királyi hadseregre vonatkozó albu
mok, külön csoportot alkotnak az egyéb témájúak. A katalógusban a „típus" címszó alatt 
„cs. és kir", „m. kir" illetve „egyéb" megjelölést kaptak. 

A második nagy egység az első világháború anyaga, melynek a helyszámban a „B" a 
megkülönböztető jele. Tárgyi szempontok alapján 19 alcsoportra bontottuk, az alcso
portok betűrendjében: 

Császári és királyi gyalogezredek (cs. és k. gye.) 
Egészségügyi szolgálat (eü. szolg.) 
Hadifogság, fogolytáborok (hadifog.) 
Hadsegélyezés, rokkantügyek (hadiseg.) 
Hadisírok, temetők (hadisír) 
Haditengerészet (haditeng.) 
Hadtáp 
Magyar királyi honvéd gyalogezredek (ho. gye.) 
Légierő 
Légi felvételek (légifelv.) 
Lovasság 
Magasabb parancsnokságok (magasp.) 
Műszaki csapatok (műsz. csap.) 
Olasz front 
Orosz front 
Sport, színház (sport, szính.) 
Szerb front 
Tüzérség 
Vegyes frontok 
A harmadik, a helyszámban „D" betűvel jelzett csoport a két világháború közötti idő

szak és a második világháború albumait dolgozza fel a következő alcsoportok szerint: 
A magyar királyi honvédség alakulatai (alakulat) 
Katonai ünnepségek (ünnepély) 
Az 1938 és 1941 közötti területvisszacsatolások (bevonulás) 
A második világháború és hadifogság (2. vh.) 
Csendőrség, rendőrség (csőr. rőr.) 
Cserkészet(cserkész) 
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Külföld 
A fenti csoportokba nem sorolható vegyes témájú albumok (vegyes) 
Végül a negyedik csoportba olyan albumok kerültek, amelyeknél a tárgyi szempont 

az elsődleges. A helyszámban az „F" betűjel különbözteti meg a többi csoporttól. Az ide 
tartozó alcsoportok a következők: 

Katonai iskolák, 1850-1944 
A Hadtörténeti Múzeum története, 1918-1996 
Személyi albumok 
A Habsburg-ház tagjaihoz kötődő albumok 

Egy fényképalbum egy leltári egység, amely változó mennyiségben, több fényképet 
tartalmaz. A leírás az album egészére vonatkozik, feltünteti a tárgyát, a felvétel idejét, 
helyét, az albumban foglalt fényképek számát, az album leltári számát és helyszámát. 

A megnevezés címszó alatt található az album tárgyának tömör, lehetőség szerint 
pontos és konkrét leírása. Az egyes meghatározott alakulatok, intézmények, szervezetek 
tisztikarát, életét megörökítő, valamint konkrét eseményeket, ünnepségeket, évforduló
kat ábrázoló albumok esetében nem jelentett gondot a téma pontos meghatározása. Ezek 
legtöbbször hivatalos fényképészek felvételeiből, többnyire megrendelésre készült ösz-
szeállítások. Van azonban igen sok olyan album, amely különféle témájú amatőr fényké
peket tartalmaz. Ezek főleg a két világháborút végigharcolt katonák személyes emlékei, 
amelyek esetében csak tágabb, általánosabb meghatározásra volt lehetőség. Ha ismert a 
személy, akihez az album valamilyen módon kötődik, nevét, mint a legmeghatározóbb 
információt, természetesen feltüntettük. 

Az idő meghatározásában az év az alapadat. Hónapot és napot akkor sem jelöltünk, 
ha ismert. Ha a pontos évet nem sikerült megállapítanunk, akkor években meghatározott 
időintervallum jelöli a lehetséges dátumot. 

A helyet földrajzi, illetve hadászati elnevezésekkel tüntettük fel (ország, tájegység, 
helység, vagy háborús frontok). Az első világháborús gyűjtemény csoportban sok az 
olyan album, amely több fronton készült felvételeket is tartalmaz. Ezek esetében megne
veztük az ismert frontokat, vagy „vegyes frontokként" határoztuk meg a képek keletke
zési helyét. A „hely" oszlopban alkalmanként hiányzik az adat, ez azt jelenti, hogy nem 
tudtuk megállapítani a felvétel helyszínét, bár szerencsére az, főként a repülőgéptípuso
kat és repülőgépműszereket ábrázoló fényképeknél, vagy légvédelmi eszközöket és mű
szaki adataikat tartalmazó albumoknál, nem is mindig lényeges. 

A darabszám oszlop (Db) az adott albumban található fényképek számát tünteti fel. 
A helyszám egy betűből, egy római és egy arab számból áll. A betű jelentéséről már 

esett szó. A római szám a négy nagy csoporton belül az alcsoportokat különbözteti meg 
egymástól, az arab szám pedig az alcsoporton belüli sorszám. A helyszám az album 
raktári helyét jelöli. 

A „típus" oszlopban szereplő adat a katalógusban való jobb eligazodást segíti, utal a 
négy nagy csoporton belüli alcsoportokra. 
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A 62. gye. tisztikara 1850-1906 Marosvásárhely 317 28.792 A/U9 cs. és kir. 

A 67. gye. tisztikara 1860-1910 Eperjes 378 28.793 N\n cs. és kir. 

A 68. gye. tisztikara 1877 Budapest 71 28.794 AfíM cs. és kir. 

A 86. gye. növedék I. 1883-1898 Szarajevó 140 28.795 AW1 cs. és kir. 

A 86.gye. növedék n . 1899- Szarajevó 120 28.796 A/U2 cs. és kir. 

A 86. gye. fogyaték 1883-1898 Szarajevó 248 28.797 AT/3 cs. és kir. 

A 86. gye. helyőrségi élet 1898 Szarajevó 91 28.798 A/114 cs. és kir. 

A 86. gye. felszerelése 1898 Szarajevó 79 28.799 A/175 cs. és kir. 

A 89. gye. tisztikara 1883 Lemberg 93 28.800 A/1/11 cs. és kir. 

A 101. gye. tisztikara 1910 körül Wien 18 28.801 A/1/10 cs. és kir. 

Tiszti portrék 1860 körül 83 28.802 A/033 cs. és kir. 

Tiszti portrék 1866 előtt Olaszország 49 28.803 A/U34 cs. és kir. 

Kiképzési és fegyverfogások 1863 75 27.775 A/I/30 cs. és kir. 

Kiképzési és fegyverfogások 1863 71 27.774 A/I/29 cs. és kir. 

Kiképzési és fegyverfogások 1863 71 27.776 A/1/31 cs. és kir. 

A 76. gye. equitáció tisztjei 1866 Sopron 4 28.805 A/1/36 cs. és kir. 

Az 54. gye. 250. jubileuma 1911 Olmütz 57 42.849 A/1/37 cs. és kir. 

A 2. gye. tisztikara 1867 körül Fogaras 48 28.816 A/I/35 cs. és kir. 

A 7. gye. 200. jubileuma 1691-1891 Grác 33 28.776 A/1/6 cs. és kir. 

A 19. gye. tisztikara 1898-1911 Győr 167 28.777 A/U26 cs. és kir. 

A 32. gye. 15o. jubileuma 1891 Budapest 8 28.778 A/I/20. cs. és kir. 

A 32. gye. 150. jubileuma 1891 Budapest 12 28.779 A/J/18 cs. és kir. 

A 32. gye. 150. jubileuma 1891 Budapest 12 28.780 A/1/19 cs. és kir. 

A 32. gye. 150. jubileuma 1891 Budapest 19 28.781 A/U32 cs. és kir. 

A 32. gye. 150. jubileuma 1891 Budapest 11 28.782 A/IZ28 cs. és kir. 

A 32. gye. tisztikara 1880 Budapest 84 28.783 A/un cs. és kir. 

A 32. gye. tisztikara 1863-1900 Budapest 341 28.784 AT/8 cs. és kir. 

A 34. gye. tisztikara 1902 Kassa 31 28.785 A/1/13 cs. és kir. 

A 37. gye. tisztikara 1863 Nagyvárad 60 28.786 A/1/25 cs. és kir. 

A 37. gye. tisztikara 1834-1906 Nagyvárad 287 28.787 A/1/16 cs. és kir. 

A 44. gye. tisztikara 1847-1874 Kaposvár 84 28.788 A/1/27 cs. és kir. 

A 44. gye. tisztikara 1869-1890 Kaposvár 168 28.789 A/I/23 cs. és kir. 

A 44. gye. tisztikara 1889-1908 Kaposvár 157 28.790 A/U21 cs. és kir. 

A 44. gye. tisztikara 1861 körül Kaposvár 112 28.815 AJU22 cs. és kir. 

A 44. gye. tisztikara 1815-1869 Kaposvár 168 28.804 A/U15 cs. és kir. 

Az 52. gye. tisztikara 1892 Pécs 73 0451/ A/U12 cs. és kir. 

A 62. gye. tisztikara 1866-1867 Marosvásárhely 131 28.791 A/I/24 cs. és kir. 
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A 4. huszárezred tisztikara 1850-1880 Lúgos 51 28.810 A/n/5. cs. és kir. 
Custozzai emlékek, 5. hu. e. 1866-1869 35 28.807 A/n/2 cs. és kir. 
A 8. lovas csendőr e. tiszti
kara 

1865 Sopron 24 28.809 A/D74 cs. és kir. 

A 10. huszárezred tisztikara 1878 előtt Székesfehérvár 71 28.808 A/n/3 cs. és kir. 
A 14. huszárezred tisztikara 1882 Arad 49 28.806 A/n/i cs. és kir. 
A 15. huszárezred tisztikara 1900-1902 Wien 23 28.811 A/n/7 cs. és kir. 
Lovas önkéntes iskola 1909-1910 Budapest 47 20.916 A/H/6 cs. és kir. 
Lovastiszti portrék 1867 előtt 19 28.812 MI/8 cs. és kir. 
Az 1. dragonyosezred tisz
tikara 

1867 körül 59 32.803 A/II/9 cs. és kir. 

A 7. huszárezred lóversenye 1912 Debrecen 37 69.255 A/n/io cs. és kir. 
Lovastiszti portrék 1860 körül Szabadka 48 72.540 MI/11 cs. és kir. 
16. huszárezred, tiszti portrék 1850-1890 Rzeszow 12 75.472 M y 12 cs. és kir. 
A 4. ágyús ezred tűzmesterei 1869-1877 Budapest 37 28.813 MII/1 cs. és kir. 
A 36. tábori ágyús és 6. he
gyi tüzér ezred 

1907-1913 Lúgos 64 82.667 MIF2 cs. és kir. 

A NOV ARA cirkáló avatása 1913 Fiume 13 30.218 MII12 cs. és kir. 
A SZENT ISTVÁN csata
hajó avatása 

1914 Fiume 15 28.814 Mű/11 cs. és kir. 

Vegyes haditengerészeti 
képek 

1911-1912 Adriai-tenger 49 16.853 MII/13 cs. és kir. 

Vegyes haditengerészeti 
képek 

1861-1918 Adriai-tenger 124 21.310 MD/14 cs. és kir. 

Vegyes haditengerészeti 
képek 

1914 előtt Adriai-tenger 20 58.439 MD/15 cs. és kir. 

Országos járművek a nem
zetközi kiállításon 

1894 Wien 97 28.929 A/V/l egyéb 

Az Aldunai Telepítési és 
Ármentesítő Kormánybiz
tosság beosztottjai 

1885 Pancsova 25 28.930 A/V/2 egyéb 

Tájképek 1878 után Bosznia-
Hercegovina 

45 28.931 A/V/3 egyéb 

Motorcsónaktúra 1910 Regensburg-
Wien 

39 28.932 A/V/4 egyéb 

Ismeretlen családi album 1900 körül Connegliano 15 28.933 A/V/5 egyéb 
Katonai lőtér 1912 Komárom 6 28.934 A/V/6 egyéb 
Erdődy gróf családja 1880-1900 96 28.935 A/W7 egyéb 
Katonai objektumok, tájké
pek 

1900 körül Bosznia, Dal
mácia 

18 28.936 A/V/8 egyéb 
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Lovas népünnepély, 11. hu. e. 1890 körül Szombathely 26 28.937 A/V/9 egyéb 

Tájképek, városképek 1880 körül Senj/Zengg 20 28.938 A/V/10 egyéb 

Honvéd vonatlaktanya 1900 körül Pozsony 28 28.939 A/V/l 1 egyéb 

Eger vára 1929 Eger 65 28.940 A/V712 egyéb 

Tájképek 1911 Tirol 116 28.941 A/V/13 egyéb 

Vasútállomások 1905 körül Stájerország 10 28.942 A/V/14 egyéb 

Ismeretlen családi album 1900 körül 104 28.943 A/V/15 egyéb 

Tájképek 1900 körül Bosznia, Dal
mácia 

81 28.944 A/V/16 egyéb 

Békési fhdgy. emlékei 1897-1907 66 28.945 A/V/17 egyéb 

Német-dán háború 1864 Németország, 
Dánia 

20 28.946 A/V/l 8 egyéb 

Határterület 1914 előtt Szilézia, Szlo
vákia, Morvaor
szág 

41 61.184 A/V/19 egyéb 

Tájképek 1890 Központi Kár
pátok 

30 61.185 A/V/20 egyéb 

Kisvezérkari utazás 1911 40 75.614 A/V/21 egyéb 

Városháza - a Károly lak
tanya átalakítása 

1893 Budapest 24 79.692 A/V/22 egyéb 

Magyarország várai 1918 előtt Magyarország 504 84.352 A/V/23 egyéb 

Az 1867-es minisztérium 
tagjai 

1867 körül Magyarország 46 86.529 A/V/24 egyéb 

A HM személyi állománya 1890 Budapest 208 28.928 A/TV/2 m. kir. 

A 7. gye. tisztikara 1902-1908 Versec 3 28.924 A/TV/4 m. kir. 

A 37. zlj. tisztikara 1872 Eperjes 10 28.923 A/TV/7 m. kir. 

A H. szegedi honvédkerület 
pság tisztikara 

1875 Szeged 218 87.797 A/TV/8. m. kir. 

Rakovszky Jenő hu. ezds. 
emlékei 

1895-1925 Magyarország, 
Bécs 

280 447 A/IV/1 m. kir. 

Kégl György hu. hdgy. em
lékei 

1894-1898 Szeged 44 28.926 A/TV/6 m. kir. 

A 3. hu. e. tisztikara 1878-1936 Szeged 114 28.925 A/rvß m. kir. 

Az 1. lovasdd. tisztiiskola 
távlovaglása 

1909 Magyarország, 
Szeged 

29 28.927 A/rv/5 m. kir. 

2. gye. 1914-1918 Prága, orosz-
front 

33 28.442 B/ni/14/a cs. és kir. gye. 

5. gye. 1914-1918 orosz, olasz-
front 

427 28.189 B/ni/5 cs. és kir. gye. 

27. gye. 1917 olasz front 152 28.191 B/TIU8 cs. és kir. gye. 
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27. Landwehr e. 1915-1916 olasz front 61 28.190 B/m/7 cs. és kir. gye. 
29. gye. 1914-1915 orosz front 129 28.185 B/m/1 cs. és kir. gye. 
31. gye. 1914-1919 szerb, román, 

olasz front 
82 16.324 B/mm cs. és kir. gye. 

32. gye. Ryba Géza 1914-1918 orosz, olasz 
front 

225 28.350 B/m/17 cs. és kir. gye. 

32. gye. Ryba Géza 1914-1918 orosz, olasz 
front 

70 28.351 B/m/18 cs. és kir. gye. 

32. gye. Ryba Géza 1914-1918 orosz, olasz 
front 

33 28.352 B/ra/19 cs. és kir. gye. 

32. gye. 1914-1918 vegyes frontok 83 28.186 B/ni/2 cs. és kir. gye. 
32. gye. 1914-1918 orosz front 448 28.188 B/m/4 cs. és kir. gye. 
33. gye. hadikiállítás 1917 24 28.193 B/ra/io cs. és kir. gye. 
34. gye. 1917-1918 orosz, olasz 

front 
99 20.894 B/m/6 cs. és kir. gye. 

66. gye. 1915-1916 orosz front 21 28.196 B/m/14 cs. és kir. gye. 
67. gye. XV. menetzlj. ind. 1915 Magyarország 8 28.195 B/m/13 cs. és kir. gye. 
83. gye. 1916 orosz front 86 28.187 B/mß cs. és kir. gye. 
86. tiroli önk. lövészbrigád 1915 Tirol 52 28.192 B/ni/9 cs. és kir. gye. 
24. táb. vadász zlj. 1915-1917 orosz, olasz 

front 
18 28.197 B/rn/15 cs. és kir. gye. 

24. táb. vadász zlj. 1915-1918 orosz, olasz 
front 

22 28.198 B/m/i6 cs. és kir. gye. 

34/n. zlj. 1914-1915 szerb, olasz 
front 

509 27.237 B/m/5/a cs. és kir. gye. 

6. gye. 1915-1917 orosz front 275 30.788 B/rn/12 cs. és kir. gye. 
34. gye. kassai 1914-1918 orosz, olasz 

front 
233 42.399 B/rny23 cs. és kir. gye. 

19. gye. 1916-1917 orosz, román 
front 

84 54.912 B/rny20 cs. és kir. gye. 

19. gye. 1917 orosz front 109 54.913 B/m/2i cs. és kir. gye. 
19. gye. 1918 olasz front 172 54.914 B/m/22 cs. és kir. gye. 
48. gye. nagykanizsai 1916-1918 orosz, román 

front 
49 55.076 B/rn/24 cs. és kir. gye. 

39. gye. debreceni 1916-1918 olasz front 41 59.312 B/ffl/25 cs. és kir. gye. 
34. gye. 1917 orosz front 54 63.920 B/m/26 cs. és kir. gye. 
39. gye. debreceni 1914-1918 5o 64.836 B/UJ/27 cs. és kir. gye. 
99. gye. bécsi 1914-1918 orosz front 96 71.177 B/rn/28 cs. és kir. gye. 
39. gye. debreceni, - Czer- 1914-1918 olasz front 39 78.441 B/m/29 cs. és kir. gye. 
mann 
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39. gye. debreceni, - Czer- 1914-1918 olasz front 28 78.442 B/ÛT30 cs. és kir. gye. 

. mann 

2S.gye. 1914-1918 vegyes front 53 78.957* B/m/31 cs. és kir. gye. 

86. gye. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

290 79.089 B/m/32 cs. és kir. gye. 

1. Landesschätze. 1914-1918 olasz, orosz 
front 

38 79.925 B/ru/33 cs. és kir. gye. 

, 26. gye. 1914-1918 olasz front 72 80.286 B/m/34 cs. és kir. gye. 

26. gye. 1914-1918 olasz front 99 80.285 B/m/35 cs. és kir. gye. 

I. Vilmos gye. 1914-1915 szerb, olasz 
front 

487 81.311 B/nr/36 cs. és kir. gye. 

52. gye.-Relkovic Dusán 1915 olasz front 82 87.666 B/m/37 cs. és kir. gye. 

József Műegyetem hadikór
ház 

1914-1918 Budapest 14 28.387 B/X/l eü. szolg. 

Fizikoterápiai kórház 1915 Karlovacz 24 28.388 B/X/2 eü. szolg. 
Váci úti hadikórház 1914-1915 Budapest 18 28.389 B/X/3 eü. szolg. 
68. eü. oszlop 1915 orosz front 65 28.390 B/X/4 eü. szolg. 
Német lovagrend hadikór
ház 

1914-1917 orosz front 68 28.391 B/X/5 eü. szolg. 

1115. sz. tábori kórház 1917 Kosna/Beszterce 21 28.392 B/X/6 eü. szolg. 
1007. sz. táb. kórház Zita 
katonaotthona 

1914-1918 Abbázia 20 28.393 B/X/7 eü. szolg. 

Gyulai lábadozó osztag 1915 Gyula 49 28.394 B/X/8 eü. szolg. 
Vöröskereszt kórház 1915 Villach 20 28.395 B/X/9 eü. szolg. 
Cs. és kir. 30. ho. eü. intézet 1914-1918 19 28.396 B/X/10 eü. szolg. 
39. honv. ho. /Hadffy/ eü. int. 1914-1918 orosz front 20 28.397 B/X/l 1 eü. szolg. 
Tá. gyengélkedő házak 1914-1918 keleti front 51 58.675 B/X/12 eü. szolg. 
37. ho. eü. oszlop 1914-1918 keleti front 24 58.676 B/X/l 3 eü. szolg. 
Hadifogolyszínház 1920 Szibéria 95 28.428 B/XW1 hadifog. 
Przemysl-i hadifoglyok em
lékalbuma 

1914-1933 Zadomszk, 
Pavlovszk 

93 28.770 B/XVI/2 hadifog. 

Csóti leszerelőtábor 1922 Csót 42 '0450 B/XVI/3 hadifog. 

Orosz hadifogoly munka
tábor 

1915-1918 Ostffyasszonyfa 38 28.771 B/XVI/4 hadifog. 

Orosz hadifogoly munka
tábor 

1915-1918 Ostffyasszonyfa 24 28.772 B/XW5 hadifog. 

Orosz hadifogoly munka
tábor 

1915-1918 Ostffyasszonyfa 61 8.932 B/XVI/6 hadifog. 

Orosz hadifogolytábor 1915 Kissitke 23 28.773 B/XVI/7 hadifog. 
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Csóti leszerelőtábor 1922 Csót 36 28.774 B/XVU8 hadifog. 
Szibériai hadifogolytáborok 1915-1920 Omszk, 

Krasznojarszk 
44 12.374 B/XVIZ9 hadifog. 

Magyar hadifoglyok Orosz
országban 

1915-1921 Tomszk 68 42.388 B/XW10 hadifog. 

Magyar hadifoglyok Orosz
országban 

1917 Tomszk 32 17.881 B/XW11 hadifog. 

Oroszországi hadifogolytá
bor 

192o Pervaja-Recska 18 63.577 B/XW12 hadifog. 

Hadifoglyok hazaszállítása 1920 Vladivosztok, 
Csót 

24 66.333 B/XW13 hadifog. 

Hadifogolytábor Ausztriában 1914-1918 Feldbach-
Mühldorf 

56 71.822 B/XW14 hadifog. 

HM Hadsegélyező Hivatal 
hadifénykép kiállítás 

1914-1916 Budapest 149 28.447 B/XV/1 hadiseg. 

HM Hadsegélyező Hivatal 
hadifénykép kiállítás 

1914-1917 Budapest 50 28.769 B/XV/9 hadiseg. 

Hadsegélyező Hivatal mű
ködése 

1916-1918 Budapest 77 28.450 B/XV/5 hadiseg. 

Hadsegélyező Hivatal em
lékalbum 

1914-1918 Budapest 50 28.768 B/XV/8 hadiseg. 

Fehér kereszt 1882-1917 Ausztria, Eu. 13 28.448 B/XV/2 hadiseg. 
Rokkantügyi intézet 1916 Pozsony 30 17.947 B/XV/3 hadiseg. 
Osztrák Vöröskereszt fel
szerelési és segélyvagon 

1914-1918 7 28.449 B/XV/4 hadiseg. 

Vöröskereszt sebesültszál
lító vonata 

1914-1916 Budapest, ve
gyes frontok 

18 28.451 B/XV/6 hadiseg. 

Császárfürdő rokkantintézet 1914-1918 Budapest 71 28.767 B/XV/7 hadiseg. 
Hadirokkant rehabilitációs 
intézet 

1914-1918 118 84.851 B/XV/10 hadiseg. 

Rokkant honvédek hadiipari 
kiállítása 

1917 Szarvas 18 37.870 B/XV/11 hadiseg. 

Magyarországi hősi és hadi
fogolytemetők 

1914-1918 Magyarország 185 0409 B/XVÜ/1 hadisír 

Erdélyi hősi temetők 1914-1918 Erdély 151 0407 B/XVJJ/2 hadisír 
Hősi temetők 1914-1918 Olasz front 117 0408 B/XVIJ/3 hadisír 
Hősi temetők 1914-1918 Olasz front 63 30.3% B/XVJJ/4 hadisír 
Hősi temetők 1914-1918 Galícia 151 0406 B/XVJJ/5 hadisír 
Ausztriai hősi temetők 1914-1918 Linz, Innsbruck 12 0405 B/XVU/6 hadisír 
Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Belgrád 33 0398 B/XVJJ/7 hadisír 
Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Nis 20 0399 B/XVJJ/8 hadisír 

— 82 — 



Megnevezés Idő Hely Db. Lt. sz. Helyszám Típus 

Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Nis 20 0400 B/XVIJ/9 hadisír 

Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Versec 28 0401 B/xvn/io hadisír 

Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Zimony, 
Bezsánia 

19 0402 B/xvn/ii hadisír 

Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Kostumica 19 0403 B/XVII/12 hadisír 

Jugoszláviai hősi temetők 1914-1918 Jugoszlávia 45 0404 B/XVD/13 hadisir 

Cs. és kir. haditengerészet 1914-1918 Duna, Adriai
tenger 

294 21.309 B/vn/i haditeng. 

Horthy M. a Novarán 1914-1918 olasz front 51 28.360 BATE haditeng. 

Cs. és kir. haditengerészet 1915-1918 olasz front, Tri
eszt 

118 28.361 B/vnz3 haditeng. 

Cs. és kir. haditengerészet 1914-1918 Adriai-tenger 125 57.527 B/VĽ/4 haditeng. 

Cs. és kir. haditengerészet 1914-1918 Adriai-tenger 144 58.437 BMI/5 haditeng. 

Cs. és kir. haditengerészet -
Zemplén Sz. 

1914-1918 Adriai-tenger 76 66.185 B/vn/6 haditeng. 

Cs. és kir. haditengerészet 1914-1918 Pola, Adriai
tenger 

60 83.125 B/VW7 haditeng. 

Cs. és kir. haditeng., Dunai 
Flottilla, M. kir. Folyamőrség 

1912-1927 Pola, Budapest 107 84.067 B/vn/8 haditeng. 

Cs. és kir. haditeng. -Soproni J. 1914-1918 Pola 43 78.285 B/vn/9 haditeng. 

Temes monitor kiemelése 1916 Száva 30 91.913 B/vn/io haditeng. 

SMS Kaiser Kari VI. hadi
hajó 

1914-1918 Adriai-tenger 154 92.073 B/VĽ/11 haditeng. 

SMS Kaiser Kari VI. hadi
hajó 

1914-1918 Adriai-tenger 144 92.074 B/VII/12 haditeng. 

Cs. és kir. 1. hds. ruhagyár 1914-1918 34 28.381 B/rx/i hadtáp 

Hadtáp barakktábor 1914-1918 Kunszentmiklós 76 28.382 B/TX/2 hadtáp 

Cs. és kir. mezögazd. csoport 1915-1916 Radziwilov 91 21.223 B/K/3 hadtáp 

8. hdt. hadigazdaság 1916-1918 szerb front 20 0020 B/TX/4 hadtáp 

35. ho. hadtáptörzs felvételei 1915 orosz front 85 28.383 B/DC/5 hadtáp 

Rézgyűjtés 1917 Budapest 33 28.384 B/K/6 hadtáp 

227. gk. oszlop, vegyes 
hadtáp 

1911-1918 Olasz front 95 28.385 B/TX/7 hadtáp 

Vegyes hadtáp 1915-1916 orosz,olasz 
front 

64 16.326 B/TX78 hadtáp 

1. hds. hadtáp felvételei 1914-1915 orosz front 120 28.386 B/TX/9 hadtáp 

17. honv. gye. 1915-1916 orosz,olasz 
front 

387 28.180 B/Q71 honv. gye. 

17. honv. gye. tisztek, arany 
vit. érmes leg. 

1914-1918 126 28.181 B/n/3 honv. gye. 
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20. népf. honv. gye. 1916-1917 orosz front 24 28.181 B/UßO honv. gye. 

301. honv. gye. 1914-1915 orosz front 85 389 B/n/14 honv. gye. 

306. honv. gye. 1915-1916 orosz font 309 17.976 B/D710 honv. gye. 

20. honv. gye. 1915-1917 orosz front 68 30.430 B/D/27 honv. gye. 

20. honv. gye. 1915-1917 orosz front 66 30.431 B/n/28 honv. gye. 

20. honv. gye. 1915-1917 orosz front 75 30.432 B/n/29 honv. gye. 

20. honv. gye. 1915-1917 orosz front 78 30.433 B/0730 honv. gye. 

20. honv. gye. 1915-1917 orosz front 75 30.434 B/IJ/31 honv. gye. 

20. honv. gye. 1915-1918 orosz, olasz 
front 

119 30.435 B/n/32 honv. gye. 

305. honv. gye. 1915-1916 orosz front 21 33.863 B/D77 honv. gye. 

305. honv. gye. 1916 orosz front 65 33.864 B/HZ33 honv. gye. 

305. honv. gye. 1916 Erdély 77 33.865 B/D734 honv. gye. 

305. honv. gye. 1917-1918 Bukovina 95 33.866 B/U/35 honv. gye. 

305. honv. gye. 1917-1918 Bukovina 32 33.867 B/n/36 honv. gye. 

305. honv. gye. 1917-1918 Bukovina 44 33.868 B/n/37 honv. gye. 

20. honv. népfelk. gye. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

53 42.915 B/n/39 honv. gye. 

312., 313. honv. gye. 1916 orosz front 109 49.976 B/n/40 honv. gye. 

11. honv. gye. Petrides Jenő 1914-1918 orosz front 172 56.173 B/n/4i honv. gye. 

11. honv. gye. Petrides Jenő 1914-1918 román front 179 56.164 B/n/42 honv. gye. 

9. honv. gye. -kassai 1915-1916 orosz front 281 57.801 B/n/43 honv. gye. 

9. honv. gye. -kassai 1914-1918 orosz, olasz 
front 

loo 68.162 B/n/44 honv. gye. 

32. gye. -budapesti 1916 Galícia 60 72.076 B/n/45 honv. gye. 

18. honv. gye. -soproni 1914-1918 Galícia 92 72.640 B/D746 honv. gye. 

31. honv. gye. -Hadácsi Rezső 1914-1918 olasz front 46 79.926 B/D747 honv. gye. 

31. honv. gye. - Hadácsi Rezső 1914-1918 olasz front 119 79.927 B/TJ/48 honv. gye. 

20. honv. gye. -nagykanizsai 1914-1918 orosz front 73 88.214 B/n/49 honv. gye. 

1. honv. gye. 1917-1918 olasz front 362 28.166 B/n/4 honv. gye. 

1. honv. gye. 1915-1916 olasz front 108 28.167 B/D75 honv. gye. 

1. honv. gye. 1918 olasz front 16 28.168 B/n/21 honv. gye. 

1. honv. gye. 1918 olasz front 19 28.169 B/n/22 honv. gye. 

1. honv. gye. 1918 olasz front 16 28.170 B/D723 honv. gye. 

1. honv. gye. 1918 olasz front 15 28.171 B/n/24 honv. gye. 

1. honv. gye. 1918 olasz front 31 28.172 B/D725 honv. gye. 

4. honv. gye. -Jámbor fhdgy. 1916-1917 olasz front 108 16.325 B/D726 honv. gye. 
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4. honv. gye. pótzlj. -Isonzó 
szobor leleplezése 

1917 Nagyvárad 32 16.575 B/n/13/a honv. gye. 

9. honv. gye. 1914-1916 vegyes frontok 173 28.174 MW3 honv. gye. 

9. honv. gye. 1914-1916 vegyes frontok 13 30380 B/n/15 honv. gye. 

9. honv. gye. 1914-1916 vegyes frontok 98 28.175 B/D716 honv. gye. 

9. honv. gye. 1914-1916 vegyes frontok 98 28176 B/n/i7 honv. gye. 

9. honv. gye. 1914-1916 vegyes frontok 80 28183 B/II/18 honv. gye. 

9. honv. gye. 1914-1916 vegyes frontok 90 28.184 B/n/i9 honv. gye. 

10. honv. gye. 1916 orosz front 250 28.177 B/n/9 honv. gye. 

10. honv. gye. 1916 olasz front 87 28.178 B/DTS/a honv. gye. 

10. honv. gye. 1916 román front 200 0033 B/n/8/b honv. gye. 

10. honv. gye. 1916 román front 177 0026 B/n/8/c honv. gye. 

10. honv. gye. 1916 román front 148 0027 B/n/8/d honv. gye. 

10. honv. gye. 1916 román front 124 0028 B/D78/e honv. gye. 

10. honv. gye. 8. szd. 1917 román, olasz 
front 

39 0032 B/n/2 honv. gye. 

11. honv. gye. 1917 román, olasz 
front 

67 28.179 B/D711 honv. gye. 

16. honv. gye. 1914-1916 orosz front 199 0024 B/Q712 honv. gye. 

Steiner-Szintay vőrgy gyűjt. 1915-1918 orosz front 104 29.619 B/IV/6 légierő 

Cs. és kir. 44. rep. szd. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

37 33.354 B/TV722 légierő 

Rep. Felvételek -Czapáry J. 1913,1. vh. orosz front 434 33.646 B/TV/24 légierő 

Rep. Felvételek -Czapáry J. 1913,1. vh. orosz front 469 33.647 B/TVY25 légierő 

Sigmund Ödön gyűjtése 1916-1917 orosz front 309 34.021 B/TV/26 légierő 

Steiner-Szintay vőrgy.gyujt. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

422 45.106 B/TV/27 légierő 

Steiner-Szintay vőrgy.gyujt. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

378 45.104 B/IV/28 légierő 

Steiner-Szintay vőrgy.gyujt. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

337 45.105 B/IV/29 légierő 

Legsikeresebb vadászrepü
lőgépek 

1914-1918 24 58.693 B/TW30 légierő 

Anderle Károly gyűjtése 1915-1921 olasz front 284 63.182 B/TV731 légierő 

Anderle Károly gyűjtése 1915-1921 olasz front 249 63.183 B/IV/32 légierő 

Anderle Károly gyűjtése 1915-1921 olasz front 164 63.184 B/TV/33 légierő 

Cs. és kir. 7. rep. sz. 1915-1918 orosz, olasz 
front 

407 64.544 B/TVY34 légierő 

Repülőgépjavító műhely 1916 Szeged - Rókus 100 64.732 B/TV/35 légierő 
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Pilóták és rep.gépek -Hefty 1912-1945 61 64.733 B/TV/36 légierő 

Repülés kezdetei -Hefty 1904-1912 61 64.735 B/TV737 légierő 

Pilóták és rep.gépek -Hefty 1920-tól Kaposvár 61 64.734 B/TV/38 légierő 

Cs. és kir. 70. rep. szd. 1914-1918 olasz front 49 68.322 B/TV739 légierő 

Cs. és kir. 14. rep. szd.-
Gazsó Ede 

1914-1918 orosz front 88 78.438 B/IV/40 légierő 

Csathó Ferenc emlékei 1914-1918 orosz front 423 82.654 B/TV/41 légierő 

Cs. és kir. 31. rep. szd. 1914-1918 88 82.659 B/TV/42 légierő 

Cs. és kir. 16. rep. szd. -
Bencze I. 

1914-1918 olasz front 197 84.601 B/IV/43 légierő 

Cs. és kir. 6. rep. szd., 5. 
pótsz. 

1915-1916 Igalo-Albánia 222 21.860 B/TV/16 légierő 

Cs. és kir. 8. rep. szd. 1915-1916 orosz, olasz 
front 

325 28.201 B/TV/5 légierő 

Cs. és kir. 24. rep. szd. 1917-1918 olasz front 151 21.146 B/TV/4 légierő 

Cs. és kir. 28. rep. szd. 1915-1918 olasz front 147 21.863 B/TV/2 légierő 

Cs. és kir. 34. rep. szd. 1917-1918 orosz, olasz 
front 

469 16.502 B/TV79 légierő 

Cs. és kir. 34. rep. szd. 1917-1918 olasz front 193 13.216 B/TV/15 légierő 

Cs. és kir. 34., 35. rep. szd. 1917 olasz front 107 21.858 B/TV/20 légierő 

Cs. és kir. 39. rep. szd. 1917-1918 olasz front 87 21.859 B/TV/7 légierő 

Cs. és kir. légierő, rep. gé
pek, rep. gép műszerek 

1914-1918 54 28.200 B/TV/3 légierő 

Rep. gépek és rep. felvételek 1914-1918 152 28.199 B/rv/i légierő 

Rep. gép típusok 1914-1918 300 28.221 B/rv/io légierő 

Repülős felvételek 1914-1918 vegyes frontok 354 21.864 B/rv/ii légierő 

Léghajók, rep. gépek 1916-1917 olasz front 23 28.204 B/TV/12 légierő 

Külföldi rep. gép típusok 1914-1930 100 445 B/TV/13 légierő 

Ismeretlen rep. alakulat 1914-1918 olasz front 59 21.862 B/TV/14 légierő 

Juhász Ferenc felvételei 1914-1915 orosz, szerb 
front 

29 B/TV/17 légierő 

Hadi rep. gép kiállítás 1917 Budapest 8 28.205 B/TV/18 légierő 

Hadi rep. gép kiállítás 1917 Budapest 8 28.206 B/TV/19 légierő 

Vegyes rep. felvételek 1914-1918 orosz, olasz 
front 

53 83.070 B/TV/21 légierő 

Banfield és Pál fhdgy-ok 
képei 

1917 orosz, olasz 
front 

48 21.857 B/TV/8 légierő 

Repülőgép alkatrészek 1914-1918 730 28.208 B/TV/a/l légifelv. 

Légi fényképek 1917-1918 olasz front 112 21.861 B/TV/a/2 légjfelv. 
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Légi fényképek 1917 Isonzó front 166 0457 B/TV/a/3 légifelv. 
Repülő emlékek, 14. rep. 
szd. 

1914-1916 Galícia, Krásne 217 28.209 B/IV/a/6 légifelv. 

Salac Oszkár felvételei 1915 Szeged 48 28.210 B/TV/a/7 légifelv. 
Tengerészeti rep. felvételek 1917 olasz front 33 28.211 B/TV/a/8 légifelv. 
Hidroplánok 1917 olasz front 24 28.212 B/TV/a/9 légifelv. 
Tengerészeti rep. felvételek 1914-1918 olasz front 35 28.213 B/TV/a/10 légifelv. 
Tengerészeti rep. felvételek 1914-1918 olasz front 21 28.214 B/TV/a/11 légifelv. 
Légi fényképek 1915-1918 vegyes frontok 51 21.856 B/TV/a/12 légifelv. 
Légi fényképek 1917 orosz front 13 28.215 B/TV/a/13 légifelv. 
Légi fényképek 1914-1918 olasz front 18 28.216 B/TV/a/14 légifelv. 
Légi fényképek 1917 olasz front 295 28.202 B/TV/a/15 légifelv. 
Légi fényképek 1917 olasz front 304 16.501 B/rWa/16 légifelv. 
Cs. és kir. 8. rep. szd. légi 
felvételei 

1914-1915 vegyes frontok 353 28.203 B/TV/a/17 légifelv. 

Cs. és kir. 44. rep. szd. légi
felvételei 

1917 olasz front 30 28.207 B/TV/a/18 légifelv. 

Rep. megfigyelő kik. segédlet 1914-1918 43 33.682 B/TV/a/19 légifelv. 
Kik. segédlet csapatoknak 1914-1918 36 61.494 B/TV/a/20 légifelv. 
3. honv. hu. e. -Szeged l.vh előtt 

is 
szerb, olasz 
front 

419 28.217 B/V/l lovasság 

3. honv. hu. e. -Szeged 1914-1916 orosz front 924 28.218 B/Y72 lovasság 
3. honv. hu. e. -Szeged 1915-1918 orosz front 75 28.219 B/V/3 lovasság 
3. honv. hu. e. -Szeged 1917-1918 orosz, olasz 

front 
71 28.220 B/V/4 lovasság 

10. honv. hu. e. 1914-1915 szerb front 82 69.501 B/V76 lovasság 
10. honv. hu. e. 6. sz. 1914 szerb front 52 20.780 B/V/5 lovasság 
2. honv. hu. e. -Debrecen 1914-1918 vegyes frontok 277 44.358 B/W77 lovasság 
2. honv. hu. e. -Kende György 1915-1916 orosz front 30 44.360 B/V/8 lovasság 
2. honv. hu. e. -Borzsovay J. 1914-1918 orosz, román 

front 
76 44.359 B/V/9 lovasság 

Cs. és kir. 14. hu. e. 1914 orosz front 52.015 B/V/10 lovasság 
Cs. és kir.14.hu. e. 1914-1915 orosz front 109 52.016 B/V/l 1 lovasság 
Cs. és kir.14.hu. e. 1915-1916 orosz front 241 52.017 B/V/12 lovasság 
Cs. és kir.14.hu. e. 1915-1916 orosz front 222 52.018 B/V/13 lovasság 
Cs. és kir.14.hu. e. 1916 orosz front 197 52.019 B/V/14 lovasság 
Cs. eskir.14.hu. e. 1916-1917 román front 140 52.020 B/V/15 lovasság 
Cs. é s kir.14.hu. e. 1917 román front 206 52.021 B/V/16 lovasság 
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Cs. és kir.14.hu. e. 1917-1918 román front 246 52022 B/V717 lovasság 
Cs. és kir.14.hu. e. 1918 olasz front, Ga

lícia 
189 52.023 B/V/18 lovasság 

Cs. és kir. 13. hu.e. 1914-1915 orosz front 196 60.055 B/V719 lovasság 
Cs. és kir. 12. hu. e. -portrék 37 70.701 B/V/20 lovasság 
Cs. és kir. 13. dragonyos e. 1914 Klattau 186 72203 BAT/21 lovasság 
Hu. önkéntesek kiképzése 1916 Kisrákos 41 80146 BA722 lovasság 
8. honv. hu. e. -Pécs 1914-1918 orosz front 58 80.682 B/V/23 lovasság 
Lovastiszti portrék -Cs. és 
kir. 8. hadtesttörzs 

1914-1918 38 88.660 B/V724 lovasság 

11. hds. pság -Danid vezds. 1916 tiroli front 65 28.147 B/I/9 magasp. 
7. hds. törzs -Pflanzer-Baltin 1915-1916 orosz front 44 28.151 B/l/14 magasp. 
10. hds.- Rohr vezds. 1915-1916 olasz front 55 28.152 B/I/15 magasp. 
10. hds.- Rohr vezds. 1915 olasz front 64 28.157 B/I/20 magasp. 
DC hdt. 1917 orosz front 184 28.153 B/I/16 magasp. 
XV. hdt. 1915-1916 Isonzó front 263 28.148 B/I/10 magasp. 
XVI. hdt. törzs 1916 olasz front 306 28.146 B/I/S magasp. 
XXV. hdt. -Hoffmann 1914-1916 orosz front 155 22094 B/I/13 magasp. 
XXV. hdt. -Hoffmann 1914-1915 orosz front 150 28.155 B/I/18 magasp. 
XXV. hdt. -Hoffmann 1915-1916 orosz front 195 28.158 B/I/21 magasp. 
XXV. hdt. -Hoffmann 1915-1918 orosz, olasz 

front 
40 28.163 B/I/29 magasp. 

XXV. hdt. -Hoffmann 1915-1916 orosz front 50 28.164 B/I/28 magasp. 
XXV. hdt. -Hoffmann 1915 olasz front 40 28.161 B/I/33 magasp. 
XXn. hdt. -Fath 1916 orosz front 115 28.156 B/I/19 magasp. 
Gerock-csoport 1916 orosz front 45 28.154 B/I/17 magasp. 
20. honv. ho. 1915-1916 olasz front 327 28.140 magasp. 
20. honv. ho. 1915-1916 Monte San 

Michèle 
327 28.141 magasp. 

20. honv. ho. 1915-1916 Monte San 
Michèle 

327 28.142 magasp. 

20. honv. ho. 1915-1916 Monte San 
Michèle 

28.143 magasp. 

20. honv. ho. 1914-1916 Monte San 
Michèle 

862 17.938 magasp. 

Cs. és kir. 9. gy. ho. 1915-1916 Isonzó 77 28.145 B/I/7 magasp. 

Cs. és kir. 17. gy. ho. 1918 olasz front 219 28.144 B/I/6 magasp. 

39. honv. gy. ho. 1916-1918 orosz, olasz 
front 

119 28.149 B/I/ll magasp. 
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Cs. és kir. 17.gy. ho. 1916 orosz front 87 28.150 B/I/12 magasp. 
Cs. és kir. 53. gy. ho. 1916-1917 orosz front 23 28.159 B/V22 magasp. 
Cs. és kir. 53. gy. ho. 1915-1916 szerb front 64 20.786 B/U30 magasp. 
Ces. és kir. 53. gy. ho. 1917-1918 olasz front 79 20.790 B/U32 magasp. 
Cs. és kir. 53. gy. ho. 1914-1918 orosz front 49 28.165 B/IZ23 magasp. 
128. honv. gy. dd. 1916-1918 orosz, olasz 

front 
225 6948 B/UZ7 magasp. 

128. honv. gy. dd. 1916 orosz front 93 20.787 B/U31 magasp. 
9. népfelkelő hadtáp dd. 1914 szerb front 16 28.162 B/U26 magasp. 
XXI. hdt., 20. honv. ho., 
28., 2. hegyi dd. 

1915-1916 orosz, szerb, 
olasz front 

296 28.160 B/V24 magasp. 

Cs. és kir. 17. hegyi dd. 1915-1916 szerb front 169 6951 B/U34 magasp. 
7. hds. -Inkey Zsigmond hu. 
fhdgy. 

1915-1917 orosz, román 
front 

107 37.133 B/V25 magasp. 

Szurmay-hdt. 1915-1916 orosz front 7 63.865 B/I/35 magasp. 
Hoffmann-hdt. 1915-1916 orosz front 50 64.244 B/136 magasp. 
20. honv. gy. ho. 1914-1919 orosz, olasz 

front 
175 66.542 B/U37 magasp. 

Magasabb parancsnokok 
portréi 

1914-1915 154 70.132 B/I/38 magasp. 

Szurmay-hdt. pság tisztjei: 
karikatúrák, Schramm Vik
tor alkotásai 

1914-1918 orosz front 20 73.704 B/U39 magasp. 

Dr. Novak hídépítő csoport 1915 orosz front 224 28.362 B/vm/i műszcsap. 
Vasúti hidak újjáépítése 1915 szerb front 62 28.363 B/vm/2 műszcsap 
Karakó-viadukt újjáépítése 1916-1917 román front 29 28.364 B/vm/3 műszcsap 
Vasúti híd újjáépítése 1916 Ivangorod 106 28.365 B/VHI/4 műszcsap 
Salcanói híd újjáépítése 1918 olasz front 22 28.366 B/vm/5 műszcsap 
Drina-híd helyreállítása 1916 szerb front 25 28.367 B/vm/6 műszcsap 
Drina-híd helyreállítása 1916 szerb front 25 28.368 B/vm/7 műszcsap 
Zimony-Belgrád vasúti híd 
újjáépítése 

1915 szerb front 28 412 B/Vffl/8 műszcsap 

Vasúti gőzkomp építése 1914-1918 Alduna-Giurgiu 12 28.369 B/VW9 műszcsap. 
Pruth-híd helyreállítása 1915 orosz front 27 28.370 B/vm/io műszcsap. 
Sólyom-Fekete Gellért ezds. 
gyűjtése 

1914-1917 szerb, orosz 
front 

673 28.379 B/vmai műszcsap. 

Alagutak építése 1914-1918 olasz front 14 28.371 B/vm/22 műszcsap. 
Vízvezetéképítés 1915-1917 Doberdo 91 12.003 B/VÏÏI/23 műsz csap. 
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Hofhauser szds. vasútépítő 
csoportja 

1916-1917 orosz front 25 28.372 B/Vm/24 műszcsap. 

Hofhauser szds. vasútépítő 
csoportja 

1916-1917 orosz front 25 28.373 B/VIII/25 műszcsap. 

Műszaki munkák 1914-1918 22 16.383 B/Vm/26 műszcsap. 
Vasútépítés 1914-1918 orosz front 20 28.374 B/VIII/31 műszcsap. 
Villanyvasút építése 1916 Bukovina 61 28.375 B/VmZ32 műszcsap. 
Függő vasút 1916 Cattaro-Cetinje 56 28.376 B/Vm/33 műszcsap. 
Vasút és tábori vasút építése orosz front 45 28.377 B/VIII/37 műszcsap. 
Hidak, vasutak helyreállí
tása 

1914-1915 orosz, szerb 
front 

97 28.378 B/VmV35 műszcsap. 

35. vasútépítő szd. 51 28.380 B/VIII/36 műszcsap. 
1. vasúti e. 1914-1916 orosz front 46 36.829 B/VmV37 műszcsap. 
33.vasútépítő szd. 1915-1916 szerb front 82 75.521 B/Vm/38 műszcsap. 
Gázálarcok, gázkészülékek 1914-1918 orosz front 11 85.512 B/vm/4i műszcsap. 
5. hds. -Boroevich 1915-1917 Isonzó 27 28.415 B/xn/i olasz front 
17. honv. gye. 1915-1917 Isonzó 156 28.416 B/xn/2 olasz front 
10. honv. gye. -fedezékek, 
tüzérség, légierő 

1917-1918 Isonzó, Tirol 154 0029/1 B/Xn/4/a olasz front 

10. honv. gye. -fedezékek, 
tüzérség, légierő 

1917-1918 Brenta front 161 0029/2 B/Xn/4/b olasz front 

10. Isonzó csata 1917 Isonzó 18 28.419 B/xn/5 olasz front 
Doberdói hadszíntér- pano
ráma képek 

1915-1917 Doberdo 9 28.425 B/Xn/14 olasz front 

Vegyes felvételek 1916-1917 Isonzó 92 30.220 B/Xn/17 olasz front 
Vegyes felvételek 1916 Isonzó 43 16.327 B/Xn/18 olasz front 
Vegyes felvételek 1916-1918 Isonzó, Piave 20 28.423 B/xn/io olasz front 
Piavei átkelés 1918 Piave 77 20.792 B/xn/n olasz front 
Piavei frontfelvételek 1918 Piave 77 20.791 B/xn/i5 olasz front 
Piavei frontfelvételek 1918 Piave 44 20.793 B/xn/i6 olasz front 
Vegyes frontfelvételek 1916 Karinthia, 

Isonzó 
42 19.775 B/Xn/13 olasz front 

Karinthiai lövészek em
léklapja 

1915 Karinthia 1 28.431 B/XD/3 olasz front 

Vegyes frontfelvételek 1917 Karinthia 34 28.424 B/xn/i2 olasz front 
Zsákmányolt olasz harctéri 
felvételek 

1917-1918 olasz front 201 28.422 B/xn/9 olasz front 

Front mögötti felvételek 1915-1918 olasz front 108 28.420 B/xn/6 olasz front 
Frontfelvételek 1915-1918 Tirol 13 28.421 B/xn/7 olasz front 
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Medve Artúr fhdgy. gyűjtése 1914-1918 Adria, hátor

szág 
125 16.745 B/Xu78 olasz front 

Vegyes frontfelvételek 1917-1918 Tirol 96 32.108 B/XJJ/19 olasz front 
Hölzl Pál hdgy. gyűjtése 1915 olasz front 12 56.727 B/Xn/20 olasz front 
Frontfelvételek 1914-1918 Isonzó 48 67.992 B/xn/2i olasz front 
Görgey Lajos vőrgy. képei 1918 olasz front 37 74.066 B/XU/22 olasz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 olasz front 30 80.284 B/XIJ/23 olasz front 
Ágotha Árpád őrgy. képei 1914-1918 olasz front 364 82.204 B/XU/24 olasz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 Tirol 166 84.773 B/XÜ725 olasz front 
Odorfer Rezső hdgy. felvé 1914-1918 olasz front 132 89.911 B/XĽZ26 olasz front 
telei 
Odorfer Rezső hdgy. felvé 1914-1918 olasz front 105 89.912 B/XII/27 olasz front 
telei 
Müller Pál frontemlékei 1917 olasz front 127 91.164 B/XL728 olasz front 
Halmi Béla emlékei 1914-1918 olasz front 150 91.986 B/XIIZ29 olasz front 
Halmi Béla emlékei 1914-1918 olasz front 43 91.987 B/XH/30 olasz front 
Dr. Szász Elemér fhdgy. 1917-1919 olasz front 47 92.156 B/XU/31 olasz front 
emlékei 
Deák Jenő tü. szds. emlékei 1914-1918 olasz front 11 92.542 B/xn/32 olasz front 
VU. hdt. csapatai 1914-1917 orosz, olasz 

front 
65 28.398 B/XI/1 orosz front 

Hrabár fhdgy. albuma 1914-1915 orosz front 120 28.399 BDG/2 orosz front 
Hrabár fhdgy. albuma 1914-1915 orosz front 119 28.400 B/XJ/3 orosz front 
Vegyes frontképek 1914-1918 orosz front 45 28.401 B/XĽ4 orosz front 
Toporutz-rarance-i harcok 1916-1917 orosz front 101 17.977 B/XI/5 orosz front 
Medvey fhdgy. felvételei 1915-1916 Galícia 99 16.744 B/Xl/6 orosz front 
Cs. és kir. 2. gye. 1915-1916 Galícia 106 28.402 B/xsn orosz front 
Sávoly dd. csapatai 1915-1916 Galícia 47 17.975 B/XJ/7/a orosz front 
Vegyes felvételek 1915 Galícia 73 28.403 B/XL/8 orosz front 
Vegyes felvételek 1915 Galícia 64 28.404 BDG/9 orosz front 
7. hds. -front mögötti képek 1916-1917 Galícia 76 28.405 B/XI/10 orosz front 
69. gy.dd. -Weiler Károly 1915 Galícia 96 27.668 B/XMO/a orosz front 
fhdgy. 
128. dd. törzs 1916-1917 orosz, olasz 

front 
85 20.789 B/XI/11 orosz front 

128. dd. törzs 1916 orosz front 100 20.788 B/XM2 orosz front 
Przemysli emlékalbum 1915 Przemysl 24 28.406 B/XI/13 orosz front 
Gorlicei áttörés emlékalbuma 1915 Galícia 52 28.407 B/XI/14 orosz front 
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Frontképek 1915-1917 orosz, olasz 

front 
96 •0389 B/XI/15 orosz front 

Dr. Zempléni Béla emlékei 1915 orosz front 30 17.260 B/XI/16 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz front 22 28.408 B/XI/17 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914 orosz front 42 28.409 B/XI/18 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1916-1918 orosz front 59 17.259 B/XI/19 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz front 19 28.410 B/XI/20 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz front 20 28.411 B/XIZ21 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1915-1916 orosz front 20 28.412 B/XJ/22 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz front 164 28.413 B/XK23 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz front 19 28.414 B/XI/24 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1917 Volhinia 182 28.826 B/XI725 orosz front 
Zdenko Aljanic fhdgy. 
gyűjtése 

1914-1917 orosz front 132 28.827 BfXÍ/26 orosz front 

Vegyes frontfelvételek 1916 Galícia 78 28.194 B/XI/27 orosz front 
Przemysli emlékalbum 1915 Galícia 28 32.647 B/XI/28 orosz front 
Kolozsváry László szds. 
felvételei 

1914-1918 orosz front 249 42.613 BDG/29 orosz front 

Kolozsváry László szds. 
felvételei 

1914-1918 orosz front 210 42.614 B/XIX30 orosz front 

Gorlicei áttöréstől Przemysl 
elfoglalásáig 

1915 orosz front 79 55.718 B/XIZ31 orosz front 

Cs. és kir. Krakkói Műszaki 
Igazgatóság 

1914-1918 Ivangorod, 
Lublin 

151 55.719 B/Xiy32 orosz front 

Gábor Gyula fhdgy. gyűjtése 1914-1918 orosz front 100 68.162 B/XI/33 orosz front 
rv. Károly király a fronton 1916-1918 Galícia 181 70.133 B/XIZ34 orosz front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 Lemberg, 

Przemysl 
81 72.876 B0O/35 orosz front 

Görgey Lajos vőrgy. képei 1916-1917 orosz front 106 74.068 BDŒ36 orosz front 

Klebelsberg Kunónak aján
dékozott album 

1916 orosz front 80 76.996 B/Xißl orosz front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz front 104 77.609 B/Xl/38 orosz front 

Katonai sítanfolyam 1915-1917 olasz front 157 28.775 B/XVffl/1 sport, szúih. 

Első magyar frontszínház 1918 Galícia, orosz 
front 

343 2781 B/xvm/2 sport, szúih. 

Első magyar frontszínház 1918 szerb, román 
front 

226 2782 B/XVHIX3 sport, szúih. 

Pázmány Ferenc táboriszín
ház-igazgató felv. 

1914-1916 Szerb front, 
hátország 

22 33.989 B/xvm/4 sport, szúih. 

Vegyes felvételek 1915-1917 Szerbia 64 28.418 B/xm/i szerb front 

— 92 — 



Megnevezés Idő Hely Db. Lt. sz. Helyszám Típus 
128. dd. törzs felvételei 1915 Bosznia 56 20.917 B/xmz2 szerb front 
Szerbia meghódítása -128. 
dd. törzs felvételei 

1915 szerb front 59 20.785 B/xm/3 szerb front 

Front mögötti képek -128. 
dd. törzs felvételei 

1915 Bosznia 14 20.781 B/Xffl/4 szerb front 

128. dd. törzs felvételei 1915 Bosznia 22 20.918 B/xm/5 szerb front 
128. dd. törzs felvételei 1915 Rogatica 39 20.784 B/xm/6 szerb front 
128. dd. törzs felvételei 1915 Rogatica 30 20.782 B/xm/7 szerb front 
128. dd. törzs felvételei 1915 Rogatica 27 20.783 B/xm/s szerb front 
Montenegro elfoglalása 1915 Montenegro 63 21.941 B/xm/9 szerb front 
Vegyes felvételek 1915 Szerbia 41 28.426 B/XJJJ/10 szerb front 
Vegyes felvételek-György 
Lajos vőrgy. 

1914-1915 Belgrád 111 74.067 B/XIII/11 szerb front 

Belgrádi képek 1915 Belgrád 61 28.428 B/Xm/12 szerb front 
128. dd. törzs felvételei 1915 Rogatica 44 6.949 B/xm/i3 szerb front 
Albániai események 1914-1917 Albánia 105 85.242 B/XIII/14 szerb front 
Belgrádi képek 1915 Belgrád 61 85.343 B/xm/i5 szerb front 
Cs. és kir. 8. hegyi á. e. 3. 
üteg 

1914-1915 orosz, olasz 
front 

147 28.355 B/VM tüzérség 

10. táb. á. e. egyik ütege 1914 orosz front 7 28.356 B/VI/2 tüzérség 
Pustertal belövése 1915 olasz front 34 28.357 B/VI73 tüzérség 
42 cm-es tarack hatása 1914-1918 orosz, olasz 

front 
24 28.358 B/W4 tüzérség 

8 cm-es Igv. á. 1916-1918 olasz front 12 28.359 B/VT/5 tüzérség 
Lotti Emil tü. fhdgy. fel
vételei 

1915 bolgár front 48 23.081 B/W6 tüzérség 

Lotti Emil tü. fhdgy. fel
vételei 

1914 szerb front 24 23.080 B/W7 tüzérség 

Lotti Emil tü. fhdgy. fel
vételei 

1916-1917 olasz front 48 23.079 B/VI/8 tüzérség 

Lotti Emil tü. fhdgy. fel
vételei 

1917-1918 olasz front 48 23.082 B/VT/9 tüzérség 

Hríbik /Hámori/ tü. fhdgy. 
felv. 

1915 szerb front 37 26.846 B/VWa tüzérség 

Zamaróczi Jenő tü. fhdgy. 
felv. 

1916 orosz front 158 26.805 B/VI/3/a tüzérség 

Cs. és kir. 4. tü. e. 1915-1916 olasz front 228 42.601 B/VJ/10 tüzérség 
Cs. és kir. 35. tü. mérőszd. -
Erődi 

1918 orosz, francia 
front 

61 49.064 BAH/11 tüzérség 
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37 honv. tarackos e., 137. 
táb. tü. e. 

1917-1918 román, olasz 
front 

157 49.281 BAT/12 tüzérség 

Cs. éskdr.14. táb. á. e. -
Dinnyés S. 

Oroszoszág, 
Olaszország 

37 49.227 B/VM3 tüzérség 

Cs. és kir. 16. táb. á. e. 1914-1918 orosz, olasz 
front 

150 55.071 B/VM4 tüzérség 

Cs. és kir. 27. táb. tü. e. 1918 olasz front 172 55.072 B/VI/15 tüzérség 
Cs. és kir. 1/4. hegyi tarac
kos üteg 

1916 Közel-Kelet 245 78.215 B/VJ/16 tüzérség 

1. honv. táb. tarackos o. 1915-1917 orosz front 152 79.924 B/W17 tüzérség 
Lovas tüzérek -Gál József 1914-1918 orosz front 192 79.929 B/W18 tüzérség 
Lovas tüzérek -Gál József 1914-1918 orosz front 96 79.930 B/W19 tüzérség 
13. hegyi. tü. e. 2. üteg 1914-1918 szerb, olasz 

front 
299 80.313 B/VJ/20 tüzérség 

Tüzérek 1914-1916 orosz front 124 82.665 B/VT/21 tüzérség 
Szemes Vazul emlékei 1915-1918 román front 181 89.090 B/VJ/22 tüzérség 
VII. hdt. -József főherceg 1915-1916 olasz front 78 28.417 B/XIV/1 vegyes front 
ÍV. hdt. -vegyes felvételek 1914-1915 szerb, orosz 

front 
211 28.429 B/XTV/2 vegyes front 

ÍV. hdt. -vegyes felvételek 1915-1916 orosz front 386 28.430 B/XTV/3 vegyes front 
Vegyes felvételek 1916-1917 orosz, román 

front 
83 31.773 B/XIV/4 vegyes front 

Medvey Artúr gyűjtése 1914-1920 orosz, olasz 
front 

355 16.743 B/XIV/5 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1915-1916 orosz, olasz 
front 

285 28.432 B/XTV/6 vegyes front 

,JÉrdekes Újság" háborús al
buma 

1914-1915 12 28.433 B/XTV/7 vegyes front 

Bárczy István látogatása a 
fronton 

1914-1918 olasz, szerb 
front 

89 80.147 B/XIV/8 vegyes front 

Vegyes felvételek 1914-1918 orosz front 22 28.434 B/XTV/9 vegyes front 
Vegyes felvételek 1915-1917 orosz, olasz 

front 
317 16.742 B/xrv/io vegyes front 

Mozgósítás 1914 Magyarország 50 0469 B/XIV/11 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914 szerb, orosz 

front 
50 0469 B/xrwi2 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914 szerb front 50 0469 B/XTV/13 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1915 szerb, orosz 

front 
50 0469 B/XIV/14 vegyes front 

Front mögötti képek 1914-1918 orosz front 79 16.852 B/XTV/15 vegyes front 
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Képek a Kárpátokból 1914-1918 Kárpátok 14 28.452 B/XIV/16 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1916-1917 orosz, olasz 

front 
58 16.568 B/XTV/17 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1916-1917 orosz, olasz 
front 

58 17.248 B/XTV717 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1916-1917 orosz, olasz 
front 

58 17.249 B/XIV/17 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1916-1917 orosz, olasz 
front 

58 17.250 B/XIV/17 vegyes front 

Vegyes felvételek 1914-1917 szerb, orosz 
front 

38 28.435 B/XTV/18 vegyes front 

Hátországi és frontfelvé
telek 

1914 szerb, orosz 
front 

27 28.436 B/XIV/19 vegyes front 

Mozgósítás 1914 Magyarország 26 13.873 B/XTV/20 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1915 orosz front 30 13.813 B/XIV/21 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1915-1916 orosz, román 

front 
30 13.843 B/XTW22 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1916 orosz, szerb 
front 

25 28.437 B/XIV/23 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz, olasz 
front 

50 28.438 B/XTV/24 vegyes front 

Basch Árpád képet fest 1914-1918 Budapest 8 28.439 B/XTV/25 vegyes front 
Székesfehérvári repülőé, 
póttest 

1918 9 28.440 B/XIV/26 vegyes front 

Vegyes felvételek 1914-1918 orosz front 22 28.441 B/XTV/27 vegyes front 
Cs. és kir. 59. gye. 1916-1917 orosz, olasz 

front 
49 23.490 B/XIV/28 vegyes front 

Ágotha Árpád őrgy. hagya
téka 

1914-1918 olasz, orosz 
front 

369 82.205 B/XIV/29 vegyes front 

Festmények és fényképek 1914-1918 40 28.443 B/XTW30 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1915 orosz, szerb, ro

mán front 
48 28.444 B/XIV/31 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz, olasz 
front 

17 28.445 B/XIW32 vegyes front 

Háborús emlékek 1914-1918 orosz, szerb, 
olasz front 

134 28.446 B/XTV/33 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 Erdély 103 82.657 B/XIW34 vegyes front 
Belgrádi katonai rendőrség 1915-1916 szerb front 87 28.453 B/XTV/35 vegyes front 
Vegyes felvételek 1914-1918 olasz, török 

front 
108 19.106 B/XIV/36 vegyes front 

— 95 — 



Megnevezés Idő Hely Db. Lt. sz. Helyszám Típus 
Medvey fhdgy. emlékei 1917-1918 orosz, olasz 

front 
144 28.454 B/XM37 vegyes front 

Vegyes felvételek 1914-1918 szerb, orosz, 
olasz front 

15 32.236 B/XIW38 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1915-1917 orosz front 35 44.174 B/XNB9 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1917-1918 orosz, olasz 

front 
126 44.173 B/XTV/40 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz, olasz 
front 

71 72.345 B/XTV/41 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 123 72.346 B/XTV/42 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 olasz, bolgár 

front 
32 73.204 B/XTV/43 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 olasz, orosz 
front 

56 73.455 B/XTV/44 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 79 77.608 B/XTV/45 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 139 77.610 B/XIV/46 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek -
Hirsch Ottó 

1914-1918 87 78.439 B/XIV/47 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek -
Hirsch Ottó 

1914-1918 117 78.440 B/XTV/48 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 122 82.658 B/XTV/49 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 60 83.050 B/XTV/50 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 60 83.049 B/XIV/51 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 58 83.048 B/XTV/52 vegyes front 
Vegyes frontfelvételek 1914-1918 60 83.047 B/XTV/53 vegyes front 
Albániai képek 1914-1918 Albánia 128 86.420 B/XTV/54 vegyes front 
Kozmann Tivadar emlékei 1914-1918 orosz front 104 91.158 B/XIV/55 vegyes front 
Kozmann Tivadar emlékei 1914-1918 román front 105 91.159 B/XTV/56 vegyes front 
Kozmann Tivadar emlékei 1914-1918 román front 138 91.160 B/XIV/57 vegyes front 
Kozmann Tivadar emlékei 1914-1918 román, olasz 

front 
251 91.161 B/XTV/58 vegyes front 

Cs. és kir. 14. Ballonab
teilung -Kirchner Ede 

1914-1918 Galícia, olasz 
front 

182 91.167 B/XN/59 vegyes front 

Cs. és kir. 14. Ballonab
teilung -Kirchner Ede 

1914-1918 Galícia, olasz 
front 

72 91.168 B/xrv/60 vegyes front 

Vegyes frontfelvételek 1914-1918 orosz, román 
front 

68 92.513 B/XTV/61 vegyes front 

Hadifénykép-kiállítás képei 1914-1918 20 92.569 B/XTV/62 vegyes front 
2. honv. gye. harcgyakorlat 1925 Piliscsaba 20 27.768 D/í/20 alakulat 
2. honv. gye. népünnepély 1926 Piliscsaba 16 27.769 D/I/21 alakulat 
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2. honv. gye. harcgyakorlat 1926 Piliscsaba 23 27.770 D/U22 alakulat 
2. honv. gye. harcgyakorlat 1926 Garancs 11 27.771 D/V23 alakulat 
2. honv. gye. menetgyakorlat 1932 Tétény 8 27.772 D/U24 alakulat 
2. honv. gye. vegyes képek 1926 Piliscsaba 16 27.773 D/V25 alakulat 
7. vegyesdd. tisztikara 1935 Miskolc 74 30.153 D/V26 alakulat 
Nemzeti hds. -bevonulás 1919 Budapest 19 65.853 mm alakulat 
7. ker. testnev. felügy. tisztjei 1937 Eger 21 68.334 D/1/28 alakulat 
8. gye. bevonulása 1921 Pécs 92 73.413 D/IZ29 alakulat 
Folyamőrség -Cseh József 1926-1930 Duna 138 76.262 D/1/30 alakulat 
Tüzér album 1938-1939 Dunántúl 104 82.664 D/IZ31 alakulat 
Tüzér album 1938-1939 Dunántúl 139 82.666 D/IZ32 alakulat 
Képviselőházi őrség 1930-1933 Budapest 7 86.342 D/1733 alakulat 
30. harckocsi e., 1. harckocsi e. 1942 Esztergomtábor 

-Párkány 
48 88.222 DflZ34 alakulat 

1. honv. gye. -egyetemi század 1925-1931 Magyarország, 
Sopron 

46 88.809 D/IZ35 alakulat 

3. felderítő zlj. 1943 Szilágysomlyó 10 90.261 D/K36 alakulat 
7. honv. gye. tisztikara 1933-1937 Kecskemét, 

Kiskunhalas, 
Gara, Tompa 

87 90.852 D/I/37 alakulat 

7. honv. gye. tisztikara 1928-1929 Kaposvár 76 65.037 D/l/l alakulat 
1. határőre. -15. honv. gye. 
tisztikara 

1937 Piliscsaba 80 27.755 D/1/2 alakulat 

1. határőre. -15. honv. gye. 
altiszti kara 

1937 Piliscsaba 69 27.756 D/J/3 alakulat 

1. határőre. -15. honv. gye. 
tisztikara 

1932-1937 Piliscsaba 108 27.757 D/1/4 alakulat 

Abauj-Zempléni gye. tisz
tikara 

1921 Abaúj-Zemplén 
vármegye 

59 27.758 DflZ5 alakulat 

1. tü. e. 2. üteg - Bercsényi 1932-1933 Magyarország 339 26.369 D/1/6 alakulat 
15. gye. zászlószentelése 1936 Vác 66 27.759 mn alakulat 
Kat. Építésvezetőség munkái 1929 28 27.760 D/Ü8 alakulat 
Pécsi repülő szd. 1938-1942 Pécs 500 85.241 Dfl/9 alakulat 
15. honv. gye. élete 1937 Budapest 37 27.762 Dfl/10 alakulat 
Folyamőrség 1920-1944 Duna, Magya

rország 
58 85.201 D/J/l 1 alakulat 

13. honv. gye. csapatzászló 
története 

1939-1944 Miskolc 54 27.763 Dfl/13 alakulat 

Nemzeti Hadsereg életéből 1919-1920 Győr 19 17.251 D/1/14 alakulat 
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1. honv. gye. -laktanya 1927 Budapest 8 27.764 D/U15 alakulat 
1. honv. gye. -emlékalbum 1927 Budapest 11 27.765 D/U16 alakulat 
2. utász zlj. 1935-1936 Győr 52 48.421 D/Ull alakulat 
8. honv. gye. bevonulása 1921 Pécs 28 27.766 D/vm alakulat 
2. honv. gye. harcgyakorlat 1926 Piliscsaba 19 27.767 D/I/19 alakulat 
14. honv. gye. -Kenessey A. 1930-1938 Magyarország 241 91.040 D/1/38 alakulat 
14. honv. gye. -Kenessey A. 1930-1940 Magyarország, 

Felvidék 
151 91.041 D/IZ39 alakulat 

Páncélos mozgósítási gya
korlat 

1939 Vác 42 91.135 D/I/40 alakulat 

Szabados Béla légügyi ok
tató pilóta albuma 

1935-1993 Magyarország 87 91.875 D/1/41 alakulat 

Kelemen Károly repülő 
szds. Emlékei 

1934-1941 Magyarország 77 93.079 D/I/42 alakulat 

Tóth Kázmér repülő zászlós 
gyűjteménye 

1940 Magyarország 264 93.092 D/U43 alakulat 

Miklas osztrák köztársasági 
elnök látogatása 

1937 Budapest 44 27.782 D/n/6 ünnepély 

Miklas osztrák köztársasági 
elnök látogatása 

1937 Budapest 34 27.784 D/W ünnepély 

15. gye. az osztrák elnök 
látogatásakor 

1937 Budapest 53 27.780 D/U/4 ünnepély 

Olasz király és osztrák köz
társasági elnök látogatása 

1937 Budapest 30 27.781 D/n/5 ünnepély 

Olasz király látogatása 1937 Budapest 103 27.783 D/077 ünnepély 
Olasz király látogatása 1937 Budapest 84 27.785 D/n/9 ünnepély 
Német l.vh-s emlékmű ava
tása 

1942 Budapest 54 27.777 D/n/i ünnepély 

„Emlékezet temploma"ava-
tása 

1930 Budapest 19 27.778 D/n/2 ünnepély 

18. határvadász zlj. zászló
avatása 

1940 Szeged 23 27.779 D/n/3 ünnepély 

1. honv. gye. zászlószentelése 1927 Budapest 49 0415 D/n/io ünnepély 
1. honv. gye. zászlószentelése 1927 Budapest 49 0415 D/n/ii ünnepély 
Hősi emlékmű leleplezése 1926 Sándorfalva 11 27.786 D/n/i2 ünnepély 
Vitézi törzstáborozás 1937 Ónod 36 27.787 D/D/13 ünnepély 
Hősi emlékmű avatása 1928 Miskolc 40 0030 D/n/i4 ünnepély 
H. H. Bandholtz-szobor le
leplezése 

1936 Budapest 10 27.788 D/n/15 ünnepély 

Hősi emlékmű leleplezése 1930 Kelebia 27 27.789 D/n/16 ünnepély 
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Vitézi táborozás 1930 Borsod vm. 12 27.790 D/n/17 ünnepély 
VUE. utász zlj. zászlóavatása 1942 Huszt 61 27.791 D/D/18 ünnepély 
Budavár visszafoglalásának 
évfordulója 

1921 Budapest 10 27.792 D/n/19 ünnepély 

1. vh-s emlékmű avatása 1922 Rákosszentmi
hály 

9 27.793 D/n/20 ünnepély 

A volt 4. honv. gye. emlék
ünnepélye 

1941 Nagyvárad 47 16.610 D/n/21 ünnepély 

A volt 4. honv. gye. emlék
ünnepélye 

1941 Nagyvárad 34 16.576 D/n/22 ünnepély 

A volt cs. és kir. 32. gye. 
emlékműavatás 

1933 Budapest 56 30.699 D/DZ23 ünnepély 

A volt cs. és kir. 32. gye. 
emlékünnepély 

1935 Budapest 19 30.769 D/D724 ünnepély 

A volt cs. és kir. 32. gye. 
emléktábla leleplezése 

1929 Budapest 38 30.704 D/D725 ünnepély 

A volt cs. és kir. 13. jász
kun hu. e. zászlajának át
adása az 1. honv. hu. e.-
nek 

1930 Budapest 17 59.194 D/n/26 ünnepély 

1. honv. hu. e. ezrednapja 1932 Budapest 64 59.192 D/n/27 ünnepély 
11. honv. hajdú e. ezred- 1932 Debrecen 9 60.333 D/D728 ünnepély 
napja 
11. hajdú e. ezrednapja 1931 Debrecen 18 68.646 D/n/29 ünnepély 
Vadászemlékmű avatása 1941 Budapest 30 68.645 D/Tí/30 ünnepély 
A volt m. kir. 1. honv. táb. 
á. e. emlékmű avatása 

1943 Budapest 12 69.606 D/n/31 ünnepély 

Az olasz király zászlót 
ajándékoz a kaposvári ala
kulatnak 

1939 Kaposvár 33 76.877 D/n/32 ünnepély 

Híradó „Hősök Ligete" ava
tása 

1934 Kámon 36 78.443 D/n/33 ünnepély 

Rákosi Béla altbgy. Néme
tországban 

1942 Németország 77 91.110 D/D734 ünnepély 

Rongyos gárda 1938 Felvidék 25 27.801 D/rvvi bevonulás 
Vm. lgv. tü. o. bevonulása 
Erdélybe 

1940 Erdély 342 20.835 D/IW2 bevonulás 

VÏÏI. lgv. tü.o. bevonulása 
Erdélybe 

1940 Erdély 341 20.835 D/IV/3 bevonulás 

45. honv. gye. bevonulása 
Erdélybe 

1940 Erdély 206 27.802 D/IV/4 bevonulás 
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45. honv. gye. bevonulása 
Erdélybe 

1940 Erdély 294 27.803 D/IV/5 bevonulás 

Lerch A. hadbiztos alez. képei 1940 Erdély, Magya
rország 

105 14.884 D/IV/6 bevonulás 

1. honv. gye. bevonulása a 
Felvidékre 

1938 Felvidék 107 27.805 D/TV/8 bevonulás 

I. hadtest törzs 1938-1940 Felvidék, Er
dély 

81 17.238 D/TV/9 bevonulás 

Kárpátaljai és erdélyi bevo
nulás 

1939-1940 Kárpátalja, Er
dély 

39 31.690 D/rv/ii bevonulás 

15. karpaszományos zlj. fel
vidéki bevonulása 

1938 Rimaszombat 117 37.792 D/IV/13 bevonulás 

VHI. honv. utász zlj. albuma 1939-1943 Kárpátalja, 
szovjet front 

518 27.754 D/IV/16 bevonulás 

101. hidász zlj. 4. szd. képei 1936-1939 Felvidék, 
Szentendre 

150 26.414 D/TV/17 bevonulás 

21. székely határvadász zlj. 
1. szd. képei 

1940-1943 Gyergyóbékás 22 31.750 D/TV/18 bevonulás 

Rongyos gárda 1938-39 Felvidék, Er
dély 

136 51.439 D/TV/21 bevonulás 

1. honv. vonató, és 25. 
munkás szd. képei 

1938-1940 Sződ, Bélbor 28 56.725 D/TV/24 bevonulás 

25. munkás szd. képei 1940 Maroshévíz, 
Bélbor 

64 56.726 D/IV/25 bevonulás 

Horthy Miklós a kassai be
vonuláson 

1938 Kassa 62 58.435 D/IV/26 bevonulás 

Felvidéki bevonulás 1938 Felvidék 159 74.663 D/IV/31 bevonulás 

Délvidéki harcok 1941 Délvidék 67 74.664 D/IV/32 bevonulás 

Erdélyi bevonulás 1940 Erdély 129 74.665 D/IV/33 bevonulás 

Folyamzár e. képei 1941 Délvidék 24 76.261 D/TV/34 bevonulás 

A délvidéki hadművelet év
fordulója 

1942 Délvidék 35 76.485 D/TV/35 bevonulás 

Erdélyi bevonulás, gyors
hadtest a Szovjetunióban 

1940-1941 Erdély, Szov
jetunió 

91 79.600 D/TV/38 bevonulás 

Erdélyi bevonulás -Kocsis 
ezds. 

1940 Erdély 132 79.928 D/TVY39 bevonulás 

A délvidéki hadművelet 1941 Délvidék 103 79.547 D/IV/40 bevonulás 

Erdélyi bevonulás, harctéri 
szemle 

1940-1942 Erdély, Szov
jetunió 

246 83.518 D/TV/43 bevonulás 

Erdélyi bevonulás 1940 Erdély 49 86.042 D/TV/48 bevonulás 

Műszaki alakulatok erdélyi 
bevonulása 

1940 Edelény 180 89.487 D/IV/51 bevonulás 
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3. honv. gépkocsizó zlj. a 
Délvidéken 

1941 Délvidék 167 89.638 D/TV/52 bevonulás 

Erdélyi bevonulás 1940 Erdély 222 90.828 D/TV/55 bevonulás 
Rongyos gárda, felvidéki, 
kárpátaljai bevonulás 

1932-1939 Felvidék, Kár
pátalja 

88 90.712 D/TV/56 bevonulás 

„Kinizsi Pál" táb. tü. o. er
délyi bevonulása 

1940 Erdély 129 91.876 D/TV/69 bevonulás 

109. sz. vasútépítő szd. a 
Délvidéken 

1941 Délvidék 39 92.321 D/TV/72 bevonulás 

A délvidéki hadművelet 1941 Délvidék 60 92.597 D/IV/76 bevonulás 
Lengyel-magyar határátvé
tel 

1939 lengyel-magyar 
határ, Beszkidek 

18 92.717 D/TV/77 bevonulás 

20/rH. gy. zlj. bevonulása 
Erdélybe 

1940 Erdély 244 92.720 D/TV/78 bevonulás 

7/n. zlj. a szovjet fronton -
Cegléd 

1942-1943 Korotojak, 
Korostény 

52 27.761 D/TV/l/a 2.vh. 

Frontfelvételek -Boér ezds 1942-1944 szovjet front 273 26.657 D/TV/l/b 2.vh. 
152. utász zlj. a gyorshdt-
nél és a VII. hdt-nél 

1941-1944 szovjet front 369 17.159 D/TV/l/c 2.vh. 

Markaly Tibor alez felvételei 1942 Bácska 57 27.804 D/TV/7 2.vh. 
I. pc. -gyorshdt. 1941-1943 keleti front 68 30.268 D/TV/10 2.vh. 
4/1. bombázó o. és a 2. 
vadászrep. e. 

1942 keleti front 78 32.419 D/TV/12 2.vh. 

5/6 15 cm-es tarackos üteg 1942 doni front 71 42.657 D/TV/14 2.vh. 
120. tehergk. szd. felvételei 1941 keleti front 117 42.853 D/TV/15 2.vh. 
4. közelfelderítő rep. szd. 1931-1943 Érd, Ungvár, 

szovjet front 
23 32.768 D/TV/19 2.vh. 

Szombathelyi Ferenc szem
léje az l.hds-nél 

1944 szovjet front 24 49.856 D/TV/20 2.vh. 

Szudétaföld német meg
szállása 

1938 Csehszlovákia 29 52.767 D/TV/22 2.vh. 

Páncélos harceszközök 1941-1944 szovjet front 47 55.029 D/TV/23 2.vh. 
I. pc. hdt. alakulatainak jel
vényei 

1943 22 60.735 D/TV/27 2.vh. 

Nagy Vilmos honv. min. 
látogatása Németországban 

1943 Potsdam 13 62.028 D/TV/28 2.vh. 

101/35. táb. munkás szd. 1942 doni front 47 62.998 D/TV/29 2.vh. 
Pap László alez. emlékei 1940-1944 Erdély, Ukrajna 42 76.597 D/TV/36 2.vh. 
Erdélyi vegyes felvételek 1944 Erdély 59 78.945 D/TV/37 2.vh. 
2.székely hegyi hu. szd. 1942-1944 Erdélyi havasok 28 83.247 D/TV/41 2.vh. 
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2.székely hegyi hu. szd. 1942-1944 Erdélyi havasok 142 83.248 D/TV/42 2.vh. 
Háborús Magyarország 1939-1945 Magyarország 19 84.127 D/TV/44 2.vh. 
102. betegellátó oszlop 1942-1944 Magyarország, 

Szovjetunió 
175 84.739 D/TV/45 2.vh. 

102. betegellátó oszlop 1942-1944 Magyarország, 
Szovjetunió 

309 84.740 D/TV/46 2.vh. 

2. magyar hds. a fronton 1942-1943 doni front 153 85.243 D/TV/47 2.vh. 
8/III. zlj. pctörő szakasza 1942-1943 doni front 44 86.419 D/TV/49 2.vh. 
101/2. hidász zlj. -Gonda J. 1941-1942 Ukrajna 189 89.091 D/TV/50 2.vh. 
3. gépkocsizó zlj. 1941-1944 keleti front 226 89.639 D/TV/53 2.vh. 
105. kórházvonat 1942-1943 Kijev 49 90.034 D/TV/54 2.vh. 
2. hds. 1. pc. ho. -Tagányi I. 1942-1943 doni front 126 90.353 D/TV/57 2.vh. 
31. gye. nehézfegyver szd. 
pctörő szakasz 

1942-1943 doni front 90 91.039 D/TV/59 2.vh. 

20. ho. -Kenessei Antal 1942 Szovjetunió 102 91.043 D/TV/60 2.vh. 
Péchy György fhdgy. a 2. 
magyar hds-nél 

1942-1943 Szovjetunió 89 91.047 D/TV761 2.vh. 

VHI. lgv. tü. o. harcban 1941 Szovjetunió 575 91.107 D/TV/62 2.vh. 
VHJ. lgv. tü. o. mozgósítása 1940 Magyarország 342 91.108 D/IV/63 2.vh. 
Vili. lgv. tü. o. harcban 1941 Szovjetunió 575 91.109 D/TV/64 2.vh. 
1. pc. ho. 1. felderítő zlj. 1942-1943 doni front 512 91.134 D/TV/65 2.vh. 
Győry Gy. László emlékei 1941 Szovjetunió 218 91.138 D/TV/66 2.vh. 
Fazekas Miksa emlékei 1941-1942 Szovjetunió 264 91.223 D/TV/67 2.vh. 
Ábrahám László emlékei 1941-1942 Szovjetunió 25 91.534 D/TV/68 2.vh. 
Ceglédi honvédek a fronton 1942-1943 doni front 36 91.985 D/TV770 2.vh. 
Budapesti utcaképek a bom
bázás után 

1944-1946 Budapest 91 92.165 D/TV/71 2.vh. 

Dr. Szendey László orvos 
szds. emlékei 

1941-1942 keleti front 108 92.481 D/TV/73 2.vh. 

225-ös honvéd üdülő 1942-1943 Székesfehérvár 31 92.594 D/TV/74 2.vh. 
2. magyar hds. 1942-1943 doni front 72 92.595 D/TV/75 2.vh. 
2. magyar hds. -Révész Jó
zsef 

1942-1943 doni front 174 92.721 D/IW79 2.vh. 

Különféle alakulatok a 
fronton 

1941-1944 szovjet front 136 93.137 D/TV780 2.vh. 

Különféle alakulatok a 
fronton 

1941-1944 szovjet front 145 93.136 D/TV/81 2.vh. 

Dr. Szekrényi Béla amerikai 
hadifogságban 

1945-1946 Wichrath-
Németország 

29 91.034 D/TV/58 2.vh. 
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Klempa György angol fog
ságban 

1945 Ausztria 431 70.965 D/IV/30 2.vh. 

Mezőgazdasági kiállítás 1935 Budapest 17 27.794 D/m/i vegyes 
Shvoy tbk. albuma 1925-1940 Budapest, Ma

gyarország 
145 0417 D/m/2 vegyes 

Kórházak ellátása 1930-1944 Komárom, 
Győr, Kaposvár 

64 27.795 D/m/3 vegyes 

Katonai futóverseny 1921 Budapest 27 27.796 D/m/4 vegyes 
Tüzérségi lövedékhatás -HTI 1934 után Budapest 221 0432 D/m/6 vegyes 
Budapesti körletpság. sport
versenye 

1920 Budapest 67 27.798 D/m/7 vegyes 

Kisgazda távlovaglás -Horthy 
István 

1931 Magyarország 39 22.747 D/ffiTS vegyes 

3. vegyesdd. harcgyakorlat 1929 Dunántúl 40 0411 D/m/9 vegyes 
Szt. István kápolna törté
nete 

1940-1941 Ökörmező 10 27.799 D/mvio vegyes 

Vegyesdd. harcászati lo
vaglás 

1930 Szombathely, 
Pápa 

24 0410 D/mvii vegyes 

Lgv. eszközök és műszaki 
adatok 

97 20.836 D/m/12 vegyes 

Katonai sportverseny 1920 Budapest 12 27.800 D/m/13 vegyes 
Hadikadémia harcászati ut. 1941 Erdély, Délvi

dék 
283 30.499 D/m714 vegyes 

Gamma-Juhász lőelem
képző 

1936 Budapest 33.681 D/m/15 vegyes 

6. vegyesdd. vezérkari tisz
tek 

1932-1938 Debrecen 14 36.751 D/ra/16 vegyes 

Domaniczky Ödön román 
katonai attasé képei 

1928-1932 Bukarest 44 36.750 D/m/17 vegyes 

Honi légoltalom ellenőrzése 1944 Miskolc 17 58.436 D/m/18 vegyes 
1. honv. hu. e. kopó-falka-
vadászata 

1930 Budapest 122 59.193 D/m/19 vegyes 

Horthy Miklós családi al
buma 

1939-1944 Budapest, Ken
deres, Gödöllő 

79 59.991 D/m/20 vegyes 

Lovasversenyek -Perczel 
Olivér 

1913-1930 Budapest, Bécs, 
Pardubitz 

51 59.253 D/Hľ21 vegyes 

Folyamőrség, Térképészeti 
Intézet -Edvy Gyula 

1921-1945 Magyarország, 
Budapest 

71 63.151 D/m/22 vegyes 

Horthy István temetése 1942 Szovjetunió, 
Budapest, Ken
deres 

114 69.486 D/m/23 vegyes 
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Magyar háromszögelési 
pontok 

1922-1923 Csehszlovák
magyar határ 

11 75.613 D/ffl/24 vegyes 

Honvéd és Közrendészeti 
Eü. Tanács tagjai 

1924-1929 32 79.486 D/m/25 vegyes 

Vegyes felvételek 1920-1924 Magyarország 10 84.836 D/uT/26 vegyes 

Légv. eszközök, eszterházai 
lőtér 

1918-1944 Eszterháza 37 88.532 D/mZ27 vegyes 

Testőrség tisztikara 1936 Budapest 9 90.627 D/ffl/28 vegyes 

Harcászati utazás 1939 Felvidék 56 90.827 D/m/29 vegyes 

Különféle harckocsik 25 91.137 D/ffl/30 vegyes 

M. kir. Fegyveres Erők Mú
zeuma 

1995 Kanada 80 93.242 D/m/31 vegyes 

M. kir. csendőr zlj. emlék
albuma 

1944 Galánta 88 33.591 D/V/l csőr. rőr. 

A csendőrség felügyelőjé
nek szemléje 

1944 Galánta 20 33.584 D/V/2 csőr. rőr. 

A csendőrség felügyelőjé
nek szemléje 

1944 Budapest 12 33.585 D/V/3 csőr. rőr. 

M. kir. csendőrség életéből 1939-1943 Magyarország 176 D/V/4 csőr. rőr. 

158. „Árpád" cserkészcsa
pat 

1922-1934 Budapest, Ma
gyarország 

247 63.297 DAT/1 cserkész 

158. „Árpád" cserkészcsa
pat 

1933 Gödöllő 297 63.298 DAT/2 cserkész 

158. „Árpád" cserkészcsa
pat 

1937-1943 Budapest, Ma
gyarország 

238 63.299 DAT/3 cserkész 

Az Egri Érseki Jogakadémia 
leventekerete 

1935-1936 Eger 34 69.567 DAT/4 cserkész 

A „Hollós Mátyás" levente 
lőtér építése 

1937 Budapest 20 93.493 DAT/5 cserkész 

Szovjetunió a 2. világhá
borúban 

1941-1944 Szovjetunió 165 84.124 DAn/1 külföld 

Németország és harcterei 1938-1945 70 84.125 DAT1Z2 külföld 

Olaszország a 2. világhá
borúban 

1941-1945 Olaszország 42 84.126 DATJ/3 külföld 

Lengyelországi táborok, 
varsói felkelés 

1939-1945 Lengyelország 14 84.128 DATI/4 külföld 

Cs. és kir. alreáliskola 1879-1914 Kismarton 52 27.806 FM iskolák 

Cs. és kir. hadapródiskola 1858-1871 Kismarton 41 34.987 F/U2 iskolák 

Cs. és kir. alreáliskola - ta
nári kar 

1879-1914 Kismarton 141 27.808 F/I/3 iskolák 

M. kir. főreáliskola 1898 Sopron 47 0346 F/1/4 iskolák 
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Ludovika Akadémia 1889 Budapest 60 27.809 F/I/5 iskolák 
Intézetek közötti sportverseny 1934 Sopron 157 0353 F/1/6 iskolák 
Altiszti iskola-zászlószen- 1926 Jutás 63 27.810 F/I/7 iskolák 
telése 
Altiszti iskola -kormányzó 1925 Jutás 161 27.811 F/I/8 iskolák 
látogatása 
Rákóczi kat. nev. intézet 1938 Sopron 135 0351 F/1/9 iskolák 
Rákóczi kat. nev. intézet - 1938 Sopron 49 0347 F/1/10 iskolák 
tanári kar 
Rákóczi kat. nev. intézet 1939 Sopron 119 0352 FMI iskolák 
Rákóczi kat. nev. intézet 1938 Sopron 8 3.663 F/I/12 iskolák 
Rákóczi kat. nev. intézet - 1937 Sopron 52 0348 F/1/13 iskolák 
olasz akadémikusok láto
gatása 
Rákóczi kat. nev. intézet - 1938 Kassa 96 0350 F/1/14 iskolák 
kassai bevonulás 
Intézetek közötti sportverseny 1937 Sopron 31 0349 F/I/15 iskolák 
Ludovika Akadémia 1920 Budapest 99 27.812 F/f/16 iskolák 
M. kir. főreáliskola 1911-1912 Sopron 9 16.952 F/un iskolák 
Ludovika Akadémia 1926 Budapest 128 27.813 F/I/18 iskolák 
Cs. és kir. alreáliskola 1909 Marosvásárhely 41 27.814 F/I/19 iskolák 
Ludovika Akadémia -olasz 1918 Doberdó 27 27.815 FÍU20 iskolák 
front 
Rákóczi kat. nev. intézet - 1935 Róma 22 0354 F/I/21 iskolák 
látogatás Olaszországban 
M. kir. főreáliskola 1910-1918 Sopron 24 16.951 F/U22 iskolák 
Ludovika Akadémia -avatás 1920 Budapest 25 27.816 F/U23 iskolák 
Cs. és kir. alreáliskola 1914-1918 Kőszeg 65 29.439 F/U24 iskolák 
Ludovika Akadémia -avatás 1942 Budapest 30 30.066 F/I/25 iskolák 
Cs. és kir. hadapródiskola - 1891-1892 Budapest 21 32.363 F/I/26 iskolák 
tisztikar 
Cs. és kir. alreáliskola 1856-1874 Kőszeg 35 32.237 F/I/27 iskolák 
Cs. és kir. alreáliskola 1874-1918 Kőszeg 38 42.663 F/1728 iskolák 
Cs. és kir. alreáliskola 1874-1918 Kőszeg 38 55.243 F/I/29 iskolák 
Bolyai Műszaki Akadémia - 1943 Budapest 25 55.281 F/I/30 iskolák 
avatás 
Cs. és kir. alreáliskola 1874-1918 Kőszeg 41 59.758 F/l/31 iskolák 
M. kir. Hadiakadémia 1938-1940 Budapest 31 62.264 F/I/32 iskolák 
Cs. és kir. katonaiskolák 1867-1918 O-M. Monar

chia 
479 64.083 F/T/33 iskolák 
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M. kir. hadapródiskola 1913-1914 Nagyvárad 35 69.992 F/U34 iskolák 
Cs. és kir. hadapródiskola 1896-1945 Budapest 29 70.130 F/IZ35 iskolák 
M. kir. hadapródiskola 1910 Pécs 36 70.970 F/K36 iskolák 
Cs. és kir. tű. lövőiskola 1905 Hajmáskér 35 72.069 F/K37 iskolák 
Hunyadi Mátyás reáliskolai 
nevelőintézet 

1930-1938 Kőszeg 78 76.484 F/K38 iskolák 

Ludovika Akadémia -
avatás 

1940 Budapest 11 76.997 F/K39 iskolák 

Cs. és kir. katonaiskolák '1867-1918 O-M. Monar
chia 

255 78.679 F/U40 iskolák 

Ludovika Akadémia múze
uma 

1925-1935 Budapest 7 3.662 F/Wl iskolák 

Ludovika Akadémia -Steller 
László 

1911-1913 Budapest 98 82.650 F/U42 iskolák 

Teréziánum Katonai Aka
démia 

1911-1913 Wiener 
Neustadt 

114 84.837 F/W3 iskolák 

Volt akadémikusok 25 éves 
találkozója 

1924 Budapest 11 84.835 F/ÍM iskolák 

Zrínyi Miklós Akadémia 1928-1930 Pécs 110 89.089 F/I/45 iskolák 
Ludovika Akadémia -
Lepsény Béla 

1912-1942 Budapest 24 89.485 F/W6 iskolák 

M. kir. főreáliskola -III. év
folyam 

1911-1912 Sopron 14 90.035 F/Ľ47 iskolák 

Hadiakadémia -harcászati ut. 1941 Erdély 72 90.628 F/I/48 iskolák 
Bolyai Műszaki Akadémia 1942 Budapest 100 90.626 F/W iskolák 
Reáliskolai Nevelőintézet és 
Ludovika Akadémia 

1928-1930 Pécs, Budapest 185 90.829 F/VS0 iskolák 

Repülő Akadémia, Nemz. 
Rep. Alap 

1942-1944 Szombathely, 
Kassa 

113 90.854 F/051 iskolák 

Csaba királyfi hadapródis
kola 

1941-1944 Marosvásárhely 296 90.831 F/U52 iskolák 

Ludovika Akadémia 1938-1942 Budapest 76 90.767 F/I/53 iskolák 
Ludovika Akadémia -
avatás 

1926 Budapest 16 91.046 F/U54 iskolák 

Ludovika Akadémia -
harcászati ut. 

1943 Magyarország 36 91.129 F/1/55 iskolák 

Ludovika Akadémia -
gyakorlat 

1942 Nagyoroszi, 
Hajmáskér 

41 91.130 F/H56 iskolák 

Ludovika Akadémia -
gyakorlat 

1942-1943 Nagyoroszi, 
Budapest 

39 91.131 F/1/57 iskolák 

Rendőr Újonc Iskola 1932-1935 Magyarország 58 91.136 F/058 iskolák 
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Rendőr Újonc Iskola 1931 Kenyérmező, 

Eger 
63 91.132 F/I/59 iskolák 

Rendőr Újonc Iskola 1920-1925 Csepel 101 91.133 F/I/60 iskolák 

Ludovika Akadémia -Péchy 
György 

1935-1937 Budapest 39 91.573 F/I/61 iskolák 

Ludovika Akadémia -avatás 1941 Budapest 36 91.574 ¥11162 iskolák 

Ludovika zászló átadás 1992 Szentendre 28 92.069 F/I/63 iskolák 

Ludovika Akadémia -avatás 1943 Budapest 26 92.097 F/U64 iskolák 

Ludovika Akadémia 1928-1929 Budapest 57 92.155 F/U65 iskolák 

Ludovika Akadémia 1942-1943 Budapest 385 92.145 F/1/66 iskolák 

Ludovika Akadémia 1930-1934 Budapest 42 92.480 F/U61 iskolák 

Ludovika Akadémia 1924 Budapest 37 92.656 FÍU6S iskolák 

Ludovika Akadémia -avatás 1935 Budapest 12 92.718 FÍU69 iskolák 

Teréziánum Katonai Aka
démia 

1906 Wiener-
Neustadt 

39 92.719 FŐ/70 iskolák 

Bocskai István reáliskolai 
nevelőintézet, Ludovika 
Akadémia 

1925-1933 Budapest 102 92.722 F/D71 iskolák 

Csaba királyfi hadapródis
kola 

1941-1944 Marosvásárhely 48 93.115 F/I/72 iskolák 

Reáliskolai nevelőintézetek 
látogatása Olaszországban 

1935 Olaszország 13 93.135 F/I/73 iskolák 

Hadiakadémia 1938-1940 Budapest 31 93.371 F/I/74 iskolák 

Képek a múzeum életéből 1945-1950 Budapest 20 27.817 F/071 Hadtört. Múz. 

A helyőrségi templom romjai 1945 Budapest 30 85.341 F/n/2 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1920-1940 Budapest 73 27.818 F/n/3 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1931-1942 Budapest 45 27.819 F/074 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1945-1950 Budapest 69 27.820 F/D75 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1951 Budapest 14 27.821 F/D76 Hadtört Múz. 

A múzeum megnyitása 1949 Budapest 23 27.822 F/077 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1918-1928 Budapest 26 0462/1 F/II/9 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1918-1928 Budapest 26 0462/H F/n/8 Hadtört Múz. 

Dolgozók kirándulása 1975 Veszprém, Zirc 29 61.926 F/n/io Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1945-1975 Budapest 25 62.289 F/n/n Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1945-1975 Budapest 62.290 F/n/i2 Hadtört Múz. 

Magyar internacionalisták 
kiáll. 

1977 Budapest 23 63.708 F/n/i3 Hadtört Múz. 

Törzsgárda tagok albuma 1981 Budapest 76.748 F/D714 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 199o Budapest 71 88.844 F/n/15 Hadtört. Múz. 
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Képek a múzeum életéből 1990 Budapest 61 89.188 F/U716 Hadtört. Múz. 
Képek a múzeum életéből 1991 Budapest 127 90.592 F/n/17 Hadtört. Múz. 
Képek a múzeum életéből 1991-1992 Budapest 46 91.139 F/n/18 Hadtört Múz. 
Képek a múzeum életéből 1992 Budapest 70 91.140 F/n/19 Hadtört Múz. 
Képek a múzeum életéből 1992 Budapest 62 91.141 F/n/20 Hadtört Múz. 
Képek a múzeum életéből 1992-1993 Budapest 74 91.236 F/U/21 Hadtört Múz. 
Képek a múzeum életéből 1989-1993 Budapest 58 91.632 F/n/22 Hadtört Múz. 
Ladányi úti raktárbázis 1994 Budapest 53 92.892 F/U/23 Hadtört Múz. 
Halottak napi megemléke
zés 

1994 Budapest 58 92.940 F/U/24 Hadtört Múz. 

Képek a múzeum életéből 1994 Budapest 56 92.958 F/D725 Hadtört Múz. 
Képek a múzeum életéből 1994-1995 Budapest 64 92.243 F/n/26 Hadtört Múz. 
Ladányi úti raktárbázis 1994 Budapest 68 93.463 F/Q727 Hadtört Múz. 
Császárgyakorlat 1893 Kőszeg 45 27.840 F/HJ/18 császári ház 
Vezérkari törzsgyakorlat 1903 Bosznia 77 27.825 F/HI/3 császári ház 
Császárgyakorlat 1909 Csehország 43 27.831 F/IJJ/9 császári ház 
Császárgyakorlat 1911 24 27.824 F/m/2 császári ház 
József fhg hdt-ének törzse 1915 Isonzó front 49 27.823 F/m/i császári ház 
József fhg. az 1. vh.-ban 1915-1918 orosz,olasz 

front 
51 27.832 F/m/io császári ház 

József fhg. az 1. vh.-ban 1916 Erdély 11 27.833 F/m/n császári ház 
József fhg. az 1. vh.-ban 1915 orosz front 36 27.836 F/m/14 császári ház 
József fhg. az 1. vh.-ban 1915 orosz front 18 30.217 F/IU/20 császári ház 
Frigyes fhg. lóversenyen 1914 Riva-Tirol 37 27.827 F/m/5 császári ház 
Frigyes fhg. szemléje a XV. 
hdt-nél 

1905 Szarajevó 44 27.829 F/UI/7 császári ház 

Frigyes fhg. szemléje a XV. 
hdt-nél 

1905 Szarajevó 20 27.830 F/m/8 császári ház 

Frigyes fhg. szemléje a tiroli 
lövészeknél 

1915 Tirol 9 27.837 F/UJ715 császári ház 

Frigyes fhg. szemléje a 
17.honv.gy.e-nél 

1916 olasz front 14 27.838 F/UJ/16 császári ház 

Frigyes fhg. szemléje a hát
országban 

1914-1918 Magyarország 12 27.839 F/UJ/17 császári ház 

IV. Károly szemléje a 39. 
gye-nél 

1917 román front 19 27.835 F/m/13 császári ház 

IV. Károly látogatása Po
zsonyban 

1918 Pozsony 10 27.841 F/m/19 császári ház 

Ferenc József temetése 1916 Wien 72 27.826 F/UJ/4 császári ház 
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Császárnap 1917 Olmütz 20 27.834 F/m/12 császári ház 
Frigyes fhg. ünneplése 1936 Sátorhely 10 27.828 F/m/6 császári ház 
Frigyes fhg. hídavatáson 1915 Belgrád 59 28.428 F/m/21 császári ház 
ÍV. Károly látogatása a 
fronton 

1916-1918 orosz, olasz 
front 

215 37.166 F/m/22 császári ház 

Shvoy Kálmán altbgy. 1915 szerb, orosz 
front 

335 0416 F/V/l személyi 

Shvoy Kálmán altbgy. 1914-1915 szerb, orosz 
front 

141 0414 F/V72 személyi 

Boér Viktor ezds. 1911-1933 Budapest, 
Mödling 

207 26.655 F/Y73 személyi 

Boér Viktor ezds. 1933-1939 Budapest, Deb
recen 

164 26.656 F/V/4 személyi 

Guha altbgy. 1884-1937 Debrecen 26 28.137 F/V75 személyi 
Pössl ezds. 1897-1917 Plevlje, Isonzó 43 28.138 F/V/6 személyi 
dr. Déghy Ödön fhdgy. 1914-1918 vegyes frontok F/W7 személyi 
Éber Nándor 1860-1900 Anglia, Franci

aország, Közel-
Kelet 

130 28.341 F/V/8 személyi 

Ligeti Miklós szobrász al
kotásai 

1914-1916 42 28.353 F/V79 személyi 

Zech Colbert báró vőrgy. 1893-1917 Graz, Budapest, 
szerb front 

125 27.930 F/V710 személyi 

Sáfrán család 1891-1910 Magyarország 67 0023 F/V711 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 orosz front 206 28.817 F/V/12 személyi 
Rásky László vörgy. 1915 orosz front 203 28.818 FMI 3 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 orosz front 174 28.819 F/V/14 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 orosz front 210 28.820 F/V/15 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 orosz front 197 28.821 F/V/16 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 szerb front 185 28.822 F/Y717 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 szerb front 122 28.823 F/V718 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 olasz front 143 28.824 F/V/19 személyi 
Rásky László vőrgy. 1915 olasz, orosz 

front 
184 28.825 F/V720 személyi 

Fülöp Nándor fhdgy. 1913-1918 olasz, orosz 
front 

130 30.064 F/V721 személyi 

Fülöp Nándor fhdgy. 1913-1918 olasz, orosz 
front 

116 30.065 F/V722 személyi 

Pokomy Hermann szds. 1913 orosz front 54 30.152 F/Y723 személyi 
Garasin Rudolf 1917-1967 Ljubim 64 23.359 F/V/24 személyi 
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Rábay Gyula rep. szds. 1914-1942 orosz, olasz 

front 
110 

7 
31.210 F/V/25 személyi 

Roth János fhdgy. 1914-1918 olasz front 84 33.203 F/V/26 személyi 
Csutka Jenő rep. fhdgy. 1914-1916 orosz, olasz 

front 
100 36.764 F/V/27 személyi 

Tábori Kornél 1914-1918 szerb, orosz, ro
mán front 

428 55.732 F/V/2S személyi 

Simonyi-Semadam Sándor 
hdgy. 

1916-1918 orosz front 41 56.218 F/V/29 személyi 

Ecséry László hu. őrgy. 1914-1918 orosz front 114 64.090 F/W30 személyi 
Ecséry László hu. őrgy. 1914-1918 olasz front 49 64.091 F/V/31 személyi 
Ecséry László hu. őrgy. 1914-1918 hátország 175 64.092 F/V/32 személyi 
Szurmay Sándor gy. tbk. 1904-1920 Magyarország, 

Budapest 
46 63.863 F/V/33 személyi 

Szurmay Sándor gy. tbk. 1914-1918 román front, 
Galícia 

312 63.864 F/V/34 személyi 

Klempa Kálmán ezds. vegyes frontok 25 70.948 F/W35 személyi 
Klempa Kálmán tbk. temetése 1940 Győr 9 71.091 F/V/36 személyi 
Stanojlovics István altbgy. 1914-1917 orosz front 200 83.771 F/V737 személyi 
Czaykovski Emánuel, lovag 1914-1918 olasz front 212 84.772 F/V/38 személyi 
Huszár Győző szds. 1920-1944 Budapest 112 90.826 F/V/39 személyi 
Huszár Győző szds. 1920-1944 Magyarország 188 90.830 F/V/40 személyi 
Karg János vőrgy., báró 1891-1908 Nagyvárad, 

Magyarország 
300 575/le-

tét 
FA741 személyi 

Szentneményi Valentin Béla 1927-1982 Magyarország, 
Ausztrália 

24 91.171 F/V/42 személyi 

Papp Aurél festőművész 1914-1918 olasz front 33 89.835 FA743 személyi 
Papp Aurél festőművész 1914-1918 Galícia, Kár

pátok 
169 89.836 F/V/44 személyi 

Horthy Miklós kormányzó 
újratemetése 

1993 Kenderes 39 92.274 FA745 személyi 
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RÖVIDÍTÉSEk: 

á. = ágyú,-s 
alez. = alezredes 
altbgy. = altábornagy 
cs. és kir. = császári és királyi 
dd. = dandár 
eü. = egészségügy, -i 
ezds. = ezredes 
fhdgy. = főhadnagy 
fhg. = főherceg 
gk. = gépkocsi, -zó 
gye. = gyalogezred 
hdgy. = hadnagy 
hds. = hadsereg 
hdt. = hadtest 
ho. = hadosztály 
honv. = honvéd 
hu. = huszár 
kat. = katonai 

kik. = kiképzés, -i 
lgv. = légvédelem, -mi 
m. kir. = magyar királyi 
népf. = népfelkelő 
nev. = nevelő 
o. = osztály 
őrgy. = őrnagy 
pc. = páncél-, páncélos 
pság. = parancsnokság 
rep. = repülő 
szd.= század 
szds. = százados 
SZU = Szovjetunió 
táb. = tábori 
tü. = tüzér 
vh. = világháború 
vőrgy. = vezérőrnagy 
zlj. = zászlóalj 

— 111 — 



MŰHELY 

DOMOKOS GYÖRGY 

TÖRÖKKORI VÁRRAJZOK STOCKHOLMBAN 

Beszámoló a stockholmi Királyi Hadilevéltárban végzett kutatásról 

Beszámolóm címválasztása korántsem véletlen. Aki tüzetesebben foglalkozik a XVI-XVII. 
századi magyarországi végvárrendszer történetével, bizonyára találkozott már Kisari Ballá György 
azonos című könyvével,1 melyben a szerző egy, a stockholmi Királyi Hadilevéltárban (Kungliga 
Krigsarkivet) levő kötetben szereplő, főként a történelmi Magyarország területén található várak 
ábrázolásait tette közzé, néhány nagyobb területi egységet átfogó térképpel együtt. 

Az anyag létezéséről akkor szereztem tudomást, amikor nem sokkal a kötet megjelenése előtt a 
szerző felkeresett és hosszas beszélgetést folytattunk. Számos probléma vetődött fel az adatok 
pontosítása, az alaprajzok kormeghatározása kapcsán, ám a nyomdába került kéziraton akkor már 
nem lehetett változtatni. A beszélgetésből az is kiderült, hogy a szerző maga nem járt Stockholm
ban, csupán egy ott dolgozó magyar kartográfus, majd pedig a svéd levéltárosok segítségével jutott 
az anyag birtokába. Ennek történetét a kötet bevezetőjében részletesen leírja.2 

1998 szeptemberében a Soros Alapítvány támogatásával eljutottam a stockholmi Királyi Hadi
levéltárba. Azért pályáztam meg e kutatóutat, hogy egyrészt eredetiben is kézbe vehessem ezt a 
becses anyagot, ily módon remélvén pontosabb információkat nyerhetni keletkezése körülményei
ről, másrészt hogy felkutathassam az esetleg a rajzokhoz kapcsolódó iratanyagot. Ott tartózkodá
som alatt a Királyi Magyarország várait ábrázoló alaprajzokról és két, nagyobb tájegységet ábrá
zoló térképről színes negatívokat készíttettem. Ezek a Hadtörténelmi Térképtárban hozzáférhetőek 
(1. a részletes listát a közlemény végén3). 

Az alábbiakban mindenekelőtt a Stockholmban szerzett tapasztalataimat, továbbá az anyaggal 
kapcsolatos véleményemet kívánom összegezni, a teljesség igénye nélkül. Nem áll szándékomban 
Kisari állításaival vitatkozni, vagy kiadását bármilyen módon értékelni. Teszem ezt azért, mert 
kötete elején az én nevem is szerepel azok között, akiknek köszönetet mond. Ugyanakkor szemé
lyes kutatásaim birtokában, az elmondottak mellett is, felhatalmazva érzem magam, hogy eltérő 
véleményemnek hangot adjak. Csak ott foglalkozom Kisari kiadványával, ahol az múlhatatlanul 
szükséges. 

* 

Kisari kiadásának gerincét, húszegynéhány teljesen más provenienciájú rajz mellett, az a száz 
színes kézirajz adja, amely a stockholmi Királyi Hadilevéltár Kéziratos Térképek (Handritade 
Kartverk) elnevezésű gyűjteményének 23. sz. kötetében található. Ebből a százból 15 alaprajz 
(szerintem) bizonytalan, vagy nem azonosított; 18 alaprajz Horvátország, 434 pedig a Magyar Ki
rályság területén levő várat ábrázol (Bihács és Sziszek kétszer, illetve Győr négyszer, Komárom 
háromszor, Kanizsa, Érsekújvár, Magyaróvár és Tokaj kétszer fordul elő). Tíz alaprajz Magyaror
szágon kívül levő erősséget mutat (Bécs négyszer szerepel), végül 8 csata- vagy ostromábrázolás 

1 Kisari Ballá György: Törökkori várrajzok Stockholmban. Budapest, 1996. A szerző kiadása. 
2 Kisari: i.m. 42-46. o. 

A lemásoltatható képek számát a kiugróan magas költségek korlátozták. 
4 Ehhez jön még egy, a Kiasari által 21/a-val jelölt győri alaprajz, amely eredetileg nem kapott számot. 
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és két térkép is van. (Négy képhez két-két szám tartozik.) Vizsgálódásaim alapvetően erre a kötet
re és mindenekelőtt a magyar vonatkozású rajzokra irányultak. 

A száz színes rajzot nagy valószínűséggel egyetlen kéz alkotta, mivel a rajztechnika, a színek 
használatának módja, továbbá a színezéshez használt festék árnyalatai is mindenütt azonosnak 
tűnnek. A rajzok tehát egy időben készültek. Ebből arra következtethetünk, hogy vagy egységes, 
bár eddig meg nem határozott koncepció alapján születtek, vagy egyszerre másolták le azokat. 

További fontos információkkal szolgál a feliratok vizsgálata. Kétféle kézírás figyelhető meg: 
az egyiktől a rajzokon levő sorszámok és várnevek, a másiktól a magyarázó szövegek származnak. 
Mindkét kéz írásképe jellemzően a XVI. század második felére datálható. Amennyire meg tudtam 
állapítani, a tinta is azonosnak tűnik. Az írásképek egységes megjelenéséből arra lehet következ
tetni, hogy a feliratokat a két kéz egy időben készítette. Ez is megerősíti, hogy a rajzok egyszerre 
születtek. Felmerül azonban a kérdés, nem túlzás-e e fontos dokumentumokat pusztán az íráskép 
alapján datálni. Nos, ha a rajzokat később, mondjuk a XVII. század második felében másolták vol
na, nem tartom valószínűnek, hogy a másoló külön gondot fordított volna az eredeti íráskép meg
őrzésére, melynek utánzása meglehetősen fáradtságos és felesleges munka lett volna. A két idő
szak írásképe között ugyanis jelentős eltérés mutatkozik. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy 
egykorú, vagy közel egykorú másolatokról van szó. 

A másolás tényét megerősíteni látszik, hogy Kisari kiadta ugyanezen rajzok egy másik, szinte 
teljesen azonos sorozatát is, amelyet a stuttgarti levéltárban talált meg.5 Ezen rajzok feliratai hiá
nyosak, mintha a másolást nem fejezték volna be, vagy mintha ez utóbbi sorozat csupán piszko-
zatként szolgált volna. A másolás körülményeit, célját és koncepcióját azonban egyelőre teljes 
homály fedi. Az egységes koncepció ellen szól a sorozatban levő várak kiválasztásának, illetve 
sorrendjének esetlegessége. Vegyesen vannak közöttük török és keresztény kézen levő, a Magyar 
Királyság és a Mediterráneum területén (Málta, Rhodosz, Afrika) levő várak. A Királyi Magyaror
szág várai között találunk jó néhányat, amelyek az uralkodó költségén fenntartott erősségek közé 
tartoztak, s olyanokat is, amelyek sohasem voltak a tényleges végvárvonal részei (Sáros, Mun
kács).6 Felmerült annak lehetősége, hogy a sorrend egy meghatározott útvonal kövekezménye, de a 
várak térképre vitele ezt teljes mértékben megcáfolta (három horvátországi vár például a magyar 
királyságbeliek közé keveredett). Lehetséges, hogy egy nagyobb együttesből válogatták ki - isme
retlen szempontok szerint - , s azután másolták le és számozták meg a rajzokat. Ezt erősíti meg, 
hogy az azonos rajztechnika és festékhasználat mellett több különböző rajzstílus figyelhető meg, 
még a többször előforduló várak esetében is (pl. Győr vagy Érsekújvár ábrázolásainál). 

Az anyag használhatóságát nagy mértékben befolyásolja a számos azonosítatlan, vagy vélemé
nyem szerint bizonytalan azonosítású helynév és alaprajz. E nehézségek egy része feltételezhetően 
a korabeli, másolás közbeni elhallásokra, vagy félreolvasásokra vezethető vissza. Többségük sze
rencsére a 81. szám után következő, mediterráneumi várak neveinél okoz problémát, amelyek azo
nosítása - néhány kivételtől eltekintve - további kutatást igényel. De a magyar vonatkozásúaknái 
is akad még munka. így például az „Vngrat" megnevezés feloldása semmiképp sem lehet helyes, 
hiszen az alaprajz még nyomaiban sem emlékeztet Visegrádéra (51.), miként a „Statt Jula" sem 
Gyula váráéra (80.).7 A bizonyosnak tűnő megoldásoknál is szükség van az ellenőrzésre, mivel a 
13. számú rajzon levő „Corquena" felirat feloldása „Crikvenica"-ként helytelen.8 Ez utóbbi a hor
vát tengerparton található, félúton Fiume és Zengg között, ám a képen nem jelölték a tengerpartot. 
Pálffy Géza a királyi végvárak listáinak kiadásakor a hasonló névalakú „Zirquenna" nevet a Kőrös 
várától délkeletre levő Cirkvenával azonosította.9 Ez a helyes feloldás: egy kiadott, a várat ábrá-

5 Kisari Ballá György: Törökkori várrajzok Stuttgartban. Budapest, 1998. A szerző kiadása. 
Pálffy Géza: A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei. Hadtörténelmi 

Közlemények, 1995/1. sz., 138-140. o. 
7 Noha a stuttgarti anyagban levő, azonos számmal jelölt alaprajzon a még egyértelműbbnek látszó 

„Vicegradt" szerepel. 
8 Kisari: i.m. 48., 69. o. 
9 Pálffy: i.m. 133., 135.0. 
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zoló XVI. századi kép is igazolja. Ugyanakkor viszont Kisari „Saruar"-t helyesen nem a 
Nádasdiak fészkével, hanem Szádvárral azonosította, miként azt más, a drezdai és a karlsruhei le
véltárban levő alaprajzok is bizonyítják.11 

Az eredeti anyag kézbevétele még egy előnnyel járt: pontosan el tudtam olvasni a rajzok ma
gyarázó szövegeit. Ezt a kiadás minősége eddig nem mindenütt tette lehetővé.12 Mindenesetre a 
feliratok egyértelműen bizonyítják, hogy a rajzok egy része a tizenötéves háború idején lezajlott 
hadi eseményeket ábrázolja. Közöttük egyaránt vannak alaprajzok, és csata-, vagy ostromábrázolá
sok. A feliratok segítségével lehetőség nyílik a rajzokon szereplő események pontos datálására is. 

Az alaprajzok közül talán a legjobb példa a 21. számú, amelyen a győri vár látható az 1594. évi 
ostrom során, török ágyúk törte résekkel a Magyar és a Középső bástyán. A képhez fűzött magya
rázó szöveg szerint az utóbbin „az ellenség a [bástya]csúcsot ellőtte". Csodaszép rajzolatával és 
élénk színeivel kiemelkedik a többi közül a Győr elleni, 1597. évi ostromkísérlet képe (45. sz.), 
amelyen ott olvasható a hadjáratban részt vett egységek neve. Buda 1603. évi ostromának ábrá
zolását (74. sz.) ugyancsak az ezredek neve alapján lehet egyértelműen azonosítani.13 Megemlí
tendő még Várad 1598. évi (61. sz.), Esztergom 1604. évi (65-66. sz.), Hatvan 1596. évi (76. sz.) 
ostromának helyszínrajza. A Kisari által „Zágráb"-ként említett 62. számú csata- és hadrendábrá
zolásról pedig Kelenik József megállapította, hogy az az 1596. évi mezőkeresztesi csatát mutatja. 
Az eddig ismeretlen kép, véleménye szerint, lehetővé teszi több, eddig vitatott kérdés megoldását. 
Hasonlóan fontos az 1597. évi vác-verőcei csata ábrázolása (53. sz.). 

Hogy a rajzok valóban a XVI. századból származnak, az több más példával is igazolni lehet. A 
18. számú, Pápát bemutató alaprajz, amellett, hogy a rondellákat már a tervezett bástyákká egé
szítette ki, teljes azonosságot mutat a Pálffy Géza által közzétett, a vár 1597. évi visszavételét áb
rázoló képekkel.14 Győr már említett, 21. számú képén még bejelölték az egykori püspökvárat 
övező falat, amelyet az 1566-os tűzvész után bontottak el teljesen. A 78. számú, Egert ábrázoló 
terv egyetlen rajzban összesíti a vár olasz rendszerű átépítését célzó szinte valamennyi, elképze
lést, azok pedig mind az 1568-72 közti években születtek.15 Több más vár alaprajza döntő voná
saiban a Giulio Turchónak tulajdonított, 1568-72 között készült alaprajzokkal megegyező állapotot 
rögzít (Turcho rajzai persze sokkal részletesebbek, finomabbak). Ilyen többek között Veszprém és 
Várpalota ábrázolása (19. és 20. sz.).16 

A rajzok keletkezési idejének és hitelességének megállapításában hatalmas előrelépést jelent
het, ha meg tudjuk határozni az eredeti példányt, amelyről a másolat készült. Ez nyilván hossza
dalmas és fáradtságos munka lesz. Egy konkrét példa azonban már most is akad: a 34. számú, 
Szatmári bemutató rajz eredetije nagy valószínűséggel Nicolo Angielini 1564-66 között készült 
alaprajza. Angielini több térképet és váralaprajzot készített a magyarországi végvárrendszerről.17 

A stockholmi várrajzok kormeghatározásánál megtévesztő lehet, hogy a valóságban már létező 
vár alaprajzát sok esetben kiegészítették korszerűsítési tervekkel. Említettem már az egri össze
foglaló rajzot, de ilyen terveket láthatunk Kapronca (15. sz.), Ónod (31. sz.), Tokaj (33. sz.), Kassa 
(37. sz.), Magyaróvár (43-44. sz.), Győr (47. sz.), Komárom (48-49. sz.), Bihács (55. sz.) ábrázolá
sain is. Ónod átépítése például sosem valósulj meg, ezt a maradványok is bizonyítják. Győr falai-

Kruhek, Milan: Krajiške utvrde hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stolječa. Zagreb, 1995. 233. o. 
Détshy Mihály: Egy ismeretlen magyar vár - Szádvár. A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve. VIII. 

(1969)152-154.0. 
12 

Kisari leírása szerint a fekete-fehér másolatok a hetvenes évekből származnak. 
13 

Sugár István: A budai vár és ostromai. Budapest, 1979. 160-161.0. 
A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete, 1597-1997. A bevezető tanulmányt írta és az 

okmánytárat összeállította Pálffy Géza. (Szerk.: Hermann István) Pápa, 1997. 
L. erre: Domokos György: Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon a XVI. század második felé

ben. Ottavio Baldigara élete és tevékenysége. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/4. sz., 795-800. o. 
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Kartensammlung, G I h 738-6, ill. 738-001. 

17 
Angielini rajzának másolatát 1.: Hadtörténelmi Térképtár, H III c 209/2. Angielinire 1. legújabban: Pálffy 

Géza: Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16-17. szá
zadban. Budapest, 1999. 27-30. o. 
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nak vonalvezetése szintén változatlan maradt, s csak a XVII. század közepén készültek elővédmű
vei. A már a kortársak által is szűknek mondott Komárom kibővítésének terve többször felbukkan 
a XVI. század második felében, ám megvalósítására úgyszintén csak a XVII. század közepén ke
rült sor. A 48. számú rajz meglehetősen hasonlít a később megépült komáromi Újvárra, a 49. szá
mú pedig mintha Dániel Speckle kritikájának és javaslatának megtestesülése volna.18 

Az eredeti, színes rajzok tanulmányozása a korszerűsítési tervek szempontjából is lényeges. 
Kassa esetében például a színek az átépítés különböző fázisait mutatják, az egri rajzon a különféle 
elképzeléseket jelölték más-más színnel. Az, hogy ezek a részletek felkerültek a másolatokra, szá
momra szintén az egykorúság bizonyítéka. Egy évtizedekkel később dolgozó másoló számára már 
mit sem jelentettek volna, s valószínűleg nem bajlódott volna a feleslegesnek tűnő részletekkel. 

Végül a stockholmi várrajzokkal kapcsolatban természetszerűleg adódik a kérdés, hogy mikor 
és hogyan kerültek Svédországba. Ezzel kapcsolatos ismereteim egyetlen forrása Ulla Ehrensvärd 
levéltáros szóbeli közlése. Ö arról tájékoztatott, hogy a rajzokat Erik Dahlbergh, XI. Károly ké
sőbbi híres hadmérnöke (1625-1703), a „svéd Vauban" vásárolta Bécsben, midőn 1654-ben átuta
zott a császárvároson.19 Ennek egyetlen bizonyítéka egy vele utazó festő naplóbejegyzése a vásár
lás tényéről. Sajnos, e forrás másolatát mindezidáig nem sikerült megszereznem. Hogy az akkor 
még kezdő hadmérnökként európai tapasztalatszerző körúton járt Dahlbergh tudatosan, a térség 
várainak megismerése céljából vette-e meg a rajzokat, vagy csupán szakmai érdeklődéstől vezet
tetve, azt ma már nem lehet tudni. A rajzokat Dahlbergh vitte Stockholmba, s az ő hagyatékával 
került a svéd erődépítészet iratanyagát tartalmazó fondba, majd onnan a hadmérnöki kar anyagába. 
Megkíséreltem felkutatni a mondott kötetre vonatkozó írásos forrásokat is, már amennyiben egyál
talán léteztek. A kereséshez elsődlegesen a levéltár munkatársaitól kértem segítséget. Állításuk 
szerint kísérő iratokról nincs tudomásuk. A térképek Stockholmba kerülésének körülményei is arra 
mutatnak, hogy a kötethez nem kapcsolódtak ilyen iratok. 

Befejezésül hangsúlyozni kívánom az anyag jelentőségét. Konkrétan említettem a mezőke
resztesi, vagy a vác-verőcei csata ábrázolását, amelyek új információkkal szolgáltak az események 
jobb megismeréséhez. Amennyiben eredetüket, korukat, hitelességüket kellőképpen ellenőrizni 
tudjuk, minden bizonnyal az anyag többi része is új adatokhoz juttatja a végvárrendszer kutatóit. 
Jelen közleménnyel az ezzel kapcsolatos problémákra és feladatokra is rá kívántam irányítani a 
szakma figyelmét. 

* 

A stockholmi Királyi Hadilevéltár Handritade Kartverk No. 23. kötetéről készült 
színes negatívok listája: 

17. Légrád 
18. Pápa 
19. Veszprém 
20. Palota (Patona felirattal) 
21. Győr 1594-95-ben a török ostrom után 
2 l/a Győr 
22. Tata 1598. évi keresztény ostroma 

Minderre 1. részletesen: Domokos György: Adatok a komáromi vár 16. századi építéstörténetéhez. Limes, 
10. (1997)4. sz., 64-92.0. 

19 Életére 1.: Kunliga Fortifikationens História of Ludvig W:son Munthe. Stockholm, 1916. 373-396. o.; 
Christopher Duffy: The Fortress in the Age of Vauban and Frederick the Great, 1660-1789. Siege Warfare II. 
London-Boston-Melbourne-Henley, 1985. 182-196. o. Naplóját, amelyben bécsi tartózkodását is említi, 1.: Erik 
Dahlberghs Dagbok. I urval och med inleding av AlfÂberg. Stockholm, 1962. 
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23. Komárom 
24. Érsekújvár 
25. Surány 
26. Léva 
27. Csábrág 
28. Korpona 
29. Szádvár 
30. Szendrő 
31. Ónod 
32., 33. Tokaj 
34. Szatmár 
35. Munkács 
36. Sáros (?) 
37. Kassa 
40. Bécs 
43., 44. Magyaróvár 
45. Győr 1597. évi ostromkísérlete 
46., 47. Győr 
48., 49. Komárom 
50. Érsekújvár 
51. Vngrat (?) 
52. Nógrád 
53. A 1597. évi vác-verőcei csata 
57. Fülek 
59. A Nyírség térképe 
60. Kisvárda 
61. Várad 1598. évi török ostroma 
62. Az 1596. évi mezőkeresztesi csata 
63. Székesfehérvár ( 1601 -1602 ?) 
64. Esztergom 1595-1604 között 
65-66. Esztergom 1604. évi török ostromkísérlete 
67., 68., 69. Kanizsa 
70. A Nyugat-Dunántúl térképe az 1580-as évekből 
71. Komjáti 
72-73. Buda 1598. évi ostromkísérlete 
74. Buda 1603. évi ostromkísérlete 
75. Szigetvár 
76. Hatvan 1596. évi ostroma 
77. Szolnok 
78. Eger 
79. Temesvár 
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PERJÉS GÉZA 

MEGJEGYZÉSEK 
ZRÍNYI MIKLÓS VÁLOGATOTT LEVELEI 

ÚJ KIADÁSÁHOZ 

A Zrínyi válogatott leveleit tartalmazó kötet, mint gondozói, Bene Sándor és Hausner Gábor 
írják,1 „elsősorban a közép- és felsőfokú irodalom és történelem oktatás céljait" kívánja szolgálni. 
Véleményünk szerint a kötet célját eléri, amennyiben alkalmas eszköz arra, hogy a Zrínyi kezétől 
származó és az adott körülményeket jól megvilágító, valamint sok szubjektív elemet tartalmazó 
írásokkal tegye érzékelhetővé izgalmasan gazdag egyéniségét és megismerhetővé a történeti való
ságot. Ez annál is inkább így van, mivel a Zrínyi összes műveit és leveleit tartalmazó Csapodi-
Klaniczay-kiadvány könyvárusi forgalomban már nem kapható.2 Ugyanakkor a kötet gazdag 
jegyzetanyaga oktatóknak és tanulóknak egyaránt nagy segítséget nyújt, elősegíti tájékozódásukat. 
Mindez még akkor is így van, ha a kötet összeállításába néhány, a későbbiekben bemutatásra 
kerülő hiba csúszott. 

Miután azonban a kötetben közölt 170 levél és a függelékben lévő nyolc irat közül sok nincs 
benn a Csapodi-Klaniczay-kiadványban, a Zrínyi-kutatók számára is nagy segítség, hogy az azóta 
feltalált iratokat is közlik, megkímélve őket a különböző időben és helyen megjelent dokumentu
mok keresésétől. Sőt, a kötet tizenkét, legújabban előtalált, Zrínyitől származó, vagy neki tulajdo
nított levelet is közöl. A két kiadványt összevetve az eredmény a következő: 80 irat, illetve levél 
mindkét kiadásban megtalálható, 234 maradt ki az új kiadásból, 82 csak ebben a kötetben található 
meg. Az elhagyott iratok jelentős része katonai természetű, amit a hadtörténet kutatója csak azért 
nem nehezményez erőteljesebben, mert elfogadja a válogatás indokát, mely így hangzik: „Részben 
az újonnan előkerült források jellegéből, részben az irodalom- és történettudomány legfrissebb 
eredményeinek érvényesítéséből fakad, hogy válogatásunk középpontjában (R. Várkonyi Ágnes 
egyik tanulmányának címét kölcsönvéve) Európa Zrínyije áll."3 

Bene Sándor és Hausner Gábor joggal veti a Zrínyi-kutatók szemére, hogy a Csapodi-
Klaniczay-kiadás óta megtalált iratokat - melyek pedig egyötödét teszik ki az összesnek - nem 
elemezte behatóan a kutatás, mint írják „nem követte a rájuk vonatkozó szakirodalom gyara
podása: a Zrínyi-misszilisek átfogó esztétikai, stilisztikai értékelése éppúgy várat magára, mint 
alapvető filológiai, szövegkritikai problémák ... tisztázása."4 Hozzátehetjük ehhez: elmaradt had
történeti elemzésük is. Sőt, meg kell állapítanunk, hogy az a kincsesbánya, amit Zrínyi levelezése 
hadtörténeti szempontból jelent, napjainkig nincs teljes egészében kiaknázva. Széchy Károly, 
Klaniczay Tibor és jómagam ugyan kiadósan támaszkodtunk a levelekre, de ez távolról sem elég.5 

írásomban ilyen irányú jövőbeli kutatásokhoz előlegezek néhány gondolatot, főleg a kötetben 
megjelent új és a Csapodi-Klaniczay-kiadásban nem szereplő iratok katonai elemzésével, illetve 
bizonyos tévedések kiigazításával. 

Zrínyi Miklós válogatott levelei. (Válogatta, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Bene Sándor és 
Hausner Gábor) Balassi Kiadó, Régi Magyar Könyvtár, Források 6., (Szerk.: Kőszeghy Péter) Budapest, 1997. 
(A következőkben: ZMVL) 

Zrínyi Miklós összes művei. I-II. k. Budapest, 1958. (A következőkben: ZMÖM) 
3 ZMVL 226.0. 
4 ZMVL 228.0. 
5 Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós, 1620-1664. I-V. k. Budapest, 1896-1902.; Klaniczay Tibor. Zrínyi 

Miklós. 2. kiad. Budapest, 1964.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965. 
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A Muraköz védelme 

A kötetben öt irat foglalkozik a Muraköz védelmével, közülük kettőt legújabban találtak meg, 
kettőt Csapodi közölt még 1962-ben és egy van olyan, mely a Csapodi-Klaniczay-kiadásban is 
megtalálható. A levelek különös érdekessége, hogy Zrínyi erőteljesen hangsúlyozza bennük a Mu
raköz és Stájerország védelmének funkcionális összefüggését. 

Az első ilyen irat 1641 március elejéről származik és Zrínyi III. Ferdinándot tájékoztatja benne 
a Muraköz védelmével kapcsolatos gondjairól.6 Bevezetőjében nyugtázza a Haditanácsnak lőfegy
verek és tüzérségi anyag szállítására tett ígéretét, bár megjegyzi, hogy az „három erősség felszere
lésére is alig elegendő" Viszont a Haditanácshoz küldött emberei „semmiféle választ sem kaptak" 
a kilátásba helyezett pénzbeli segítség ügyében. Pedig a pénz száz lovas felfogadására és Csáktor
nya várának megerősítésére kellene. Stájerország ugyan az országgyűlésnek „Kanizsa eleste előtt 
végzett korlátozó rendelkezése értelmében ... semmire sem köteles, mégis a fenyegető veszedelem 
miatt, a szomszédság diktálta együttérzéstől vezérelve, a jelenlegi szükségben gondoskodjék (ti. 
III. Ferdinánd - P. G.) mind a pénzbeli segítségről ... mind pedig tekintse meg a szigetnek és vidé
kének térképét, amelyet papírra rajzolva az alaposabb tájékoztatás kedvéért megküldtem, és vegye 
fontolóra, hogy Kanizsa egész környéke Radkersburgig már a török adófizetője, azért a magyarok 
és osztrákok onnan igen kevés bevételhez jutnak, s nem veszik magukra az onnan kilenc mérföldre 
eső sziget védelmének és megsegítésének gondját, hanem a védelem teljes terhét ránk hárítják. Pe
dig ha annyira hatalmas ellenségnek megfelelően ellenállni nem volnánk képesek (amitől Isten so
káig óvjon), és a mondott sziget az ellenség kezére jut, akkor a stájer tartomány, saját védelme ér
dekében, 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 egyetemben, valamint a Dráva és a Mu
ra folyókat megóvnia a török dühös pusztításáról." 

Szintén Kovács József László kutatásai nyomán vált ismerté Zrínyinek a stájer rendekhez írt 
levele 1657 márciusából.9 A levélben Zrínyi újfent Muraköz védelmének erősítéséhez kér támo
gatást. Már a levél bevezetése is érdekes: „török földön tartózkodó kémeimtől egyértelmű felvilá
gosítást kaptam arról, hogy a török hatalmas erőt készít elő a Velencei Köztársaság ellen, és a ten
germelléki területeken, testvéreim birtokain, Buccarin és Vindodolon keresztül akar törni". Miután 
Csáktornyát is fenyegeti a török, nem tudja Zrínyi Pétert megsegíteni, meg egyébként is, a helyzet 
sokkal komolyabb annál, semmint hogy elmulaszthatná a rendek tájékoztatását: „Bizony úgy van, 
hogy én már körülbelül húsz éve, mióta itteni birtokaim igazgatását kézbe vettem, minden törekvé
semet, tehetségemet 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 rajtaütés
nek sem képes ellenállni, s még kevésbé valamely ostromnak az oly hatalmas ellenség részéről. 
Ilyen végszükségbe jutván, nincs más elképzelésem, mint hogy Nagyságos és Kegyelmes Uraság
tokhoz folyamodjak, akik számára az említett vár eleddig védőbástyául szolgált, és hozzájuk kö
nyörögjek az erődítési munkálatokhoz szükséges segítségért és támogatásért." ° 

Ezután egy kívánságlista következik, melynek főbb pontjai a következők: 
1. Mielőbb küldjék el a rendek által felfogadott holland hadmérnököt, hogy a körülmények meg

vizsgálása után tervet készítsen a vár megerősítésére és egy hozzá vezető köves út megépítésére. 

6 ZMVL 8. irat, 13. o. Az iratot Kovács József László találta meg. 
7 Feltehetően Csáktornyáról, Légrádról és Kotorról van szó. 
8 Radkersburg a Mura mentén Csáktornyától kb. 60 km-re északnyugatra; Luttenberg (Ljutomer, Szlavó

nia) a Murába ömlő Scavnica folyó partján kb. Csáktornyától 30 km-re északnyugatra; Friedau (Ormoz, Szla
vónia) a Drávánál, Csáktornyától kb. 25 km-re nyugatra. 

9 ZMVL 98. levél, 95-97. o. 
10ZMVL 98. levél, 95-96. o. 
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2. Sürgős segítségre van szükség a tüzérségi anyag megjavításához is: sok ágyú csöve ugyanis 
megrepedt, talpa pedig eltörött; sok olyan ágyú van, „mellyel egyetlen lövést sem lehet megkísé
relni;" küldjenek szakembert, akinek véleménye alapján kész ágyúit beküldeni Grazba javításra. 

3. Gond van a mész előállításával is, mint írja: „ahol ugyanis rendelkezésre áll az elkészítésé
hez szükséges kő, ott hiányzik a fa, ahol pedig van fa, ott nincs kő;" kéri a rendeket, hogy a mész 
gyártásához szükséges anyagot szállíttassák le a Dráván és a Murán. 

4. Nem tud „árokásó emberekhez jutni (németül Wossenstehernek hívják őket) ...", akikre pe
dig nagy szükség lenne a falak és bástyák megerősítéséhez; négy ilyen munkást kér. 

5. Miután fel kell tenni, hogy a törökök is élnek a várostromoknál általában használt tüzes szer
számok alkalmazásával, kéri, hogy küldjenek „négy ércből készült, németül Wasserpumpennek 
nevezett, tűz oltására alkalmas eszközt". 

6. Nagyon sok vashulladék halmozódott fel Muraközben, kéri, hogy „ezeket a stájer vidék vas
olvasztó műhelyeiben be lehessen cserélni és ennek a várnak szükséges megerősítésére lehessen 
felhasználni". 

7. Ólomra, lőporra, kanócra és már várvédő eszközre most nem tart igényt és „a németül 
Pixenmeisternek (Büchsenmeister - P. G.) mondott tűzmesterek" kirendelését sem kéri, akikből 
egyébként „legalább nyolcra lenne majd szükség" - annál inkább szükség van „legkevesebb tíz
ezer forintra", melyből fedezni lehetne „a köves út elkészítését, valamint a falak és a bástyák meg
erősítését". 

Összefoglalva, kéri tehát a stájer rendeket, hogy a kért összeget adják megbízottja, Johann 
Fabri kezéhez; ha ezt megteszik „bizonyosan meggyőződhetnek majd felőle, hogy minden vagyo
nomat, erőmet, tehetségemet és véremet is, miként azt jóemlékezetű őseim is tették, nem mulasz
tom el a kereszténység védelmére latba vetni". 

Majd egy hadászati-harcászati elemzéssel koronázza meg érvelését: „Ám ha ezzel a csekély 
katonasággal, amellyel ténylegesen rendelkezem és amellyel majd rendelkezni fogok, kevésbé tu
dom majd a nyílt mezőn, a végsőkig küzdve visszaverni a török erőket, nem gondolhatom el, mi
képpen húzódjak vissza és kíséreljem meg a végső védekezést Csáktornya várában olyan feltételek 
között, amilyenek most uralkodnak benne." Végül, mondhatni költség-haszon számításhoz hasonló 
érvekkel támasztja alá kérését: „Tehát lássák be, Nagyságos és Kegyelmes Urak, és buzgón ve
gyék szívükre, hogy amit most néhány ezer forinttal végbe lehet vinni, azt a jövőben nem lesz mód 
sok millióval sem a korábbi állapotba visszaállítani, s csupán két, legfeljebb három hónap áll előt
tünk, míg az ilyen hatalmas ellenséggel szemben segítségnyújtásra nyílik lehetőség, s ez idő alatt 
többet lehet mulasztani, mint amit évek hosszú során át mulasztottunk." 

A következő levelet, melyben a stájer rendeket tartományuk és a Muraköz védelmének straté
giai összefüggésére figyelmeztette, 1662. március 26-án írta Zrínyi.11 Klaniczay Tibor könyvében 
foglalkozik a levéllel és méltatja heroikus hangvételét.12 Hadtörténeti szempontból különös fi
gyelmet érdemelnek a levél következő a mondatai: „Ha azt hiszitek, hogy a törökök csak rám ha
ragszanak s engem fenyegetnek, aki pusztítottam és zaklattam őket, amennyire csak tudtam, azt 
mondom, hogy nagyon tévedtek, sőt ezzel az egy dologgal és móddal szereztem annyi évre bizton
ságot és megmaradást magamnak, és mondhatom, senkitől, s tőletek sem volt valaha segítségem 
annyi bajban, sőt (meg kell mondanom, bár fájdalommal mondom), sokat szenvedtem a ti szom
szédságtok miatt, és csak a török elleni vakmerő harc elhatározása mentett meg"]3 (Kiemelés tő
lem - P. G.) A kiemelt részekben Zrínyi arra mutat rá, hogy a háborúban, különösen pedig a vég
vári háborúban, ahol kis erők küzdenek egymással nagy térben, a passzív védelem nem hozhat 
eredményt. Amikor tehát Bécs politikai megfontolásokból, egész pontosan azért, mert erőtlensége 
tudatában attól tartott, hogy a kisebb portyák és vállalkozások nagy háborúhoz vezethetnek, tiltotta 

11 ZMVL 124. levél, 122-124. o. - A levelet Csapodi 1962-ben már közölte, de a korábban megjelent 
ZMÖM-be még nem került bele. 

12 Klaniczay, 709-710. o. 
13 ZMVL 124. o. 
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az aktív, támadó fellépést, a háború legelemibb törvényszerűségét sértette meg, amit Zrínyi, mint 
katona és Muraköz biztonságáért felelős parancsnok nem fogadhatott el.14 

Ugyanezen a napon a grazi Haditanácsnak is írt.15 A levélben tulajdonképpen a Zrínyi-Újvárt 
fenyegető veszedelemre hívja fel a figyelmet, de utal Stájerország és Muraköz védelmének straté
giai összefüggésére is: „A mostani nagyon veszedelmes időkben engem, új váramat (ti. Zrínyi-
Újvárt - P. G.) - amely mind az én szigetem, mind az egész szomszédság védelmére épült -, va
lamint magát a szigetet végső pusztulás fenyegeti ..."16 

Utalva arra, hogy kérte a stájer rendek segítségét, kijelenti, élete kockáztatásával is harcolni 
fog, majd a következőt írja: „Ha azonban a szükséges védelem megkövetelte segítség cserben 
hagy, korlátoznom kell dolgaimat, ki kell vonnom magamat e nagy veszedelemből, és biztonsá
gomra kell gondolnom." Ez a kijelentés, az előző levélnek egyik mondatával együtt, különös fi
gyelmet és további vizsgálatot érdemel. így hangzik ez a mondat: „Mert az idők megnehezedtek ... 
és fölismerem, hogy ezeket a végzetes nehézségeket az én vállam nem fogja elbírni. Ha tehát en
gem azért szomszédaim ügye és különösen a legkegyelmesebb uraink és királyaink iránti hűség 
nem indítana, azt hiszi valaki, hogy semmi módon nem tudom megtalálni a magam biztonságát? 
De bizony megtehettem volna és megtehetném jó és tiszta lelkiismerettel és jó hírrel; vannak erre 
példák és bizonyítékok mások részéről, nálam sokkal nagyobbaktól is, akik talán nem elviselhe
tetlen adóval megváltják teljes pusztulásukat."17 Bene és Hausner figyelmét nem kerülték el ezek a 
különös kijelentések és így kommentálják: „a »védőbástya« szerepkör feladásával, a török (esetleg 
francia) szövetségkereséssel való fenyegetéssel a későbbi Zrínyi-publicisztikában is találko
zunk." 8 Kérdés, hogy puszta fenyegetődzésről van-e itt szó? Teljesen kizártnak kellene tartanunk, 
hogy abban a végletesen megromlott helyzetben, amibe az ország a hatvanas évek elején került, 
Zrínyi, hogy véget vessen a további pusztulásnak, a törökkel való megegyezésre gondolt, hasonló
an, mint mások? A török előtti hódolás kérdésének érzelmi és ideologikus elemektől mentes vizs
gálata kellene a kérdés megoldásához.19 

Végül 1663. április 30-i keltezéssel van egy levele Zrínyinek, melyben Stájerország és Mura
köz védelmének összefüggésével foglalkozik. Ezt írja benne Zrínyi-Újvárról: „Hogy nem védi 
Stájerországot, csupán az én szigetemet, az tudatlan és irigy beszéd ... Mert a sziget megtartásán 
vagy vesztén áll Stájerország megtartása vagy veszte is, lévén minden más védelem híján közvet
lenül határos vele."2 

Zrínyi-Újvár építése 

A kötetben öt olyan Zrínyi-Újvárral foglalkozó irat van, melyek nincsenek benne a Csapodi-
Klaniczay-kiadásban. Ezek közül kettőt Csapodi már 1962-ben közölt az Irodalomtörténeti Közle
ményekben, három pedig azóta került elő. Időrendben első Zrínyinek 1661. június 28-án írt levele, 
melynek címzettje ismeretlen.22 A levél első mondata így hangzik: „Most kapom a hírt, hogy 

A Muraköz védelmével és a végvári harc természetével hivatkozott könyvem VI. fejezetében foglalko
zom. Perjés, 88. és köv. o. 

15 ZMVL 125. levél, 125-126. o. - Ezt a levelet is Csapodi közölte 1962-ben. 
16 Uo. 125. o. 
17 Uo. 123-124. o. 
18 Uo. 278. o. - Hasonló megjegyzések a 306. és 307. oldalon. 
19 A hódolás kérdéskörével kapcsolatban Zrínyi és az 1663-64-es háború c. tanulmányomban vetek fel né

hány gondolatot. In: Esterházy Pál: Mars Hungaricus. (Sajtó alá rendezte, magyarra fordította, a jegyzeteket és 
a kísérő tanulmányt írta Iványi Emma) Zrínyi Könyvtár III. (Bev. és szerk.: Hausner Gábor) Budapest, 1989. 

ZMVL 138. levél, 134-136. o. - A levél a ZMÖM-ben is szerepel, csak ott a címzett még ismeretlen. 
Várkonyi Ágnes mutatta ki, hogy a levelet Zrínyi Velence bécsi követének, Sagredónak írta. 

21 ZMVL 135. o. és ZMÖM 324. o. 
ZMVL 118. levél, 116. o. - Az iratot Kovács József László találta meg és közölte. A kötet gondozói a 

levél „Excellenciás Uram" megszólításából kiindulva és abból, hogy szó esik benne Varasdról, főleg pedig a 
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Pozsegából és máshonnan nagyszámú török jön Kanizsára, hogy új helyemen (ti. Zrínyi-Újvárban 
- P. G.) támadjanak meg." Itt Muraköz és Horvátország védelmének stratégiai összefüggésére fi
gyelmeztet: küldjön a címzett sürgős segítséget, „amennyit csak tud, mert ha a török ezt a helyet 
elfoglalja, elvész a Sziget (ti. a Muraköz - P. G.) és Várasd is." Bár korábban a címzett vonakodott 
segítséget nyújtani a Muraköznek, most lelkiismerete „kényszerítésére és kötelességből", mégis 
hozzá fordul, mert - fejezi be levelét - „ha a kereszténységet e dologban kár éri, elmondhatom 
majd, hogy én értesítettem Excellenciádat". 

A második levelet Várasd polgárainak írja 1661. július 25-én.23 így emeli ki Zrínyi-Újvár je
lentőségét: „Nem kétlem, Kegyelmetek nagyon jól tudják, hogy a haza és az egész kereszténység 
számára milyen hasznos az a munka, amelyet nemcsak hogy megkezdtem, de nagyobbrészt majd
nem be is fejeztem, s amiben barátaim és szomszédaim jóakaratával igen nagyon dicsekedhetem." 
Bízva a varasdiak jóakaratában és segítőkészségében, kéri, hogy jobbágyaikat „egy hét munkára" 
rendeljék a várhoz.24 

A negyedik levelet Zrínyi 1661. augusztus 8-án írta. Címzettje Gersei Pethő János.25 A rövidke 
levél első mondata így hangzik: „Minekutána engem ebben az én jó és a kereszténységnek hasznos 
munkámban minden környékbeli szomszéd napszámossal kisegített, ezért kérem Kegyelmedet is, 
néhány hétre küldjön segítségül mesterembereket, s hozzanak magukkal szekercéket is." 

A következő levél 1661. augusztus 1-én íródott. Címzettje Rottal János.26 A levélben Zrínyi az 
utóbbi tíz év rossz gabonaterméséről ír, a tulajdonképpeni mondanivaló azonban Zrínyi-Újvárra 
vonatkozik. Kéri Rottal támogatását a vár építését ellenzőkkel szemben: „Úgy hallom, édes Bá
tyám Uram, az én jó szándékomnak és mostani fáradságomnak, kivel egy kis erősséget építek, az 
udvarnál más interpretátiója vagyon. Bizony szűvem szerint bánkódom rajta, annyival inkább, 
hogy minden kedvem elvész minden serénségre, és az jó Isten tudja, élni sem kívánok ilyenfor
mán; de legalább az én jó okaimat, kikkel az épületre indíttattam, senki bizony méltán nem 
impugnálhatja, melyeket, ím, Kegyelmednek includáltam, és emellett Vitnyédy István uram által is 
mindenféle dolgaimrul izentem." 

Egy tévedés kiigazítása 

1647-ben Bécs megújítja a törökkel 1608-ban kötött zsitvatoroki és szőnyi szerződést, melynek 
egyik legfontosabb határozata a végeken dúló háború megszüntetése. 1650 elején a békét megerő
sítik és „ettől kezdve - olvashatjuk a kötet jegyzetanyagában - j ó tíz éven keresztül (gyakorlatilag 
Zrínyi-Újvár 1661. évi felépítéséig) Zrínyi is szünetelteti a harcokat."27 Ez azonban tévedés, mert 
Zrínyi más végvári kapitányokkal együtt folytatja a háborúskodást, sőt, mint Várkonyi Ágnes írja: 
„1651-ben ... már mintha országos háború" kezdődne.28 Bár Várkonyi Ágnes Zrínyinek több, eb
ben az időben indított jelentős vállalkozásáról ír, szükségesnek véljük, hogy foglalkozzunk az 
1650 és 1661 között vívott harcaival. Ezek száma ugyanis nem csekély. Vagy húsz-huszonöt le
vélben van szó vállalkozásról, illetve annak tervéről. 

Vállalkozás tervéről olvashatunk Zrínyinek a zágrábi káptalanhoz 1650. augusztus 23-án írt le
velében. Igen nagyszabású, Petrinja körüli, tehát Csáktornyától mintegy 150 km-re tervezett por

levél „sértett (és sértően rövid)" hangjából arra következtetnek, hogy a levél a Zrínyivel feszült viszonyban lé
vő Leslie varasdi generálisnak vagy Auersperg horvát főkapitánynak szól. 

23 ZMVL 120. levél, 120. o. - A levelet 1962-ben közölte Csapodi. 
Ez az a bizonyos „gratuitus labor", melynek oly nagy jelentősége volt a végvári védelemben. Perjés, 59. o. 
ZMVL 122. levél, 121. o. - A levelet László Hermina és Lebár Mária közölte: Irodalomtörténeti Közle

mények, 1984. 6. sz., 722-723. o. 
ZMVL 121. levél, 120. o. - A levelet Jenéi Ferenc közölte: Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 5. sz., 

691-692. o. 
27 ZMVL 247. o. 
28 

Magyarország története tíz kötetben. 2. k.: Magyarország története 1526-1686. (Főszerkesztő: Pach 
Zsigmond Pál, szerkesztő: R. Várkonyi Ágnes) Budapest, 1985. 1043-1044. o. 
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tyáról van szó. Kéri a káptalant, hogy mivel „a mostani béke miatt" kevés a katonája, bocsássa 
rendelkezésére fegyvereseit.29 

Az év októberében újfent kéri a káptalan segítségét. Megint távoli vállalkozásról van szó, mert 
a hadak gyülekezése Zágrábtól délre, Túrmezőn menne végbe, október 10-én, egy héttel a levél 
megírása után. Ott kapják meg az egyes csapatok parancsnokai az utasítást arra nézve, „hogy mit 
fogunk közösen tenni a kereszténység ellenségeivel szemben." A vállalkozás azonban elmaradt, 
amint azt a káptalanhoz október 8-án írt leveléből tudjuk: „... mivelhogy Isten, akinek kezében van 
minden, a vizek bőséges áradása által másként rendelkezett velünk, és elvette az alkalmat a pró
bálkozástól, meghajlunk akarata előtt, és a vállalkozástól elálltunk..."30 

1651. augusztusában vesz részt több főúrral együtt a nevezetes segesdi vállalkozásban.31 

Egyébként, még akkor is, ha Zrínyi komolyan vette volna a békét, török részről nem talált vol
na viszonzásra. Több levelében ejt szót erről. 1652. március 24-én Eszterházy Lászlónak írt leve
lében például ez olvasható: „Itten Horvátországban elég bontakozott és rémült állapotban vagyunk 
az török szándéka miatt. Elhittem, hogy Kegyelmednek is ennek az mastani üdőnek háborúsága 
miatt vagyon alkalmatlansága."32 

Különösen nagy a veszély, ha a török támadását a természeti viszonyok is elősegítik. 1652 no
vemberében nem tudja, hogy elmehet-e egy temetésre, „mivel az őszi üdőben a Mura igen kezdett 
apadni, tudja penig Kegyelmed (ti. Batthyány Ádám - P. G.) az itt való állapatunkat, hogy nem 
akkor mehetünk ki Muraközbül midőn magunk akarnánk, hanem amikor Isten akarja."33 

Ha valamelyik levélben nincs is szó konkrét harcról, a török készülődésére életbe léptetett „vi-
gyázás"-ban ott rejlik a harc lehetősége és szándéka is. Erről van szó Batthyányhoz 1653 júniusá
ban írt levelében: „Azt is akarám Kegyelmednek értésére adni, hogy Kanizsára feles török gyüle
kezett, hová légyen szándékja, nem tudatik, mindazonáltal én itt szorgalmatos vigyázásban leszek, 
tudom, hogy Kegyelmed is vigyázásban fog lenni."34 

Máskor a török készülődéséről kapott hírek nyomán már nem csak vigyázásban van, hanem 
támadással akarja elhárítani akcióját. 1653. szeptember 15-én írja Batthyánynak: „Miuta minapi
ban írtam Kegyelmednek az török hírek felől, azuta mindennap kétszer is jünnek híreim, hogy az 
török bizonyosan valamely felé föl akar menni (ti. Körmend felé - P. G.)... Ezelőtt úgy végeztem 
volt Kegyelmeddel, hogy Porszombatnál (Lentitől 12 km-re északra - P.G.), coniungálnánk ma
gunkat, ha az török fölmenne, hogy azért Kegyelmednek mast is az a szándékja, jó, ha penig má
sutt akarja is ... contentus vagyok vele."35 

Végezetül idézzük még a II. Rákóczy Györgyhöz, 1656. december 30-án írt levelét. A levél jól 
tükrözi a bécsi tiltások következtében előállt lehetetlen helyzetet és Zrínyi heves indulatát, mellyel 
azokra reagált: „Innen semmi újságokat nem tudok Nagyságodnak írnya, engem eléggé exerceál az 
udvar bosszúsággal, csaknem azt mondhatom, sem velem, sem nálom nélkül nem lehetnek német 
szomszédim. Ha békességet tartok törökkel, az is rossz, ha fölbontom, az sem jó. Buda felé indul
tunk vala e minap Bottyáni urammal, de ott is elrontá szép reménségünket egynihány koszos né
met. Győri király képétül voltak küldve, kikkel ötven török késérő volt már visszajüvőben, észben 
vévén azok bennünket, füstben ment minden fárodságunk. És noha semmit nem cselekedtünk, 
ugyan nyilván tudom, azért udvarbul elég galibám lesz érette, az törökre penig nem haragszik egy 
rablásért."36 

ZMVL 54. levél, 53. o. - A levelet Csapodi 1962-ben közölte. Petrinja kb. 55 km-re fekszik Zágrábtól 
délkeletre. 

30 Uo. 57. levél, 54. o. 
A vállalkozást megemlíti Várkonyi Ágnes, 1. a 28. sz. jegyzetet, 1044. o. Részletesen foglalkozom a vál

lalkozással hivatkozott könyvem 120. oldalán. 
32 ZMÖM 161. Levél, 158.0. 
33 Uo. 173. levél, 165. o. 
34 Uo. 179. levél, 171.0. 
35 Uo. 181. levél, 172-173.0. 
36 Uo. 232. levél, 248. o. 
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Iratok, melyeket jobb lett volna kihagyni a kötetből 

Több olyan irat van a kötetben, melyek feltehetően - néha egészen biztosan - valótlanságot 
tartalmaznak, és nem Zrínyitől származnak. Jobb lett volna tehát elhagyni őket. Ugyanakkor na
gyon tanulságosak is, mivel, a korabeli kommunikáció és hírközlés nagy lendülettel megindult 
kutatásába illesztve őket,37 mondhatni, a szenzációt hajhászó modern bulvársajtó előképe jelenik 
meg bennük. Nehezen lehetne Zrínyi hírnevét növelő propagandairatokat látni bennük, amint azt 
Bene Sándor teszi. Könnyen megcáfolható valótlanságaik ugyanis éppen hogy Zrínyit dezavuál-
hatták. 

Különösen kitűnt szenzációhajhászásával az 1661 és 1666 között megjelent velencei „gazetta," 
mely két olyan levelet is közöl Zrínyi aláírásával, melyről szinte teljes bizonyossággal elmondha
tó, hogy nem tőle származik. Az elsőt, melynek címzettje I. Lipót és dátuma 1644. február 10., a 
gazetta március 1-i száma közli.38 Az iratban a következő nyilvánvaló valótlanságok vannak: az 
eszéki hadjárat során Zrínyi csapatai elfoglalták Szigetvárt, valamint Eszék várát és 14 000 törököt 
öltek meg. A bizonyíthatóan Zrínyi által írt iratok egyikében sincs szó ilyesmiről, így pl. abban 
sem, melyet Zrínyi február 11-én, tehát másnap ír a Haditanácsnak. Ebben nagyon pontosan rögzíti 
az eredményeket: „Babocsát, Berzencét elfoglaltuk és most is tartjuk. Pécs városát kifosztottuk és 
fölégettük ... A Dráva mellett Barcsot, a Szigetvárnál lévő Turbékot az eszéki híd közelében lévő 
Dárdát magával a híddal együtt, valamint a Dráva felé Branyavarat teljesen elhamvasztottuk, a 
tartomány nagyobb részét földúltuk és annyira elpusztítottuk, hogy aligha tud török sereg átvonul
ni rajta és ott tartózkodni."39 Elképzelhető vajon, hogy Zrínyi előző nap valótlanságot írt volna a 
császárnak, amikor biztos lehetett benne, hogy a haditanácsosok referálnak erről a jelentéséről? 

A velencei gazetta másik közlése hasonlóképpen valótlanságokat tartalmaz. A Zrínyi aláírásá
val ellátott irat címzettje újfent I. Lipót és dátuma 1644. május 9.40 Az iratban Zrínyi Kanizsa ost
romáról jelent az uralkodónak. Ez olvasható benne: „Időközben jelentés érkezett a táborba kéme
inktől, hogy a Szigetvár környékén nagy számban összegyülekezett törökök segítséget akarnak 
bejuttatni Kanizsára. Erre fel Hohenlohe gróf úr, aki az arrafelé eső részen táborozott (kiemelés 
tőlem - P. G.), megfeledkezve a szükséges óvintézkedésekről, háromezer emberével nekivágott, 
hogy találkozzon és megütközzön az ellenséggel. Ám amikor messziről meglátta őket, és úgy vél
te, háromszor annyian vannak... azonnal segítségül hivatott engem, aki Felséged ötezer lovasával 
odasietve, szétvertem az ellenséget ..." A bizonyíthatóan Zrínyi által írt iratokban, de Eszterházy 
visszaemlékezésében sincs szó az esetről. Az irat szerkesztőinek tájékozottsága egyébként is na
gyon hiányos volt. Tévedés pl. az, hogy Hohenlohe „az arrafelé eső részen táborozott", azaz az 
ostromzár keleti, a felmentő sereg török felé eső oldalán. Tévedés az is, hogy Kanizsának „felleg
vára" volt. Az viszont, hogy Hohenlohe elmarasztalására és Zrínyi erényeinek kiemelésére ilyen 
történetet találtak ki, azt mutatja, hogy tudtak a két vezér feszült viszonyáról.41 

Egyébként a katonai elemzés is a közlés valótlanságát bizonyítja. Mint láttuk, az irat keltezése 
május 9. Tudjuk azonban, hogy a török felmentő sereg akkor még Eszéket sem érte el, és csak 26-
án érkezett Szigetvár alá. 

Gondolok itt mindenekelőtt G. Etényi Nórának az 1663-64-es magyarországi török elleni háború német 
birodalmi visszhangját elemző alapos vizsgálódásaira. L.: G. Etényi Nóra: A 17. századi közvéleményformálás 
és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának tükrében. Aetas, 1995/1-2. sz., 95-139. o., valamint Uő: Az 
1663-64-es magyarországi török elleni háború a birodalmi nyilvánosság előtt. Kandidátusi disszertáció, Buda
pest, 1998. 

38 ZMVL 149. levél, 147. o. 
ZMÖM 292. irat, 343-344. o. - A ZMVL jegyzeteiben ez olvasható: „a szigeti győzelem híre Zrínyi of

fenzív politikája mellett szolgált érvként." (288. o.) - A mondottak szerint egy ilyen valótlanság éppen ellenke
ző hatással lehetett hiszen az ellenpárt jól felhasználhatta Zrínyi kompromittálására. 

40 ZMVL 158. irat, 155-156.0. 
Zrínyi és Hohenlohe feszült viszonyáról: Perjés, id. tanulmány, 69-70. o. 
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Katonai megfontolások alapján lehetetlen elfogadni az 1662. nyarán-őszén írt, Vitnyédyhez 
címzett iratban foglaltakat sem. 2 A levélben arról van szó, hogy tizenkét gyalogos katona „kicsa
pott" Zrínyi-Újvárból török területre és egészen Pécsig hatolt. Itt azonban „észrevették őket" és a 
pécsi török helyőrség katonáin kívül „az egész nép is ... többen ... ezer fegyveres embernél", sőt 
még a kanizsai basa serege is megtámadta őket. A tizenkét katona hősies harcot folytatva, nem 
adta olcsón életét: először visszaverték a török lovasság rohamát és magukhoz véve az elesett tö
rökök fegyverét és puskaport, „ezek birtokában már hosszú harcra nyílt módjuk". A hosszú harc 
eredménye: negyven török elesik, hatvan megsebesül és több mint száz ló pusztul el. De meghal 
három „legelőkelőbb török", négy aga és néhány kisebb rangú tiszt. Végül győz a túlerő. A tizen
két katona, karddal a kézben utolsó rohamra indul, az ellenség sűrűjét keresve fel; tizenegy hősi 
halált hal közülük, egy megmenekül. 

Elképzelhetetlen, hogy a katona Zrínyi ilyen hősi eposzba illő történettel akarta volna a közvé
leményt lelkesíteni! Számolnia kellett azzal, hogy írását katonaviselt, a háborúhoz értő emberek is 
olvassák, akik azonnal felismerik a történet képtelenségét.43 

További szövegkritikai vizsgálatot igényelne Zrínyinek a regensburgi birodalmi gyűléshez 
1664. január 24-én írt levele.44 A levélben egy új, eddig ismeretlen momentum szerepel, az ti., 
hogy a téli hadjárat célja az eszéki híd felégetése volt. A Babocsán írt levélben ugyanis ez áll: 
„Holnap elhagyjuk ezt a helyet... (és) nem térünk vissza, míg fel nem égettük az eszéki hidakat." 
Tudjuk azonban, hogy a híd lerombolása csak egyik - és nem is a legfontosabb - célja volt a had
járatnak. Másrészt, belegondolva a dolgokba, furcsának tartjuk, hogy Zrínyi már akkor tudta volna, 
hogy a hidat égetéssel fogják lerombolni. Végül is csupán egy technikai műveletről volt szó, ami
hez sokkal több konkrét adatra lett volna szükség, mint amennyivel az adott pillanatban rendelke
zett. A problémát eldönti Eszterházy beszámolója, amiben ez áll: „Február elsején tehát ráléptünk 
ama méltán csodálatot érdemlő eszéki hídra;... Sokáig tanácskoztunk, hogy ezt a szerkezetet ilyen 
kis sereg hogyan tudná szétrombolni, mivel nem kis veszélyt jelentene a késlekedés. Végül is az 
volt a határozat, hogy rakjunk tüzet a híd alatt, s úgy égessük el."45 

Összefoglalás 

Végeredményként és összefoglalásként el kell mondanunk, hogy a Bene Sándor és Hausner 
Gábor által gondozott kötet jelentőségét három körülmény adja meg: 

1. Hasznos segítséget ad nem csak a közép- és felsőoktatás tanárai és tanulói számára, hanem a 
Zrínyi-kutatóknak is. 

2. Felhívja a figyelmet a Zrínyi-levelek hadtörténeti fontosságára. 
3. Újfent bizonyítja az irodalmárok, történészek és hadtörténészek együttműködésének fontos

ságát, amire e sorok írója e folyóirat hasábjain már figyelmeztetett.46 

1ZMVL 131. irat, 129-130. o. - Az iratot 1962-ben Csapodi közölte. 
43 Befejezésként ez áll a levélben: „Én bizony méltónak ítélem őket arra, hogy bekerüljenek e század histó

riáiba és krónikáiba." Ezzel kapcsolatban ez olvasható a jegyzetekben: „Zrínyi tudatosan tesz különbséget a 
műfajok között (előbbi kifejezése a reprezentatív történeti müveket, utóbbi a rövidebb jelenkortörténeti össze
foglalásokat jelöli), valamint utal a levél megírásának céljára is: a beszámoló szándékosan hírlevélnek készült, 
a külföldi terjesztés szándékával." ZMVL 280. o. - Filológiai szempontból csábító, de a vázolt körülmények 
miatt nagyon problematikus következtetés. 

Uo. 138. levél, 146. o. - A levelet Bene Sándor találta meg és közölte. Irodalomtudományi Közlemé
nyek, 1992. 3. sz., 225-242. o.: „Zrínyi-levelek 1664-ből." 

45 Eszterházy: i. m. 144-145. o. 
Perjés Géza: Az interdiszciplinaritás védelmében. Vita Bene Sándorral. Hadtörténelmi Közlemények, 

1997/4. sz., 797-813.0. 
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RAVASZ ISTVÁN 

BUDAPEST HADSZÍNTÉRRÉ VÁLÁSÁNAK TÉNYEZŐI 
1944-1945-BEN 

A közelmúltban egy neves szakember és egy fiatal történész tollából egy-egy kötet látott nap
világot a magyar főváros több mint fél évszázaddal ezelőtti pusztulásáról. Gosztonyi Péter Buda
pest lángokban 1944-1945 (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1998.) című munkája elsősorban 
átfogó kép nyújtására törekszik. Ungváry Krisztián PhD-ösztöndíjas kutató Budapest ostroma 
(Corvina Kiadó, Budapest, 1998.) című könyve a részletekre koncentrál és igen sok idézetet citál. 

Anélkül, hogy recenzálni kívánnám az általam tanárként tisztelt svájci magyar hadtörténész 
írását, illetve egy olyan monográfiát, amelynek magam voltam a lektora, kísérletet teszek a Buda
pest hadszíntérré válásához vezető folyamatok felvázolására, valamint - a teljesség igénye nélkül -
egyes problematikus kérdések elemzésére. 

Budapest mint erőd 

Budapest ostromlott erőddé válása nem volt törvényszerű. Több tényező együttes hatására vált 
azzá. 1944 szeptemberéig a magyar politikai és katonai vezetésben is sokan úgy gondolták, a ma
gyar fővárost a harcok nem érhetik el. Addig eljutottak, hogy a háború elveszett, de komolyan 
bíztak abban, hogy a front megmerevedik a Kárpátok vonalán. A felismerés, hogy a szovjet hadse
reg mégis eléri Budapestet, s hogy ez igen gyorsan bekövetkezhet, csak szeptember első harmadá
ban vált bizonyossággá . 

1944. szeptember 22-én Heinz Guderian vezérezredes, az Oberkommando des Heeres (OKH, a 
német szárazföldi haderő, a Heer főparancsnoksága) megbízott vezérkari főnöke megerődített vo
nalak kiépítését rendelte el Magyarországon. Ezek két fő védővonalból és azok reteszállásaiból 
álltak. A Karola-vonal az Északi-középhegység déli lejtőin húzódott, a Margit-vonal keleti szekto
ra a Dunát kötötte össze (Érd térségéből kiindulva) a Velencei-tavon át a Balaton északkeleti 
csücskével, nyugati szektora a tó délnyugati sarkát a Drávával. A két fő védelmi vonal között fe
küdt Budapest, ami hadszíntérré válásának egyik fő tényezőjét jelentette. 

A Karola- és a Margit-vonal közötti kapcsolat megteremtésére, egyben a pesti hídfő védelmére 
alakították ki az Attila-vonalai. Kiépítésére - a németeket megelőzően - a Fővezérség már szep
tember 11-én intézkedett. A munkálatok irányításával Vidos Géza vezérőrnagyot bízták meg, akit 
kineveztek a budapesti I. hadtest műszaki parancsnokává, egyben a hadműveleti terület műszaki 
felügyelőjének helyettesévé. 

Az Attila-vonal három állásrendszerből állt, mindhárom teljes félkört alkotott a Dunától a Du
náig. A legkülső védőöv (Attila-I) Dunaharasztinál vált el a folyótól, majd Gyál-Vecsés-Ecser-
Maglód-Valkó-Gödöllő-Szada-Veresegyház-Csomád érintésével Alsógödnél jutott ki ahhoz. 
A középső védőöv (Attila-II) a Soroksár-Soroksárpéteri-Pestszentimre-Rákosliget-Pécel-Isa-
szeg-Kerepes-Mogyoród-Fót-Dunakeszi íven húzódott. A belsőt (Attila-III) az akkori peremvá
rosok: Csepel-Pestszenterzsébet-Pestszentlőrinc-Rákoshegy-Rákoskeresztúr-Rákoscsaba-Cinko-
ta-Rákosszentmihály-Rákospalota-Újpest peremén építették ki. A Szentendrei- és a Csepel
szigetet a németek védeni szándékozták. A védővonalak kiépítésénél felhasználták azokat a terve-

Részletesen L: Ravasz István: Erdély mint hadszíntér 1944. (Budapest, 1997.); uő: A Kárpát-medence 
hadszíntérré válása 1944/45-ben. Új Honvédségi Szemle, 1991/8. sz., 26-28. o.; uő: A román átállás hatása a 
délkeleti hadszíntérre. Új Honvédségi Szemle, 1994/9. sz., 19-21. o. 

Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), Kriegstagebuch der Heeresgruppe Süd (a továbbiakban: 
KTB) 895. mikrofilmtekercs, 440608/44. sz. felvétel, 6742. sz. irat: l.aVOKH sz. parancs 

Vidos Géza: Háborús emlékeim - III. 1944. márc. - szept. Hadtörténeti Múzeum Kézirattára, 535-589. 
fsz., 34-35. o. 
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ket is, amelyeket még az orosz haderő 1914 végi második uzsoki betörése nyomán dolgoztak ki. 
Mikor Hans Friessner vezérezredes, a német Heeresgruppe Süd (Dél Hadseregcsoport) parancsno
ka, a magyarországi hadműveleti terület vezénylő tábornoka - Guderian parancsát mintegy meg
ismételve - maga is rendelkezett e védelmi rendszer kiépítéséről, annak munkálatai már folytak.4 

Az Attila-vonal eredendően nem magát a nagyvárost volt hivatott védeni, hanem az úgyneve
zett pesti hídfőt . E kifejezés szeptember 11-én tűnt fel először, Vidos megbízásakor. A pesti híd
főnek a Karola- és a Margit-vonal összekötésén túl az is feladata lett volna, hogy távol tartsa a 
szovjet csapatokat a fővárostól, illetve hogy kiinduló bázisául szolgáljon egy nagyerejű támadás
nak, amelyet a Kárpát-medence megtisztítására Hitler és Guderian többször is kilátásba helyezett. 
Október 12-én a kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy vezette VI. hadtestparancsnokságot a Hon
véd Vezérkar főnöke, Vörös János vezérezredes elsődlegesen a pesti hídfő védelmének megszer
vezésére rendelte vissza az Északkeleti-Kárpátokban harcoló 1. magyar hadseregtől. 

A magyar állami vezetés eleinte a védelmi rendszer gyorsított ütemű kiépítése ellenére sem 
gondolt következetesen Budapest védelmére. November elejétől, alig hogy Szálasi Ferenc 4-én 
letette a nemzetvezetői esküt, megkezdődött a kormányszervek kitelepítése a fővárosból a nyugat
magyarországi ún. gyepüszállásokra. A nemzetvezető akkor még úgy nyilatkozott, hogy „Buda
pest tartását csak abból a szempontból tartanám szükségesnek, ha erről a területről offenzív had
műveletek fognak kiindulni. Ha ezt nem akarják, akkor Budapest kiürítését feltétlen végre kell 
hajtani...". A nyilas vezetőket rövid időre az is elgondolkodtatta, hogy Serédy Jusztinián herceg
prímás, esztergomi érsek és Ravasz László, a református püspöki kar elnöke, a két legnagyobb lét
számú és befolyású magyarországi történelmi egyház vezetője október 30-án felszólította Szálasit, 
nyilvánítsa Budapestet nyílt várossá. 

November második felére az állami és katonai vezetés álláspontjában már nyoma sem volt bi
zonytalanságnak. A nyilas propaganda a főváros minden áron történő megvédését hirdette. Be-
regfy Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter, egyben a Honvéd Vezérkar főnöke november 
29-én vitéz Hindy Iván altábornagyot, aki a budapesti I. hadtest vezénylő tábornoki beosztását is 
megtartotta, a „székesfőváros területén magyar vonatkozásban teljhatalommal felruházva" gya
korlatilag Budapest teljhatalmú katonai biztosává nevezte ki. 

A magyar vezetés álláspontjának kikristályosodásában, amely újabb tényezőjét jelentette a fő
város hadszíntérré válásának, nem kis szerepe volt a német nyomásnak. December 10-én Szálasi 
személyesen közölte Friessnerrel, hogy „a nagy európai gondolat jegyében kész Budapest nyílt vá
rossá való kinyilvánításától elállni, és a fővárosnak erőddé való felhasználását többé nem ellen
zi". Ez már Szálasi Hitlernél tett látogatását követően történt. Ugyanaznap Kovarcz Emil, a 
„nemzet totális harcbaállításával megbízott miniszter" rendeletet adott ki „Budapest székesfőváros 
általános és teljes mozgósítására, nemre való tekintet nélkül 14-70 éves korig ". 

Az OKH számára, legalábbis a bekerítésig, nem volt kérdéses a pesti hídfő védelme. A Du
nántúlt semmi esetre sem akarták feladni. Erre késztette őket (a teljesség igénye nélkül) az ún. Al
pesi Erőd (1944 őszén még nem lehetett előre látni, hogy végül nem épül ki) előterének védelme, a 
délnyugat-dunántúli olajmezők megtartása és a jelentős erőt képviselő balkáni hadosztályok visz-
szavonulási útjának fedezése. A Dunántúl tartásához elengedhetetlennek tartották a pesti hídfő (de 
nem a nagyváros) védelmét. November végén sem merült fel annak feladása, mikor a szovjet 57. 
hadsereg kitört a Duna-Dráva közén korábban foglalt hídfőkből és napok alatt elfoglalta a Dél-

4 Tóth Sándor. Budapest felszabadítása. Budapest, 1975. (a továbbiakban: Tóth) 201. o. 
5 Ravasz István: Pesti hídfő. In: Magyarország a második világháborúban. (Szerk. Sipos Péter - Ravasz 

István) Budapest, 2. kiadás, 1977. (a továbbiakban: Lexikon) 368. o. 
6 Honvéd Vezérkar 1. osztály napi intézkedései (HL Vkf. 1. o. 304/a. doboz) 1502/Föv. hdm.-44.X. 12. sz. irat. 
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Dunántúlt. Nem merült fel, már csak azért sem, mert a német Dél Hadseregcsoport ebben az idő
ben még tartotta a Karola-vonalat, annak jobbszárnya pedig Gödöllőtől északkeletre csatlakozott 
az Attila-I vonalhoz. S tartotta a Margit-vonal keleti szektorát is: a szovjet 3. Ukrán Front támadá
sa éppen annak eléterében fulladt ki. A pesti hídfő feladása a 2. Ukrán Front főerői (a 6. gárda
harckocsihadsereg, a 7. gárdahadsereg, az 53. hadsereg és az 1. gárda-lovas-gépesített csoport) 
számára tálcán kínálta volna a lehetőséget a Karola-vonal nyugatról történő átkarolására, ezzel a 
német 8. és a magyar 1. hadsereg elvágására a Dél Hadseregcsoport centrumától és balszárnyától; 
sőt veszélyezetethette volna a Duklai-szorost védő, majd onnan Szlovákia és a Cseh-Morva Pro
tektorátus területén igen lassan, lépésről-lépésre visszavonuló német 1. páncéloshadsereg hátát. 

Friessner december 18-án a megváltozott hadműveleti helyzetre való tekintettel ugyan már a 
pesti hídfő kiürítését kérte , de kérésének nem volt semmi foganatja. Azt tervezte, hogy a pesti 
hídfőből kivont erőkkel erősíti meg a Margit-vonal védelmét, kelet felé pedig a Duna lesz a 
főellenálási vonal. Hitler azonban a pesti hídfő utolsó töltényig (bis zum letzte Patrone) tartó vé
delmét rendelte el, az utolsó pillanatig hallani sem akart másról. Megtiltotta a kitörést védőknek, 
akárhányszor kérték is tőle annak engedélyezését. A Führer álláspontját természetesen politikai és 
presztizsokok is motiválták. November 23-án elrendelte Budapest háztól-házig való védelmét, te
kintet nélkül a lakosságra és az okozandó károkra, s ezzel megpecsételte a város sorsát.1 

Friessner el szerette volna kerülni, hogy a pesti hídfő védelmének irányításában vitába keve
redjék a magyar katonai vezetéssel. Élénken élt még emlékezetében szeptemberi mérkőzése a 
Honvéd Vezérkar akkori főnökével, Vörös János vezérezredessel az erdélyi, majd az Arad környé
ki hadműveletek legfelső irányításáról. November 3-i hatállyal egyik legeredményesebb táborno
kát, a III. páncéloshadtest parancsnokát, Hermann Breith páncélos tábornokot nevezte ki a fjövárosi 
és környéki csapatok és hadműveletek vezénylő tábornokává (Kampfkommandant Budapest).15 

Friessner előérzete nem volt alaptalan. Bár Beregffy nagyságrendekkel kevesebb eséllyel száll
hatott szembe a német katonai vezetés akaratával, mint Vörös, mégis nehezményezte a magyar fő
város védelmének német kézbe vételét. Ezért is került sor részéről Hindy kinevezésére. Hiába. A 
teljhatalmú magyar vezénylő tábornoknak egyetlen pillanatra sem nyílott lehetősége a hadmüve
letek irányítására, hatásköre kimerült fegyelmi, utánpótlási és ellátási kérdésekben, amiért nem egy 
esetben panaszkodott is. A két hadvezetés között azonban nem alakult ki újabb mérkőzés. 

A szövetséges parancsnoklási viszonyok (nem csupán Budapest, de az egész magyarországi 
hadszíntér vonatkozásában) Szálasi és Hitler december 4-i találkozóján is felmerültek. A Führer 
hozzájárult, hogy olyan esetekben, amikor német alakulatot sorolnak be magasabb szintű magyar 
parancsnokság alárendeltségébe, a magyar vezénylő parancsnok irányítsa a közös hadműveleteket. 
Ilyen azonban a gyakorlatban ritkán fordult elő, a német parancsnokságok irányító szerepe vált ál
talánossá. Azt persze Hitler kikötötte, hogy a térségben a legfelsőbb szintű irányítás a Dél Hadse
regcsoport parancsnokának kezében marad. 

Friessner, magától értetődően, tapasztalt katonát nevezett ki a pesti hídfő védelmének élére. A 
politika azonban, nem először és nem utoljára a háború menetében, beleszólt a katonák dolgába. 
Himmler, az SS birodalmi vezetője esetleges népmozgalmaktól (például munkásmegmozdulások
tól, vagy gettófelkeléstől) tartott a védők háta mögött. Szerette volna keresztülvinni Hitlernél, hogy 
cserélje fel (az egyébként általa is nagyra tartott) Breith-et egy SS-tábornokkal. Beregfy intézkedé
se Hindy kinevezésére kapóra jött: arra hivatkozva elérte, hogy Hitler december 1-i hatállyal erőd
dé nyilvánította a magyar fővárost (Festung Budapest), felállította annak egységes parancsnoksá
gát, melynek élére Otto Winkelmann rendőrtábornokot nevezte ki. Az SS-Obergruppenführer und 
General de Polizei rendfokozatotot viselő Winkelmann e napon kapta meg a General der Waffen-
SS kinevezést is, s vált a fegyveres SS tábornokává. Megjegyzendő, hogy a szakirodalom egy ré
szében - tévesen - november 23-a terjedt el Budapest erőddé nyilvánításának dátumaként. 

12 Ravasz István: Észak-magyarországi hadműveletek. In: Lexikon 102. o. 
13 Tóth 204. o. 
14 HL KTB 897/b. 26. XI. 44. 
15 Tóth 35. o. 
16 HL KTB 897/a. Anlagen 1. XII. 44. 
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Winkelmann azonban nem sokáig látta el ezt a beosztást. Ő volt a magyarországi SS- és rend
őri erők főparancsnoka (Höherer SS- und Polizeiführer in Ungarn), ami eléggé lekötötte, s 
Friessner ezen az alapon opponálta is kinevezését. Winkelmann (Friessner véleményével egybe
csengően) kinevezését követően azonnal javasolta a Führernek a pesti hídfő kiürítését, amit az nem 
vett jó néven. December 5-én Hitler Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer und General 
der Waffen-SS und der Polizei-t, a IX. SS-hegyihadtest parancsnokát nevezte ki a Budapest-erőd 
teljhatalmú parancsnokává. Az SS-hadtesttörzs idehozatalával már nem csupán Hindy altáborna
gyot, de a magyar I. hadtest parancsnokságát is kikapcsolták az érdemi harcvezetésből. Az OKH 
nem értett egyet a két rendőrtábornok egymást követő kinevezésével az ostrom előtt álló hídfő vé
delmének élére, ám csupán annyit tudott elérni, hogy Pfeffer-Wildenbruch vezérkari főnökévé egy 
harctéri tapasztalatokkal rendelkező Wehrmacht-főtisztet nevezzenek ki. Usdau Lindenau vezérka
ri alezredes december 19-én, a menetrendszerű bécsi gyorssal utazott Budapestre. 

Pfeffer-Wildenbruch már korábban a fővárosba érkezett. A IX. SS-hegyihadtest parancsnoksá
gát a védelem megszervezésének előkészítésére (alakulatok nélkül) már október 30-én Budapestre 
küldték, s alá rendelték az október 21-én feloszlatott magyar VI. hadtestparancsnokság állományát 
is (parancsnoka a kiürítési kormánybiztossá kinevezett Farkas vezérezredes helyett október 16-tól 
Nagyöszy Miklós altábornagy volt). A német anyagokban Budapest-hadtestcsoport (Korpsgruppe 
Budapest) néven is előforduló parancsnokság közvetlenül a Dél Hadseregcsoport parancsnokságá
nak volt alárendelve. A Budapest-hadtestcsoportot vezénylő Pfeffer-Wildenbruch és a német III. 
páncéloshadtest parancsnokaként „Budapest harcparancsnoka" megbízással rendelkező Breith ha
táskörét nem határolták el, legalábbis erre utaló irat nem maradt fenn. (A IX. SS-hegyihadtest pa
rancsnoksága csak november 10-én települt át Zágrábból Budapestre.)1 

Pfeffer-Wildenbruch - Friessner és vezérkari főnöke, Helmuth von Grolman altábornagy sze
rint - alkalmas lehetett a védelmi állásrendszer kiépítésének felügyeletére, illetve az arcvonal mö
götti népmozgalmak és szabotázsok megelőzésére vagy elfojtására, de hadmüveletek irányítására 
nem. Márpedig a front november első napjaiban elérte a magyar fővárost. Ezek után került sor 
Breith harcparancsnoki megbízására. A német vezetés eme kettőssége, amely tovább bonyolította a 
vezénylési viszonyokat a magyar főváros térségében, december 12-én szűnt meg, amikor a IX. SS-
hegyihadtest parancsnoksága, a német 6. hadsereg egyik hadtestparancsnokságaként a pesti hídfő, 
valamint a nagyváros teljes területén átvette a harcvezetést. Breith-et ezt követően (még az ost
romgyűrű bezárulta előtt) elvezényelték a pesti hídfőből. 

A némethez hasonlóan a magyar politikai vezetés is megkísérelte, hogy beleszóljon az esemé
nyek alakításába. December 31-én a Kőszegen tartózkodó Szálasi miniszterelnöki minőségében 
Budapest kormánybiztosává, pártvezetőként a főváros pártmegbízottjává nevezte ki Vájna Ernőt (a 
belügyminiszter testvérét), aki másnap különgépen be is repült az ostromlott fővárosba. Sokkal 
többet azonban, mint az amúgy sem egyszerű vezetési viszonyok további bonyolítását, nem ért el 
vele. Vájna ugyanúgy nem játszott érdemi szerepet, mint Hindy. 

Gondoljuk végig: a harcok irányítója a gyakorlatban Lindenau alezredes, aki több német és 
magyar tábornok felett rendelkezik; a tényleges parancsnok Pfeffer-Wildenbruch, a birodalmi 
párthadsereg háromcsillagos rendőrtábornoka, akit a várt ellenállás letörésére helyeztek ide, ám 
harcvezetési gyakorlata nincs. Kettejük szervezetszerű elöljárója a német 6. hadsereg kemény, de a 
magyarokat nem sokra tartó parancsnoka (karácsonytól Hermann Balek páncélos tábornok), illetve 
végső soron a Dél Hadseregcsoport főparancsnoka (karácsonytól Otto Wöhler gyalogsági tábor
nok), hiszen Magyarország egésze akkor már hadműveleti terület. Ugyanakkor a helyszínen van 
Winkelmann, a magyarországi SS- és rendőralakulatok főparancsnoka is, s a Festung Budapest pa-

Gosztonyi Péter. A magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 2. kiadás, 1992. (a továb
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rancsnoka szintén egy SS-tábornok, aki formailag is alá van rendelve Winkelmannak; mindezeken 
túlmenően az összes magyarországi német csapatok felett elvileg és egyidejűleg Hans von 
Greiffenberg gyalogsági tábornok, német katonai attasé és meghatalmazott tábornok, valamint 
Edmund Veesenmayer teljhatalmú birodalmi követ, gyakorlatilag német helytartó is rendelkezik. 
Mellettük működ(ne ha hagynák) Hindy és Vájna, miközben kettejük viszonya sem teljesen tisztá
zott, továbbá Csipkés Ernő címzetes vezérőrnagy, Budapest városparancsnoka; a háttérbe szorított 
dr. Makay Gyula főpolgármestert, Hindyn keresztül Beregffy Károly vezérezredes, honvédelmi 
minisztert - egyben a Honvédség főparancsnokát és a Honvéd Vezérkar főnökét - , a főpolgár
mesteren keresztül Vájna Gábor belügyminisztert, Beregfyn és Vajnán keresztül ad absurdum 
Szálasit nem is említve! S nem szabad kihagyni a felsorolásból a katonai és a polgári vezető szer
veket, illetve a törvényeket egyként semmibe vevő nyilas fegyveres testületeket és Szálasi által az 
ostromgyűrű bezárulta utáni napokban kinevezett vezetőiket: a fővárosi nyilas pártszervezet veze
tőjét, egyben a főváros nyilas karhatalmi parancsnokát, Nidosi Imrét és a főváros nyilas katonai 
parancsnokát, Csiky Erichet sem. 

Az ostromgyűrű kialakulása a Budapest-erőd körül 

A szovjet vezetés sem tervezte Budapest ostromát. Egészen az 1944. október 15-i kiugrási kí
sérlet kudarcáig úgy gondolták, különösebb erőfeszítés nélkül bevonulhatnak a magyar fővárosba. 
A legfelső vezetés politikai megoldást szeretett volna elérni, a 2. Ukrán Front és az oda beosztott 
hadseregek parancsnokságai tartottak a harcok elhúzódásától és az azzal együtt járó nagy veszte
ségektől. A nyilas hatalomátvételt követően azonban, amikor Moszkva számára is világossá vált, 
hogy a magyar hadsereg nem vált ki az arcvonalból és nem omlott össze, a hangsúly a katonai 
megoldásra helyeződött. 

Október 24-én Szemjon Tyimosenko marsall, a Vörös Hadsereg legfelsőbb főparancsnokának, 
Sztálinnak a 2. és 4. Ukrán Front irányában tevékenykedő személyes megbízottja és a két frontpa
rancsnok, Rodion Malinovszkij marsall és Ivan Petrov hadseregtábornok direktívát kapott, amely
ben Sztálin elrendelte, hogy a magyar csapatok ellen ugyanúgy kell harcolni, mint a németek ellen. 
(Egyes szovjet seregtestek előrenyomulását az előzetes fegyvereszüneti feltételek október 11-i 
aláírását követően ugyanis leállították.) Ekkor döntöttek úgy Moszkvában, hogy a következő 
hadműveleti cél Budapest birtokba vétele legyen. Elsődlegesen politikai okok szóltak a magyar fő
város elfoglalása mellett. Sztálin így szerette volna elérni, hogy Magyarország mégis kilépjen a 
háborúból. A hadművelet végrehajtására a 2. és 4. Ukrán Frontot jelölték ki. 

Október közepén Winston Churchill brit miniszterelnök és Anthony Eden külügyminiszter 
Moszkvában tárgyalt. Sztálin arról beszélt, hogy elsőként a Magyarország területén álló német
magyar csoportosítás szétverését tervezi, mivel az lehetővé tenné a német határ gyors elérését: 
„...igyekszünk gyorsan kijutni a hitleri Németország határaihoz [...] ehhez előzőleg szét kell ver
nünk a magyar területen levő ellenséget. Magyarországhoz fűződik fő érdekünk". Nem tudni, 
mennyire őszintén mondta, s mennyiben szánta megtévesztésnek kijelentését, mindenesetre a fő 
hadszíntér szerepét továbbra is a lengyel síkság játszotta (Sztálin mindig nagy jelentőséget tulaj
donított az egyes fővárosok birtoklásának, s ebben a hadműveleti irányban érhette el Varsót majd 
Berlint), de a Kárpát-medencében sem maradt el a folytatás. 

Elhúzódó ostromra azonban még ekkor sem gondoltak. Gyors, a német villámháborús offenzí
vakra emlékeztető támadással, menetből szerették volna elfoglalni Budapestet. Ez, ha sikerül, nem 
jár komolyabb harcokkal a fővárosban. Nem egy európai nagyváros esett el ilyen módon a háború
ban. Sztálin október 28-án (telefonon, s nem rádión, mint az a köztudatban elterjedt) maga adta ki 
a parancsot Malinovszkij marsallnak, a 2. Ukrán Front parancsnokának a támadás megindítására.23 
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A helyszínen azonban másként látták egy ilyen offenzíva lehetőségeit, mint a távoli Moszkvá
ban. Malinovszkij nem tartotta elégségesnek a rendelkezésre álló erőket Budapest menetből törté
nő elfoglalására. Tudott az Attila-vonal gyorsított ütemű kiépítéséről és német tartalékokat sejtett a 
térségben. Tartott a hadműveleti mélységben kellemetlen meglepetéseket okozni képes páncélos, 
páncélgránátos és lovas alakulatoktól. Tényszerűen el kell ismerni, hogy nem az arcvonalat tartó 
magyar 3. hadsereg ellenálló erejétől féltette a hadmüvelet végrehajtására kijelölt csapatait, de 
féltette, s ezt meg is mondta Sztálinnak. Haladékot kért, hogy több erőt csoportosíthasson a kijelölt 
támadási sávba. Sztálin azonban magabiztosan hárította el a frontparancsnok kérését és politikai 
érdekekre hivatkozva ragaszkodott annak másnapi megindításához. 

Október 29-én a szovjet 46. hadsereg, Slemin altábornagy vezetésével, támadásba lendült a 
Duna-Tisza közén. A magyar 23. tartalékhadosztály nem bírta a nyomást, a támadó ékek estig 8-10 
km-re behatoltak a védelembe. Slemin az Alpár-Kiskunfélegyháza terepszakaszról Kecskemét 
irányába még aznap este harcba vetette a 2., másnap hajnalban a 4. gárda-gépesített hadtestet. A 
magyar 3. hadsereg arcvonala összeomlott. November 2-án a szovjet csapatok délről elérték az 
Attila-vonal külső védőövét, ott azonban súlyos harcokba bonyolódtak és végleg elakadtak. Az 
Attila-vonal védelmére sebtében bevetett erők, így a magyar 10. gyalog- és 1. huszárhadosztály ré
szei, Billnitzer Ernő vezérőrnagy rohamtüzér- és Kozma József ezredes légvédelmitüzér-csoportja, 
a 8. és 22. SS-lovashadosztály részei, magyar és német riadó-, karhatalmi- és őrzászlóaljak a 3. 
hadsereg hátráló alakulataival együtt megállították és felmorzsolták a támadókat. Malinovszkijnak 
és tábornokainak igaza lett. 

A menetből való elfoglalás kudarca új koncepciót kidolgozását tette szükségessé a szovjet had
vezetés számára. A november 4-i direktíva Budapest két oldalról történő bekerítését tartalmazta, 
immár távlati, s nem közvetlen célként határozva meg azt. Ekkor döntöttek arról, hogy a Kárpát
alja és Kelet-Szlovákia határán lekötött, így Budapest térségétől messze álló 4. Ukrán Front helyett 
az időközben a Dél-Dunántúlra átkelt 3. Ukrán Frontot vonják be a magyar főváros elfoglalását 
célzó támadásba a hadművelet fő terheit továbbra is viselő 2. Ukrán Front mellett. 

A bekerítés csak karácsonyra valósult meg, több hadmüvelettel. Ezeket nincs most módunkban 
részletesen bemutatni, csupán néhány problémára mutatunk rá. Az egyes hadműveleteket és az 
azokat végrehajtó seregtesteket a mellékelt táblázat sorolja fel. 

Szovjet részről még ekkor sem lett volna szükségszerű, hogy Budapest hosszan tartó, súlyos 
harcok színterévé váljon. December végére leküzdötték a Karola-vonalat és a Margit-vonal keleti 
szektorát. Döntéshelyzetbe kerültek: támadjanak tovább északnyugat általános irányban, csak a 
feltétlen szükséges mértékben hagyva hátra a bekerítés arcvonalát tartó lekötő csapatokat Budapest 
körül, vagy állítsák le előnyomulásukat és fordítsanak jelentős erőt a nagyváros ostromára. Az 
utóbbi mellett döntöttek, az ő oldalukról ez volt az a tényező, amely hadszíntérré változtatta a ma
gyar fővárost. 

A döntés miértjére jelenleg nem adható kimerítő válasz, ahhoz további szovjet levéltári kutatá
sokra volna szükség. Mégis, a probléma bizonyos vonatkozásai megközelíthetők. A szovjet csa
patok utánpótlási vonalai az erdélyi és az alföldi hadműveletek után igen megnyúltak (bár éppen 
1944 nyarán és őszén láthattuk annak példáit, hogy adott esetben ezt igyekeztek figyelmen kívül 
hagyni). Komolyabban jött számításba az erők kiegyenlítődése december végére. Az Ipoly és Ga
ram közén ekkor már folyt a német LVII. páncéloshadtest ellentámadása, amelynek következtében 
Léva alól kellett visszafordítaniuk a 6. gárda-harckocsihadsereg főerőit. A Dunántúlra beérkezett a 
Varsó térségéből átcsoportosított IV. SS-páncéloshadtest. A Dél-Dunántúlon lévő 57. hadsereg így 
is sokkal nyugatabbra állt, mint a 2., 3. vagy 4. Ukrán Front bármely más seregteste, s vele szem
ben a német 2. páncéloshadsereg egyre több erőt tudott felsorakoztatni. A szovjet vezetés, felte
hetően tanulva az október-november fordulóján Budapest alatt elszenvedett kudarcból, nem koc
káztatott, jóllehet egy újabb gyors előretörésnek lettek volna komoly eredménnyel kecsegtető 
céljai, így a zalai olajmezők és/vagy a Bécsi-medence elérése, illetve a balkáni német csoportosítás 
elvágása Németországtól. 

Styemenko 283-284. o.; Minaszjan, M. M.: Oszvobozsgyényije naródov Jugo-Vosztocsnoj Evropü. 
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Nem zárhatók ki a döntésből a politikai és presztízs-szempontok sem. Sztálin egyszer már (a 
kiugrási kísérlet kudarca után) úgy döntött, hogy Magyarországot a főváros elfoglalásával kap
csolja ki a német blokkból. Igaz, hogy november elejére a menetből való elfoglalás kísérlete ku
darcot vallott, de Sztálin feltehetően nem változtatta meg két héttel korábbi véleményét. Meg le
hetett győződve, hogy a főváros eleste után a még fegyverben álló magyar csapatok zöme nem 
folytatja a harcot, s ha Magyarország román vagy bolgár mintájú átállása nem is következik be, de 
a még német oldalon harcoló országok közüli kiválása igen. Azt viszont még Sztálin is belátta, 
hogy november 7-ét a Magyarországon harcoló szovjet csapatok nem ünnepelhetik meg a magyar 
fővárosban, ahhoz már túl kevés az idő, illetve nem áll rendelkezésre elegendő erő. Előtérbe került 
a két oldalról történő bekerítés, majd az azt követő, előkészített ostrom koncepciója. 

A döntésben szerepet játszhatott az időjárás is. Szergej Styemenko vezérezredes, a szovjet ve
zérkar hadműveleti csoportőnöke emlékirataiban esős, felhős, ködös időre panaszkodik. Leírja, 
hogy a „...légierő úgyszólván alig tevékenykedett..." és a sáros utak megnehezítették az utánpót
lást (a romániai utakra gondolt, amelyeken a két front utánpótlását megoldották, a viszonylag fej
lett magyar úthálózat esős időben is járható volt). Egy nagy távolságú támadáshoz elengedhetet
len a légierő támogatása és az utánszállítás folyamatossága, akár a Tuhacsevszkij-féle 
mélyhadművelet-elmélet, akár a német villámháborús minta alapján kívánják lefolyatatni azt. A 
viszonylag kisebb területet érintő bekerítés és az azt követő módszeres ostrom inkább tűnhetett 
megvalósíthatónak ilyen körülmények között, mint a továbbtámadás erőltetése nyugati irányban. 

Malinovszkij, részben a november 4-i direktíva elveinek eleget téve, nagyobbrészt saját elkép
zeléseit követve, széles arcvonalon, három főirányt kijelölve támadott és viszonylag lassan haladt 
előre Budapest keleti, majd északi irányú átkarolására. A szovjet főparancsnokságtól november 
26-án kapott direktíva meg is rótta ezért, s elrendelte, hogy egy irányban alakítson ki döntő fölény 
kiharcolására képes ún. csapásmérő csoportosítást. Az ennek megfelelően december 5-én felújí
tott támadás valamivel nagyobb ütemet ért el. Ezzel azonban még mindig csak a főváros északi 
irányú átkarolását valósították meg a vezetése alatt álló 2. Ukrán Front főerői. 

Ekkor került előtérbe a 3. Ukrán Front jobbszárnya. Fjodor Tolbuhin marsall inkább alkalmazta 
a szűkebb sávban nagyobb erőkkel végrehajtott támadási modellt, mint Malinovszkij. A Dél-
Dunántúlra átkelt 4. gárdahadsereg december elején megközelítette a Margit-vonal keleti szekto
rát. Ha képes az addigi ütemben folytatni támadását, napokon belül eléri a Margit-vonalat, amelyet 
nem védtek számottevő harcértékű csapatok. Ezt gondolhatta végig Malinovszkij, valamint azt, 
hogy az ő csapatai előtt a pesti oldalon ott áll a mélységben jól tagolt és jól megerősített Attila
vonal; a Margit-vonalon belül (a hadműveleti mélységben) viszont a budai oldalt nem védi semmi, 
sőt senki. 

Ebben az összefüggésben vet fel érdekes problémát a szovjet 46. hadsereg átkelése a Duna 
jobbpartjára Ercsinél. Amikor december 4-én az erőszakos átkelés megkezdődött, a 4. gárdahadse
reg támadó éle már közel járt a térséghez. 6-án Adonynál találkoztak is a két hadsereg ékei. A 2. 
Ukrán Front parancsnoka maga rendelte el az átkelést, központi intézkedést nem kapott rá. Ha a 
46. hadsereg igen sok áldozatot követelő, kellően elő nem készített, tüzérségi előkészítés nélkül 
megkezdett átkelése nem valósul meg, a Margit-vonalat csak a 3. Ukrán Front csapatai érik el. 
Malinovszkijnak, amennyiben presztizs-okok vezérelték, csalódnia kellett: a Legfelsőbb Főpa
rancsnokság a már átkelt 46. hadsereget átadta a 3. Ukrán Frontnak. Érdekes véletlen, hogy a no
vember 7-i díszszemlén Tolbuhin részt vett, s találkozott Sztálinnal, Malinovszkij nem. 

Tolbuhinnak egyébként konkrét szerepe volt annak eldöntésében, hogy a szovjet hadvezetés a 
bekerítést és az ostromot választotta. December 10-én, amikor a 46. hadsereg nagyobb része már a 
Duna jobbpartján állt, javaslatot tett a vezérkarnak, hogy célszerűbb a 3. Ukrán Front csapatait 

Styemenko 276. o. 
Tóth 62-64. o.; Minaszjan 321-322. o. 
Minaszjan 323., 329. o. 
Tóth 81. o.; Styemenko 286-287. o. 

— 131 — 



Budapest elfoglalására alkalmazni, mint tovább támadni velük nyugat felé. Ekkor kérte azt is, 
hogy a 46. hadsereget adják át neki. 

A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság Budapest bekerítésére és elfoglalására intézkedő de
cember 12-i direktívája a Dunától nyugatra Tolbuhin javaslatait tükrözte, beleértve a 46. hadsereg 
átadását is. (Nem zárható ki, hogy nem csupán Malinovszkijt vezették presztízs-szempontok 
Tolbuhinnal, de Tolbuhint is Malinovszkijjal szemben.) Úgy tűnik, Budapest kérdésében Mali-
novszkij nehézkesebbnek bizonyult. A főváros bekerítésére vonatkozó hadműveleti tervet is a 3. 
Ukrán Front törzse nyújtotta be korábban, már december 15-én. A 2. Ukrán Front törzse két nap
pal később készült el. A kétnapos eltérés nem befolyásolta a 20-án megindult offenzíva eredmé
nyét, de megnehezítette a szovjet vezérkar hadműveleteket koordináló munkáját. Megjegyzendő 
azonban, hogy a 12-i direktíva 2. Ukrán Frontra vonatkozó előírásai sok tekintetben meghagyták 
Malinovszkijnak a támadás megindítására 11-én jelentett elgondolását (a komplex hadműveleti 
terv nem azonos a vázlatos előzetes elgondolással). 

A 3. Ukrán Front 4. gárda- és 46. hadseregének december 20-án indított támadása eredménye
ként karácsonyra elesett a Margit-vonal keleti szektora. 25-én a 46. hadsereg 10. gárda-lövész
hadteste Szentendrénél nyugatról kijutott a Dunához, 26-án a 4. gárdahadsereg és a 18. önálló 
harckocsihadtest (nem azonos a későbbiekben többször említett Afonyin-féle 18. önálló lövész
hadtesttel) elfoglalta Esztergomot. A 46. hadsereg kialakította Buda körül a belső, a 4. gárdahadse
reg a külső gyűrűt. A Csepel-sziget legnagyobb része már szovjet kézen volt. A pesti oldalon, a fő-
erőivel Párkány irányába támadó 7. gárdahadsereg átkelt a Szentendrei-szigetre és csaknem tel
jesen elfoglalta azt. A pesti hídfőt védő csapatok a Margit-vonal áttörésének hírére december végé
re visszavonultak az Attila-vonal harmadik, legbelső védőövébe. 

Magában az Attila-vonalban a harcok november eleje óta sosem szüneteltek, de előkészített, 
hadműveleti mélységű áttörést célztó támadás december utolsó dekádjáig nem érte a védőket. A 
pesti hídfőt délen november eleje, a menetből indított offenzíva kudarca óta a 46. hadsereg, majd 
annak dunai átkelése után a 18. önálló lövészhadtest támadta, kisebb erőkkel. A pesti hídfő keleti 
védelmi vonalaira november-december során fokozatosan, előrehaladásának függvényében zárkó
zott fel a 7. gárdahadsereg és a 6. gárda-harckocsihadsereg balszárnya. Ekkor került Pécel -
Isaszeg térségébe a román 7. hadtest. Észak-Pest előtt csak december utolsó végén, a 20-i szovjet 
támadás során jelent meg a 30. lövészhadtest. Malinovszkij 18-án elrendelte, hogy a három hadtest 
20-án, a főváros bekerítésére irányuló támadás megindításával egyidőben, kezdje meg a pesti hídfő 
közvetlen ostromát és 23-án estére foglalják el azt a Duna vonaláig. 

Az ostromot a szovjet seregtestek korábbi alárendeltségükben kezdték meg. A 2. Ukrán Front 
7. gárdahadseregének 30. lövészhadteste (25. gárda-, 151., 155. lövészhadosztály; parancsnok G. 
Sz. Lazjko vezérőrnagy) Észak-Pestet; a román 1. hadsereg, majd a 7. gárdahadsereg román 7. 
hadteste (2., 19. gyalog-, 9. lovashadosztály; parancsnok Nicolae Sova hadtesttábornok) Kelet-
Pestet; a front-közvetlen 18. önálló lövészhadtest (66., 68. gárda-, 297., 317. lövészhadosztály; pa
rancsnok I. M. Afonyin vezérőrnagy) Dél-Pestet támadta. A budai oldalon a 3. Ukrán Front 46. 
hadserege állt: északon a 75. lövészhadtest (109., 113, 180. lövészhadosztály; parancsnok A. Z. 
Akimenko vezérőrnagy), délen a 37. lövészhadtest (108. gárda-, 326., 320. lövészhadosztály; pa
rancsnok F. Sz. Kolcsuk vezérőrnagy). 

A pesti oldalon a három hadtest folyamatosan tért át az ostromra az Attila-vonalban folytatott 
harcokból december utolsó és január első napjaiban. A budai oldalra kijutó két seregtest december 
végén a 2. gárda-gépesített hadtest magasabbegységeivel (4., 5., 8. gárda-gépesített-, 37. gárda
harckocsidandár) megerősítve elfoglalta a Buda-környéki falvakat, majd január 3-ától a német 
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felmentési kísérletek miatt leállította támadását, s csak január végén kapcsolódott be az ostromba, 
már a gépesített hadtest nélkül. 

Január 11-án hozták létre a 2. Ukrán Front közvetlen alárendeltségében a Budapesti Csoportot 
(Budapestszkaja Gruppá). Parancsnokságával Ivan Afonyin vezérőrnagyot bízták meg. Január 22-i 
sebesülését követően Ivan Managarov altábornagy, az 53. hadsereg parancsnoka vette át parancs
nokságot. Afonyin viszonylag önállóan vezette a csoportot, már hosszabb ideje egy frontközvetlen 
hadtest parancsnoki teendőit látta el; nem kötődött Malinovszkijhoz - hadtestét csak november 14-
én adták át a 4. Ukrán Fronttól (a 30. hadtesttel együtt) a 2. Ukrán Frontnak. Malinovszkijhoz in
kább Managarov kötődött: az ostrom utolsó három hetében egyértelműen Malinovszkij elképzelé
sei érvényesültek. A mérleg Tolbuhin oldaláról egy kicsit visszabillent Malinovszkijéra.37 

A román 7. hadtestet január 15-én, a szovjet 30. lövészhadtestet 20-án vonták ki a Budapesti 
Csoportból. A 30. hadtestet a harmadik német felmentési kísérlet kezdeti sikeres térnyerése miatt a 
3. Ukrán Fronthoz vezényelték, Budapesttől délre a Duna balpartjára, a román hadtestet pedig -
Sova tábornok erélyes tiltakozása ellenére - a Felvidékre, a többi román seregtesthez. (Sovát ezért, 
bár névleg más miatt, nem sokkal később leváltották és bebörtönözték.) Pest január 18-i elestét 
követően a 18. hadtest átkelt Budára. A 37. és 75. hadtest csak 20-án lépett a Budapesti Csoport 
kötelékébe, s ezzel visszakerült a 2. Ukrán Front alárendeltségébe. Az ostromból kivette a részét a 
szovjet Dunai Katonai Flottilla, s annak 83. tengerészgyalogos-dandára is. Ez utóbbi katonái 
mászták meg partraszállást követően a Gellért-hegyet a Duna felől, február 11 -én. 

Az ostromlók létszámát az őket ezideig legjobban ismerő Tóth Sándor sem tudta pontosan ösz-
szeállítani, teljes adatsort még a szovjet levéltárakban folytatott kutatásai során sem bocsátottak 
rendelkezésére. Január 1-ére a három pesti hadtestre 66 900 főt ad meg. Ha ehhez hozzáadjuk a 
két budai lövészhadtestet (de a gépesített hadtestet nem), valamint a Budapesti Csoportot megerő
sítő (a finnországi frontról hozott) két lövészhadosztályt, egy harckocsi- és hat nehéz tüzérdandárt, 
a támogató flottillát, a tengerészgyalogos-dandárt és csatarepülő-hadtestet, akkor túlhaladjuk'a 150 
ezres számot. Ungváry Krisztián 156 000 ostromlót mutat ki január 1-én, de maga is hozzáteszi a 
„kb." jelzőt. 

A védők létszámáról sincs pontos adatsorunk. A gyűrű a Dél Hadseregcsoport december 30-i 
jelentése szerint 95 000 fő (ebből 45 000 német) körül zárult be. Hingyi László számításai szerint 
a védők összlétszáma nem haladta meg a 70 000 főt: 28 000 német és 29 000 magyar katona, to
vábbá 2 000 fő hadikórházi személyzet és 2 000 nyilas fegyveres jelenlétét tekinti bizonyítottnak, 
amihez még hozzá kell számolni az önkénteseket és az alkalmi harccsoportokba (esetenként fegy
veres kényszerrel) besorozottakat (összesen nem több mint 1000 főt). Ungváry Krisztián nagy
ságrendileg hasonló, 79 000 fős védősereget mutat ki, amelyből 38 000 volt magyar. Gosztonyi 
Péter 70 000 fővel számol, azon belül 37 000 magyar katonával. 

A a 2. Ukrán Front 188 000 védőt jelentett szovjet vezérkarnak. Ezt a számot, amit (Tóth 
Sándor kivételével) az 1989 előtti magyar szakirodalom is átvett, semmilyen ismert levéltári forrás 
sem támasztja alá. Malinovszkij ragaszkodott az ostrom elhúzódását - szerinte - igazoló magas 
számhoz, s februárban produkálta is az ennek megfelelő hadifogoly-mennyiséget. Ekkor terjedt el 
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az a szovjet gyakorlat, hogy a fogságba esett katonákat, ha számuk kevésnek tűnt, összefogdosott 
civilekkel egészítették ki. 

Német részről a katlanban rekedt a 8. (Florian Geyer) SS-lovashadosztály és a 22. (Maria 
Theresia) SS-önkéntes lovashadosztály, valamint a 13. és a Feldherrnhalle páncéloshadosztály 
(utóbbi 1 ezrede nélkül); a 271. népi gránátoshadosztály egy zászlóalja, a 239. rohamlövegdandár 
részei, az 1. és 12. SS-rendőrezred, a 102. SS-Polizei harckocsiszázad, a 12. légvédelmi
tüzérhadosztály, a lengyel és ukrán legénységű Galizien-2. SS-dandár 201. nehéz-tüzérosztálya 
(lövegei nékül), a Luftwaffe tábori repülőcsoportja, nyolc riadózászlóalj, sok kisebb alakulat, 
köztük a segédszolgálatot teljesítő Deutsche Jugend. 

Magyar részről gyűrűbe szorult a 10. gyaloghadosztály, a 12. tartalékhadosztály, az 1. páncé
loshadosztály és az 1. huszárhadosztály részei, a Billnitzer-csoport (az 1., 6., 7., 10., 13., 16. és 24. 
rohamtüzérosztály részei), a Kozma-csoport (az I., 201., 206., 207. és 208. légvédelmi
tüzérosztályból, valamint az 52. páncélozott önjáró [Nimród] gépágyús zászlóaljból szervezett bu
dapesti légvédelmi-tüzércsoport), a különleges műszaki parancsnokság és alárendelt alosztályai (a 
201., 202. és 203. különleges műszaki zászlóalj, a 101. helyreállító zászlóalj), más műszaki csapat
részek (a VIII. és IX. utászzászlóalj, a VI/2. utászszázad, a 112. és 153. kerékpáros utászszázad, a 
VII. és VIII. tábori pótutászszázad, a 72/101. és 72/106. nagyfeszültségű villamos akadályszázad, 
a 134., 138., 401. és 404. hadihídoszlop, az 1/1-2. és III/1-2. honi építőszázad, illetve a 101.es 102. 
rohamcsónakszázad), a Budapest őrzászlóalj, öt csendőrzászlóalj (a besztercei, a galántai, a pécsi, 
a székelyudvarhelyi és a zilahi), tizenkét különféle üteg és négy különféle század. 

Korábban kezdték szervezni, de Budapest védelmére alakult meg az 1-2. egyetemi roham
zászlóalj, a rendőr rohamzászlóalj, a Prónay-különítmény és a Vannay-zászlóalj. Az ostrom során 
alakult meg öt területi és három „szakmai" (munkahelyi) harcoló hungarista-harccsoport (a csepe
li, a zugló-kőbányai, a belvárosi, a buda-hegyvidéki és az észak-pesti, illetve a MÁV-, a BSZKRT-
és a Posta-), a nyilas Fegyveres Nemzetszolgálat néhány különítménye (általában kerületenként 
egy, de pontos számuk nem ismert) és a budapesti csata idején építettek három páncélvonatot is. 
További fegyveres erőt jelentettek a kerületi kisegítő karhatalmi (KISKA) zászlóaljak, bár közöt
tük magukat „Kiskás" alakulatnak álcázó ellenálló csoportok is voltak, így a védők létszámához 
ezeket nem szokás hozzászámolni. 

A német és a magyar alakulatok sem fegyverzetük, sem létszámuk tekintetében nem érték el a 
hadrendben meghatározott „kellálladékot", sőt harcértékük az elszenvedett veszteségek nyomán és 
a kellő utánpótlás hiányában folyamatosan csökkent (nem így az oroszoké). Ennek következtében 
napról-napra szűntek meg, illetve olvadtak egybe alakulatok. A harcok során az éppen „kéznél lé
vő" csapatrészekből rendre alakultak (majd szűntek meg) alkalmi harccsoportok, igen gyakran ve
gyes (német-magyar) állománnyal. Ilyen volt - többek között - a zömmel a II. kerületben harcoló 
Kampfgruppe Europa, vagy a Hamzsabégi úti vasúti töltés vonalán küzdő „Drei Eck"-csoport. 

Budapest védői között a magyar és német katonákon kívül kisebb számban képviseltették ma
gukat osztrákok, norvégek, lengyelek, ukránok (kétszeresen is: a Waffen-SS katonái és upások), 
szlovákok (a Margit-vonalat építő 1. szlovák műszaki-hadosztály néhány katonája), oroszok, tatá
rok, elzászi franciák, finnek, flamandok, svédek. 

Az Attila-III vonalon belül hat védőállást építettek ki. Az első reteszállás volt, észak felől. Rá
kos vasútállomásnál vált el az Attila-III vonaltól és a Rákos-patak déli partja mentén a Dunáig hú
zódott. A második teljes félkört zárt be, tulajdonképpen ez jelentette a csökkentett területű pesti 
hídfőt. A külső körút (Könyves Kálmán, Hungária, Róbert Károly körút) vonalában építették ki. A 
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harmadik ez utóbbi reteszállása volt, arccal északnak. A Józsefvárosi és a Keleti pályaudvar elága
zásnál vált ki a másodikból, a Kerepesi útig a vasút, onnan az Aréna (ma Dózsa György) út, majd a 
Dráva utca vonalán húzódott a Dunáig. A negyedik, ismét teljes félkört leírva, a belső kerületeket 
védte. A Halier út - Orczy út - Fiumei út - Rottenbiller utca - Szinyei Merse utca - Ferdinánd-híd 
- Csanády utca vonalában létesítették. Az ötödik a nagykörút, a hatodik a kiskörút mentén épült ki. 
E kettő már a pesti hídfő kiürítésének fedezésére szolgált. Megerődített támpontokat rendeztek be 
a Népligetben, a Kerepesi-temetőben és a Városligetben. 

A budai oldalon nem építettek ki előre berendezett védővonalakat. A hevenyészett védőálláso
kat december végétől, a harcok közben a Margit-szigeten, a Ferenc-hegyen, a Törökvészen, Pasa
réten, az Orbánhegyen, a Farkasréti temetőben, a Sas-hegyen (e kettő a budai védelem kulcspont
jává vált) és a Kelenföldi pályaudvartól a déli vasúti híd felé tartó vasút töltésén építették ki. A 
belső védőövet a Margit körút - Alkotás út - Kis-Gellérthegy - Gellérthegy vonalában alakították 
ki. Arccal északnyugatnak reteszállás húzódott a Kékgolyó utca - Németvölgyi út - Mártonhegyi 
út mentén, illetve arccal délnyugatnak a Horthy Miklós (ma Bartók Béla) úton. Különösen meg
erődítették a Műszaki Egyetemet, a Gellérthegyet (a Citadellát) és a Várat. 

A budai oldalon azért nem építettek ki előre védelmi vonalakat, mert sem a német, sem a ma
gyar hadvezetés nem számított a Margit-vonal keleti szektorának ilyen gyors áttörésére. Igaz, 
Friessner többször is felhívta az OKH figyelmét a Margit-vonal gyengeségeire, de három napnál 
azért több ellenállóerőt remélt, főleg, ha beérkeznek az általa kért erősítések. A gyors áttörés 
meglepetésként érte a Dél Hadseregcsoport parancsnokságát. Hitler a tőle már megszokott módon 
reagált: leváltotta Friessnert és a német 6. hadsereg parancsnokát, Maximillian Fretter-Pico tüzér
ségi tábornokot. A Dél Hadseregcsoport parancsnoka Otto Wöhler gyalogsági tábornok, a 6. had
seregé Hermann Balek páncélos tábornok lett. Ök eredményesebben vezették ugyan a hadműve
leteket, de a Budapest térségében kialakult helyzeten már nem tudtak változtatni. 

A Budapest-erőd parancsnokságát is meglepte a Margit-vonal áttörése. Budán nem állomásoz
tattak számottevő erőt, a 8. SS-lovashadosztályt 24-én késő délután kezdték átcsoportosítani Budá
ra. Azt, hogy a szovjet csapatok elérték Budát, 24-én tudták meg, amikor egy harcfelderítő járőr 
ellenállás nélkül befutott a Szép Ilona Villamosremizig. 

Friessner megpróbálkozott a Margit-vonal áttörésének megakadályozásával. Utolsó intézkedé
sével 23-án megkísérelte kivonni Pestről és Martonvásárnál harcbavetni a 8. SS-lovashadosztályt a 
szovjet (akkor még csak) betörés elreteszelésére és a Margit-vonal védelmi rendszerének helyreál
lítására. Egyidejűleg leszűkítette volna a pesti hídfőt az ún. csökkentett területűre (1. fentebb). En
gedélyeztetés végett feletteseihez fordult. Guderian támogatta, de Hitler megtiltotta az átcsoporto
sítást és a hídfő leszűkítését, újfent elrendelte annak háztól-házig való védelmét.53 Ekkor váltotta 
le Friessnert, aki valószínűleg akkor sem kerülte volna el lecserélését, ha azonnal, önállóan cselek
szik, de lelassíthatta volna a szovjet csapatok térnyerését az Északkelet-Dunántúlon és időt hagyott 
volna a fővárosi védőseregnek a budai oldal megerősítésére. 

Hitler december 24-én utasítást adott, hogy Varsó alól a rv. SS-páncéloshadtest (a 3. „Totenkopf ' 
és az 5. „Wiking" SS-páncéloshadosztály) azonnal induljon útba a Dunántúlra és vágjon utat a körül
zárt Budapesthez. Erről Guderian értesítette Balekot és Pfeffer-Wildenbruchot, hozzátéve a Führer 
határozott utasítását a pesti hídfő további-tartására.54 Utóbbit 28-án megismételte, mikor Pfeffer-
Wildenbruch jelentette neki, hogy az előző nap elhatározták a kitörést nyugati irányban.55 

A lakosságot is meglepetésként érte a bekerítés. November eleje óta megszokták a közeli ágyú
zást. Paradox módon még örültek is a front közelségének, mivel ez azzal (is) járt, hogy az angol
amerikai stratégiai légierő felhagyott a főváros bombázásával. A kitelepítésről december folyamán 
már mind kevesebb szó esett. Eleinte a nyilas vezetés tervezte, de szállító kapacitás hiányában 
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egyre halasztották, végül elálltak tőle, egyrészt propaganda okokból, az emberek (félrevezető) 
megnyugtatására, másrészt azért, mert a szovjet csapatok előrehaladása egyre reménytelenebbé 
tette a végrehajtást. December 24-én délelőtt, amikor a gyűrű már majdnem bezárult, a férfiak ka
rácsonyi bevásárlásaikat intézték, az asszonyok az ünnepi fogásokat készítették. Jártak a buszok, 
villamosok, taxik, játszottak a színházak és a mozik, vendégeket fogadtak az éttermek és a korcs
mák. Az emberek csak január elejétől húzódtak le az óvóhelyekre. 

Vitakérdések 

Az ostrom lefolyásáról nincs módunk részletesen szólni. Azt Tóth Sándor és Ungváry Krisztián 
jegyzetekben idézett könyvei részletesen tartalmazzák, előbbi elsődlegesen a szovjet-román, utób
bi a német-magyar csapatok harcainak vonatkozásában. Ismert a gyűrűbe zárt főváros felmentését 
célzó német támadások lefolyása is. 

Problematikus, sőt kényes az ostromlókhoz, illetve a védőkhöz csatlakozott magyar önkéntesek 
kérdésköre. Az utóbbiak zömmel azért jelentkeztek, hogy megmeneküljenek a nyilasok zaklatása
itól, a kényszersorozásoktól, s hogy jobb (élelem-)ellátásban részesüljenek, mint a polgári lakos
ság. Természetesen voltak olyanok is, akik elvből, vagy meggyőződésből álltak be valamely ön
kéntes harccsoporthoz. Ugyancsak a túlélés vágya motiválta azok többségét is, akik átálltak a 
szovjet csapatokhoz. Döntő többségük fogságba esvén inkább jelentkezett, mint hogy Szibéria felé 
induljon. Köztük is voltak meggyőződésből harcolók, de olyanok is, akiket géppuskával hajtottak 
maguk előtt az NKVD-s katonák. Az 1945. január 20. (az Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal kötött 
fegyverszünet napja) óta hivatalosan is szovjet kötelékben harcolt mintegy 20 magyar önkéntes 
századot február 12-én Kelenvölgyben a Budai Önkéntes Zászlóaljba vonták össze, amely 2534 
fővel 15-én alakult Budai Önkéntes Ezreddé. Parancsnokságát a 11-én átállt Variházy Oszkár alez
redes, a 6. gyalogezred parancsnoka vállalta. 

A körülzárt csapatok ellátására két út kínálkozott. Kevéssé volt sikeres uszályok leúsztatása a 
Dunán. December 30-án egyet indítottak, s noha Leányfalu fölött zátonyra futott, a magyar roham
csónak-csoport éjszakánként szállítmányának java részét beszállította Óbudára. A klasszikus mód
szer a légihíd kiépítése volt. A 4. német légiflotta kötelékében december 29-én állították fel a Bu
dapesti Légiellátó Csoportot. A Gerhard Conrad mérnök altábornagy irányította, február 10-ig 
működött csoport napi átlagban 47 tonna utánpótlást juttatott be a védőknek. Ez alig érte el a 80-
100 tonnára becsült napi szükséglet felét, de erdeményessége meghaladta a sztálingrádi légihídét. 

A kiépített repülőtereket a csoportba beosztott német-magyar repülők nem vehették igénybe. 
Ez a Sztálingrádnál tapasztaltakhoz képest eleve megnehezítette tevékenységüket, hiszen ott két 
repülőtér is (a pityomnyiki fő reptér sokáig, a gumraki tartalék majdnem végig) a Luftwaffe ren
delkezésére állt. A budaörsi repülőtér december 24-én, a ferihegyi 27-én, a mátyásföldi 30-án 
szovjet kézre került. A Lóversenypályán kialakított szükség-repülőteret sem használhatták sokáig. 
Január 5-én az ostromlók elérték a Fehér utat, s már kézifegyverekkel lőtték a le- és felszálló gé
peket. Kilencedikén a Lóversenytér elesett. A Csepel-szigeten lévő szükség-repülőtér 6-án esett el, 
csak a már belőtt Vérmező maradt meg, de január 30-án annak északi sarkát is elérték a szovjet 
ékek. A csoport legeredményesebb módszere az ejtőernyős tartálydobás volt, illetve az eleve törő-
leszállásra tervezett DFS-230 vitorlázó gépek bejuttatása. Néhány gép február 13-án és 14-én még 
utánpótlást dobott a kitöréskor kijutott csoportoknak is a budai hegyekben. 

Máig a legkényesebb a parlamenterek kérdése. Malinovszkij és Tolbuhin részt vett a sztálin
grádi csatában, majd több nagyváros ostromában. Tapasztalataik alapján egyrészt kímélni kívánták 
erőiket, másrészt szerették volna csökkenteni a magyar főváros mint erőd leküzdésére fordítandó 
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időt. A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság december 27-én adott engedélyt ultimátum átadására. 
28-án este és 29-én reggel hangszórókon közölték a parlamenterek útvonalát. Steinmetz Miklós 
százados, a 2. Ukrán Front követe az Üllői úton, Hja Osztapenko százados, a 3. Ukrán Front követe 
a Budaörsi úton indult meg a város irányába. Steinmetz gépkocsija Pestszentlőrinc belterületén fel
robbant, Osztapenko bejutott a 8. SS-lovashadosztály parancsnokának harcálláspontjáig, majd a 
visszfelé a Budaörsi úton aknavető-tűzbe került. Mindketten hősi halált haltak. Pfeffer-Wilden-
bruch Osztapenko borítékját bontatlanul küldte vissza. 

A történtek értékeléséről két, alapvetően eltérő változat ismert. Az időben első, egyben 1989 előtt 
Magyarországon hivatalosan elfogadott változat szerint Steinmetz gépkocsiját szemből lőtték ki gép
ágyúval, miközben a védelem peremvonalához közeledett, Osztapenkot küldetésének végeztével, 
visszatérés közben hátulról lőtték le. Steinmetz halálának Nyecseporuk alezredes, a szovjet 66. gárda
lövészhadosztály helyettes törzsfőnöke volt a tanúja, aki őt a senki földjéig elkísérte. E változat sze
rint a dzsip Pestszentlőrinc belterületén haladt befelé a főúton és éppen előtűnt egy bukkanó felett, 
amikor gépágyúlövedék érte. A már eltalált jármű futott rá egy harckocsi-aknára, s robbant fel. 
Steinmetz mellében a boncolási jegyzőkönyv szerint két géppuskalövedéket találtak. Nem tisztázott, 
hogy a tüzelés a robbanás előtt, vagy után kezdődött-e. Osztapenko halálának társa, Orlov főhadnagy 
volt tanúja, elbeszélése alapján Csebotarjev vezérőrnagy, a szovjet 316. lövészhadosztály parancsno
ka rekonstruálta a történteket. Osztapenko először nem tudott elindulni, mert a peremvonalban ta
pasztalt mozgásra a németek tüzet nyitottak. Fél óra késéssel elindulhatott, a fehér zászlóval közeledő 
dzsipre senki nem nyitott tüzet. Osztapenko ekkor már Sahvorosztov őrnagytól, az 1077. lövészezred 
törzsfónökétől tudott Steinmetz haláláról. Visszaúton tüzet kapott, az aknavető-tüz a német vonalak 
mögül érkezett. Osztapenko hátában aknagránát-repeszeket találtak. 

A másik változat szerint a hadikövetek indulása ugyanígy történt, a folytatás azonban másként 
alakult, szó sem volt szándékos gyilkosságról. Steinmetz gépkocsija aknára futott, előzőleg nem 
lőttek rá gépágyúval. A kiépített védőállás előtt, a főútvonalon harckocsi-aknákat telepítettek, 
amelyeket nem álcáztak. A vecsés - pestszentlőrinci utat lezáró magyar páncéltörő század pa
rancsnoka, Litteráti-Loótz Gyula főhadnagy látta a közeledő dzsipet. Előreküldött egy őrmestert, 
aki magyarul kiabált: „Vigyázz, az útkereszteződés aláaknázva!" Az aknamezőhöz érve a dzsip 
nem áll meg, vezetője kerülgetni kezdte az aknákat. Az egyik manővert rosszul számította ki, a 
dzsip felrobbant. A robbanást tűzpánik követte, mégpedig mindkét oldalról. Steinmetz halálát a 
robbanás okozta, ezt bizonyítják a testében talált repeszek. A géppuskalövedékek a tűzpánik kö
vetkeztében érték a már halálosan sebesült tisztet. Osztapenko későn ért vissza a német peremvo
nalba. A szemközti szovjet lövészezred első vonalából kézifegyverekből nem lőtt senki, de a 
szovjet tüzérség már megnyitotta a (szokásos) tüzet, mivel letelt a tűztilalom időtartama. Lőttek az 
aknavetők is, de nem a parlamenterek átlépési pontján lévő 1077. lövészezred saját aknavető 
alegységei. Josef Bader, aki be-, majd visszakísérte Osztapenkot, Gosztonyi Péternek elmondta, 
hogy mire visszaértek a legkülső német állásokba, azokon már a szovjet aknavetők tüze feküdt. 
Maradásra kérte Osztapenkot, aki azonban, parancsára hivatkozva, elindult a senki földjén. Ekkor 
érte a halálos találat. Bader SS-Scharfúhrer szerint a szovjet tüzérek csak a mozgást észlelték, azt 
nem láthatták, hogy saját parlamenterük indult feléjük. Egy gyakorlott irányzónak nem okozhatott 
gondot a kis csoport eltalálása. Az, hogy Osztapenko hátulról sebesült meg, csak annyit jelent: a 
gránát a kis csoport mögött robbant. 

Baki József pestszentlőrinci helytörténész saját kutatásai alapján vitatja a második verzióban 
Steinmetz halálának körülményeiről leírtakat, de azt nem állítja, hogy a hadikövet halálát szándé
kosan idézték volna elő a németek. Baki alapvetően Litteráti-Loótz leírásával vitatkozik, szerinte 
az ütegparancsnok nem láthatta végig a történteket. 
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A közvetett bizonyítékok a második változatot támasztják alá. Nem tudunk olyan esetről, ami
kor a németek parlamentereket gyilkoltak volna meg. Sem Steinmetzet, sem Osztapenkót nem 
léptették elő posztumusz, s nem tüntették ki a Szovjetunió Hőse címmel (igaz, mindketten meg
kapták a Vörös Zászló Érdemrendet). Pfeffer-Wildenbruch több mint 10 év múlva tért haza szovjet 
fogságából. De hazatérhehetett, márpedig vezető beosztású SS-főtiszteket parlamenterek meggyil
koltatásánál kisebb háborús bűnökért is ítéltek halálra a Szovjetunióban. Csupán egy alkalommal 
hallgatták ki a parlamenterek halálával kapcsolatban, a Ljubljanka börtönben. Huszonöt évre szóló 
ítélete abban a periódusban született, amikor Sztálin eltörölte a halálos ítéletet (rövid időn belül 
visszaállította), de büntetése mintegy felének letöltése után hazaengedték, fel sem merült perének 
újrafelvétele. Hindy Ivánt itthon kivégezték, de halálos ítéletének indoklásában nem szerepel a 
parlamenter-ügy, alapvetően 1944. október 15-16-i magatartása miatt végezték ki. A Steinmetz-
üggyel kapcsolatban a szovjet fogságban perbe fogott Erich Klein századost, a Feldherrnhalle pán
céloshadosztály Budaörsi út térségben települt I. tüzérosztályának parancsnokát halálra, majd 25 
évre ítélték ugyan, de 1953-ban szabadon engedték, sőt 1993-ban az orosz Legfelsőbb Katonai 
Ügyészség rehabilitálta őt. 

Perdöntő korabeli dokumentum egyik változatot sem igazolja vagy cáfolja, legalábbis e kézirat 
nyomdába adásáig nem került elő. Abban - megítélésem szerint - nem lehet vita, hogy Stein
metzet és Osztapenkót hősi halottnak kell tekinteni akkor is, ha aknára hajtottak, illetve saját tűz
ben estek el: küldetésük közben érte őket a katonavég. 

Az egyik parlamenterre vonatkozóan felmerült egy harmadik elképzelés is. Nagy Domkos Imre 
Osztapenko szállásadónője, Czoborczy Györgyné (Földvári Mária) visszaemlékezésére hivatkozva 
lehetségesnek tartja, hogy Osztapenko túlélte az esetet, s ebből levonja a következtetést, hogy a 
parlamentert később az NKVD tette el láb alól, s annak tulajdonítja a meglévő papírok, pl. a bon
colási jegyzőkönyvek keletkezését is. E feltételezés nem mellőzi a logikát, ám levéltári dokumen
tumok nem támasztják alá. 

A témához kívánkozik három kiegészítés. Ungváry Krisztián szerint egy harmadik szovjet 
parlamenter is elérte a német vonalakat a kérdéses napon (nevét nem sikerült kiderítenie). A 30. 
lövészhadtesttől érkezett lovon, s bejutott a 13. páncéloshadosztály parancsnokához, Gerhard 
Schmidhuber vezérőrnagyhoz, aki telefonon jelentést tett Pfeffer-Wildenbruchnak, ám ő elutasí
totta az ultimátumot. A szovjet tisztnek nem esett bántódása. Az esetről más feldolgozásokban 
nem olvashatunk. 

A másik kiegészítés az, hogy a parlamenterek küldetését megelőzően, december 26-án a szov
jet szervek négy hadifoglyot tettek át a fogaskerekű vasút felső szakaszán, a Festung Budapest pa
rancsnokának címzett megadási felszólítással. Pfeffer-Wildenbruch ezt rádión jelentette a Dél 
Hadseregcsoport parancsnokságának, majd annak parancsára repülőgépen kijuttatta őket Pápára. 
Németországi kihallgatásuk után Wilhelm Keitel tábornagy, az OKW (Oberkommando der 
Wehrmacht, Véderő Főparancsnokság) főnöke körtáviratot küldött valamennyi erőd (Budapest, 
Breslau, Glogau, Königsberg, Küstrin, Posen) és hadseregcsoport parancsnokának, amelyben 
megtiltotta hadikövetek fogadását, elrendelte azok visszautasítását még a saját vonalak előtt, de 
nem rendelte el a rájuk való tüzelést. Ez a parancs viszont csak 1945. január 17-én kelt. 

A harmadik kiegészítés: a második világháború során - jelenlegi ismereteink szerint - csupán 
egyetlen esetben fordult elő parlamenterre való szándékos tüzelés. 1944. szeptember 3-án Georg 
Zvvade vezérőrnagyra, a német LXXII. különleges rendeltetésű hadtestparancsnokság megbízott 
parancsnokára lőttek rá a románok, amikor Brassó térségében, fehér zászlóval, előzetes értesítést 
követően, megkísérelte a front átlépését, hogy a Romániában élő népi németek ügyében tárgyalá
sokat folytasson a román hatóságokkal. 

Baki 52. és 53. jegyzet; Ungváry 109. o. 
Nagy Domokos Imre kézirata a szerző birtokában 

66 Ungváry 112. o. 
Ungváry 112-114. o.; Baki 1. o.; Hingyi László elmondása a szerzőnek a IX. SS-hegyihadtest rádiósával 

történt interjú alapján 
68 HL KTB 8957 3.K.44. 7.208.268-7.208.269. felvétel 
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Máig lezáratlan probléma a kitörési kísérlet indulásakor tapasztalt igen élénk szovjet tüzérségi 
tűz, illetve a kitörésben részt vettek és a kijutottak létszáma. Láttuk, hogy a Budapest-erőd pa
rancsnoksága már december 28-ára kitörést tervezett, s terv készült január 1-ére is. Hitler mind
kettőt kategorikusan megtiltotta - akkor még, tábornokaival együtt, bízott a felmentő támadásban. 
Lindenau január 18-ára is készített egy tervet, de a Führer 16-án azt is elutasította (igaz, engedé
lyezte a pesti hídfő kiürítését, azaz a visszavonulást a budai oldalra). A negyedik, egyben utolsó 
tervet február 11-ére készítették elő. Pfeffer-Wildenbruch 10-én délután rendelte el a gyülekezést a 
Várban. A kitörés tervét 11 -én 15 órakor ismertették a német seregtestek vezérkari főnökeivel, 
azok 16 órakor az ezredparancsnokokkal. A német csapatokat és a magyar seregtestparancsnoko
kat 18 órakor tájékoztatták. Ekkor értesült Hindy is a tervről (Hingyi László szerint). 19.45-kor 
tájékoztatták Balek tábornokot, nehogy ismét tiltó parancsot kaphassanak, majd a rádiót azonnal 
használhatatlaná tették. A kitörés 20 órakor indult meg. 

A védők február 11-i állományát a kutatók elérőén adják meg. Levéltári források alapján a 
pontos számok nem állapíthatók meg. A táblázatban70 a 2. és 3. sor adja meg a védők összlétszá
mát, a 4-10. sor nem tartalmazza a bent maradt (el sem indult vagy visszafordult) katonák számát. 
A 0-ra végződő adatok becsültek, illetve kerekítettek. 

Tóth Sándor Veress D. 
Csaba 

Gosztonyi 
Péter 

Hingyi László Ungváry 
Krisztián 

Német védők 24.000 24.000 22.000 23.000 24.000 
Magyar védők 20.500 20.000 30.000 20.000 
Német kitörők 14.000 
Magyar kitörők 4.000 4.500 
Kitört összesen 4.000 10.000 16.000 
Elesett 4.700 3.000 5.000 
Fogságba esett 1.400 1.000 
Eltűnt 5.200 700 
Átjutott 624 624 785 785 700 

A számításokat összevetve megállapítható, hogy február 11-én kb. 20-24 000 német és kb. 
20 000 magyar katona alkotta a védősereget. Ebből az újabb kutatások szerinWöbb mint 10 000 fő 
tudott áttörni a szovjet állásokon, ám csupán kb. 700-nak sikerült átjutnia a saját csapatokhoz. A 
kitörők nagy része elesett, a „csellengők" egy részét elfogták a budai hegyekben, más része eltűnt 
(magyarországi és Buda-környéki svábok lévén hazamentek és elrejtőztek). A többezres különb
ségre a levéltári források nem adnak kielégítő magyarázatot, a válasz valószínűleg a zárójeles tag
mondatban rejlik. 

A szovjet tüzérség a kitörés idején erős tűzzel árasztotta el a Várat és az onnan kivezető utakat. 
A kutatók többsége a tűz megnyitását pontosan 20 órára teszi, vagyis a kitörés megindításának 
időpontjára. Egyedül Ungváry Krisztián fogalmaz úgy, hogy a szokásos tüzérségi tűz a kitörés 
megindulásának hatására fokozatosan erősödött fel, s 22-23 óra körül érte el csúcspontját). A kitö
rés szó szerint vérbe fulladt. Valószínűsíthető, hogy a szovjet Budapesti Csoport parancsnoksága 
tudomást szerzett a készülő kitörésről (ezt Ungváry sem tartja lehetetlennek). Máig ismeretlen 
azonban, mi módon. 

A Feldherrnhalle páncéloshadosztály irányítását átvevő Helmuth Wolff alezredes - önhatal
múlag - 18 órakor a Vérmezőn megindította a kitörést (nem a meghatározott időpontban és nem a 
meghatározott helyszínen). Ennek köszönhetően (legerősebb kijutó csoportként) 650 fővel el is 
érte a német vonalakat Szomornál.7 

w Hingyi László: Kitörési kísérlet. In: Lexikon 230-232. o.; Ungváry 107., 177-180. o. 
70 Tóth 261-262. o.; Gosztonyi 237. o.; Ungváry 176., 186-187., 197., 199. o.; Hingyi László: Kitörési kí

sérlet .In: Lexikon 230-232. o.; Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája. Budapest, 1984. 192-193. o. 
71 Uo. 
7 Helmuth Wo/j(f Bundeswehr-tábornok közlése Hingyi Lászlónak; Ungváry 186., 196. o. 
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Azzal, hogy a szovjet hadvezetés a magyar főváros ostroma mellett döntött, 51 napos helység
harcot vállalt. A budapesti csata, amelyet 1944. október 29-től 1945. február 13-ig kell számolni, 
108 napig tartott. Február 11-én a csata tulajdonképpen befejeződött, 12-én a védők maradványai 
kapituláltak, a még ellenálló támpontok felszámolása, főként a Vár és a Duna között 13-án ért vé
get. A kitört és szétszóródott katonák utáni hajtóvadászat 16-áig tartott. A szovjet Budapesti Cso
portot 17-én szüntették meg. 

A szakirodalomban szereplő három német felmentő hadművelet (Konrád, Konrád II., Konrád 
III.) helyett, megítélésem szerint, helyesebb volna kettőről beszélni, s a Konrad-II. támadást a 
Konrád-hadművelet utolsó, mintegy kiegészítő részének kellene tekinteni. 

A budapesti csatát három hetes hadműveleti szünet követte a Dunántúlon. Az ostrom felválla
lása és az ennek következtében (is) bekövetkezett szovjet megtorpanás hozzájárult ahhoz, hogy a 
német hadvezetés a Dunántúlra hozhassa át a nyugati hadszíntérről a 6. páncéloshadsereget, amely 
1945. márciusában megindította a II. világháború utolsó német nagy offenzíváját (Großoffensive). 
A 2. és 3. Ukrán Front egyes hadseregei 1944 decemberében sokkal nyugatabbra álltak, mint bármely 
más szovjet seregtest, de 1945 márciusában még mindig ugyanott harcoltak, miközben a német
lengyel síkságon január 12-én támadásba lendült csoportosítás már Berlin ostromához készülődött. 

Minaszjan 368. o. 
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A budapesti csata szakaszai 1944-1945 

Idő Végrehajtó alakulatok Végrehajtott hadművelet 
X. 29 - XI. 04. sz. 46. hds.; 2., 4. gd. g. hdt. kísérlet Budapest bevételére menetből 
XI. 0 6 - 1 8 . sz. 53. hds. Budapest átkarolása északról - 1 . 

(Észak-Magyarország 
elfoglalása) 

XI. 06 -24 . sz. 27. hds. 
Budapest átkarolása északról - 1 . 
(Észak-Magyarország 
elfoglalása) XI. 11-27 . sz. 7. gd. hds. 

Budapest átkarolása északról - 1 . 
(Észak-Magyarország 
elfoglalása) 

XII. 05 - 09. sz. 6. gd. hk., 7.gd. hds.; 
sz. Plijev-lgcs. 

Budapest átkarolása északról - II. 
(a Börzsöny-hegység elérése) 

XII. 04 -10 . sz. 46. hds. Budapest átkarolása délnyugatról 
(felzárkózás a Margit-vonalra) 

XII. 10-15 . sz. 7. gd. hds. Az Attila-I. vonal áttörése 
XII. 20 - 26. sz. 7. gd. hds. Budapest bekerítése északról 
XII. 20 -26 . sz. 4. gd., 46. hds. Budapest bekerítése délről 
XII. 24 - 28. sz. 23., 37. löv., 2. gd. g. hdt. Buda környékének elfoglalása 
XII. 2 7 - 1 . 01. sz. 18. ö., 30. löv. hdt.; ro. 7. hdt. szoros felzárkózás a pesti hídfőre 
1.01-09. sz. 18. ö., 30. löv. hdt.; ro. 7. hdt. Pest külső kerületeinek elfoglalása 
I. 01 - 12. n. III. pc. hdt. a Margit-vonal Balaton - Velencei-tó 

közötti szakaszának visszafoglalása 
(„Paula" beolvadta „Konrád"-ba) 

I. 01 - 12. n. III. pc. hdt.; IV. SS-pc. hdt. I. felmentési kísérlet („Konrád") 
1.09-15. sz. 18. ö., 30. löv. hdt.; ro. 7. hdt. Pest elfoglalása a Nagykörút vonaláig 
I. 07 - 12. n. III. pc. hdt.; IV. SS-pc. hdt. I/a. felmentési kísérlet („Konrád II") 
I. 17-18 . sz. 18. ö., 30. löv. hdt. Pest belső kerületeinek elfoglalása 
1.18-26. n. III. pc. hdt.; IV. SS-pc. hdt. //. felmentési kísérlet („ Konrád III") 
I. 19 - 30. sz. 37., 75. löv. hdt. Buda külső kerületeinek elfoglalása 
1.27-II. 11. sz. 18. ö., 37., 75. löv. hdt. Buda belső kerületeinek elfoglalása 
11.11 m. I. hdt.; n. IX. SS-hgy. hdt. kitörési kísérlet Budáról 
11.11-13. sz. 18. ö., 37., 75. löv. hdt. a kitörés visszaverése, a budai hegyek 

átfésülése, a támpontok felszámolása 
Rövidítések a táblázatban: m.: magyar, n.: német, sz.: szovjet, ro.: román; hds.: hadsereg; hdt.: hadtest, 

lgcs.: lovas-gépesített csoport; pc. páncélos, hk.: harckocsi, g.: gépesített, 
löv.: lövész, gd.:gárda, hgy.: hegyi, ö.: önálló. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

1C<m. W / u * ^ . MARTIN KORNÉL* ^ ^ ^ ^ 1 Ĺ J > 

NAGY ÁRPÁD M. KIR. EJTŐERNYŐS FŐHADNAGY ^{^j^JA 
HÁBORÚS JEGYZETEI** 

Az egykori M. Kir. Honvédség kicsiny ejtőernyős csapatneme a második világháború 
vége felé rárótt harcfeladatok végrehajtása nyomán sajátos hírnévre, létszámát messze 
meghaladó jelentőségre tett szert. Kétségkívül meghatározó szerepe volt ebben - a válo
gatáson felül - két nagyszerű parancsnokának, vitéz Bertalan Árpádnak és vitéz Szügyi 
Zoltánnak. 

Az 1941. április 12-i veszprémi katasztrófa - a délvidéki bevetésre induló Bertalan 
őrnagy és 21 katonája tűzhalála a felszállás során lezuhanó SM-75-ben - ugyan pótolha
tatlan veszteségnek tűnt, de az alapító szelleme tovább élt, s munkája méltó folytatóra 
talált Szügyi vk. alezredes személyében. 

Sajátos volt e kis csapat harctéri alkalmazása, hiszen az egyetlen, újvidéki bevetés ki
vételével nem kerültek többé ejtőernyősként - amint ma mondanák „légideszantosként" -
felhasználásra. De a háború alakulása azt sem engedte meg, hogy a zászlóaljból ezreddé 
bővített és a Szent László hadosztály magvát képező két zászlóalj és közvetleneik intakt 
formában juthassanak valamikor is együttes bevetéshez. 

Az 1944. nyaráig a VKF által „vastartalékként" visszatartott pápai alakulatból alkotott 
„ejtőernyős csoportot" - megerősített zászlóaljat - az Északkeleti Kárpátokat, az ezer
éves határt fenyegető szovjet előretöréssel szemben dobta be a hadvezetés, gyalogság
ként, Szügyi Zoltán ezredes, majd - amikor őt a Szent László hadosztály létrehozásának 
gondolatával hazarendelték - Tassonyi Edömér százados parancsnoksága alatt. 

A „Jegyzetek" közreadója e helyt is szívből köszöni dr. Bonhardt Attila alezredes úr kiegészítéseit, hasz
nos javaslatait, Csárádi József ezredes úr és Számvéber Norbert úr tájékoztatását Nagy Árpád személyi adatai
ról, Huszár János ny. szakfelügyelő úrnak több ejtőernyős tiszti adat pontosítását, dr. Stefániay Vilmos mérnök 
úrnak pedig a szöveg számítógépes feldolgozásában nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 

Nagy Arpád 1915. 04. 21-én született Kiskunhalason, színmagyar református családban. Apja: Nagy 
Imre, édesanyja: Lovász Vilma volt. Középiskola után a debreceni egyetemen szerzett abszolutóriumot és ma
tematika-fizika szakos tanári oklevelet. 1939. 03. 06-án vonult be katonai szolgálatra a 22. honvéd határva
dász zászlóaljhoz Debrecenbe. 1939. 03. 31-től 06. 30-ig a „karpaszományos" tartalékos tiszti iskolát, 1939. 
10. 01-tői 1940. 02. 01-ig a „hadapród" tartalékos tiszti iskolát végezte, mindkettőt kiváló eredménnyel. Köz
ben géppuskás rajparancsnoki, majd szakaszparancsnoki beosztásban szolgált, 1941. 07. 01-ig a 22. határva
dász zászlóaljnál, majd 08. 14-ig nehézfegyver szakaszparancsnokként a 34. határvadász zászlóaljnál. 1941. 
08. 15-től 09. 30-ig ejtőernyős kiképző tanfolyamon („ugróiskolán") vett részt az 1. honvéd ejtőernyős zászló
alj keretében, ahol szintén kiváló minősítést ért el és 1941. 09. 30-ával, újonc szakaszparancsnoki beosztás
ban, átvételt nyert az ejtőernyős zászlóalj állományába. 1942. 11. 0l-jével felvették a honvédség hivatásos ál
lományába és egyúttal, 1941. 09. 12-i ranggal, 1941-es sorévfolyammal hadnaggyá nevezték ki (29465/e.8./e). 
A tiszti anyakönyvi lap szerint „haja, szeme barna, 177 cm magas, különös ismertetőjele nincs". 1942. 10. 02-
től távbeszélő szakaszparancsnoki, majd 1943. 09. 30-tól aknavető szakaszparancsnoki beosztásban szolgált. 
1944 07. 01-jével főhadnaggyá léptették elő (49700/e.8./e. kmr.). A „Jegyzetek" írását azidőtájt kezdte el. 
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A Mizunka-völgyi vállalkozás - egy szovjet zászlóalj és nehézfegyverei felszámolása 
- már ízelítőt adott a „kiváló bajtársi és harcos szellemmel rendelkező, egyénileg jól fel
fegyverzett és jól képzett rohamcsapat" (Tassonyi) harci erényeiből. 

Szeptembertől, század erőben, a Pápán maradt kiképzőkeret is bevetésre került, 
Nagyvárad, majd Tiszafüred térségében szerezve - súlyos veszteségek árán - hírnevet, 
Tassonyiék pedig Volócnál vívtak október elején hasonlóan kemény harcokat. 

Mindazok, akik valamikor is együtt küzdhettek ejtőernyőseinkkel, tanúsíthatják, hogy 
magatartásuk, harcmodoruk igencsak eltért az átlag magyar katonákétól. Amint Lajtos 
Árpád, a Szent László hadosztály vezérkari főnöke, „az ejtőernyősök valószínűtlenül 
különleges eredményeit" méltatva, egy helyütt írja: „Ezek az emberek mintha csak sport
ból csinálták volna a dolgukat..." 

A Kárpátokból kivont, majd épp, hogy feltöltött alakulatot a magyar hadvezetés októ
ber végén - akkor már „szentlászlósként," de egymagában - Soroksár-Dunaharaszti tér
ségébe rendelte, ahol sikerült feltartóztatnia Malinovszkijnak, a 2. Ukrán Front parancs
nokának Sztálin parancsára Pestet rohamozó csapatait. Itt azután a németek is felismerték 
az ejtőernyős harci erényeket és - súlyos véres veszteségeikkel mit sem törődve - hama
rosan Isaszegnél is bevetették a „fenegyerekeket" (Mordskerle), Tassonyi századost és 
csapatát. 

Az ott újabb 40 %-os veszteséget szenvedett alakulatot Lajtos őrnagy, hadosztály ve
zérkari főnök csellel kivonta a harcokból, majd Szügyi ezredes, hadosztályparancsnok 
rövid pápai pihenőre, felfrissítésre küldte. December elején azonban a németek Tassonyi 
- akkor már őrnagy, ezredparancsnok - és Kiss Zoltán százados vezetésével a Balatontól 
délnyugatra fenyegető helyzet miatt Kéthelynél ismét ütközetbe parancsolták az ejtőer
nyősöket. Eredményes elhárító harcuk tovább növelte hírüket, de véres veszteségeiket is. 

Az Ugrón István százados parancsnokkal októberben, Pápán alakult II. zászlóalj 1944 
november végén, Csepelen, majd december 13-án Foton került külön bevetésre. Az 
utóbbi, hírnevet hozó, de már veszteségteljes harcokban a zászlóaljparancsnok is súlyo
san sebesült. A szentlászlós jelvény nyomán akkor már a moszkvai rádióban 
Tassonyiékhoz hasonlóan „bárdos brigantiknak" titulált alakulatot december 19-én Esz
tergom felől Ipolyszalkára dobták át, ahol, az Ipoly-hídon támadva Letkésen hídfőt ala
kítottak ki. 

A hídfőben, nehéz küzdelmek során, a Szent László hadosztály repülő-lövészezrede 
váltotta fel az ejtőernyősöket, akik, leharcoltan, még az Ipoly-partot is védeni kénysze
rültek; az elkésett visszavonulási parancs folytán bekerített, addigra 90 %-ban megsem
misült alakulatnak csak a fele jutott át a Garamon. December 27-én közel félszázán, 
Sanna Henrik főhadnagy zászlóalj parancsnokkal és két századparancsnokkal együtt, 
szovjet fogságba estek. 

A Garam védelmére kényszerült Szent László hadosztály-maradék parancsnoksága 
Tassonyi őrnagy vezetése alatt az első vonalba rendelte a Kéthelytől visszatért, újoncok
kal alig feltöltött I. zászlóaljat, ahol az, a január 6-án hajnalban kétszáznál több páncélos
sal indult szovjet áttörés kísérő gyalogságát átmenetileg feltartóztatva, a sokszoros túle
rőben másnap felmorzsolódott. 

A Pápán és környékén 1945 elején újjászervezett, alig felfegyverzett és kiképzett 
Szent László hadosztály a balul sikerült márciusi német offenzívát követő hatalmas 

— 143 — 



szovjet ellentámadás, majd üldözés lassítására került bevetésre. A március 23-28. között 
Nemesvámostól Zalaszántóig halogató harcot vívó ejtőernyősök egy csoportja Tassonyi 
őrnagy vezetésével a Bakonyba húzódott, ahol később feloszlott. A súlyos véres veszte
ségeket túlélt zöm a hadosztály maradékával a Muráig vonult vissza, május elejéig véd
ték a folyót, majd május 7-11. között, több mint 100 km-es erőltetett menettel, a Kor-
Alpokon át a brit zónába vonultak tovább nyugatra. Ott a megszállók június 12-ig fegy
verben tartották a hadosztályt, csak az után került sor - feltehetően szovjet nyomásra -
fokozatos lefegyverzésükre. 

A m. kir. honvéd ejtőernyősök viselt dolgaira - több évtizedes kényszerű hallgatás 
után - elsőként Bárczy János széles körben ismertté vált, ám az érintettek és hozzáértők 
kemény bírálatát kiváltott műve1 hívta fel a figyelmet. A kor hivatalos történetszemléle
téhez igazodó, egyben a honvédség lejáratását is célzó mű kritikái sajnos kevesekhez jut
hattak el2; a legilletékesebbé, Tassonyi Edöméré, meg sem jelent nyomtatásban. Az egy
kori harccselekményeket hitelesen leíró Tassonyi 1981 -82-ben - élete utolsó két évében 
- született kéziratának is csak egyes részei, több évre bontva.3 A pápai ejtőernyősök hi
vatott hazai krónikásának, Huszár Jánosnak a Hadtörténelmi Közleményekben már 1987 
-tői publikált, majd önálló kötetben is megjelent tárgyilagos, átfogó munkája4 sajnos - a 
korlátozott példányszámok miatt - szintén nem juthatott megérdemelt, széles nyilvános
sághoz. 

A rendszerváltás után, a Szent László hadosztály iránt megnyilvánuló növekvő ér
deklődés jegyében - egyben hamis közhiedelmek cáfolataként - látott napvilágot Martin 
Kornél és Ugrón István5 kétrészes írása. Az egykori „szentlászlós" szerzők munkája az 
ejtőernyősök harcait a hadosztály történetén belül - Tassonyi Edömér, Sanna Henrik, 
Huszár János és mások, valamint fellelt dokumentumok nyomán - főként Ugrón élmé
nyei, tapasztalatai által fémjelzett feldolgozásban foglalja össze, hasonlóan szerény pél
dányszámban. 

Az első rész megjelenése kapcsán bukkant fel Nagy Árpád ejtőernyős főhadnagy há
borús kézirata. A „Jegyzetek" címet viselő anyag első része kockás iskolai füzetbe írva 
az 1944. június 5 -tői az év végéig terjedő időszakot öleli fel „Amíg fejesek voltunk..." 
címmel. 

Bárczy János: Zuhanóugrás. „Tények és tanúk", Budapest, 1981. 
Ormay József: Renegát katona „könyvsikere". Kanadai Magyar Szárnyak, 1982. 75-77.0. (Eredetileg 

megjelent a Kanadai Magyarság 1982. április 24-i, 17. számában, 8. o.) 
Tassonyi Edömér. Az ejtőernyősök harca a Kárpátok védelmében. Kanadai Magyar Szárnyak (a továb

biakban: MSZ), 1982. 78-81. o.; uő: Az isaszegi harcok. Uo: 1983. 53-55. o.; uő: A megerősített I. zászlóalj 
harcai Kéthelyen. Uo: 1984. 73-76.0. A teljes Tassonyi-kézirat az előbbieken kívül a „Zuhanóugrás" kritikáját, 
valamint a soroksári, dunaharaszti és a garami harcok leírását is tartalmazza. (Másolat a közreadó birtokában, 
a továbbiakban: Tassonyi.) 

Huszár János: A magyar ejtőernyős alegységek harci tevékenysége 1944-ben. Hadtörténelmi Közlemé
nyek (HK) 1987. 2. sz., 284-314. o; uő: A pápai ejtőernyős ezred háborús szereplése 1945-ben. HK 1988. 4. 
sz., 698-731. o; uő: Két év a magyar katonai ejtőernyőzés történetéből, 1940-1941. HK 1992. 1. sz., 139-168. 
o; uő: Honvéd ejtőernyősök Pápán. A Magyar Királyi vitéz Bertalan Árpád Honvéd Ejtőernyős Ezred történe
te. A Pápai Jókai Kör kiadványa, 2. Pápa, 1993. 

5 Martin Kornél - Ugrón István: Fejezetek a Szent László hadosztály történetéből. I. rész. 1944. Az októ
beri megalakulástól az év végéig. HK 1995. 3. sz., 78-149. o., H rész. 1945. A Garamtól Karintiáig. HK 1996. 
4. sz., 56-132. o. (Vitéz ábránfalvi Ugrón István nyá. ezredes 1997. februárjában hunyt el 80 évesen, utolsó
ként az egykori nagy ejtőernyős parancsnokok közül.) 
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A második rész már hézagosabb, s egy megviselt füzetben hevenyészetten papírra 
vetett jegyzetekből áll. Címe: „...és amikor már nem voltunk többé fejesek... (1945. ja
nuár 6-tól)." Mindez jól érzékelteti a Szent László hadosztály és benne az ejtőernyősök 
további hányatott sorsát, kényszerű, de reménytelen helytállását. Ez utóbbi füzetből az 
említett Martin - Ugrón közlemény második részében több helyütt idéztünk. 

A következőkben Nagy Árpád jegyzeteinek önálló közlésre érdemes, hosszabb léleg
zetű első részét6 mutatjuk be. A lírai elemeket és humort sem nélkülöző, hivatott tollú 
írás nem par excellence hadtörténeti munka, de páratlan azért, mert - szemben az összes 
eddigiekkel - nem utólag, hanem, még ha nem naplószerű bontásban is, de az események 
sodrában, „in statu nascendi" készült. 

A főhadnagy a „kárpáti csoporttal" került aknavető szakaszparancsnokként az arcvo
nalba, majd a megerősített I. zászlóaljjal Soroksárra, Isaszegre, Kéthelyre. A történet te
hát erről szól. A kíméletlenül őszinte szöveg néhány személyes természetű, másodkezű, 
vagy érdektelen rész elhagyásával, jelentéktelen igazításokkal kerül az olvasó elé. 

AMÍG FEJESEK VOLTUNK. . .(1944. SZILVESZTERIG) 

Furcsa... A csillogó jelvényes apró katonák szokatlan izgalommal szaladgálnak a nagy fák, 
emeletes házak között a lassan melegedő kockaköveken, a lomhán úszkáló felhők alatt és mindezt 
az izgalmat a környezet észre sem veszi. A szél ugyanolyan unott bánattal fütyül az Esterházy-kert 
öreg fái között, a reptéren a buló7 ugyanúgy pattog a szélben, mintha nekünk sem változott volna 
meg az életünk máról holnapra. Minden emberi szenvedés és öröm apró vibrálás csak, a nagy 
Természet mindezt észre sem veszi. Nem tudom, hogy mi miért vagyunk úgy oda az ilyenfajta vib
rálástól. Számít az, hogy ma az öreg esernyős gárda itthagyja a fészkét és elmegy oda, ahol budi 
van, hogy megmutassa, nemcsak a levegőben - s a pápai kocsmákban - tud vagánykodni? A fák
nak, égnek, felhőnek, kőnek talán nem, de nekünk? Csupa lázas izgalom a nép, a reptér zsong, 
mint a bolygatott kas és a lányok máris sírnak, pedig még az állomásra sem mentünk ki. Csak most 
kezdenek gyülekezni a szekerek a Varró vendéglő környékén. 

A pápai nőkön mind meglátni, kinek van „esernyős babája". Valahogy öntudatosabb, meré
szebb a fellépésük. Itt megy mellettem az egyik, csinos nagyon, de egyáltalán nem szomorú. Ez ér
dekes, tévedtem volna? Kívülálló nő lenne? Apró blöffhöz kell folyamodnom. 

- Azt hiszem a Barbaries szakaszvezetőt keresi asszonyom - szólítom meg hirtelen. Nem tu
dom miért, de az „esernyős lányok" szívesen veszik, ha asszonynak nézik őket. 

- Á, dehogy, én a Kovács Pista őrvezető menyasszonya vagyok. Tetszik ugye ismerni? Csapat
csendőr a második századnál. 

Mégsem tévedtem hát. Igaz, hogy a Kovács Pista inkább szakács, mint csapatcsendőr, de úgy 
látszik ezt szebb beállításnak gondolta a fiú. 

- Hogyne ismerném a Pistát, nagyon merész gyerek. - Ebben a városban nem érvényesülnek a 
szép gyerekek, zsúrfíúk. Itt az a bók a férfira, hogy nem ijedős. Pápán a bátorság a divat s nem a 
hullámos haj, meg a tánctudás. Ejtőernyős fészek... 

- A kislánynak rögtön arcára is ül a büszkeség. - Az ám! Már 24 ugrása van. 

Simon Lászlóné úrasszony - Nagy Árpád özvegye - szíves hozzájárulásával. 
7 Szélzsák. 
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Történetesen a Kovácsot jól ismerem, tudom, hogy csak 13 ugrása van. Hiába az ejtőernyősök
höz a jámbor hazugság ugyanúgy hozzá tartozik, mint a vakmerőség. 

- No, és még csak nem is szomorú, hogy elmegyünk? 
- A, tudom én, hogy csak később mennek az ugrók. Repülőgéppel. A vasút csak a szerelvényt 

viszi. Még nem jött el a búcsú ideje - mondja hamiskásan - , most még örülök, hogy itt van. No de 
megyek is, mert vár. 

Ráz egyet borzas szőke haján, és ruganyos léptekkel elsiet a rakodó felé, ahol csoportosulnak 
már az esernyősök. 

Ez jellemző. Az öreg ugrók örök fájdalma, hogy nem az ernyővel vetik be őket. így próbálja 
Pista szépíteni a dolgot, de nem tudom, hogyan fogja megmagyarázni, hogy mégis a vonattal 
hagyja itt Pápát. 

Indulás, 1944. június 5. 

Már itt van az egész társaság, a szekerek is, megkezdődött a rakodás. Úgy látszik, mintha a 
jenkik érdeklődni akarnának utánunk: felüvölt az állomás szirénája. Jól kezdődne a háború a mi 
számunkra, ha már itt megnyomnának a repülők. Széthúzzuk a járműveket, az emberek bemennek 
a házak mellé, de nem jön semmi. Egy óra múlva már ismét folyik a rakodás. Sorok sétálnak be a 
vagonokba, nem túl nagy lelkesedéssel. A Vén százados úr8 eltűnt, mert, hogy nem bírja ezt a nagy 
ordítást és dobogást hallgatni. Az egyik ló csakugyan nem akar bemenni. Oda megyek én is, de 
csak a zajt növelem, a ló nem respektál engem sem. De még mennyire nem! Minden apropó nélkül 
úgy térden rúgott, mintha a vagon oldala lennék. Vagy talán pont a térdemet célozta? Disznó dög, 
most sántítva hagyom itt Pápát. 

Várjuk az indulást. Az állomás környékén alig lehet mozogni, csupa menyasszony, húg, uno
katestvér, meg efféle. Egy embernek több is. Örök titok marad előttem, mivel magyarázzák a tagok 
az egyik nőt a másiknak. A resti teraszán a tisztek ülnek. Sörözés. Sántikálok ide-oda, nem találom 
a helyemet. Talán várok valakit? Valakit, aki nem jön. Vagy nem is jöhet? Beszállás. Két lány -
úgy látszik megsajnáltak - virágot nyom a kezembe, mellé egy obligát mosoly és mennek tovább... 

Beülök a kocsiba. A többiek flaskákkal a kezükben vetik még oda utolsó szavaikat nevetve a 
kocsisor mellett állók közé. A mozdony sistereg, megránt vagy kétszer, és máris növekvő gyorsa
sággal tűnnek el mellettünk az ismerős Perutz-gyár környéki házak. Mintha ők mennének, s mi 
maradnánk... Önkéntelenül a halál jut eszembe. Ilyen lehet az is, amikor valakiből kiszáll a lélek. 
Pápából most száll el a lélek, az élet; egy vidám, gond nélküli, vakmerő férfitársaság indul csillogó 
szemmel a vér, halál és nélkülözések elé. Mintha a vonatra kívül nagybetűkkel fel lenne írva: No 
most majd megláthatjátok, hogy mit tudunk! Csodaváró ezen a vonaton most minden szem s mind 
előre néz. A csoda felé. Drága csoda lesz fiúk, de meglesz!... 

Beregszász, június 7. 

Már elmúlt az első elszontyolodás savanyú íze a szánkból. Egy darabig úgy éreztük magunkat, 
mint akit letiltottak az ugrásról közvetlenül az indulás után. Hátán az ernyő, száll a gép, elszántság 
és okos körültekintés a szemben, de új parancs jön s leszáll a gép, benne az ugró. Legnagyobb szé
gyen, ha a gép leszáll és az ugrók még nincsenek a földön - a kis létrán másznak ki a gépből. A 
csodából egyelőre Beregszász lett9. No, ott - mondom - elmúlt a szégyen, a befutó vonatot már 

Vén Imre ejtőernyős százados, a nehézfegyverszázad parancsnoka. 
q 

Az ejtőernyős csoport elvonulása után eleinte a III. hadtest (parancsnok Aggteleky altábornagy) tartaléka volt, 
majd a Markóczy-csoport (24. hadosztály) ill. az V. hadtest (parancsnok Álgya-Papp altábornagy) 13. hadosztálya 
(parancsnok Hankovszky Gyula vezérőrnagy) alárendeltségében került alkalmazásra. (Tassonyi, 6. o. és Szabó 
Nándor hadtörténet-kutató adatai.) 
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előre jött szálláscsinálók várták (a biciklisek egy hete vannak itt) s pár óra alatt a piszkos, rendet
len dohánygyárból szabvány laktanyát csináltak a fiúk. Szobarend, százatiiroda, gyengélkedő szo
ba s máris otthon van mindenki. Este már új nőkkel sétálnak. A Hungária szálló ablakán ejtős 
tisztek könyökölnek ki, a főutcán ejtős jelvények csillognak mind sűrűbben, a vendéglők ajtórésein 
az ejtőernyős induló hangja szűrődik át. íme a reinkarnáció. Alig szállt ki Pápából a lélek, már úgy 
látszik, be is költözött egy másik testbe. Noha még nem teljes a kép. Az „afférok" hiányoznak. De 
csak egyelőre! 

A banda úgy él Beregszászon, mintha mindig itt élt volna, és mintha soha nem akarna innen 
elmenni. A sors kedvez nekünk, már másnap Űrnapja van, felvonul a város apraja-nagyja és kivo
nul az ejtős küldöttség is. Gyönyörű napsugaras az idő, szép a város, kedvesek az emberek, jó a 
bor és csinosak a lányok. Mi kell más ahhoz, hogy az ejtősök jól érezzék magukat? A körmenetben 
résztvevőkről csurog a víz, de mire vége van, mindenki kinézett magának egy párt, akivel az üres 
órákat be- és eltöltheti. Magyarán mondva már harmadnapra bevágódtunk. 

Az utak már kihaltak, csendes a város. Kis, de hangos csoport szédeleg egyik utcából a másik
ba. Balogh őrmester és barátai játsszák az „utózöngét". Egy házhoz értek éppen, ahonnan beszél
getés és zene hangjai szűrödnek a magát nagyon egyedül érző kis társaság felé. 

- Pajtás, itt emberek vannak, még hozzá jó emberek - mondja Karsay szakaszvezető, úgy, mint 
aki átlát a falon, bele a lelkekbe. Balogh őrmester kissé kapatos fejét megüti ez a határozott hang. 

- Már megint marha vagy fiam - állapítja meg bölcsen és a helyzethez illő tapintattal - mi az, 
hogy jó emberek? 

Karsai megvetően löki a pipát egyik száj sarokból a másikba: 
- Ki a bort szereti rossz ember nem lehet s ezek itt benn isznak, akárki meglássa. 
- Hát, ha akárki nem is, de én aztán igen. Szeretném végre rendes emberek társaságát élvezni. 

- A „Tata" ügyes elhajlással tér ki Feri balkezese elől és már bent is van a nagy ház kapuja alatt. 
A többiek a félig berúgott ember bambaságával merednek arra a helyre, ahol az előbb állt. Feltű
nően biztos léptekkel lépett az öreg főírnok az ajtóhoz és meglepő szerencsével, egy apró előszo
bán át, egyenesen a mulató társaság közepébe pottyant. Az állomásparancsnokság tisztjei és német 
tisztek hódoltak itt a fegyverbarátságnak, már meglehetősen emelkedett hangulatban. Egy pici 
döbbent csend után - minden társaság átesik ilyesmin, ha hirtelen idegen lép be - a németek lelkes 
ovációval fogadták Tatát. Az első pillanatban feltűnt az ezüst jelvény a jobb mellén és ez nekik 
ajánló névjegy volt. Már ültették volna maguk közé, amikor ideges hang sivított végig a szobán: 

- Őrmester, kicsoda maga!? 
Ismét döbbent csend, de jóval kínosabb, mint az előbbi. 
- Balogh őrmester, „vitéz Bertalan Árpád" 1. honvéd ejtőernyős zászlóalj - koppant a Tata bo

kája az ezredes, állomásparancsnok előtt, aki megsértett méltóságának minden felháborodásával a 
szemében állt előtte. 

- Bocsánat a tolakodásért, de ott kinn az utcán nagyon egyedül éreztem magamat és becsábított 
a társaság vidám zaja. 

A feszültség engedett, az arcok elkezdtek ismét mosolyogni és a nők leplezetlen érdeklődéssel 
néztek fel a határozott és udvarias fellépésű Tatára. Az érdeklődésnek nem kis mértékben adott tá
pot Tata széles válla és férfiasan merész arca. 

- Mars ki, disznó! - üvöltött bele az állomásparancsnok vékony hangja - különben kidobatom 
innen, neveletlen paraszt. - A hangja elcsuklott attól való félelmében, hogy esetleg nem fogja neki 
mindezt elhinni a társaság. Joggal. Ismét megmerevedtek az arcok. Tatáé különösen. Veszedelmes 
módon. Szinte sziszegett a hangja: 

- Nem disznó, alázatosan jelentem, hanem Balogh ejtőernyős őrmester, nem mars ki, hanem 
végeztem. - A szeme majdnem lobot vetett a visszafojtott dühtől, és ettől a lángtól, mint a luftbal
lon a beleszúrt tűtől, úgy esett össze a parancsnok gőgösen felfújt arca, de mire újabb sértéseket 
vághatott volna a Balogh fejéhez, már az kinn volt az ajtón. 

Kint a „haverok" örömrivalgással fogadták Tatát, de ők is elhallgattak, mikor meglátták a sze
mében a villódzást. S akkor tört ki a düh Tatából, de már a felindultságtól csak dadogva: 
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- Hát... hát... ez minősíthetetlen... bánásmód. Azt a kutya... Szeme megakadt az ablakre
dőnyön átszűrődő kis fénycsíkon, majd elborult szemmel a pisztolytáskájához kapott és a követke
ző pillanatban felugatott kezében a parabellum: egy, kettő, három... hét, nyolc. Üresen lökte vissza 
pisztolyát, miközben az ablakredőny és az üveg darabjai csörömpölve estek a járda kövére. Utána 
az egész társaság nyugodt léptekkel elhagyta a csatateret. Benn a vendégsereg az első lövés után 
riadtan bukott le a parkettra, a nagyfőnök pedig - rámenős harcos módjára - az asztal alatt kötött 
ki, sógornője lába mellett kuporogva ... 

...A kivizsgálás eredménye alapján Balogh őrmestert a hadbíróság három hónapra ítélte. 

...Pár nap múlva, egy elkerülhetetlen hivatalos kirendelésen az ezredes bebugyolált fejjel jelent 
meg. Mondják, hogy néhány napja valami kis cserép esett este a fejére, az sebesítette meg. Külö
nös módon Karsai szakaszvezető kezére ugyancsak néhány nap előtt ajtó csapódott és az óta da
gadt ököllel és felkötött karral jár. 

Beregszászi tartózkodásunk alatt a lakosság osztatlan szeretete és a városi katonai parancsnok
ságok ugyancsak osztatlan utálata tette változatossá napjainkat. 

Az esték repülnek. A pap a Vén Imre rokona, a Domi (Ladányi Domonkos ejtőernyős főhad
nagy) régi ismerősére lelt, én pedig - a csapathóbortnak engedve - lekopaszított fejem dicsfényétől 
övezve átadom magam a benei bor gyönyörűségének. Harmadik nap este meghívtak a hegybe és 
ott meglehetősen leittasodtunk. A hölgyek is annyira, hogy - megfeledkezvén tar fejemről - kö
rüllengtek engem... 

Nagy időkre érkezünk vissza Beregszászra: Razzia! Persze ejtőernyős honvédjaink teljes oda
adással vesznek ebben részt, ezzel is növelvén ismeretségi körüket. Már nem nagy öröm, mert 26-
án belegyömöszöljük szűkre szabott vagonjainkba a holmit és új utak felé indulunk... 

Máramarossziget, június 27. 

Úgy megyünk be Szigetbe, mintha békehelyőrséget foglalnánk el. Nótaszóval, zárt rendben, s 
ahogy bekanyarodunk a templom melletti nagy iskola udvarára, már egész tömeg vesz bennünket 
körül, pedig van itt annyi katona, mint a nyű. 

- Te Gizi, nézd, ezek ejtőernyősök - susmogja éppen mellettem egy kis csillogó szemű barna 
lány, és izgatottan gyűrögeti kis piros kötőjének csücskét a markában. 

- Igen, igen és nézd, milyen rendesek mind. Biztosan mást sem csináltak eddig, csak sportoltak 
és lányok után jártak. 

Elhúzok mellettük és visszanézek. De nem a lányokra, hanem a fiúkra. Igaz. Bronzbarna arcok, 
villogó szemek, a zubbonyon átlátszik az izmok játéka és a fegyelmezett lépések üteme megre
megteti az ablakokat... 

Lassan eltevődik mindenki és kimegyek én is a szállásomra. Gyönyörű! Sportszálló az Iza pa
tak mellett, halk zene szól, nők kacagása hallik az étteremből felém, amint belépek szép egyágyas 
szobámba. A fáradtság korán ágyba visz bennünket. De aztán - csupa öröm az élet. Kivonulunk az 
Iza partjára, fürdünk, napozunk és sétálunk. Esténként vagy a városban korzózunk, vagy a szálló 
éttermében borozgatunk. Sajnos kevés a pénzem... 

Partizánvadászat! Délben kapta a századunk azt a parancsot, hogy pár napra menjen ki a he
gyek közé partizánvadászatra. Nagyon elszaporodtak az utóbbi időben a partizánok ezen a vidé
ken. Nemrég kilenc ejtőernyővel ugrott partizánt vettek üldözőbe a csendőrök. Közülük nyolc 
harcban elesett, csak egy rádiós nő maradt meg. Azóta szorgalmasan tartja az összeköttetést 
moszkvai kiküldőivel és traktálja őket, álhírekkel. Most is például ejtőernyős utánpótlás dobását 
beszélte meg. Ez lesz programunk első száma: a megbeszélt helyen lesbe állni és várni a csomago
kat, akár ember, akár anyag. Már két órakor ebéd után gépkocsikon ülünk, mindenki körülszurkál
va kézigránátokkal, toporgunk a Marmonokon10 a türelmetlenségtől. Indulás! Végig a városon kí-

Marmon: eredetileg a kölni Ford gyárban készült, 90 lóerős Ford V8 benzinmotorral ellátott, hátsókerék 
meghajtású tehergépkocsi, amelyet a csepeli Weiss Manfréd Művekben, az amerikai Marmon-Herrington féle 
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váncsi fejek bújnak ki az ablakokon, amint a gépkocsioszlop kihúz keletre és az ejtősök büszkék, 
hogy végre „van valami". Este hatkor a szakaszok már helyükön vannak. A bevetést Moszkva csak 
éjfél utánra ígérte, de máris mindenki az eget kémleli, felfelé fordított arccal, vagy kényelmesen a 
hátán fekve. Leszáll az este, tíz órakor meggyújtják a megbeszélt jelzőtüzeket és várunk. Várunk 
egész reggelig és nem történik semmi. Az éjjeli virrasztástól fáradt arcok kiábrándult szemekkel 
néznek bele a felkelő napba. - Hát ez a háború! - Első ízelítő abból, hogy a háború zöme nem a 
harc, hanem a fáradalmak és unalom. No és - amint korgó gyomrunk jelzi - az éhség. Indulunk 
visszafelé lehervadtan, de a konyhával történt találkozás, amint a faluban várt bennünket, vissza
adja a jókedvet. (...) 

A Vén Muki összehívja a szakaszparancsnokokat. Mai feladat: erdőfésülés. Középen az első 
géppuskás szakasz, tőle balra az aknavető szakaszok, jobbra a géppuskás szakaszok. Tartózkodási 
helyem az első géppuskás szakasznál. Menetvonal: - kis szünetet tart, előveszi a térképet és a tőle 
megszokott alapossággal kijelöli a menetvonalat és a mai menetcélt. Feljebb megyünk egy kicsit, 
hogy meg tudjuk határozni azt, hol is vagyunk. Ez még úgy megy, olyan simán, mintha alkalmazó 
megbeszélésen volnánk, valahol a teveli dombokon, Pápa mellett. Kis fontoskodás látszik minden
ki arcán, csak én nézem orrfmtorogva előbb a térképet, majd az előttünk húzódó sűrű aljfás erdőt. 

- Hm - köhintek bele a büszke csöndbe - , nem lenne jó a fésülésnek valami útra támaszkodni? 
- kérdem enyhén bizonytalan hangon. - Mintha kissé sűrű lenne ez az erdő ahhoz, hogy könnyű
szerrel tájékozódhassunk benne. A szakaszparancsnokok részéről, különösen Domi arcán, leple
zetlen lekicsinylés mutatkozik. A századparancsnok is fölényesen tekint rám. 

- A főhadnagy úr nagyon jó tudja, hogy erdőben tájolóval könnyűszerrel tájékozódhatunk -
mondja mosolyogva, majd észrevehető éllel teszi utána: - amennyiben kiképzésünk megnyugtató
an teljes. Különben az irányt az első géppuskás szakasz viszi, a Ladányi főhadnagy úr és én veze
tünk. Van valami kérdezni való még? - Körülnéz, mi némán nézünk vissza. - Végeztem! 

A fésülés megindul. Szigeti szakaszvezető jóvoltából - aki az írnok nemes feladatát tölti be 
nálunk (és régi szavajárása, a - Hadúr segíts! - alapján általában „Hadúr" néven ismert) - térké
pem is van. Bejátszom a tájolót, leolvasom, hogy most 5 km-en át 2830 az irány és megindulunk 
az első szakasz balszárnyán. Félóra múlva megjelenik a katona - szerintem első számú - közellen
sége, csepegni kezd az eső. Felnézek az égre: vigasztalanul szürke, akármerre pillantok. Egyelőre 
dúl bennünk az ambíció, minden kőrakást megrugdosunk - hátha titkos partizán-dughely -, min
den letört faágban partizán-útjelzést gyanítunk. Ahogy az eső mind jobban esik, úgy megy el be
lőlünk a lelkesedés. A gyomrunk is kezd követelődzni, pedig hol van még az evés ideje! Jobbra 
valaki énekel. Női hang. Nocsak! A harcok mezején nők is vannak? - kérdezem magamtól, és 
szinte önkéntelenül húzok a hang irányába. Feltűnést nem kelt, mert az alakzat már meglehetősen 
zilált. Végre - szakadékmászás és patakátkelés után - elérek a hang forrásához. Csúnya trampli 
nők - pedig milyen bájos erdei tündérre gondoltam a hang után - de mindezt megbocsátom nekik, 
mert cseresznyeszedésen érem őket és korgó gyomromat zsonglőr gyorsaságával tömöm meg az 
apró és kesernyés gyümölccsel. Még be sem fejeztem teljesen, amikor elhaló hangokat hallok: 
gyülekező a völgyben...! Vén százados úrék kiabálnak, hogy a szétszóródott népet összeszedjék. 
Lemegyek. Már szó sincs erdőfésülésről. „Menet esőben" lehetne a kép címe, de amúgy alá lehet
ne írni az ismert dal refrénjét: én is megyek, de nem tudom hova... 

Az indulásnál még büszke és dacos tájoló-művészek lógó orral, s a lógó orról csöpögő, majd 
csurgó vízzel mennek, mennek. Néha Domi rátekint a tájolóra, mintha mondani akarna valamit, de 
csak legyint, vagy félliter vizet rázva le minden legyintéssel a sátorlapjáról és megy tovább. A 
csizmákban szortyog a víz, előbb a sátorlap, a zubbony, majd az ing és gatya nedvesedik át, aztán 
már a bőrünkön folyik végig a víz, hogy a csizmában álljon meg. Akinek rossz a csizmája, most 
kajánkodhat: legalább kifolyik belőle. Nekem ötpercenként le kell húznom, még szerencse, hogy 
árkászcsizma van rajtam. Szerény véleményem szerint már rég el kellett volna fordulnunk a 2830-

szabadalom alapján összkerékmeghajtásúvá alakítottak át és terepkapcsolós sebességváltóval szereltek fel. Hi
vatalos elnevezése: 39. M. Ford-Marmon 2,5 tonnás terepjáró tehergépkocsi Széltében csak Ford-Marmonként, 
vagy egyszerűen Marmonként emlegették. Az alvázra erősített 20 l-es tartalék-benzinkannák máig is őrzik ne
vét. A legénység szállítása többnyire ezeken a járműveken történt, a platón keresztbe tett deszkákon ülve. 
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as irányból a 0400 irányba, de nem kérdeztek, no meg kíváncsi is vagyok, mi lesz. Végre megál
lunk. Előre megyek. A lábam már kipállott a sok víztől és fáj - gondolom más is így van vele -
Muki és Domi egy kis dombon, összedugott fejjel tanakodik: vajon merre kell menni. A dombon 
állás hiábavaló, körös-körül legalább 200 m-rel magasabb a peremvonal. Csak egyfelé látszik az 
esőben elmosódva valami csúcsféle. Az emberek nem törődnek a sárral, mindenki beledől, ott, 
ahol van, és perceken belül alszik. Odamegyek a két vezérhez. A mellettünk folyó patak irányát 
méricskélik a Bezarddal. 

Mi van urak - kérdem és jogosan kaján vigyor ül ki elázott arcomra - nem működik talán a tá
joló? 

- Álláspont-meghatározás, sziszegi dühöngve a foga között Domi és tovább kukucskál a tájoló 
nyílásán a patak irányában. Többet nem hajlandó szólni. Vén Imre már kissé közlékenyebb, hal
vány reményféle is csillan a szemében, mikor meglát, úgy látszik eszébe jutott a bakonyjákói me
netgyakorlat, ahol az erdőn át a szakaszommal kerek két órával előbb érkeztem be '943 nyarán a 
célba, mint a többiek. 

- Tudod Árpád, azt hiszem, eltértünk a menetvonaltól s most megállapítjuk, hogy hol vagyunk. 
- Kicsit szégyenkezik a közlékenysége miatt. Érzésem szerint legalább 4 km a különbség, de nem 
rosszmájúskodom, csak naivan kérdem: - Hogyan hajtják végre ezt a százados úrék ilyen kilátás 
nélküli völgyben? 

- Egyszerű, pajtás - kap a kioktatás lehetőségén Domi - a patak folyási irányából megállapít
juk, hogy melyik patak ez a térképen, és kész. - Egy pillanatra még benéz a nyílásba, majd - úgy, 
mint annak idején az öreg görög a „£'OpT|Ka"-val - felkiált: már meg is van pajtás - és odabök 
vastag ujjával a térkép egy pontjára. 

Az eső elállt, de ez már úgysem számít, minden merő víz, a térkép is. Föléhajlok, és kénytelen 
vagyok elmosolyodni. - Domikám, ezen a térképen legalább tizenöt olyan patak van, amelyiken 
lehet 1920 irányú folyásrészt találni. 

- Hát, ha olyan okos vagy, csináld te! - Zsebre vágja tájolóját, kezembe nyomja a térképet és 
duzzogva elvonul. A válla állásából is látom, hogy nem a méreg, hanem a megkönnyebbülés ömlik 
el rajta, hogy lerázta magáról a terhet. 

Vén Mukival most már én dugom össze a kobakomat. Kiszámolgatjuk kb. hány km-t jöttünk a 
falutól, megcélozzuk a távol látható csúcsot, amiről - különös alakja miatt - rögtön látni, hogy a 
Sapintei 920©, lassan kisül, hogy a sok patak közül melyik mellett vagyunk, öt perc múlva költö
getjük a népet és megindulunk 0645 irányba. Domi mellettünk lötyög, azért állandóan készen tart
va a káröröm-mosolyát, ha kisül, hogy most sem jól megyünk. Minden tíz percben elő kell vennem 
a tájolót és térképet, ellenőriznem magamat, egyre biztosabb lesz az irány - az apró, kiigazító 
irányváltoztatásokat sem Domi, sem az emberek nem veszik észre - , s végül egy szörnyű meredek 
vízmosáson felkínlódva magunkat, komoly kilátóponthoz érünk. Biztosabban kezdünk kilépni a 
vizes fűben és a sötétség éppen beáll, amikor elérjük a mai napra előírt menetcélt. Pfű, ez sok volt 
egy kicsit! Partizán ide, partizán oda, fellobbannak a tüzek, meztelenül ruhájukat szárító emberek
re terítette rá fekete leplét a mélyülő éjszaka. 

Másnap folytattuk utunkat és eső nélkül bár, de borult, hűvös időben, ugyanúgy dögfáradtan 
késő délután felértünk a Rotundilok 1140A pontra. Találtunk bár barakkokat, főleg a földbe süly-
lyesztve és teljesen koszos állapotban, így inkább sátortáborba szálltunk mögöttük az erdőben. A 
csizmák ugyanolyan nedvesek voltak, mint tegnap és egy páran rá is fizettek a túl heves szárításra: 
„vargát rántottak". Lesz még ebből egy-két fenyítés, amikor a megégett bőrdarabok majd kiesnek a 
csizmákból. Ennivaló persze szűkön van, ami annál kínosabb, mert itt vártuk a találkozást a kony
hával. Harmadnap igen elszontyolodva indulunk célunk, a kisvasúti megálló felé. De ezen a napon 
minden rendbe jött. Nem tévedtünk el, kisütött a nap, és már 11 órakor leértünk a megálló mellé. 
Igaz, hogy közben a kosztot felvitték oda, ahonnan reggel elindultunk, de a kisvasúton érte ment 
egy pár ember és hosszú éhezés után vad csatakiáltással vetette rá magát a banda az érkező hideg 
élelemre. Másnap délig még élveztük a napot és a patak csobogását, majd 2 órakor, egy viszontag
ságos, de vér nélküli „partizánvadászat" emlékével gazdagabban indultunk el hazafelé... 
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Uzsok, július 28. után 

Milyen régen volt az, mikor még városban laktunk és az volt a legnagyobb bosszúságunk, ha 
elfogyott a cukrászdában a kávékrém, vagy, hogy a sportszállóban nem játszik este a zene. Már 
hetek óta élünk az Uzsoki hágónál, becsurog az eső a bunker tetején, vagy a sátor nyílásain, nincs 
szórakozás, nincsenek nők, nincs korzó. Munka - az aztán van bőven. Alig érkeztünk meg, órák 
hosszat jártuk a hegyoldalt: védőállás-szemrevételezés. Mennyit csináltam ezt békében s most vég
re ott szemrevételezem az állást, ahol egyszer ellenséggel is számolhatunk. Most nem az a fontos, 
hogy értsék az emberek a dolgot, nem az a fontos, hogy az elöljáró lássa, tudjuk, miről van szó, 
hanem az, hogy ha jön az orosz, akkor minél nehezebben tudjon a közelünkbe férkőzni. Juhász 
Bandi11 került a jobbszárnyra, Törzsök12 középen van, Remete13 pedig a balszárnyon. Bandi már 
az első órákban idegeskedik, mert beláthatatlan előtte a terep, a szárnya pedig benyúlik egy erdőbe 
és úgy lóg, mint egy ruha a fogason. Törzsöknek is van elég baja. Csuromvíz középen minden. De
rékig vízben fognak itt állni az emberek annak idején. A vetősök felkapaszkodtak a vetőállással a 
védővonal fölött uralgó hegyre és másnap már megkezdődött a „beásás". A figyelő a zászlóaljpa
rancsnok harcálláspontja mellett kezdett el „létesülni". Ladányi Domi Juhász Bandinál ütötte fel 
sátorfáját, Vén százados pedig szintén a hegyre települt a századtörzzsel. Még az első napokon 
csak ment valahogy a dolog, de egy hét múlva megeredt az eső. Első nap kimosott bennünket a 
bunkerből, befolyt minden lehető és lehetetlen nyíláson. Kiköltöztünk a sátorba, harmadik nap a 
sátorból is kiöntött a lé s lassan belenyugodtunk, hogy ez az az eső, aminek soha nincsen vége. 

Vége lett... S a bunkerek is elkészültek, már lassan olyan állapotban vagyunk, hogy jöhet az 
orosz az összes aknavetőjével. No, de nem hiába vagyunk ejtősök. Az orosz repülők az utóbbi na
pokban mind gyakrabban jelentek meg és felderítettek bennünket. Mire befejeztük a munkát és 
mennyei nyugalmat élvezhettünk volna, jött a parancs: menet Hajasdra, ott berakás. Újabb ván
dorlás előtt állunk, úgy látszik. Nagy nehezen lekászálódunk a meredek szerpentinen, de amikorra 
Hajasd állomás közelébe érünk, már be sem tudunk menni, az első csoport rakodik. Az egyik lo
vamnak a nyaka beleakadt a másik hátán lévő taliga nyeregbe és alaposan felhasadt. Csak úgy dőlt 
belőle a vér. Végre megérkezett - állatorvos hiányában - Farkas doki14 és lekezelte, elvarrta az el
szakadt, ujjnyi vastag eret. Nem is hiszem, hogy megmarad, máris igen szomorú szegény pára. 
Végre odajutunk a rakodóhoz. Megy minden, mint a karikacsapás. Jön valaki a hágóról és meséli, 
hogy alaposan szétbombázták a helyet, ahol a zászlóalj volt. Különösen a Törzsök harcálláspontja 
kapott. Illetve a volt harcálláspontja, mert a támadás ideje hál' Istennek már itt érte. Egy tempóval 
megkéstek a ruszkik. Bezzeg nem késtek meg itt az állomáson. Bár nem sokkal előbb még be
szédtéma volt a hágón történt bombázás, mégis meglepetésszerűen jött a fejünkre a repülőtámadás. 
Békésen üldögéltünk a rámpán, Vén Muki is visszajött a lovak berakása miatti elvonulásából és 
már a közeli út izgatja a fantáziánkat, mikor az első gép lecsap. 

Egy pillanat alatt eltűnt mellőlem mindenki. Egy következő pillanat és én is eltűntem. Az első 
roham rövid volt és veszteség nélküli. Alig telt el egy pár perc és jött a második hullám. Már előbb 
elhatároztam, hogy kimegyek valamelyik géppuskához és lövök a gépekre. Furcsa volt. Az imént 
egy árokban lapítva roppant ideges voltam, most, mikor a második hullámból egy gépet kiszúrtam 
és megnyitottam rá a tüzet, nagy nyugalom töltött el. Rezgett a kezeim között az öreg Svarc Jós
ka15, láttam a fényjelzősöket úszni a ruszki gép felé, láttam az apró tűzrózsákat pislogni a gép két 
légcsavarjánál - és nem féltem. Egy pillanatra az volt az érzésem, hogy az orosz pont rám lő, de ez 

Juhász Andor ejtőernyős főhadnagy, az 1. század parancsnoka. 
12 Törzsök László ejtőernyős főhadnagy, a 2. század parancsnoka. 
1 Remete Imre ejtőernyős főhadnagy, a 2. század szakaszparancsnoka. 
14 Dr. Farkas Pál orvos százados, az ejtőernyős zászlóalj orvosa. 

7/31. M. géppuska. Első világháború előtti tervezője, Schwarzlose után nyert nevét becézték. Önműkö
dő gáznyomásos, súlyzáras, vízhűtéses fegyver, 250 lövés/perc tűzgyorsasággal. Földi célok ellen közvetlen 
irányzással 1500 m-ig, légi célok ellen 1000 m-ig tüzelt hatásosan a rendszeresített 8-mm-es gyalogsági lőszer
rel. Emlékeztető a tűzfegyverek és harci eszközök alkalmazásához. Budapest, 1944. M. kir. honv. vezérkari 
főnök kiad. Bizalmas! 57.777/eln.5.vkf. 1943. 33-34. o. 
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Az ejtőernyős csoport hcvrpáti 
védeltni harcainak helyszínvázlata, 



elmúlt, egész idegrendszeremet az irányzás foglalta el, és a bosszankodás a fölött, hogy bármennyit 
is tartok előre, a kis sárga fénycsíkok mindig a gép mögött húznak el. Már lövés közben is hallot
tam robbanásokat mellettem, de nem törődtem vele. Csak, hogy elmentek a masinák, vettem észre: 
a rakodó mellett lefektetett kb. 4-500 hordó - benzin és olaj - kigyulladt és egymás után robban. 
Fekete alakok rohangáltak a tűz körül - olyan volt, mint valami indián tánc - és a még ép hordókat 
gurítgatták biztosabb helyre. Én is felsiettem a tűzhöz és néhány szerelvényt kihúztam, alaposan 
beleizzadva a munkába a lángok közelétől. Fáradtan mentem az állomásépülethez. Ott derült ki, 
hogy egy súlyos sebesültünk van, egy árkász ejtőernyős. Tulajdonképp az első háborús sebesülé
sünk, sőt - ahogy láttam - nem sokára első hősi halott válik belőle. 

Halottaink voltak már. Kezdődött a kerékpáros századnál, ahol az egyik fiú még Pápán berú
gott és út közben lezuhant a vonatról, aztán egy vitéz Beregszászon vízbe fúlt, sőt a hágón valaki 
combon lőtte magát és a szepszisbe belehalt - de ez más volt. Ezt már az oroszok csinálták. Azt hi
szem, nagyon hosszú sor követi majd ezt az árkászt. 

Még egyszer jöttek a ruszkik, de sokkal magasabban repültek - alighanem a sok légvédelemre 
beállított géppuska kényszeríttette őket nagyobb óvatosságra - és kevesebb eredménnyel. Engem 
már alig izgatott, mert az állomás mellett felfedeztem egy veszteglő Tigris páncélost - alatta már 
hasalt egy pár német - s alá bújva védve voltam. Hamarosan velünk is elindult a vonat - az első 
csoport még a légitámadás előtt elment - újabb kalandok felé. Mindenesetre elégtétel lett szá
munkra a ruszkik újabb tempókésése: erős bombázó kötelékeik egy jó óra múlva nyomták meg a 
hajasdi állomást. Ezt már messziről, egy másik állomásról néztük. 

Volóc,16 augusztus 17. 

Baromi sötétség van, leálltunk a volóci állomás előtt egy őrháznál. Nem mehetünk tovább, mert 
túlzsúfolt az állomás és állandó az ellenséges légi tevékenység. Az előző csoportot megnyomták, úgy 
hírlik hat halottjuk is van. Kezdenek belekerülni a sodrásba... A sötétségben előrebotorkálok vala
hogy, utánam a motorkerékpáros és a századok kerékpárosai. Szálláscsinálónak kell előre mennem 
Kelecsénybe. Örülök neki, mert nem leányálom az éjjeli menet, gyalogosan. Éjfél után nem sokkal 
megérkezem a kelecsényi laktanyába, az őrparancsnok hepciáskodik, de végül meggyőzöm, hogy 
szállást kell adnia. Még egy pár órát alszom is, mire - reggel 7 óra felé - megérkezik a zászlóalj. Ko
szosan, fáradtan fekszenek le az előkészített szalmára és délig durmolnak. A zöm nem is megy be a 
laktanyába - jó idő van -, hanem az út baloldalán heverednek le a fűre. Délután készülődünk éjjeli 
menetre, a gyaloglépcső átmegy a hegyeken, én pedig a vonattal körül a műúton. A gyalogrész útja 
kb. 12 km, a zászlóalj-vonaté 40. Valami azonban bűzlik nekem ezen a 12 km-en, túl sok szőr van a 
térképen. Szívesebben megyek a szekerekkel. - A 35. km után kezdem megbánni ezt az elhatározá
somat, mert ami sok, az sok. A szekerek állandóan lemaradnak, vörösre lovagolom a fenekemet, hogy 
összetartsam a bandát. Nagy nehezen elérjük a toronyai elágazást. Leszáll a köd, egészen valószerűt
len a táj. Olyan, mintha az út két oldalán mély szakadék lenne, s alig két méter széles ösvényen kelle
ne elmennünk. Minden kocsi mellett megy egy ember, nehogy a lovak a „semmibe" húzzák a szeke
reket. Kísérteties menet, a hidak olyan benyomást keltenek, mintha engem se bírnának el, nemhogy a 
lovas szekereket. Szerencsére átjutunk a nehezén. Hátra megyek, az első öt szekér után nagy űr, sehol 
semmi és senki. Ezek mind beleestek a szakadékba? Vissza kell mennem majdnem az útvilláig, ahol 
rájuk találok a Szigeti szakaszvezető-vel. Talán életemben nem voltam ilyen dühös. 

- Nem tudtam, hogy vajon ez-e a jó út, leállítottam az oszlopot - mondja hebegve. - Marha! -
majd szitkozódom tovább magamban, de - mint mindig - most is elmúlik. 

Már hajnalodik, mikor megérkezünk. Már egy félórája a faluban járunk, de a ködtől egy házat 
sem láttam még eddig. Különben sem volt valami sok. Megérkezés után dögfáradtan dőlünk „ágy
nak". Pfü, komoly menet volt. Másnap hallottam, hogy a gyalogrész nem sokkal előbb érkezett 
meg, mint mi, ezerszer elátkozva az utat, a patakot, a hegyeket, az összes tájolókat és Tájolókat 
(mármint akik tájoltak). 

Az ejtőernyős csoport kárpáti harcainak helyszíneit a vázlat mutatja. 
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Ilmenka völgy, augusztus 21. 

Sajnos kimaradtam... Az első vállalkozás. Rettentő nagy izgalom fogott el mindenkit, mikor 
megtudtuk, hogy a zászlóalj - mint hadtest tartalék - vállalkozást hajt végre. Azt gondoltuk, hogy 
az egész zászlóalj részt vesz, de végül kiderült, hogy csak egy csoport - Ladányi Domi és Remete 
Imre vezetésével - megy a háborúba. Nagy sugdolódzás folyik, Szügyi17 tervez, Berthy Karcsi18 

rajzol, Maki19 parancsol, egyszer csak befutnak a gépkocsik, a tagok felkapaszkodnak rájuk és 
nagy integetések között elhúznak Toronya felé. Most írnám azt, hogy ott mi történt, de - mondom 
- nem voltam ott. Sokat ültünk a rádió mellett, ami összeköttetésben volt a dolgot egy hegytetőről 
figyelő Ugrón Pistával20, de nem jött semmi hír. Végre vasárnap este megérkeztek a fiúk, nagy di-
csekvéssel és a veszteségek bemondásával. Remete és Ladányi megsebesült, Zoller, a nagy borfiú, 
szegény, otthagyta a fogát, olyannyira, hogy még a hulláját sem tudták elhozni. Ahogy a 
„Meldung" mondaná: a vállalkozás sikerült, saját veszteség szerény, ellenséges veszteség számot
tevő. 21 Harmadszor is: sajnálom, hogy nem lehettem ott... 

Wyskow, augusztus 24., Bolt 

Ismét menet. Irány Wyskow, a toronyai hágón át. Beosztás: hadosztálytartalék. Távolság 30 
km. Nagy nehezen tudunk összeszedelőzködni, úgy látszik, itt mindenki hosszabb tartózkodásra 
akart berendezkedni. Mint mindig, most is nagy izgalommal kezdtük a menetet és mire a végére 
értünk, mindenki el volt kámpicsorodva. Hiába az esernyőst nem gyaloglásra teremtette az Isten, 
mégis mindig ezt csinálja. Sötét lett, mire megérkeztünk Wyskow melletti táborhelyünkre. A sze
kerek sötétben való irányításában már egész komoly gyakorlatot szereztem. Éppen álomra akarom 
hajtani bús fejemet, mikor elhaló ordítást hallok: Nagy főhadnagy úr az ezredes úrhoz! Na, nesze 
neked pihenés. A sötétben sokáig botorkálva végre belebotlok az ezredes úr autójába. Az öreg ott 
görnyed, térdén térkép, már nyitja is az ajtót. 

- Szervusz, szervusz Nagy Árpád, boldog lehetsz! Adok egy fontos feladatot. Arrább húzódik 
az ülésen, int, hogy üljek mellé. Furcsa bizsergés van bennem, mikor mellé ülök. Feladat! Első fe
ladatom. Igaza van, csakugyan boldog vagyok. Hát nem bolond az ember? Tíz perccel ezelőtt még 
szívtam a fogamat, hogy nem fekhetek le, most boldog vagyok, hogy éjjel 1 órakor ott ülhetek egy 
ezredes mellett, aki térdén térképpel azt mondja, hogy feladatot kapok. 

Vitéz Szügyi Zoltán ezredes, az ejtőernyős csoport parancsnoka. 
Berthy Károly ejtőernyős főhadnagy zászlóalj-segédtiszt. 

19 
Molnár Lajos ejtőernyős százados, zászlóaljparancsnok, a vállalkozás vezetője. 

20 
Ugrón István, eredetileg híradósként akadémiát végzett ejtőernyős százados, az ejtőernyős híradószázad 

parancsnoka. 
21 

Szügyi Zoltán - feleségének küldött VIII. 28-i levelében - a vállalkozást a következőkben írja le: „Egy
szer kerültünk VIII. 21-én akcióba, egy erőszakos felderítés keretében, melyet Molnár Maki vezetett, az én ter
veim szerint. Részt vett benne a Remete század, Juhász század és a Ladányi géppuskásainak egy része. A vál
lalkozás igen szépen sikerült. Velük mentem én is, hogy lássam működni őket es tanácsokkal lássam el. Hát 
ezek gyönyörűen dolgoztak. Itt sem a tiszteknél, sem a legénységnél az idegekkel nincsen baj és annak a rette
netes háborús fáradtságnak sincs nyoma, ami a kinti csapatokat már általában jellemzi. Két orosz előretolt ál
lásból az összes oroszokat kinyírták, mert a megadás után az egyik orosz felkapta a puskáját és újra lövöldözni 
kezdett. Csak az elfogott golyószórót és fegyvereket hozták magukkal. Amikor szidtam őket, hogy »nyavalyá
sok, legalább egy foglyot hoztatok volna, hogy kihallgassuk, mi van mögöttük«, akkor egy óra múlva kerítet-

t tek egy élő foglyot, meg hét civil oroszt, akiket az orosz állásból rángattak ki. Hát nem jó pofák! Ebben az ak
cióban megsebesült Remete főhadnagy Ladányi főhadnagy, négy halottunk és 12 sebesültünk lett. Molnár, 
Remete és Ladányi (számára) lovagkeresztre, Rácz zászlós (-nak) szignumra, továbbá 4 nagyezüst, 17 kisezüst 
és 52 bronz vit. éremre ment beadvány. A legénység már meg is kapta." (Ugrón István hagyatékában.) 
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- A 10. gyalogezred holnap - 26-án - támad a Bolt 1245À pontról a Javorina nevű magaslatra 
- vezeti be a megbízást az öreg, miközben rám pillant apró japán szemeivel. Érzem, hogy belém 
akar látni. 

- A főhadnagy úr az aknavető szakaszával ezt a támadást támogatja. Jelentkezik az ezredpa
rancsnokságon, részletes parancsot ott kap. Indul 04h -kor. Megértett? 

- Igenis - vágom rá harsányan és látom, hogy megnyugodva bocsátja alá barna szemhéját: 
meglátta a szememben a lelkesedést. - A kerékpáros századtól igényeljen egy gépkocsit, az árká-
szoktól szintén egyet, amik elszállítják az ezredparancsnokságig. Onnan taligákon megy tovább. 
Van valami kérdeznivaló? 

- Nincs. 
- Szervusz Árpád, katonaszerencsét! Nyújtja a kezét, kezet fogunk és én bolondul boldogan, 

szinte ugrálva megyek vissza a szakaszhoz. A Szakaszhoz... 
- Aknavető szakaszparancsnok-helyettes, rajparancsnokok hozzám! - Még az útról üvölt bele 

hangom az alvó nehézfegyverszázad csendjébe. Roppant erélyes és határozott lettem hirtelen. Alig 
telik el egy pár perc, már előttem állnak Kelbert Matyi és társai. 

- A szakasz feladata a 10. gyalogezred támadásának támogatása. Indulás az ezredparancsnok 
harcálláspontjára, reggel 4h -kor, taligákkal. Útközben gépkocsi fog felvenni bennünket. A lőszert 
szintén gépkocsi hozza. Kérdezni való van? - Egy pisszenés nincs, a szemeken látom, hogy visz-
szafojtott öröm ég bennük. 

- Végeztem! - Hirtelen kitör a zűr. Nekem esnek. 
- Mi van? - Hova megyünk? - Mennyi lőszert viszünk? - Meddig maradunk? - Nem jön a II. 

szakasz? Csak úgy röpködnek a kérdések. Nem is válaszolok rá, hiszen nem is tudnék. Lassan el
csendesednek, és egy félóra múlva - óh ejtős idegek - alszik ismét az egész banda. 

Reggel villámgyorsan készülünk el, mégsem tudunk, csak 5h -kor elindulni, mert a lőszerrakás 
sok időt vesz igénybe. Kb. 5 km-nyi menet után elér bennünket az autó, felkapaszkodunk rá, és 
kaján vigyorral húzunk el Kelbertek mellett, akik a taligákkal keccselnek. 8h-kor megérkezünk az 
ezredparancsnokhoz. Még ilyen zűrzavart! Csupa aranygallér, gyalogosok, tüzérek, műszakiak. 
Ahogy messziről nézem, meg vagyok győződve róla, hogy ez aztán lesz egy támadás! Odamegyek, 
jelentkezem az alezredesnél. Már látom, hogy valami nem stimmel. Túl szívesen fogad. 

- Ah, szervusz kérlek szépen, te vagy az ejtőernyős aknavetős? Éppen jó, hogy jössz. A segéd
tiszt úr tájékoztatni fog. Kis - nem is olyan kis - zavart látok a szemében, mikor befejezi: - a tá
madás ma délben indul. 

Csodálkozva nézek magam elé. Itt valami nem stimmel. Most 8 óra, a II. zászlóalj - ahol a tá
madás tervezve van - kb. 10 km, a szintkülönbség 500 m. Járművem 6 taliga, s ehhez 4 vető,22 

meg 600 gránát. Megdöbbenek: hiszen én akkor az egész dologról úgy le fogok maradni, mint a 
borravaló. Még itt sincsenek az embereim, a taligák... Szörnyű. Jelentem. Az alezredes idegesen 
pillant rám. 

- Hát akkor elhalasztjuk a dolgot. 16h-kor fog kezdődni. Jó? 
- Istenem, inkább ne kérdeztem volna semmit. Hát ez itt csak így megy? Ahelyett, hogy rendes 

időben értesítettek volna, elhalasztják miattam egy ezred támadását? Már másodszor mormogom: 
itt valami nem stimmel. Bemegyek a segédtiszthez. Itt is zűrzavar, csengetnek és sípolnak a telefo
nok, a segédtiszt sietve rajzolja bele térképembe a HKL-t23 . Kimegyek. Sürgés-forgás mindenütt, 
de erre a tanácstalanság és határozatlanság nyomja rá a bélyegét. Hirtelen megunom az egészet és 

81 mm-es 36/39 M. aknavető. A gyalogság kísérő és támogató, simacsövű, elöltöltő, csak felső szög
csoportra alkalmas, kétkorongos irányzéka tűzfegyvere. Lőtáv elérése négy (0-3-as) töltettel, valamint a cső
emelkedés állításával. Tüzelési módok: egyes lövés (irányzással); lassú tűz: kb. 10 mp-es időközben lőtt egyes 
lövések; gyorstűz: 10-15 lövés percenként, legfeljebb 70 lövés egy csőből. (5-10 lövés után elmozdulási kor
rekció.) Súly: 85 kg, tüzelőállásban. Három darabban szállítható: talplemez, állvány és cső. Lőszer: 36 m ak
nagránát: 4,12 kg. Hordtáv: 50-3400 m. Kezdősebesség: 80-220 m/s. Tűzkész: 2-5 perc alatt. Repeszkörzet-
sugár: halálos 6 m, veszélyes: 2-300 m. L. 15. jegyzet, Emlékeztető, 60-66. o. 

23 

Hauptkampflinie = főellenállási vonal 
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előremegyek a gépkocsikkal addig, míg lehet. Csak 4 km a tűrhető út, ott egy rombolt híddal vége 
szakad. Megállunk, lerakjuk a lőszert és várunk a taligákra. 11 óra, mikor megérkeznek. Hogy mi a 
fenét csinálok én ezzel a rengeteg gránáttal?! Felfedezünk egy kisvasúti kocsit, örömmel emeljük 
rá a sínre, ami éppen menetirányunkba vezet és kezdjük lépcsőzetesen áttolni a hídon a lőszert. A 
taligák is átkínlódják magukat a vízen, és döcögve megindul a menet a Boltra. Fenét a Boltra! 
Csak arrafelé. Két km után rájövünk, hogy sem a sínpár nem megy tovább, sem a taligák nem tud
nak tovább jönni. Mit tegyünk? Nincs más hátra: kis lőszer depót csinálunk a hegy lábánál, ott le
rakjuk a gránátokat, a vetőket vállukra veszik a fiúk, mindenkinek a kezében két gránát és - menet 
föl a hegyre. Milyen könnyű ezt így leírni. Minden 100 méteren meg kell állni, pihenni, emberte
lenül emelkedik az út, ha egyáltalán útnak lehet nevezni a fák között taposott csapást. Nem is tu
dom, hogy a fenébe tudtunk négy órára felérni a 10/11. zászlóalj védőkörletébe. Már akkor tudtam, 
hogy ma a támadásból nem lesz semmi. Roppant megnyugtató, hogy ennyire meg van szervezve a 
dolog. Nem is sejtettem, hogy ilyen könnyedén megy egy efféle támadás előkészítése. Már az alez
redes úr is fenn van, nem is vártak meg engem, elmentek szemrevételezni. Úgy látszik nem volt 
képe az öregnek megint a szemembe mondani, hogy ismét elhalasztja a támadást. A legénységtől 
tudtam meg, hogy reggel 7h-kor indul a támadás Vajon igaz lesz-e? 

Beállítjuk a vetőket. Ásogatunk kicsit a figyelőn. Végre megérkezik az öreg a zászlóaljpa
rancsnokkal, meg a törzzsel. Láttam, hogy ott elől vacakoltak valamit a hegyoldalban, de most nem 
akarok hinni a fülemnek. Ott lesz a zászlóalj parancsnoki harcálláspont, az aknavető- és tüzérfi
gyelő. Vagy nagyon tehetségtelen vagyok a háborúhoz, vagy ők roppant naivak. A kijelölt hely az 
ellenség felé lejtő kopár hegyoldalon van, kb. 100 m-re a peremtől, mintegy 10 fenyőszál összedo
bálva. Rá kellene írni, hogy „Bunker", különben nem tudja senki, hogy mi akar ez lenni. Hogyan 
akarják innen egy támadás tüzét végigvezetni? Az első tíz percben kiszúrják a ruszkik. De inkább 
nem szólok, mert akkor egy óráig beszélhetnék a sok hibáról. Vagy, nincs hiba, csak én vagyok ta
pasztalatlan? Majd kisül. 

Reggel öt óra. Kicsit ködös, nedves az idő. Az erdőből innen is, onnan is ágropogás hallatszik: 
gyülekezik a támadó csoport. Egyelőre semmit nem lehet látni a Javorinából, ami kb. 2 km-re van. 
Hál' Istennek ők sem látnak bennünket, és nem tudnak szándékunkról, mert különben röhögnének. 
Két óra múlva egy zászlóalj támad beásott ellenségre és még mindig nincs kialakult terv a táma
dásra, főleg a tűztámogatásra. Sem a tüzérek, sem mi nem lőttünk még. Most hiába is lőnénk, nem 
látni semmit. Elrendelték, hogy 6h -kor kezdjük meg a belövést és már 6 óra. Negyed hét felé kezd 
felszakadni a köd, a támadók úgy-ahogy elrendeződtek, ami alatt azt értem, hogy eltűntek az erdő
ben, lenn a völgyben és nem itt kavarognak a gerincen, idegesítve az embert, hogy egy aknabecsa
pódás szétüt közöttük. Fél hétkor végre kiadhatom az első tűzparancsot. Az első! Úgy szeretném, 
ha nagyon jól sikerülne. Kiválasztok egy belövő pontot a Javorina nyeregszerű gerince alatt, jó 
300 négyzetméter nyílt terület közepén 2-3 csenevész fa. Kitűnő alany. A távolságot 2200-2300-ra 
becsülöm, lemérem az oldalt - már régen rájöttem, hogy nem érdemes műszert használni, csak tá
jolót - és kis izgalommal diktálom Daginak: oldal 1725, emelkedés 1030, 3-as töltet, vezérvető 
egy lövés! Dagi ismétli a távbeszélőbe, rendes szokása szerint egy pár marhaságot közbe mondva -
erről nem tudom leszoktatni - és várunk. Szinte meglepődöm, amikor másfél perc múlva pukkan a 
lövés mögöttünk, és Dagi jelenti: kiment! Automatikusan számolom magamban a röpidőt és köz
ben büszkén veszem tudomásul, hogy a fiaim nagyon gyorsan dolgoznak. Csak a tűzvezetés is le
gyen olyan jó. 20, 21, 22, meredünk a csenevész fákra mind, ahányan a figyelőben vagyunk. Hur
rá! Kis füstfelhő jelenik meg a fák előtt kb. 200 m-re - úgy látszik, a távolságot rosszul saccoltam 
- és hat másodperc múlva jön a robbanás hangja. Szinte nem is esik jól, hogy az első lövésem 
ilyen jól fekszik. Jobbra viszem az oldalt 500 vonással és a fenyőerdő felső sarkát akarom belőni. 
A távolság itt már nagyobb. Kimegy a tűzparancs, számolok magamban, fél füllel hallgatva 
Tóbiásék áradozásat, hogy milyen jó volt a lövés. Már 26-nál járok, de nem látok semmit. Egyszer 
csak egészen elhalóan hallom a robbanást, de hiába meresztem a szememet. Még egy lövést! Ezt 
sem látom! Vissza kell menni a csenevész fákhoz. Az első lőelemeket vezénylem: megint semmi! 
Valami boszorkányság van itt, az előbb gyönyörűen feküdt a lövés, most sehol semmi. A tüzérség 
is megkezdi a belövést. Te jó Isten! Borzalmasan rövid! Remélem, hogy a gyülekezés még nem 
jutott el az erdőnek addig a részéig, ahonnan a füstfelleg kibújik a fák közül. Átugrom a belövéssel 
a Javorina főcsúcsára két ködgránáttal: no végre! Ott bomlanak a ködfelhők közvetlenül a ruszki 
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lyukak előtt. Kár, hogy fel kellett hívjam a figyelmüket ezzel a lövéssel, de már elmúlt 7 óra, sietni 
kell. Még két lövést megeresztek, jól fekszenek. Csönd van, távbeszélő vonal köt össze az elől lé
vő parancsnoki harcállásponttal, ott csücsül a Széli Pista, a figyelő tisztem. Kénytelen voltam 
odatenni, de én nem mentem oda. Tartsanak inkább gyávának, de nem vagyok hajlandó a tűzveze
tés folytonosságát kockára tenni, csak azért, mert stramm gyereknek kell látszani. 

A távbeszélőn ordít az alezredes úr: őrültek! Szüntessen tüzet az aknavető, mert sajátba lő! 
Nyugodtan szólok vissza: sajátba legfeljebb a tüzérség lő. Lövök két ködöt az előbbi elemekkel, 
figyelje az alezredes úr! A lövés kimegy, a szabvány idő múlva ott nyílnak a ködrózsák a Javorina 
csúcsán. A távbeszélő süketen hallgat. Ügy gondolom, az alezredes úr most a tüzéreket szidja. 

Valamit megláthattak a ruszkik, mert hirtelen erős gyalogsági tüz nyílik az ellenséges állások
ból. Sajnos a saját helyzetből nem látok semmit. Nem baj, rajta! Vezénylek egy hatos gyorstüzet a 
csúcs alatt lévő 4-5 fészekre. Gyönyörűen fekszik! Sajnos a ruszkik gyorsan kapcsolnak, nemsoká
ra plummognak a ruszki nehéz aknavetők. Szinte érzem, hogy ez nekünk szól. Mögöttem kb. 200 
méterrel van a vetőállás, de mintha mellettem robbanna a nyolc becsapódás gyors egymásutánban, 
amit az oroszok a vetőknek küldtek. 

- Helyzetjelentést - ordítok bele az izgalomtól rekedten a távbeszélőbe. Nagyon féltek ott lenn 
mindenkit. Most érzem, hogy mennyire szeretem őket. Pillanatnyi szünet után hallom a Kurusa 
hangját: nincs semmi baj, kb. 50 m-el rövidebb. Kérjük bemondani a ruszkinak, hogy emelkedést 
20 vonással kevesebbet állítson. Vége! 

Humor még a legnagyobb bajban is, humor, ez az igazi ejtőernyős szellem. Kicsit szégyellem is 
magamat az előbbi félelemért. Úgy látszik, nagyon érzékenyen érintette az oroszt az előbbi lövé
sünk, mert alig vezénylek új lőelemeket az előbbitől jobbra levő célra, amikor ismét hallom a 
plummogást. Mintha a támadók nem is lennének, csak bennünket lőnek. Lassú, ötös ütemű tüz jön 
most a vetőállásra, ilyenkor minden lehetetlen, bunkerban a helye a kezelőknek. Már éppen ér
vényteleníteni akarom az előbbi tűzparancsot egy „tűzszünet" vezényszóval, mikor - nem akarok a 
fülemnek hinni - a vetőállás körüli nagy robbanásokba apró, jellegzetes plummogás vegyül. -
Biztosan bedöglött orosz gránátok, magyarázom magamban, de a célterületre figyelő szemem 
meglátja az új cél körül bodrozó robbanásfellegeket. Hihetetlen, hát ki lő, ki mer lőni itt? A vető
állásban öt másodpercenként robbannak az orosz gránátok és ott valaki lő. 

- Ki lő!? - ordítom a készülékbe. Kurusa válaszol: - Péter! Egyedül! A többiek a bunkerben 
vannak. - Alig hiszem, de azért a szemem előtt van Szilágyi Péter szaki, a vetőállás
parancsnokom, ahogy káromkodva kiugrik a bunkerból, egyik vetőtől a másikig ugrál és dobálja 
beléjük a kibiztosított gránátokat. - Hát igen, soha nem tudtam még én sem ráerőszakolni semmit. 
Hát hogy tudna a ruszki. - Nem képzeli tán ez a büdös orosz, hogy bebújtat nyavalyás gránátjaival 
a lyukba - mormolhatja most Peti a fogai között. Szinte ábrándozom, amikor minden külön beje
lentés nélkül, vagy három méterre a figyelőm alá, bevág egy csinbumm.24 Csak úgy surrognak a 
repeszek és fadarabok, kövek a fejünk körül. Beljebb húzódunk, de úgy látszik, csak egy eltévedt 
lövés volt. A csatazaj egyre nő. Csinbummok lövik a hegyoldalt, aknavetők a völgyet. Ez jobban 
fáj nekem, mert ott vannak fedezék nélkül a támadók. Ez a hülye - mert másnak nem tudom ne
vezni most - megint velem van megakadva, recseg a telefonba a hangja: aknavető helyezze előre a 
tüzet a perem mögé, mert sajátot veszélyeztet! 

- Minden lövésemet megfigyelhetem! - ordítom vissza mérgesen. - Valakinek csak le kell fog
ni az első vonalat, tüzérségi becsapódást nem látok! 

- Az összes becsapódása a völgyben van, tüzet szüntess! - Már szinte artikulálatlan a hangja. 
Ez az ember megőrült - gondolom magamban - , vagy a tehetetlenségtől, vagy a félelemtől. Már az 
orosz becsapódásokat is nekem tulajdonítja. Leveszek az emelkedőből és csak füllel figyelem a be
csapódásokat a perem mögött. Nem mondom, ez sem eshet jól a ruszkinak, de az erősbödő gép
puskatűzön érezni, hogy mit jelentett nekik az aknavetőtűz. Most látom, hogy érzésem nem csalt. 
Elsuhan mellettem előbb az alezredes, majd a zászlóaljparancsnok, tüzérek, végül a Széli Pista, 

Csinbumm: ZISZ-3 7,62 mm-es (3 hüvelykes) szovjet hadosztály ágyú. Lövedékének nagy kezdősebes
sége miatt a becsapódó lövedék robbanása („csin") valamivel előbb hallatszott, mint a lövés döreje („bumm"). 
Innen a magyar katonák által használt „csinbumm" elnevezés. 
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meg a Lengyel sógor. - Nem lehet ezt a tüzet bírni - lihegi a tüzérfelderítő parancsnok. Az alezre
des nem mondja, de látszik ugyanez az arcán. Ott kellett nekik hagyni a figyelőt, amit nem is cso
dálok. Nagyon vacak hely volt mindenképpen. Éppen most kell nekik mocorogni, amikor a legna
gyobb szükség lenne arra, hogy figyeljenek. Elégtételt érzek: mégis igazam volt, mikor ide 
települtem. Kúszogatnak körülöttem jobbra-balra, végül beletelepszenek az én figyelőmbe, úgy, 
hogy alig férünk, s kezdenek tájékozódni. Hát kellett ez nekik? Igaz, hogy most már mindegy. 
Nem tudom miért, de ez az érzésem. Bár parancs nélkül visszahozom a tüzet az orosz vonalra, a 
sajátot még mindig nem látom az erdőtől, de valahogy nagyon elcsendesedett a hangulat. Az orosz 
tűzgépek hátrább nyomják tüzüket, és már ott pattognak a gyalogsági lövedékek a fák között. Egy 
csinbumm kiszúrt bennünket és egymás után küldi a csomagokat. 

- Ne mozogjanak, kérem - már szinte könyörgő a hangja az öregnek, de hiába, csak jönnek 
egyre közelebb a becsapódások. Szinte észre sem veszem, de egymás után tűnnek el most már 
mellőlem is a vitézek és pár perc múlva ismét csak ejtősök vannak itt: Imre, Tóbiás, Széli Pista, 
meg a sógor. Kár volt annyira sietni az uraknak, mert a tűz ismét csendesedik. Már csak hátrább 
robban egy-egy akna, a völgybe is esik egy pár, csak a géppisztolyok pattogása hallatszik. Megje
lenik az első sebesült: akna. Második: akna. Jönnek egymás után, mind szilánkos sebesült. Elég 
súlyosak. Jön egy szakaszvezető, attól hallom meg a tragédiát, miközben csodálkozom, hogy szét
roncsolt lábával hogyan jutott el idáig. 

- Szörnyű... saját aknára ment az egész század... a hadnagy az elesett... szétfutott a megma
radt rész... jaj, most nagyon fáj a lábam. - Lekókadt a feje a nagy vérveszteségtől és halálsápadtan 
tűrte, hogy a sebesültvivők elcipeljék. Szegény gyerek, mire innen leér... 

Vége tehát: a támadás nem sikerült. Nem akarok magamból prófétát csinálni, ha azt mondom: 
gondoltam. Nem megérzés volt ez, pusztán a tények meglátása. A szervezettség hiánya, a kapko
dás, célszerűtlenség és a roppant idegesség csak ezt eredményezhették. A legszerencsétlenebb do
log ez az aknára futás volt. Senki nem tudta itt, hogy van-e aknatelepítés, vagy nincs. A felderítés 
nélkül indított támadás gyökerében hibás és csak véletlenül sikerülhet. Hát itt nem volt kedvező 
véletlen. Ha ez az akna-dolog nem lett volna, és megadták volna az aknavetőknek a lehetőséget, 
hogy az utolsó pillanatig lefogják az orosz tűzgépeket, akkor talán... 

Még este is szivárogtak a szétugrasztott harcosok a figyelőm mellett hátrafelé. Szomorú látvány 
volt mindegyikük. 

Megkaptam hát első feladatomat, végre is hajtottam, de sajnos kevés eredménnyel. Szeretnék 
erre mindig úgy visszagondolni, hogy nem az én hibám volt. ... 

Ide kellett jönnöm ahhoz, hogy megtudjam, milyen nagyok is vagyunk mi. Már ide s tova két 
hete vagyok a Bolton, de nem látok magam körül mást, csak gyávaságot. Kezdve a századparancs
nokon és végezve az utolsó csatáron, mindenki remegve fél, meg sem tudom mondani, hogy mitől. 
Ha csönd van az a baj, ha lőnek, az a gyanús, ha köd van, akkor azt tartják alkalmasnak orosz tá
madásra, ha világos van, akkor azt fogják rá az oroszra, hogy csak ilyenkor szeret támadni, minden 
éjjel egy kálvária, hogy no most jönnek, mert beesteledett, azért jönnek, mert éjjel van, most jön
nek, mert hajnalodik. Rettenetes lehet ez így nekik. 

Én azt hittem, hogy a támadásnál már átestem a tűzkeresztségen, de tévedtem. Furcsa valami 
ez. A harmadik napon jött a krízis. Pedig nem is volt különösebben zajos nap. Lőttek, mint általá
ban, de bennem egész nap valami furcsa remegés élt. Már reggel így ébredtem. Előérzeteim voltak, 
és ha valahol messze elpukkant valami, azt hittem, hogy az nekem szól. Egész nap alig mentem ki 
a bunkeremből. Nem akartam magamnak bevallani, de mint mentsvárhoz, úgy ragaszkodtam a 
bunkerhez. Este volt a legszörnyűbb. Én is úgy voltam, mint a többiek. Jönnek, lőnek, rám lőnek, 
meghalok, stb. Nem tudtam magamat kikapcsolni ezekből az érzésekből. Úgy tíz óra felé aztán -
kimerült idegekkel - végre elaludtam, és reggel úgy ébredtem, mint a régi ember, de soha nem fe
lejtem el azt a napot, és ettől kezdve nagyon sajnálom a gyávákat. Rettenetesen megfizetnek ezért a 
férfibűnért. 

Még egy nagyon kellemetlen emlékem maradt ebből a két hétből. Az ezredparancsnok elren
delte, hogy minden nap járőrtevékenységet kell kifejteni, és ennek megfelelően ki is ment minden 
nap egy kb. 10 főből álló járőr. Hogy ezek általában mit csináltak, azt nem tudom, de egy nap egy 
ilyen járőr két tagja szakadt zubbonyban, derékszíj, puska és sapka nélkül jelent meg és elhebeg-

— 158 — 



ték, hogy az oroszok elkapták őket, levetkőztették és csak egy óvatlan pillanatban tudtak megpat
tanni. Furcsa mese volt, de lehetett igaz is. Az egyik szivarnak még a rendfokozata is le volt vágva, 
állítólag azt is az oroszok csinálták. Ezt az embert délután Zs. főhadnagy beküldte a dolgok tisztá
zása és esetleges fenyítés miatt a zászlóaljparancsnokságra. El is felejtettük az egészet és rendes 
időben elvonultunk a bunkerekbe aludni. Kb. 10 óra tájban, úgy félálomban mocorgást hallottam 
kinn és nem sokkal később az egyik őr besattyogott a bunker „ajtaján": riadó! Nem tudtam, miről 
van szó, kinn teljes csönd volt. Kitámolyogtunk az Imrével, már sötét tömeg állt a bunker fölötti 
tisztáson. Odamentünk, hirtelen úgy nézett ki az egész, mint egy parancskihirdetés, békében. Kö
zépen ott állt Zs. Főhadnagy. Kissé rekedtes volt a hangja és a holdvilágban látszott, hogy a földet 
nézi. 

- Sz. J. őrvezető ma délelőtt ki lett küldve járőrbe, mint parancsnokhelyettes. Feladatát nem
csak, hogy nem teljesítette, hanem az ellenség elől fegyverét elhányva, rendfokozatát levágva gyá
ván megfutott, sőt utána, elöljáróját félrevezetni akarván, hazug mesét adott elő fogságba eséséről 
és kiszabadulásáról. - Látszott a főhadnagyon, hogy betanult szöveg gyanánt hadarja ezeket. Egy 
pillanatra megakadt a hangja s, ha lehet, még színtelenebbül folytatta: - Ezért a zászlóaljparancs
nok úr elrendelte elrettentő példa gyanánt való felkoncolását. 

Szinte állati nyöszörgés szakadt fel Sz. szájából, amit nem is tudok leírni. Zs. főhadnagy még 
utolsó szuszra lehadarta: 

- Van-e valami kívánsága, mielőtt a parancsot végrehajtanánk? - Most kitört az emberből az 
életét féltő állat. Ki akarta magát ragadni az őt tartó két katona kezei közül, de azok erősen tartot
ták. Mégsem elég erősen ahhoz, hogy ne tudjon rángatódzni és szinte nem is emberi hangon kez
dett el jajveszékelni. 

- É n jó Istenem... főhadnagy úr... a feleségem... a gyerekeim... Istenem, Istenem... nem aka
rok meghalni! Jaj Istenem, Istenem, mi lesz velem, mi lesz a családommal... főhadnagy úr! - Át
borzongott valami rajtam, a hátsó sorokban morogtak az emberek: hát ez mégis... ezt nem kellene 
így... Kitört belőlem a fegyelmezett katona, szinte akaratlanul is odareccsen a hangom: - Csönd 
legyen ! 

- Zs. szinte kapott a szón. - Ezt hamarabb kellett volna meggondolnia! 
- Hadd írjak legalább egy levelet haza! - nyöszörögte sajnálatra méltóan a szerencsétlen em

ber. 
- Erre már nincs idő - rántotta fel a vállát idegesen Zs. - hozzák előre! 
Ez nem ment könnyen, szinte a földön vonszoltatta magát az ember és értelmetlen jajongássá 

torzult el a hangja. A hold elbújt, alig lehetett látni, hogy mi az a középen mozgolódó tömeg: a két 
őr, Sz. és a főhadnagy Az egész igazán nem tett megnyugtató benyomást és nem úgy nézett ki, 
mint egy kivégzés. A tömeg ismét elkezdett morogni és már hangok hallatszottak, mikor egy fegy
ver dördült el középen és a jajgatás nyöszörgéssé csendesült. Még nem lett teljes a döbbent csend, 
mikor másodszor is köhintett egy pisztoly. A középen három ember állt csak, a negyedik elnyúlva 
feküdt a földön. Mindenki dermedten hallgatott, mintha az elszálló lelket figyelték volna. 

Zs. hangja erőszakosan vágta szét a csöndet. - így jár pedig mindenki, aki gyáva. K. és F. tize
desek hajnalban eltemetik. Most pedig mindenki menjen vissza a helyére. Végeztem. 

Nagyon fáradt volt a hangja. Nem csodálom, hirtelen magam is éveket öregedtem lélekben. 
Bekullogtam a bunkerbe, és még órák hosszat nem tudtam elaludni, a nyöszörgés csengett a fü
lembe. Csúnya halál volt..., szeptember 5-én. ... 

Isten veled Bolt, 1085-ös Javorina és a többiek. Soha még olyan örömmel nem hagytam ott 
helyet, mint titeket. Szörnyű három hét volt. Hideg, eső, kevés ennivaló és még hozzá lőttek is. 
Szinte jól esett közben egy-egy járőrvállalkozás, egy-egy színlelt orosz támadás visszaverése, sőt 
még néha az orosz aknatűz is kellemes változatosságnak tűnt. Mindenesetre kellemesebb változa
tosság az, hogy elmegyünk innen. Nem hiszem, hogy lesz még valahol olyan nyomasztó hely, mint 
ez volt itt. Az egész banda rettentő örömmel készült fel, pedig nem nagy gyönyörűség lesz lemenni 
ezen az úton. Nem is volt... 
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Vezérszállás, szeptember 18 - Mizunka-völgy, szeptember 9. 

Bár közel vagyunk a fronthoz, olyan békés életet élünk itt Vezérszálláson, mintha ez lenne a 
helyőrségünk. Mély völgy fenekén sok faház, bennük tetves szalma: ez Vezérszállás. Mégis na
gyon jó itt. Gyönyörű az idő, jó a koszt - éppen tegnapelőtt szerzett Tóbiás 250 pengőért egy gyö
nyörű disznót, tegnap egész nap a sertéssült készítésével voltam elfoglalva. Degeszre ettem maga
mat és megtöltöttem egy konzervdobozt zsírral, egy másikat sült hússal. A nehéz időkre. Azt 
hiszem, azért olyan jó itt, mert jó volt a kezdet. A zászlóalj a Solotwina-völgyből - ahova VIII. 27-
én nyomult előre - időközben már visszament Wyskowra, s mi a Boltról IX. 13-án leérkezve egy 
pár órás wyskowi éjjeli pihenő után a zászlóaljjal együtt elindultunk - vissza Magyarországra. Mi
kor Toronyán Molnár százados úr sírja mellett eljöttünk, összeszorult egy kicsit a szívem. Az öreg 
Maki végleg megpihent... Nem fogom többet látni, ahogy az ő ismert szótlanságával a levegőt né
zi, nem fogom őt látni többet, Pápán, a Nagy cukrászda előtt „standolni", az örök cigarettaszipká
val a szájában, vagy a Központiban merev arccal kártyázni. Mizunka-völgy... Nagy dicsőség és 
nagy veszteség... A tábori újságok még mindig tele vannak az áradozó és lelkes cikkekkel, viszont 
azóta a toronyai hősi temetőben van egy sír, s keresztjén a felirat: Molnár Lajos ejtőernyős száza
dos. Igazi katona, derék bajtárs és nagyszerű ember volt! A Mizunka-völgyi vállalkozás és az ő 
neve örökké elválaszthatatlanok lesznek. 

Mizunka... ezt is csak ejtőernyősök tudhatták megcsinálni, és így megcsinálni. Sajnos nem 
voltam ott - éppen a legkeservesebb napjaimat éltem akkor a Bolton - s csak a hallott adatokból 
tudom leírni úgy-ahogy. Szinte meseszerű az egész... Már hetek óta csöndes volt a front, a védő
állásban lévő csapataink beleposványosodtak a csöndbe, fogoly, vagy ellenséges veszteség hetek 
óta nem esett, a vezetés teljesen tájékozatlan volt az ugyancsak csöndben lévő ellenség viszonyai 
felől. Ekkor kapta a zászlóalj azt a parancsot, hogy - mint hadosztálytartalék - hajtson végre vál
lalkozást, hogy ezzel az ellenségnek veszteséget, saját vezetésünknek pedig adatokat szerezzen. 
Annyira letargikus volt már ekkor maga a vezetés is, hogy a vállalkozástól siker esetén is legfel
jebb 20-30 főnyi ellenségess veszteséget, és egy-két foglyot remélt. Két század vállalkozott rá, 
hogy a feladatot végrehajtja, de a véletlenek és a hadiszerencse szeszélye miatt csak az első század 
vette ki belőle alaposan a részét. Szombaton indult a gárda, hogy a hátába kerülve meglepetéssze
rűen rátörjön az ellenségre. Nem húzom tovább a dolgot: az első század félnapos menettel két km-
re került az orosz vonal mögé, ott összetalálkozott egy ellenséges zászlóaljjal amely éppen bunke
rekben tartózkodott. Villámgyorsan lecsaptak rájuk és felszámolták az egységet. Úgy harcoltak a 
fiúk, mint az ördögök. Ejtőernyős módra. 

Ezután történt a tragédia. Molnár százados a csoport parancsnokságánál a már biztos győzelem 
tudatában boldogan mosolygott (pedig nem szokott), amikor megpillantotta az egyik fa mögött 
settenkedő és rá célzó orosz katonát. Villámgyorsan kapott géppisztolyához a pápai lóversenyek 
egykori hőse és biztos kezű lövésétől megpecsételődött volna az orvlövész sorsa, ha a géppisztoly 
működött volna. - Akadály! Csak egy csettenés az elsütő szerkezetnél, az orosz puskája vakkant 
egyet és Molnár Lajos százados, a magyar ejtőernyős zászlóalj parancsnoka átlőtt mellel omlott 
egy fa mellé. A legénye csikorgó foggal kapta vállához fegyverét és egy pillanat alatt vagy tíz gép
pisztolygolyó fúrta át az orosz bőrét. Mint a rongy esett össze a bitang, de Vörös Lajcsi ugyanúgy 
esett a gazdája teteme mellé és tehetetlenségében szörnyű, állati ordítás tört ki belőle. Mint a tűz 
terjedt a század felé a hír: Maki elesett (...) Csak napok múlva tértek magukhoz a fiúk, és tudtak 
örülni a dicsőségnek. A vezetés szinte el sem akarta hinni, hogy egy magyar század alig pár óra 
alatt anyagával együtt megsemmisített egy orosz zászlóaljat,. Talán nem is hitték volna el, ha a 
Platthy Győző25 meg nem fog két elrohant oroszt, akik még egy nap múlva is remegő szájjal da
dogták el az eseményeket az őket vallató vezérkari tiszteknek. 

Platthy Győző ejtőernyős főhadnagy („Gyoe"). Később - Néma főhadnagy eleste, majd Sólymos főhad
nagy sebesülése után - a 4. századot vezette. 

A vállalkozásról röviden Szügyi Zoltán is beszámolt feleségének IX. 12-én írt hevenyészett levelében. 
Ebből idézünk: „... IX. 9-én az ejtőernyős csoport nagy vállalkozást hajtott végre az ellenség hátába, nagy si
kerrel. Veszteségünk 12 halott, 41 sebesült. Sajnos elesett a legvitézebb magyar ejtőernyős tiszt, Molnár szá-
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Ezzel a vállalkozással indult meg a zászlóalj a dicsőség útján. Az emberek észrevettek bennün
ket és néha a dicsőítés, de legtöbbször az irigység és intrika jutott bőven osztályrészül. Ettől kezd
ve nem volt langyos ember velünk szemben - és ettől kezdve nem volt ejtőernyős fogoly az oro
szoknál. Az ezüstösen csillogó halálfejes jelvény, a bőrkabát meg a bilgericsizma biztos 
ajánlólevél volt a másvilágra a ruszkik szemében. A „vitéz Bertalan Árpád" 1. honvéd ejtőernyős 
zászlóalj megindult valószínűtlenül nagyszerű és valószínűtlenül nehéz útján, a dicsőség - és a 
megsemmisülés - felé... 

Most veszem észre, hogy nagyon elkalandoztam Vezérszállástól. A jó kezdetről írtam, amikor 
eszembe jutott a mizunkai misztérium. Tehát, hogy a menetre visszatérjünk, a Toronyai hágón át 
(ahol, a háborúban, első ízben zenével fogadtak bennünket) IX. 14-én visszajöttünk Magyaror
szágra és kétnapi menettel Zúgóra értünk, a talamási útvilla és viadukt előtt. Kétnapi pihenő után 
Talamáson és Volócon át mentünk Vezérszállásra, ahonnan Szolyvára akartunk tovább menni, de 
ebből nem lett semmi. Itt ragadtunk Vezérszálláson, s az óta itt ülünk, apró furcsaságokkal ütve 
agyon az időt. Ilyen volt a szakállam levágása, amit három hónapja kezdtem növeszteni. Egy tin
cset eltettem a neszesszerbe. 

Tegnap óta ismét feszesebb a hangulat, mert előbb a felderítő század a Laturka völgybe, majd 
26-án a 2. század (parancsnok Törzsök László főhadnagy, „Gyúró") ment el Talamás térségébe te
rületbiztosításra. Valami lóg a levegőben... Már napok óta jönnek a hírek Gyúróékról, hogy állí
tólag összeköttetésbe jutottak az oroszokkal, zsong az egész laktanya, mint a darázsfészek. A fiúk 
parancs nélkül is a fegyvereiket takarítják, a géppuskások újra hevederezik a töltényeket, olajozzák 
a csuklókat, és vizsgálgatják kézigránátjaikat. A csoport- és zászlóaljparancsnoksághoz és -tói 
óránként futnak a hírvivők, csengenek a távbeszélő készülékek. Már két napja állandó riadóké
szültségben van a zászlóalj Végre október 3-án feloldódik a helyzet. Tassonyi27 rohan ki a cso
portparancsnokságtól . 

- Századparancsnokok hozzám! 
Valahogy beleremegett az egész laktanya ebbe a kiáltásba. Tudta mindenki, hogy végre itt az 

idő. Nem telik bele két perc, már ott vannak a napok óta ugrásra készen álló parancsnokok. Tör
zsök és Guzi28 már nincs itt, persze, de jön Juhász Bandi, Néma Tibor, Pávay Bandi29, Vén Muki. 
Én is odadugtam az orromat, mint „tűzügyi előadó". A kiadott parancs nagyon érthető és értelmes; 
akaratlanul összehasonlítom a bolti támadási paranccsal. 

A zászlóalj bevetésre kerül Volóc térségében. Egyelőre a már bevetett Törzsök század meg
erősítésére kimegy egy század. Talamás útvillánál jelentkezik Néma főhadnagy úr Baumann ezre-

zados Emberfeletti volt, amit művelt és fejlövést kapott (sic!). Elestek még Ember törzsőrmester, Laky őrmes
ter. Mindenki úgy harcolt, hogy nem lehet különbséget tenni, ki a vitézebb. Legjobban harcoltak: Molnár szá
zados, Ember törzsőrmester, Laky őrmester, Juhász főhadnagy, Pávay főhadnagy, Ferenc törzsőrmester, Ko
vács törzsőrmester (megsebesült), Buday őrmester, Eisler őrmester és Farkas orvos százados, aki harcolva 
hozott vissza minden sebesültünket. Mindenkit felsorolhatnék, mert vitézségben alig van különbség köztük. 
Zsákmány: 1 npu., 17 gsz., 4 gp., 9 av., 3 löveg, rengeteg géppi. és lőszer vagonszámra. Ellenséges vesztesége: 
9 tiszt, kb. 200 fő halott. Élő fogoly: 2 db. (...) Most pihenőben vagyunk, hangulat jó volna, ha nem fájna na
gyon Molnár Maki elvesztése. Molnár Maki holttestét 40 km-re hátra küldettem és a magyar határ mögött te
mettettem el Toronyán, hogy a szülei megtalálhassák, ha haza akarnák szállíttatni..." (Ugrón hagyaték.) A né
met „Véderővezetés" bizalmas jelentése a vállalkozásról az alábbiakat tartalmazza: „10. Sept. Armeegr. 
Gen.Oberst Heinrici, bei Kgl. Ung. 1. Armee:... Eigenes erfolgreiches Stosstruppunternehmen im Mizunka-
Tal, südwestlich Dolina fügte dem Feind schwere Verluste (320 gezählte Feindtote) zu und brachte Gefangene 
und Beute ein." Kurt Mehner. Die geheimen Tagesbreichte der deutschen Wehrmachtsführung im zweiten 
Weltkrieg 1939-1945. Osnabrück, 1985. Band 11. 23. o. 

Tassonyi Edömér ejtőernyős százados Molnár százados eleste után zászlóaljparancsnok, majd Szügyi 
ezredes hazarendelése után az ejtőernyős csoport parancsnoka lett. 

28 
Szentkirályi Ottó főhadnagy a kerékpáros szakasz parancsnoka. Az egységet felderítésre szánták. 
Juhász Andor, Néma Tibor, Pávay Andor ejtőernyős főhadnagyok a 3. , 4., illetve 1. század parancsno

kai. (A szervezés a 08. 02-án kiérkezett feltöltés-pótlás után az uzsokihoz képest változott: a harcos rész négy 
lövészszázadra bővült, kiegészítve a nehézfegyverszázad és kerékpáros szakasz által.) 
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des úrnál, ott kap további parancsot. A Juhász- és Pávay-század készüljön fel, hogy bármelyik pil
lanatban szintén bevetésre kerülhet. Végeztem! 

Az Edömér hangja szokatlanul keményen csengett, míg ezt a rövid parancsot kiadta, a század
parancsnokok pedig villámgyorsan tűntek el, hogy intézkedéseiket kiadják. Vén százados úr be
osztotta a még meglévő géppuskás rajokat, tőlem is kérte, hogy az aknavetőket kettesével osszam 
be a századokhoz. Rövid töprengés után úgy döntöttem, hogy a Juhász századdal tartok, tisztán 
csak azért, mert a Bandi volt számomra a parancsnokok közt a legszimpatikusabb. Kovács Jóskát 
osztottam be a Néma Tibihez. 

Fél óra múlva kigurultak az első gépkocsik és a Néma-század elindult Volóc felé. Másnap dé
lutánig a Juhász-század mást sem csinált, csak hallgatta a zászlóaljparancsnokságról kiszivárgó hí
reket. Délután négykor végre Bandit hívja a százados úr, pár perc múlva a szerelvények csattognak 
az épületek körül, befutnak a szállító gépkocsik. 

Volóc, október 4. 

Két csoportban megy ki a század, első csoportban a puskások, másodikban a nehézfegyveresek. 
Én elmegyek az első csoporttal, hogy megtudjam, mi is van ott tulajdonképpen. Nem sokat látok, 
de amit látok, az elég nekem. A volóci kanyarban szállunk le, aránylagos csönd, a környék nem 
tesz háborús benyomást. Furcsa módon szállingózó alakokat veszek észre a hegyoldalakon. „Visz-
szafelé saját..." mondja egy szakaszvezető. Éppen idejében érkeztünk. Néma Tibi már tegnap sú
lyosan megsebesült, Törzsök szintén30. Nagy lehet a budi ott Talamás környékén. Nagyon besza
ladt az ejtőernyős támadás az oroszokba, most nehéz visszavenni. A Juhász-század feladata a 
baloldali biztosítás. Már el is indulnak, mire én a gépkocsikkal megfordulok, hogy visszamenjek a 
még ottmaradt részért. Már este van, mire az aknavetősök megérkeznek. Régi jó szokás szerint „a 
kényelem a legfontosabb" jelszóval elszállásolom őket a faluban és mivel nem tudom, mi a hely
zet, az udvaron máris vetőállás. Ezt is már lámpavilág mellett kell csinálni. Felmegyek a parancs
noki házba - alig van tőlünk 100 m-re. Gondolom, hogy ott végre találok valami nagyfejüt, aki 
előtt teljesen tiszta a dolog. Belépek, valaki erélyes hangon ordít a telefonba: 

- Hajtsa végre az alezredes úr, amit elrendeltem! Valami morgás a kagylóban, majd ismét az 
erélyes hang: 

- Nem érdekelnek a kifogásai! Az átcsoportosítást végre kell hajtani! Végeztem! 
Majd eldőlök a meglepetéstől: az erélyes parancsnok nem valami tábornok, vagy törzstiszt, ha

nem Farkas Pali (doktor) teljes díszében. Homlokán gyöngyözik az izzadság, zubbonya kigombol
va, de a szemében olyan fényt látok, mint még soha. Nem ismertem eddig Pali bá-t! Nagy rikoltás-

A Törzsök László főhadnagy parancsnoksága alatt IX. 26-X. 3. közt bevetett L/2. Ejtőernyős lövészszá
zad harcáról Marosújvári Géza zászlós, szakaszparancsnok emlékirata számol be. Feladatuk egy nehézfegyve
rekkel megerősített szovjet támpont elleni támadás volt Oporzec közelében. A kiinduló állás sávját a szombat
helyi gyalogezred tartotta megszállva. A feladat ejtőernyős bevetés „ízű" volt, mert felderítés nélkül, az 
ellenséges vonalak mögött, elszigetelten kellett operálni. A telepített aknazárat lépcsőzetesen átlépve, 5-6 km-t 
megtéve sikerült fényes nappal a készenléti állásaikat építő szovjet egységek mögé kerülniük. Egy erdei házi
kóban lévő szovjet parancsnokságtól 150-200 m-re foglalt készenléti állásból gránátvető-tüzcsapás után inté
zett rohamuk az ellenséget fejvesztett menekülésre késztette a magyar védővonal felé. A szovjet vezetés az el
foglalt, égő házra irányított tüzérségi tűzzel és a tartalék ellentámadásával válaszolt. Ekkor sebesült meg 
Törzsök főhadnagy. Mégis sikerült a századnak, sebesültjeivel és foglyaival - köztük egy századparancsnok 
hadnaggyal - harcképes csoportjuk védelme alatt elérni a saját vonalat. A tüzérségi tűz azonban igen nagy -
14-15 halott és mintegy 20 sebesült - veszteséget okozott. Az ellenséges vesztség ennél bizonnyal sokkal na
gyobb volt. (Kézirat a közreadó birtokában. Vitéz Marosujvári Géza nyugállományú őrnagy 1997-ben hunyt 
el.) - Néma Tibor főhadnagy százada a volóci szoros védelmével megbízott Baumann ezredes parancsára X. 4-
én került bevetésre, 6 km széles sávban. Noha a századparancsnok a feladatot - lőszerhiány miatt is - túlmé
retezettnek tartotta, a támadást sikeresen végrehajtották. Néma aknaszilánktól sebesülten, hordágyon követte 
századát, de újabb szilánk végzett vele. Az orosz tartalék bevetése folytán a század néhány óra múlva, súlyos 
veszteséggel visszavonulásra kényszerült. (Tassonyi, 7.o.; MSZ 1982. 79. o.) 
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sal rohannék rá normál körülmények között, de most nem akarom kizökkenteni szerepéből. Jelent
kezem: 

- Százados úr, egy aknavető szakasszal bevonultam! 
Úgy látszik mégsem ízlik a doktornak a parancsnokosdi, majdnem a nyakamba borul. 
- Árpád, ebbe belebolondulok! Idejöttem, mint jámbor orvos egy segélyhelyet telepíteni, aztán 

már valahol a hadtestparancsnokság felé jár a beosztásom. Ha ez tovább így megy, nem sokára én 
leszek a honvédség főparancsnoka. Leszel olyan szíves és átveszed a parancsnokságot? 

Hirtelen félbeszakítja a mondókáját. Két tiszt jön be tájékozódni. Pali olyan kézmozdulattal 
mutat a térképen, mintha nem is orvos, hanem vezérkari főnök lenne. Még egy-két szót lök az urak 
felé - nem túl enyhék a szavak - aztán ismét hozzám fordul. 

- Öregem, ez így megy már, mióta Bandiék elmentek. Sóhajt egyet, de idegesség, vagy határo
zatlanság nem is látszik rajta. Nincs szívem „leváltani". Soha el nem múló emlék lesz neki, hogy 
egyszer hadosztályparancsnok volt. 

- Pajtás, szívesen leváltanálak, de nekem - ha nincs is hadtestem - van egy aknavető szaka
szom, és azok sírni fognak, ha egyszerre ilyen magas polcra tornászom föl magam. Itt vagyok a 
szomszéd házban, egy hírvivőt küldök hozzád, ha szükség van a kályhacsöveimre valahol, akkor 
csak szólj egy szót. 

Kis elkeseredéssel néz rám, mondana is valamit, de ismét bejött néhány tanácstalan, azok le
kötötték, s addig én kiosontam. Csak hadd intézkedjék az öreg: ejtőernyős, parancsolásra és harcra 
nevelt fiú ő is. 

Már a vetőállás kész, a fiúk az alagsorban be is rendezkedtek, mintha nem is itt lennénk, ahol 
az egész vonal bármelyik pillanatban beomolhat. Majd szól a doki, ha baj van. 

Hajnal felé járhat - október 5-én - mikor felköltenek. Riadóztatom a szakaszt, én pedig felro
hanok a dokihoz. Juhász Bandi hív, hogy menjek ki a figyelőmmel. A szakaszt a faluban hagyom, 
fogjuk a dobokat és húzzuk a vonalat. Éppen csak hogy lehet valamit látni. Odafenn kiderül, hogy 
kevés a drót. Míg elmennek még egy dobért, én előremegyek Bandihoz. Egy kis bunkerben talá
lom meg, amelyik félig tele van vízzel. 

- Szervusz Bandi, itt vagyok a népemmel, de nem elég a drótom idáig. 
Riadtan néz rám. Látom, azt hiszi, az következik, hogy nem tudok idáig kijönni. Gyorsan vág 

közbe. 
- Szervusz öregem, feltétlenül ide kell jönnöd a figyelővel, mert máshonnan nem látsz semmit. 

- Látni a szemén, hogy mióta kijött, csak gyáva emberekkel beszélt. Megnyugtatom. 
- Mindjárt itt lesz a drót, és akkor kihúzom idáig. Különben mi a nagy fene helyzet? 
Azonnal kiül arcára a jellegzetes Juhász Bandi mosoly, aminél kedvesebbet még nemigen lát

tam (a nőknek is ez a véleménye). 
- Semmi affér pajtás, minden rendben. Éjjel itt összeakadtunk valamivel előrébb a ruszkival és 

visszaugrottunk ide. Most ők ott ülnek azon a két dombon - mutatja a reggeli szürkületben az 
előttünk húzódó perem alig látszó két kis halmát - és csöndben vannak. Ajánlatos is nekik kiél
vezni a csöndet, mert reggel nagy zenebonát szolgáltatunk számukra. 

- Kifüstöljük a bandát? - Kérdezem lelkendezve. 
- Azt tesszük - mondja könnyedén, és én elhiszem neki. Egy kicsit mintha más volna a színe

zete a támadásnak, mint a 10-eseknél a Bolton. 
Befut Lengyel sógor, meg Tóbiás a dróttal. Bekapcsolunk, a vonal jó, a fiúk már lőni szeretné

nek. Még kicsit várunk. Hat óra felé jár az idő, mind jobban világosodik. Mozgást nem látok a 
ruszkiknál. No, kipróbáljuk a csöveket. Már szalad is végig a dróton a tűzparancs. 

- Oldal 3825, emelkedés 1200, kettes töltet, vezérvető egy köd. (Tanultam a Bolton, nem húz
zuk az időt.) 

A nagyobbik dombot szemeltem ki, számolom a másodperceket. Valamivel izgalmasabb, mint 
a Bolton, ahol az ellenség két km-re volt. Itt alig 500 m van köztünk, könnyen sajátba lőhetünk. 
Hallom a gránát süvöltését, egy pillanatra megijedek, de nem sokkal később megjelenik az ismerős 
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ködlabda a két domb közti vetésen, és gyorsan gurul tovább balra az elég nagy szélben. Persze a 
szél, ezt nem vettem figyelembe. Leveszek vagy 100 vonást az oldalból, ismét jön a lövés, most 
már repesz. Pont a domb tetején! 

- Szakasz kettő, gyorstűz! - Szinte látom a fiúkat a vetőállásban. Nagyon szeretnek gyorstüzet 
lőni. és tudnak is. Úgy jön ki a négy lövés majdnem, mintha négy vető lőne. Pedig csak kettő van. 
- Valami baj van a második vetővel. Két becsapódás a dombra esik, de kettő elmegy legalább 120 
vonással balra. Gyorsan helyesbíteni, most már az is jó. Megnyugszom, azt hittem egy pillanatig, 
hogy talán a kezelők rontották el, ami csalódást okozott volna bennem. Most már benne vagyok a 
célban. 

Tíz perc alatt kilövök három gyorstüzet. Pompásan megy, Bandiék hurráznak, és a szakaszok is 
megkívánják a tüzelést. Legelőször egy géppuskás szólal meg, alattunk. Hihetetlenül pontosan lő. 
A ruszki domb oldalában van egy fekete pont - valószínűleg bunkerbejárat - arra mennek a fény
jelzősök. Legalább negyven lövés bement a lyukon, bravó! A ruszkik is megszólalnak, egyelőre 
csak lapos röppályával. Surrognak körülöttünk a lövedékek. A század gránátvetői is beleköhögnek 
a dologba. Jól fekszik a tüzük. 

Nagy hiba, hogy ilyen kevés vetőm van. Kénytelen vagyok még ezt is szétbontani, egyikkel az 
egyik, másikkal a másik dombra lövetek. Hiába, nem elég tömör így a tűz. Nyolc óra lehet, amikor 
egy lihegő pofa bukik be a bunkerbe. - Kelbert Matyi. - Mosollyal a bajusza alatt jelentkezik, rö
viden tájékoztatom. 

- Matyikám, maga csak azzal a kisebbik dombbal törődjék, ezt itt majd én elintézem. 
- Bízza csak rám a főhadnagy úr - mondja jellegzetes kézmozdulattal. Nézeget a terepen, köz

ben jön egy rádióparancs. 
- A Pávay és Szentkirályi század Tassonyi parancsnoksága alatt balról támad a kis dombon, 

Juhász század támadjon egy időben a nagy dombra. 
Úgy látszik, ezeket támogatja a Matyi. No, majd fog az menni. Matyi kikúszik az egyre erősbö

dő ellenséges tűzben és eltűnik a figyelője felé. Várok, nem akarom zavarni a belövését. Hallom a 
plummot, a becsapódás neki is balra ment. Még egy - j ó ! Hiába, öreg fiúk vagyunk már! 

Most én is rákezdek. Már jól látni az egyes fészkeket az oroszoknál, sorba vesszük őket a 
Matyival. Ö az ő dombján, én az enyémen. Még tréfára is van idő. Belövök egy ködöt a becsapó
dásai közé. Kis tűzszünet azonnal Kelbertéknél, úgy látszik, szidja a vetőállást, hogy belekevertek 
ködgránátot. Később rájöhetett, mert két rövid lövésemért már legorombítottam Szilágyit, mire 
„kapcsoltam", hogy Kelbert lőtte át hozzám. 

A műút felől húzódó hegyperemen a fák közt alakok tűnnek fel. Előbb egy-kettő, majd mindig 
több. - Tassonyiék. - Úgy látszik, Kelbert is észrevette, csak úgy porzik a ruszki dombnak az a ré
sze, ahonnan rálátni erre a peremre. Amilyen sorrendben veszik észre a szakaszok az előnyomuló-
kat, úgy erősödik a tűz. Szinte hihetetlen, hogy milyen pontosan lő mindenki. Igen erős az ellensé
ges tűz is, de mintha ez nem is volna, úgy lő mindenki, mintha csak éleslövészeten lenne. 

Csökken az orosz tűz, Juhász Bandi kiadja támadási parancsát. Búza hadapród szakasza kezdi a 
támadást. Közben sebesülnek a fiúk itt a gyatra árokban. Tóbiás szedi össze őket. Csodálatos, 
mennyire nem ismeri a félelmet ez az ember. Harcos a támadás, eljut a domb aljáig. Ott egy pilla
natra megakasztja pár ruszki akna. Túl jól fekszik rajtuk. Jön a századzöm, megy tovább a táma
dás. Most már nem tudok várni. Előre helyezem a tüzet, a domb mögé, felugrunk a népemmel és 
rohanunk az oroszok felé, otthagyva Juhász Bandit. Lengyel lassabban, de jön, zörgeti utánunk a 
dobot. Éppen idejében érkezünk, hogy részt vegyünk a rohamban. Tóbiásnak pechje van, olyan 
árokba került, ahol csak halottat talál. Feldühödve keresi, hogy van-e még valahol élő. Imrének és 
nekem nagyobb a szerencsém. Berobbanunk egy árokba, ami bunkerbe vezet. Én göngyölgetem 
kézigránáttal balra az árkot - itt is több a halott, mint az élő. Imrének a következő pillanatban már 
orosz géppisztoly van a kezében. „Bozse mojoznak" a keze alatt a ruszkik, aztán csönd. Nagy dur
ranás, ebben a bunkerban sem maradt élő, meg sem nézzük, át a másik árokba. Nem telik bele tíz 
perc, már nincs élő orosz a dombon. Odaér Bandi és ordít, de nem sokat használ, szajré kezdődik. 
Orosz géppisztolyok kerülnek a kezekbe, már a bunkereket kutatgatnák a tagok, mikor a Bandi pa
rancsa végre rendezi őket. Éppen idejében. A domb túlsó lejtje aljában falu: Kanóra, ellentámadó 
orosz csoport nyomul onnan felénk. A sógor már ismét bekapcsolt, tűzparancs, már benne is va-
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gyünk a célban: nagyon megy ez most. A ruszkik megtorpannak, megkezdődik a futás visszafelé, 
de nem sokáig: a golyószórósok bepörkölnek a futókba, fedezés, ismét futás, ismét pörkölés, így 
megy a játék tovább. 

Tassonyiék, valamivel később, mint mi, szintén feljutottak a kis dombra. Edömér viszi őket to
vább. Gerinc húzódik a dombtól hosszan, fel egészen a kb. 2 km-re lévő Korna nevű csúcsig. Azon 
mennek végig, semmi ellenállás nincs, a néhol még csellengő oroszt Juhász Bandiék vadászgatják. 
Tassonyiék eltűnnek az erdőben. 

Rendeződünk, körülnézünk új védőállásunkban. Rengeteg az orosz hulla, az árokban alig lehet 
tőlük járni. Nagy részük már halott volt, mire a támadás ideért. Mintaszerű tüzelőkészítés! Külön
ben az egész olyan mintaszerű volt, hogy ha az orosz hullák nem feküdnének itt, akkor nem is hin
ném el, hogy nem harcszerű lőtéren végrehajtott típusgyakorlat volt az egész. Annak ellenére, 
hogy nem volt semmiféle összeköttetés Tassonyiék és mi közöttünk, minden nagyon klappolt. Egy 
gondolattal hamarabb futott ki a mi támadásunk, mint az övéké, és így mi már hátulról lőhettük 
az ő támadási céljukat. Ennek tulajdonítható - mármint a nagyszerű összműködésnek és a tűz-
előkészítésnek - a nagyon csekély saját veszteség. 

Első ütközetünk Volóc előtt fölényes győzelemmel végződött. Az ellenséges emberveszteség -
a leszámolt hullák szerint - kb. egy orosz zászlóalj. A ruszkik kezdik megismerni az esernyősöket. 

A rádió nem tud nyugodni. Újabb támadási parancs. Támadjon a Juhász-csoport a falura. Ez 
egy kicsit sok lesz. Az előbbi támadás alatt volt itt egy egész csomó dekkoló pofa, akik a különbö
ző szétvert gyalogezredekből verődtek össze. Ezeket rendeztük valamennyire és küldtük a faluba. 
El is mentek, nem is láttuk őket, míg ott voltunk. A faluból sem hallottunk egy lövést sem. Hogy 
hova lettek azt nem tudom. Örök titok lesz, azt hiszem. 

Tassonyiék már rég eltűntek a Korna körüli erdőben, a ruszkik teljesen elhallgattak körülöt
tünk. Kezdett bennünket nagyon izgatni, hogy mi van a Korna környékén. Egyszer csak egy rette
netes nagy aknasorozatot hallottunk becsapódni a Korna csúcsa táján; valahonnan a Korna mögül 
lőtték. Volt legalább 20-40 gránát egy fél perc alatt. Nem tudtuk, mi történt, de nagyon rosszat 
sejtettünk. Nem sokkal utána alakok tűntek fel a Komáról felénk vezető úton, tőlünk kb. 1500 m-
re. Egyre többen jöttek és már majdnem beléjük lőttünk, mikor észrevettük, hogy magyarok. 
Tassonyiék voltak... Ahogy később kiderült, a jól sikerült támadásnak tragikus fináléja lett. A ge
rincen végig és az erdőn át nagyszerűen haladtak előre, ellenség alig volt. A Kornán végre na
gyobb erejű ellenségre bukkantak, akiket - aránylag rövid harc után - ugyancsak lelöktek a hegy
ről. Berendezkedés után újabb támadást tervezett Tassonyi a következő peremvonalra és ezzel az 
ezeréves határra. Ekkor jött a tragédia. Támadáshoz csoportosultak éppen, amikor a már nálunk is 
hallható aknasorozat becsapódott - pontosan a gyülekező szakaszok közé. A csoportosulás teljesen 
beláthatatlan körleten történt, azt ellenséges figyelő nem vehette észre, úgyhogy csak szerencsétlen 
véletlennek tulajdonítható az egész. Ez az egy sorozat azután eldöntötte nemcsak a készülő táma
dás sorsát, de az egész csoport további magatartását is. Szentkirályi főhadnagy, Marjai Gyurka 
zászlós Ónodi Pál orvos hadnagy egyszerre esett el, Pávay Bandi súlyosan megsebesült. Megsem
misült két teljes rádió távbeszélő állomás csoport, csak egy ember vitéz Hollósi - maradt meg be
lőle. A tisztek és rádió nélküli század még Tassonyi erős keze alatt sem tudott tovább ott maradni, 
annál is inkább, mert az aknabecsapódások után nem sokkal megindult az orosz ellentámadás. 
Tassonyi egy rajjal visszamaradt a század visszavonulását fedezendő, mely, előbb vonakodva, 
majd rendezetten, erős ütemben, a szemünk előtt húzódott vissza a velünk délelőtt megszállt 
dombra és ott - tőlünk balra - beásta magát. A teljes számban visszahozott sebesülteket hátra 
szállították. Megszületett a volóci mese a zászlóalj első és egyben legkomolyabb bevetéséről, 
amelynek a hadműveletekre is erős kihatása volt. A volóci hídfőről, ahonnan annyi jó ejtőernyős 
lépett át Bertalan Árpád túlvilági zászlóaljába... 

„Aknavető szakaszunk kiválóan támogatott" - írja Tassonyi. Majd később: „Ebben a támadásban keve
sebb, mint 10 halottat vesztettünk, az orosz veszteség tetemes volt, több mint 89 foglyot ejtettünk, az orosz 
zászlóaljparancsnok, és két századparancsnok elesett. Egy aknavetőt és 18 sorozat tűzfegyvert (gsz.-t gpi.-t) 
zsákmányoltunk... Megtudták, hogy sávjukban két orosz ezred volt bevetve Volóc elfoglalására, ez a zászlóalj 
egy hatszoros túlerejű orosz erő első lépcsője." (Tassonyi, 9.o., MSZ 1982. 80.o.) 
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Kicsit megváltozott a helyzet első, Volóc mellett töltött napunk óta. Már harmadnapja ülünk itt 
a 724-esen, Juhász Bandival együtt. A vetőket még aznap áthoztam a tőlünk balra, hátra lévő hor-
hosszerü völgybe, és ez az öt vető három nap alatt 1500 gránátot küldött el az oroszokhoz. Tulaj
donképpen csupán négy vető, mert az ötödik csak tegnapelőtt futott be, mint a Kovács-csoport ma
radványa. Igen súlyos harcokban voltak Talamás környékén, a Néma-századhoz beosztva, ahol 
később a Sólymos Tóni32, majd a Platthy Győző vette át a parancsnokságot. Egy orosz aknasorozat 
telibe találta a vetőállásukat. Még szerencséjük volt, hogy egy vető és hét sebesült veszteséggel 
megúszták. A sebesültek között volt Kovács Jóska is, a második aknavető szakasz parancsnoka, és 
így a parancsnok nélkül, egy vetővel megmaradt két fő bevonult hozzám. 

Nem csodálnám, ha ezekből a Volóc környéki harcokból legenda kelne később szárnyra33 ró
lunk. Valóban mesébe illő volt, amit itt eddig a zászlóalj tett. Már három nap és három éjjel zúdult 
állásainkra az orosz tömeg. Naponta, az egész védőkörletet véve alapul, egy-egy ezrednek megfe
lelő orosz erő futott vissza árkaink alól. Az állás pedig már csakugyan fátyolszerű volt. Ahány 
hegy és domb, annyi szakasz, vagy raj, ahány nyolcvetős orosz nehézaknavető-állás, annyi (darab) 
aknavető nálunk, ahány fő saját veszteség, annyiszor húsz orosz. A távbeszélő összeköttetés már 
az első napon megszűnt, a rádióösszeköttetés pedig ma reggel óta szünetel; a századok egyes sza
kaszai mint megannyi önálló csoport harcolnak és tartanak ki. A völgyekben bármeddig elmehet
nének a ruszkik - oda már nem jutott tőlünk ember - ha engedné őket a tűz. Egy-egy raj olyan tü
zet fejt ki, mintha ugyanannyi megerősített század lenne a hegytetőkön. Hogy az élelem- és 
lőszerutánpótlás hogyan megy, az rejtély előttem, külön titka minden kis támpontnak. 

Ma már nem fogjuk tovább bírni - érzem. Lassan elvéreztünk. A Komától jobbra nyúló hegy
gerincen, tőlünk kb. 4 km-re olyan erős mozgást figyeltem meg, ami nálunknál legalább ötszörte 
nagyobb erő előrevonását jelenti. És most, amikor a húr a végsőkig feszült, tervelte ki valaki, hogy 
ellentámad. Nem is lett volna rossz megoldás egy saját hadosztály ellentámadása, akár a jobb, akár 
a balszárnyon, de ez, amit tettek, csak siettette a véget. A zászlóalj balszárnyán, a műútról kiindul
va, ma délben egy huszárszázad, és egy csendőrszázad ellentámadást indított a Korna ellen. Ne
künk, akik már négy napja itt vagyunk ebben a pokolban és láttuk az orosz hadosztályok elénk 
gyülekezését, már kezdetben nevetségesnek tűnt ez a terv. Persze hangosan nem merte senki sem 
mondani, hiszen annak idején nevetséges lehetett az előttünk itt védelemben volt gyalogezredek 
számára is az ejtőernyős zászlóalj bedobása, mégis megálltuk a helyünket. Egyelőre csak figyel
tünk. Egy tüzérfigyelő is kijött hozzánk, de nem sokáig maradt - egyrészt a félelem miatt, más
részt, mert nagyon görbén néztünk rá. Meg is volt rá az okunk! Éjjel fél négykor arra ébredtem, 
hogy hatalmas detonáció reszkettette meg a bunker falait. No - mondom magamban -, korán kezdi 
a ruszki. Ki is mentem a bunker mellé egy kis levegőt szívni, de a következő pillanatban ismét jött 
a süvöltés - de hátulról. Még ki sem tudtam gondolni, hogy „ahá, itt a válasz tőlünk", mikor ismét 
becsapódott egy saját tizenötös, tőlem, vagy harminc méterre. Nagyon zabos lettem és beszóltam 

Sólymos Antal ejtőernyős főhadnagy. 
33 

A Bevezetésben említetteken kívül mindössze egyetlen - a közelmúltban megjelent közleményben sze
replő - igencsak szerény méltatás született: „Az utolsó pillanatban rendelték alá a hadosztálynak a következő 
alakulatokat: az ejtőernyős zászlóaljat a hadseregtartalékból, egy csendőr századot és egy vegyes fegyvernem
beli katonákból összeállított vadász századot. Az ejtőernyős zászlóalj, Volócról kiindulva, ellentámadásával 
pár napra megkönnyítette (sic!) a vitézül védekező Saáry-csoport helyzetét,... „ (Fabinyi József: A m. kir. 13. 
honvéd gyaloghadosztály története, az anyagi vezérkari, tiszt szemszögéből, 1943-44. Hadtörténelmi Közle
mények, 1991. 2. sz., 148. o.) Itt érdemel ismételt említést, hogy az Északkeleti-Kárpátok (Keleti Beszkidek) 
védelmét az 1. hadsereg kötelékébe tartozó III. hadtest (parancsnok Aggteleky altábornagy) 13. hadosztálya 
látta el azon a szakaszon, ahol az „1. ejtőernyős csoport" VIII. 10-től mint az 1. hadseregnek alárendelt tartalék 
került alkalmazásra (4414/M. hdm. l.vkf.-44). (A 13. hadosztály VIII. 3I-től IX. 22-ig a XLIX. német hegyi, 
hadtest alárendeltségében volt.) IX. 22-től mind a 13. hadosztály, mind az ejtőernyős csoport a Markóczy-
csoport alárendeltségébe került. IX. 28-án a Markóczy-csoport megszűnt és a 13. hadosztály az V. hadtest (pa
rancsnok Álgya-Papp altábornagy) alárendeltségébe került. (Tassonyi azonban később is Markóczyt említi.) A 
szemben álló erő a 18. szovjet hadsereg tüzérséggel, páncéltörőkkel, és hegyi aknavetőkkel megerősített 95. 
lövészhadteste volt. Volócnál a hadtest 351. lövészhadosztálya támadott a 15. műszaki-utász rohamdandárral 
megerősítve (A. A. Grecsko: A Kárpátokon át. Budapest, 1977., és Szabó Nándor hadtörténet-kutató adatai 
alapján.) 
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rádión, hogy lőjenek hosszabbat vagy 300-zal. Negyedóra szünet után újabb csomag jött, ugyan
csak saját. Ekkor már Tassonyi is ott volt a rádió mellett és szidta a tüzéreket, mint a bokrot. Nem 
használt... Egy szó, mint száz: hajnali fél négytől délelőtt fél tízig 22 darab 15-ös pottyant közénk. 
Hiába rádióztunk, hiába küldtünk hírvivőket, hogy az egész tüzérbanda szüntessen tüzet, mert 
agyonvernek bennünket - nem használt. Végre aztán - úgy látszik elfogyott ennek a kísértet
lövegnek a lőszere - elhallgatott. Nem csoda hát, hogy a tüzérfigyelőre görbén néztünk. El is ment. 

Fél egy körül indult a huszártámadás. Sajnos én a kiindulást a mellettem lévő dombtól nem 
láttam. Az első dolog, amit a saját támadásból láttam, az ellenséges ellentámadás volt. Kb. a hegy 
oldalán lévő erdő felső szegélyéig futhatott fel a huszár-csendőr csoport, amikor a ruszkik feléb
redtek és elkezdtek előre menni. Nem gondoltam, hogy ilyen alacsony fokú a huszárok harcértéke. 
Az első komoly lövöldözés után megindult az özönlés hátrafelé. Alig jöttek azonban a ruszkik 3-
400 m-t előre, mikor - nyílt területre érve - a zászlóalj balszárnyán lévő Ferenc zászlós támpontja 
megnyitotta rájuk a géppuskásainktól már annyira ismert, halálosan pontos tüzet. Közben - pech-
jükre - az én vetőállásom hatáskörletébe is belekerültek és azonnal ki is ment rájuk három komoly 
gyorstűz. Az ellentámadás leállt, majd a tüzünk további hatására szétszórva visszafutott. Sajnos ez 
a huszárokon már nem segített. Ők, semmit észre nem véve az egészből, „nyugodt" hátraarcukat 
továbbra is tartva, loholtak vissza Volóc felé. Ez még nem lett volna a baj, de az oroszok mindezt 
észrevették és a műút túlsó oldalára áttolódva, követték őket. 

Körülbelül ez előtt egy órával láttuk meg az első orosz harckocsikat a Korna gerincén átcam
mogni. Tassonyi azonnal elrendelte a Faustok kihozatalát, de csak hármat hoztak ki a kért harminc 
helyett, újabb sürgetésre viszont 80 db-ot. Ez volt az első gikszer az utánpótlásban. Vissza kellett 
küldeni több mint a felét. 

Négy óra körül Bandi rohant hozzám. - Öregem, ez aztán már sok. Nézd, ott a Ferencék mö
gött, hogy ömlik mögénk az orosz! - Az a furcsa fény lobbant fel a szemében, amit már láttam teg
nap egyszer, amikor túl nagy vehemenciával támadott a ruszki. Nem a félelem, az idegesség fénye 
volt. Távcsöveztem egy keveset, aztán nevetve legyintettem. 

- Pajtás, nem ruszkik azok, hanem a mi derék csendőreink!34 - Bandi megsértődve hallgatott 
el, de még sokáig láttam, hogy oda-odapillantgat a túlsó hegyoldalra. Kezdtem én is ideges lenni a 
vetőállásom miatt. Túlságosan elől volt ahhoz, hogy jó helyen legyen. Egy meglepetésszerű áttörés 
és a vetők ott maradnak. Jelentettem is Tassonyinak, de csak legyintett, s azt mondta, majd később. 
Közben kb. olyan szemekkel nézhetett rám, mint én az előbb Bandira. Na nem baj, elcsendesedett 
a tájék és megnyugodtunk, annak ellenére, hogy az összekötetés teljesen megszakadt a többi szá
zaddal. 

Ismét odasomfordáltam Edömérhez. - Százados úr kérem, most aránylag csöndes idő van, hadd 
vigyem hátra a vetőállásomat! - Közbe akart szólni, de tovább kellett beszélnem: - Hátsóbb vető
állásból is el tudom érni a célokat. 

- Hümmögött egyet az öreg. - Tudod Árpád, nem szeretem most a mozgást - mondta megpisz
kálva orrát - , mert éppen akkor cipelitek a kályhacsöveket, amikor esetleg a legnagyobb szükség 
volna rájuk. 

Szinte megrovóan nézett rám, bár tudtam, hogy szeret és nagyon megbízik bennem. Nem hagy
hattam annyiban. 

- Lépcsőzetesen fogok visszamenni - és különben is jobb egy-két gránát hiánya, mintha adott 
esetben ottmarad az összes vető... 

- Ne láss rémképeket apus, a ruszkik most jó darabig kushadni fognak...- csattant föl ingerül
ten. Még tovább is akarta mondani, de torkán akadt a szó és mind a ketten döbbenten meredtünk a 
vetőállás irányába, a műútra: két hatalmas orosz harckocsi fordult be épp akkor az útról a vetőállás 
felé, három pedig lassan döcögött Volóc felé. Egyszerre ugrottunk szét, ő a rádióhoz, én az árok
ban szundikáló Tóbiásékhoz. Még kettőt sem léptem, mikor felcsattant a százados úr hangja a rá
dió beszélő szelencéjébe: 

A csendőr század a 9. gyalogezred alárendeltségében másodszori bevetéskor visszafoglalta a Jaszeniova 
magaslatot (Fabinyi, 148. o.) 
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- István, István, István, István! Harckocsi, harckocsi, harckocsi, harckocsi! 
Nem tudom, fogta-e az Istvánnak nevezett volóci központ35 a riadójelzést, mert akkor már én is 

ordítottam. 
- Auf! Harckocsik a vetőállásban! Gyerünk fiatalemberek! Már nem törődtem Tassonyival, 

csak a fiaimmal ott lenn a lyukban. Felkaptam a géppisztolyomat és rohanvást indultam lefelé a 
völgybe. Két perc múlva a gyerekek is jöttek utánam, nem törődtünk a szórványos csinbumm-
becsapódásokkal, amiket levonulásunk tiszteletére ránk lőttek. Szerencsére a vetőállás jó 200-300 
m-re volt a műúttól, fák között, szinte láthatatlanul. Igaz, hogy a mieink sem láthattak semmit, és 
ha arra gondoltam, hogy míg ők nyugodtan hűsölnek, addig két ronda T-34-es közelít feléjük, hát 
még jobban meggyorsítottam a futást. Kb. a felén jártunk az útnak, mikor a lent lévő egyik T-34-es 
elsőt lőtt. Nem is tudom hova, annyira loholtam. Az ötödik lövésre már lenn voltam a vetőállás 
mellett. Szerencsére tőlük kb. 100 m-re leállt a harckocsi és onnan lövöldözött. Nem voltam tisz
tában a helyzettel, a taligákat lovastól ott kellett hagyni, a vetőket összekapkodták a tagok, Tóbiás, 
Imre, Szilágyi Peti ottmaradtak velem, a többiek hátra húztak egy kis mellék-horhosba. Soha nem 
bocsátom meg magamnak, hogy a nagy zűrzavarban nem hoztam le Faustot. Tehetetlenül kellett 
hallgatnom a puffogást. Egy idő múlva mi is csatlakoztunk a többi taghoz és - nagy nehezen ku
tatva fedett terület után - 20 perc múlva áthúztunk a peremen. 

Itt még nem ért véget a bizonytalanság, hiszen nem tudtam, mi van a Volóc felé befutó három 
harckocsival. Végül - hosszú kúszás-mászás után - kiderült, hogy nem voltak ott. Ahogy később 
hallottam, az út legmagasabb részén megálltak, kettőt-hármat lőttek és visszafordultak. Mikor le
értem a műútra, épületes látványban volt részem. Mindenki rohant az úton vissza Volóc felé: lova
sok, szekerek, páncéltörő ágyú, mozdonyok és emberek, kisebb-nagyobb csoportokban. Egyszer 
csak egy kis, koszos, rongyos csoport fordult be a kanyarnál, de - mi a csoda! - nem vissza, hanem 
előre. Elől ment Platthy „Győző", vagy 4-5 Fausttal a vállán és könnyed mosollyal az ajkán, mö
götte pedig egy-egy Fausttal vagy 10 esernyős fiú. Mentek, hogy fogadják a T-34-eseket. Később 
hallottam, hogy már nem találkoztak velük. Győző - visszaküldvén a népet - lyukat kapart magá
nak, kirakta maga köré mind az öt Faustját és egész éjjel ott didergett a hegytetőn, hátha mégis 
jönnek azok a páncélosok. Nem jöttek a frányák, Győző még négy nap múlva is szidta őket. 

Nem sokkal később a műút túlsó oldalán egy ház mellett kötöttünk ki és tíz perc múlva már az 
udvaron meredeztek a csövek a ruszkik felé. Láttam a kedvetlen arcokból, hogy a lovak és a tali
gák nagyon fájnak az uraknak. Alig esteledett be, máris összeverbuváltam egy nyolc főből álló jár
őrt, amivel visszahozom a mulikat. Ha szerencsénk lesz, akkor még nem mentek le az oroszok a 
völgybe és minden további nélkül sikerül a sötétben kihozni a lovakat. Minél előrébb jutottunk az 
úton, annál rettegőbb pofákat találtunk. Egészen elől már ismét nem volt rettegés: néhány esernyős 
fiú ücsörgött az út mellett, kedélyesen beszélgettek - várták a ruszkikat. Átmentünk rajtuk, besur
rantunk a völgybe, és - mit tesz Isten! - ott találtuk kedvenc kis lovainkat, békésen legelésztek a 
patak mentén. Majd hogy össze nem csókoltuk őket! Gyorsan befogtunk. Minden úgy volt a tali
gákon, ahogy idejöttek, a letárolt lőszert is felhajigáltuk. Meg voltunk róla győződve, hogy ha
gyományos szerencsénk most sem hagyott el. A ruszkik valóban nem jutottak még el idáig. 

- Az én pokrócom még ott fekszik a nagy fa tövében - mondta Szilágyi Peti morogva, még azt 
elhozzuk - , és már indult is a kb. 60 m-re lévő lombos fa felé. Nyitraival és Tóbiással utána men
tünk, nem is tudom, hogy miért. Talán unalomból, hiszen olyan csendes volt a vidék. Éppen jókor! 
Rövidke géppisztolysorozat hallatszott, utána olyan cifra káromkodás, amilyet csak Peti tudott 
produkálni, majd rögtön egy komor magyar géppisztoly kezdett berregni, és valaki feljajdult a sö
tétben. Rohantunk előre, közben még hátra kiáltottam: 

- A taligákkal a műúton hátra! - de ekkor már csak úgy csapkodtak a géppisztolylövések, és a 
sötétben villantak a torkolattüzek. Úgy látszik, orosz járőrrel találkoztunk, mégpedig a tüzükből 
ítélve elég erőssel. Egy pillanat alatt szörnyű lövöldözést csaptunk négyesben. Nem sok találat es
hetett, de gondolom, az oroszokban legalább egy szakasz benyomását keltettük. Tóbiás fejéről 
hirtelen lerepült a sapka. Ismét káromkodás, de rövid és fojtott: „à la Tóbiás". Elhallgatott és 
ugyanakkor eltűnt mellőlem. Nem is tudtam szólni: láttam, mit akar a pápai hajdani kézigránátdo-

Minden bizonnyal Ugrón Istvánnak szólt az üzenet. 
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bó versenyek abszolút nyertese. Nem telt bele egy fél perc, gránát robbanása villant, közvetlenül 
egy előbbi géppisztoly torkolattűz helyén. Artikulálatlan ordítás felelt rá és több helyről még va
dabb géppisztolyozás. Tóbi kaján vigyorgással jött vissza, még mindig szorongatva bal kezében 
egy biztosító szegecskét. 

- Azannyát...- morogta elszürkült szemmel. Megborzongtam és arra gondoltam, nem szeret
nék annak a helyében lenni, aki Tóbiásra rálő. Nem életbiztosítás... 

Lassan hátra kell húzódni, mert kezdenek kétoldalt bekanyarodni, és hamarosan rá fognak jön
ni, hogy csak négyen vagyunk. Csak lassan sikerül hátra menni, de egy utolsó erélyes tűzcsapással 
mégiscsak le tudunk válni az orosz járőrről és egy félóra múlva már ott talpalunk ismét az útszéli 
esernyős fiúk mellett. Mintha mi sem történt volna, ugyanúgy dumcsiznak. Hogy az előbb ott elől 
nagyon lövöldöztek? - Hja, ez a mi dolgunk, ők nem szólhatnak bele. Hogyan is? Megsértődtünk 
volna, ha beleszólnak. Ez magánügy, kérem! 

Mire a házhoz érünk, a taligák már kifogva, arrébb békésen legelgetnek a múlik, csak a tagok 
arca komor, mikor az eseményeket elmeséljük. Hogy még van pofánk mesélni, mikor őket hátra-
küldtük a lovakkal. Alig győzzük nekik megmagyarázni, hogy az legalább olyan fontos része volt a 
dolognak, mint a mi lövöldözésünk. Nyugodt lélekkel fekszünk le a frissen összehordott szénára, 
és alszunk, mint a tej, reggelig. Még nincs teljesen reggel, mikor felkelek, hogy egy kicsit tájéko
zódjam. Ismét baj van a gerincemmel: borzong. A hegyoldalon előttünk: senki. Az úton, ami teg
nap még tele volt páncéltörő ágyúval, meg kis fészkekkel, most: senki. És mi a legnagyobb lelki 
nyugalommal durmolunk a házban, mialatt köztünk és az oroszok között senki sincs, csak a puszta 
levegőég. Vissza gyorsan a fiúkhoz, riadó, és húsz perc múlva már húzunk is: a taligák az úton, mi 
pedig a hegyoldalon, Volóc mögé. Rettentő detonáció, most robbantották a nagy hidat a műúton. 
Egy ideig rettegünk, hogy a taligák nem jutottak át, de nemsokára ott kocognak a Szolyva felé ve
zető úton. Az út közepén ott áll Ugrón Pista és „irányít". Más nincs elöl, csak Juhász Bandi egy 
csoporttal valahol jobbra a síugró sáncon és Tassonyi balra, a képoszlopnál. Köztük a volóci 
völgy. Végigélvezem a műszaki összekötő eszközök kudarcát és a modern híradás új módozatát. 
Egy R/7 próbál összeköttetést teremteni Tassonyi és Juhász rádiói között - sikertelenül. Csak hív 
hosszan: 

- Tassonyi itt Ugrón, Tassonyi itt Ugrón... - nem jelentkezik. 
- Juhász, itt Ugrón, Juhász, itt Ugrón, Juhász itt Ugrón... - ez sem jelentkezik. Ez így megy 

már vagy öt perce. Képzelem, hogy szakrázik az öreg Tas vezér.36 No de ni csak, mit hallok, elhaló 
hang a képoszloptól: - Juuuhááász! 

Az első pillanatban felismerni Edömér hangját. Visszhangzik a völgy, de már jön a válasz is a 
sánc irányából, épp oly elhalóan, de érthetően: - Taaassooonyiii! 

Lám az összeköttetés már meg is van, jön ám a szöveg is a kereszttől: - Hoool vaaagy?! 
- Uuugróóósáááncooon! 
Tökéletesen működik az új híradóeszköz. A további „táv"-beszélést nem is hallgatom. Hurco

lom vissza magamat a 600 gránátommal a parancs szerint. Volóctól kb. 2000 m-re leállók: már 
állnak is a vetők, orral a ruszki felé. Megint visszamegyek Ugrón Pistához. Már tájékoztatni tud az 
előbbi távbeszélés lehallgatása alapján. Rohanok vissza: a legkényesebb pillanat következik, levá
lás az ellenségről, ebbe bele fogunk szólni. Még futok, de már adom a lőelemeket térképről: 1., 2., 
3., 4., 5. vető... Minden vető más célra lő. A régi védőállásunk balszárnyától a jobbszárnyig ki
szemelem az előregyülekezésre alkalmas tereprészeket. Első vető balra a műútra, második és har
madik a Juhász-század két volt állására, a negyedik és ötödik a Talamási út oldalára fog lőni. Már 
csattan is az első tűzparancs: - Szakasz: tíz gyorstűz! 

A kezelők előbb nem hisznek a fülüknek (ilyen még nem volt, két-három gyorstűzhöz vannak 
szokva), aztán mint a vadak vetik rá magukat a gránátokra és az ötven lövés egybefolyó robbanás
ként hagyja el a csöveket. 

A tárgyilagosság kedvéért idézni kell „Tas vezért" - Tassonyit: „Volócon Ugrón százados, a híradó szá
zad parancsnoka látta el a hadtesttel való hírszolgálatot, és mint arcvonal mögötti tiszt, az ellátás és hírszolgá
lat terén kiváló szolgálatot teljesített." (Tassonyi, 11 .o., MSZ 1982. 80. o.) 
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- Tíz gyorstűz kiment -jelenti fapofával Szilágyi Peti, és a saját fegyverek elhallgatnak... 
. Szokásom szerint számolom magamban a röpidőt, de egyelőre nem hallok mást, mint az ide szűrő

dő szilaj orosz géppuskázást. Most! - kiáltom el önkéntelenül a 30 elszámolása után. Jön is a 
hang: jobbról, balról, elölről becsapódások utána csönd, kínos (mármint, gondolom, az oroszoknak 
kínos) csönd. Nem hagyok időt, a kezelők lázasan igazítják vissza a kiugrott vetőket, - legnagyobb 
távolságra lövünk, 3500 m! - már jön az új vezényszó: - Szakasz: tíz gyorstűz! 

A kezelők szinte őrjöngenek a gyönyörűségtől. Úgyszólván ez az első alkalom, hogy komolyan 
látom dolgozni őket. Csodálatos! Az egyes lövések valósággal összefolynak, de azért a szintezőnek 
és irányzónak mégis van ideje és szíve ahhoz, hogy két lövés között helyesbítsen. A ruszkik még 
mindig hallgatnak, a mieink viszont veszekedett lövöldözést kezdenek. Megértették az „idők sza
vát": leválás. 

Nem telt bele egy fél óra, 600 lövés kiment. Fél óra alatt 600 lövés. Nem rossz. Felpakolunk, 
menet az Árpád vonalon át Szolyvára37. 

A feladat két hadosztály visszavonulásának biztosítása volt a volóci hídfőben. A feladatot -
bármilyen valószínűtlenül nagy is volt a zászlóalj létszámához - megoldottuk. Minden további 
nélkül megveregethetjük a vállunkat. (Más úgysem fogja megtenni.)38 

Dunaharaszti - Soroksár, október 23. 

Mekkora változás és milyen hihetetlen szituáció! Ha valaki azt mondta volna nekem e hónap 
negyedikén, hogy itt leszek, mégpedig úgy, hogy védőállás lesz előttem, akkor vagy letartóztattam 
volna, vagy a szemébe nevetek. Még a Bolton voltunk, amikor e furcsán beteljesedett tréfáról be
széltünk. Nagyon kevés volt a gránát, naponta csak kb. harminccal pótlódott a készletünk, és arról 
esett szó, hogy milyen klassz lesz, ha a Weiss Manfréd-gyárban lesz a vetőállás. A gyárból csak a 
csőbe kell hordani a gránátot, amennyit akarunk. Hát most itt vagyunk Dunaharasztin. Remélem, 
tréfánk többi része nem válik valóra. Mármint az, hogy a teveli dombokon milyen jó lesz védeni, 
mert ott minden rögöt ismerünk. 

Egyelőre itt vagyunk Haraszti legnyugatibb házában a vetőállással. A vonal kb. 500 m-rel ke
letebbre van. Tegnap még benne voltunk, mert - rémhírek szerint - a ruszki közelgett hozzánk. 
Most - ki tudja meddig - ismét pihenünk, és mondhatom, hogy ilyen jókedvűek régen nem vol
tunk. A házban és környékén van elhelyezve az én szakaszom, Soroksár szegélyén pedig a Mándli-
szakasz. Éppen tegnap volt nálunk nagy ivás, az öreg süket házi nénit alaposan leitattuk, úgy aludt 
utána, mint a bunda. (Józanul is nagyon tudott aludni.) Roppant nyugodtan tudtam „beszélgetni" 
Rózsi lányával. Áldott jó lélek volt. 

(...) Dögfáradtan, de a sikeres harc kajánságával arcunkon érkeztünk meg Volócról Szolyvára. 
Egynapi pihenés után éjjel áthúztunk Munkácsra. Két napig élveztük a várost, utána felpakoltunk a 
vonatra (már éjfélkor kicsődítettek bennünket, de csak reggel kezdhettünk hozzá a rakodáshoz), 

VKF. 1. o. Napló. 1944. X. 6. 1321/Föv. hdm. - Intézkedés az ejtőernyős alakulatoknak az arcvonalból 
való kivonására és békeállomáshelyükre irányítására, az ejtőernyős ezred megalakítása céljából; VKF. 1. o. 
Napló. 1944. X. 9. 1376/Föv. hdm. Az 1. ejtőernyős csoport átcsoportosítása az 1. hadseregtől a 3. hadsereg
hez és átirányításuk Kecskemét - Cegléd térségébe; VKF. 1. o. Napló. 1944. X. 12. 1501/Föv. hdm. Intézke
dés arra vonatkozólag, hogy az 1. ejtőernyős csoport ne Cegléden, hanem Budapesten rakodjon ki, mert a bu
dapesti hídfőben lesz alkalmazva. (Aligha téved, aki arra gondol, hogy az ejtőernyősöknek szerepet szántak a 
tervezett fegyverszünettel kapcsolatban, azonban a Kormányzó fiának elrablása miatt idő előtt elhangzott rá
diószózat folytán lekéstek az eseményekről) 

Az ejtőernyősök kárpáti harcával, teljesítményeivel kapcsolatban ide kívánkozik még egy Tassonyi-
idézet: „Az ejtőernyős csoportot Budapestre való szállításra, Ungvárra irányították. (Nagy Árpád Munkácsot 
írt.) Lejelentkezésemkor Markóczy altábornagy hadtestparancsnok utasított, hogy a kitüntetési beadványokat 
mielőbb terjesszem fel, mert az ejtőernyősök minden kitüntetést megérdemelnek. A sors iróniája, hogy a zava
ros időkben felterjesztett beadványom valahol elkallódott... Akkor ezzel nem sokat törődtünk, azzal a jelszó
val, hogy ha a háborút elvesztjük, úgy sem számít, ha normális idők következnek, utólag erre sor fog kerülni". 
Tassonyi, 12-13.0., MSZ 1982. 81.o.) 
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majd 15-én reggel kifutottunk a munkácsi pályaudvarról. Irány: Budapest. Erre a szóra mindenki 
előtt a nyugodt nagyváros, a béke és a szórakozási lehetőségek jelentek meg. Hiánytalan volt az 
öröm. Az első keserű íz Budapest szélső külvárosának elérésekor ért bennünket. A felkiabálásokat 
először nem is értettük. 

- Letettük a fegyvert! 
Dühösen kiabáltuk vissza, hogy nem látják kezünkben a géppisztolyt és a vagon tetején a gép

puskát? Mire a Józsefvárosi pályaudvarra értünk, tiszta volt a dolog: Szálasi átvette az uralmat. 
Hogy szegény jó öreg Kormányzó urunkkal mi lett, azt senki sem tudta... 

(...) Pesten persze olyan zűrzavar volt, amilyen még soha. Alig bírtuk megtalálni a káoszban a 
helyünket. De nem sokáig töprengtünk. Célunk: harc, Nagymagyarországért és a bolsevizmus el
len. Katonaszívünk lehetetlennek tartotta, hogy valamikor is egykori fegyvertársunk ellen fordítsuk 
csöveinket, bármennyire is utálatosan viselkedtek a németek mind a honvédséggel, mind a civilek
kel szemben. Október 23-án már a haraszti védőállásban voltunk, azzal a kétségbeesettnek látszó 
elhatározással, hogy megállítjuk a Budapest szívébe törni akaró orosz tömeg hömpölygesét. Akkor 
még csak (!) Kecskemét környékén voltak orosz páncélos erők, tehát Budapest felé a legvalószí
nűbb támadási irány Dunaharaszti - Soroksár volt. Most hát itt ülünk és várjuk az oroszt. Ez a má
sodik eset, hogy már akkor védőállásban vagyunk, amikor még az ellenségnek se híre, se hamva. 
Uzsokon volt az első, de ott nem vártuk be őket. Itt be fogjuk várni. Nem lesz sok örömük benne! 

Egy félórával ezelőtt kaptam a parancsot a Tassonyi százados úrtól, hogy három aknavetőt 
hozzak el Várpalotáról és már a szaladó gépkocsin ülök Kormány Sanyi mellett, suhanunk Fehér
vár felé. Az útkereszteződéseknél mindenütt rengeteg katona és civil, kétségbeesetten integetve 
minden gépkocsi után. Már a harmadik sarkon cselhez folyamodtunk: csak kikiáltottunk, hogy ide 
megyünk csupán egy km-re és akkor abbahagyták az integetést. Fehérvár labirintusán átvergődve 
este fél kilenckor értünk Palotára. Miután elintéztem a dolgokat, rohantam Idáékhoz, egy órát el
lopva a szűk időből. Néha eszembe jutott, hogy talán eközben már ott vannak Haraszti előtt az 
oroszok, és a vetőkre, meg az én tűzvezetésemre nagy szükségük lenne a tagoknak. De még így se 
bántam most. Még éjfélkor is az az egy óra járt az eszemben, mikor már Enying felé jártunk, ahova 
az optikai anyagért és felszerelésért kellett mennünk. Lett reggel 9 óra, mire össze tudtuk szedni az 
egyes darabokat és elindulhattunk - nem Pest, hanem Komárom felé. Ez már a második fegyelme
zetlenség volt tőlem, de ki kívánhatta volna, hogy ne tegyem meg az alig 40 km-es kitérőt azért, 
hogy anyámékat láthassam. Erről nem is tudok írni, hiszen már olyan régen láttuk egymást az ott
honiakkal, most is csak sejtésre indultam el, mert hónapok óta - mióta Szoboszlóról menekülniük 
kellett - nem tudtam róluk semmit. Most aztán kibeszélgettük magunkat és könnyű lélekkel indul
tam vissza Harasztiba. Éppen idejében! Már nagyon paprikás volt a helyzet, amikor befutottam a 
gépkocsival a vetőálláshoz. A fiúk úgy kapkodták le a vetőket a kocsiról, mintha égi manna lenne. 
Fél óra múlva már kinn ültem a figyelőben és az új vetőkből kisurrantak az első lövések: megkez
dődött a Budapestért vívott első harc. 

Hajnalban - nagy csoportosítások után - súllyal Soroksárnál megindult a lehengerlőnek ígér
kező páncélos és gyalogos támadás védőállásunk ellen. A beígért német lovashadosztály nem ér
kezett meg, éppen ezért a jelen lévő német vezérkari csoport a helyzetet tarthatatlannak ítélte és a 
befutókat máris egy hátrább lévő állásba irányította, feladatunkat „tartós védelemből" „halogató 
visszavonulássá" változtatva át. Úgy látszik, nem vették észre a három betűből álló bűvös szócs
kát: „eje". Miután egy erős német Stuka-támadás a csoportosuló kb. 120 orosz páncélos közül 
mintegy hatvanat megsemmisített, vagy mozgásképtelenné tett, a megmaradtakból kb. 40 Sorok
sárnál, 20 pedig a haraszti sávban indult meg gyalogsággal alaposan megtűzdelve, hogy védőállá
sunkat letiporja. 

Ami ezután következett, az a német vezérkari főnök szerint hihetetlenül meseszerű volt. A Bu
dapest ellen törő első és legelszántabb roham sorsa alig 10 perc alatt eldőlt. Az ejtőernyős fiúk úgy 
kushadtak a lövészlyukakban, hogy még egy sapkarózsa sem látszott belőlük. A páncélosok gya
nútlanul közeledtek a csendesnek látszó vidéken, mikor megmozdultak a göröngyök, megindultak 
a kukoricaszár kúpok, a fák tövéből kísértetiesen ordító fantomok pattantak föl, és az alig 100 m-re 
lévő harckocsik kezelői még fel sem ocsúdhattak, máris körülugrálták őket, mint a halál angyalai, 
az esernyős rémek. Kifújtak a Faustok csövei, és a páncéltornyokon, hernyótalpakon egymás után 
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robbantak a faustfejek, leemelve a tornyot, szétszaggatva a hernyótalpat, szénné égett várrá vál
toztatva az erődöket az előbb még büszke vöröskatonákkal. Alig telt bele tíz perc, már ott lapítot
tak a fiúk az árokban és vicsorgó foggal várták a támadó orosz gyalogságot. Méghogy Pestre akar
nak a büdösek bemenni! A páncélosroncsok kísértetiesen füstölögtek állásaink előtt - és a 
gyalogság nem jött. Maga a látvány elég volt nekik belőlünk, egy életre. Hiába ordítoztak hátul a 
politrukok, hiába berregett fel a visszaözönlőkre néhány túlbuzgó politikai biztos géppisztolya, fél 
órával a támadás megindulása után, messze kilométerekig nem lehetett élő oroszt látni Dunaha
raszti - Soroksár térségében. 

A német vezérkari főnök földhöz vágta a sapkáját és az izgalomba belesápadt arccal rekedten hö
rögte: három hadosztályt ilyen harcosokból és a Donig űzöm velük vissza az oroszt egy hónap alatt! 

A német főnök rajongásából nem lett más hasznunk, mint egy pár vaskereszt, meg néhány né
met szeretetcsomag. Ellenben az oroszra nem lehetett ráismerni. Mint az ijedt gyermek, akit meg
vertek, mozogtak előttünk még az emlékezetes támadás után egy héttel is - úgy, hogy szinte meg
sajnáltam őket. Közben próbálkoztak támadásokkal, hol kisebb, hol nagyobb elánnal, de az 
elszántság valamennyiből hiányzott és mind összeomlottak állásaink előtt. Az azonban, amit 
Pokornyi őrnagy úr csinált, már kicsit túlzás volt, különösen azzal a befejezéssel, amit ő szer
kesztett a dolog végére. 

November 8-án reggel éppen a hajnali rumadagunkat kortyolgattuk Platthy Győzővel a hűvös 
szélben, mikor a Pöki sápadt arca jelent meg az árkunk bejáratánál (mindig azt a benyomást tette 
rám, hogy ittas). 

- No, mi újság fiúk? 
Győző beszámolt a helyzetről, jelentette, hogy a védőállás megszállása az elszenvedett veszte

ségek miatt egészen pókhálószerű. 
- Az oroszokkal szemben két ejtőernyős is tartaná a vonalat - mondta az öreg könnyedén -, 

egy hónap múlva ismét a Kárpátokon leszünk. 
Még a szokottnál is könnyelműbben beszélt az őrnagy úr. Valami bűzlött nekem. Már jött is. 
- Győzőm! Taksonynál el kell seperni az oroszokat. A támadást te vezeted. - Itt már nem mert 

a szemünkbe nézni. 
Megdöbbentem. Taksonynál legalább egy zászlóalj erejű orosz van beásva, akikkel már napok 

óta harcban állt egy SS zászlóalj. Legalább egy teljes zászlóaljnyi erő támadása ígérhetne csak si
kert ott. Győző is megdöbbent. 

- Jelentem, hogy a védőállásban 80 emberem van. Abból csak 30-40-et tudok kivenni, már az 
is nagy rizikó. 

- Nagyon elég - vágott közbe Pokornyi; meg tudtam volna pofozni, amilyen könnyedén be
szélt 30-40 ember biztos pusztulásba jutásáról - , az oroszok el fognak szaladni! 

- Igenis! - koppantottá össze a bokáját Platthy, de hallottam, hogy a foga összecsikordult. El
borult szemmel néztük mind a ketten, ahogy Pöki kimászott az állásból. 

Egy óra múlva már össze is állt a kisded támadó csoport, 37 főből, élén Gyoe-vel. Peter Becher 
főhadnagy, az állásunkban lévő német szakasz parancsnoka még mindig nem akarta elhinni az egé
szet. Csak amikor a csoport elindult, akkor ölelkeztek össze Győzővel. Még egy óra múlva is csó
válta a fejét és mondogatta: hihetetlen, hihetetlen, mind ott marad. Különben a Péter épp olyan 
mértékben csodálkozott a mi szegényes harcmódunkon, mint én az ő nagyvonalúságukon. Nem 
tudta megérteni, miért nincs tartalékunk sem fegyverben, sem emberben, de azt sem, hogy miért 
kell nálunk egy csapatnak - ha mégoly súlyos harcokat vívott is - oly sokáig állásban maradnia és 
miért mindig annyira aránytalan a feladat a létszámunkhoz képest. Sohasem felejtem el azt az ese
tet aminek kapcsán megéreztem a nagy különbséget köztünk és köztük. 

Pár nappal ezelőtt gyanús motorzúgás nyugtalanított a velünk szemben lévő erdő mögül. Na
gyon „harckocsi-íze" volt az egésznek. Már órák hosszat törtem a fejemet, hogy vajon mi ez, ami
kor a Peter pesti útjáról visszatért. Beszélgetés közben megemlítettem neki a gondomat. Könnye-

Pokornyi László ejtőernyős őrnagy, az 1. ejtőernyős ezred akkori parancsnoka. 
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dén legyintett. Nem telt bele 10 perc, egy darab papír indult el „valahova hátra", csak két szót lát
tam rajta: Flieger-Aufklärung. Egy jó óra múlva egyre erősödő motorzúgás, két német gép jelent 
meg felettünk, két alacsony kört írt le előttünk, majd egy bal kör után megsturcolt bennünket. Apró 
valami esett közénk: dobóhüvely. Repülőjelentés az ellenséges helyzetről: gépkocsi gyülekezés az 
erdő mögött, Taksony irányában erős mozgás. 

... Próbáltam volna én, mint századparancsnok, repülőfelderítést kérni, biztosan kiröhögtek volna. 
Délután három körül jöttek az első hírek a Platthy-féle támadásról: Pokorný, Platthy megsebe

sült, a támadó csoport nagy része megsemmisült, a támadás nem sikerült. Még jó két órát kellett 
várni, míg a beérkező Zadravetz szakaszvezető elmondta az egész támadás lefolyását. 

Kb. egy orosz zászlóalj volt beásva Taksony és Dunaharaszti között. A Platthy-csoport két részre 
osztva támadott, egy rohamlöveg támogatása mellett. Ezen a lövegen volt Pokornyi. Úgyszólván min
den tűztámogatás nélkül indultak meg, ám fél óra múlva mégis az orosz védőállás közvetlen közelé
ben voltak. Győző úgy ment előre, mintha a pápai korzón lett volna, kis dombokon meg-megállt és 
egymás után lőtte ki 5-10 méterről a rá tüzelő orosz fészkeket. Háromszáz géppisztolytölténnyel in
dult el tőlünk, de sok halált osztott vele, míg utolsó tárának kilövése előtt mellbe lőtték. Közben a lö
veg mellé is becsapódott egy akna, amitől Poki egész baloldala tele lett szilánkkal, a szemébe is ment 
egy pár. Ezzel a két sebesüléssel el is intéződött a támadás sorsa, noha egyidejűleg az egész orosz vé
delem felbomlott és fejetlenül futottak hátra. Ezt azonban Platthy már nem látta, amikor megsebesülve 
kiadta Zsigmond őrmesternek a parancsot: visszavonulni. A löveg a sebesült Pokornyival hátrahúzott, 
a csoport is otthagyta a terepet, bár nem olyan gyorsan, mint az oroszok tették és ezzel be is fejeződött 
a vállalkozás. Saját veszteség: 10 halott, 17 sebesült40. 

És az egész viaskodást két teljes létszámú SS-század nézte végig, anélkül, hogy akár csak az 
ujját is mozdította volna ... 

Már nagyon idejében jött a leváltás híre, kezdtünk belefáradni az árokéletbe. Elvégre november 
1 l-e van, nem összkomfortosak az árkok, bunkerek pedig nincsenek. Volt három nap, míkor ál
landóan hideg eső esett. Ma délután aztán jött a hír, hogy holnap felváltanak bennünket. Megyünk 
Pestre, s onnan Pápára. 

... A felváltás megtörtént, az első gyanús mozzanat az volt, hogy Haraszti főutcáján gépkocsi
sor várt ránk. A tömeg örült, a hosszú árokélettől koszos esernyősök előkelő gesztussal vágták be 
magukat az autókba. Sokat félrészegen kellett összeszedni: amennyire nem álltak bennünket a ha
rasztiak az első napokban, annyira megszerettek a végén és teletömték a népet étellel-itallal. Azt 
hitték, hogy örökre ott maradunk és megvédjük őket. 

Nekem gyanús volt ez a nagy kényelem. Nagyon gyanús. - Pajtás - mondtam Sólymos 
Tóninak, aki átvette tőlem a Platthy sebesülésekor kapott századparancsnokságot- lassan a testtel! 
Még valahányszor autókkal vártak bennünket, abból mindig baj volt. Csak akkor vagyunk mi sür
gősek, Tóni, amikor baj van. 

- Sötéten látsz, Árpád- válaszolta fájó hasát tapogatva Tóni - , nincs itt affér. 
Tóninak állandóan a gyomrával volt baja, de ez nem akadályozta meg abban, hogy ötször any-

nyit egyen, mint én. Vagy talán épp ezért fájt a gyomra? 
Bevágtam magam én is az autóba, kivertem a fejemből a gondokat, és aludtam, mint a többiek. 

Isaszeg, november 13. 

Isaszegen ébredtünk föl: új védőállás a falu előtt. Már nem is szóltam, hogy lám megmondtam, 
úgysem segített volna a bajon. Dögfáradtan aludtunk Isaszegen még vagy három órát és hajnalban 
ismét az ominózus autósor várt bennünket. Kb. hat km-re volt az elágazás a műúttól, ameddig a 
gépkocsik elvittek. Az eső ismét cseperegni kezdett. Tassonyi az elágazásnál megállapította, hogy 

Tassonyi „Nimród" rohamlöveget (valójában páncélgépágyút) ír, mint Pokornyi „személyes harceszkö
zét". Ugyancsak szerinte a támadási parancs eredetileg Keitel német csoportparancsnoktól származott, és egy -
úgy látszik elmaradt - német ellentámadás szárnyának biztosítását szolgálta volna. (Tassonyi, 19-20.O.) 
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nem tudunk taligákkal tovább menni, visszaküldött hát bennünket Isaszegen át, hogy a Cicka
tanya felől közelítsük meg a védőállást. Szemerkélő esőben indultunk el gyalog Isaszegről. A műút 
még csak hagyján, de amikor letértünk róla, kezdetét vette a kálvária-járás. Térdig érő sárban húz
tunk a Cicka-tanya felé, óránként egy-két km-t megtéve. Öreg este volt, mire felértünk a hegyre, a 
szemerkélés zuhogássá fajult, aminek alapos eltévedés lett az eredménye. Visszamentünk vagy 3 
km-t és beszállásoltuk magunkat egy tanyába, ahol már német tüzérek voltak. Az első órát még 
csak fel tudtuk használni ruhaszárításra - mármint én, meg Imre - de utána ülve elnyomott ben
nünket az álom, és reggelig egyfolytában aludtunk. Illetve én csak úgy gondoltam, hogy egyfolytá
ban mind a ketten, mert reggel, mikor elhagytuk a tanyát, Imre egy nagy, 15x50-es tüzértávcsövet 
húzott ki a köpenye alól. Volt szíve megvárni, míg nemcsak engem, de a többieket is elnyomta az 
álom, és a német tüzér osztályparancsnok könyöke mellől egy könnyed mozdulattal elemelte a mű
szert. Gondolom, hogy szakrázhatott a kopasz őrnagy, amikor észrevette a hadicselt. 

Sajnos a menetet visszafelé kellett folytatni, mert az út állapota miatt tovább menni nem lehe
tett. Késő délutánra - hosszas kínlódás után - sikerült végre elérni a Forró-tanyát, kb. 800 m-re a 
Tassonyi harcálláspontja mögött. A tagok holtfáradtak voltak, ott hagytam őket pihenni, én pedig 
felhúztam Tassonyihoz. Kitörő örömmel fogadtak. Roppant gennyes hely volt: teljesen belátható 
terület, a bunkereket kukoricaszárral befedett gödrök jelentették. Siettem vissza, hogy a vetőállás 
településére és a távbeszélővonal-építésre parancsokat adjak. Kb. 400 m-re lehettem a tanyától, 
mikor valami elkóborolt ruszki (gondolom az lehetett) egy kis fiatal erdőből rám lőtt. Rögtön levá
gódtam egy fa mögé és a géppisztolyom máris kattogott - volna, ha az első lövés után a tárrugó ki 
nem ugrott volna! A töltények pillanat alatt kiperegtek mellém a földre. Láttam, hogy a pofa me
nekül. Utána vágtam egy kézigránátot. Nem robbant! Másikat vettem elő és felugorva kidobtam. 
Ebben a pillanatban megcsúsztam, és a mögöttem lévő mintegy 5 m mély szakadékba zuhantam. 
Ez aztán pech, volt az utolsó gondolatom, aztán elvesztettem az eszméletemet. Valószínűleg csak 
pár pillanatig tartott az egész, de alaposan összetörtem magamat, különösen a vállamat és a fejemet 
ütöttem meg. Félig eszméletlen állapotban vonszoltam magamat a tanyáig, ott már nem bírtam to
vább és csak az istállóban tértem magamhoz. Kelbert Matyi káromkodására eszméltem fel, amint 
az oroszokat szidta, meg saját magát is, hogy egyedül „elengedett". Tóbiás, rendes szokás szerint, 
csak a fogát csikorgatta. Dunyhás ágyba fektettek a tagok, és - bár nem bírtam aludni semmit, mert 
fájt minden tagom - nagyon jól esett látni azt a végtelen ragaszkodást, ami a katonáim szeméből 
sütött felém. Szinte azt mondhatnám, hogy megérte összetörnöm magamat, csak azért, hogy ezt 
láthassam. 

Az isaszegi viadalt ezután csak egy falusi ágyon nyögve élvezhettem végig. Az volt a szeren
cse, hogy majdnem egész idő alatt sűrű köd fedte a hegyoldalt, ahol a zászlóalj - egészen előretolt 
helyzetben - be volt „ásva". Ha nem így történik, akkor valószínű, hogy a már testileg és lelkileg 
kifáradt emberek - olyan túlnyomó erejű ellenséggel szemben - nem lettek volna képesek tartani 
ezt a lehetetlen helyzetű hegyet. Igaz, nem utolsó sorban segítségére volt a társaságnak a tüzérségi 
fölény, amivel csak itt, a Pest környéki harcokban találkoztunk. 

November 20-án nem bírtam tovább az ágyban, és botra támaszkodva bár, de kidöcögtem a vé
dőállásba. Leginkább az előző napi események hajtottak ki. Az oroszok - fene tudja hogyan - már 
a vetőállás közelébe jutottak és csak egy, főleg az aknavetősökből összeszedett ellentámadó cso
port tudta megakadályozni, hogy a vetőállásra törjenek. Sajnos a sikeres ellentámadásnak nehéz 
ára volt: Kökény Jóska (ejtőernyős főhadnagy) hősi halált halt, éppen aznap, mikor feltűzte41 ma
gára a német vaskereszt szalagját. Rajta kívül még sok öreg vetős sebesült és halt meg. Nem bír
tam tovább benn maradni azzal a tudattal, hogy nagyon szagos a helyzet a szakaszom körül. 

Csak másfél napot tudtam kihúzni, 21-én este ott hagytuk a védőállást, a felváltó csapat már 
hátrább fekvő védőállást foglalt el. Sajnos a lőszert elszállítani nem tudtuk, mert a beígért szekerek 
közül egy sem érkezett be. Majdnem 1000 gránátot kellett a vetőállás melletti kútba dobálni. Már 
az utóvédként hátrahagyott Kovács Franci (ejtőernyős főhadnagy) is elhúzott mellettünk, mikor -
az utolsó lövést leadva - otthagytuk az állást és éjfélre már Isaszegen voltunk. XI. 22-én reggel 

Tassonyi előzőeg a saját II. osztályú vaskeresztjét adta át Kökény főhadnagynak. (Ő egyszerre kapta 
meg az I. és D. osztályút.) (Tassonyi, 24-25. o.; MSZ 1983. 55.0.) 
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gépkocsik vártak bennünket - első eset volt, hogy a gépkocsik nem bevetésre vittek - és beautóz
tunk Budapestre, örök alapunkra, a Károly laktanyába. Szörnyű látványt nyújthattunk, amikor a 
laktanya kínosan tiszta udvarán leszálltunk. A hetes piszok, a rongyos ruhák, szőrös arcok egy 
rablóbanda kinézését kölcsönözték. Jómagam november 2-án borotválkoztam utoljára, még mindig 
bottal jártam, tereptarka kabátom csupa kosz volt. Soha nem felejtem el azt a jelenetet. 

A laktanya udvarának csak egy kis sarkát foglaltuk el - annak az udvarnak, amelyiken kiindu
láskor alig fértünk el. A piszkos ruhájú, fáradt szemű bandával szemben ragyogó csizmájú, extra 
ruhájú tömeg állt, legalább annyian voltak, mint az ejtőernyős „zászlóalj": az újonnan alakult 
Szent László hadosztály törzse. Úgy néztek ránk, mint egy más bolygóról jött csodalényekre: ezek 
a kis koszos, sovány és kócos hajú fiúk hát azok, akikről már egész Budapest beszél. Büszkeség, 
irigység felváltva villódzott a szemükben, amíg az öreg Szügyi apa beszélt hozzánk. 

„- Fiaim, veteránok! Megtettétek kötelességeteket, úgy, hogy csodálva nézhet rátok mindenki. 
Látom - és szomorúan látom - hogy elfogytatok, de tetteiteket sokáig fogják még emlegetni és 
aranybetűkkel írtátok be a történelemkönyvbe, hogy a magyar ejtőernyős zászlóalj önfeláldozó 
harccal megmentette Budapestet, és a budapestieket. Most pedig pihenjetek, egy-két nap múlva 
mentek haza Pápára, legalább egy hónapi pihenőre!" 

A fáradt szemek felcsillantak. Pihenő Pápán! Akkor talán még szabadság is lehet belőle. A fá
radtság elszaladt és egy óra múlva tízesével ostromolták az agyondicsért harcosok a laktanyában 
lévő borbélyt - szépítés tárgyában. Az ejtőernyős nem tagadja meg magát. Hogy honnan tudtak 
beérkezésünkről a pestiek, azt nem tudom, de délután már feketéllett a laktanyabejárat a sok „ro
koni" látogatótól. Eredetileg úgy volt, hogy 3-4 napig Pesten maradunk, de aztán Szügyi hirtelen 
összecsomagolt bennünket, és gépkocsikon útba indított Pápára. Éppen ideje volt, mert Csepelen a 
ruszkik tért nyertek és ismét ránk kezdtek gondolni az elhárítással kapcsolatban, mi pedig egyelőre 
nem szívesen ültünk volna megint az árokba. Majd, ha a hónapi pihenő letelik! 

Kéthely, december 7. 

Nem is lenne érthető a dolog, ha minden úgy történik, ahogy tervezve volt. A híres hónapos 
pihenőből alig másfél hét telt el, és íme, a jól ismert, poros német gépkocsik ismét az ejtősökkel 
zörögnek végig a keszthelyi úton. Biztosan nem sétakocsizásra viszik a bandát (...) 

Mi még úgyszólván haza sem értünk Pápára, mikor a II. zászlóaljat felszerelve elindították Pest 
felé. Csepel... Roppant harciasak persze a fiúk, a derékszíjuk tele kézigránáttal, a német villám
géppuskák csillognak. Nagyszerűen vannak felszerelve, sokkal jobban, mint mi voltunk. Német 
fegyverek, bilgericsizma és bőrkabát. Igen, sokkal jobban néznek ki, mint mi. Remélem, hogy 
megállják a helyüket, és jó lenne, ha sokkal kevesebben hagynák ott a fogukat, mint ahányan kö
zülünk otthagyták. 

Különben olyan arccal néztük az elmenőket, mint akik nagyon távol vannak az efféle háborús 
dolgoktól. Valahogy csakugyan nem is érdekeltek bennünket a töltények, puskák és háborús hírek 
sem, pedig azok már egyre riasztóbbak voltak. Mikor Volócról Pestre érkeztünk, az oroszok még a 
Tisza körül voltak, most pedig már több oldalról fenyegetik Budapestet, a Dunán is átkeltek és sor
ra foglalják el a Dunántúl községeit. Különösen a Balatontól délre eső területen jönnek egészen 
villámszerűén. Mondom, egyelőre mindezek elröppentek a fűlünk mellett, mert itthon voltunk, Pá
pán, a pápai lányok, a pápai utcák, a pápai kényelem és otthonosság vett körül bennünket, és mi 
ismét élveztük a békét, olyan mohón habzsolva gyönyöreit, mintha már akkor tudtuk volna, hogy 
pünkösdi királyság lesz a mi hónapnyi hosszúra tervezett pihenőnk. Esténként csak úgy rajzottak 
az esernyősök az utcán és a pápaiak érezték rajtuk a front szagát. Máról holnapra megváltozott a 
légkör a városban. Az öreg harcosok olyanok voltak, mintha tűzben edzett acélt öltöztettek volna 
katonaruhába, szinte perzseltek mindenkit, aki a közelükbe jutott és a lányok alig győzték lesütni 
szemüket a fiúk szeméből feléjük lobogó láng elől. De égetett az a szemhéjon át is. A ruhán, a bő
rön át is. Ezek nem a régi esernyősök (...) 

És most a tömött gépkocsik kihúztak a faluból, meggyulladt szíveket hagyva ott, hogy újabb 
harcok felé szállítsák az első zászlóaljat. Ismét a sokat szenvedett, sokat harcolt és sokat vesztett 
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„elsőt". Nem akarok mellébeszélni, most nem mentünk szívesen. Még káromkodtunk is néha 
egyet-egyet. A legények az elmaradt pihenő miatt, mi pedig a pótlás hiányos kiképzése miatt. 
Akadtak katonáink, akik csak egy hete voltak benn nálunk, minden kiképzés nélkül. Éppen csak 
hogy a puskát el tudták sütni. Kénytelenek voltunk csak a szellem ragadósságában bízni. Talán az 
öreg tagokból átárad az ejtőernyős szellem. 

Azt sem tudtuk tulajdonképpen, hogy hova megyünk, csak első menetcélunkat, Keszthelyt is
mertük. Éjfél már elmúlt, amikor átfutottunk rajta és hajnalban végre leszállhattunk a Fordokról 
Balatonmagyaródon. - Mi a fenét akarnak itt velünk? - Mindenki piszkos, álmos és fáradt volt, 
nem sokat gondolkozott ezen. Bevackoltunk a házakhoz és az éjszaka elmaradt alvást pótoltuk. 
Még eszembe jutott, hogy Várpalotára kellett volna menni és, hogy kb. mennyire lehet az a Bala
tontól. Délután már süteményt ettem a szomszédban, amit a gazda nagyon csinos felesége sütött. 
Már éppen elhatároztam, hogy ide fogok állandó szállást csinálni, mikor ismét az ominózus gép
kocsisor robogott be a faluba. - Mi a fene ez? - Még észre sem tértünk, már ismét Keszthely felé 
vitt bennünket a német gépkocsirészleg. Este volt, amikor Balatonszentgyörgyön kikötöttünk. A 
Godó Franciék42 már ott voltak, egy kocsmában rendezkedtek be. Irtózatos nagy sár volt, a gépko
csik nem is tudtak bemenni a faluba, még a vasútvonal előtt leraktak bennünket, hogy az ottmaradt 
Bartos Sanyiékért43 visszamenjenek. A sötétben és sárban komoly feladat volt a századot elhelyez
ni, még azzal súlyosbítva, hogy az ellenségről nem tudtunk semmit. Végre a nép Kovács 
Franciékon túl, a vasútállomáson helyezkedett el, én pedig egy jó kinézésű házban, ahol a zászló
aljparancsnokság is volt. Az aknavetősök az út túlsó oldalán, valami titokzatos rendeltetésű nagy-
pincés házban bújtak el, és adták át magukat az alvás gyönyöreinek. Nem sokáig. 

Reggel kilenckor már a falu túlsó szegélyen voltak az aknavetősök védőállásban, a századok 
pedig kb. Kéthely irányába húztak el öt német Sturmgeschütz44 társaságában. Reggel sült ki, hogy 
az oroszok már a szentgyörgyi erdő szegélyéig zárkóztak föl. A zászlóalj feladata az volt, hogy 
Kéthely irányába támadva vegye birtokba a Móri-tanyát, majd onnan - a 22. német lovas hadosz
tállyal együttműködve - másnap támadjon Kéthelyre. 

Ennek a feladatnak a szellemében a két aknavető szakasz még délelőtt áttelepült egy kb. 1000 
m-rel előrébb lévő szőlőhegyre, én pedig a Tóbiással elindultam, hogy felvegyem a kapcsolatot az 
elrohant századokkal. Tassonyitól semmiféle parancsot nem kaptam, úgy hogy meglehetősen tájé
kozatlan voltam a nagy helyzetről. Késő délután lett, míg végre megtaláltam a Rácz Gyulát (ejtő
ernyős zászlós) egy hegyen beásva. Ő sem tudott semmit Tassonyiékról. Meguntam a keresgélést, 
behúztam Tóbival a mögöttünk lévő faluba és jól kialudtam magamat. Itt vettem észre először, 
milyen fontos az, ha az ember - az alkalmat kihasználva - nem teszi ki magát fölösleges kényel
metlenségeknek. Mindig irigyeltem a repülőket, akik kényelmes reptérről indulnak bevetésre, az
tán pár óra múlva visszaérkeznek, fürdőszoba, kényelem és esetleg nő várja őket. Meg kellene 
próbálni, hogyan lehetne ezt egy földi féregnek megjátszani. Holládon sikerült. Jól kibélelve a 
gyomromat reggel, illetve hajnalban indultam el Tóbival a Gyuláék felé. Már megindult az elő
nyomulás a tanya irányába, azonban - mivel egy szál ruszki sem volt ott - igen könnyűnek bizo
nyult a „birtokba vétele". Még nem volt dél, amikor fölértünk a közvetlenül Kéthely fölött lévő 
hegyre. Még mindig sehol senki. Ujabb csoportosítás: miután beérkeztek a harckocsik, támadás 
Kéthelyre. Támadó század a Juhász-század, mögötte második lépcsőben Godó biztosít, balról Ko
vács. Franciék már ki is húztak a balra lévő dombhátra és bekaparták magukat a tetején. Azzal a 
földmunkával, amit egy katona ebben a háborúban végigcsinált, egy hegyet el lehetne hordani. 

Hosszú huzavona után végre megindultak a rohamlövegek. Ez volt az első eset, hogy páncélo
sokkal támadtunk. Mondhatom, nagy érzés volt. Az utolsó peremvonal előtt szétbontakozott a 
banda. Magam Tóbiással körülbelül a Juhász-század közepén indultam meg az út bal oldalán. Ju
hász Bandi a jobboldalon jött, kissé hátrább, mint mi. Még hallottam, hogy az első rohamlöveg pa-

Godó Ferenc főhadnagy az 1. század parancsnoka volt. 
Bartos Sándor főhadnagy az árkász század parancsnoka volt. Százada szakaszonként szétosztva harcolt 

az 1-3. században. 
Rohamlöveg. 
A kéthelyi harcok helyszíne a vázlaton látható. 
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rancsnoka előreszólt, hogy távolabb menjünk az úttól, mert lőni fognak. Aztán elindult a század, 
hogy egy lövéssel elfoglalja a falut. Ez az egy lövés azonban több bajt csinált nekünk, mint az oro
szoknak, akiknek híre-hamva sem volt a faluban. A lövést ugyanis a rohamlöveg adta le, és az, 
nem messze Banditól becsapódva annyi repeszt küldött az öreg bőre alá, hogy már félig haldokol
va szállították hátra. 

A faluban el sem akarták elhinni, hogy már nem az oroszok vannak ott. Mikor elhitték, akkor 
megkezdődött a sírás, elkerültek az eldugott füstölt oldalasok, és mi kezdtük magunkat hódítók
nak, illetve felszabadítóknak érezni. Nem is rossz érzés bejönni egy ellenségtől megszállt faluba 
úgy, hogy előbb az ellenség megpattan. Már kezdtek elhelyezkedni a tagok a házakban, mikor a 
falu déli vége felől lövöldözés hallatszott. - Mi az, valaki örömében lövöldöz? - kérdeztem ma
gamban, de mindjárt más lett a helyzet, amikor a következő géppuskasorozattal egy időben meg
szólalt fölöttünk az ismerős fütyülés, sőt egy-két laposabb lövés is végigverte a tetőket és a mel
lettünk lévő torony falát. Persze a Tóbiással rögtön megindultunk a hang irányába, a zsidó 
templomon át. Nagy nehezen eljutottunk végre a Kéri szakaszvezetőig, aki kb. egy rajjal keresztbe 
állva az úton két-három orosz golyószóróval és ugyanannyi páncéltörő ágyúval feleselgetett. Kissé 
túlzottnak ítéltem a túlerőt, és elhatároztuk hármasban - Kéri, Tóbi és én - hogy valamelyik pi
maszkodó páncéltörő ágyút kiemeljük. Alig értünk pár méterrel előrébb, mikor egy nyíláson kilát
va észrevettük, hogy az úton gépkocsik jönnek és oroszok szállnak ki belőlük. Hopp, nem igen van 
idő „kiemelésre", mert ha itt most nem történik valami nagyon gyorsan, akkor hamar vége szakad 
kéthelyi olcsó dicsőségünknek. Tóbiás leült ürülni egy szalmarakás mellé, már őt sem tudtam 
megvárni. Alig szuszogtam, mire a tartalék századot elértem és mozgósítani tudtam. Elszállt belő
lem a lelkesedés és leültem pihegni. - Soha sem fogom elfelejteni, és megbocsátani magamnak. 
Mire a pihenés után befutottam az előbbi helyre, egy páncéltörő ágyú már füstölt az odadobott sok 
kézigránáttól, kezelői holtan feküdtek körülötte, Kiss szakaszvezető pedig mell-lövéssel vánszor
gott hátra az utcából egy ház udvarába. - Gyorsan zajlottak le az események. Nem sokkal az után, 
hogy elmentem, a Kéri-raj - Tóbiással megerősödve - nekiment az első páncéltörő ágyúnak. Tóbi
ás - régi szokása szerint - kézigránátokat kezdett dobálni, Kéri pedig kiugrott az utcára, és mint 
egy őrült kezdett géppisztolyozni. Persze nem telt bele tíz másodperc, már le is lőtték a keskeny 
utcában, ahol legalább két golyószóró söpörte végig a házak oldalát. Tóbiás gránátjai azonban 
megtették a hatásukat: 17 kézigránát - 20 sebesült és halott, egy gazdátlanul maradt páncéltörő 
ágyú. Félelmetesen tud ez a gyerek bánni a kézigránáttal! 

Még fél óra, és a másik ágyú is „ki volt emelve" és a két oldalról felzárkózó tartalékunk elől az 
előbb még begyülekező oroszok gépkocsin, lopva elmenekültek. Az este már egy elcsendesedett 
faluban ért bennünket, az oroszok a vasútállomáson és a Hunyadi-kastélyban akadtak meg vissza
vonulásuk közben, mi pedig a falut tartottuk - három oldalról biztosítva. Nem mondom, egy kicsit 
kevés erő volt ez az árva zászlóalj egy ilyen nagy falu birtokban tartására, ilyen lehetetlen helyzet
ben, de muszáj volt. Szentgyörgyön és Újlakon még bent voltak az oroszok, a Marcali felé eső út 
is az ő kezükben volt, és persze a Hunyadi-kastély, a vasútállomás és vasútvonal területe. Nem is 
tudom, hogyan feküdhettem le olyan nyugodtan aludni - Holládon (!!!) Igen, Holládon. A dolgok 
lezajlása után kaptam magamat és visszamentem - szintén Tóbiással - Holládra. Nem volt buta 
gondolat, mert nagy vacsora várt és puha ágy. Mint azt a bizonyos repülőt. Közben még a század 
átcsoportosulását is ellenőrizhettem. Szép dolog a háború és főleg kényelmes. Tulajdonképpen 
szégyellni kellene magamat, hogy míg Godó Franciék valahol kinn éjjeleznek, addig én itt - 4 km-
re az orosztól - lebzselek. De valahogy nem megy a szégyenkezés. 

Mire másnap visszamentem Kéthelyre, a két aknavető szakasz már a templom melletti udvar
ban volt, Godó Franci elfoglalta az állomást, Kovács Franci egy szakasza pedig - német kötelék
ben - megtisztította az utat egészen Szentgyörgyig. Kimentem az állomásra: az orosz hullák úgy 
hevertek a sín és az erdőszegély között, hogy alig lehetett őket megszámolni. Franci mesélte, hogy 
ötször próbálkoztak meg a ruszkik ellentámadással, és ugyanannyiszor voltak kénytelenek véres 
fejjel visszafutni. 

Másnapra támadást terveztek a mieink az erdőre és a Hunyadi-kastélyra. Reggel 8 órakor indult 
meg Godó és Kovács a vasútállomás felől, a második század pedig a Kiss zászlós és Tassonyi pa
rancsnoksága alatt a falu déli végéről. Én is együtt akartam indulni a jobbszárnnyal, de olyan so
káig kellett a vetőállásban eligazítgatni, hogy mire a falu végére értem, a fiúk már eltűntek. 
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Helyszínvázlat az t ejtőernyős zászlóalj 
Icéthelyi harcaihoz, 



Egyedül az Eisler Jancsi géppuskás szakasza volt ott, éppen akkor vonultak be hátulról, Bartos 
Sanyiéktól. Velük jött Saci is, de ő valahol máshol lebzselt. Kis tanakodás után a Tóbiással és 
Imrével megindultam a század valószínű támadási irányába. Ott volt Habóczky mester is 
(Habóczky Antal őrmester). Alapos lövöldözés volt már, amikor elértük a vasútvonalat. Ott végre 
megtaláltam a 2. század egy szakaszát, mely makacsul ragaszkodott a vasúti töltés innenső oldalá
hoz. A szakaszparancsnok - egy őrmester - egészen kicsi volt és úgy nézett ki, az egész, mintha a 
tagok soha nem akarnák a töltés óvó ölét elhagyni. Nagy ordítozással ugrottunk át négyen a tölté
sen, ezzel aztán a beragadt szakaszt is magunkkal rántottuk. Nem telt bele tíz perc és már ott vol
tunk - bár csak vagy nyolcan - a kastélypark szélében. Nem tudom, hogy a többiek hova tűntek. 
Elhúztak jobbra-balra. Pedig a parkban csak elhagyott árkokat, aknavetőállást, elárvult kis orosz 
páncéltörő ágyút, és rengeteg kacatot találtunk. Nehéz volt a fal és a kastély közti területen átmen
ni, nem lőttek - de lőhettek volna. A kétemeletes kastély ablakai nagyon riasztóan és „sokat ígérő
en" néztek ránk. Borzongó gerinccel spricceltünk át a fal tövébe, pillanatok alatt átrohantuk a kas
tély földszintjét, és megállapítottuk, hogy itt sincs orosz. Kis idő kellett csak a rendezkedéshez, 
Rácz Gyulát jobbra küldtem a Sári-puszta és a kastély között menő út mellé, én pedig egy nehezen 
összeszedett rajjal - amely Tóbiásból, Imréből és egy kis golyószórós csoportból állt - tovább 
mentem a garázson és istállókon át a melegágyak felé. Egy kerítés lyukain átvergődve végre embe
reket pillantottam meg, kb. 30 m-re egy ház mellett. - Mi a fene, már ideértek a Godóék?- gon
doltam magamban. 

- Hol vannak a többiek - ordítottam oda nekik - mi van a Godó főhadnagy úrral? 
- Igyi szudá! - jöt t a válasz és akkor vettem észre, hogy velünk szemben egy kb. 30 fős orosz 

csoport áll, majdnem annyira tanácstalanul, mint mi. Annyira hozzászoktunk már, hogy itt sincs 
orosz, ott sincs orosz, hogy nem is akartuk elhinni az egészet. Fogolyejtés jutott először eszembe, 
de ugyanebben a pillanatban jobbra tőlem már hörgött a Tóbiás kezében a géppisztoly, mire az 
oroszok is közénk eresztettek egy sorozatot. Egy pillanat és máris a kerítés mögött lapultunk a go
lyószórós mellett, aki már feleselgetett a jobbra, elől lévő géppuskával. Nálam távcsöves puska 
volt. Tegnap kilőttem vele két orosz orvlövészt, de most, esetleges közelharcban, nem sok sikerrel 
kecsegtetett. Körülnéztem: alig volt körülöttem 6-8 ember. Ez így nem lesz jó, az oroszok már 
kezdtek rendezkedni, bár a távcsöves puska - amit Tóbiás kikapott a mélázó irányzó kezéből -
alaposan zavarta őket. Hiába kiabáltam hátra, egy lélek sem mutatkozott. Végre elhatároztam, 
hogy hátramegyek. Habóczky mestert már rég elküldtem, hogy a hátul maradt német rohamlövege
ket irányítsa a kastélyhoz. Kezdtem Tóbiással összeszedegetni a népet, mikor Tóbinak az jutott az 
eszébe, hogy be kellene nézni az erdőbe, a Godó Franciékhoz, mert már igen erősen kezdték a 
kastélyt lőni, gondolván, hogy ott még mindig oroszok vannak. Az erdőben meglehetősen zűrzava
ros helyzetet találtunk - mint ahogyan az „leszakadt szárnynál" várható is volt - de semmi érdekes 
nem várt ránk. Találtunk ugyan két sebesültet, akiket felmarkoltunk és nagy nyögések és izzadás 
közepette beszállítottunk a kötözőhelyre. 

Jó sok idő eltelt, mire visszavergődtünk a kastélyhoz. Ott már teljes volt a csönd és a béke, 
Kiss Zoltán százados úr (az I. ejtőernyős zászlóalj parancsnoka) a kastélyban trónolt a Kiss zász
lóssal, aki éppen jelentette, milyen borzalmas körülmények között „vette birtokba" a kastélyt. Nem 
szóltam egy szót sem, annál is inkább, mert volt a Kiss százados úrban annyi őszinteség, hogy el
mondta, mit látott a birtokba vételből. Az Eisler Jancsi ugyanis - a kerítés mellett lapító csoport
hoz keveredve - más irányt adott az eseményeknek: roppant kellemetlennek érezte ugyanis a jobb
ról köpködő orosz géppuskát. 

- Pillanat - intett egyet -, pillanat, mindjárt jövök! - és ezzel eltűnt. Öt perc múlva gránátrob
banás, szörnyű káromkodás és jajgatás hallatszott onnan, ahonnan előbb még géppuska zörgött, és 
pár pillanat múlva a Jancsi kölyökfeje bukkant föl az egyik trágyacsomó mellől. Vigyorogva inte
getett felénk. A géppuskás el volt intézve. Ezen aztán a többiek - főleg az ejtős irigységtől hajtatva 
- felszabadultak és egy kicsit balra tolódva megrohanták a gazdasági épületeket. Imre úgy lövöl-

46Ajtay Ferenc ejtőernyős főhadnagyot - „Sack" - az I. zászlóalj (Kiss Zoltán százados) segédtisztjét, a kí
sérleti szakasz parancsnokát saját kérésére osztotta be Kiss százados a halálosan megsebesült Juhász főhad
nagy helyére, a 2. század élére, ahol egy támadás során hamarosan hősi halált halt. 
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dözött géppisztolyával, mint egy őrült. Nem tudom, volt-e hatása, eredménye azonban igen - tü
neményes gyorsasággal elfogyott a tölténye. Undorral dobta el a bottá vált géppisztolyt és a barom 
nagy Parabellum pisztolyt kapta elő - amire mindig olyan büszke volt - , azzal folytatta a lövöldö
zést. Talán a találatok, vagy a látvány borzalmassága miatt-e - pici ember nagy pisztollyal lövöl
döz és ordít - de az oroszok, kb. 15-20-an, pánikszerűen berohantak egy házba. Imre utánuk. Már 
akkor a pisztolytöltény is elfogyott, de ez egyáltalán nem zavarta az artikulálatlan ordításban és 
előre rohanásban: pár másodperc múlva már a kézigránátjait hajigálta befelé az ablakokon. Soha 
nem volt valami nagy az Imre a céldobásban, minden második gránátja visszapattant az ablakokról 
és ezer csoda, hogy még ettől sem lett semmi baja. Lényeg az, hogy az oroszok - az „őrülttel nem 
lehet vitatkozni" elv alapján - rövid idő múlva ég felé emelt kézzel sorakoztak ki a házból, Imre 
pedig, napóleoni mozdulattal, foglyul ejtette őket. Utána - úgy látszik, ezt a gazdájától tanulta -
megállapította magában, hogy a mai zsoldért megdolgozott és tapintatosan visszavonult a kastély
ba, ahol alapos kutatásba kezdett, hogy az oroszok által otthagyott értékekből mit érdemes tulaj
donjogilag birtokba venni. Hogy az általa ejtett foglyokkal mi lesz, vagy, hogy egyáltalán hogyan 
alakul tovább a harc, az már nem érdekelte. 

Ezzel a nappal kezdődött a „kéthelyi pokol". Félreértések elkerülése végett közlöm, hogy az 
oroszok részére volt pokol. Úgyszólván minden nap sor került kisebb nagyobb támadásra az erdő
ben védő esernyős fiúk ellen, de azok még a rohamtávolságig sem jutottak el. Igaz, hogy az igen 
erős orosz akna- és csinbumm-tevékenység miatt nálunk is sok sebesülés esett, de még hasonlít
ható sem volt az orosz veszteségekhez. December 14-én én is megsebesültem. Egy ellenőrző utam 
alkalmával éppen egy vonalépítő járőrt toltam le, hogy túlságosan belátott területen viszik a drótot, 
mikor a mellettem lévő fa koronájába becsapott egy csinbumm-gránát. Alapos ütést éreztem a há
tamon - no pajtás, vége a dolognak - volt az első gondolatom, és beleestem egy pocsolyába. 

- Most fogok meghalni - mormoltam, de mivel a sáros víz nagyon hideg volt, melankolikus 
hangulatom pillanatok alatt elmúlt. Még mindig fekve - mintha a mozdulatlanság tartotta volna 
bennem a lelket - visszapislogtam a combját tapogató Imrére. 

- Valami affér van, Imre? 
- Főhadnagy úr is megsebesült? - kérdezte vissza riadtan Imre. 
- Nézze meg, hogy van-e lyuk a hátamon! 
-Van! 
- Nagy? 
-Nem! 
-Vér? 
-Semmi! 
Mintha vezényszó lett volna ez a „semmi", mint a güzübogár, pattantam fel a sárból és spric

celtem vissza az erdőbe. Utólag gondoltam rá, hogy milyen röhej lehetett, hogy a kopasz dombról 
hétrét hajolva - elől én, mögöttem Imre - riadt (vagy felszabadult?) arccal pattogtunk be az erdő
be. Az oroszok utánunk küldtek pár lövést. 

Az erdőben végre levethettem a bőrkabátot és a zubbonyt. Már az utóbbi ledobásánál jelentette 
Imre fapofával, mint egy tengeralattjáró kapitány: 

-Vér az ingen! 
Lejött az ing is és végre megállapítást nyert, hogy a hátamon, a gerinctől pár centivel jobbra 

egy, kb. 2 pengő nagyságú sebhely van és alaposan vérzik. 
Beballagtunk előbb a kastélyba, majd a faluban lévő kötözőhelyre. Aznap nem volt semmi kü

lönös baj, de mindinkább fájt, ahogy a napok múltak. A kis kopasz fejű zászlós azt mondta, hogy 
nincs szilánk benne, de harmadnap már kétségeim támadtak: esténként szédelegtem a láztól. Végre 
rá tudtam magamat venni, hogy ne menjek ki a „figyelőbe" és egy kocsival bementem Keszthelyre 
a kórházba. Mondhatom, gyönyörű kirándulás volt. Először is a szekér annyira összerázott, hogy 
csak nyögni tudtam, az orvos meg össze-vissza vagdalt, mire boldogan jelentette ki: - ahá! Vagyis 
megvan a szilánk. Bevarrta, letapasztotta a sebet és beutalt a kórházba. Az irodában, egy cédulával 
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a 10-es szobába küldtek. „Valahogy" eltévesztettem az ajtót és a kijáraton mentem ki. Azt hiszem, 
a következő napokban többször kereshették a 213-as számú - titokzatosan eltűnt - beteget. 

Délután, hiábavaló autóvárásom közben, találkoztam az örökifjú Árkynéval, aki már egyszer 
volt kinn nálunk. Itt valahol, egy balatonmelléki birtokon gazdálkodott őnagysága - ettől kapta 
modora a gazdatiszti ízt - és Kéthelyen azért járt, hogy a valahol Marcali környékén orosz oldalon 
maradt anyja után érdeklődjék, másrészt, hogy Edömérrel régi síbarátságát felelevenítse. Edömér 
akkor éppen kissé ingerült volt a sebesülésétől - aknaszilánkok sebezték meg a hüvelykujján és az 
állán a nagy támadás napján - úgy hogy a felelevenítés nem sikerült túlságosan. Most azt közölte 
velem a hölgy, hogy kijön hozzánk ápolónőnek. Csak hümmögtem egyet. Tudtam hogy nem fogja 
nálunk soká bírni. Ha béke van, akkor nagyon bájos emberek vagyunk, de egységben és pláne be
vetésen nem nevezhető tűrhető finomságúnak sem a nőkkel szembeni fellépésünk. De - mondom -
nem szóltam. Ellenben, mivel az autó csak nem jött, rövid huzavona után megállapodtunk a sebe
sültszállító gépkocsi vezetőjével, hogy holnap reggel nyolckor kivisz bennünket Kéthelyre. Az éj
szakai szállás gondját Arkyné úgy intézte el, hogy 7 óra tájt beállítottunk egy barátnőjéhez, és mi
vel mindkettőnknek elég bőr volt a képén, azonnal elfogadtuk az udvariasságból felajánlott 
szállást. Tartozom az igazságnak azzal, hogy a későbbi társalgás során olyan szimpatikusnak sike
rült mutatkoznunk, hogy az asszony már kész örömmel vetette az ágyakat számunkra. Azt hiszem 
ebben a pálfordulásban a legnagyobb szerepe azon harcászati fogásomnak volt, hogy kedves házi
asszonyunk korát a véltnél szemrebbenés nélkül tíz évvel kevesebbre becsültem. Ezt elkerülhetet
lenül félórás izgatott keresés követte egy ifjúkori fénykép után. Csakugyan nagyon szép volt haj
dan a méltóságos asszony, a nyomai még mindig látszottak rajta. 

Jól sikerült pehelypaplanos alvás után, reggel 1/2 9-kor már Szentgyörgyön túljártunk a kitűnő 
rugózású luxus-sebesültszállító kocsin. Szentgyörgy és Újlak között az árokban fekvő néhány riadt 
arcú tüzérről jöttünk rá, hogy repülők járnak felettünk. Jó negyedóráig dekkoltunk a bosszantóan 
alacsonyan járó orosz bombázók elől, míg végre folytathattuk az utat. Az asszony csodálatra mél
tóan viselkedett47. 

Alig értünk be Kéthelyre, újabb hullám jött. Éppen a vetőállás felé menve kapott el. Beugrot
tam egy udvarba, többre már nem volt időm. A sarkokban és a falak tövén vagy hét katona hasalt. 
A bombákat úgy seperték ki a gépekből, mint az ajtón a szemetet. 20-30 kisebb, nagyobb bomba 
hullott egy-egy gépből. Fantasztikus szerencsém most sem hagyott el. Állva simultam egy kerítés
hez, mikor öt bomba hullott az udvarra. A falak tövén heverők közül mindenki megsebesült, csak 
én maradtam épen - akinek pedig ideje sem volt lefeküdni. A csodálkozástól még magamhoz sem 
tudtam térni, mikor egy vadász sturcolt meg bennünket és egy géppuskasorozat tőlem 20 cm-re 
úgy végignyírta felülről lefelé a kerítést, mint a papírt. Nem tudom, mi a fenének álltam mögé, hi
szen semmit sem védett. Unni kezdtem a veszélyt és berohantam egy pincébe (nem mintha az sok
kal többet ért volna). Legalább egy fél óráig tartott az egész cirkusz, az utolsó hullámát már a ve
tőállásban élveztem végig. 

Itt megint csak a csodálkozás bűnét gyakorolhattam, de nem a magam szerencséjén, hanem a 
Thermo vakmerőségén. Nem akartam hinni a szememnek, amikor jött az utolsó hullám. Mindenki 
rohant az óvóhelyre, mikor megláttam, hogy Thermo, tempós mozdulattal hóna alá veszi a villám
géppuskáját és macskalépteivel kiballag az udvar közepére. Pont a közepére! Szólni sem volt 
időm, már jöttek a Sturmovikok. Thermo erre vállához emelte géppuskáját és unottan lőni kezdte 
az egyik, pont rárepülő gépet. Nagyszerűen feküdt a tüze, mire a gép egy billenéssel más irányba 
fordult. Thermo bosszúsan pattintott egyet az ujjával s csak akkor derült fel ismét a képe, amikor 
egy másik masina ismét felé kezdte meg a rárepülést. 

- Ez a klassz - rikkantotta -, pont rám repül, nem is kell előretartani! - Azt hiszem, az első 
ember volt a történelemben, aki egy rásturcoló ellenséges gépre azt mondta, hogy „klassz". Óh, 
Thermo! 

Az egész kéthelyi pokol legnagyobb szabású támadását vezette be ez a repülőelőkészítés. Közel 
két óra hosszat tartott egy körülbelül ezrednyi orosz erő többször megismételt támadása. És mi lett 
a vége? Szétszórva, megfélemlítve omlott össze a támadás, úgy, hogy - fogolyjelentések szerint -

A „civil" ápolónők hősiességéről Tassonyi is megemlékezik. (Tassonyi, 30.o.; MSZ1984. 75.o.) 
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még napok múlva is szedegették össze a visszafutott oroszokat a hátrább lévő falvakban. Pedig 
kezdetben úgy látszott, hogy sikerül a dolog. A kastély és a Sári-puszta között már két nap óta be 
volt állítva egy századnyi huszár, ott sikerült az oroszoknak áttörést kierőszakolniuk: a huszárok 
elfutottak. (Hogy nekünk mindig a huszárokkal van bajunk!) Egészen a falu széléig sikerült ennek 
a támadó éknek eljutnia, mikor a Godóék ellentámadása levágta őket a zömről. Mire a faluba értek 
volna, ott már Tassonyi legénykedett a rossz kezével, és néhány géppisztolysorozattal és vaktában 
leadott páncéltörő lövéssel teljessé tette a kavarodást a bolsiknál. Csoda, hogy miként tudtak 
meglógni ebből az egérfogóból. 

Ezzel a támadással, illetve a kivédésével elegünk is volt. Nem is tudom, hogyan sikerült meg
állni a helyünket ennyi baromsok orosz ellen. Mint mindig, most is nagyon jól esett a váltás. Igaz, 
hogy Keszthelyig gyalog kellett menni, de persze mindenkinek megérte. Keszthely szinte diadal
kapuval fogadott. Az újságok alaposan beharangoztak bennünket, mindenütt a „hős ejtőernyősök
ről" beszéltek és egészen megszokott dolog lett, hogy az ablakokból kiszólva be-behívták a fiúkat 
egy ebédre, vagy vacsorára. Szinte fájt, mikor ki kellett jönnünk a Festetich-kastélyból és - de
cember 23-án - beraktunk az állomáson, állítólag Pápa végcéllal útba indítva. 

Epilógus 

E fejezettel zárul a „Jegyzetek" első része. - Az ejtőernyősök 1945-ös harcairól, sor
sáról már esett néhány szó a bevezetésben. 

Nagy főhadnagy (azonossági száma: 1676-15-0336) sehol, a „Jegyzetek" második ré
szében sem ír saját kitüntetéseiről, holott a MH Központi Irattárának nyilvántartásában a 
„Kormányzói Dicsérő Elismerés (»Signum Laudis«) a hadiszalagon a kardokkal" és a 
Tűzkereszt I. fokozata is szerepel személyi adatai között. A Hadtörténelmi Levéltár ki
tüntetési javaslatai közt pedig nem csak a Signum odaítélése (402. csop. 6. sz., 1944. XI. 
13.) található meg, hanem a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjére (a hadiszalagon a kar
dokkal) (488. csop. 10. sz. 1945. ? ) és soron kívüli századosi előléptetésére (510. csop. 
30. sz. 1945. III. 14.) való felterjesztése is megtalálható. 

Nagy Árpád 1945 decemberében tért haza Karintiából, a brit megszállási övezetből, 
angol fogságból. A Magyar Demokratikus Hadsereg azonban nem tartott igényt a „nyu
gatos" tisztre, sőt még rendfokozatát is elvették.48 A 30 esztendős, tudományegyetemet 
végzett matematika-fizika szakos tanárra - bizonyára „bűnös" katonamúltja miatt, - a 
„népi demokráciának" civilben sem volt szüksége. így, rövid tanári munka után, állásából 
elbocsátva, más híján gépkocsivezetőként kereste kenyerét. 1948 májusában megnősült 
és rá egy évre fia született. 

1952. április 11-én motorkerékpárjával főútvonalon haladt és egy szabálytalanul ki
hajtó teherautós elgázolta. Ami a Vörös Hadseregnek nem sikerült, azt egy közlekedési 
vétségekért többszörösen büntetett személy elérte. Egy bátor magyar hazafival kevesebb 
lett. 

Sed: „Exegi monumentum aere perennius..."49 Nagy Arpád írása - bizonnyal - „érc
nél maradandóbb emléket állít" a m. kir. honvéd ejtőernyősöknek. 

„A 6. ker. Parancsnokság lg. Biz. 129/Ig. Biz. - 1946. sz. Határozatával rendfokozatától közig, úton 
való megfosztását rendelte el. Debrecen, 1946. 05. 17." (Nagy Árpád tiszti anyakönyvi lapján található fel
jegyzés.) 

49 
Horatius: Carmina, HL 30. 
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VITA 

BOROS Y ANDRÁS: 

MEGJEGYZÉS 
GERICSNÉ LADÁNYI ERZSÉBET TANULMÁNYÁHOZ 

A Hadtörténelmi Közlemények 111. (1998). évfolyamának 3. számát Zsigmond király emléké
nek szentelte. E szám számos kiváló és érdekes dolgozatot közöl, ezek egyike a 623-629. oldalon 
Gericsné Ladányi Erzsébet figyelemreméltó tanulmánya, mely Zsigmond 1397-es országgyűlé
sének bizonyos vonatkozásaival, a közszabadok, az ignobilisek, a partikuláris nemesek és a telek
katonaság kérdéseivel foglalkozik. 

Ez utóbbiról a Szerző a 629. oldalon a következőket írja: 

„Amikor az 1397. évi törvény a katonáskodásra kiállítandó jobbágyokról rendelkezett, a világi 
úri birtokon élők ama kategóriáját emelte ki, amely már az 1298. évi törvényt követő királyi taná
csi határozat szerint is teljesen szabad, azaz a költözés gyakorlatával élő elem volt. 1397-ben még 
nem beszélhetünk telekkatonaságról, hiszen telke, az osztásos földközösség keretében, a proprius 
népek kezelésében, a nem szabad állapotúaknak is lehetett, (kiemelés tőlem - B. A.) 

Az 1397-es rendi országgyűlés a hadakozó jobbágyok számának meghatározásánál a közsza
badokra épített, s ezzel teljesen elhatárolta őket az éppen szabadságot nyert ignobilisektől, akik ko
rábbi állapotukban nem tartoztak ilyen szolgálattal. 

A közszabad állapotú iobagioba beolvadó »ignobilis« mintegy négy évtized alatt érte el, hogy 
- telkes jobbágyként kodifikál tan - katonáskodásra fogható legyen. 

Telekkatonaságról tehát, törvénybe foglaltan, csak 1435-től lehet szó!" 

A Szerző elmélete szerint (másnak aligha nevezhetem, hiszen semmivel sem bizonyítja) az 
1397-es országgyűlésen katonáskodásra kötelezett teljesen, szabad, a költözés gyakorlatával élő 
jobbágyok miliciája még nem nevezhető telekkatonaságnak, mert telke a nem szabad állapotúak
nak is lehetett. A közszabad állapotú iobagioba beolvadó ignobilis négy évtized múlva érhette csak 
el, hogy katonáskodásra fogják, és csak akkor - 1435-ben - nevezhető ez a milícia telekkatona
ságnak. 

Mindezzel kapcsolatban a következők figyelembe vételét javaslom: 
A Szerzőnek annyiban igaza van, hogy az 1397-es dekrétumban a porta szó nem szerepel: „... 

quivis baronum et nobilium regni nostri possessionatus secundum exigentiam status et possi-
bilitatem virium ipsorum, scilicet de quibusvis viginti jobagionibus unum pharetrarium more exer-
cituantium promptuare et in ipsum exercitum duntaxat presenti guerra paganorum secum ducere et 
exercituare facere teneatur."1 

Valóban szerepel az 1435-ös dekrétumban: „... tempore universalis exercitus generaliter 
proclamati singuli barones, proceres et nobiles possessionati secundum quantitatem dominiorum, 
ipsorum, videlicet de singulis, triginta tribus iobagionibus proprias sessiones et terras more 
aliorum jobagionum in possessionum quibus resident, habentibus ... unum de centum trés ... ad 
quoslibet exercitus regni générales conducere teneantur."2 

Az 1397-es dekrétumból azonban világos, hogy a szóban forgó katonaság kiállítása a földesúr 
kötelessége, a jobbágyok száma pedig a földesúr vagyonának mértéke. A középkorban a hadako-

1 Franciscus Dőry - Georgius Bónis - Vera Bácskai: Décréta Regni Hungáriáé 1301-1457. Budapest I. k. 
1976., n. k. 1989. 

2 Uo. 279.0. 
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zás elsősorban a nemesek joga és kötelessége, s a főként nemesekből álló, csekély létszámú sere
gek a feudális társadalmi szerkezetű ellenfelek között elegendőnek bizonyultak. Ha azonban az 
ellenfél a szokottnál erősebb, hatalmasabb volt, serege az eladdig ismerteknél nagyobb létszámú
nak, esetleg harciasabbnak, fanatikusabb világnézetűnek bizonyult, a feudális államoknak növelni
ük kellett hadaik létszámát, másokat is fegyverbe kellett szólítaniuk. Erre Európa-szerte szinte 
minden országban találunk példákat.3 

A szokottnál nagyobb hadsereg kiállítása - melyre Magyarországon az addigi ellenfeleknél lé
nyegesen erősebb oszmán-török hatalom megjelenése óta lett szükség - a földesurak kötelessége 
volt, s a felvonultatott csapattestek létszámát az urak vagyonának nagysága határozta meg. 

Az 1397-es dekrétumban a földesúr vagyonának mértékéül a jobbágyok száma, a részletesebb, 
1435-ös dekrétumban pedig a jobbágytelkek száma szolgált. Hogy a földesúr által a jobbágyainak 
száma, vagy a jobbágy telkek száma szerint kiállított katonáknak milyen társadalmi réteghez kellett 
tartozniuk, sem az 1397-es, sem az 1435-ös dekrétum nem mondta ki. Ezért bizonygathatta a hazai 
marxista történetírás, hogy nem lehettek jobbágyok, mert az elnyomó földesurak nem adhattak 
fegyvert az elnyomott jobbágyok kezébe. Ezt az álláspontot - úgy vélem - sikerült megcáfolnom.4 

Bár a két dekrétum nem mondta ki, hogy a jobbágyok, vagy a jobbágytelkek után kiállítandó kato
nák személy szerint jobbágyok lettek volna, nagy többségük természetesen az volt, mert hiszen 
máshonnan nem is igen vehettek volna a földesurak az addigi hadakozókon kívül más katonákat, 
hogy az előírt létszámú fegyverest kiállíthassák. A dekrétumok azonban nem írták elő, hogy a ki
állítandó katonák csakis jobbágyok lehetnek, még kevésbé azt, hogy a jobbágyság melyik rétegé
ből valók legyenek. 

A földesúr által jobbágyportáinak száma után kiállított katonák között lehettek akár köznemes 
familiárisok is, kikre uruk korábban nem katonai feladatot bízott, adott esetben viszont fegyveres 
szolgálatukra tartott igényt. 

Az 1435-ös dekrétum nem a telkes jobbágyok száma szerinti katonaság kiállításáról intézke
dett, hanem a földesúr által kiállítandó katonaság növeléséről, melynek mértéke a földesúr jobbá
gyai telkeinek száma volt. Az 1397-es dekrétum a telek (porta) szót nem használta, de a földesúr 
vagyonának mértékét abban is a jobbágyok száma határozta meg, s annak arányában volt köteles 
hadi kontingensének növelésére. 

Az előbbiekben említettek szerint tehát a két dekrétum között nincs éles határ, mindkettő a te
lekkatonaság (militia portalis) kiállításáról intézkedik - mint azt a hazai irodalom a XVIII. század 
vége óta állítja. 

Borosy András: A paraszti milíciák a középkori Európa hadseregeiben. Hadtörténelmi Közlemények, 
XDÍ. (1972)462-504. o. 

Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Budapest 
1971. Passim. 
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SZEMLE 

BENCZE LÁSZLÓ - BONA GÁBOR - CSIKÁNY TAMÁS -
- HERMANN RÓBERT - KEDVES GYULA 

A SZABADSÁGHARC KATONAI TÖRTÉNETE 

Pákozdtól Világosig, 1848-1849 

(Budapest, Zrínyi Kiadó, 1998. 287 o.) 

Minden népnek, nemzetnek és országnak 
megvan a maga „mitológiája"; múltja kiemel
kedő, dicsőséges sikereiben, vagy tragikusan 
hősies elbukásában is példát mutatva felemelő 
eseményeinek összessége. Ezt magam is szük
ségesnek, sőt természetesnek tartom, amikép
pen azt is, hogy soha, míg ember él a földön, 
egyes események, vagy személyek megítélé
sében sohasem lesz teljes az összhang (gon
doljunk pl. Napóleonra és háborúira). 

A baj ott kezdődik, amikor a mitológia 
mítosszá válik, s valóságos emberek helyett 
mesebeli lényekkel telik meg, kárára a valóság 
hitelesebb megismerésének, s rossz szolgála
tot téve az illető nép külföldi megítélésének. 
Nem egyedi magyar sajátosság ez, sokhelyütt 
virágzik még afféle „öntudatpótlékként" mind 
a mai napig. Ez történt nálunk (például) 1848-
49-cel is. Ahelyett, hogy büszkék lettünk vol
na arra, hogy egy állandó fegyveres erő és ha
diipar nélküli kis ország legyűréséhez közel 
másfél évre és két nagyhatalom egyesített 
hadseregének mintegy két és félszeres túlere
jére volt szükség, mesebeli hősöket kreáltak 
kiemelkedő jelentőségű, de mégis csak esendő 
emberekből, s pokolbeli fekete ördögöket a 
helyzetet reálisan megítélő higgadt fejű sze
replőkből. Ugyanakkor mások kétbalkezessé-
gét nem voltak hajlandók észrevenni. így az
tán csekély 150 év kellett ahhoz, hogy olyan 
könyv szülessen a szabadságharcról, melyet 
őszintén merek az Olvasó szíves figyelmébe 
ajánlani. 

A szerzők hosszú ideje elismert kutatói a 
témának. Munkájukat Bona Gábor, a szerzők 
közül talán a legismertebb fogta össze, akinek 
sikerült azt az igen tiszteletreméltó bravúrt 
megvalósítania, hogy egységes stílusú és 
szemléletű könyv jött létre, anélkül azonban, 

hogy bármelyik szerzőtárs egyénisége csor
bult volna. 

Még mielőtt fejezetről-fejezetre végigte
kinteném a könyvet, lenne néhány általános 
megjegyzésem, melyek nem érintik a könyv 
érdemi részét, ám mégis sajnálatos, hogy 
kénytelen vagyok azokat szóvá tenni. 

Az egyik az alcím. Itt a régi beidegződést 
érzem, mely Pákozddal kezdte a szabadság
harcot, noha a szerzők az elején kezdik (nem 
számítva a politikai előzményeket): az április 
24-i nagykikindai vérengzéssel, a június 6-i 
titeli szerb fegyverszerzéssel, avagy Hrabov-
szky altábornagy (finoman fogalmazva is) 
balsikerü katonai akciójával, s végződik Ko
márom fegyverletételével. Tehát a szabadság
harc nem 1848. szeptember 29-től 1849. au
gusztus 13-ig, hanem 1848. április 24-től 
(vagy legkésőbb június 10-től) 1849. október 
2-ig (4-ig?) tartott. Megítélésem szerint cél
szerűbb lett volna talán a „A Délvidéktől 
Komáromig" alcím. A másik a törvények 
megjelölése. A korabeli hivatalos (és a törté
nelem által mindvégig használt) terminológia 
más, mint a könyv gyakorlata. Tehát 
1848:XXII. törvénycikk, és nem 1848/XXII. 
A kettőspont (:) használata különböztette meg 
a legmagasabb szintű jogszabályokat, a törvé
nyeket a törtvonallal (/) jelzett alacsonyabb 
szintű jogszabályoktól. Érthetetlen, miért kel
lett változtatni a régi gyakorlaton. Harmadik 
problémám a térképek dátumozása, mely 
minden eddig megszokottól eltér. Olyan dá
tum, hogy „9/16" - nincs! Ha szeptember 16-
át akarja jelenteni, akkor számmal, magyar 
rövidítésben IX. 16., esetleg „modernül" 09. 
16., „nagyon esetleg" IX/16. Nem értem, mi
ért nem lehetett megtartani valamelyik ha
gyományos megoldást. 
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Most már, a könyvön végigmenve, követ
kezzenek (előrebocsátom: javarészt elismerő) 
megjegyzéseim. 

Bencze László, a szerzőgárda korelnöke a 
es. kir. hadsereg szakértője. Tíz éve sincs, 
hogy remek könyvet írt a porosz-osztrák há
borúról. Most „A Habsburg-birodalom kato
nai rendszere" címmel nagyon világos és ért
hető áttekintést ad a Birodalom nem is olyan 
egyszerű katonai rendszeréről, mely egyszerre 
volt szülője és ellensége a megalakuló magyar 
hadseregnek. Mégpedig nem csak a szerve
zetének, hanem nagyrészt az azt alkotó kato
náknak is. Ismerteti az anyagi nehézségekből 
adódó létszám-problémákat. Felhívja a fi
gyelmet arra, hogy az Államtanács 1841-ben 
(felismervén a vasutak katonai szerepét) a 
magántőke érdeklődésének hiányában költ
ségvetési összegek felhasználásával gyorsí
totta meg például a stratégiai vasútépítéseket. 
Ám minden hiába volt, az 1848-as forradalmi 
hullám hatására: „Összeomlott az európai 
uralkodók hatalmát védő szövetségi rendszer, 
megrendült az egyes államok belső biztonsá
gát szavatoló katonai-rendőri hatalom. A for
radalmaktól szorongatott Habsburg fegyveres 
erő elvesztette ütőképességét. Az itáliai fel
kelők lekötötték a legjelentősebb harcképes
ségű csapatokat, a bécsi forradalmárok a had
vezetést." így aztán megnyílt Magyarország 
számára, „hogy a nemesi Magyarországból a 
nép Magyarországa" lehessen. 

Hermann Róbert az általa írt első fejezet
ben, amely a nagyon pontos, de kissé talán 
nehézkes „Az áprilisi törvények hadügyi ren
delkezései, a hadügyminisztérium és a katonai 
közigazgatás a szabadságharc idején" címet 
viseli, bemutatja a „Hadügyministerium" mű
ködését, többszöri kényszerű átszervezését, és 
az Országos Nemzetőrségi Haditanács szere
pét. Ez utóbbi - látszólag felesleges- szerv 
nagyon is szükséges volt addig, amíg remény 
mutatkozott a békés megoldásra, de a későb
biekben a kettősség és hatásköri átfedések 
csak megnehezítették az ügyek vitelét, nem 
beszélve arról, hogy Mészáros Lázár a sza
badságharc azon generálisai közé tartozott, 
akik nagyon tisztességes emberek voltak, s 
akkor is kitartottak az ügy mellett, amikor az 
események már túlléptek személyes meggyő
ződésükön; viszont a sarzsi mellé nála sem 
párosult megfelelő katonai tehetség. Ám mi
vel, kivételként, „saját ténykedését is kellő 
iróniával figyelte, ily módon bírta az egész 

politikai elit megbecsülését". A politizálásban 
járatlan Mészáros mindvégig a másodhegedűs 
szerepét játszotta Kossuth mellett, meg is 
próbált jó néhányszor lemondani, ám, nélkü
lözhetetlen lévén a legitimációhoz, végül is 
egészen a Függetlenségi Nyilatkozatig hiva
talban maradt. Az utána következő táborno
koknak már nem volt idejük igazán maradan
dót alkotni, bár néhány részterületen eredmé
nyesebbek voltak. 

A szabadságharc fegyveres erejét az átállt 
soralakulatoktól és a honvédségtől kezdve a 
szabadcsapatokig azonos című fejezetében 
Bona Gábor mutatja be. A szabadcsapatokról 
megjegyzi, hogy nagyobb részük nem váltotta 
be a hozzájuk fűzött reményeket Mindezeken 
túl én szenteltem volna egy, vagy két monda
tot a Rózsa Sándorral az élen honvédőnek fel
csapott betyároknak is. Rákosi Viktornak az 
ötvenedik évfordulóra írott félig-meddig do
kumentumregényéből, a „Hős fiúk"-ból idé
zek róluk egy rövid részt: „Vitézségük ellen 
nem is volt kifogás ... De ... oly kegyetlensé
geket követtek el, hogy a magyar kormány ké
sőbb feloszlatta a csapatot." 

Jól mutatja be a tisztikart is, kiemelvén a 
két meghatározó réteget: az egykori es. kir. 
tiszteket, akik az alkotmányra tett esküjükhöz 
híven az önállóságért harcoltak, és az össze
foglalóan Jurátusoknak" nevezett fiatal ér
telmiségieket, akik a szabadságharcot „a hal
adás és a reakció nagy európai összecsapása 
részeként" fogták fel, és a függetlenségért 
küzdöttek. Rajtuk kívül még ott voltak a kül
földiek is, akiknek zöme saját hazája jövőjéért 
(pl. német egységért, a lefigyel függetlensé
gért) harcolt, és a karrieristák, s akiket pusz
tán a „tehetetlenségi nyomaték" tartott a ma
gyar oldalon. 

Az mindenesetre biztos, hogy a honvédség 
nyitott testület volt, valóban érvényesült az 
ismert toborzó: 

„Közemberből káplár, hadnagy, 
Kapitány is lészen, 
Generálság, óbesterség 
Várja őt mind készen." 
Valóban nagyon sok hadnagy-százados 

kezdte egészen lent, s a honvédség tábornoki 
kara tele volt „hadnagy-százados korú" tisz
tekkel (pl. Czetz, Görgey, Klapka), ugyanak
kor a császáriaknál fiatalnak számított a hat
van körüli generális. 

Csikány Tamás fejezete, „A honvédsereg 
ellátása és utánpótlása", eddig elhanyagolt te-
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rületet mutat be az olvasónak, mégpedig igen 
logikus felépítéssel, a hadtudományokban já
ratlan olvasó számára is érthetően. Igazán ke
vesen tudhatták eddig, hogy az 1849 áprilisi 
komáromi csata után a császári sereg üldözése 
elmaradásának egyik oka a lőszerhiányban ke
resendő. S egyébként is, általában több ember 
volt, mint fegyver, s nem egyszer, több fegy
ver, mint amennyi lőszer kellett volna. Ez is 
olyan területe volt a hazai hadtörténetírásnak, 
mely fölött mind a nemzeti romantikua, mind 
a magát marxistának nevező hadtörténetírás 
elegánsan elsiklott. 

Kedves Gyula fejezete, „A szerb felkelés 
1848 nyarán és a délvidéki hadműveletek a 
honvédcsapatok kivonásáig" az elmúlt ötven 
év „tabutémáját" dolgozza fel. Az események 
egyes részletei a mai olvasót ijesztően emlé
keztetik az elmúlt évtized jugoszláv polgárhá
borús eseményeire. S nem véletlenül. 

A látszólag jóindulattal kezdődő magyar
szerb tárgyalások hamarosan zátonyra futot
tak. S bár hibáztathatjuk a tárgyalásvezetők 
(Stratimirovič és Kossuth) hajthatatlanságát, 
ne felejtsük el, hogy - francia forradalmi ha
tásra - mindkét fél eszményképe a nemzetál
lam volt, s főleg, hogy a kollektív jogok fo
galma, a nemzetközi jog akkoriban egysze
rűen nem létezett a liberális gondolkodók 
számára. Az igazi probléma azonban másutt 
volt. „A Szerb Fejedelemség a márciusi forra
dalom győzelmét az osztrák császárság meg
roppanásának értékelte, alkalomnak a szerb 
területek egyesítésére, s a teljes állami önálló
ság kivívására. Ügynökei ennek megfelelően 
tevékenykedtek a magyarországi szerbek kö
zött ..." Bár közvetlenül nem avatkozott be, 
„ezerszámra érkeztek Dél-Magyarországra a 
fegyveres szerb önkéntesek, akiket a kortár
sak, megkülönböztetésül a rácnak nevezett 
magyarországi szerbektől, szerviánusoknak 
neveztek. Ezek a szerviánusok voltak aztán a 
fegyveres harc legerőteljesebb szószólói, le
hetetlenné téve minden megbékélési kezde
ményezést. Válogatás nélkül prédálták fel az 
itt élő magyarok, németek, románok javait, s 
nemegyszer rác házakat is feldúltak..." 

Ennek ellenére eleinte nem látszott lehe
tetlennek a katonai megoldás sem, hiszen né
hány balsikerű kísérlet után az a Friedrich 
Blomberg es. kir. ezredes vert szét 1200 sor
katonájával egy 3 800 fős szerb hadoszlopot, 
aki végig császári oldalon harcolt. Csakhogy 
akkor még - és nem is ok nélkül - a 

szerviánusok megjelenését a Birodalom egy
sége elleni támadásnak vélték. Ám ahogy a 
szerb mozgalom irányítása császári kézbe 
csúszott át, úgy változott meg a helyzet. A cs. 
kir. tisztek egyre inkább a szövetségest látták 
bennük, s ezért - amíg egyáltalán harcoltak 
ellenük - félszívvel tették. A magyar parancs
nokok között pedig, rangidősségüknél fogva, 
eleinte olyanok vitték a vezető szerepet mint a 
nagyon becsületes és nagyon vitéz Kiss Ernő, 
kinek hadvezetési képességei még a Mészáros 
Lázáréinál is csekélyebbek voltak. Mire Vé-
csey és Damjanich személyében „megfelelő 
emberek kerültek a megfelelő helyre," az erők 
átcsoportosítása érdekében a Délvidéket ki 
kellett üríteni. Ez volt az egyik ára a tavaszi 
hadjárat későbbi sikereinek. 

Hermann Róbert első eseménytörténeti 
fejezete „Az 1848. őszi hadi események a 
Dunántúlon és a Felvidéken", melyben a ké
sőbbi szóhasználattal „főhadszíntérnek" neve
zett országrészben lezajlott eseményeket is
merteti. Miközben reálisan értékeli a pákozdi 
csatát előzményeivel és utózöngéivel együtt, 
nemcsak Roth hadoszlopának kudarcát mu
tatja be, hanem az olyan elfelejtett (elhallga
tott?) eseményeket is, mint Perczel muraközi 
harcai és stájerországi betörése. Katonailag 
indokoltnak tarja a Muraköz első - még Tele
ki vezérőrnagy által történt - kiürítését. Az al
só-ausztriai betörést illetően leszögezi, hogy 
„a közös fellépéshez mindkét oldalon hiány
zott a politikai akarat", azazhogy igazából 
maguk a bécsi felkelés vezetői sem óhajtották 
a magyar segítséget. A schwechati csatáról 
kiderül, hogy nem is volt akkora vereség; még 
a mozgó háborúra végképp alkalmatlan nem
zetőrök és népfelkelők - katonapszichológia-
ilag és emberileg egyaránt érthető - megfuta
modása ellenére sem. Hiszen éppen utána 
jelentette ki Windisch-Grätz tábornagy (igaz, 
elsősorban Répássy és Liechtenstein lovassá
ga összecsapásának hatására): „Ez nem egy 
szedett-vedett lázadócsorda. Ez hadsereg." 
Tulajdonképpen szerencsénk, hogy később 
elfeledkezett erről. A fejezetet Simunich altá
bornagy hadteste kisebb - és egyelőre lénye
gében eredménytelen - nyugat-felvidéki betö
réseinek ismertetésével zárja. 

Bona Gábor első eseménytörténeti fejeze
tében - „A téli hadjárat" - 1848 decembere és 
1849 februárja eseményeit mutatja be, még
pedig a magyar történetírásban szokatlan 
megoldással: nem vágja szét hadszínterekre az 
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eseményeket, mint általában szokásos, hogy 
aztán egymás után mutassa be a valóságban 
egy időben bekövetkezett történéseket, hanem 
párhuzamosan tárgyalja őket, mintegy körké
peket adva a hadihelyzetről. Először talán 
megdöbbentő, vagy legalábbis szokatlan ez az 
ábrázolási mód, ám második olvasásra belát
ható: ez a megközelítés jobban érzékelteti, 
hogy a kortársak hogyan élhették meg az 
eseményeket. Élve a szerkesztő jogával -
mely egyszerre lehetőség és kötelesség - , be
vezetésként politikatörténeti áttekintést is ad. 
Igen keményen bírálja az elmúlt ötven év 
marxista történetírását. Leszögezi, hogy az 
úgynevezett békepárti politikusok és katonák 
„tudatában voltak annak, miszerint a szabad
ságharc táborán belül képviselt valamennyi 
politikai elképzelésnek - így a sajátjuknak is 
- csak akkor van realitása, ha a harctéren 
győzelmet sikerül aratni". Magyarul: ha győ
zött volna a szabadságharc, akkor éleződött 
volna ki az eltérő politikai elképzelések kö
zött a különbség. A szabadságharc elbukásá
nak okait is egyértelműen fogalmazza meg -
bár nem elképzelhetetlen, hogy talán jobb lett 
volna az 1849 nyári eseményeket tárgyaló fe
jezetben. Mindenesetre: „Még ha nem tagad
hatjuk is, hogy e tekintetben más tényezőket 
is számításba kell vennünk, így az ország há
borús kifáradását, korlátozott gazdasági te
herbíróképességét, s olyan szubjektív ténye
zőket, mint a politikai és katonai vezetés té
vedéseit, vagy együttműködésének egyenet
lenségét, meghatározó jelentősége azonban a 
túlerőnek volt." Én mindenesetre hozzáteszek 
még egy okot: a nemzetközi elszigeteltséget. 

Rátérve az eseményekre, fontosnak tartom 
annak hangsúlyozását, hogy a magyar katonai 
és politikai vezetést váratlanul érte a császári 
haderő téli támadása, mert a téli hadjárat ab
ban az időben nem volt szokásos. Mindene
setre a váratlanul, novemberben támadó, élő
erőben és haditechnikában fölényben lévő, 
egységes haditervvel rendelkező császári se
reg komoly lépéselőnybe került a jelentős ré
szében bevetésre még nem alkalmas erőkkel 
rendelkező és egységes haditervet nélkülöző 
magyar haderővel szemben. Viszont ezt az 
előnyt sikerrel elvesztette 1849 januárjában, 
amikor a január 2-i haditanácsi döntés végre
hajtása során kiderült: a császári vezetés kép
telen a rögtönzésre, a váratlan megoldásokra 
történő azonnali válaszadásra. így végül a téli 
hadjárat a honvédsereg szempontjából ott is 

sikeres volt, ahol látszólag „csak" visszavo
nultak. Mert ez egyúttal az erők összpontosí
tását is jelentette egy tavaszi támadáshoz. 

Az erdélyi harcokat illetően megadja az 
elismerést Bem teljesítményének, de nem te
szi félistenné. A vízaknai csatáról kiderül, 
hogy azt valójában nem a császáriak nyerték 
meg, hanem Bem vesztette el. A Délvidékről 
pedig megírja, hogy szerb-osztrák hadtest tá
madása „a magyar és német falvak menekü
lésszerű népvándorlását eredményezte. Szór
ványos ellenállásra a nemzetőrség részéről 
csak ennek fedezéseként került sor." A mene
külés oka a szerviánusok kegyetlenkedése 
volt, mely pl. csak Zentán 2000 polgári áldo
zatot követelt... Todorovió ereje azonban nem 
volt elég legfontosabb feladatának teljesítésé
hez, a Kiskunságba és a Tiszántúlra való betö
réshez. Gróf Hadik Gusztáv ezredes Szegedet 
és Szabadkát szilárdan tartotta. 

Ezen időszak utolsó jelentős eseménye a 
kápolnai csata volt, tipikus találkozóharc, 
melyre egyik fél sem számított. A döntetlen 
színezetű csatát valójában Dembiňski azon 
döntése változtatta vereséggé, hogy mindenki 
akarata ellenére visszavonult. A tiszafüredi 
események teljesen érthetőek; csoda, hogy 
Dembiňski ezután még fontos feladatot kapott 
a későbbiekben... E dicstelen eseménysoro
zattal zárult a téli hadjárat időszaka. 

Bona Gábor „A tavaszi hadjárat" című 
fejezettel folytatja az események ismertetését. 
Ebben a szorosan vett „tavaszi hadjáraton" 
kívül szó van Erdély, a Bánát és Bácska fel
szabadításáról is. Megtudhatjuk belőle, hogy 
a „mellékhadszínterek" hadjáratai egyrészt le
galább annyira diadalmasak voltak, mint a fő
seregéi, másrészt hogy a fősereg előrenyo
mulása sem volt könnyed díszmenet. Kiderül 
például, hogy amit Klapka oly szépen elterve
zett, azt a tápióbicskei csatával kishíján el
rontotta. A Szerző a hadjárat legnagyobb győ
zelmének nem az isaszegi, hanem a nagysallói 
csatát tartja, s elolvasván a fejezetet, magam 
is hajlok erre a véleményre. 

A tavaszi hadjárat legtöbb vitát kiváltó 
eseménye Buda ostroma. Mindenesetre meg
tudjuk: a magyar sereg április végén nem volt 
abban az állapotban, hogy az osztrákokat ül
dözze és döntő csapást mérhessen rájuk. A 
létszámok lecsökkentek, a legénység kifáradt, 
ruhája-lábbelije elrongyolódott, fegyverei kar
bantartásra szorultak, lőszerben hiányt szen
vedtek, így kézenfekvő volt Buda ostromának 
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elhatározása, főleg, mert ebben (ha más és 
más céllal is) minden politikai irányzat egye
tértett. Végül is Buda ostroma - bár kiemel
kedő haditett volt - politikai célját nem érte el 
és „a döntésben akkor szerepet játszó résztve
vők egy része már az elhúzódó ostrom idején, 
mások pedig később e döntés rájuk háruló ré
szét nem vállalták, illetve annak felelősségét 
Görgei nyakába varrták". Az ostromlövegeket 
Guyon - személyes ellentét miatt! - csak kés
ve indította el, bár a helyzeten alig változta
tott. Hentzi vezérőrnagy - elöljárója, Weiden 
táborszernagy kifejezett tilalma ellenére -
rommá lövette a pesti Dunasort. A kortársak 
elborzadva szemlélték a barbár tettet, nem 
tudván, hogy csak zsenge elődje volt a XX. 
századi pusztításoknak... Mindenesetre 1849 
május végére Magyarország kilenctized része 
felszabadult... 

Mindez azonban mit sem változtatott az 
orosz intervención, legfeljebb megerősítette a 
cárt korábbi elhatározásában. Tudni kell, 
hogy Őfelsége, Minden Oroszok Cárja az 
1833. évi münchengrätzi szerződés értelmé
ben már 1848 tavasz végén szerette volna 
csapatait elindítani, azonban egyrészt maga a 
bécsi udvar maga is húzódozott a hivatalos 
felkéréstől, másrészt a többi nagyhatalom ag
gályait is el kellett oszlatni. Végül is 165 000 
osztrák és 193 000 orosz katona (a határok 
mögött még mintegy 75 000 főnyi tartalékkal) 
és összesen 1354 löveg indult 150 000 ma
gyar honvéd és 857 löveg ellen. 

Az utolsó hónapok harcainak a történetét 
Hermann Róbert írta meg „A nyári hadjárat" 
című fejezetben. Az osztrák-orosz haditerv 
koncentrikus előrenyomulásra épült, éppúgy, 
mint a korábbi osztrák. A főhadszíntérre ké
szített elképzelés jó és logikus volt, Erdély 
elfoglalásáé annál bonyolultabb. Mindeneset
re a támadók azt hitték, hogy pusztán erőfölé
nyükkel is gyorsan győzhetnek. 

A magyar hadvezetés nem remekelt. Klap
ka első haditerve borzasztóan rossznak bizo
nyult, újat kellett készíteni, majdhogynem 
rögtönözve. A Központi Hadműveleti Iroda 
felállítása elvben jó elképzelés volt, csakhogy 
a korabeli hírközlési viszonyok mellett nem 
tudhatott kellő időben és rugalmassággal rea
gálni a helyzet változásaira. A magyar hír
szerzésnek „fogalma sem volt" az ellenség 
helyzetéről és terveiről. A harcászati felderítés 
csődöt mondott. Perczel délvidéki veresége 
után nem volt már mód az erők átcsoportosí

tására. Betegségek tizedelték a katonákat -
igaz, mindkét oldalon. Vegyük hozzá, hogy a 
lelkesedés csökkent, a fegyelem lazult, s egyre 
jobban megnőtt a dezertőrök száma. 

Az új haditervről, már az első vereségek 
után, végül június 26-án döntött a miniszter
tanács. Két lehetőség merült fel: Komárom és 
Szeged. „Katonai szempontból a komáromi 
haditerv volt a lehető legjobb. Komárom a 
Habsburg Birodalom legjobb erődítései közé 
tartozott. Amíg magyar kézen volt, s a magyar 
fősereg ott állomásozott, addig a es. kir. főse
reg nem mozdulhatott el onnan." „A szegedi 
összpontosítás egyet jelentett a Dunántúl, a 
Felvidék és a Duna-Tisza köze feladásával. 
Szegedre minden egyes seregtestnek na
gyobbrészt gyalog kellett megtennie az utat, 
mindvégig kitéve a cs. kir. és orosz hadsereg 
üldözésének. A szegedi összpontosítással a 
magyar hadsereg egyszerre vonta volna magá
ra az orosz és cs. kir. hadsereg támadását. 
Szeged környékén nem voltak komoly erődí
tések..." Ezek után jogosnak érzem a vélemé
nyem, mely szerint kisebb katonai csodának is 
tekinthető, hogy június-július folyamán a 
magyar hadsereg az aktív védelemmel, várat
lan hadmozdulatokkal - melyek közül talán a 
legbravúrosabb, de nem az egyetlen volt Gör
gei Komárom-Szeged közötti vonulása - két 
hónapig igen kellemetlen élményekben része
sítette az intervenciós erőket. 

Aztán alig két hét alatt mindennek vége 
lett... Erdély augusztus legelejére elesett (Se
gesvár, VII. 31., Miklósfalva és Kászonújfalu 
VIII. 1.). Az erdélyi hadsereg hat hét alatt 
75 %-os veszteséget szenvedett (a segesvári 
csatában pl. 52 %-os volt a veszteség), de 
megakadályozta, hogy az ellenség kitörjön az 
Alföldre. Feladatát tehát teljesítette. 

Dembiňskinek azonban így is sikerült a 
temesvári csatában döntő vereséget szenved
nie, pedig, kivételesen, erőfölényben volt. 
Mindenesetre a temesvári csatavesztés után a 
katonáknak csak felét tudták Lúgoson össze
szedni. Maradt Görgei parancsnoksága alatt 
25 000 harcképes ember (+5 000 fegyvertelen 
újonc) és 144 löveg - szintre minden lőszer és 
élelem nélkül. Azzal, hogy Görgei az oroszok 
előtt tette le a fegyvert, számos életet meg
mentett. Haynau ugyanis eredetileg az összes, 
a honvédseregben szolgált volt cs. kir. tisztet 
ki akarta végeztetni. 

A várak valamivel tovább kitartottak. Iga
zán érdemi védelmi harcot azonban csak a le-
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gendává vált Komárom és Pétervárad tudott 
folytatni. Nem véletlen, hogy a komáromi ka-
pitulációs feltételeket a péterváradiakra is ki
terjesztették, pedig akkor még a es. kir. legfel
sőbb vezetés nem volt kegyes hangulatában. 
Pétervárad (amely gyakorlatilag 1848 nyarától 
ostrom alatt állt) szeptember 7-én, Komárom 
október 2. és 4. között került a cs. kir. hadse
reg kezére. 

„Az európai forradalmi mozgalmak közül 
a magyar volt az egyetlen, amelyet csak ide
gen csapatok bevetésével sikerült leverni, s 
egyben a magyar hadsereg volt az utolsó, 
amely befejezte az ellenállást." 

Az utolsó fejezet, „A megtorlás és a ma
gyar katonai emigráció," ismét Bona Gábor 
munkája. A megtorlás az akkori fogalmak sze
rint óriási volt. 150 főt végeztek ki, 1200 főt 
ítéltek várfogságra, 40-50 000 egykori honvé
det (tisztet, altisztet és közlegényt) soroztak 
be közlegényként a cs. kir. hadseregbe. És 
még ott voltak az igazoló- és vizsgálóbizott
ságok „valamennyi állami közigazgatási is 
kincstári hivatalnok, valamint nyugalmazott 
katonatisztek forradalom alatti magatartásá
nak személy szerinti megvizsgálására". 

1850-ben már érezték Bécsben, hogy túl
lőttek a célon. Egyrészt menesztették Haynaut 
- az ő „túlkapásainak" állítva be számos ese
ményt - , majd fokozatosan egyre tágabb és 
tágabb körben adtak amnesztiát. 

Különösen nagy problémát jelentettek a 
kényszersorozott egykori honvédek. Megbíz
hatatlanná vált miattuk a hadsereg! így aztán 
1850 őszétől egy részüket szabadságolták, 
más részüknek lehetővé tették, hogy pénzzel 
váltsák meg a szolgálatukat. A volt honvéd
tisztek számára pedig megnyitották a lehető
séget, hogy bekerüljenek a cs.kir. tisztikarba... 
Egy részük aztán ott volt 1867-68-ban a má
sodik honvédség bölcsőjénél. 

Az emigráció változatos jellegű és sikerű 
tevékenységét így értékeli a szerző: „Az 
1848/49-es magyar emigráció alapvető célját, 
Magyarország fegyverrel történő felszabadítá
sát külföldi segítséggel tehát nem tudta meg
valósítani. A végső célként külföldön mindig 
is ezért - vagy, mint az észak-amerikai pol
gárháborúban: az általános emberi szabad
ságjogokért - küzdő magyar katonák áldozata 
mégsem volt hiábavaló. Küzdelmük jelentős 
mértékben hozzájárult az osztrák-magyar ki
egyezés folyamatához, harcaik során pedig jó 
hírnevet szereztek nemzetünknek Törökor

szágtól Olaszországon át az Újvilágig." 
A szerzők tartózkodtak minden aktualizá

lástól, pedig csábító lett volna, mint pl. a dél
vidéki harcok esetében. Bennem azonban 
felmerült néhány kérdés: 

Mi magyarázza Dembiňski „keljfeljancsi-
ságát", azt, hogy a legnagyobbnak tűnő ku
darcok után is újra és újra előszedik? Valóban 
csodálatra méltó katonai pályafutás az övé: 
úgy lett altábornagy, hogy tudtommal egy 
csatát nem nyert meg... 

Vajon tisztában volt-e valaha is a kama-
rilla, vagy az osztrák diplomácia, hogy a szerb 
felkelés támogatásával az első szöget húzta ki 
a Birodalom épületéből? 

Ami a megtorlást illeti: 56-on edződött 
felfogásunk szerint igencsak enyhe volt. Az 
illetékes hatóságok munkájában nemegyszer 
érződött a hagyományos „schlamperei": Pech 
Antal, a Pénzügyminisztérium tisztviselője 
szállította el a téli hadjárat idején a pénzver
dét és a mozdítható nemesfémkészletet Kör
möcbányáról a Tiszántúlra. Ott volt - igaz ci
vil tisztviselőként - Világosnál. Az osztrá
koknál úgy ki tudta magát magyarázni, hogy 
elengedték. Később persze célszerűbbnek ta
lálta emigrálni, s csak 1867-ben jött haza. A 
körmöcbányai kohónagy Richter György volt. 
Kossuth bizalmi embere, egyik legelső pénz
ügyminiszteri intézkedése volt az ő kinevezé
se. Ö adta ki az elszállítandó gépeket és ne
mesfémet. Mégis: 1850 februárjában kelt 
„vom Pressburger Kriegsgericht" az az iga
zolás, mely tanúsítja, hogy milyen rendesen 
viselkedett. Igaz, ő is elköltözött Nagybányára 
néhány évre. Tannenberg György kamarai er
dőtiszt (Richter György apósa) is aláírta a 
trónfosztás utáni hűségnyilatkozatot, néhány 
év múlva mégis erdőmesterré lépett elő. (Az 
ilyen tömegesen aláírt „hűségnyilatkozatok," 
meg egyebek értékét a XX. században jobban 
a helyére tudjuk tenni, mint akkoriban...) 

Külön kérdés a nemzetiségek részvétele a 
szabadságharcban. Leegyszerűsítés „nemzeti
ségi lázadásról" beszélni. Egységesen csak az 
erdélyi románok és a délvidéki szerbek for
dultak szembe a magyar kormánnyal, ugya
nakkor a tiszántúli románok kiváló honvédek 
voltak. Az előbbiek ortodoxok voltak, az 
utóbbiak görög katolikusok. Meggyőződésem 
szerint itt még valójában vallásháborúról volt 
szó! Az erdélyi szászok szeparatizmusa sem 
ismeretlen, ők különállásukhoz ragaszkodtak 
mereven, - később Bachhal szemben is. A 
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németség többi része - a „császáriak torká
ban" lévő poncichtereket leszámítva - Ma
gyarország oldalán harcolt. A délvidéki svá
bokat a szerviánusok kegyetlenkedése való
sággal odakényszerítette a honvédség oldalára 
a nem-pravoszláv délszlávokkal, a sokácokkal 
és bunyevácokkal, valamint a bánsági romá
nokkal együtt. A felvidéki németek viszont 
már Bocskai óta a magyar mozgalmak hívei 
voltak. Ne feledkezzünk meg a kuruc moz
galmak lőcsei és késmárki vértanúiról - mind 
németek (cipszerek) voltak. A ruszinok min
dig is „Rákóczi népének" vallották magukat, 
számukra a pánszlávizmus és a „cár atyuska" 
nem volt vonzerő, hiszen görög katolikusok 
voltak, a szlovákok pedig úgy érezhették, a 
jobbágyfelszabadítással nagyon sokat nyertek, 
talán mindent. Mindenesetre Hurbán légió
szervezése szinte csődöt mondott és a leg
megalázóbb vereséget a kápolnai csatával 
egyidőben Murányváraljánál a szinte teljesen 
szlovákokból álló gömöri nemzetőrségtől 
szenvedték el. A branyiszkói győzők jelentős 
hányada is a szlovákok közül került ki. (A 
horvát kérdés más, ott állami jellegű szepara
tizmusról volt elsősorban szó.) 

A nem magyarországi származású tisztek-

Milán Nikola Vego Hercegovinában szü
letett, 12 évig az egykori jugoszláv haditenge
részet hivatásos tisztjeként szolgált. 1976-ban 
telepedett le az Egyesült Államokban, ahol 
jelenleg a Naval War College professzora. 
Legújabb könyvében 1981-ben megvédett 
doktori disszertációjának egyik fejezetéhez 
nyúlt vissza, s annak témáját boncolgatja jó
val részletesebben: az Osztrák-Magyar Mon
archia kül- és belpolitikájának kapcsolatát a 
cs. és kir. flotta fejlesztésével. 

Vego művének előszavában említést tesz 
azokról motívumokról, melyek a cs. és kir. 
haditengerészet történetének kutatására ösztö
nözték. Ezek között első helyen szerepel cso
dálata az egykori osztrák-magyar haditengeré
szet „nagyfokú fizikai és szellemi túlélő

nél pedig nem elhanyagolható a „cherchez la 
femme..." -jelentős részüket felesége, szerel
me tartotta magyar oldalon. 

Most, 150 évvel később, az utókornak 
kellő tisztelettel illene visszanézni az esemé
nyekre. Csakhogy a mai racionalista ember 
valahogy nagyon nehezen érti meg azt a ro
mantikus hősiességet, mely a szabadságharc 
szereplőit zömmel áthatotta.S erről a csodá
latos küzdelemről végre olyan könyv szüle
tett, mely illő, hogy minden magára adó ma
gyar család könyvespolcán ott legyen. Értékét 
növeli a minden fejezet végén található rész
letes irodalomjegyzék. 

Gondolataimat azzal zárom, hogy a szer
zők nem ülnek babérjaikon. Tudják, hogy 
most jön a neheze, a részletkérdések megol
dása. Az egyes csapattestek, intézmények 
története, az utólag másodlagosnak tekinthető 
kisebb összecsapások pontosítása. Persze, 
számos felhasználatlan anyag van még. Ezek 
egy része a legmélyebb ismeretlenségben buj
kál, más része pedig kutathatatlan, mint az 
oroszországi levéltárak anyagai. Vajh med
dig? Remélem, nem az unokám fog róluk re
cenziót írni. 

Nagy Domokos Imre 

képessége," a jugoszláv haditengerészetben 
tapasztalható „kontinuitása" iránt, értve eza
latt a ma is látható masszív parti erődítmény
rendszert és a kiképzési rendszer hagyomá-
nyozódását, továbbélését a jugoszláv haditen
gerészetben. Sajnos az osztrák-magyar és a 
titói jugoszláv haditengerészet kiképzési rend
szere közötti, fentebb említett hasonlóságot 
nem fejti ki részletesebben, pedig e téma is 
minden bizonnyal nagy érdeklődésre tartana 
számot. 

Az 1904. év több szempontból is mérföld
kőnek számít a cs. és kir. haditengerészet tör
ténetében. A felgyorsult ütemű hajóépítés 
ugyan már évekkel korábban megkezdődött, 
de ebben az évben döntő fontosságú esemé
nyek történtek: megszavazták a flotta törté-

MILAN N. VEGO 

AUSTRO-HUNGARIAN NAVAL POLICY 1904-14 
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netében az első, több éves, rendkívüli hitelt, 
és megalakult az osztrák Flottaegyesület, 
amely, a trónörökös feltétlen támogatását él
vezve, hamarosan igen befolyásos szervezetté 
nőtte ki magát. Mellékesen megjegyzendő, 
hogy a haditengerészet vezetése is ebben az 
évben egyezett ki a magyar politikusokkal, 
akik eladdig erősen ellenezték a flotta költ
ségvetésének legkisebb mérvű emelését is. 
Ekkor azonban a haditengerészet jóval na
gyobb, kvóta szerinti magyarországi ipari 
megrendelések, főleg pedig tengeri hadihajók 
magyar gyárakban való építésének ígéretével 
igyekezett megnyerni a magyarokat, hogy ne 
gördítsenek komoly akadályokat a költségve
tés növelése elé. Ez az egyezség egyébként 
még évekig nem működött, részint a magyar 
belpolitikai válság következtében, részint pe
dig azért, mert a magyarok továbbra is keve
sellték az ipari megrendeléseket. 

A könyv elején röviden megismerkedhe
tünk az Osztrák-Magyar Monarchia történeté
vel, gazdaságával és nemzetiségi viszonyai
val, valamint a haditengerészettel és a mögöt
te álló ipari-pénzügyi érdekeltségekkel. E rész 
főként a térséget kevéssé ismerő nyugati olva
sók számára volna hasznos, de értékét lerontja 
a - sajnos az egész műre jellemző - sok apró 
pontatlanság. Ez különösen azért bosszantó, 
mert a könyv ettől eltekintve bőséges forrás
anyagra támaszkodó, jól megírt munka, a 
szerző a térségből származik, ráadásul a dok
tori disszertáció óta eltelt 15 esztendő alatt 
találhatott volna módot arra, hogy a pontat
lanságokat kigyomlálja. 

Vego a külpolitika elemzésekor elsősor
ban az olasz-osztrák kapcsolatokra koncent
rál. Bár a két ország a Hármasszövetség tagja
ként szövetséges volt, 1900-ban pedig meg
kötötték a német-osztrák-olasz flottaegyez
ményt, a Monarchia inkább ellenségként te
kintett Olaszországra. Az olasz irredentizmus, 
amelynek hangja jóval erősebb volt, mint va
lódi politikai befolyása, elősegítette a kap
csolatok romlását, ugyanakkor kiválóan rá le
hetett mutatni, mint potenciális veszély
forrásra, ha a hadsereg és a haditengerészet 
költségvetésének növelését kellett megindo
kolni. Ez a módszer Olaszországban is műkö
dött, ott az osztrák részről megnyilvánuló fe
nyegetettséget használták ki a hadi költség
vetés növelésére. 

Bosznia-Hercegovina annexiójában a föld
rajzi helyzetből következőleg a flottának nem 

sok szerep jutott, de a balkáni válság, közvet
ve, mégis okozója lett az egyre élesedő olasz
osztrák flottaversenynek. Az annexióra Olasz
ország „szövetségeshez méltatlanul" igen el
lenségesen reagált, 1908-1909 telén a két or
szág közötti kapcsolatok a mélypontra jutot
tak. Franz Conrad von Hötzendorf preventív 
háborút sürgetett, Montecuccoli gróf, a hadi
tengerészet főparancsnoka pedig, a háborús 
veszélyre való hivatkozással, új flottatervet 
terjesztett az uralkodó elé. Montecuccoli ter
vének legfigyelemreméltóbb részlete négy 
20 000 tonnás dreadnought építésére vonat
kozott. Miután az olasz sajtó hírt adott e terv
ről, Olaszország is belefogott egy dread
nought építésébe, miközben Montecuccolinak 
nem sikerült pénzt biztosítania az osztrák
magyar dreadnought-programra. Az éppen 
megrendelés nélkül maradt osztrák hajóépítő 
ipar merész és alkotmányellenes lépésre 
szánta el magát: két hajó saját kockázatra 
történő megépítését tervezte, melyeket a ha
ditengerészet a költségek megszavazása után 
megvett volna. A flotta protektora, az anti
szemita érzelmű Ferenc Ferdinánd személye
sen zarándokolt el Rotschild báróhoz a vállal
kozás anyagi háttere biztosításának érdeké
ben, de végül a terv megbukott a politikusok 
tiltakozásán. A négy hajó építését végül 1911 
elején szavazták meg. 

Olaszország és a Monarchia viszonya az 
élesedő flottaverseny, majd pedig a Líbia 
megszerzéséért kitört olasz-török háború miatt 
közel került a törésponthoz. Olaszország 
ugyanakkor szembe került az Antanttal is, kü
lönösen Franciaországgal. Az első balkáni 
háború tovább bonyolította a helyzetet, de 
Albánia kérdésében a két hatalom közös tá
borba került, és ez végül elvezetett a Hármas
szövetség megújításához. Olasz kezdeménye
zésre tárgyalások kezdődtek a flottaegyez
mény megújításáról is, melyek sikeresen zá
rultak, és az új egyezmény 1913. november 
elsején életbe lépett. Olaszország és a Mo
narchia egy Franciaország ellen vívandó há
ború esetére összehangolt földközi-tengeri ha
ditengerészeti együttműködésre is készített 
terveket, de azokat elmosta az első világhábo
rú kitörése. 

Vego könyvében nagy teret szentel Ferenc 
Ferdinánd trónörökös kiemelkedő szerepének 
a flotta fejlesztésében. A trónörökös, az ural
kodóval ellentétben, mindig szimpátiával te
kintett a flottára. Ferenc Ferdinánd politikai 
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befolyása 1906 után növekedett meg különö
sen, katonai irodája pedig az uralkodó katonai 
irodájával vetélkedő, jól szervezett intéz
ménnyé nőtte ki magát. A Belvedere-ben köré 
csoportosult erők is osztották nézeteit, kedvelt 
politikusa, Karl Lueger, a flotta nagy támoga
tójának számított, s a délszláv trializmus gon
dolatának pártolása miatt hozzá húzó délszláv 
politikusok is elkötelezett hívei voltak a ha
ditengerészet fejlesztésének. A trónörökös 
1911-től azt tervezte, hogy trónralépése után 
külön haditengerészeti minisztériumot állít 
fel, nem törődve a magyarok részéről várható 
erős tiltakozással az újabb közös minisztérium 
miatt. 

Ferenc Ferdinánd 1906-tól haláláig min
den tekintélyét, formális és informális kap
csolatát felhasználta a flotta támogatására, 
költségvetésének növelésére, terveit és a trón
ralépésében bízó híveinek számításait azon
ban keresztülhúzta a szarajevói merénylet. 

Külön fejezet foglalkozik az 1904-ben 
alakult osztrák Flottaegyesülettel, amely né
met mintára alakult meg. 39 fős tagsága tíz év 

A szerző a XX. század azon kevés kariz
matikus egyéniségei közé tartozik, akik pozi
tív értelemben nyomták rá egyéniségük bélye
gét népük történelmére. Mivel 
„ellenforradalmárnak" számított, természete
sen idehaza alig lehetett róla valamit is tudni. 
Igaz - tekintettel a finnekkel fennálló, jónak 
minősített kapcsolatokra - , legalább nem ol
vashattunk róla zagyvaságokat sem. Vég
eredményben ez is valami. Most az ő terje
delmes emlékiratainak egy vékonyka fejezetét 
kapja meg - a szerző halála után vagy negy
venhat évvel - a magyar olvasó, igaz, a szá
munkra egyik legérdekesebb részt, az 1939-40 
fordulóján lezajlott szovjet-finn háborúról be
számoló fejezetet. 

alatt 42 000 fölé emelkedett, prominens tag
jainak és a közvélemény növekvő támogatá
sának köszönhetően nagy befolyással bírt a 
Reichsratban is. A Flottaegyesület első elnöke 
Ernst Sylva-Tarouca gróf, Ferenc Ferdinánd 
barátja, első alelnöke pedig Kari Lueger, Bécs 
népszerű polgármestere lett. 1905 októberé
ben indult az egyesület havi lapja, a Die 
Flagge, amely igen gyakran a német Flotta
egyesület szólamait szajkózta. A haditengeré
szet 1906-tól engedélyezte aktív tisztjeinek a 
belépést, s a következő évek során több száz 
tiszt lépett be a Flottaegyesületbe. Az egye
sület megalakulásának és növekvő befolyásá
nak nem csekély része van abban, hogy a ha
ditengerészet költségvetésének aránya a teljes 
védelmi költségvetésben a századfordulós 
7 %-ról 1914-re 25 %-ra nőtt. 

Összességében Vego könyve jól megírt, 
színvonalas munka, amelyet mind a cs. és kir. 
haditengerészet történetével foglalkozó kuta
tók, mind a téma iránt érdeklődők haszonnal 
forgathatnak. 

Krámli Mihály 

Mindig is sejtette minden gondolkodó ol
vasó, hogy a szovjet történetírás valójában 
csak történet-írás, ám hogy mennyire az volt, 
azt csak mostanában érzékeljük igazán. Na
gyon érdekes adatokat és tényeket találunk az 
Emlékiratok eme sovány kis részletében is. 

A finn fegyveres erőkre is jellemző volt, 
ami a második világháború előtt jó néhány or
szágra: a parlamenti pártok torzsalkodása és a 
rövidlátó politikusok »jóvoltából" messze 
nem volt felkészülve egy háborúra. Ebből ter
mészetesen az következett, hogy „a kormány
nak nem állt rendelkezésére olyan hadsereg, 
amilyet külpolitikája megkívánt volna, és 
most le kellett volna vonnia a következtetése
ket a védelem fejlesztésével kapcsolatos ma-

G. MANNERHEIM 

A TÉLI HÁBORÚ 
(1939-1940) 

Részlet Carl Gustaf Mannerheim tábornagy 
„Minnen" (Helsinki, 1952.) című emlékirataiból 
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gatartásából, hisz bizony még a legutóbbi he
tekben is ellenkezést tapasztaltam egy szóban 
forgó szerfelett fontos költségvetési összeg 
ügyében." - írta az 1939 őszi szovjet-finn tár
gyalások időszakáról Mannerheim, akit ez a 
válságos időszakban is megmutatkozó politi
kai naivitás és értetlenség arra késztetett, hogy 
benyújtsa a köztársasági elnöknek lemondását 
hadseregfőparancsnoki tisztéről. Egyidejűleg 
terjedelmes átiratban foglalta össze állás
pontját a helyzettel kapcsolatban, melyben 
megállapította, hogy az ország felkészületlen 
a háborúra, és egyre érezhetőbb az idő szorí
tása. Fejtegetéseit így fejezte be: „A hadsereg 
szelleme a lehető legjobb, és jelenleg népünk 
lelkesedése is magas fokon áll, de Finnország 
népe hisz abban, hogy kormánya gondosko
dott az ország védelmi felkészültségéről, és 
hadserege nem gyanakszik, hogy nem lesz 
elegendő fegyvere abban az ősi ellenséggel 
vívott élethalálharcban, amelyre felszólítják." 

Az elnök a lemondást december elsejével 
elfogadta... Az élet azonban közbeszólt. No
vember 26-án a Szovjetunió történelme egyik 
legprimitívebb provokációját követte el. Az 
ún. „mainilai lövésről" van szó. „... Molotov 
közölte Finnország moszkvai követével, hogy 
a Karjalai-földszoroson 15.45-kor finn oldal
ról ágyútüzet nyitottak a Mainila faluban el
helyezett orosz csapatokra, amikor is három 
közkatona és egy altiszt meghalt, és kilenc 
személy megsérült." Ezen bejelentés hiteles
sége már eleve vitatható volt, hiszen - épp a 
provokációs lehetőségek csökkentése érdeké
ben - a finn tüzérséget lőtávolon kívülre von
ták vissza a határtérségből. A robbanás egyéb
ként a község melletti nyílt mezőn történt és a 
finnek hamarosan bemérték, hogy a lövéseket 
a Szovjetunió belseje felől adták le. Ennek 
válaszjegyzékbeli közlése természetesen hi
degen hagyta Moszkvát és minden ment to
vább megkezdett úton: 27-én felmondták a 
Finnországgal fennálló meg nem támadási 
egyezményt. A finn válaszjegyzéket a Szov
jetunió mintha észre sem vette volna. 29-én 
szovjet oldalról már tüzet kaptak a finn határ
őrök, s 30-án reggel a szovjet légierő hadüze
net nélkül finn városokat bombázott. 

A háború tehát elkezdődött. Mannerheim 
azonnal jelezte, hogy hajlandó lemondását 
visszavonni, melyet az adott helyzetben ter
mészetesen megnyugodva vettek tudomásul. 

A finn hadsereg valóban ijesztően felké
születlen volt. Légvédelmi és páncéltörő fegy

verzettel alig rendelkezett, még annak a ke
vésnek a nagy része is hiányzott, ami a had
rendben szerepelt. Mintegy hatvan harcko
csijának fele első világháborús Renault volt, a 
másik fele ugyan modern Vickers könnyű 
harckocsi - harcértékben kb. a magyar Toldi
hoz hasonló lett volna - , csakhogy fegyver
zetük beszerelése beszerzésük óta nem történt 
meg. A behívható tartalékosok számára nem 
volt elegendő fegyver, pl. a felállítható tarta
lékhadosztályok közül háromnak a teljes fegy
verzete hiányzott. Az aknavetőknek és a tábo
ri tüzérségnek talán három hétre volt elegendő 
a lőszer, a partvédelem létfontosságú nehéz
tüzérségének még ennyi időre sem. A legtra
gikusabb azonban az üzemanyaghelyzet volt: 
a gépkocsik számára kettő, a repülőgépek 
számára pedig egyetlen napnyi állt rendelke
zésre! Maga a Karjalai-földszorost elzáró 
erődvonal sem volt olyan erős - Gosztonyi 
Péter egy más esettel kapcsolatos megjegyzé
sét idézve - „mint azt a túlzásokban sohasem 
szűkölködő szovjet történetírás később állí
totta". A kiserődök egy része elavult volt, egy 
részük el sem készült, talán úgy harmadrészük 
felelt meg a követelményeknek. A „Manner-
heim-vonal" sem volt hivatalos elnevezés, 
csupán afféle népnyelvi megjelölés, melyet 
aztán a szovjet propaganda felkapott és kellő
en kiszínezett. (Az azután igazán nem vi
gasztalta volna meg a finneket, ha előre tud
ják: 1941-ben, a „folytatólagos háború" során 
ejtenek majd foglyokat, akik elmondják, ho
gyan is szervezték meg és hajtották végre a 
november 26-i provokációt...) 

Mannerheim emlékirataiban magától ér
tetődően használja a hadosztály kifejezést, 
(finnül divisioona), de sehol sem ad hadren
det. Nyilván természetesnek vette, hogy az ol
vasói előtt ismert. Igen ám, csakhogy ennyi 
idő távolából a magyar érdeklődő végképp ta
nácstalan. Közöl viszont egy harcértéktáb
lázatot - egyébként (különböző fordítási hi
bákkal) minden, a témára vonatkozó könyv
ben ez található -, melyből némi hozzáértés
sel ki lehet következtetni a hozzávetőleges 
hadrendet. A finn hadosztály 14 200 fő élel
mezési létszámú volt, három gyalogezredben 
9 zászlóaljjal és egy tüzérezredben 9 üteggel 
rendelkezett. (Meg nyilván némi híradó, mű
szaki, egészségügyi és ellátó alegységekkel.) 
Ez a békeszervezethez képest nem is egysze
rűen „ikreződést", hanem valósággal sokszo-
rozódást jelentett. Mert ugyan a finn hadosz-
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tály névleg békében is három gyalog- és egy 
tüzérezredből állott, csakhogy ez hat zászló
aljparancsnokság alatt összesen 6-9 lövész, 3 
géppuskás és 3 nehézfegyver- (aknavető + 
páncéltörő-ágyús) századot jelentett, s mint a 
visszaemlékezésből kiderül, a páncéltörő lö
vegek zöme még ki sem került a csapatokhoz. 
A tüzérezredek pedig, két osztályba szervez
ve, összesen 4 ütegből álltak. 

A szovjet hadosztályok szervezete valami
vel ismertebb, de az sem eléggé. Ebben az 
időben élelmezési létszámuk 17 500 fő volt; 
ami három lövészezredben 9 zászlóaljat, két 
tüzérezredben 10 négylöveges és 3 háromlö
veges üteget (ezen kívül lövészezredenként 6-
6 ezredlöveget) jelentett. A hadosztályok kö
telébe tartozott továbbá l-l felderítő, műsza
ki, híradó, egészségügyi és ellátó (korabeli 
magyar terminológiával vonat-) zászlóalj. (A 
békeszervezetre vonatkozó adatok Kurt 
Passow Taschenbuch der Heere, 1939 c. kézi
könyvéből származnak.) 

A táblázatban sajnos - mint említettem -
találkoztam néhány komolyabb fordítási (vagy 
értelmezési?) hibával is. Könnyű golyószóró a 
világon sehol sem létezik csak golyószóró. (A 
német fordításban ugyanitt „le. Mg. = leichte 
Maschinegewehr" található, ami szó szerint 
könnyű géppuskát jelent, de golyószórót érte
nek rajta.) Nem értem a félrefordítás okát, hi
szen golyószóró finnül pikakvääri, a géppus
ka pedig konekivääri; a „könnyű géppuska" 
kifejezést nem is találtam a szótárban. Löveg 
helyett nagyon sokszor ágyú olvasható, ami a 
páncéltörő tüzérségnél még nem zavaró, nem 
úgy a 122, vagy 152 mm-es tarackoknál. Ez 
esetben némileg a fordító mentségére szolgál
hat, hogy a finn köznyelvben - a magyarhoz 
némileg hasonlóan - keverik a löveg jelentésű 
tykki és az ágyú jelentésű kannuuni szavakat. 

A szovjet hadosztályban nem harckocsi, 
hanem páncélos volt összesen 40-50 db, me
lyek kétharmada-háromnegyede volt harcko
csi. Mivel azonban finn katonai nyelvben is 
általában panssari-t (páncélos) használnak, a 
tévedés érthető. 

Mindkét félnél sokallom a puskás csatárok 
megadott tizenegy-, illetve tizennégyezres lét
számát (bár másoknál is ez az adat szerepel). 
Valószínűleg itt nem csak a gyalogság (és az 
esetleges lovas alosztályok) puskás-karabé-
lyos katonáiról van szó (mely nagyjából a 
fenti létszám fele lehetett), hanem a hadosz
tály összes puskával felfegyverzett emberéről. 

A szovjet propaganda (és ennek nyomán a 
szakirodalom) azt állította, hogy a finnek 
600 000 jól felfegyverzett katonát állítottak 
csatasorba. Hogy mennyire jól voltak felfegy
verezve, azt láttuk. De a 600 000 főnyi moz
gósított is nonszensz. Ez a lakosság 17-18 %-
át tette volna ki, ennyit az ország el sem bírt 
volna! A haderő békelétszáma kerekítve 
33 000 (ebből a sorállomány 24-25 000), a 
kiképzettek száma, mindenkit beszámítva, 
300 000 fő körül volt. Összesen 200 000 em
bert tudtak mozgósítani, és ha ehhez hozzá
vesszük a Lotta Svärd önkéntes női segéd
szolgálatosait, akkor is csak 300 000 körüli 
létszámot kapunk. (A lották nem harcoltak.) A 
szovjet propaganda 310 000-es finn veszte
ségről beszélt, melyből 60 000 lett volna a 
halott. A valóságban a finn veszteség a hiva
talos és megbízható adatok szerint 24 923 
halottat és 43 557 sebesültet tett ki. Eltűnt és 
fogoly gyakorlatilag nem volt. Ez is 64 480 
fő, azaz több mint 34 %-os veszteség, ami 
borzasztóan sok. 

A Szovjetunió annak idején a saját veszte
ségét 48 754 halottban és 158 863 sebesült
ben, összesen tehát 207 617 főben adta meg. 
Foglyokról és eltűntekről („mivel nincsenek") 
természetesen szó sem esett. Ezzel szemben a 
finnek csak a szovjet halottak számát 200 000 
főre becsülték. Az 1992-ben közzétett - és 
minden korábbinál hitelesebb - szovjet ada
tok szerint a finn háború 126 875 halottjába 
és 264 908 sebesültjébe, azaz 391 783 embe
rébe került a Szovjetuniónak. Ez halottakban 
2,6-, sebesültekben 1,66-szorosa a korábban 
bevallottnak. Az eltűntek és foglyok termé
szetesen ebben az összeállításban sincsenek 
benne. A foglyokról Mannerheim sem közöl 
számadatot, de egy helyütt megjegyzi, hogy a 
szovjet katonák inkább öngyilkosok lettek, 
minthogy megadták volna magukat. Másutt 
viszont azt olvashatjuk: egy parancsnok azért 
adta meg magát, mert „nem mert felelősséget 
vállalni a veszteségekért". Ám ez nyilván nem 
voltjellemző. Ami az eltűnteket illeti: a tajga 
hava mindent betemetett, s mivel a finnek né
hány szovjet hadosztályt részben vagy egész
ben megsemmisítettek, feltehetően több tíz
ezer főről lehet szó. 

A hat-tízszeres túlerő elleni harc valóban 
csodálatra méltó teljesítmény. Vagy öt hóna
pon keresztül kitartani ilyen helyzetben ritkán 
sikerül. Ehhez kiváló fizikai és lelki kondíció 
szükséges. Az előbbi a finnekre mindig is 
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jellemző volt, s az utóbbit pedig a visszájára 
fordult szovjet propagandakampány csak fo
kozta. A finnek eleve biztosak voltak abban, 
hogy ősi leigázójuktól semmi jóra nem szá
míthatnak, ám a „Kuusinen-kormány" létre
hozásával igazi öngólt rúgtak a szovjetek. 
Nem véletlen, hogy amikor újra a diplomáciáé 
lett a főszerep, Kuusinent azonnal ejtették. 

Hogy Finnország katonai értelemben vere
séget szenved, az várható volt. Ám arra nem 
sokan számítottak, hogy a Szovjetunió „róka 
fogta csuka - csuka fogta róka" helyzetbe ke
rül és a béketárgyalások során enged korábbi 
követeléseiből. 

A világ számára ez háború szovjet hadse
reg hihetetlen gyengeségéről, a szovjet kato
nai vezetés tehetetlenségéről adott képet. Ma
guk a szovjetek is elismerték, hogy - mint 
Tyimosenko marsall később nyilatkozta -
„sokat tanultak" a finn háború tapasztalatai
ból. Az 1941 nyári harcok alapján ezt mind
máig sokan egy legyintéssel elintézik. Pedig 
nem egészen van így! 

Való igaz, hogy a tajgában a szovjetek 
„eltévedt gyerekeknek" tűntek, s általában is 
meglepően esetlenek voltak erdős-hegyes te
repen még jóval később is. Tömegrohamokra 
építő elképzeléseik ilyen helyeken, érthető-
en,mindvégig csődöt mondtak. Ám síkvidé
ken más volt a helyzet. Míg „eleinte a külön
böző fegyvernemek együttműködése felettébb 
hiányosnak bizonyult, ilyen vonatkozásban az 
oroszok megtanulták a szerzett tapasztalatok 
alkalmazását a gyakorlatban". Mannerheim 
külön is hangsúlyozza, hogy a szovjet katona 
nagyon önállótlan volt, de fanatikus harcos. 
„Különösen említésre méltó az oroszoknak az 
a tüneményes képessége, hogy beássák magu
kat." Tüzérségük teljesítményét a cári időkkel 
összehasonlítva - Mannerheim az első világ
háborúban dandárparancsnok volt az orosz 
hadseregben - jóval gyengébbnek ítélte meg, 
elsősorban a tűzvezetés szempontjából. (Leg
később 1942-re már újra legalább annyira jók 
voltak e tekintetben.) 

A szovjetek a levegőben teljes kudarcot 
vallottak. Kétezernél több bevethető gépük 
volt, szemben a finnek kezdetben nem egé
szen 100, majd kb. 200 gépével. Megvalósít
hatták volna a Douhet által annyira hirdetett 
korlátlan légiháborút - ha tudták volna. Csak
hogy a „totális légiháború [Finnországban] 
békés és józan ítélőképességű nép ellen folyt, 
amelyet a külső veszély csak megedzett és 

egyesített". (Jellemző a korabeli szakértők 
előítéleteire, hogy a lengyelországi hadjárat 
„tanulságait" szorgosan „levonták", viszont a 
finn háborúéval nem törődtek. Pedig ez a ké
sőbbi „bombázótábornokok" számára nem lett 
volna minden tanulság nélkül való!) 

A szovjet légierő igen gyenge kiképzett-
ségű személyzettel rendelkezett. Amint kicsit 
nehezebb lett a helyzet, elbizonytalanodtak. 
Volt, hogy egyetlen finn vadászgép hatot (!) 
lelőtt egy 9 gépes szovjet kötelékből és sér
tetlenül távozott. A szovjet gépvesztesség 
mintegy 1000-re tehető, s ennek kb. 30 %-a a 
légvédelem javára írandó. (!) A szovjet bom
bázások azonban nem csak a lakosságot nem 
tudták megtörni, az ország iparát és közleke
dését sem voltak képesek megbénítani. Ez pe
dig fontos volt, hiszen lassan elkezdett csor
dogálni a külföldi hadianyag és a lehetősé
gekhez képest a hadiipari termelés is felfutott. 

A „Vörös Zászló Renddel kitüntetett" 
szovjet Balti Flotta nem tett semmit. Hogy 
miért, azt Mannerheim sem érti. 

A szovjet hadtáp valamivel jobban műkö
dött, mint általában előtte és utána (főleg a lő
szerellátás volt figyelemreméltó), az egés
zségügy csapnivalóan. „A szovjet egészség
ügyi szolgálat nem tudta rendesen ellátni sem 
sebesültek elszállítását, sem gondozását"; „se
besültek ezrei fagytak meg, segítséget várva". 

Volt ebben a háborúban néhány olyan ki
sebb újdonság is, melyre nem figyelt föl más, 
csak aki a saját bőrén tapasztalta a hatását. Az 
egyik a Suomi-géppisztoly volt, azt a szovje
tek, a leckét megtanulva, sikerrel alkalmazták 
a Nagy Honvédő Háborúban. Magyarorszá
gon tudtommal csak Passow említett kézi
könyvében található róla kép és leírás. Nem 
más „ő", mint a hazánkban davajgitárként 
emlegetett PPS-géppisztoly elődje. Hírhedtté 
vált utódjától csupán abban különbözik, hogy 
9 mm volt az űrmérete, és a zárszerkezete 
biztosabb (ugyanis a PPS időnként, önállósít
va magát, akkor is elsült, amikor viselője nem 
óhajtotta). 

A másik: a Molotov-koktélt indokoltabb 
lenne inkább Mannerheim-koktélnak nevezni, 
hiszen először a finnek használták a szovjetek 
ellen. Ezzel is magyarázható, hogy a szovje
tek 1600 (a finnek által megszámolt!) páncé
lost vesztettek a háború során. (A harc
kocsiveszteség másik oka: az első időszakban 
képtelenek voltak megvalósítani a tüzérség, a 
harckocsik és a kísérő gyalogság összhangját.) 
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Finnország harcát sokan kísérték a világ
ban rokonszenvvel, és - ha módjával is, de -
támogatták. Összesen 11 500 önkéntes érke
zett, ám egy részük túl későn ahhoz, hogy a 
frontra kerülhessen. A legtöbben és leghama
rabb Svédországból jöttek Jelentős részük be
vetésre is került, s ugyanolyan jól harcoltak, 
mint finn bajtársaik. A valamilyen módon tá
mogatást nyújtó országok között ott volt még 
Olaszország is, viszont Németország minden 
lehető módon akadályozta a segítségnyújtást. 
Magyarország is szerepel a megemlített segí
tők között. Ebben az esetben nem a néhány 
száz fő önkéntes megjelenését tartom fontos
nak (bár minden tiszteletet megérdemelnek), 
hanem azt a megjegyzést, hogy hazánk „lég
védelmi eszközöket" is szállított Finnország
nak. Mivel a Bofors-lövegeket közvetlenül 
Svédországtól szerezték be, véleményem sze
rint Mannerheim inkább a Gamma-Juhász lő-
elemképzőkre célozhatott. Ez (legalábbis 
részben) magyarázatot adna a finn légvédelem 
meglepően jó teljesítményére. 

Amilyen jó a harci események leírása, 
annyira elnagyolt és esetenként ellentmondá
sos a diplomáciai eseményeké. Ez érthető, 
mert míg főparancsnokként az előbbieket át-

Némileg megkésve nyílik csak mód, hogy 
a szűkebb magyar szakmai közvélemény 
megismerkedjék a Habsburg-birodalom ku
tatójaként jól ismert svéd hadtörténész leg
újabb monografikus feldolgozásával. Korábbi 
alapművéhez hasonlóan (Centraleuropas re-
nässans. Frân Habsburg till Visegrád. Ism.: 
Hadtörténelmi Közlemények, 1996/3: 186-
188. o.) e munkájára is feltétlenül fel kell hív
nunk a hadtörténelem magyar kutatóinak és az 
érdeklődőknek a figyelmét. Érdemes megis
merni, miként tárta honfitársai elé a kettős 
évforduló, a millecentenárium, illetve a mil
lennium esztendejében, 1996-ban, a távoli 
Skandináviában az ország nevének ezer év 
előtti első okleveles előfordulását ünneplő 

élte, s nyilván használhatott eredeti doku
mentumokat is; az utóbbiakról csak hézagos 
értesülései lehettek, s a diplomáciai források 
esetében még manapság is kérdéses, hogy 
mennyire hozzáférhetők. Svédországot egy
részt elítéli „kétszínű" magatartása miatt, más
részt kiderül könyvéből, hogy a Lend-Lease 
sem amerikai találmány. Ugyanis Svédor
szágtól „a fegyverek egy részét kölcsönbe 
kaptuk, és a lehetőségek szerint a háború után 
visszaszolgáltattuk". 

A térképek (átvételek az eredetiből) szé
pek, világosan rajzoltak, csakhogy a kötet kis 
mérete miatt nehezen vehetők ki a részletek. 

Örömmel és érdeklődéssel vettem kezem
be a könyvecskét. Az öröm az elolvasása után 
is megmaradt, hiszen jó fordításban, érdekes 
és Magyarországon ismeretlenségben tartott 
eseményekről olvashattam benne. Ám hiány
érzetem is támadt: egyrészt indokolt lenne 
Mannerheim emlékiratait teljes egészükben 
megjelentetni (az első világháborúban zömé
ben a galíciai fronton szolgált!), másrészt pe
dig igen jó lenne - akár hazai, akár finn szer
ző tollából - komoly tanulmányt is olvasni 
erről az „elhallgatott" háborúról! 

Nagy Domokos Imre 

Ausztria és a honteremtésének ezeregyszáz 
évvel korábbi eseményére emlékező Magya
rország egybekapcsolódó múltját. Már a cím
mel a történelmi egymáshoz kötődés jelentő
ségére hívja fel a figyelmet a szerző: 
„Ezeréves birodalom: Ausztria és Ma
gyarország". Nem kétséges, az utóbbi orszá
got, hazánkat tekinti annak a millenniumot 
megélt európai birodalomnak, amelyhez csat
lakozva egy másik ezer esztendős birodalom
ból kivált területi egység, Ausztria, ugyancsak 
máig fennmaradhatott. A máig való tovább
élést lehetővé tevő közösséget hangsúlyozza a 
borító címképe: az Osztrák Császárságnak és 
az Apostoli Magyar Királyságnak a Habs
burg-családi címerrel egybekapcsolt nagycí-

NICOLAUS ROCKBERGER 

TUSENORIGA RIKEN: ÖSTERRIKE OCH UNGERN 

(SNS Förlag, Stockholm, 1996. 246 o.) 
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mere, a mindent kifejező „Indivisibiliter ac 
inseparabiliter" szalagsávos felirattal. 

Az alapvető magyar és német nyelvű szak
irodalmat is feldolgozó, továbbá közel száz 
szakmai konzultációra támaszkodó, Attilától 
Antall Józsefig terjedően három tucat törté
nelmi személyiség képmásával és tizennyolc 
történelmi térképpel illusztrált, tartalmas mű
höz a két államelnök, Thomas Klestil és 
Göncz Árpád írt utószót. Előbbi Bécsnek az 
európai politikában játszott évszázados köz
ponti szerepét és közép-európai kisugárzó 
hatását, utóbbi a hétszáz éves monarchikus 
egybekapcsolódás jelentőségét állította mél
tató mondanivalója középpontjába. A kettős 
monarchia nevét továbbvivő két utódállam 
mai államfőivel szemben a bevezető szerzője, 
Habsburg Ottó, az utolsó közös uralkodó el
sőszülött fia, a közép-európai térséget magá
ban foglaló egykori soknemzetű birodalom 
történeti küldetését emelte ki, és a legújabb 
kori, egymással nemzeti alapon szembefordí
tott kisállami nyomorúságot a közös helytál
lással állította szembe 

Nicolaus Rockberger ezúttal a rendkívül 
bonyolult történelmi tematika legcélszerűbb 
feldolgozásához folyamodott, fejezetek he
lyett ötvenöt kisebb, önálló egységben, esszé-
szerűén dolgozta fel témáját. Az antik előz
ményekhez visszanyúlva röviden szólt Nori-
cum, Pannónia és Dácia megszervezéséről, a 
Duna-menti limesről, illetve a kelet-római 
befolyás kiterjesztési kísérleteiről. Ezt köve
tően Attiláról és hunjairól, majd Nagy Károly 
birodalmáról és annak Duna-menti befolyási 
övezetéről nyújt világos képet. A továbbiak
ban Árpád és a magyar honfoglalás története, 
illetve a Babenbergek „Ostarichi" nevet ka
pott uralmi területének bemutatása követke
zik. Az első nagyobb történelmi egységet je
lentő részfeldolgozások sorát a „Szent István 
és az államalapítás" című önálló rész zárja. 

A Habsburg-dinasztia történelmi szerepé
nek bemutatása az I. Rudolf uralmával foglal
kozó írással kezdődik. Ezt követi a Habsburg
mitológia megteremtésének felidézése. A pár
huzamosság betartásával az osztrák örökös 
tartományok megszerveződése után a szerző 
az Anjou-, Zsigmond- és Mátyás-kori magyar 
nagyhatalmi létet mutatja be. „Az ezer eszten
dős Pannonhalma" címmel külön szól a római 
katolikus egyház magyarországi szerepéről, az 
állami életben betöltött funkciójáról. Ezután a 
Habsburg-háznak a német-római császári tró

non való megtelepedéséről, majd a burgund 
örökségről nyer fontos ismereteket az olvasó. 
A továbbiakban a házassági politika révén ve
zető nagyhatalommá növekedés folyamata, a 
Habsburgok spanyol és osztrák ágának hata
lomszerzési törekvése jelenik meg, mintegy 
villanófényben. A Habsburg-házbeli testvér
harc, majd a harmincéves háború felvázolása 
után „A Bourbon liliom és a félhold közt" 
címmel önálló írásban foglalkozik a szerző az 
Erdélyi Fejedelemség megszületésének fo
lyamatával, a három részre szakadt magyar 
állam történetével. Bécs 1683-as oszmán ost
romának, majd a spanyol örökségért vívott 
háborúnak a tárgyalása után a vele időben 
egybeeső Rákóczi-szabadságharc története 
következik. Külön felidézi a szerző a Pragma-
tica Sanctio hatását, majd Mária Terézia kor
szakát méltatja. 

„Forradalmár" címmel ír Nicolaus Rock
berger II. Józsefről, majd a német-római csá
szári méltóságnak a francia forradalom és na
póleoni háborúk következményeként történt 
letételére tér át, azután „Ausztria 1809-es ma
gányos harcára", a további nagyhatalmi és 
önvédelmi háborúkra, valamint a Bécsi Kong
resszusra. Ezt követően előbb a szentszövet
ségi reakciót, majd „Magyarország reform
korszakát" idézi az olvasó elé, egymással 
szembe állítva. Külön szól ezután az 1848-as 
forradalmi évről és Magyarország 1848-49-es 
szabadságharcáról. A továbbiakban a neoab
szolutizmus, a kiegyezéshez vezető út, majd a 
kettős monarchia megteremtésének a története 
következik; kitérőként szól a szerző az egy
más mellett éló kultúrák, főleg a zenekultúra 
egybefonódásáról. A továbbiakban áttér a 
kettős monarchia balkáni poltikájának bemu
tatására, ezt követően idézi fel a soknemzetű-
ségből fakadó legújabbkori gondokat, majd a 
pánszlávizmusból következő veszélyeket, a 
bekövetkező fegyverkezést. A következő írás 
már, „Szarajevó, 1914" címmel, az első vi
lágháborúhoz vezet el, amelynek kibontako
zásával, majd lefolyásával a következő két 
írás foglalkozik. Ezután „A békecsászár" 
címmel I. (IV.) Károly rövid uralmi időszakát 
idézi fel a szerző, majd áttér az Egyesült Ál
lamok hadba lépésére, szembeállítva a hábo
rús célt és a bekövetkező, ezzel élesen ellen
tétes politikát, kivált annak a Monarchiára 
gyakorolt hatását. Ugyancsak önálló írásban 
idézi fel a kettős monarchia veszteségeit és 
szétveretését. 
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A Párizs környéki békediktátumok követ
kezményeként létrejött új közép-európai vi
szonyokat önálló írás mutatja be, hasonlókép
pen a „Restaurálási kísérleteket", vagyis IV. 
Károly két magyarországi hazatérési kísérle
tét. Ehhez csatlakozva szól a szerző a kevéssé 
ismert ausztriai restaurációs mozgolódásról, 
továbbá a külső nyomás hatása alatt bekövet
kezett, de kezdettől megoldásnak tekintett, ám 
tiltott Anschluß valós körülményeiről. Ha
sonlóképpen teljes összefüggésrendszerében 
ábrázolja az 1938-1941 közti magyar terület
visszacsatolásokat. A következő két írás előbb 
Ausztria, majd Magyarország 1941 utáni sor
sát hozza emberközelbe. Ezt követően önálló 
írás mutatja be Magyarországnak a német új
raegyesítésben játszott szerepét. A „Fekete
vörös" című írás az utolsó negyedszázad oszt
rák valóságát, míg a „Magyarország a 2000. 
év előtt" címet viselő a kilencvenes esztendők 
hazai fejlődését idézi fel. A záró írás „Mi ma
radt a kétfejű sasból?" címmel azt vizsgálja, 
hogyan viszonyul Közép-Európa lakossága a 
Habsburg-család egykori soknemzetű biro
dalmához. Eközben erősen pozitív hangsúly-
lyal szól a regionális együttműködési kísérle
tekről, különösen az Alpok-Adria- és a Kár
pát-régió kapcsolatrendszeréről, valamint a 
visegrádi kezdeményezésről. Az utóbbival 
kapcsolatosan erőteljesen kiemeli, hogy egy 
650 évvel korábbi szoros kapcsolat újra
élesztéséről van szó. Befejezésül a szerző 
felfogása szerint azáltal, hogy napirendre ke
rülhetett az utódállamoknak a NATO-hoz és 
az Európai Unióhoz való csatlakozása, lénye
gében megkezdődött az egykor volt Habsburg 
Birodalom és a - mutatis mutandis - újraéle
dő Római Birodalom egymásra találása. Te-

A magyarság közép-európai históriájában 
mindig (jószerével a honfoglalás óta) kiemel
kedően fontos német kapcsolat egyik legiz
galmasabb korszakának, a XIX. század máso
dik felének történetével foglalkozik Diószegi 

gyük hozzá: ha igaza van Nicolaus Rock-
bergernek, akkor mindez éppen a korábban 
soha a Német Nemzeti Szent Római Birodal
mához nem tartozott Apostoli Magyar Király
ság utódállamának a vezetésével történik. 

Nem zárható az ismertetés anélkül, hogy a 
recenzens ki ne emelje: a szerző a magyarság 
iránti nagy rokonszenvvel, a magyar történeti 
múlt iránti megbecsülés állandó kidomborítá-
sával, ugyanakkor szigorú objektivitással szól 
az elmúlt ezredév közép-európai fejlődéséről. 
Elfogadja a magyar történetkutatók alapvető 
eredményeit, és azokat továbbgondolva a 
megtett magyar utat a külső-belső feltétel
rendszerben magyar szempontból értékeli. 
Csakis az elismerés hangján lehet említeni: 
még arra is ügyel, hogy minden magyar nevet 
helyesen írjon le, ezért szerepel nála így egé
szen pontosan Gellért püspök vagy Mind-
szenty József, Mátyás király vagy Rákóczi Fe
renc, Kolozsvár vagy Nándorfehérvár... 

Minden történelmi fordulat feridézésekor 
az évszázados magyar múltból indul ki és an
nak tükrében értékeli az adott kérdést. így tesz 
az Európa sorsát hétszáz éven át jelentősen 
befolyásoló Habsburg-dinasztia magyarorszá
gi uralma esetében is. Mindezek alapján le
szögezhető, a skandináv olvasók olyan törté
neti műből ismerhetik meg a sajátos közép
európai múltat, amely a valós eseményeket 
valós értékrendben ábrázolja. 

Ezáltal reális képet kap az érdeklődő a 
magyarság történetéről, a Habsburgok uralmá
ról és a birodalom más népeihez fűződő kap
csolatokról. Erre a figyelemreméltó objekti
vitásra pedig igazán nagy szükség van. 

Zachar József 

István legújabb kötete. Címe alapján (Bis
marck és Andrássy) az olvasó akár egyfajta 
párhuzamos életrajzra is gondolhatna, olyan
ra, amilyet Halász Imre publikált még az első 
világháborút megelőző esztendőben. Hogy 

DIÓSZEGI ISTVÁN 

BISMARCK ÉS ANDRÁSSY 

Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében 

(Teleki László Alapítvány, Budapest, 1998., 457 o.) 
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azonban itt egészen másról van szó, az már az 
alcímből is sejthető. Tulajdonképpen azt lehet 
mondani, hogy ebben az esetben éppenséggel 
az alcím az, ami igazán felkeltheti az olvasó 
érdeklődését. Nem mintha a múlt század utol
só harmadának két politikus óriása önmagá
ban nem volna képes elegendő attraktivitást 
adni bármely, személyüket a középpontba ál
lító szakmunkának. Mégis, az igazi blickfang 
az alcímben rejlik. Maga a szerző is szükségét 
látta, hogy az előszóban rövid magyarázatot 
fűzzön az első pillantásra is szembetűnő té
maválasztáshoz: hogy miért az önálló állami
sággal csupán a dualista birodalom keretei 
között rendelkező Magyarország és nem az 
Osztrák-Magyar Monarchia Németországhoz 
fűződő kapcsolatait kívánta vizsgálata közép
pontjába állítani. 

Az alapkérdés természetesen nem az, hogy 
tekinthető-e Magyarország a Monarchia kere
tei között önálló külpolitika-formáló tényező
nek. A dualista kormányzati struktúra a maga 
sajátosan bonyolult módján természetesen 
nyújtott lehetőséget arra, hogy a magyar poli
tikai elit érvényre juttassa érdekeit külpoliti
kai vonatkozásban is. Hogy mindezt milyen 
eszközökkel és milyen hatékonysággal tudta 
megvalósítani, az nyilván nagyon sok ténye
zőtől függött, mindenesetre eleve nem jelent
hetett hátrányt ebben a vonatkozásban (sem), 
ha a közös külügyminiszter történetesen ma
gyar volt. Mennyire tükröződnek tehát az 
Andrássy irányította külpolitikában a magyar 
érdekek? - ez az egyik leginkább érdeklődés
re számot tartható kérdés, hozzátéve termé
szetesen azt, hogy az egykori honvédőrnagy 
Metternich íróasztaláig ívelő karrierje korábbi 
szakaszában, magyar miniszterelnökként is 
erőteljes befolyást gyakorolhatott a külügyek 
formálására. 

Másfelől - amint Diószegi professzor írja 
- „az államok egymáshoz fűződő kapcsolataik 
alakítása során bizonyos előfeltevésekből in
dulnak ki." Ennélfogva nem csupán a tényle
ges külpolitikai lépések, de az előfeltevések is 
határozott politika-alakító tényezőként funk
cionálnak. Berlinben a tárgyalt időszakban 
olyan fontos szereplőnek tekintették Magyar
országot, amely a német (porosz) érdekeknek 
megfelelő irányban képes befolyásolni a dua
lista külpolitikát. Nem meglepő tehát, ha ezért 
mindig különös figyelmet fordítottak a transz-
lajtániai eseményekre. Budapesten ugyanak
kor hasonlóan fontos tényezőt láttak Német

országban, olyan tényezőt, amely alkalmasint 
Béccsel szemben is támaszt jelenthet. Ily mó
don egyfajta érdekazonosság körvonalai lát
hatóak a német és magyar külpolitikában. Rá
adásul a kölcsönösen pozitív elvárások mind
két oldalon egy-egy személyre - a külügyeket 
többé-kevésbé önállóan irányító politikusokra 
- összpontosultak: Bismarckra és Andrássyra. 
(Az más kérdés, hogy az utóbbi személyének 
kizárólagos fontosságát Berlinben alaposan 
túlbecsülték, amint az Bismarck számára 1879 
után igen gyorsan ki is derült.) 

A magyar-német kapcsolatokra vonatkozó 
kérdésfeltevés relevanciáját tehát aligha lehet 
megkérdőjelezni. Ugyanakkor e kapcsolat
rendszer hiteles bemutatása „csak megfelelő 
háttér előtt lehetett eléggé karakterisztikus." 
Mindez annyit jelent, hogy a szóban forgó 
kötet nem csupán a magyar-német kapcsola
tokról szól, ami természetesen semmivel sem 
csökkenti tudományos értékét. (Legfeljebb a 
recenzens - ha nem a tradicionálisan konzer
vatív stílusára és szerkesztési elveire oly sokat 
adó Hadtörténelmi Közlemények számára ké
szítené beszámolóját, némi kajánsággal álla
píthatná meg: úgy látszik, hogy a szimulálás, 
amely „Oxenstierna óta a diplomácia eszköz
tárába tartozik", néha a diplomáciatörténet
írás művelői számára sem ismeretlen). Dió
szegi professzor valójában rendkívül átfogó 
képet ad a XIX. század második felének poli
tikatörténetéről, különös tekintettel a magyar
német, de legalább annyira a német-osztrák
magyar, illetve a három császár szövetségéi 
alkotó államok kapcsolataira. 

A diplomáciatörténet az olvasó szem
pontjából nem könnyű műfaj, s feltehetőleg 
nem az művelői számára sem. A szerző olyan 
széles adatbázist mozgósított vizsgálata során, 
amely nem csupán a közvetlenül érintett álla
mok archívumaiban őrzött dokumentumokat, 
de az angol, francia és orosz levéltári forráso
kat is magába foglalja. A kötet nem kevesebb, 
mint közel két és félezer (!) lábjegyzete is 
mutatja a munka volumenét. (Mindazonáltal a 
recenzens ezúttal sem állhatja meg, hogy ne 
kifogásolja azt a gyakorlatot, amidőn a láb
jegyzeteket a kötet végén összegyűjtve, nem 
pedig a lap aljára tördelik. Lehet, hogy nyom
datechnikai okokból így kényelmesebb, az ol
vasó azonban arra kényszerül, hogy folyton 
hátralapozzon.) Az információk hatalmas tö
mege mellett jószerével alig marad hely hosz-
szas elméleti eszmefuttatásokra, viszont a kép, 
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amely ily módon az olvasó elé tárul, páratla
nul pontos és sokrétű. (A gondosan szerkesz
tett munka felépítése csak egyszer tűnik 
problematikusnak, amikor a szerző nem egé
szen indokolt extratourt tesz a hadtörténetírás 
mezejére az orosz-török háború kapcsán.) 

Külön értéke a műnek, hogy a szerző a ha
sonló időben keletkezett különféle konzuli- és 
követjelentéseket módszeresen szembesíti 
egymással. Ily módon voltaképpen nem a mi 
történt?, hanem a hogyan történt? kérdése áll 
a figyelem középpontjában. Ez hasonlatossá 
teszi a kötetet a filmes műfajban manapság 
igen népszerű werkfilmekhez, ahol tudvalé
vőleg a mozgókép megszületésének folyama
ta, nem pedig a nézők elé kerülő végleges vál
tozat a lényeges. Más szóval Diószegi pro
fesszor e munkája a politikacsinálás kulissza
titkait tárja fel a beavatatlan olvasók előtt. A 
tulajdonképpeni téma: a kettőszövetség (Zwei-
bund, 1879) megszületése, az a folyamat, aho
gyan a három császár szövetsége politikához 
makacsul ragaszkodó Bismarck következete
sen ellenáll a hol Andrássy, hol a szentpéter
vári udvar felől érkező csábításoknak, és nem 
hajlandó „pártot ütni" egyik szövetségesével 
szemben sem. Amikor azután 1879-ben And

rássy visszavonulásának hírére ez a követke
zetesség (amely, mint a szerző bemutatja, nem 
is annyira szilárd), váratlanul meginog, Bis
marck maga kezdeményezi az oroszellenes 
összefogás szerződésbe foglalását. Andrássy 
távozása után viszont a német kancellár min
den eszközzel igyekszik devalválni a szövet
séget, ami természetes módon kiváltja a poszt
jától, de nem a politizálástól visszavonult egy
kori harcostárs tiltakozását. így azután And
rássy életének utolsó éveire erősen megromlik 
kettejük között a viszony. 

Hogy a kettősszövetség mennyit is ért va
lójában, azt a történelem jóval később mutatta 
meg, akkor, amikor már mind Andrássy, mind 
Bismarck rég a földben nyugodott. 

Az a külpolitikai irány, amelyet közös 
művük a magyarok és a németek számára ki
jelölt, ha nem is nyílegyenesen, de az első vi
lágháború kitörése felé vezetett. Ahhoz a tör
ténelmi sorsfordulóhoz, amely sok tekintetben 
döntő mértékben meghatározta jelenkori tör
ténelmünk alakulását. Diószegi professzor 
legújabb könyve sokat segíthet e folyamat 
előzményeinek pontosabb megértésében. 

Pollmann Ferenc 
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KRONIKA 

ZACHAR JÓZSEF 

A HÁBORÚ ÉS A CIVILIZÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 
A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG 

A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság XXIV. Kongresszusa, 
Lisszabon, 1998. augusztus 24-29. 

Immár szokásos módon, augusztus utolsó 
hetében nagyszabású tudományos eszmecse
rét folytattak egymással a Nemzetközi Had
történelmi Bizottságban egyesült, különböző 
országbeli hadtörténészek. A házigazda-szere
pet ezúttal a Portugál Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottsága vállalta. Abból az alkalomból ad
tak otthont a rendezvénynek, hogy ötszáz év
vel ezelőtt hajózta körül Afrikát és jutott el 
Indiába, majd tért vissza azonos úton Vasco 
de Gama, a világhírű portugál felfedező. A 
meghívásnak 36 országból 175 történész tett 
eleget és 14 tudományos ülésen vitatták meg 
az eltelt fél évezrednyi időszak háborúit a ci
vilizációk találkozásának vonatkozásaiban. 
Huszonhárom országbeli 42 előadás alapján a 
legszélesebb körű képet sikerült alkotni e ko
rántsem mindennapi témában. 

A rendezvény Dr. Jorge Sampaio, Portu
gália köztársasági elnöke védnöksége alatt állt, 
a résztvevőkhöz intézett üzenetét az 1998. au
gusztus 24-én délelőtt megtartott megnyitó ülé
sen olvasták fel. Ebben a hadtörténelem nö
vekvő szerepéről szólt, majd a nemzetközi 
kapcsolatépítés szerepét emelte ki, befejezésül 
pedig a nemzeti történelem nemzetközi össze
függésekben való vizsgálatának fontosságát 
hangsúlyozta. Ezt követően Manuel Freire 
Themudo Barata akadémikus, tábornok, a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság elnöksé
gének tagja, nyugalmazott kutatóintézeti fő
igazgató, a Portugál Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelen
teket. Az üdvözléshez csatlakozott Dr. Corne
lius M. Schulten kutatóintézeti igazgató, a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság holland 
elnöke, majd köszönetet mondott a rendezők
nek az újabb találkozás lehetőségéért. 

Megnyitó beszédet az első üléselnöki 
tisztet ellátó Prof. Dr. José Veiga Simäo had

ügyminiszter mondott. Filozófiai megközelí
tésben foglalkozott a háborúval, mint társa
dalmi jelenséggel, történelmi folyamatában 
pedig a haderő szerepével. A jelenhez érve a 
béke fenntartásában, helyreállításában és biz
tosításában játszott új szerepvállalás sajátos
ságait mutatta be. 

Szünet után az első tudományos ülés Luiz 
Paulo Macedo Carvalho ezredes, a Brazil Ka
tonaföldrajzi és Hadtörténeti Intézet igazgatója, 
a Brazil Hadtörténészek Nemzeti Bizottságá
nak elnöke elnökletével kezdte meg munkáját. 
Elsőként Justino Mendes de Almeida tanszék
vezető egyetemi tanár, a Lisszaboni Autonóm 
Egyetem rektora tartotta meg „A háború és a 
civilizációk találkozása Luis de Camöes (1524-
1580) »A Luizádák« (1572) című eposzában" 
című előadását. Őt Joannisz Lukasz professzor, 
a Görög Haditengerészeti Akadémia tanára kö
vette „A keleti geopolitika és a hellénizmus az 
újkor kezdetén" címmel megtartott referátumá
val. Ezután Andres Mas Chao hadosztálytábor
nok (Spanyolország) következett „A Karib-ten
ger földrajzi térsége, az amerikai spanyol ter
jeszkedés kulcsa" című előadásával. 

Ebédszünet után az üléselnöki tisztet Dr. 
Dean C. Allard, az Egyesült Államok Hadtör
ténészei Nemzeti Bizottságának elnöke vette át. 
Először Seán Duffy egyetemi adjunktus (Íror
szág) „Tudor hódítás és gael összeomlás. Íror
szág a XVI. században" című előadására került 
sor. Dr. Hans S. Pawlisch, az Egyesített Ve
zérkari Főnökség Történelmi Szolgálatának 
vezetője (Egyesült Államok) „Fővárosi törvény 
és az eredeti birtokjog a Tudor-ház írországi 
hódítása idején" címmel tartott előadást; a 
blokkot Cemalettin Taskiran ezredes, a Török 
Vezérkari Akadémia professzora „Oszmán
portugál kapcsolatok a XVI. században" című 
előadása zárta. 
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Szünet után a harmadik ülésen Jean Del-
mas professzor, tábornok, kutatóintézeti igaz
gató, a Francia Hadtörténészek Nemzeti Bi
zottságának elnöke, a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság ügyvezető alelnöke elnökölt. 
Elsőnek Dr. José Maria Blanco Nuňez sorha
jókapitány (Spanyolország) „A spanyolok ta
lálkozása az amerikai szárazfölddel" című 
hangzott el. Ezt követően Dr. José Luis 
Picciuolo ezredes, az Argentínai Hadtörténé
szek Nemzeti Bizottságának főtitkára tartotta 
meg „A spanyol lakosság kiszállítása Argen
tina területére a XVI. században" című előadá
sát. Az első nap Dr. Me'ir Pa'il ezredes (Izra
el) „Az arab-izraeli konfliktus valláshagyo-
mánybeli vetülete" című előadásával zárult. 

Augusztus 25-én reggel Raimondo Luraghi 
egyetemi tanár, dandártábornok, az Olasz 
Hadtörténelmi Társaság elnöke, a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság elnökségi tagja el
nökletével nyílt meg a következő ülés. Először 
Nobuya Imamura egyetemi tanár (Japán) tar
totta meg „A japán szakállaspuskások felállítá
sa és harcászatuk" című előadását, őt Carlos da 
Costa Gomes Bessa ezredes, a Portugál Had
történészek Nemzeti Bizottságának alelnöke 
követte „A makaói recept és történelmi, kultu
rális és társadalmi hatása a Távol-Keleten" cí
mű előadásával. Ezután Csen Sao-xien profesz-
szor, a Kínai Hadtudományi Társaság alelnöke 
„A Huangpu Katonai Akadémia és a katonai 
nevelés története 1924-től napjainkig" című 
előadása hangzott el. 

Szünet után Adrien Tschumy altábornagy, 
a Svájci Hadtörténészek Nemzeti Bizottságá
nak elnöke elnökletével következett az ötödik 
ülés. Elsőnek a távolmaradni kényszerült Dr. 
Mircea Dogaru alezredes (Románia) „A nagy 
portugál és spanyol földrajzi fölfedezések 
hatása a XVI. századi román társadalomra" 
című előadását olvasták fel. Ezt követően ke
rült sor Zachar József, a történelemtudo
mányok doktora, a Magyar Hadtudományi 
Társaság elnökhelyettese, a Magyar Hadtörté
nészek Nemzeti Bizottságának főtitkára, a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság elnök
ségi tagja „Magyarok idegen hadakban 1648-
1792" című előadására, utána Dr. Mordechai 
Gichon alezredes (Izrael) tartotta meg „Kelet 
találkozik Nyugattal. Egyiptom és Palesztina 
1789-1801. A találkozás és következményei" 
című előadását. 

A hatodik ülés augusztus 26-án reggel 
Georgiosz Gorezisz vezérőrnagy, a Görög 

Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának főtit
kára elnökletével következett. Először Luiz 
Paulo Macedo Carvalho ezredes (Brazília) 
tartotta meg „A brazil harmincéves háború 
(1624-1654). Civilizációk találkozása és ösz-
szeütközése" című előadását. Őt Silvino da 
Cruz Curado tábornok (Portugália) követte 
„Egy kényelmetlen és szokatlan háború. Az 
1754-56-os paraguayi missziós háború" című 
előadásával. René Guy Quatrefages egyetemi 
tanár (Franciaország) „Amerika meghódítása 
és az emberi jog" címmel adott elő. 

Szünet után az elnöklést Dr. Luc de Vos 
katonaiskolai tanár, a Belga Hadtörténész Bi
zottság elnöke vette át. Elnökletével először 
Dr. Hugo O'Donell y Duque de Estrada tu
dományos kutató (Spanyolország) „A Csen
des-óceán déli spanyol hódításainak megvé
dése a XVI. és XVII. században" című elő
adása hangzott el, majd René Pillorget egye
temi tanár (Franciaország) következett „Had
művelet és civilizációs kapcsolatok a Kvang-
csu-van kínai-francia bérleten 1898-1945" 
című előadásával. 

Ebédszünet után a következő ülésre Dr. 
Jürgen Rohwer professzor, nyugalmazott ku
tatóintézeti igazgató, a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság elnökségi tagja (Németor
szág) elnökletével került sor. Az ülés nyitá
nyaként John F. Guilmartin Jr. egyetemi ta
nár tartotta meg „A legrégibb fedélzeti hajó
ágyú. Műszaki paraméterek és harcászati ké
pességek" című előadását, majd Fernando 
Alberto Gomes Pedrosa sorhajókapitány 
(Portugália) következett „A portugál haditen
gerészeti tüzérség a XVI. században" című 
előadásával. Az ülést Hans Rudolf Fuhrer ez
redes, egyetemi docens (Svájc) „A kultúr-
sokk. Svájci zsoldosok idegen szolgálatban. 
Háború és kultúrák találkozása a Helvét 
Köztársaság ellen megnyilvánult nidwaldeni 
ellenállás példáján" című előadása zárta. 

Szünet után az elnöklést Dr. H. Piet 
Kamphuis kutatóintézeti igazgató, a Holland 
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának elnöke 
vette át. Elsőnek Arno Wehling egyetemi tanár 
(Brazília) adta elő „Európai sablonok és gyar
mati konfliktusok: Francisco de Brito Freire 
»Új-Luzitánia, avagy a brazíliai háború törté
nete« című művének problémája" címmü refe
rátumát, utána Jean David Avenel egyetemi ta
nár (Franciaország) „A franciák Mexikóval 
kapcsolatos ismeretei az 1862/67-es interven
ció idején" című előadása következett. Az ülést 
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Raimondo Luraghi (Olaszország) „Az 1861-
65-ös amerikai polgárháború, mint civilizációk 
összecsapása" című előadása zárta. 

A tizedik ülés augusztus 28-án reggel kez
dődött Dr. Patrick Lefévre múzeumigazgató, a 
Belga Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának 
és a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottságnak 
főtitkára elnökletével. Elsőnek Dr. Bahija 
Simou asszony, tudományos kutató (Marokkó) 
tartotta meg „A XVI. századi marokkói
portugál kapcsolatok néhány vonatkozása" cí
mű előadását, majd Jean-Louis Mourrut tábor
nok (Franciaország) „Az iszlám az afrikai fran
cia hódítások idején" című referátuma követ
kezett. Ehhez csatlakozott Pier Paolo Ramoino 
sorhajókapitány, az Olasz Haditengerészet
történeti Intézet vezetője „Az olasz haditenge
részet kelet-afrikai működése" című előadása. 

Szünet után az üléselnöklést Dr. Hugo 
O'Donnell y Duque de Estrada (Spanyolor
szág) vette át. Ezen az ülésen először Naná 
Leonzo professzor asszony (Brazília) „A brazil 
gyarmati csapatok és milíciák" című előadása 
hangzott el, utána Pietro Del Negro egyetemi 
tanár (Olaszország) „Háború és civilizáció a 
XIX. századi olasz hadgondolkodásban" című 
referátuma következett. Az ülést Dr. Luc de 
Vos (Belgium) „Kultúrsokk. Belga katonák 
Kongóban 1885-1960" című előadása zárta. 

Ebédszünet után következett a tizenkette
dik ülés Dr. Serge Bernier kutatóintézeti 
igazgató, a Kanadai Hadtörténelmi Bizottság 
elnöke elnökletével. Elsőnek Dr. Rudolf Jaun 
tudományos kutató (Svájc) előadása hangzott 
el „A felfegyverzett nemzet fegyverben a nép 
ellen. Francia civilizáció a német-porosz kul
túra ellenében az első világháború kezdetén" 
címmel. Ezt követte Dr. Dumitru Préda, a 
Román Diplomáciai Levéltár és Könyvtár 
igazgatója „A román országok és az orosz
török háborúk a XIX. században" című elő
adása. A továbbiakban Antonio Pedro A. 
Pires Vicente egyetemi tanár (Portugália) 
„Portugália és Napóleon. Európai beavatko
zás, a liberalizmushoz vezető út" című refe
rátuma került sorra. 

Szünet után az elnöklést Andrzej Ajnenkiel 
egyetemi tanár, kutatóintézeti igazgató, a 
Lengyel Hadtörténészek Nemzeti Bizottságá
nak elnöke vette át. Elnökletével először J. A. 
de Moor egyetemi tanár (Hollandia) tartotta 
meg „Mataran és a hadügyi forradalom. Né
hány megjegyzés a Holland Kelet-indiai Tár
saság jávai katonai befolyásáról a XVII. és 

XVIII. században" című előadását, majd Dr. 
Ján Korček tudományos főmunkatárs, a Szlo
vák Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának 
főtitkára referátuma következett „Civilizációk 
találkozása Szlovákiában, mint a XX. századi 
háborúk következménye" címmel. Az ülést 
Leo Barnard egyetemi tanár (Dél-Afrika) „A 
namíbiai háború dél-afrikai szempontból" cí
mű referátuma zárta. 

A tizennegyedik, utolsó tudományos ülés 
augusztus 29-én reggel Manuel Freire The-
mudo Barata akadémikus, tábornok (Portugá
lia) elnökletével kezdte meg munkáját. Első
nek Thean D. Potgieter sorhajókapitány, ha
diakadémiai tanár (Dél-Afrika) „A világ ke
resztútjain. A Jóreménység foka és az első 
brit okkupáció 1795-ben" című referátuma 
hangzott el. Utána Dino Willy Cozza sorhajó
kapitány, a Brazil Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottságának főtitkára következett „A Bal
kán földrajzi, történelmi és vallási eredetű 
problémáinak nyugati megértési nehézségei" 
című előadásával. A következő előadó Dr. 
Helmuth Schubert alezredes, a Német Hadtör
ténészek Nemzeti Bizottságának főtitkára volt, 
előadását „A második világháború és a Német 
Birodalom. Civilizációk találkozása?" címmel 
tartotta, végül utolsó referátumként Andrzej 
Ajnenkiel (Lengyelország) „Régi és új korszak 
közt. Lengyelország második világháború alatti 
ellenállása a totalitárius rendszerekkel szem
ben" című dolgozata hangzott el. 

Szünet után a záróülésen először André 
Corvisier nyugalmazott tanszékvezető egye
temi tanár, a Nemzetközi Hadtörténeti Bizott
ság tiszteletbeli elnöke (Franciaország) össze
gezte a tudományos tanácskozás eredményeit. 
Kiemelte annak jelentőségét, hogy az előadá
sok elsődlegesen a nagy földrajzi felfedezé
sekkel párosult fegyveres összecsapásokat, a 
gyarmatosító harcokat, valamint a különböző 
kultúrákat képviselő államok háborúit tár
gyalták, továbbá kitértek a haderő kultúrahor
dozó és kultúraközvetítő szerepére is, miköz
ben számos más, kapcsolódó kérdést is érin
tettek. Manuel Freire Themudo Barata aka
démikus, tábornok, a portugál vendéglátók 
nevében mondott köszönetet a részvételért és 
a nagy érdeklődésért. Dr. Cornelius M. 
Schulten, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizott
ság elnöke a portugál kollégák gondoskodó 
vendégszeretét és a lezárult tanácskozás során 
érvényesült kollegiális együttműködés jelen
tőségét méltatta. Végül a záróülésen elnöklő 
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Gabriel Augusto Espirito Santo hadseregtá
bornok, a Portugál Haderő összhaderőnemi 
vezérkari főnöke mondott zárszót. Ebben a 
korrekt szakmai tanácskozáson felmutatott 
jelentős új tudományos ismereteknek a portu
gál tudományos életre gyakorolt jövendő ha
tását és a széles nemzetközi részvételnek a to
vábbi bajtársi együttműködés szempontjából 
kimagasló szerepét emelte ki. 

Az elhangzott előadásokhoz megfelelő 
vitaidő csatlakozott, a tudományos eszmecse
rére pedig a ma már Lisszabonnal egybeol
vadt egykori királyi székhely, Belém 1991-
ben, már a jövő évezred igényei szerint épült 
Kulturális Központja biztosította a legkelle
mesebb körülményeket. 

A rendezők további kötetlen alkalmakat is 
teremtettek a résztvevők kollegiális beszél
getéseire, így a megérkezetteket már augusz
tus 23-án este fogadáson látta vendégül 
Manuel Freire Themudo Barata akadémikus, 
tábornok, a Portugál Hadtörténelmi Bizottság 
elnöke, melyre a közeli Almada történelmi 
épületegyüttesében került sor, amely ma a 
Hadtörténeti Múzeumnak nyújt otthont. 

Augusztus 24-én est Dr. Joäo Barroso 
Soares, Lisszabon főpolgármestere sétahajó
zással egybekötött fogadáson látta vendégül a 
résztvevőket. Ezt megelőzően hivatalában fo
gadta a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
elnökségét, így jelen sorok szerzőjét is. 

A kongresszus rendezősége augusztus 25-
én lehetőséget biztosított az Expo '98 megte
kintésére. A látogatás végén Portugália pavi
lonjában Prof. Dr. José Veiga Simäo portugál 
hadügyminiszter adott fogadást a résztvevő 
hadtörténészeknek és a portugál főváros szá
mos közéleti szereplőjének. 

Augusztus 26-án Manuel Freire Themudo 
Barata akadémikus, tábornok a rendezők ne
vében adott díszebédet a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság elnöksége és az egyes 
nemzeti bizottságok elnökei tiszteletére a 
Portugál Hadtörténészek Nemzeti Bizottságá
nak székhelyeként szolgáló Függetlenségi 
Palota falai között. Ugyancsak augusztus 26-
án este valamennyi kongresszusi résztvevőt 
fogadáson látta vendégül Gabriel Augusto 
Espirito Santo hadseregtábornok, portugál 
összhaderőnemi vezérkari főnök a közeli 
Queluz helyőrségbeli 1. légvédelmi tüzérez
red parancsnokságán. 

Augusztus 27-én egész napos kirándulásra 
került sor. Elsőként Portugália egyik legna

gyobb műemlékegyüttese, Batalha volt az 
úticél. Az 1385-ös aljubarrotai csata emlékére 
épített templom- és kolostoregyüttes a XV. 
századi Avis-dinasztia pantheonja; a kolostor 
káptalanterme 1921 óta az Ismeretlen Katona 
emlékhelye. A következő állomás Buçaco, il
letve a mellette elterülő csatatér volt, ahol 
1810. szeptember 27-én a Masséna marsall 
vezette francia csapatok vereséget szenvedtek 
Wellington angol-portugál hadaitól. Ennek 
emlékére 1873-ban nem csak emlékművet ál
lítottak, hanem Hadtörténelmi Múzeumot is 
alapítottak. A visszaúton még Fatima megte
kintése következett, ismerkedés az 1917. má
jus 13-i Mária-jelenés helyszínén kialakított 
világhírű búcsújáróhellyel. 

Végül augusztus 28-án ünnepi záróban
kettre került sor a lisszaboni Szent Jeromos 
kolostor műemlékegyüttesében, ahol hazain
dulás előtt még egyszer kellemes, kötetlen be
szélgetéssorozatra nyílt alkalom. 

A kollokviumon és a csatlakozó progra
mokon kívül hivatalos megbeszélésekre is sor 
került a portugál fővárosban. így már au
gusztus 23-án egész napos tanácskozást tartott 
a Nemzetközi Hadilevéltáros Bizottság, a be
tegsége miatt távol maradni kényszerülő el
nöke, Dr. Manfred Kehrig ezredes, levéltár
igazgató (Németország) elnöklete helyett az 
ügyvezető elnök, Dr. Robin Higham profesz-
szor (Egyesült Államok) vezetésével. Ugyan
csak augusztus 23-án tartotta meg évi tanács
kozását a Dr. Jean Langenberger dandártá
bornok (Svájc) elnöklete alatt álló Nemzetkö
zi Hadibibiliográfiai Bizottság. 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
elnöksége augusztus 24-én és 28-án két ülést 
is tartott, majd 28-án a résztvevő nemzeti bi
zottságok képviselőinek bevonásával plenáris 
ülésre is sor került. Ezt megelőzően, még 
mindig 28-án, az Egyesült Államok Hadtörté
nészeinek Nemzeti Bizottsága jelenlevő tiszt
ségviselői, kérésükre, külön megbeszélést 
folytattak a nemzetközi elnökség tagjaival. 
Ezen ismertették rövid- és középtávú elkép
zeléseiket, egyúttal támogatást kértek mun
kájuk intenzitásának fokozásához. Visszatér
ve a plenáris üléshez, annak legfontosabb 
döntése az volt, hogy máris megválasztotta a 
jelölőbizottságot a 2000-ben esedékes tiszt
újítás előkészítésére, továbbá megerősítette az 
1999-es brüsszeli és 2000-es stockholmi, il
letve oslói kongresszus megtartására vonatko
zó korábbi határozatát. 
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PARÁDI JÓZSEF 

A NYUGATI REND VEDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI 
MAGYAR RENDVÉDELEMRE 

XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, 
Budapest, 1998. szeptember. 22-25. 

A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó 
művelése, elmélyülő feltárása nyomán egyre 
inkább előtérbe került az a gondolat, hogy a 
hazai rendvédelemtörténet változásait a nem
zetközi, európai rendvédelem fejlődési ten
denciáinak tükrében vizsgáljuk. 

Ezen igény kielégítésére való törekvés 
volt az egyik oka annak, hogy a XI. Rend vé
delemtörténeti Konferenciát a nyugat-európai 
és a magyar rendvédelem kapcsolata témában 
hirdették meg a szervezők. A konferencia té
maválasztásának másik oka abban rejlik, hogy 
a magyar rendvédelem nem nélkülözheti a 
fejlesztést. A változások alapvetően két for
rásból táplálkozhatnak: a hazai történelmi ta
pasztalatokból és a külföldi eredmények adap
tációiból. 

A konferencia egyik fő célja az volt, hogy 
feltárja a XIX-XX. században már magyaror-
szágon alkalmazott nyugati rendvédelmi ta
pasztalatok körét és módját. Ezzel a rendez
vény mintegy irányt kívánt mutatni a hazai 
rendvédelem fejlesztési lehetőségeinek. 

A konferenciát a Szemere Bertalan Ma
gyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Tár
saság a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Ku
tatóintézetének közreműködésével szervezte. 
A rendezvény előkészítéséhez és megvalósí
tásához jelentős segítséget nyújtott az Orszá
gos Rendőrfőkapitányság, valamint a Vám- és 
Pénzügyőrség Szociális, Kulturális és Sport
központja. A szervezők a konferenciát Sze
mere Bertalan, az első felelős kormány be
lügyminisztere emlékének ajánlották. 

A konferencián mintegy 60 fő vett részt. A 
külföldi résztvevők tág földrajzi határok közül 
látogatták meg a rendezvényt. Graz és a ka
nadai Vancouver szigete volt a határainkon 
túlról érkezők lakhelyének egymáshoz viszo
nyított legtávolabbi pontja. Az észak-amerikai 
kontinensről Kanadából és az Egyesült Álla
mokból, az európai kontinensről Ausztriából, 
Németországból és Angliából érkezett a kon
ferencia résztvevőinek csaknem 20%-a. 

Az első nap délelőttjén dr. Komáromi Ist
ván rendőr dandártábornok, a Pest megyei 
rendőrfőkapitány elnökölt. 

Rövid köszöntőt követően ekkor került sor 
az újonnan alapított Rendvédelemtörténetért 
Érdemkeresztek átadására. Elismerésben ré
szesült a rendvédelemtörténet önzetlen támo
gatásáért dr. Habsburg Ottó, Bánkuty Géza és 
vitéz Kiss Gábor; a rendvédelemtörténet ki
magasló műveléséért Keserű István Ph. D., 
Parádi József Ph. D., Mezey Barna Ph. D., 
Szakály Sándor Ph. D., dr. Ernyes Mihály, dr. 
Öry Károly, Franz Hestera és Zeidler Sándor. 

Dr. Habsburg Ottó nevében a kitüntetést 
menye dr. Habsburg Eilka, Bánkuty Géza ne
vében pedig vitéz baranchi Tamáska Endre 
ezredes vette át a kitüntetést. Franz Hestera 
nyugállományú osztrák csendőr ezredesnek 
1999 tavaszán nyújtják át az elismerést a fel
újított bécsi csendőrmúzeum megnyitása al
kalmából. 

Az elismerésben részesültek felköszönté
sével egyidőben könyvbemutatóval folytató
dott a rendezvény. Ennek során azokkal a 
munkákkal ismerkedhettek meg a rendezvény 
résztvevői, amelyek a Szemere Bertalan Ma
gyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Tár
saság tagjainak tollából önálló kiadványként 
láttak napvilágot 1998-ban. Öt ilyen mű szü
letett: Sallai János: A magyar-lengyel határ 
története; Baczoni Gábor: Rendőrségi napi 
jelentések 1956. október 23 - december 31-ig; 
Dr. Ernyes Mihály: Fejezetek a rendőrség tör
ténetéből 1954-ig. Pécs-Baranya; Dr. Szikin
ger István: Rendőrség a demokratikus jogál
lamban; Dr Harald Seyrl: Die Österreiche 
Revolution 1848. 

A fogadás után dr. Ernyes Mihály szemé
lyesen is felhívta a jelenlévők figyelmét leg
újabb könyvének néhány érdekes és tartalmas, 
a rendvédelemtörténet diszciplínáját gyarapító 
részletére. 

A protokolláris események után az első 
előadó, Lugosi József ezredes, Ph. D., a Had-
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történeti Múzeum főigazgatója a csendőrség 
tárpuskáit ismertette. Lugosi József előadásai 
kezdetétől fogva a rendvédelemtörténeti kon
ferenciasorozat nélkülözhetetlen színfoltjai. 
Az a lehetőség, hogy a hallgatóság kezébe 
vehette az előadás tárgyát képező fegyvere
ket, semmi mással nem pótolható élményhez 
juttatta a hallgatóságot. 

Ebédszünet után az elnöki teendőket 
Zachar József ezredes, a történelemtudomány 
doktora, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
főigazgatójának tudományos helyettese vette 
át. Ezen az ülésszakon került sor a Szemere 
Bertalan személyéhez fűződő előadásokra. 

A Szemere Bertalan munkásságát felölelő 
szekciót Lőrincz József Ph. D. nyitotta meg, 
aki Szemere Bertalannak a börtönügy terén 
kifejtett tevékenységéről szólt. Az előadó tu
dományos munkásságának terrénuma a ma
gyar börtönügy története, ebből adódóan a ko
rabeli magyar börtönügy állapotát és az abban 
Szemere Bertalan tevékenysége nyomán be
állt változásokat rendkívül gazdag informá
cióanyag kíséretében ismertette. 

Dr. Botos János Szemere Bertalan pályá
jának fontos állomását, az első felelős magyar 
kormányban betöltött belügyminiszteri tiszt
sége során végzett munkásságát elemezte. 
Módot talált arra is, hogy Szemere élete ezen 
szakaszának bemutatása kapcsán egyben 
megismertesse hallgatóságát a korabeli belü
gyi tárca szervezetével, feladatrendszerével. 

Hermann Róbert Ph. D., a hadtörténeti 
Intézet tudományos főmunkatársa Szemere 
Bertalan és a nemzetőrség kapcsolatának lé
nyegét igyekezett megvilágítani az előadás 
szűkre szabott időkorlátai között. Ennek során 
felhívta a jelenlévők figyelmét néhány olyan 
tényezőre, amelyek eddig nem kerültek a té
mával foglalkozók érdeklődésének középpon
tjába. Az előadó plasztikusan érzékeltette, 
miként alakultak át a nemzetőrség funkciójá
ra, illetve igénybevételének módjára irányuló 
elképzelések a testület működése során. 

Fazekas László Szemere Bertalan ifjú 
éveivel foglalkozott előadásában. 

Csapó Csaba Ph. D. aspiráns gróf Ráday 
Gedeon szegedi királyi biztosi tevékenységét 
mutatta be a gróf életűtjába ágyazva, egyben a 
királyi biztosság intézményeinek hatáskörét 
ismertetve; a tények ismertetésén túl igyeke
zett fényt deríteni a háttérben meghúzódó po
litikai, hatalmi érdekekre is. 

Dr. Suba János „A rendőri intézkedés jo

gosultságát igazoló okmányok a XIX-XX. 
században" című tervezett előadása helyett „A 
határszéli forgalom szabályozása a XIX-XX. 
században" címmel tartott előadást. Az elő
adás során a témakört korábban már feltáró 
Parádi József, Nagy György és Gáspár László 
nézeteivel megegyező álláspontjának adott 
hangot, mely szerint a kishatárforgalom a 
Kárpát medencében a dualizmus és a két vi
lágháború között is példa értékű volt. Jelenle
gi, liberalizálódó kishatárforgalmunk még tá
vol áll a második világháborút megelőző kis-
határforgalmi lehetőségektől. 

Bacsa Gábor Ph. D. előadása sok érdekes 
információval gyarapította a hallgatóság is
mereteit a két világháború közötti határőrizet 
és az úgynevezett tájékoztató szervek kap
csolatát illetően. 

A konferencia első napjának előadásait 
kérdések követték. Ehhez minden bizonnyal 
hozzájárult, hogy az előadások időtartamát 25 
percben maximálták a szervezők. Az előadók 
lehetőséget kaptak azonban arra, hogy írásban 
leadott anyaguk bővebb lehet a szóban el
hangzottaknál. Az írásos anyag - a konferen
ciasorozat hagyományaihoz híven - kiadásra 
kerül majd. 

A konferencia első napjának délutáni elő
adáscsoportját követően került sor - a rendez
vénysorozat hagyományainak megfelelően - a 
Szemere Bertatan Magyar Rendvédelemtör
téneti Tudományos Társaság éves közgyűlé
sének megtartására. 

Az elnöki beszámolóban - melyet a jelen
lévők egyhangúlag elfogadtak - elhangzottak 
olyan információk is, amelyek túlmutattak a 
szűken vett egyesületi életen. Az egyesületi 
elnök bejelentette, hogy: 

- a magyar rendvédelemtörténet számára a 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösséggel 
együttműködve honlapot nyitottak, amelyen 
megtalálhatók a rendvédelemtörténet művelé
sével kapcsolatos hírek, folyamatosan felvi
szik rá a nemzeti rendvédelemtörténeti biblio
gráfiát, majd a jelesebb kiadványokat és a 
fontosabb dokumentumokat is; 

- az előző közgyűlés intencióinak megfe
lelően létrehozták a rendvédelem történetét 
művelők és támogatók elismerésére a Rend
védelemtörténetért Érdemkeresztet, amelyben 
azonban nem csupán a társaság tagsága része
sülhet, ezzel létrejött a diszciplínához kötődő 
elismerési rendszer, amely eddig hiányzott a 
magyar tudományos közéletből; 

— 207 — 



- befejezés előtt áll a Torontói Magyar Ki
rályi Fegyveres Erők Múzeuma elnevezésű 
gyűjtemény hazatérésének előkészítése. A 
Hadtörténeti Múzeum az anyagot befogadja 
és annak rendvédelmi részét tartós letét for
májában átadja a szegedi Móra Ferenc Múze
umnak, amely az Opusztaszeri Történelmi 
Nemzeti Emlékpark skanzenfalujának főigaz-
gatási blokkjában állítja ki az anyagot század
forduló korabeli őrsiroda és a M. Kir. Csend
őrség életútját bemutató szoba berendezésé
vel. A magyar kormány nevében a honvédel
mi miniszter már kérte a gyűjtemény haza
szállítását, mely költségének anyagi fede
zetére pályázat útján biztosítják a szükséges 
összeget. Ezáltal elérhető, hogy - a repülő
múzeumhoz hasonlóan - a torontói gyűjte
mény is hazatérjen az ezredfordulón; 

A konferencia következő napjának déle
lőttjén dr. Szabó Dénes professzor (Kanada), 
a kanadai és a magyarországi tudományos 
akadémiák rendes tagja, a montreali Nemzet
közi Kriminalisztikai Intézet elnöke elnökölt. 

A programot Szikinger István Ph. D. nyi
totta meg „Az angolszász rendvédelem fejlő
désének tendenciái az 1800-as évektől napja
inkig" című előadásával. Az előadó az an
golszász rendvédelemnek a kontinentálistól 
eltérő sajátosságaira igyekezett rámutatni, ki
fejtve e sajátosságok okait, előzményeit és 
előnyeit. 

Mezey Barna Ph. D. a német rendvédelem 
fejlődési tendenciáit mutatta be az 1800-as 
évektől. Kiemelte, hogy a német rendvédelem 
változásai szorosan összefüggnek a német nép 
vizsgált időszaka viharos történelmi változá
saival. A német rendvédelem a legszélsősége
sebb politikai viszonyoknak megfelelő struk
túrákat hozott létre. 

Helmut Gabhardt professzor (Ausztria) a 
XIX. századi osztrák csendőrségről tartott 
előadást. Ennek során számos tényt említett, 
amelyek nyilvánvalóvá teszik az ausztriai 
csendőrség közvetítő szerepét a francia és a 
magyar csendőrség között. 

Dr. Őry Károly a francia rendvédelem 
XIX-XX. századi fejlődést mutatta be. Ennek 
során a hangsúlyt a francia rendvédelem kon
tinentális sajátosságaira fektette. 

Parádi József Vh. D. a kiegyezéstől a nép
köztársaságig terjedően mutatta be a magyar 
rendvédelem sajátosságait és fejlődési ten
denciáit. A szerző új megvilágításba helyezett 
történelmi tényeket és jelenségeket, illetve a 

feltárt források tapasztalatai nyomán újszerű
en csoportosította az eseményeket, periodi-
zálta a hazai rendvédelem fejlődését. 

Szakály Sándor Ph. D., a Hadtörténeti In
tézet tudományos főmunkatársa a magyar tá
bori csendőrséget bemutató közismert köny
vében foglaltakon túlmutató legújabb kutatási 
eredményeiről tájékoztatta a hallgatóságot. 
Történészi objektivitással mutatta be egy 
olyan szervezet működését, amelynek tagjai 
és a velük szemben állók is a mai magyar tár
sadalom hajlott korú tagjai. 

Davola József a katonai rendőrség hely
zetét, kialakulásának gyökereit igyekezett be
mutatni előadásában, átfogó módon, a fejlett 
nyugati világ tapasztalatainak közvetítésével, 
a hazai igények és lehetőségek bemutatásával. 

Ebédszünet után az elnöki funkciót dr. 
Mezey Barna egyetemi docens, az állam- és 
jogtudomány kandidátusa, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tan
székének vezetője, dékánhelyettes vette át. 

Zachar József az osztrák rendvédelmi mo
dell történelmi gyökereit tárta fel. Rámutatott 
azokra a közös jellemzőkre, amelyek az Oszt
rák-Magyar Monarchia időszakában voltak 
ugyan a legkiterjedtebbek, azonban már jóval 
korábban is megfigyelhetők az ausztriai és a 
magyarországi rendvédelem közös vonásai. E 
közös vonások az első világháborút követően 
sem szűntek meg, azokat csupán a szovjet 
megszállás időszakában igyekeztek háttérbe 
szorítani. Az előadó okfejtésében egyértelmű
en bebizonyosodott, hogy a két ország 
rendvédelemtörténetében, a kétségkívül meg
lévő nemzeti sajátosságok mellett, sok ha
sonlóság van. 

Vitéz Kiss Gábor (Egyesült Államok), a 
floridai Seminole County tiszteletbeli she-
riffje a tengerentúli nagyhatalom rendvédelmi 
stratégiája irányait igyekezett megragadni 
előadásában, bemutatva mindazon tendenciá
kat, amelyek eredményre vezettek a bűnözés 
elleni harcban. 

Sallai János Ph. D. külföldi tanulmányútja 
miatt nem tartotta ugyan meg előadását, 
azonban írásban leadta azt, és a konferencia 
anyagával együtt fog megjelenni. 

Vitéz Domokos Sándor (Kanada) a polgári 
rendőrség korszerű alapelveit taglalta Ramsey 
Clark írásai nyomán, párhuzamot állítva a mai 
magyarországi igények és lehetőségek vala
mint a polgári rendőrséggel szembeni korsze
rű elvárások között. 
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Dr. Szabó Károly váratlan szolgálati el
foglaltsága miatt kényszerült távol maradni a 
konferenciától, így nem kerülhetett sor „Az 
angol, francia, német rendvédelmi szervek 
képzési tapasztalatainak hasznosítása a ma
gyar rendőrök felkészítésében" című érdekes
nek ígérkező előadására. 

Szűcs János a francia csendőrségnek a 
francia rendvédelemben betöltött helyéről és 
feladatairól szólt. 

Vitéz baranchi Tamáska Endre (Egyesült 
Államok) „Egy csendőrörs országos tekinté
lye" címmel tartott előadásában a csendőrség 
hétköznapjait idézte és jól érzékeltette azokat 
a sajátosságokat, amelyek lehetővé tették, 
hogy a M. Kir. Csendőrség máig is irigylésre 
méltó eredményeket tudhatott magáénak a 
közbiztonság szavatolása terén. 

Simon Ferenc (Kanada) a magyar törté
netírás feltáratlan területére kalauzolta el a 
hallgatóságot, amikor bemutatta azt a törté
nelmi tényt, hogy Raul Wallenberg személyét, 
illetve az általa kimenekítettek egy részét a 
Magyar Királyi Csendőrség egy szakasza vé
delmezte a megújuló nyilas támadási kísérle
tekkel szemben. 

Bobák Artúr a magyarországi magánnyo
mozás XX. századi történetét villantotta fel 
előadásában. A hallgatók megtudhatták, hogy 
magánnyomozás szervezett keretek között a 
századfordulótól létezik Magyarországon. 
Lényegében ugyanazok a körülmények és in
dokok vezettek e szakma elterjedéséhez a du
alista Magyarországon, mint amelyek napja
inkban. Az előadó a mai helyzet javára írta 
ugyan a részletesebb törvényi szabályozást, 
azonban etikai tekintetben a századfordulói 
álláspontokat kedvezőbbnek ítélte. 

A második nap előadásai lényegében két 
gondolatkör köré csoportosultak. A délelőtt 
folyamán a nyugati tapasztalatok feltárása ke
rült előtérbe, délután a hagyományőrző jelleg 
dominált. 

Az előadások harmadik, zárónapjának 
délelőttjén Dombrády Lóránd, a hadtudomány 
doktora elnökölt. 

Az előadók sorát Kosa László Ph. D. aspi
ráns nyitotta meg aki a pesti, budai és óbudai 
rendőrség, illetve a bécsi rendőrség majd a ki
egyezés utáni önkormányzati rendőrségek te
vékenységét mutatta be a vonatkozó korabeli 
jogszabályok és statisztikai kimutatások, illet
ve jelentések feldolgozása nyomán. 

Dr. Rácz Lajosnak betegsége miatt nem 

állt módjában ismertetnie a „Budapest rend
védelme a századfordulón" című előadását. 

Csóka Ferenc Ph. D. aspiráns „Titkos
rendőrség Budapesten" címmel a fővárosi 
rendőrség operatív módszerekkel dolgozó 
részlegeinek történetét mutatta be. Előadásá
ból kitűnt, hogy a fővárosban titkosrendőrség 
nem működött, mindig volt azonban a rendőr
ségnek egy olyan része, amely nem nyílt 
módszerekkel végezte munkáját. E részlegek 
egyes esetekben ugyan közösen dolgozhattak 
az elhárítás és felderítés szerveivel, azonban 
azoktól minden tekintetben külön álltak. 

Keserű István Ph. D. az első világháború 
utáni magyar rendvédelem budapesti újjá
szervezését mutatta be. A hallgatóság meg
tudhatta, hogy a fővárosi rendvédelem újjáa
lakításának mintegy húzó szerepe volt az or
szág rendvédelmének alakításában. Az előadó 
egyrészt a legitimisták és a szabad királyvá
lasztók küzdelmét érzékeltette a rendvéde
lemben, másrészt a szolgálat alkotmányos 
alapokra történő visszairányítását a különít
mények működésének felszámolásával. 

Kaiser Ferenc Ph. D. aspiráns előadása 
szorosan kapcsolódott a Keserű István által 
elmondottakhoz; a budapesti agglomeráció 
rendfenntartási kompetenciájának újraelosztá
sát vizsgálta 1918/19-et követően. A hatáskö
rök újraszabályozásában - az első világháború 
előtti helyzethez képest - nem a közigazgatási 
státusz kapott primátust, hanem a főváros és 
környéke közbiztonsága. Ez a korábbinál sű
rűbb csendőri jelenlétet jelentett és azt, hogy a 
fővárosi rendőrkapitányság kompetenciája fo
kozatosan erősödött az agglomerációban el
helyezkedő rendőrségek irányában. 

Ravasz István alezredes Ph. D., a Hadtör
téneti Múzeum tudományos főmunkatársa a 
nyilas rendvédelem német gyökereinek be
mutatásával a rendvédelem oldaláról is meg
erősítette azt a tényt, hogy a nyilas rendszer 
nem a Kárpát medence társadalmának szülöt
te, hanem német import, a birodalmi Néme
tország által Magyarországra kényszerített 
állapot volt, amelynek hiányoztak a magyar 
gyökerei. 

Vass Ferenc a magyar útlevélrendészet 
változásának tendenciáit tárgyalta a század
fordulótól napjainkig. A változások jelentősek 
voltak, hiszen a liberális regulációtól a sztálini 
diktatúra szabályozásáig terjedtek. 

Ebéd után a konferencia elnöki tisztét dr. 
Őry Károly főiskolai docens vette át. 
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A délutáni első előadó Kosa László Ph. D. 
aspiráns a budapesti közúti közlekedés rend
jének szabályozásáról szólt 1872-től napjain
kig; lényegében a hármas településből világ
várossá fejlődött város közlekedéstörténetét 
ismertette. 

Simon Sándor a budapesti agglomeráció 
peremterületébe tartozó Cegléd és környéke 
XVIII-XIX. századi rendvédelmét mutatta be. 

Kiss István Géza alezredes, Ph. D. aspi
ráns, a Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa 
a Magyar Királyi Pénzügyőrség szociális vi
szonyainak szabályozását és azok helyzetét 
tárta fel előadásában a két világháború közötti 
időszakra vonatkozóan. 

Kövesi László „Szociálpolitikai érzékeny
ség a rendőri és a BM szerveknél 1990-től 
napjainkig" címmel napjaink szociálpolitikai 
helyzetét vizsgálta. A konferencia egyetlen 
nem történelmi témájú megnyilatkozását tör
ténelmi tartalmú hozzászólások követték, 
amelynek lényege az volt, hogy a nyugdíj -

A lendvai Magyar Nemzeti Művelődési 
Intézet 1998. november 20-án a trianoni béke
szerződés évfordulójára tudományos konfe
renciát szervezett a békeszerződésnek a Mura 
mentére gyakorolt hatásáról. (A „Mura men
te" alatt a szlovén fennhatóság alá került ma
gyar területeket értik.) 

A tanácskozáson részt vett Őszi István, 
hazánk szlovéniai nagykövete, aki köszöntő
jében arról beszélt, hogy Trianon ma már, a 
határok kivételével, minden tekintetben meg
haladta önmagát. A magyar politika e kérdés
körben tett lépéseinek vázolása során reális 
lehetőségként az integráció fontosságát hang
súlyozta. 

Gönz László költő, történész, a Lendvai 
Magyar Nemzetiségi Intézet igazgatója meg
nyitó beszédében a kérdéskör problematikáját 
a szlovéniai magyarság szemszögéből tekin
tette át. Kifejtette: mivel a történtekről hosszú 
időn át nem lehetett nyíltan beszélni, a helyi 
magyarságot hiányos és torz információk be
folyásolták, ami a nemzeti öntudat torzulása-

pénztár követelje vissza azokat a javakat, 
amelyeket e szervezet elődjétől az úgyneve
zett népi demokrácia időszakában elvettek. 

Az előadásokat vita zárta le. A legérdekfe-
szítőbb viták Parádi József, Csóka Ferenc és 
Kaiser Ferenc előadásai körül bontakoztak ki. 

A konferencia tapasztalatait, előadásainak 
konklúzióit dr. Ory Károly összegezte, aki a 
jelenlévők egyetértésétől támogatva sikeres 
rendezvénynek minősítette a konferenciát, 
amelyen új, eddig ismeretlen történelmi té
nyek, új kutatási eredmények is felszínre ke
rültek. Ezek közé sorolta a Ráday Gedeon 
szegedi kormánybiztosságával kapcsolatos 
egyes kérdéseket, illetve a magyar rendvéde
lem sajátosságait bemutató előadásokat. 

Az előadások zárását követően a résztve
vők fehér asztal mellett beszélték meg min
dazt, amire a konferencia vitájában nem jutott 
idő. Pénteken, a fakultációs program kereté
ben, Székesfehérvár és környéke nevezetessé
geinek megtekintésére került sor. 

hoz vezetett. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, 
hogy a tanácskozás történészi-szakmai jelle
gű, amelyen nem lehet tabu téma. Az együtt
működés kezdete kérdések tisztázása. 

A tanácskozást Glatz Ferenc, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke levélben üd
vözölte. 

Ormos Mária akadémikus „Trianon" című 
bevezető előadásában a problémakör három 
szeletét elemezte. A békerendszer mindenes
tül rossz volt, azt a történelem később igazol
ta, mégis több új elemet vitt be a politikai 
gondolkodásba: a demokratikus elveket, a 
nemzetiségek jogát a független, önálló állami 
létre, valamint azt a gondolatot, hogy a béke 
érdekében létre kell hozni egy szervezetet. A 
közép-európai térség szerepét elemzve utalt 
arra, hogy Ausztria-Magyarország szerepe le
értékelődött a nyugat szemében, ezért a Mo
narchia funkcióit az önnállóvá vált államokra 
bízták. Trianon és Magyarország kapcsán ki
emelte, hogy a konferencián nem volt magyar 
kérdés, magyar bizottság; az ország sorsáról 
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máshol, más összefüggésben, csekély infor
mációk birtokában döntöttek. Az előadó -
Trianon hatásait elemezve - külön rámutatott, 
hogy a konferencia legfontosabb elve, a nem
zetiségi elv, az elmúlt évtizedek tükrében 
Csehszlovákia és Jugoszlávia esetében ku
darcnak bizonyult, míg Magyarország füg
getlensége helyreállt. Az országnak lett saját 
pénze, hadserege és külpolitikája, ez volt Tri
anon hozadéka. 

Gönz László lendvai történész „Sajátos 
politikai és katonai események a Mura men
tén 1919-ben" címmel tartott előadásában a 
terület történetét és a jövőjére vonatkozó el
képzeléseket vázolta a határvédelem meg
szervezésén át a különböző politikai erők által 
kidolgozott autonómia- és elszakadási törek
véseken keresztül a szerb megszállásig. 

Hornyuk Árpád, a Pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetem Doktori iskolájának hall
gatója „A jugoszláv-magyar határ kialakulása 
az I. világháború után, különös tekintettel a 
Muravidékre" címet viselő előadásában dip
lomáciatörténeti szempontból elemezte az 
eseményeket: a délszláv igényeket kielégítet
ték, Jugoszlávia északi határa kijelölték. A to
vábbiakban a jugoszláv delegáció memoran
dumait elemezve kísérte figyelemmel a ju
goszláv álláspont változását, és összefüggéseit 
a határ más szakaszainak alakulásával. 

Fujs Matejka, a muraszombati Területi 
Múzeum tudományos főmunkatársa „A Mura
vidéki szlovénok kételyei a válságos (forra
dalmi) időszakban" című előadásában először 
a terület etnikai, társadalmi, kulturális és val
lási helyzetét vizsgálta, majd a szlovénság 
politikai törekvéseit jellemezte, amelyeket 
egyházi vezetőik irányítottak. Elemezte a kü
lönböző autonóm törekvéseket és kiemelte, 
hogy a szlovénságot soha nem sikerült közös 
fellépésre tömöríteni, mert hiányzott az ér
deklődés és mindig az egyházi meggondolá
sok kerültek előtérbe. Végezetül hazai szem
pontból értékelte a jugoszláv államba való 
betagozódást, hiszen a szlovén politikusok az 
egyesülés után is az autonómiáért küzdöttek. 

Zsiga Tibor, a történelemtudomány kandi
dátusa „A Mura mente lakossága és a »tria
noni békeszerződés«" címmel tartott előadást. 
Először tisztázta a Mura mente, Mura-vidék, 
Vend-vidék, mint történelmileg változó terü
let értelmezését az idők folyamán. Előadásá
ban a fő hangsúlyt a lakosság viselkedésére, a 
helyi politikai erők kezdeményezéseire he

lyezte. Plasztikusan mutatta be a lakosság re
agálását a politikai eseményekre, a határkitű
zés folyamatára. Külön hangsúlyozta a béke
diktátum igazságtalan és amorális jellegét. 

Kovács Attila, a ljubjanai Történeti Intézet 
munkatársa „A magyar-szlovén nyelvhatár és 
a trianoni békeszerződés" című előadásában a 
történeti-statisztikai források tükrében és tör
ténelmi összefüggésben elemezte a nyelvhatár 
alakulását. 

Dr. Suba János, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum tudományos főmunkatársa „A ma
gyar-jugoszláv határmegállapító bizottság 
működése 1921-1924 között" címmel három 
kérdéskört érintett. Először azokról a doku
mentumokról szólt, amelyek a határmegálla
pító munka elveit szabályozták, azután a ha
tármegállapító bizottság tevékenységét és a a 
határvonal kitűzését ismertette, végül a rend
szeresített határdokumentumokat jellemezte. 

Mukk Kozar Maria, a szombathelyi 
Savaria Múzeum munkatársa „A trianoni bé
keszerződés hatása a Szentgotthárd környéki 
szlovénok életmódjára" című előadásában et
nográfiai és szociológiai szempontok alapján 
tekintette át a szlovén községek életét. Sta
tisztikailag mutatta ki a határ elválasztó sze
repét a szlovén falvak között a házasság, te
metés szempontjából. 

Huszár Zoltán történész, a Baranya Megyei 
Múzeumok igazgatója érdekes, figyelemfel
keltő előadást tartott „A trianoni béke hatása az 
1920-as évek Magyarországának művelődés
politikájára" címmel. A művelődéspolitika 
kormányzati szintre emelése a vesztett háború
ra és a területi csonkításra adott válasz volt. 
Felszólalásában a tudomány- és az oktatáspoli
tikát, valamint az iskolán kivüli népművelést 
elemezte. Trianon hatása volt az is, hogy a ka
tonai költségvetés egy részét csoportosították át 
az oktatás és művelődés területére. 

Parádi József, a Rendőrtiszti Főiskola ta
nára, a Szemere Bertalan Rendvédelmi Tu
dományos Társaság elnöke „Határőrizet a 
húszas évek elején a Mura mentén" címmel a 
határőrizet megszervezését ismertette. Vá
zolta a szolgálat megszervezésére kialakított 
különböző koncepciókat és jellemezte a Mu
ra-vidék határőrizetét. 

Bence Lajos lendvai író és irodalomtörté
nész „Peremhelyzetből kisebbségbe" című 
előadásában a térség helyzetét jellemezte, 
különös tekintettel az ott élő lakosságra, an
nak megélhetési viszonyaira. Végezetül a 
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földreform hatását vizsgálta a terület lakossá
ga szempontjából. 

Szilágyi Imre, a Teleki Alapítvány mun
katársa „Rendezni végre közös dolgainkat" 
címmel mondta el véleményét a Zsiga Tibor 
és Vilko Novak közötti vita kapcsán. (Vilko 
Novak, a néprajz professzora Zsiga Tibor Mu
ravidéktől Trianonig című - hatalmas meny-
nyiségű, feltáratlan levéltári forrásra támasz
kodó - könyvére reagált és vitatta a szerző ál
lításait. Zsiga könyvét Szlovéniában bezúzták 
és bírósági per indult ellene, amíg leírt állítá
sának levéltári forrásait be nem mutatta.) 

Székely András Bertalan, a Honismereti 
szövetség munkatársa „Civil lehetőség trianon 
meghaladására: a honismereti mozgalom" 

címmel azt a kérdést boncolgatta, hogy mit 
jelentett Trianon a kisebbségi helyzetbe került 
magyarok számára, hogyan reagál erre a hely
zetre a polgár, a civil. Végül bemutatta az 
alulról építkező honismereti mozgalmat, 
amely - a rendszerváltozást túlélve - a herderi 
értelemben vett kultúrnemzetet építi. 

Az előadások után vita következett, amely 
során az elhangzottakat pontosították, kiegé
szítették, bizonyos fogalmakat értelmeztek, 
álláspontokat tisztáztak. 

Ganz László zárszavában kiemelte, hogy 
az előadássorozat konstruktív eszmecsere 
kezdete lehet, amely minden bizonnyal 
segítséget nyújt egymás megértéséhez, a 
nemzetek közeledéséhez. 
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AZ 1848 -1849-ES 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

150. ÉVFORDULÓJÁRA 

HERMANN RÓBERT 

„TENNI KEVÉS, DE HALNI VOLT ESÉLY" 

Az 1849. évi nyári hadjárat1 

A magyar országgyűlés 1849. április 14-én kimondta a Habsburg-Lotharingiai ural
kodóház trónfosztását és az ország függetlenségét. Ezzel teljesen új államjogi helyzet állt 
elő az egy évvel korábbihoz képest. Magyarország már nem a Habsburg-birodalmon 
belüli önállóságát kívánta megvédelmezni, hanem független államként akart részt venni 
az európai politikában. Az 1849 áprilisi tavaszi hadjárat magyar sikerei azt mutatták, 
hogy az ország képes megvédeni függetlenségét a Habsburg-birodalom fegyveres erőivel 
szemben. A trónfosztással és a függetlenség kimondásával a Magyarország és Ausztria 
közötti konfliktus csak valamelyik fél teljes győzelmével érhetett véget. Az osztrák poli
tikusok ezt már addig is így gondolták, Kossuth csupán levonta a megfelelő következ
tetéseket. Győzni vagy legyőzetni: ez volt a további küzdelem alternatívája: 

A klasszikus hadtudomány Clausewitz nyomán kétféle háborút különböztet meg. Az 
első a megsemmisítő háború, amelyet a háborúzó felek egyike (vagy mindegyike) a má
sik fél teljes megsemmisítéséig, azaz védekezésre képtelenné tételéig folytat. Ez általá
ban a legyőzött fél területének (vagy hadászatilag fontos pontjainak) megszállásával, 
hadseregének megsemmisítésével vagy megadásával végződik. A másik a korlátozott 
célú háború, amelyet a háborúzó felek katonai és politikai céljaik eléréséig folytatnak. Ez 
utóbbi cél lehet területek elfoglalása, az uralkodó kormányzati rendszer megdöntése, 
vagy egyszerűen egy szövetségi rendszer elhagyására kényszerítés. 

Magyarország 1848 szeptembere óta korlátozott célú háborút viselt a támadó Hor
vátország, majd október végétől Ausztria ellen. A magyar politikusok célja nem az volt, 
hogy bekebelezzék Horvátországot, vagy szétverjék a birodalmat,, hanem az, hogy békés 

A hadjárat cs. kir. hivatalos feldolgozása: Ramming. Orosz szempontból 1. Neidhardt I-HI.; A magyaror
szági hadjárat 1849.; Roberts. Nagyobbrészt Ramming és Neidhardt, illetve a magyar emlékiratok (Görgey, 
Klapka, Czetz) alapján foglalják össze a hadieseményeket a múlt és e századi feldolgozások, így Rüstow, 
Wilhelm: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története.Pest, 1866. II. (Ford.: Áldor Imre); Gelich Rikhárd: 
Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Budapest, é. n. III.; Breit József: Magyarország 1848/49. évi 
függetlenségi harcának katonai története. 2. kiadás. Budapest, 1930. III. Főleg a politikai vonatkozásokkal 
foglalkozik Steier Lajos I-II. A legújabb kutatási eredményeket foglalja össze Bona Gábor, 1985. I. A Görgei 
vezette feldunai hadsereg működését nagyobbrészt az irodalom alapján foglalja össze Pusztaszeri László: Gör
gey Artúr a szabadságharcban. Budapest, 1984. Ezekre a munkákra a továbbiakban az események ismertetésé
nél nem hivatkozunk. 
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körülményeket teremtsenek az 1848 áprilisában megkezdett polgári átalakulás folytatá
sához. A magyar fél 1848 szeptemberében kétszer is tárgyalni próbált a horvát inváziós 
hadsereget vezető Josip Jellačic horvát bánnal; de a bán kitért a tárgyalási ajánlatok elöl. 
1848 október végén Kossuth a es. kir. fősereget vezető Windisch-Grätz tábornagyhoz 
küldött békekövetet, de a rövid válasz: „Mit Rebellen unterhandle ich nicht" (Lázadók
kal nem tárgyalok) nem sok jót ígért, ahogy az sem, hogy a visszatérő magyar hadikö
vetet Jellačic buzgó határőrei foglyul ejtették. 1848 november-decemberében Kossuth 
titkos akciók révén próbált érintkezésbe lépni a kremsieri parlamenttel és az osztrák 
kormánnyal, de a gesztusok ezúttal is elutasítóak voltak. 1848. december 31-én a magyar 
képviselőház küldött békekövetet a Budapest előtt álló Windisch-Grätz tábornagyhoz. A 
herceg válasza rövidebb, s ha lehet, még egyértelműbb volt, mint az októberi: „Unbe
dingte Unterwerfung" (Feltétel nélküli alávetés). Sőt, a küldöttség egyik tagját, Batthy
ány Lajos grófot, a volt miniszterelnököt 1849. január 8-án Pesten le is tartóztattatta.2 

A magyar politikusok ennek ellenére elvi szinten fenntartották a megegyezés lehető
ségét, mint erről Kossuthnak a képviselőház január 13-i és február 12-i üléseiben elhang
zott nyilatkozatai tanúskodnak. A vita csupán arról folyt, hogy az osztrák fél rugalmat
lansága miatt az 1848 áprilisi törvények a tárgyalások alapjául, vagy végcéljául szolgál
janak-e? Azaz: megelégedjen-e a magyar fél az esetleges béketárgyalások esetén az 1848 
áprilisában elértekkel, vagy az akkori államjogi szerkezet saját javára történő módosítá
sával is számoljon.3 

Az alapvető fordulat a február 26-27-i kápolnai magyar vereség után következett be. 
A Windisch-Grätz túlzó hadijelentésének hitelt adó császári udvar elhatározta, hogy vé
get vet a Kremsierben, a Reichstagban folyó alkotmányos komédiának, s végre alkot
mányt ad a birodalomnak. A március 4-én kihirdetett oktrojált alkotmány ugyan sok po
zitív ígéretet tartalmazott a jövőre nézve; azonban éppen a magyaroknak nem jutott a 
kecsegtető ígéretekből. Emellett ez a - szinte kihirdetése pillanatában felfüggesztett - al
kotmány részekre darabolta Magyarországot. Ez pedig megint csak arra a következtetés
re juttathatta a magyar katonai és politikai vezetést, hogy nem érdemes békét keresni, hi
szen a másik fél a magyar nemzet állami létének megszüntetésére tör. Az oktrojált alkot
mány ugyanakkor utat nyitott a magyarok és magyarországi kisebbségek közötti megbé
kélésnek, hiszen az utóbbiak sem voltak túlságosan elégedettek a császári adománnyal. 
Magyarország állami egységét pedig a románokkal és szerbekkel történő megegyezés 
sem veszélyeztethette jobban, mint az olmützi iromány. 

Ezzel szemben az osztrák fél a háború kezdete óta a megsemmisítő háborút folytatott. 
Jellačic célja nem a magyar kormány megbuktatása, hanem az 1848 áprilisában létrejött 
államjogi konstrukció megsemmisítése volt. Az 1848. október 3-i királyi manifesztum 
feloszlatta a magyar országgyűlést, s az ország polgári és katonai kormányzását éppen 

A békekísérletekre 1. Urbán Aladár: Pákozd, 1848. Budapest, 1984. 133-139. o.; Hermann Róbert: 
Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa (1848. szeptember 29 - 1849. január 18.) (In:) Molnár 
András (szerk.): Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. Zalai Gyűjtemény, 30. Zalaegerszeg, 
1990. 152-153. és 184-186. o.; Hermann Róbert: Deák Ferenc tevékenysége 1848 októberétől a szabadságharc 
végéig. (In:) A Batthyány-kormány igazságügyminisztere. (Szerk.: Molnár András) Zalai Gyűjtemény, 43. 
Zalaegerszeg, 1998. 196-209. o. 

3 Kossuth felszólalásait közli KLÖM XIV. 109-118.. és 405-409. o. 
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Jellačičra bízta. Windisch-Grätz október 30-i schwechati győzelme és Bécs bevétele után 
egyértelművé vált, hogy az osztrák fél célja a magyar polgári államiság megsemmisítése. 

Eltérő hadicélú háborúzó felek közül mindig az erősebb fél adja meg a háború jelle
gét. Azaz: Magyarország csak úgy remélhetett békét, ha maga is megsemmisítő háborút 
folytat Ausztria ellen. Ez azonban csak elméleti lehetőség volt, hiszen az ország nem 
rendelkezett a birodalom szétveréséhez szükséges anyagi háttérrel. 1849 áprilisára azon
ban kiderült, hogy rövid távon az osztrák fél erőforrásai sem elégségesek a megsemmi
sítő célú háború befejezéséhez. Azaz a paradox helyzet állt elő, hogy a korlátozott célért 
háborúzó magyarok taktikai sikert értek el, s az erőviszonyok adott állása mellett felve
tődött annak lehetősége, hogy ők határozzák meg a háború jellegét, s a háború Magyar
ország és a birodalom viszonyának újrarendezésével ér véget. 

Az olmützi alkotmány s az arra adott válasz ezt tette lehetetlenné. Ezt követően 
mindkét fél csak a másik megsemmisítésére törekedhetett: Ausztria arra, hogy megtörje 
Magyarország ellenállását, Magyarország pedig arra, hogy Ausztriát saját függetlensé
gének elismerésére kényszerítse. Erre mindkét fél részéről két út nyílott: a diplomáciai és 
a katonai. 

Magyarország a háború három addigi fordulójában taktikai győztesnek mondhatta 
magát. 1848 szeptemberében megállította a főváros felé törő horvát hadsereget és októ
ber elejére kiűzte azt az országból. 1848-49 telén súlyos vereségei ellenére túlélte a cs. 
kir. főerők támadását, s megakadályozta azok győzelmét. 1849 tavaszán pedig az ország 
nagy része a magyar kormányzat fennhatósága alá került vissza, s az ellenséges hadsereg 
az ország határszéleire szorult. 

Felvetődik persze a kérdés, akart-e megegyezést a magyar fél? Kétségtelen, hogy a 
magyar békeajánlatokra mindig a válságos, vagy veszélyes helyzetekben került sor. Az 
is tény, hogy az állandó visszautasítások következtében egyre csökkent az Ausztriával 
való megegyezés híveinek tábora. Ugyanakkor 1848 nyara óta a magyar álláspont sokat 
finomodott. A magyar politikai vezetés (Kossuth is) hajlandónak mutatkozott az állam
adósság egy részének átvállalására, vagy a kölcsönös védelmi kötelezettség elismerésére. 
Ezekre az ajánlatokra azonban egyre rövidebb és egyre durvább válaszok érkeztek. Nem 
tudunk arról, hogy bármelyik, hatalmi pozícióban lévő osztrák államférfiban, vagy had
vezérben felmerült volna a kiegyezés gondolata. Az olmützi alkotmány arra mutatott, 
hogy I. Ferenc József - ellentétben V. Ferdinánddal - még csak „másodállásban" sem 
akart magyar király lenni, hanem az egységes és oszthatatlan Ausztria abszolút uralko
dójaként kívánt tevékenykedni.4 

A magyar politikusok dilemmájára 1. Erdödy Gábor: Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 
1849-ben. Argumentum. Budapest, 1998. 5-62. o. Kosáry Domokos I. 55. o. e dilemmával kapcsolatban - igen 
elgondolkodtató - értékelést fogalmaz meg. Eszerint Magyarország a nyugati hatalmaktól függetlenségének 
elismertetését csak abban az esetben remélhette, ha azt ténylegesen kivívta. Addig legfeljebb diplomáciai köz
vetítést várhatott tőlük. Ami nem jelenti azt, hogy a békepárti politika nagyobb sikerrel járhatott volna, bár ezt 
nehéz lemérni, mert „éppen a magyar sikerek idején, nem történt a magyar politika oldaláról semmi olyan hi
vatalos kísérlet, ami [...] jelzi elvi készségét a megegyezésre a nemzetközi politika nyilvánossága előtt, a nagy
hatalmak létező érdekeire apellálva". 
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A diplomáciai megoldás kísérlete 

A trónfosztás és a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után Kossuth Lajos kor
mányzóelnök új kormányt alakított, amelyben a miniszterelnöki pozíciót Szemere Ber
talan töltötte be. A kormány külügyminisztere Batthyány Kázmér lett. A kormány tagjai 
közül Szemere és Batthyány Kázmér az 1830-as években beutazták Nyugat-Európát, a 
többiek nem rendelkeztek ilyen külföldi tapasztalatokkal. A kormány külpolitikáját tehát 
elsősorban ők ketten és Kossuth kormányzóelnök alakították. A kormány külpolitikai 
mozgásterét alapvetően két tényező határozta meg. 

Az egyik az volt, hogy Magyarország el akarta ismertetni függetlenségét a nyugat
európai hatalmakkal, s ezzel a fennálló európai status quo átalakítására törekedett. A 
kormány külpolitikáját meghatározó másik tényező a magyar függetlenségi harc termé
szetében keresendő. Magyarország nem csupán a es. kir. hadsereg ellen vívott harcot, 
hanem az országon belül is polgárháború folyt a szerb és román, illetve a magyar lakos
ság között. Ennek azonban külpolitikai kihatásai is voltak, hiszen a határokon túl ott volt 
a félfüggetlen Szerbia, illetve Moldva és a Havasalföld is. 

Magyarországnak a háború újabb fordulója előtt szövetségesekre kellett (volna) szert 
tennie. A lehetséges szövetségesek köre csak azokra terjedhetett ki, akik valamilyen eu
rópai kérdésben ellenérdekeltek voltak Ausztriával. Ez a kör azonban meglehetősen szúk 
volt. A nagyhatalmak közül nem jöhetett szóba Oroszország, hiszen az 1849 téli erdélyi 
hadjárat során már korlátozott katonai segítségben részesítette Ausztriát. Meglehetősen 
reménytelen vállalkozásnak tűnt Anglia bevonása is, hiszen az angol kormány Oroszor
szág balkáni feltartóztatásában kulcsszerepet szánt Ausztriának. Franciaországot saját 
belpolitikai válsága kötötte le, s Ausztria balkáni hivatásáról a francia politikusok angol 
kollégáikhoz hasonlóan gondolkoztak. Maradt még Poroszország, amely a német egység 
kérdésében hosszú távon ellenérdekelt volt Ausztriával, de rövid távon mindkét kormány 
célja az volt, hogy a német egység ne demokratikus úton jöjjön létre, azaz a parlamentek 
ne gyakoroljanak ellenőrzést kormányaik és a dinasztiák felett. Ez a cél pedig egyelőre 
Ausztria szövetségesévé tette Poroszországot is. 

A másik lehetőség a kisebb államokkal történő kapcsolatfelvétel volt. A legkézen
fekvőbb megoldás Magyarország és a Szard Királyság katonai és diplomáciai együttmű
ködése lett volna. 1849 márciusában azonban a Radetzky tábornagy vezette észak-itáliai 
es. kir. hadsereg alig négynapos hadjáratban tönkreverte a Szard Királyság hadseregét. A 
vereséggel Magyarország legfontosabb nem hivatalos szövetségesét veszítette el. Ezután 
a Habsburg-birodalomnak nem kellett kétfrontos háborút viselnie, hanem minden erejét 
Magyarország ellen fordíthatta. Ez az erő pedig igen jelentős mértékben, márciustól ha
vonta 15 000 fővel növekedett.5 

A Szard Királyság legitim hatalom volt, de Európában akadtak még forradalmi úton 
létrejött kormányok is. Ilyenek voltak az észak-itáliai városok, a függetlenségéért küzdő 
Velence, vagy a februárban alakult Római Köztársaság kormányai. Az észak-itáliai váro
sokat azonban májusban sorra-rendre megszállták a cs. kir. csapatok; Velencét lassan 
szintén az ő ostromzáruk vette körül. Róma bevételére pedig Franciaország indított had-

5 Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban. A cs. kir. hadi levéltár 
állománykimutatásai, létszám és szolgálati táblázatai alapján. HK 1893.409. o. 
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sereget, nem utolsósorban Ausztria megelőzése érdekében. 1849 májusában német terü
leten törtek ki forradalmak, de a hatalomra került kormányok még önnön védelmük 
megszervezésére is képtelenek voltak, s a porosz fegyverek sorra felszámolták azokat. 
Magyarország tehát megkísérelhetett szövetséget kötni az itáliai és német forradalmi 
kormányokkal (ez Velence esetében meg is történt), de ezek a kormányok maguk is ka
tonai segítségre szorultak. 

Volt még egy harmadik út: a nagyhatalmak diplomáciai beavatkozásának közvetett 
módon történő kieszközlése. 1849 áprilisa után azonban a kontinens két nagy válsággó
ca, Itália és Németország területén nehezen volt elképzelhető olyan helyzet, amely bár
melyik nagyhatalmat Magyarország közvetett támogatására késztethette. IV. Frigyes 
Vilmos porosz király visszautasította az egységes Németország császári koronáját, s ez
zel elmúlt az a lehetőség, hogy Oroszország háborút indít az így létrejövő német nagy
hatalom ellen. Itáliában Radetzky nem folytatta előnyomulását a Szard Királyság ellen, 
hanem fegyverszünetet kötött ellenfelével, így Franciaország esetleges intervenciójának 
diplomáciai indokai is megszűntek. 

Ezután egyetlen olyan terület maradt, ahol Magyarország kiprovokálhatta a nagyha
talmak beavatkozását: Törökország, amelynek megóvásában Anglia és Franciaország 
kulcsszerepet szánt Ausztriának. 1849 márciusában Bem tábornok a Havasalföldre űzte 
az erdélyi es. kir. hadsereget, illetve szövetségeseit, az orosz inváziós erőket. Az oroszok 
havasalföldi jelenlétét orosz-török diplomáciai egyezmény biztosította, a cs. kir. csapa
tokét viszont nem. így a magyar kormányzat a nemzetközi jog előírásaira hivatkozva 
sürgette, hogy a törökök - mint semleges állam - fegyverezzék le a területükre menekült 
cs. kir erőket. Amikor 1849 májusában a Malkowski altábornagy vezette erdélyi cs. kir. 
hadtest a Havasalföld felől tört be a Bánságba, s Bem tábornok seregei Orsovánál újra 
kiűzték azt, a magyar fél követelése felerősödött. A magyarok azzal érveltek, hogy a cs. 
kir. csapatok visszaéltek a vendégjoggal, hiszen a nemzetközi jog tiltja semleges terület
ről támadások indítását. A magyar számítás meglehetősen egyszerű volt: ha a törökök 
megkísérlik lefegyverezni a cs. kir. csapatokat, azt az oroszok nem nézik tétlenül. Már
pedig egy orosz-török konfliktust Anglia és Franciaország tűrne el, s ez esetben Török
ország fennmaradásának ügyét óhatatlanul összekapcsolnák a magyar szabadságharc 
ügyével. 1849 májusától, ahogy az orosz intervenció egyre biztosabbá vált, Magyaror
szág egyre inkább erre a lehetőségre játszott. A kormány többek között az aktív török 
fellépés kieszközlése érdekében küldte Sztambulba Andrássy Gyula grófot, s Bem 1849 
júliusi moldvai betörésének is volt egy ilyen célzata. 

Szemere Bertalan miniszterelnök az új kormány beiktatásakor forradalmi, respublikái 
és demokráciái irányúnak mondta kormányát, s megállapította, hogy a függetlenség ki
mondása „a dinasztia s az ország közti kérdést európai kérdéssé tette."6 A rövid beszéd 
azért is érdekes volt, mert a magyar országgyűlés kimondta ugyan az ország független
ségét, de államformát nem változtatott. Magyarország továbbra is megmaradt alkotmá
nyos monarchiának, csak éppen a trónt nem töltötték be. 

Az új kormány lényegében a Batthyány-kormány és az Országos Honvédelmi Bi
zottmány külügyi apparátusára támaszkodhatott. Párizsban Teleki László gróf, London-

Szemere 38-39. o. A szöveg itt összecseng Görgei 1849. ápr. 29-i kiáltványával. Közli Katona: Budavár 
414-415. o., Szemere 159-160. o. 
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ban Pulszky Ferenc, Németországban Szalay László, Torinóban Splény Lajos képviselte 
Magyarországot, noha hivatalosan egyiküket sem fogadták el nagykövetként. Kossuth 
április elsején bukaresti konzullá nevezte ki Beöthy Ödönt. A függetlenség kimondása 
után, de a kormány megalakulása előtt küldte Sztambulba Frederick Browne őrnagyot;7 

az ő útján küldött levelet Fuad effendinek, Törökország havasalföldi és moldvai megbí
zottjának és Resid pasának, a Porta külügyminiszterének.8 Szintén Kossuth közölte hi
vatalosan a függetlenség kimondását Louis Napoléon Bonaparte francia köztársasági el
nökkel és Zachary Taylorral, az Amerikai Egyesült Államok elnökével.9 O ajánlott 
szövetségi viszonyt Magyarország és Velence között Daniele Maninnak, a Velencei 
Köztársaság dózséjának.10 A Kossuth által kezdeményezett küldetések mindegyike a 
független Magyarország elismertetését célozta. 

A Szemere-kormány lényegében egyetértett a Kossuth által kezdeményezett külpoli
tikai akciókkal, s a kormány és az államfő a továbbiakban is egymással egyeztetve ala
kította az ország külpolitikáját. A kormány május 2-án alakult meg, de a külügyminiszté
rium csak 7-én kezdte meg működését." Az új kormány első külpolitikai akcióját május 
10-re datálhatjuk, amikor Szirmay Pál képviselőt Galícián át Berlinbe küldték, állítólag 
azért, hogy vegye fel a kapcsolatot az ottani orosz képviselettel.12 

Ez a küldetés már megelőlegezte a kormány következő fő külpolitikai célját. Május 
10-én megérkezett az első jelentés arról, hogy Krakkó környékére 80 000 főnyi orosz se
reget várnak.13 A következő napokban egyre újabb és újabb hírek érkeztek a fenyegető 
orosz beavatkozásról. A magyar kormány számolt ezzel a veszéllyel, hiszen 1849 január
márciusában Erdélyben már harcoltak orosz erők. Ez azonban nem hivatalos segítség
adás volt.14 1849 május közepén viszont nyilvánvalóvá vált, hogy I. Miklós orosz cár hi
vatalosan fog fegyveres segítséget küldeni Ferenc József császár megsegítésére és a ma
gyar függetlenségi harc elfojtására. Ettől kezdve a kormány fő célja az volt, hogy 
diplomáciai eszközökkel akadályozza meg az orosz intervenciót. Az eszköz pedig - akár 
csak a függetlenség elismertetésénél - a nyugati nagyhatalmak, illetve az európai köz
vélemény mozgósítása lett volna. A kormány nem tudott a Baltalimánban kötött orosz
török szerződésről, amely lényegében előkészítette az intervenciót. 

Batthyány Kázmér külügyminiszter május 14-én Pulszky Ferencet Magyarország 
angliai megbízottjának nevezte ki. A megbízólevélben figyelmeztette, tegyen meg min
dent az orosz beavatkozás megakadályozására. Batthyány szerint Anglia saját külpoliti
kai elvével - egyetlen államnak sincs joga a másik belügyeibe beavatkozni - kerülne el-

KLÖM XV. 355. o. A kinevezésre április 24-én került sor. H. Haraszti Éva: Az angol külpolitika a ma
gyar szabadságharc ellen. Budapest, 1951. 98. és 353. o. 

8 KLÖM XV. 354. o.; Deák Imre 359. o.; Waldapfel IV. 536. o.; Spira György, 1994. 911-912. o. 
9 KLÖM XV. 60-61. o. A Taylornak szóló levél valószínűleg szintén ápr. 20-án kelt, tehát egy nappal a 

Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után. KLÖM XV. 355. o. 
10 KLÖM XV. 61-62. o. 
11 MOL H 29. Pénzügyminisztérium. Pénztári osztály. 1849:5403., 5410. 
12 KLÖM XV. 266. o. 
13 KLÖM XV. 263. o. 

Gyalókay Jenő: Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása (1849. januárius 31 - március 28.) 
Budapest, 1931. 
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lentétbe, ha tűrné az orosz intervenciót. Az intervenció arra is mutat, hogy Ausztria kép
telen a saját lábán megállni, s így Oroszország, „az angol keleti politika e természetes 
ellensége" nagy előnyhöz juthatna. Május 19-én mind Pulszky, mind Teleki részletes 
utasítást kapott a tiltakozásban kifejtendő nézeteket illetően. A lényeg ismét az volt, 
hogy a magyarországi orosz intervenció után Oroszország elérhetné régi vágyát, s 
„egyedüli hangadó lenne az Északi-tengertől a Dardanellákig."15 A nyugati közvélemény 
meggyőzését szolgálta „a magyar nemzet ünnepélyes óvása az orosz intervenció ellen" 
című irat.16 E napon Batthyány személyesen fordult Palmerston angol külügyminiszter
hez is. A jegyzékben immár nem csak az egymást keresztező angol-orosz külpolitikai 
érdekekre hivatkozott, hanem arra is, hogy Magyarország függetlenségének elismerése 
és az orosz intervenció megakadályozása gazdasági előnyökhöz juttathatná Angliát az 
egész térségben.17 Azonban sem Angliát, sem Franciaországot nem sikerült a Magyaror
szág oldalán történő fellépésre bírni. A francia és angol közvélemény a magyarok mellett 
nyilatkozott, de a politikusok szempontjai mások voltak. 

Ezzel egy időben a külügyminiszter hivatalos jegyzékben kért felvilágosítást a Galí
ciában összpontosított orosz hadsereg parancsnokától az orosz csapatmozgások okairól. 
A levél kézbesítésével Józef Wysocki tábornokot, a magyarországi lengyel légió pa
rancsnokát bízta meg. Wysocki azonban nem kézbesítette az iratot, hanem továbbküldte 
azt az északi magyar hadsereg parancsnokának, Henryk Dembiňskinek. Dembiňski arra 
hivatkozott, hogy nem lenne szerencsés, ha ezt az iratot éppen egy lengyel kézbesítené, s 
ezért nem továbbította azt a címzetthez - nem mintha a kézbesítés bármit is javíthatott 
volna a helyzeten, s visszatarthatta volna az orosz hadsereget a beavatkozástól.18 

Május 21-én a magyar hadsereg visszafoglalta az ország fővárosát, Budát. A hírt 
Batthyány ismét körlevélben tudatta a külföldi magyar ügynökökkel.19 A magyar kor
mány ugyanis abban reménykedett, hogy a főváros visszavétele után a nyugati nagyha
talmak is el fogják ismerni az ország függetlenségét. Ez magyarázza, hogy újabb külde
tésekre került sor. Svájcba Draskovich Tivadart, Sztambulba Andrássy Gyulát küldte a 
kormány.20 Május 28-án Kossuth Louis Napoléon Bonaparte francia köztársasági elnök
höz írt az együttműködésre felszólító levelet.21 Emellett némileg csökkentek az orosz 
intervencióval kapcsolatos aggodalmak is, mert az orosz csapatok előőrsei június 8-ig, a 
főerők 15-ig nem lépték át a magyar határt. 

15 Waldapfel, 1962. 296-297. o.; MOL P 1807. A Puky-család iratai. 2. csomó, 8. tétel. Téves, május 15-i 
dátummal közli Jánossy Dénes: Great Britain and Kossuth. Budapest, 1937. 113-116. o. 

16 KLÖM XV. 343-344. o. 
17 KLÖM XV. 350-353. o., Waldapfel, 1962. 298. o.; Pulszky I. 541-542. o. 
18 MOL R 23. Henryk Dembiňski iratai. 2. No. 38-39., 43. Danzer F. Alfonsz: Dembiňski Magyarorszá

gon. Budapest, 1874. 279-286. o., Waldapfel IV. 553-554. o. 
19 Pulszky L 542-543. o. 
20 KLÖM XV. 378-379. o.; Hermann Róbert: „A szép akasztott". Andrássy Gyula 1848-49-es szerepéről. 

HK, 1990/3. 2-53. o. 
21 

Spira György, 1994. 914-915. o. Spira szerint a levél egykorú másolat; valójában Batthyány Kázmér 
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A külpolitika, mint belpolitika, s a belpolitika, mint külpolitika 

Elméleti lehetőségként természetesen számolni lehetett a Habsburg-birodalom más 
népeivel történő kapcsolatfelvétellel is. A Függetlenségi Nyilatkozat 3. pontja szerint 
Magyarországnak „azon népekkel, melyek vele ezelőtt egy fejedelem alatt állottak, békét 
s jó szomszédságokat alapítani s folytatni (...) elhatározott akarata."22 Csakhogy a 
kremsieri parlament feloszlatása és az olmützi alkotmány kiadása után ennek megvaló
sítására elméleti lehetőség sem igen volt. Magyarország legfeljebb e nemzetek emigráci
óival vehette fel a kapcsolatot, ahogy Teleki László azt Párizsban meg is tette. Ezek kö
zül a lengyel emigránsok - Adam Czartoryski és köre - sokat tehettek a magyar 
külképviseletek információkkal történő ellátása, a magyarok, szerbek és románok meg-
békítése érdekében, de a jórészt felhatalmazás nélkül folytatott, s kötelezettségvállalás 
nélkül végződő tárgyalások politikai eredménnyé formálására csak a magyar fegyverek 
sikerei teremthettek megfelelő körülményeket. így pl. május 18-án a párizsi Hôtel 
Lambert-ban rendezett találkozón a magyar Teleki, a cseh Rieger és a lengyel 
Czartoryski remek tervezetet dolgozott ki arról, hogy a Habsburg-birodalom felbomlása 
után hogyan kellene föderatív alapon átszervezni az utódállamokat és Magyarországot, 
csak éppen arra a kérdésre nem tudtak választ adni, hogy milyen módon kerüljön sor a 
birodalom felbomlására. Amikor pedig a sajtó megszellőztette a találkozón elhangzotta
kat, a résztvevők egymással versengve tagadták le, hogy a találkozó egyáltalán létrejött 
volna.23 

A szövetségesek szerzésére tehát nyílt még egy út, amelynek egyszerre voltak bel- és 
külpolitikai vonatkozásai. 1849 tavaszán úgy tűnt, a magyar kormány rendezheti a nem
zetiségi kérdést, a magyar és nem magyar népek közötti fegyveres konfliktust. Ebben 
ugyanis alapvető változást hozott az 1849. március 4-i olmützi oktrojált alkotmány ki
hirdetése. Kiderült, hogy a birodalom vezetőinek eszük ágában sincs teljesíteni a nemze
tiségek területi és önkormányzati igényeit, hanem a birodalmi központosítást tekintik kí
vánatos megoldásnak. Mindez felerősítette a magyarok és nemzetiségek közötti megbé
kélés gondolatát. A megegyezést 1849 március-májusában reális eséllyé tette a szerbiai 
Önkéntesek visszahívása, illetve a délvidéki magyar sikerek kijózanító hatása. A tárgya
lások során azonban áthághatatlan akadályt jelentett a szerbek részéről az autonóm Vaj
daság iránt támasztott igény. Jellačič délvidéki megjelenésével aztán ismét a fegyveres 
megoldás hívei jutottak szerephez. 1849 júniusában Borde Stratimirovič, a szerb fölke
lők egyik vezetője állítólag felajánlotta, ha tábornoki rangot kap, hajlandó csapatai élén 
átállni a magyar oldalra. Szemere miniszterelnök ki is dolgozta az átállás feltételeit, ám a 
magyar válasznak nem volt folytatása.24 

1849 tavaszán jó esély mutatkozott a magyar-román megbékélésre is. A nemzetgyű
lés román nemzetiségű képviselői a magyar sikerekből azt a következtetést vonták le, 

22 KLÖM XIV. 911.0. 
23 Waldapfel, 1962. 219-221. o. 

Szemere 512-517. o. Az ajánlattal kapcsolatos kételyekre 1. Vasilije Krešúc: A magyarországi szerbek 
politikai törekvései és a magyarok (1848-1867). (In:) Fried István (szerk.): Szerbek és magyarok a Duna men
tén 1848-1849-ben. II. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből 1848-1867. Budapest, 1987. 230. o.; 
Spira György: A szerb-magyar viszony vitatott kérdéseiről - a józan önismeret jegyében. (In:) uo. 248-249. o. 
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hogy a románoknak meg kell egyezniük a magyarokkal, mert különben mozgalmuk tel
jes vereséget szenvedhet. Egyikük, loan Drágos érintkezésbe lépett Avram láncúval, a 
felkelők vezetőjével. A tárgyalások jól haladtak, s az 1849. május 5-i topánfalvi nép
gyűlésen a felkelők többsége a béke mellett nyilatkozott. Másnap azonban egy magyar 
szabadcsapatvezér meggondolatlanul támadást indított Abrudbánya ellen. A kiújuló har
cokban százak veszítették életüket. A felkelés elnyomására indított hadjárat sikertelenül 
végződött. A felkelők az orosz intervenció előestéjén az erdélyi magyar haderő jelentős 
részét kötötték le.25 

Batthyány Kázmér külügyminiszter június 10-én körlevelet intézett az összes magyar 
diplomáciai ügynökhöz és a határszéli katonai parancsnokokhoz. A körlevél kiadását az
zal indokolta, hogy az ügynökök és katonai parancsnokok a nemzetiségi konfliktus ren
dezése érdekében sokszor túlzó ígéreteket tesznek szerb és román tárgyalópartnereiknek, 
s ez zavart okoz. A megbékülés alapjának a következő elvek tiszteletben tartását tekin
tette: A magyar állam egysége és területi integritása, a magyar elem szupremáciája, azaz 
a magyar hivatalos nyelv elismerése az országgyűlési tárgyalásokon, a közigazgatásban, 
a tövényszékeken, a főiskolákon, az anyakönyvek vezetésében. A magyar kormány min
den egyéb, ezen elvekkel nem ütköző kívánságot kész elfogadni. A körlevél tehát meg
lehetősen intranzigens álláspontot képviselt, ugyanakkor két tétel kifejtése érdekes. Az 
egyik: elfogadta a szomszédos államokat (különösen Szerbiát) az azonos nyelvet beszélő 
magyarországi nemzetiség képviselőjének. A másik: lehetségesnek tartotta konföderáció 
létrehozását Magyarország és szomszédai között, de úgy, hogy a szövetségre lépő álla
mok megtartják belső önállóságukat. Mindez egyrészt azt mutatta, hogy a magyar kül
politika továbbra sem mondott le arról, hogy a térségben Magyarország-központú állam
szövetséget hozzon létre; másrészt viszont előre mutatott a Duna-konföderációs terv 
irányába. A magyar fél hozzáállása, no meg az orosz beavatkozás megtörténte után 
azonban a magyarországi nemzetiségek és a szomszédos államok még tárgyalási mini
mumnak sem nagyon tekintették ezt az ajánlatot.26 

Az orosz intervenció bekövetkezte a magyar külpolitika mindkét területén változást 
hozott. Az osztrák-orosz hadsereg túlereje minden erő mozgósítását megkövetelte, tehát 
a kormány elfogadta a havasalföldi levert forradalom román politikusainak ajánlatát, 
akik a magyarok és románok közötti megbékélés megteremtésén fáradoztak, mivel a ro
mán egységmozgalomra nézve egyaránt veszélyesnek tartották az orosz és az osztrák 
nagyhatalmat, s ezért közvetítésre ajánlkoztak a magyar és a román fél között. A július 
14-én aláírt Projet de pacification túllépett a korábbi magyar állásponton, s immáron a 
megyei önkormányzatokban és a nemzetőrség vezényletében is beleegyezett a román 
nyelv használatába. Két hét múlva, 1849. július 28-án pedig a magyar képviselőház is el-

Varga János: Fogalmazvány, tisztázat - eredeti, másolat. Egy 1849-i kormányzói irat viszontagságai. 
Levéltári Közlemények, 1982/1.; Spira György: A túlpartról üzenő loan Drágos. (In:) Jottányit se a negyven
nyolcból! Budapest, 1989.; Hermann Róbert: Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. 
Aetas, 1992/1-2.5-78.0. 

26 KLÖM XV. 475-476. o., F. Kiss Erzsébet, 1989. 77-78. o.; Pulszky I. 543-547. o.; Thim József'III. 783-
786. o.; Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980. 100. o. 
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fogadta ezeket az elveket az összes nemzetiségre vonatkozóan, s Kossuth és Szemere 
aláírásukkal törvényerőre emelték.27 

A törvény alapjául szolgáló magyar-román megbékélési tervezet a román fölkelők 
táborába is eljutott, s bár azt elfogadva Avram lancu szívesen együttműködött volna a 
magyarokkal, a hadiesemények alakulását látva csak annyit ígért, hogy nem támadja 
meg a magyar csapatokat, ha azok sem támadják őket. „A magyar haderő távozik és az 
orosz haderő közeledik; azután igen nehéz és sok időt igénybe vesz, míg a népet a 
veletekkeli testvériségre bírhatjuk" - írta.28 

A tervezet és a belőle született törvény nem akadályozhatta meg a szabadságharc 
katonai összeomlását, de lehetővé tette, hogy az abszolutizmus időszakában az ország
ban lakó népek politikusai ne egymás ellenében, hanem egymással összefogva próbálják 
meg felvenni a harcot a mindegyikük nemzeti fejlődését veszélyeztető hatalom ellen. 
Annyi közvetlen haszna kétségkívül volt, hogy az olmützi alkotmányban és a győztes 
császári hatalomban csalódott nemzetiségek rokonszenvvel tekintettek a magyarokra. 
Nem egy honvédtiszt és politikus köszönhette megmenekülését e frissen keletkezett ro
konszenvnek. 

Az orosz intervenció 

I. Miklós, Isten kegyelméből minden oroszok cárja, 1849. május 9-én Szentpéter
váron; kibocsátott nyilatkozatában a maga szempontjából értelmezte az elmúlt bő egy év 
eseményeit. Visszautalva 1848. március 26-i kiáltványára, amelyben a forradalmi hullám 
pusztító árjáról s annak megállítására való készségéről beszélt, leszögezte: „A zavarok és 
pártoskodások még most sem szűntek meg Nyugoton". De aztán jóleső érzéssel sorolta 
fel az elmúlt év eredményeit, így a moldvai és havasalföldi mozgalmak felszámolását. 
Sajnálkozva folytatta azzal, hogy a magyarországi és erdélyi lázadást az ott lévő osztrák 
erők még mindig nem tudták leverni. „Ezeknél fogva az osztrák császár azon kéréssel já
rult hozzánk, hogy közös ellenségünk ellen őtet segítenénk. Mi nem tagadtuk meg a ké
relmet" - folytatta a nyilatkozat. Majd a cár közölte, hogy csapatainak már parancsot is 
adott, „hogy törjenek be ezen lázadás elnyomására, s semmisítsék meg ama elvetemedett 
gazságot, mely elég vakmerő volt birodalmunk csendét is megháborítani". Végül kife
jezte meggyőződését, hogy „Oroszország teljesíteni fogja szent hivatását".29 

Magyarországon 1848 márciusa óta a politikusok többsége tisztában volt azzal, hogy 
bármikor bekövetkezhet az „északi kolosszus", a cári Oroszország fegyveres intervenci
ója. Apponyi György kancellár már 1848 március elején figyelmeztette erre Széchenyi 
Istvánt, s Kossuth is számolt vele, amikor március 3-i beszédében arra utalt, hogy „ha 
volna ember Bécsben, ki rövid napjai hatalmának érdekében a dinasztia rovására abszo
lút hatalmak szövetségével kacérkodnék, meg kellene gondolni[a], hogy vannak hatal-

27 KLÖM XV. 723-727. o., Szemere 573-575. o., Beér János - Csizmadia Andor (szerk.): Az 1848/49. évi 
népképviseleti országgyűlés. Budapest, 1954. 867-869. o.; Thim József \l\. 858-864. o. 

28 Közli Asbóth Lajos I. 82-83. o.; Deák Imre 409. o. 
29 

Közli Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849. Pest, 
1869. 11.434-435. o. 
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mak, melyek mint barátok veszélyesebbek, mint mikor ellenségek".30 A dunai román fe
jedelemségek 1848 júniusi orosz megszállása után a Batthyány-kormány egyik első dol
ga az volt, hogy megkérdezze a bécsi orosz követet a lépés indokairól, de a válasz meg
nyugtatóan hangzott: a lépésre a birodalom belső nyugalma érdekében kényszerült, s „a 
magyar nemzettel szomszédságos jó egyetértésben lenni kíván, és Magyarország irányá
ban semmi ellenséges lépést nem fog tenni, mindaddig, míg a magyar nemzet kebelében 
valamely oly összecsoportozásokat s fegyvergyüjtéseket nem fogna látni, melyek által ő 
magát fenyegetve érezné".31 

Miklós cárt is jobban érdekelték a német egységgel kapcsolatos fejlemények, mint a 
magyarországiak. Elégedettséggel nyugtázta a cs. kir. csapatok 1848 őszi és téli sikereit 
is. Az esetleges orosz beavatkozás gondolata először akkor fogalmazódott meg benne, 
amikor olyan híreket kapott, hogy Bem esetleg be akar törni Bukovinába. Attól kezdve 
leveleiben egyre többször foglalkozott a magyarországi hadiesemények kilátásaival s 
egy esetleges intervencióval.32 

Ausztria - az 1833. évi münchengrätzi szerződés értelmében - számíthatott Oroszor
szág hadseregének segítségére, de az osztrák kormány - presztizsokokból - nem szíve
sen vette volna igénybe e segítséget. Az orosz intervenciónak diplomáciai következmé
nyei is voltak, hiszen Anglia és Franciaország beleegyezése nélkül a beavatkozás még 
egy kiterjedt katonai konfliktus veszélyét is magában hordta. A dunai fejedelemségek 
megszállása így is aggasztotta a brit diplomáciát. Az erdélyi orosz intervenció kudarca 
után Kossuth és Bem is abban reménykedtek, hogy Anglia és Franciaország diplomáciai 
lépéseket fog tenni annak megismétlődése ellen.33 

1849 március végére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a magyarországi cs. kir. hadse
reg önmagában képtelen leverni a magyar „lázadást". Az orosz beavatkozásról mind 
több szó esett Bécsben és Budán egyaránt. Bécsben előbb a bukovinai és galíciai cs. kir. 
csapatok oly módon történő kihozatalával akarták növelni a magyarországi haderőt, 
hogy azokat orosz megszálló csapatok váltsák fel. Windisch-Grätz viszont már március 
24-én legalább 50 000 orosz katona Magyarországra történő benyomulását tartotta szük
ségesnek. A javaslatnak némi szerepe volt a herceg pozíciójának megingásában, de a ta
vaszi hadjárat sikerei után a politikusok és katonák többsége sem látott már más megol
dást és az orosz beavatkozás elnyerte a nyugati nagyhatalmak támogatását is. Az 
intervenciót előkészítő tárgyalások március végén megkezdődtek, a hivatalos segítségké
rés április 21-én történt meg. I. Ferenc József május 1-én saját kezű levélben fordult 
Miklós cárhoz ez ügyben.34 

Hátra volt még a részletek tisztázása. Az osztrák fél néhány tízezer főnyi, osztrák pa
rancsnokság alatt működő segéderő küldését kezdeményezte. I. Miklós azonban úgy 
vélte, olyan erős hadsereggel kell fellépnie, amely önmagában is képes eltiporni a forra
dalmat. Ezért közel 200 000 katona küldését határozta el, 80 000 főt pedig készültségbe 

30 KLÖM XI. 624. o. 
31 L. Kossuth 1848. júl. 11-i beszédét. Közli KLÖM XII. 433-434. o. 
1,1 Scserbatov 179-260. o. 
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helyeztetett. Ekkora orosz haderő a XIX. század folyamán eladdig egyetlen európai há
borúban nem vett részt.35 A cár hadseregének kb. egyharmadát volt kész Magyarorszá
gon alkalmazni. 

Oroszország egyidejűleg diplomáciai szempontból is biztosította az akciót. Május 1-
én Baltalimánban szerződést kötött Törökországgal, amely egyenrangú szerepet biztosí
tott számára a dunai fejedelemségekben. A szerződés aggasztotta ugyan a brit politiku
sokat, a Habsburg-monarchia megmentésére indítandó hadjárat viszont megnyugvással 
töltötte el őket. Anglia számára ugyanis az volt a fontos, hogy Oroszország a Balkánon 
ne tudjon előrenyomulni, s ehhez szüksége volt az erős Ausztriára. „Talán igazuk van, de 
végezzenek velük gyorsan" - mondta Palmerston angol külügyminiszter a brit reagálás
ról érdeklődő londoni orosz nagykövetnek. Azaz fontosnak tartotta, hogy az orosz had
erő a háború befejezése után mielőbb térjen vissza az orosz határok mögé.36 

A belpolitikai fordulat, mint zsákutca 

1849 május közepén tehát bizonyossá vált, hogy Ausztria külső segítséghez nyúlva 
kísérli meg rendezni a magyar kérdést. A diplomáciai megoldás - a magyar ügynökökkel 
való kapcsolattartás esetlegessége miatt - sem kecsegtetett gyors sikerrel. Természetes 
tehát, hogy felvetődött egy „hamis realista" megoldás lehetősége is. E megoldás arra a 
téves gondolatmenetre épült, hogy Ausztria a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után 
nyúlt az orosz segítséghez, tehát nyilvánvalóan a magyar belpolitika fordulat kénysze
rítette erre a végső megoldásra. Ha tehát a kiváltó ok megszűnik, nem kerül sor az inter
vencióra sem. A megoldás egyszerű: belpolitikai fordulatot kell végrehajtani, azaz el kell 
távolítani a hatalomból a függetlenségi politika híveit, s olyanokat kell a helyükre ültetni, 
akik hajlandóak az Ausztriával való megegyezésre. 

Ez a téves gondolatmenet nem volt előzmények nélkül. Fordítottjával magának a 
trónfosztásnak az elfogadásánál is találkozhatunk, hiszen Kossuth belpolitikai célja a 
függetlenség kimondásával az volt, hogy az erősödő „békepártot" lehetetlenné tegye. 
Számításai azonban nem igazolódtak. A békepárt ugyanis nem volt olyan erős, s főleg, 
Kossuthtal szemben nem tudott olyan ellenjelöltet felléptetni, hogy megfordíthatta volna 
az ország politikai hangulatát, s elvtelen kiegyezésbe hajszolhatta volna a nemzetet (nem 
is akarta). Tehát mind Kossuth, mind ellenfelei abból a téves feltételezésből indultak ki, 
hogy a magyar belpolitika irányváltása hasonló politikai váltást okozhat Ausztriában is. 

A bécsi forradalom leverése, illetve a Schwarzenberg-kormány megalakulása óta 
Bécsben és Olmützben nem volt olyan számottévő politikai erő, amely bárminemű meg
egyezésre hajlandó lett volna a magyarokkal. Erre utaló jeleket még a tavaszi hadjárat 
magyar sikerei idején sem találunk, s az orosz intervenció elhatározása után ennek való
színűsége már csak negatív számokkal fejezhető ki. Ferenc József, Schwarzenberg, Win-
disch-Grätz, Weiden és a többiek számára Kossuth maga volt Lucifer, de a pesti, majd 
debreceni országgyűlés valamennyi résztvevőjét egyaránt az ördögök közé sorolták. 

Rosonczy Ildikó szíves közlése. 
Az intervenció diplomáciai hátterére 1. Roberts 3-143. o. 
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Azok a politikai árnyalati különbségek, amelyeket a magyar politikusok akkor, s a 
történészek később oly jelentősnek tartottak, a birodalom politikusai számára érzékelhe-
tetlenek voltak. Számukra kétfajta politikus létezett: az egységes és erős Ausztria hívei s 
ennek ellenségei. 

A magyar belpolitikai fordulatot azonban nem lehetett csak a politizáló elitre építve 
végrehajtani. A magyar országgyűlésben ugyanis nem akadt egyetlen olyan karizmatikus 
politikai vezető sem, akit Kossuthtal szemben a siker reményében fel lehetett volna lép
tetni. Szemerének kétségkívül komoly ambíciói voltak, de alkotmányos úton ő sem tudta 
volna megszerezni a hatalmat. Maradt a polgári forradalmakban nem ritka megoldás: a 
katonai segédlettel végrehajtott hatalomváltás, rosszabb esetben a katonai hatalomátvétel 
lehetősége. 

A terv felvetődését az tette lehetővé, hogy a függetlenség és a trónfosztás kimondásá
ra a hadsereg nem reagált különösebb örömmel. Amikor a lévai főhadiszállásra megér
kezett a trónfosztás híre, több tiszt nyíltan kikelt ellene. Úgy vélték, egy ilyen határozatot 
csak akkor szabad hozni, ha az ország egész területe felszabadult. Görgei csak annyit 
üzent a futárral Kossuthnak, „... hogy ha máskor oly fontos dolgot tenni akar, előbb le
gyen szíves velem közölje". A nagysallói győzelem után pedig mosolyogva mondta: „Ha 
az urak Debrecenben ennek e győzelemnek a hírét meghallják, nem kétlem, hogy az 
orosz cárnak is hadat üzennek".37 

Tény, hogy az április 17-i morgolódást nem követte sem a tisztikar határozott fellé
pése, sem bomlása. A többi magyar hadseregnél sem tudunk komolyabb ellenzésről. A 
szabadságharc leverése után ugyan szinte mindenki azt állította, hogy nem helyeselte a 
függetlenség kimondását és a detronizációt, de a tényleges tiltakozásra nincsenek adata
ink. Az orosz intervencióról érkező első hírek hatására azonban a Görgei helyettesítésére 
Debrecenbe érkező Klapka György vezérőrnagy, helyettes hadügyminiszter érintkezésbe 
lépett Kossuth parlamenti ellenzékével. Klapka elmondta, hogy a függetlenség és a trón
fosztás kimondása milyen rossz hatással volt a hadseregre, a képviselők (Kovács Lajos, 
Kazinczy Gábor, Kubinyi Ferenc, Kemény Zsigmond és társaik) pedig arról beszéltek, 
hogy Kossuth a hadsereg kívánságára hivatkozva vitte keresztül a határozatot április 14-
én. Az is világos volt mind Klapka, mind a képviselők előtt, hogy a határozat alapjául 
szolgáló külpolitikai várakozások egyelőre nem teljesültek, s Klapka - a kormány tagja
itól kapott információk alapján - alaposan kételkedett abban is, hogy valaha teljesülni 
fognak. A kialakuló terv a katonai segédlettel végrehajtott politikai fordulat lehetőségé
vel számolt. Klapka megígérte, hogy Debrecen környékén egy tartalék hadtestet von 
össze, amely kellő nyomatékot biztosít a politikai akcióhoz. Kossuth ellenzékének erre 
támaszkodva kellett volna felvetnie a Függetlenségi Nyilatkozat visszavonását a képvi
selőház ülésében. Klapka szükségesnek vélte még a tábornokok közül Dembiňski és 
Perczel elmozdítását is.38 

L. erre Hermann Róbert: Molnár Ferdinánd alezredes memorandumai. (Adalékok az 1849. április 14-i 
trónfosztás fogadtatásának történetéhez). Magyar Tudomány, 1993/11. 1403-1411. o. Görgei szavait idézi 
Vukovics Sebő 67. o. 

Hunfalvy Pál 261-263. o.; Beksics Gusztáv 141-143. o.; Kovács Lajos: A békepárt a magyar forrada
lomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára, Budapest, 1883. 116-118. o. 
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A képviselők - így Csengery Antal és Kemény Zsigmond, a belügyminisztérium ta
nácsosai - érintkezésbe léptek Szemere Bertalan miniszterelnökkel és belügyminiszterrel 
is. Szemere beavatása két dolog miatt volt fontos. Először is, a politikusok közül ő volt 
az egyetlen, akit a siker reményében fel lehetett léptetni Kossuth ellen, s komoly segítsé
get nyújthatott a kormányváltás alkotmányos végrehajtásához. Másodszor, Szemere, 
mint belügyminiszter, irányította és ellenőrizte a titkosszolgálati feladatokat is ellátó 
rendőrséget, s ő intézte az országgyűlési pótválasztások ügyeit is. A kellő képviselőházi 
súly megteremtéséhez pedig a lemondott, vagy elmozdított képviselők helyére megbíz
ható személyeket kellett választani. Mindenesetre Szemere elérte, hogy Klapkát és 
Görgeit Borsod megyében képviselővé válasszák, s a trónfosztás ellen kikelő Damjanich 
megválasztatását is megkísérelte.39 

A tervről előbb május közepén Klapka, majd a hónap végén Kazinczy Gábor tájé
koztatta a Budán lévő Görgeit. Június elején maga Görgei is Debrecenbe érkezett, s tár
gyalt a képviselőkkel. Akkorra azonban a békés hatalomátvétel lehetőségei alapvetően 
megváltoztak. A Debrecenben és környékén összevont csapatok egy részét május köze
pén a Felvidékre, nagyobb részét pedig, az abrudbányai katasztrófa miatt, Zaránd me
gyébe irányították, a képviselőház pedig május 31-én Szemere indítványára július 2-ig 
elnapolta üléseit, s így a Debrecenben történő váltás lehetetlenné vált. 

Görgei június l-jén, vagy 2-án tárgyalt Kazinczy Lajossal és társaival. A tárgyalásról 
ugyan több visszaemlékezés is beszámol, de meglehetősen ellentmondásosan. Kemény 
Zsigmond felszólította Görgeit, hogy lépjen fel a parlamentben, „tűzzön ki egy neme
sebb irányt, mi pártolni fogjuk Önt, s többsége lesz". Görgei erre azzal válaszolt, hogy az 
már késő. „Űzze hát az országgyűlést szuronyokkal szét" - folytatta Kemény. „De meg
gondolta-e Ön - válaszolta Görgei - hogy a szurony sohasem áll ott meg, ahová intézte
tik? Megakadályozhatom-e, hogy azon katonák, kik egy testületet, mely tekintéllyel bír, 
széthajtanak, megakadályozhatom-e, hogy ne gyilkoljanak, ne raboljanak?" Erre a kép
viselők - Görgei emlékiratai szerint - rémülten kiáltozni kezdtek: „Nem kell katonai for
radalom! Nem kell karduralom!" Végül Kazinczy megjegyezte: „Legjobb lenne egy ren
delet által az országgyűlést, mely úgyis csak négy hét múlva gyűl össze, szétoszlatni, s 
aztán új választásokra hivatkozni azon kérdés eldöntésére nézve, hogy: ne vétessék-e 
vissza az április 14-iki határozat?" A probléma csak az volt, hogy a rendeleti szétoszla-
tást nem lehetett alkotmányos úton eszközölni. (Az 1848:IV. te. 6. §-a csak az előző évi 
zárszámadás és az új költségvetés elfogadása után tette lehetővé az országgyűlés felosz
latását. Az országgyűlés jobboldala 1849 tavaszán éppen Kossuth diktatúrájától rettegve 
tartotta fenn a parlamentnek önnön feloszlatása jogát). így maradt a hosszabb út: a kép
viselőházi pótválasztások révén megteremteni a parlamenti többséget. Mire azonban en
nek gyümölcsei beérhettek volna, az osztrák és orosz csapatok már olyan mélyen beha
toltak az országba, hogy az alkotmányos hatalomváltás helyett a képviselőket egyre 
inkább a túlélés lehetősége foglalkoztatta.40 

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. (S. a. r.: Csengery Lóránt. A bevezetőt írta Wlassics 
Gyula) Budapest, 1928. 431-432. o.; Hermann Róbert: „Szűnni nem akaró éljen". Görgei és Klapka, a Borsod 
megyei képviselők. Napjaink, 1987/3. 32-33. o.; Szemere 482., 486. o. 

40 Hunfalvy Pál 287. o.; Beksics Gusztáv 146-148. o.; Görgey Artúr II. 103-110., 116-123. o. Görgei sze
rint ő javasolta a katonai hatalomátvételt, Kemény Zsigmond szerint Görgei utasította azt vissza. Kosáry Do
mokos újabb rekonstrukciója szerint valószínűleg az történt, hogy Görgei - miután megkérdezték a katonai 
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A képviselőkénél érdekesebb Görgei magatartása. Megnyilvánulásai alapján bizo
nyos, hogy a trónfosztás és a függetlenség kimondását egyre súlyosabb hibának tartotta. 
Ám mint katona tudta, hogy a kellő támogatás nélkül végrehajtott erőszakos belpolitikai 
fordulat csak anarchiához vezethet, az pedig, az újabb hadjárat küszöbén, nem szolgálja 
az ország érdekeit. Görgei hajlandó lett volna a katonai hatalomátvételre is, ha az bizto
sítja az ország békéjét, de nem akart mindenáron diktátor lenni.41 

A többi polgári forradalomhoz hasonlóan a jakobinus modell érvényesítése is felme
rült. Ezt a köznemesi baloldal tagjai képviselték, jelöltjük Perczel Mór, a republikánus 
nézeteiről ismert tábornok volt. A baloldal hatalomátvételi tervezgetései 1848 szeptem
berétől végigkísérték a szabadságharc történetét, s többször is komolyabb formát öltöt
tek. A probléma az volt, hogy hol a katonai, hol a politikai támogatás hiányzott hozzá
juk. Amikor Perczel Mór 1849 januárjában Debrecen felé közeledett seregével, a balol
dal megfelelő kormányképviselettel rendelkezett.42 1849 júliusában Szeged felé tartva 
viszont csak csapatai nyers erejére számíthatott.43 1849 március végén a viszonylag ki
egyenlített parlamenti erőviszonyok közepette a köznemesi baloldal tagjai Kossuth dik
tatúrája révén kívántak leszámolni ellenfeleikkel.44 1849 júniusában harminc-negyven 
képviselő Perczelnek ajánlotta fel a diktatúrát, ám a derék tábornok akkor éppen sereg 
nélkül volt.45 így aztán a baloldali diktatúra az erők tér- és időbeli egyesítésének lehetet
lensége miatt hamvába holt. 

A haditervek 

A Függetlenségi Nyilatkozat érvényre juttatásának volt még egy kézenfekvő megol
dása: a katonai győzelem. Amikor Kossuth április 14-én előterjesztette javaslatát, abban 
reménykedett, hogy a magyar fősereg támadásának lendülete kitart a határig, azaz né
hány héten belül az ország valóban teljesen szabad lesz. Számítása csak részben vált be. 

A tavaszi hadjárat győzelmeivel a magyar fősereg mintegy egy helyre összpontosí
totta az addig egymástól több napi távolságra csatázó cs. kir. hadtesteket. A Bécs előte
rébe összevont cs. kir. hadsereg május l-jén - a Délvidékre vezényelt Jellačič-hadtest 
nélkül46 - 75 633 főt számlált, s ebből ténylegesen is hadrafogható volt 54 443 fő. E had
sereg 237 tábori löveggel rendelkezett. Görgei erői Komárom felszabadítása előtt, a Pest 

hatalomátvételről - olyan túlzó színekkel ecsetelte annak rossz következményeit, hogy maguk a képviselők 
hátráltak meg. 

41 Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. (S. a. r. Szabó T. Attila) Kolozsvár, é. n. 170-171. o. sze
rint a békepárt képviselői meg is egyeztek Görgeivel a katonai hatalomátvételről, ám a döntő pillanatban ő lé
pett vissza, mondván, hogy „ő nem érez magában elég bátorságot föllépni a nép ellen. Ő nem mer ily törvény
telenséget elkövetni". 

42 L. erre Hermann Róbert: Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. HK 1986/2. 313-326. o. 
43 L. erre Katona Tamás előszavát. Görgey Artúr \. 89-90. o.; Waldapfel IV. 253-256. o. 
44 Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883. 221-225. o.; Hermann Róbert: A rendőr

miniszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár, 
1994.46-47.0. 

Kosáry Domokos: Perczel Mór feljegyzései. Századok, 1937. 
46 A hadtest létszáma ápr. 23-án 15795 fő, 5137 ló, 74 löveg volt. KA AFA. Karton 1930. Krieg in Ungarn 

1848-1849. Südarmee unter Jellačié. 1849-4-23. 
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környékén hátrahagyott csapatokat is tekintetbe véve, 45 372 főt és 183 löveget szám
láltak. Ebben az adatban azonban még csak részben szerepelnek az igen véres április 19-i 
nagysallói, s egyáltalán nem találhatók meg április 26-i komáromi csaták veszteségei. A 
bányavárosokba kikülönített erők miatt is le kell vonnunk további 2000 főt. A komáromi 
erődből elvileg ki lehetett vonni mintegy 5000 főt és néhány, lőszer híján lévő üteget, ez 
azonban még mindig nem egyenlíthette ki az ellenség erőfölényét. A komáromi csapatok 
többsége nem rendelkezett harctéri tapasztalatokkal, mert addig csak az erőd falai között 
szolgált. így a magyar fél minden tartalék mozgósításával is legfeljebb számban egyenlő 
erőket vonultathatott volna fel az újabb támadásnál. Ez azonban csak matematikai lehe
tőség volt, hiszen a budai várőrség és a délre küldött Jellačič-hadtest miatt a magyar 
hadvezetés nem tehette meg, hogy minden mozdítható erejét a es. kir. hadsereg üldözé
sére fordítsa. Buda osztrák birtoka miatt azonban számolnia kellett az utánpótlás már ad
dig is tapasztalható akadozásával.47 

A közhiedelemmel ellentétben a cs. kir. hadsereg egyáltalán nem volt olyan rossz ál
lapotban április végén, hogy üldözése gyors győzelmeket hozhatott volna. A legtöbb 
csapást szenvedett Jellačič-hadtest dél felé tartott. A második legtöbbször harcoló had
test, Franz Schlik gróf, altábornagyé, minden ütközetben jól megállta a helyét. Döntő ve
reség egyedül Wohlgemuth altábornagy frissen szervezett hadtestének felét érte Nagy-
sallónál. A többi csatában a cs. kir. hadtestek rendezetten hagyták el a harcteret, sőt, áp
rilis 26-án Komáromnál egy frissen összeszedett cs. kir. lovasdandár csaknem legázolta 
Klapka tábornok I. hadtestének csapatait. 

A magyar hadvezetés a felderítési adatok alapján mintegy 40-45 000 főnyi ellenséges 
hadsereggel számolt Bécs előtt, s további 12 000 fővel Stájerországban. Egy 5-6000 fő
nyi hadosztály csatlakozását is várta. Kossuth is tisztában volt az ellenség fennmaradt 
erőfölényével. Ezért írta Görgeinek május 8-án, hogy Buda bevétele után csak akkor kell 
újabb támadást indítani, „ha legalább 50 000-et fordíthatunk magára ezen expedícióra".48 

A közkeletű érvelés szerint Görgeinek Komárom felmentése után Bécs ellen kellett 
volna támadnia, s akkor Bécs „egy érett alma gyanánt hull vala kezébe".49 Csakhogy 
Bécs bevétele nem jelentette volna a háború végét. A főváros 1848 októberében egyszer 
már a felkelők kezére jutott, de ez egyáltalán nem akadályozta meg a katonai ellenforra
dalom kibontakozását. A fő cél az ellenséges főerők megsemmisítése lett volna, ehhez 
azonban a magyar hadsereg nem rendelkezett a legfontosabbak az erőfölénnyel. 

Hozzáteendő, hogy a tavaszi hadjárat így is nagyobb sikert hozott, mint akár a politi
kusok, akár a katonák április elején remélték. A hadjárat haditerve ugyanis azzal szá
molt, hogy legkésőbb Pest alatt megjelennek az Erdélyből és a Délvidékről felvezényelt 
csapatok; ehhez képest a magyar fősereg úgy harcolta végig sikerrel ezt a hadjáratot, 
hogy egyetlen más hadszíntérről sem kapott erősítéseket. 

A katonai megoldásra két lehetőség volt: vagy átvinni a háborút az ellenség területé
re, vagy a saját területen súlyos vereséget mérni reá. Mindkettőhöz időre volt szükség. 

Az erőviszonyokra 1. a magyar és a cs. kir. hadsereg harcrendjeit. HL 1848-49. 51/2., 51/18. és 25/50a. 
V. ö. Görgey Artúr I. 60-61. o. Katona Tamás bevezető tanulmánya. 

48 KLÖM XV. 238. o. 
Kossuth írta ezt 1849. szeptember 12-én a vidini levélben. Közli Kossuth Lajos: írások és beszédek 

1848-1849-ből. (S. a. r.: Katona Tamás) Budapest, 1987., 1994. 510. o. 
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Az újabb támadáshoz fel kellett tölteni a csapatok megfogyatkozott kereteit, pótolni az 
elhasznált felszerelést és lőszert, megszervezni az utánpótlást. Az orosz intervenció be
következésének árnyékában a védekező stratégia csak az ellenség érdekeit szolgálhatta, a 
magyar hadseregnek tehát támadnia kellett (volna). 

Buda ostromának elhatározása után Klapka György vezérőrnagy Debrecenbe utazott, 
hogy a hadügyminiszterré kinevezett Görgeit helyettesítse a minisztérumban. Az ő fela
data volt, hogy kidolgozza a Buda visszavétele utáni újabb hadjárat tervét. A tervezetet a 
május 20-i minisztertanács fogadta el. Ez a terv passzivitásra kényszerítette volna a ma
gyar fősereget. Hadműveleteinek bázisául Komáromot jelölte ki, nem egyszerű erősség
ként, hanem elsáncolt táborként. A haditerv szerint komáromi helyőrségen kívül a III. és 
a VII. hadtest a Duna jobb partján a határ felé működik, s ehhez a - Klapka parancsnok
sága alá adandó - csoportosításhoz tartoznak a budai ostromzár csapatai is. Két hadtest 
Nyitra megyében, a Vág vidékén, Aulich Lajos tábornok parancsnoksága alatt ténykedik. 
Ez tartja az összeköttetést Dembihski csapataival, Dembihski pedig az erdélyi hadsereg 
balszárnyával. 

Az erdélyi hadsereg őrzi a szorosokat, beveszi Gyulafehérvárt és Dévát, leveri a ro
mán fölkelést. Bem ezalatt 12 000 emberrel beveszi a szerbek utolsó támaszpontját, a 
titeli fennsíkot, felszabadítja Péterváradot, majd a Duna bal partján felfelé siet, de köz
ben figyeli Jellačič hadtestét is. Ezután vagy a Komáromnál áló fősereghez siet, s ez 
esetben ő lesz annak fővezére, vagy a nyugati határszél, azaz Fiume felé tart. Perczel 
ezalatt biztosítja a Bácskát és a Bánságot, beveszi Aradot és Temesvárt; mindehhez Er
délyből egy dandárnyi segítséget kap. A felállítandó tartalék hadtest egyik hadosztálya a 
Felső-, egy a Közép-Tiszánál áll fel.50 

A haditerv nem volt reális. Bem és Perczel legalább két hónapra való feladatot kap
tak, a többiek jószerével semmit. Klapka szinte egyáltalán nem számolt azzal a ténnyel, 
hogy Arad és Temesvár ostromzára eleve leköt egy teljes hadtestet; egy hadtesttel pedig 
lehetetlen biztosítani a Bácska és a Bánság egészét. A haditerv a fősereget tétlenségre 
kényszerítette, és nem Komáromot, hanem a fővárost, illetve Miskolcot tűzte ki a visz-
szavonulás esetén az összpontosítás helyéül. Az orosz beavatkozásra csak halvány uta
lást találunk. Nem csoda, hogy Dembihski elmozdítását kérte, Bem pedig kijelentette, 
hogy mivel sem a Bánság, sem Erdély nincs biztosítva, nem engedelmeskedik a hadi
tervnek, s inkább visszatér Erdélybe. A haditerv egyetlen jó gondolata a délvidéki csa
patok egy részének a Felső-Dunához történő átcsoportosítása volt. Ez egyben annak be
vallását is jelentette, hogy a magyar hadkiegészítés az új támadás megindulásáig nem 
lesz képes a fősereg kiegészítéséhez és megerősítéséhez szükséges újoncokat kiállítani és 
felszerelni.5' 

A haditervvel a tényleges hadügyminiszter és fővezér, Görgei sem értett egyet. Úgy 
vélte, Komáromot kell a hadműveletek bázisának tekinteni. Mivel akkor már megérkez
tek az első hírek a készülő orosz beavatkozásról, Görgei támadni akart. A Duna jobb 
partján egyelőre csak a Rába- és a Marcal-vonal tartását tervezte, míg az I., II. és III. 

Közli KLÖM XV. 363-366. o. L. még a máj. 20-i minisztertanács határozatát, közli F. Kiss Erzsébet, 
1989.73-76.0. 

51 Dembiňski lemondására I. KLÖM 407-408., 447-452., 488., 513., 548., 556. o. Bem Erdélybe való visz-
szatérésére 1. uo. 415-416., 432-433., 474-475. o.; Vukovics Sebő 104-106. o. 
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hadtesttel, illetve a VIII. hadtest egy részével a bal parton kívánt támadást indítani. En
nek célja az volt, hogy megakadályozza a cs. kir. és orosz csapatok közötti kapcsolatfel
vételt. A támadáshoz azonban meg akarta várni május 20-i haditervben szereplő, s Kos
suth által is megígért 12 000 embert. A Délvidéken Temesvár bevételét sürgette; 
Fiúméról egy szót sem ejtett.52 

A magyar hadsereg tehát, egy hónappal a tavaszi hadjárat után, az orosz intervenció 
előestéjén nem rendelkezett egységes haditervvel. Többek között ez okozta azt, hogy az 
újabb hadjárat megindulásakor annyi improvizáció jellemezte a magyar hadvezetést. 

A háborúzó felek felderítése 1848-49-ben rendre kudarcot vallott, s ez mindig a vé
dekező felet sújtotta jobban. A magyar fél mit sem tudott a beavatkozó erők nagyságáról 
és szándékairól. Nem volt ez másképp a túloldalon sem. A felsorakoztatott túlerő azon
ban minden hírszerzői balfogást kiegyenlíthetett. Az orosz és osztrák hadműveleti terv 
nagyjából az előző téli hadjárat tervének sémájára épült. Eszerint az orosz főerők 
Paszkevics tábornagy és Rüdiger lovassági tábornok vezetésével két oszlopban nyomul
nak be Felső-Magyarországra, majd Eperjes térségében egyesülnek, onnan, Miskolcon 
át, Pest felé nyomulnak. Egy kisebb hadoszlop Grabbe altábornagy vezetésével a bánya
városokat szállja meg. A dunai cs. kir. hadsereg Julius Haynau táborszernagy vezetésé
vel a Duna mentén indítja meg támadását Budapest felé. Az ellenséges főerők ott veszik 
fel a kapcsolatot egymással. A Délvidéken álló, Jellačič vezette cs. kir. és szerb erők 
számára a távolság miatt nem írtak elő külön feladatot. A bán szándéka előbb az volt, 
hogy a Havasalföldről betörő orosz hadtestet is magához csatlakoztassa, a későbbiekben 
viszont megelégedett azzal, hogy Péterváradot ostromzár alatt tartsa, s a cs. kir. és az 
orosz főerők beérkeztéig a Ferenc-csatorna vonalán folytasson aktív védelmet. 

A terv szerint Erdélybe két irányból nyomulnak be az orosz csapatok. Grotenhjelm 
altábornagy Bukovinából Beszterce felé indít támadást, a Lüders gyalogsági tábornok 
vezette V. hadtest pedig Havasalföld felől tör be. Ezt követően Grotenhjelm Besztercén 
marad, s a Bukovinába vezető szorosokat őrzi. Lüders feladata, hogy Brassó megszállása 
után Gyulafehérvár felé vegye útját, s az erőd felmentése után Kolozsvárra vonuljon, 
mert az erdélyi magyar erők valószínűleg ott összpontosulnak. Ezt követően Paszkevics 
tábornagy határozza meg a további hadmüveleteket. (Ez csak a Nagyvárad felé történő 
előnyomulás lehetett). Ezzel egy időben a Clam-Gallas altábornagy vezette cs. kir. had
test a Vöröstoronyi-szoroson át nyomul Brassó, majd onnan a Székelyföld felé, s pacifi
kálja a vidéket. 

Amennyire logikus volt a főhadszíntérre vonatkozó hadműveleti terv, éppen oly ke
véssé mondható annak az Erdély meghódítását célzó tervről. A Székelyföld, Bem termé
szetes hadműveleti bázisának meghódítását nem a hozzá legközelebb vonuló orosz fő-
oszlopra, hanem Clam-Gallas hadtestére bízta. Emellett a haditerv láthatóan azzal 
számolt, hogy Erdélyben az orosz-osztrák invázió alkalmával nem lesznek jelentős ma
gyar erők, s csupán Kolozsvár környékén kerül sor először komolyabb összecsapásra. A 

Görgei véleményére 1. máj. 19-21-én Damjanich Jánoshoz, máj. 29-én Kossuthhoz, és június 16-án 
Klapkához intézett leveleit. Közli Katona: Budavár 520-523. és 548-552. o.; Görgey István II. 490-493. o. 
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haditerv készítői azt hitték, hogy Erdélyt az orosz és osztrák erők igen rövid idő, alig egy 
hónap alatt meghódíthatják.53 

Az újabb hadjárat előtt az erőviszonyok a lehető legkedvezőtlenebbek voltak. A ma
gyar hadsereg összlétszámát mindmáig nem tudjuk pontosan: a legpontosabb becslés 
szerint kb. 150 000 fő, 464 tábori és 393 várlöveg alkotta az állományt. A es. kir. hadse
reg összlétszáma megközelítette a 165 000 főt, emellett 770 löveggel (kb. a fele várlö
veg) rendelkezett. Az orosz intervenciós erők létszáma közel 193 000 fő és 584 löveg 
volt, azaz 358 000 ellenséges katona és 1354 löveg állt szembe 150 000 honvéddel és 
857 löveggel. Galíciában további 60 000, a Havasalföldön 15 000 orosz katona állt még 
készenlétben. 

Az egyes hadszíntereken az arányok nem voltak ennyire kedvezőtlenek. A magyar 
fősereg a komáromi várőrséggel együtt kb. 53 000 fővel, 196 tábori és 244 várlöveggel 
rendelkezett. Vele szemben Haynau cs. kir. táborszernagy dunai hadserege kb. 71 000 
főt és 288 löveget vonultathatott fel. Ezt az erőt azonban a hadjárat kezdetén kiegészí
tette egy kombinált orosz gyaloghadosztály, amely egymaga kb. 12 000 főt és 48 löveget 
számlált. Összesen 83 000 katona és 336 löveg, az intervenciós erők egynegyede készült 
az újabb harcokra. 

A legreménytelenebb helyzetben az észak-magyarországi magyar erők voltak: 16 500 
fő és 49 löveg védte a határszéli megyéket 135 500 orosz katona és 448 löveg ellen. A 
túlerő itt kilencszeres volt! A déli hadszíntéren kb. 34 000 magyar katona és 249 löveg 
vette fel a harcot az 53 000 fővel és 401 löveggel rendelkező cs. kir. és szerb erőkkel. 
Erdélyben Bem kb. 39 000 magyar katonát és 107 löveget állíthatott szembe az orosz és 
osztrák intervenciós erők 53 000 katonájával és 133 lövegével. A cs. kir. hadsereg kb. 
25 000 katonája és 36 lövege a Stájerországban és a Morvamezőn alakuló tartalékhad
testhez, illetve különböző helyőrségi csapatokhoz tartozott. 

A helyzetet bonyolította, hogy a délvidéki magyar csapatok egy része két erőd, Arad 
és Temesvár, az erdélyieké Gyulafehérvár ostromával foglalatoskodott. Ez legalább 
12 000 fő volt, további 8000 fő pedig Pétervárad, Komárom és Munkács állandó helyőr
ségi csapatait alkotta. Azaz a magyar hadsereg 13 %-a nem volt mobilizálható.-A cs. kir. 
csapatok nagyjából ezzel megegyező számú katonája látott el helyőrségi és ostromfela
datokat, de a magyar felet az arányok miatt ennek az erőnek a hiánya hátrányosabban 
érintette.54 

Scserbatov 94-95. és 350-353. o; Gyalókay Jenő: Az oroszok hadműveleti terve Erdély megszállására 
(1849.) Hadtörténelem, 1922.; Gyalókay Jenő: Jellachich hadműveleti tervei 1849 május havában. HK 1924. 
60-89. o.; Barbara Jelavich: The Russian Intervention in Wallachia and Transylvania, September 1848 to 
March 1849. Rumanian Studies. Volume IV. 1976-1979. Leiden, 1979. 70-74. o. 

Az intervenciós hadseregek közül egyedül az oroszról rendelkezünk pontos létszámadatokkal. Neid-
hardt I. 69-129. o., ennek alapján A magyarországi hadjárat 1988. 820-827. o. A cs. kir. erőkről csak egy né
mileg kerekítettnek látszó számítás áll rendelkezésre. Ramming 11-24. o. Ezek alapján közli a létszámot Breit 
József, III. 28-35. és 40-49. o. A magyar hadseregről a legteljesebb, 1849. jún. 21-i kimutatást 1. HL 1848-49. 
34/74. Közli Berkó István, 1929. 791-801. o. Ez a létszámkimutatás azonban több, egy hónappal korábbi adatot 
is tartalmaz, így teljesen megbízhatatlan, s csupán a fősereggel kapcsolatban tekinthető nagyjából pontosnak. A 
korábbi összefoglaló munkák (Ramming, Rüstow, Gelich, Breit) ennek alapján indulatk el, ezért adataik meg
bízhatatlanok. Az erdélyi hadsereg létszámát tisztázta Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése 
idején. (1849. jún. 19-20). Történelmi Szemle, 1915., utánközli Kovács Endre, 1979. 252-257. o. A legponto
sabb kimutatást 1. Bona Gábor, 1985. 527-528. o. 
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A bácskai hadtest veresége 

A hadjárat első szakasza a magyar fél számára kedvezőtlenül indult. Jellačič csapa
tainak levonulásával a délvidéki szerb és es. kir. erők pozíciói megszilárdultak, s attól 
lehetett tartani, hogy a bán kihasználja a kedvező alkalmat és - Pétervárad ostromzárá
nak megszilárdítása után - támadásba kezd. Ugyanakkor a magyar haditerv szerint a IV. 
hadtest kb. 12 000 katonáját a magyar fősereg erősítésére a Felső-Dunához kellett volna 
irányítani. Ennek az erőnek az elvonásával a bán túlereje kétszeresére növekedett volna. 
Perczel Mór tábornok, a IV. hadtest parancsnoka morgolódott az utasítás miatt, mert úgy 
vélte, hogy inkább az ő seregét kellene megerősíteni. Csapatai három ízben, május 22-
én, 24-én és 26-án megpróbálták elfoglalni a szerbek legerősebb támaszpontját, a titeli 
fennsíkot, de a mocsaras terület előnyeit kihasználó szerbek mindannyiszor visszaverték 
a támadást. Május 31-én azonban a bán csapatai a fennsík közelébe érkeztek, mire 
Perczel visszavonta csapatait Újvidékre. Június 4-én újabb támadásba kezdett: megkísé
relte áttörni a Péterváradot délről körülvevő ostromzárat. A jól induló támadást Jellačié 
csapatainak beavatkozása hiúsította meg. Akkor már csak néhány nap volt vissza a 
12 000 főnyi erősítés megindításáig, s Perczel nem akarta tétlenül tölteni idejét. Amikor 
arról értesült, hogy Jellačič csapatai megkezdték a titeli fennsíkról a Bácskába való át
kelést, elhatározta, hogy megtámadja a felfejlődő cs. kir. csapatokat. Június 7-én Kátynál 
ütközött meg a bán csapataival, s az ütközetben az ellenséges nehézlovasság elsöprő ro
hama következtében katasztrofális vereséget szenvedett. A magyar veszteség közel 1500 
fő, a cs. kir. veszteség 2 halott és 12 sebesült volt. 

A vereség után az ígért erősítéseket nem lehetett elvezényelni, mert attól lehetett tar
tani, hogy a délvidéki magyar erők védelmi vonala átszakad. Perczel az ütközet után 
kapta a hírt, hogy a magyar kormány elfogadta többször benyújtott lemondását. Ezért át
adta csapatai parancsnokságát Tóth Ágoston ezredesnek, majd a fővárosba távozott. Tóth 
visszavonta csapatait a Ferenc-csatorna védelmére. Jellačič azonban egyelőre nem kö
vette a rossz állapotban lévő magyar csapatokat, hanem Újvidékre sietett. Megkísérelte 
elfoglalni a várost és az ott lévő Duna-hídfőt, s ezáltal észak felől is elvágni a péterváradi 
erődöt. Az őrség azonban visszaverte a támadást. A bán ezután Tóth ellen vonult, s júni
us 25-én Óbecsénél a Tisza bal partjára űzte a magyar csapatokat. Immáron nem volt 
előtte komoly akadály Szegedig. Ám Jellačič megelégedett az elért sikerekkel, s vissza
húzódott a Ferenc-csatorna vonalára.55 

A Bánságban azidőtájt nem került sor komolyabb hadműveletekre. Az aradi cs. kir. 
várőrség végre hajlandó volt tárgyalni a megadásról, s június 30-án szabad elvonulás fe
jében átadta a várat az ostromló seregnek. Ezután a Vécsey Károly vezette V. hadtest 
minden energiáját Temesvár bevételére fordíthatta. Noha az ostromsereg létszáma alig 
haladta meg az ostromlottakét, július közepére az erőd körül szoros magyar ostromzár 
jött létre.56 

55 Olchváry Ödön 189-208. o.; Irmédi-Molnár László 119-128. o.; Gyalókay: Adalék 266-270. o.; KLÖM 
XV. 489-490. o.; Thim József \. 406-409. o.; Böhm - Farkas - Csikány 166. o. 

[Hirschfeld, Karl:] Die Belagerung von Temesvár im Jahre 1849. (Tagebuch von 107 Tagen.) 
Temesvár, 1849. 2., jav. kiadása uo., 1850.; [Ambrózy Lajos:] Temesvár im Jahre 1849. Während der 
Belagerung geschrieben. Wien, 1850.; Rückblicke auf Temesvár bei der Enthüllungsfeier des Monuments am 
17. Januar 1853 für die tapfere Vertheidigung der Festung im Jahre 1849. Temesvár, [1853.]; Csikány Tamás: 
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A Vág-menti hadjárat 

Görgei még Buda bevétele után, 1849 május 25-én Bayer József ezredes, vezérkari 
főnök vezetésével létrehozta a Központi Hadműveleti Irodát (KHI), mely előbb Eszter
gomban, majd Tatán tartózkodott, s onnan adta ki utasításait. Feladata az volt, hogy a fő
sereg meglehetősen hosszú vonalon állomásozó hadtesteinek műveleteit koordinálja.57 

Az intézmény helyzete sajátosnak mondható, hiszen egy ezredes diszponált többnyire 
tábornokok vezette hadtestekkel. A főseregnek azonban volt egy kisebb csoportosítása 
is, amelybe a Rába-vonalon álló VII. hadtest és a komáromi várőrség, a VIII. hadtest 
tartozott. Ennek Klapka György vezérőrnagy, Komárom várparancsnoka személyében 
külön főparancsnoka volt. A VII. hadtesttől délre állt fel a Kmety György vezette 15. 
hadosztály, amely nem tartozott Klapka parancsnoksága alá. Klapka korábban a II. és III. 
hadtest felett is rendelkezni akart, de azt Görgei megakadályozta. Klapka és Bayer között 
állandó hatásköri összeütközések voltak, hiszen Bayer a fősereg minden seregteste felett 
diszponálni óhajtott, Klapka viszont gyakran ellenkező utasításokat küldött Poeltenberg 
vezérőrnagynak, a VII. hadtest parancsnokának. Klapka június 14-én követelte, hogy az 
alá rendelt seregtestekkel se Bayer, s más ne rendelkezzen.58 

Június közepén a Poeltenberg vezette VII. hadtest jobbszárnyának biztosítására kül
dött Kmety György önálló hadosztálya Pápára érkezett. Kmety ekkor határozta el, hogy 
megpróbálja megsemmisíteni a es. kir. hadsereg jobbszárnyán, Csornánál álló Wyss-
féldandárt. A támadás azzal kezdődött, hogy Poeltenberg megtámadta az Öttevénynél 
álló cs. kir. előőrsöket, s elűzte azokat. Ezt követően Zámbelly Lajos ezredes, a hadtest 
vezérkari főnöke Enesén át Kónyra nyomult előre, ahonnan kivetette az ott lévő cs. kir. 
csapatokat. Ezalatt Kmety a Csornán állomásozó Wysst támadta meg és súlyos vereséget 
mért rá; az ütközetben maga Wyss is elesett. A siker még fényesebb lehetett volna, ha a 
cs. kir. utászok néhány nappal korábban helyre nem állítják a Csornáról Bősárkány felé 
vezető töltés hídjait. Az ütközet azzal az előnnyel is járhatott, hogy meggyorsítja a cs. 
kir. csapatok remélt átcsoportosítását a Duna jobb partjára, s ezzel megkönnyíti a Vág 
mentén tervezett magyar támadás sikerét.59 

Haynau táborszernagy, a cs. kir. csapatok újdonsült parancsnoka azonban különbö
zött elődeitől; mind a hadmozdulatait túlkombináló Windisch-Grätztöl, mind az aggo
dalmaskodó Weldentől. Annak ellenére, hogy csapatait június 9-én Patánál, 13-án Sereg-
akolnál és Aszód-pusztánál, 14-én Seregakolnál és Vásárútnál, 15-én pedig Patánál és 
Sopornyánál újabb kudarcok érték, nem esett kétségbe. A csornai ütközet után a Duna
jobbparti cs. kir. erők parancsnokai, az egyébiránt merészségéről ismert Schlik altábor-

Temesvár ostroma 1849-ben. HK 1996/1. 44-88. o.; Hermann Róbert: Temesvár ostroma - kívülről és belülről, 
akkor és utólag. Fons, 1995/3. 351-373. o. 

7 Az erről szóló intézkedést közli Asbóth Lajos I. 200-203. o. 
58 HL 1848-49. 32/572., 33/22.; MOL Görgey-lt. b/4. fasc. (Görgei - Klapka, 1849. jún. 16.), h/15/1, fasc. 

(Klapka-KHI, 1849. jún. 15.), b/44, fasc. (Bayer-Görgei, 1849. jún. 18.), az utóbbi hármat magyar fordítás
ban közli Görgey István II. 489-495. o. 

59 Markó Árpád - Balázs József: A csornai ütközet 1849. június 13. HK 1960/1. 201-209. o.; Király Iván: 
Az 1849. június 13-án lezajlott csornai ütközet krónikája. H. és é. n.; Huszár János: Kmety tábornok 1849-es 
dunántúli hadjárata. Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, V. Veszprém, 1978. A hadijelentést közli 
Böhm - Farkas - Csikány 158. o. 
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nagy, s a III. hadtest ideiglenes parancsnoka, Burits altábornagy vissza akartak vonulni, 
mire Haynau kioktatta őket: a katonáknak, ha ágyúdörgést hallanak, nem az a dolguk, 
hogy visszavonuljanak, hanem hogy a csatazaj irányába siessenek.60 

A jó kezdetet azonban nem követte hasonló folytatás. Ennek egyaránt voltak szemé
lyi és stratégiai okai. A tavaszi hadjárat és Buda ostroma után a fősereg hadtestparancs
noki karában jelentős változások következtek be. Az I. hadtestet Klapka György vezér
őrnagytól Nagysándor József vezérőrnagy, korábban a III. hadtest, majd a fősereg 
lovassági parancsnoka vette át. Damjanich János helyére Knezič Károly, a III. hadtest 
korábbi hadosztályparancsnoka került. Nagysándorból Klapka stratégiai, Knezicből 
Damjanich taktikai merészsége és kezdeményezőkészsége hiányzott. Egy jó hadtestpa
rancsnok alatt mindketten alkalmasak voltak a kiadott parancsok teljesítésére, de az 
önállóságnak a csírája sem volt meg bennük. A tavaszi hadjáratban mind öntevékenysé
gével, mind hadászati tehetségével kitűnt Aulich Lajos helyére a II. hadtest élére Asbóth 
Lajos ezredes került. Asbóth bátor és kockáztató katona volt, de hiányzott belőle Aulich 
stratégiai tapintata. Gáspár Andrást a VII. hadtest élén Poeltenberg Ernő ezredes váltotta 
fel. Poeltenberg Buda ostroma alatt Győrben és a Rába-vonalon állomásozott hadtesté
vel, s nagy önállóságot igénylő feladatát, a szemben álló cs. kir. fősereg foglalkoztatását 
és lekötését kiválóan ellátta. Görgei önálló hadtestté akarta fejleszteni Kmety György ez
redesnek a VII. hadtestről leválasztott hadosztályát is. Kmetyről nagyjából azt mond
hatjuk el, amit Nagysándorról és Knezicről: hadsztályparancsnokként kitűnően megállta 
a helyét, ám a hadtestparancsnoki beosztás meghaladta képességeit. Kimerültek-e a ma
gyar tisztikarban a gyors előrejutás és az ebből fakadó öntevékenység jelentette tartalé
kok? Úgy tűnik, a rangviszonyok alakulása miatt immár olyan csoport jutott hadtestpa
rancsnoki beosztásokba, amely nem tudta megfelelően ellátni feladatát. A szabadságharc 
hátralévő hónapjaiban már csak egy komolyabb hadvezéri tehetség tűnt fel az őket kö
vető gárdában: a III. hadtest parancsnokságát június 20-án átvett Leiningen-Westerburg 
Károly. A dolgot tovább bonyolította, hogy a tavaszi hadjáratban a csapatokat „testkö
zelből" irányító Görgei a hadügyminiszteri és fővezéri tiszt együttes betöltése miatt nem 
tudta személyesen irányítani a hadmüveleteket, s a központi irányítás feladatát betöltő 
Központi Hadműveleti Iroda a hadműveleti terület jelentős kiterjedése miatt képtelennek 
bizonyult arra, hogy rugalmasan reagáljon a hadjárat során felmerülő problémákra. 

Mindezt bonyolította, hogy a magyar hírszerzésnek fogalma sem volt az ellenséges 
erők elosztásáról és súlypontjairól. A Központi Hadműveleti Iroda feladatát képező ha
dászati felderítéshez hasonlóan rossz volt az egyes hadtestek harcászati felderítése is. 
Végül pedig a fősereg a délvidéki hadihelyzet alakulása, Perczel kátyi veresége miatt 
nem kapta meg az ígért erősítéseket, s így helyi túlsúlyt sem igen tudott képezni a táma
dás során. A csapatokat az 1848 őszén kitört kolerajárvány és más betegségek is tizedel
ték, így pl. a II. hadtest létszáma még a támadás megkezdése előtt 10 nap alatt 10 száza
lékkal csökkent.61 

A magyar csapatok arcvonala bányavárosoktól a Vág-mentén lefelé Komáromig, il
letve a Csallóközön és a Rába-vonal mentén Marcaltőig terjedt. A bányavárosokat Gör-

KA AFA Krieg in Ungarn. Karton 1877. III. Armeekorps unter Schwarzenberg, später Ramberg. 1849-
6-98. Fogalmazvány, uo. Karton 1834. Hauptarmee unter Haynau. 1849-6-241. 

61 Hermann Róbert, 1992. 233-234. o. 
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gey Ármin őrnagy kb. 2700 főnyi különítménye őrizte, Nyitra környékén Horváth János 
alezredes 1300 főnyi különítménye állott. Az I. hadtest 7400 embere Mocsonok, Ürmény 
és Komjáti környékén foglalt állást; az Érsekújvárig tartó szakaszt a III. hadtest 9200 
katonája őrizte. Ettől délre a II. hadtest 8600 katonája biztosította a Komáromig terjedő 
arcvonalszakaszt. A Csallóközben a komáromi várőrség 4000 főnyi hadosztálya tartotta 
megfigyelés alatt a cs. kir. csapatokat. Ez utóbbi tartotta az összeköttetést a Győrben és 
környékén álló, kb. 9200 főnyi VII. hadtesttel. A magyar arcvonal legdélibb pontján, 
Marcaltő környékén a Kmety-hadosztály 5100 katonája állomásozott. A támadó hadse
reg tehát kb. 47 500 főt számlált; a komáromi várból később kivont újabb 3400 főnyi 
csapattal együtt ez az erő megközelítette az 51 000 főt. Az arcvonal végpontjai között 
azonban légvonalban is 150 kilométer volt a távolság, a valóságban pedig legalább 250 
kilométerrel kellett számolni.52 

A támadásra Görgei és Bayer a Duna bal partját, a Vág-mentét tartotta alkalmasnak. 
A tagolt terepen ugyan nehéz volt az előnyomulás, de az ellenség sem érvényesíthette 
számbeli fölényét. A bal parti előretörés ugyanakkor a jobb parti cs. kir. csapatok vissza
húzódását eredményezhette volna. (1849 április végén - május elején Weiden is ettől 
tartott). A haditerv meglehetősen bonyolult volt és szoros együttműködést feltételezett az 
egyes hadtestek és különítmények között. A támadást a II. hadtestnek kellett megkezde
nie. Feladata szerint, Gutánál átkelve, Puszta-Aszódnál hidat kellett vernie a Kis-Dunán, 
majd a Kis-Duna és a Vág közötti területen előnyomulva, Farkasdnál és Negyednél a 
Vágón. Ennek megtörténtével a III. hadtest is átkel a Vágón, s a két hadtest Galánta felé 
nyomul előre. A támadó hadoszlop balszárnyát a Csallóköz felől a VIII. hadtest Koszto
lányi-hadosztályának kellett biztosítania. Az I. hadtest feladata az volt, hogy Sempténél 
és Szerednél foglalkoztassa az ellenséget, s így akadályozza meg az ott álló cs. kir. dan
dárok lehúzódását a délebbre állók megsegítésére.63 

A haditerv nem mondható szerencsésnek. A tervet kidolgozó Központi Hadműveleti 
Iroda munkatársai nem voltak tisztában a Vág-menti terepviszonyokkal, azzal, hogy a 
Vág és a Kis-Duna közötti terület mocsaras, s így az egyes községek között csak töltése
ken lehet közlekedni. A másik probléma az volt, hogy a támadás kezdeti szakaszában 
minden teher a II. hadtestre nehezedett: ha nem sikerül visszaűznie a Királyrévnél és 
Zsigárdnál álló ellenséges csapatokat, a III. hadtest tétlen marad. 

Asbóth Lajos ezredes június 16-án az utasításoknak megfelelően támadásba kezdett. 
Csapatai elfogalták Zsigárdot és Királyrévet, illetve Negyedet, ám a felfejlődő ellenséges 
túlerő elől kénytelenek voltak visszavonulni eredeti állásaikba. A hadtest egy különítmé
nye azonban Negyednél hidat vert a Vágón, s azt a vereség után is tartotta. AIII. hadtest 
mindvégig nem mozdult, noha Knezičet alvezérei is biztatták a föllépésre. Az I. hadtest 
ugyan megtámadta a Semptén, tehát a Vág bal partján elsáncolt cs. kir. csapatokat, de a 
lagymatag támadás súlyos kudarccal végződött. A Csallóközben álló Kosztolányi
hadosztály előnyomult ugyan Patasig, de aztán, mint aki jól végezte dolgát, meg is állt. 

Görgei a kudarcról értesülve elhatározta, hogy megismétli a támadást. A Központi 
Hadműveleti Iroda utasításai lényegében megegyeztek a június 16-ára kiadottakkal. A 

A létszámokra 1. Berkó István, 1929. 792-795. o.; Hermann Róbert, 1996. 92. o. 
A diszpozíciót 1. HL 1848-49. 32/584., a. 
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támadás támogatására a Csallóközbe rendelték a VIII. hadtest egy újabb hadosztályát is. 
Asbóth ismét kiválóan teljesítette feladatát. Csapataival elfoglalta Királyrévet, Zsigárdot, 
majd több roham után Peredet is. Knezič ismét késve jelent meg a csatatéren, így a ma
gyar támadás Pered és Alsószeli vonalán kifulladt. Nagysándor tábornok az I. hadtesttel 
csupán erőtlen tüntetést intézett Sempte ellen, majd visszavonult állásaiba. A Csallóköz
ben Klapka tábornok a VIII. hadtest csapataival Vasárut ellen nyomult, de Nyárasdnál 
vereséget szenvedett, s kénytelen volt visszavonulni a puszta-aszódi és gútai hidak fede
zésére. Görgeit a félsiker, s főleg Knezič tétlensége olyannyira felbosszantotta, hogy le
váltotta a tábornokot a III. hadtest éléről. Haragja azonban Asbóthra is lesújtott, s az 
egyetlen, feladatát teljesítő hadtestparancsnokot is elmozdította. Knezič helyét Leinin-
gen-Westerburg Károly ezredes, Asbóthét Kászonyi József ezredes vette át. Görgei ak
kor már értesült arról is, hogy másnapra a es. kir. csapatok támadása várható. Klapkát ar
ra utasította, hogy minden áron biztosítsa a puszta-aszódi hidat, Nagysándort pedig, hogy 
erőszakolja ki az átkelést Szerednél. A II. és III. hadtest feladata az ellenséges támadás 
bevárása és visszaverése volt. 

A Poeltenberg vezette VII. hadtestnek meg kellett akadályoznia, hogy a Duna
jobbparti es. kir. erők erősítéseket küldjenek a Csallóközbe, ezért június 20-án Mosón és 
Hédervár felé hajtott végre erőszakos felderítést. Csapatai kiűzték az ellenséget a lébényi 
cukorgyárból és Barátföldről, s miután a Mosonban tartózkodó ellenséges erők gyalog
sága felfejlődött, visszavonult korábbi állásaiba. Poeltenberg tehát eleget tett feladatá
nak, de ez is kevés volt ahhoz, hogy a magyar támadás kudarcát megakadályozza. 

Haynau ugyan már június 19-én megkezdte csapatai átcsoportosítását a Duna jobb 
partjára, de éppen mozdulatainak leplezésére szükségesnek vélte a Vág-menti magyar 
ellentámadás erőteljes visszaverését. Ezért a II. és IV. cs. kir. hadtestet, valamint a 
Panyutnyin altábornagy vezette orosz hadosztályt Görgei ellen rendelte. A II. cs. kir. 
hadtest feladata a csallóközi magyar erők foglalkoztatása, illetve a Wohlgemuth vezette 
IV. hadtest támogatása volt. A Szerednél álló cs. kir. csapatok lerombolták a Sempte és 
Szered közötti hidat, s a főoszlop támogatására siettek. A Panyutyin-hadosztálynak a cs. 
kir. IV. hadtest balszárnyán kellett előnyomulnia. Wohlgemuth fő célja a magyar vissza
vonulás elvágása volt, s ezért csapatai egy részével elfoglalta Királyrév községet, ame
lyen keresztül a magyar zöm visszatérhetett a puszta-aszódi hídhoz. A magyar jobb
szárny éppen támadott, amikor Görgei az erről szóló hírt megkapta. A magyar II. hadtest 
csapatainak sikerült visszavenniük a községet, de közben az orosz és osztrák erők be
vették Peredet, majd Zsigárd kiürítésére kényszerítették a magyar III. hadtestet. Nagy
sándor ismét nem mozdult, észre sem vette, hogy egyetlen ellenséges katona sem aka
dályozza immár a Vág átlépésében. Zsigárd feladása után Görgei elrendelte a 
visszavonulást. A III. hadtest Negyednél, az I. hadtest Puszta-Aszódnál, majd Gutánál 
kelt át.64 

A Vág-menti hadjáratra 1. Asbóth Lajos I. 68-69. és 165-215. o.; Hermann Róbert: A 47. honvédzászló
alj története; ill. Hermann Róbert, 1992. (In:) Molnár András (szerk.): A szabadságharc zalai honvédéi 1848-
1849. Zalaegerszeg, 1992. 164-169. és 233-241. o.; Kedves Gyula 9-19. o.; Szandai Sréter István: Görgey Vág-
menti hadműveletei 1849. június hóban. Magyar Katonai Közlöny, 1910. 1-15. o.; Görgey Artúr \\. 143-185. 
o.; Hermann Róbert: Mindig az első között. Poeltenberg Ernő honvédtábornok élete. Budapest, 1997. 89. o.; 
Böhm - Farkas - Csikány 159-166. o. 
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Az orosz beavatkozás kezdete 

A hadjárattal egyidőben megkezdődött az észak-magyarországi orosz invázió. Június 
15-én Rüdiger lovassági tábornok III. hadteste, 17-19. között a Paszkevics tábornagy ve
zette II. és IV. hadtest lépett magyar földre. Az észak-magyarországi hadsereg akkor a 
IX. hadtestből, a lengyel légióból és Kazinczy Lajos ezredes önálló hadosztályából állott. 
Utóbbi Máramaros, Ung és Bereg megye területén táborozott, s a következő két hónap
ban egyetlen alkalommal július 28-án Klimecnél került tűzbe.65 Az északi hadsereg élén 
éppen azokban a napokban került sor parancsnokváltásra: a május 20-i haditervvel és 
Görgei hadügyminiszteri és főparancsnoki beosztásával elégedetlen Dembinskitől Józef 
Wysocki vezérőrnagy vette át a parancsnokságot. Wysocki az egyetlen lehetséges takti
kát alkalmazta az orosz áradattal szemben: időről időre megállította csapatait, s ezzel az 
orosz fővezért csapatai szétbontakoztatására kényszerítette, hogy lassítsa előnyomulását. 
Az utóvédi ütközetekben rendre vereséget szenvedett, de így is két hétig tartott, amíg az 
oroszok elérték az Alföld északi peremét.66 

A magyar félnek váratlan szövetségese (és ellenfele) is támadt. Az elmúlt év nyarán 
az országot elért kolera a nyár folyamán újult erővel támadt fel, s komoly gondokat oko
zott az orosz fővezérletnek.67 (Az orosz intervenciós hadsereg teljes veszteségének 60 %-a 
a kolerás megbetegedésekből származott). A járvány és az élelmezési nehézségek miatt 
az orosz fővezér megállította az előnyomulást és egy hadtestet a Tiszántúlra küldött éle
lemszerzésre. Egy 18 000 főnyi orosz hadosztály közben a bányavárosokat szállta meg. 
Paszkevics július 8-ig Miskolcon maradt, s csak július közepén kezdett újabb hadműve
letekbe. 

Az erdélyi hadjárat első szakasza 

A magyar védelem esélyei a számarányokat tekintve Erdélyben voltak a legjobbak, 
hiszen az intervenciós erők csekély létszámfölényét a belső hadászati vonal előnyei ki
egyenlíthették. A zarándi dandár 1849 májusi abrudbányai vereségei után azonban ismét 
fellángolt a román fölkelés, a gyulafehérvári erőd továbbra is a es. kir. csapatok kezén 
volt. Bem 1849. május 23-án értesült Hatvani második vereségéről. Utasította Kemény 
Farkas ezredest, hogy kezdje meg hadműveleteit a román fölkelők ellen: feladatául azt 
szabta, hogy verje szét és szorítsa őket a Topánfalva mögötti terméketlen vidékre úgy, 
hogy ott ne juthassanak élelmiszerhez. 

A hadműveletek azonban nem hozták meg a várt sikert. Kemény Farkas csapatai jú
nius 11 -én elérték Abrudbányát és visszaverték a román felkelők támadását. Kemény 
megkísérelte Iancu főhadiszállásának, Topánfalvának bevételét is, de a románok olyan 
jól megerősítették a falu környékét, hogy a hadsereg el sem tudott jutni odáig. Az élel
mezési nehézségek lehetetlenné tették a huzamosabb ideig tartó hadműveleteket. Ke-

Kazinczy-ho. 246-252. o.; Pásztor Emil 66-82. o. 
66 Wysocki 77-81. és 193-197. o.; Lázár Vilmos 168-170. o.; Böhm - Farkas - Csikány 167-170. o. 
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meny fegyverletételre szólította fel Iancut, de ezzel csak azt ismerte el, hogy saját erejét 
nem tartja elégnek a román felkelés leverésére. Június 16-án kénytelen volt kiüríteni 
Abrudbányát, s Gyulafehérvár felé indulni. Keménnyel egyidőben a kolozsvári és a 
gyulafehérvári hadosztálynak is támadnia kellett volna. A nehezen járható területen 
azonban nem sikerült összehangolni a kiindított alakulatok mozgását, így a magyar csa
patok csak néhány taktikai sikert értek el. 

A havasi hadjárat minden komolyabb eredmény nélkül véget ért. Június második fe
lében Bánffyhunyad és Kolozsvár irányából a magyar csapatok tettek újabb kísérletet a 
havasokba való behatolásra, de minden eredmény nélkül. Július elején a havasok körül 
tanyázó csapatok Bem parancsára összpontosított támadásra készültek. A támadást rövi
desen lefújták; a csapatokra nem a kisebb veszélyt jelentő románok, hanem az oroszok 
ellen volt szükség. A hadjárat elhalasztására vonatkozó utasítást azonban a Vasvári Pál 
vezette Rákóczi-szabadcsapat és a hozzá csatlakozó alakulatok már nem kapták meg. így 
július 5-6-án Mariséi (Havasnagyfalu) térségében a csapat a román felkelők gyűrűjébe 
került és vereséget szenvedett. Az ütközetben Vasvári is elesett. 

Bem valószínűleg azért nem szüntette meg a havasok cernírozását, mert a románok 
erejéről szóló becslések őt is aggasztották. így aztán az orosz intervenció idején sem a 
dévai, sem a kolozsvári hadosztály nagyobb részére, sem pedig a gyulafehérvári ostrom
seregre nem számíthatott. így legalább 10 000 emberrel kevesebbet állíthatott szembe a 
betörő orosz és osztrák hadsereggel. Mégpedig éppen a legharcedzettebb csapatai hiá
nyoztak, hiszen azok a Temesközben, a havasok és Gyulafehérvár körül állomásoztak. 
További problémát jelentett, hogy hadosztályparancsnokai között egyetlen valamirevaló 
katonai tehetség sem akadt. Többségük kiváló zászlóaljparancsnok volt, de 4-5000 em
ber irányítása és kiterjedt területek védelme meghaladta a képességeiket. Az erdélyi had
sereg jelentős része helyi kiegészítésű csapatokból állt, s ez az első kudarcok után töme
ges szökésekhez vezetett.68 

A Bem rendelkezésére álló négy hadosztály (székelyföldi, brassói, nagyszebeni és 
besztercei) alakulatainak kétharmada újoncokból állt. Bem látta, hogy ha csapatait 
egyetlen helyen vonja össze, könnyen megsemmisítő vereséget szenvedhet, s ezért úgy 
döntött, hogy egyenként veti harcba hadosztályait; így szándékozta megakadályozni, 
hogy az orosz és osztrák csapatok, Erdélyből kijutván, a magyarországi csapatok hátába 
kerüljenek. Másik célja saját hadműveleti bázisának, a Székelyföldnek megóvása volt. 

Az orosz támadás sikeresen indult. Június 19-20-án Lüders főereje súlyos harcban 
áttört a Tömösi-szoroson, szétverte a szorost védő brassói hadosztályt, s még aznap meg
szállta Brassót. Az ütközetben maga a hadosztályparancsnok, Kiss Sándor ezredes is 
súlyos sebesülten fogságba esett. Brassó elfoglalását követően Lüders egy 9000 főnyi 
dandárt küldött a Székelyföldre, amely június 23-án Prázsmár és Kökös között meg is 
verte a székelyföldi hadosztály egy részét, ám támadását befejezve csupán megfigyelő 
feladatokat látott el. Lüders ezután megindította csapatait Nagyszeben felé, hogy a vá
rost, s vele a Vöröstoronyi-szorost megszerezze. A Clam-Gallas vezette es. kir. hadtest 
ugyanis ezen a szoroson készült betörni Erdélybe. 

Az 1849 nyári erdélyi hadjáratra általában 1. Gyalókay Jenő: Bem. Magyar Katona Közlöny, 1922. 485-
517. o.; Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Budapest, é. n.; Kovács Endre, 1955. 533-614. o.; 
Kovács Endre, 1979. 237-317. o. Ezekre a munkákra a továbbiakban részletesen nem hivatkozunk. 
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Július 2-án azonban a Gál Sándor ezredes vezette székelyföldi hadosztály Kökös és 
Uzon között megütközött Hasford orosz tábornok hátrahagyott csapataival, s bár győzni 
nem tudott, Lüders a támadás hírére visszafordult Brassó felé. Az ütközetben esett el 
Gábor Áron őrnagy, a legendás székely ágyúöntő, a székelyföldi hadosztály tüzérpa
rancsnoka. 

Június 21-én a Borgói- és a Radnai-szorosokon át megindult a Grotenhjelm vezette 
orosz hadosztály támadása is. A védelmet irányító Dobay József alezredes két vereség 
után feladta Besztercét és egészen Désig vonult vissza. Grotenhjelm azonban az utasítá
soknak megfelelően nem követte Besztercén túlra. Június 24-én azonban megérkezett 
Bem és átvette a hadosztály parancsnokságát. Megszállta Besztercét, majd június 27-én 
Jádnál megtámadta Grotenhj elmet. Grotenhjelm visszaverte a támadást, majd 28-án 
Szeretfalváig űzte a magyar sereget. A győzelem után azonban visszatért a Borgói-
szoros előterébe, s így Bem július 1-én ismét megszánhatta Besztercét. Grotenhjelm hí
reket kapott Kazinczy Lajos Máramaros megyében lévő hadosztályáról, s attól tartott, 
hogy az esetleg a hátába kerülhet, s elvághatja őt Bukovinától. Lüders utasításán kívül ez 
is magyarázta óvatosságát.69 

A hadjárat első szakasza tehát nem döntött el semmit. A magyar fősereg és a déli 
hadsereg támadási kísérlete kudarccal végződött. Az orosz haderő mindenütt átlépte a 
Kárpátok vonalát. Ugyanakkor a hadászati kezdeményezés még nem került ki a magyar 
fél kezéből. Erdélyben a magyar csapatok mindenütt vereséget szenvedtek, de a hét had
osztályból csupán egy semmisült meg, s az orosz haderő két hét elteltével is csak a határ
széli területeket szállta meg. 

Komárom, vagy Szeged? 

A Vág-mentén indított magyar támadás kudarca után Görgei úgy látta, hogy a ma
gyar hadsereg egy újabb támadáshoz ilyen hosszú vonalon „vezetők dolgában is" gyen
ge.70 Ezért a fővárosba utazott, hogy az újabb haditervről tárgyaljon. A június 24-én tar
tott minisztertanácson a támadás kudarcát az alvezérek és a felderítés hibáinak, illetve az 
orosz csapatok beavatkozásának tulajdonította. Ettől függetlenül úgy vélte, van még re
mény arra, hogy a magyar sereg megőrizze a hadászati kezdeményezést. 

Másnap, június 25-én jelentés érkezett Wysocki vezérőrnagytól, az északi hadsereg 
parancsnokától. Wysocki közölte, hogy mindössze 8000 embere van, vele szemben pe
dig legalább 40 000 orosz áll, akiket képtelen feltartóztatni; igyekszik ugyan minél las
sabban visszavonulni, de semmi jót nem ígérhet. Wysocki alaposan alábecsülte az északi 
orosz erőket, hiszen ott kb. 120 000 fő tört be Magyarországra. Június 22-én már arról 
számolt be, hogy az orosz főoszlop 60 000-re tehető, a Felvidékre betört erők együttes 
ereje pedig 120 000 fő.71 

Gyalókay Jenő, 1937. 1-65. o.; Cséffalvay István: A besztercevidéki harcok (1849. jún. 20-29.) orosz 
forrás nyomán. HK 1934. 82-89. o. 

L. erre Bayerhez intézett jún. 22-i levelét, magyar fordításban közli Görgey István II. 563. o. 
71 Wysocki 193-195.0. 
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Wysocki ezután azt az utasítást kapta, hogy vonuljon vissza a Kassa-Miskolc vona
lon, s utóvédharcokkal igyekezzék lassítani az oroszok előnyomulását. Bemtől megjött a 
jelentés, hogy az orosz hadsereg betört Erdélybe is. Aznap a sok rossz mellett végre ér
kezett egy jó hír is: Vécsey Károly tábornok jelentette, hogy az aradi cs. kir. helyőrség 
hajlandó tárgyalni a vár átadásáról, s ezért felhatalmazást kért a tárgyalásokra. 

Június 26-án összeült a minisztertanács. A testületnek a követendő haditervről kellett 
döntenie. Görgei előterjesztésének lényege a következő volt: Mivel nincs lehetőség arra, 
hogy minden fronton támadjanak, illetve sikeresen védekezzenek, kétfelé kell osztani a 
csapatokat. Az egyik csoportosítást Komárom környékén kellene egyesíteni; ez volna a 
fősereg, tehát az I., II., III. és VII. hadtest, a VIII. hadtest Komáromból kikülönített 
dandárai, a Kmety-hadosztály, illetve Görgey Ármin, Horváth János és Beniczky Lajos 
hadoszlopai. A Wysocki-féle IX. hadtest feladata továbbra is az orosz főerő feltartóztatá
sa lett volna. A másik csoportosítást a bácskai és bánsági magyar erők alkothatnák az er
délyi hadsereggel és Kazinczy Lajos önálló hadosztályával, a Tisza mentén, Nagyvárad 
központtal. Feladata a Tisza-vonal védelme és a Bánság megtisztítása volna. A kor
mánynak választania kell, hogy Komáromba, vagy Nagyváradra települ. Ha Nagyvárad
ra megy és Bem oltalma alá helyezi magát, akkor nevezzen ki egy három kormánytagból 
álló bizottságot Görgei serege mellé, amely teljhatalommal rendelkezik pénzkibocsátásra 
és a hadsereg ellátásához szükséges rendeletek megtételére. 

A kormány költözésébe Kossuth nem egyezett bele. Görgei azt is javasolta, hogy az 
orosz főerő mozgását lassítandó, tárgyalni kellene az oroszokkal. Kossuth fölvetette azt 
is, hogy Bemet kellene kinevezni fővezérré. Görgei kijelentette: kész Bem alatt is szol
gálni, de kétli, hogy az adott pillanatban megvalósítható volna a teljes összpontosítás. A 
minisztertanács végül kétközpontú koncentráció mellett döntött; a leglényegesebbnek az 
Ausztria elleni támadást ítélte. 

Az összpontosítás „leggyengébb láncszeme" a IX. hadtest volt. Június 27-én azonban 
kellemetlen hír érkezett Wysockitól: az oroszok 18 000 főnyi lovassága miatt nem mer 
támadni, mert csapatait legázolhatják. Wysocki visszavonulása azzal fenyegetett, hogy 
az orosz főerő még a tervezett összpontosítás előtt eléri az Alföldet. Kossuth még aznap 
kijelentette, hogy szerinte csak az összes erő gyors, Bem fővezérsége alá rendelése 
mentheti meg az országot. Ha ez nem történik meg, az orosz fősereg egy héten belül 
Pesten, vagy ami még rosszabb, a fősereg hátában lehet. Június 28-án Kossuth kérte 
Wysockit, legalább azt próbálja meg elérni, hogy az orosz hadsereg két hétnél előbb ne 
érhesse el Gödöllőt. Ha ez sikerül, meglehet, hogy Bem győz Erdélyben és kijön onnan, 
vagy Vetter megveri Jellačičot és felvonul az oroszok ellen. 

Katonai szemponból a komáromi haditerv a lehető legjobb volt. Komárom a Habs
burg-birodalom legjobb erődítései közé tartozott. Amíg magyar kézen volt, s a magyar 
fősereg ott állomásozott, a cs. kir. fősereg sem mozdulhatott el onnan, hiszen elvonulása 
esetén azzal kellett számolnia, hogy a magyar fősereg Bécs felé tör előre. A komáromi 
összpontosításnál a magyar erőknek - figyelembe véve az orosz főerők mozgását - kb. 
két hetük lett volna arra, hogy megpróbáljanak vereséget mérni Haynau seregére. Az 
orosz, illetve a cs. kir. főerők az összpontosítást nem tudták zavarni, hiszen az átcsopor
tosításokat a Duna bal partján is végre lehetett hajtani. Hála a Szolnok-Pest-Vác közötti 
vasútvonalaknak, a csapatokat vasúton is lehetett mozgatni. Komáromnál a vár raktár-
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készletei, a Dunántúlról és a Felvidékről beszerezhető készletek lehetővé tették a hadse
reg ellátását.72 

Görgei június 27-én elutazott a fősereg parancsnokságának átvételére. Híreket kapott 
ugyanis arról, hogy Győr térségében a es. kir. fősereg támadásra készül. 

A június 14-16-i hatásköri összeütközést követően a Központi Hadműveleti Iroda 
csak a június 20-21-i Vág-menti támadás előtt küldött - általánosságban mozgó - utasí
tásokat a VII. és VIII. hadtestnek, illetve a Kmety-hadosztálynak. A Győr védelmével 
kapcsolatos intézkedések megmaradtak Klapka, illetve vezérkari főnöke, Szillányi Péter 
őrnagy kezében. Klapka már június 23-án számolt egy Győr elleni támadással, s Poel
tenberg lelkére kötötte, hogy a várost védeni kell, de nem minden áron.73 Az első erősíté
seket azonban csak június 26-án indította útnak, de még aznap is úgy vélte, hogy a Vág-
mentén Komáromhoz legközelebb álló, s valamennyi közül a leggyengébb II. hadtestnek 
csupán egy dandárját kell Kmety megerősítésére Pápára küldenie.74 

A főhadiszálláson tartózkodó Ludvigh János főkormánybiztos is csak arról tudta 
Kossuthot értesíteni, hogy az osztrákok „erejöket valahol összepontosítani akarják, s 
bennünket túlerővel megtámadni".75 Poeltenberg június 24-én beküldött összesítése a 
felderítési adatokról mindössze 11-12 000 főnyi cs. kir. katonaságról és 54 lövegről szá
molt be. Poeltenberg úgy vélte, hogy csak 28-án érkeznek újabb erősítések, s ezért jó 
lenne még előbb támadást indítani. A jelentést megküldte a Központi Hadműveleti Iro
dának és Klapkának is, de egyik sem reagált a javaslatra.76 Az erősítések útbaindítására 
is csak azután került sor, hogy Poeltenberg június 26-án a Központi Hadműveleti Irodá
nak jelentette: az ellenség mindenfelől Győr felé vonul.77 

Poeltenberg szándéka az volt, hogy mindaddig tartja a várost, amíg az ígért erősíté
seket meg nem kapja. Feladatát bizton mondhatjuk lehetetlennek. Ereje a VIII. hadtesttől 
kapott erősítésekkel és a Kmety-hadosztállyal együtt 17 480 főt és 67 löveget számlált, 
mellyel Haynau közel 66 000 embert és 290 löveget, tehát közel négyszeres túlerőt állít
hatott szembe. A magyar II. hadtest - amely egyébként a Vág-menti támadásban a leg
súlyosabb veszteségeket szenvedte -június 24-én 5925 főt és 37 löveget tett ki. Ha a II. 
hadtest időben megérkezik, akkor sem módosíthatja érdemben az erőviszonyokat. 

Kmety június 26-án délután 3 órakor Marcaltőről jelentette a Központi Hadműveleti 
Irodának, hogy az ellenség három oszlopban nyomul előre ellene, egyben két zászlóalj
nyi erősítést kért a VII. hadtesttől.78 Meg is kapta, közben azonban Kmety feladta a Rá
ba-vonalat, s Pápa felé vonult vissza. Kmetyt a cs. kir. III. hadtest Schütte altábornagy 
vezette hadosztályának Gerstner-dandára követte, s 27-én Ihászinál, Pápától északnyu
gatra, vereséget mért rá. Kmety ezt követően Pápán át Székesfehérvár felé indult. Ezzel 

Hermann: Minisztertanácsok 3-28. o. 
Magyar fordításban közli Görgey István II. 572. és Hermann: Győr 308-309. o. 
Az iratokat magyar fordításban közli Görgey István II. 622-626., 630-631. o.; Hermann: Győr 313-327. o. 
Közli Steier Lajos I. 132-133. o. 
Közli Hermann: Győr 309-310. p. 
Közli Hermann: Győr 317-318., 325-327. o. 
Közli Hermann: Győr 318-320., 328-329. o. 

— 251 — 



Poeltenberg ereje 12 388 főre és 50 lövegre csökkent, az ellenséges túlerő mértéke pedig 
ötszörösére növekedett. 

Poeltenberg jól látta, hogy a várost kisebb erők is védelmezhetik, ezért csapatai nagy 
részét Tét és Szemere felé indította, hogy mindaddig feltartsa a Rábán átkelt ellenséges 
erőket, amíg a Komáromból várt erősítések megérkezhetnek. A várost azonban csak ad
dig volt szabad tartani, amíg a dél felé kiküldött erők Ménfő és Csanak környékén áll
nak, máskülönben a várost védő alakulatok könnyen csapdába eshetnek. Dél körül a 
csatatérre érkezett Görgei is, aki Poeltenberget a város védelmének irányítására küldte. 
Délután fél 4 körül azonban a es. kir. csapatok Ménfő és Csanak elhagyására kénysze
rítették a magyar csapatokat, mire Görgei elrendelte Győr kiürítését is. A szívósan vé
delmezett várost a magyar csapatok az utolsó pillanatban hagyták el, s a Mészáros-úton 
Komárom felé vonultak vissza. A cs. kir. hadsereg 295, a VII. hadtest 483, Kmety had
osztálya 112 (más forrás szerint 197) főt veszített. Figyelembe véve az irtózatos túlerőt, 
meg kell állapítanunk, hogy Poeltenberg kitűnően oldotta meg feladatát. A cs. kir. csa
patok ugyan birtokba vették a várost, de nyomasztó túlerejük ellenére sem tudták nem
hogy megsemmisíteni, de még csak szétzilálni sem a hadtestet.79 

A vereségről először Bayer ezredes, vezérkari főnök értesítette Kossuthot. Közölte, 
hogy az ellenség rövid időn belül elfoglalhatja a fővárost és javasolta, hogy a kormány 
Nagyváradra tegye át székhelyét.80 Ludvigh János főkormánybiztos több zaklatott hang
vételű levélben igyekezett rábírni Kossuthot és a minisztereket, hogy minél előbb hagy
ják el Pestet, s menjenek Nagyváradra.81 Görgei Tatáról levélben közölte, hogy a kor
mány „gyenge és védelem nélkül van Budapesten". Azt ajánlotta tehát, hogy „Bemmel, s 
a máramaros-, ung-, bereg-, bács-bánáti seregekkel a Tisza megett egyesüljön" a fősere
get pedig, egy említett bizottmány kinevezése után, hagyja magára. Június 30-án újra le
szögezte: „Legközelebbi jövőnkre nézve egyszerű haditervem az: itt, Komárom oltalma 
alatt összpontosítani minden erőt, Bem, Vetter és Kazinczyn kívül, és az osztrákokat 
eldöntőleg megtámadni".82 

A vereség híre június 29-én érkezett meg Pestre. Kossuth egyelőre nem tartotta sú
lyosnak a helyzetet és közölte Bayerral, hogy a kormány csak a hadsereggel együtt távo
zik Pestről. A fordulatot nem a csatavesztés híre, hanem Ludvigh és Görgei június 29-i 
levelei, s az a hír okozta, hogy az oroszok már Nyíregyházán vannak, továbbá, hogy 
Józef Wysocki vezérőrnagy közölte a hadügyminisztériummal: az orosz főoszlop a je
lentések szerint 62 000 főt számlál, amiért is ő seregével nem mer ütközetbe bocsátkoz
ni, noha amíg lehet, Harsány környékén tartja magát.83 

Kossuth e híreket véve, minisztertanácsot hívott össze, amelyre meghívta a főváros
ban tartózkodó tábornokokat is. A minisztertanács felülbírálta a június 26-i döntést, s 
úgy döntött, hogy feladja a komáromi összpontosítás tervét, Görgei és Bem csapatait, 

Hermann Róbert, 1996. 76-107. o.; Böhm - Farkas - Csikány 173-175. o. 
Közli Böhm - Farkas - Csikány 172. o. és Hermann: Győr 339-340. o. 
Steier Lajos I. 135-140. o. 
Steier Lajos I. 137-138. és 151-154. o. 
Wysocki 197-198.0. 
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valamint Wysocki hadtestét Szegedre rendeli, hogy ezáltal a Jellačič elleni operációk si
kerét biztosíthassa; Komáromban csak kb. 15 000 főnyi helyőrséget kell hátrahagyni. 

A haditerv értelmében a győri csata után a feldunai hadseregtől elszakadt Kmety-
hadosztályt Baján át a Délvidékre indították. A terv Dembinskitől származott. A döntés 
alkotmányosan aggályosnak minősíthető, hiszen a hadügyek irányításának legfőbb fele
lőse, fővezérként és hadügyminiszterként, Görgei volt. A határozat születése azért is fur
csa, mert a tanácskozáson csak szolgálaton kívüli, vagy békebeosztásban lévő táborno
kok vettek részt. Kossuth is érezte ezt, és fontosnak tartotta, hogy Görgei esetleges 
ellenkezését leszerelje. Ezért a minisztertanács úgy döntött, hogy a határozatot Kiss Er
nő, Aulich Lajos és a Görgei által apjaként tisztelt Csány László miniszter vigye meg a 
fővezérnek. Sőt, Kiss Ernő nyílt rendeletet kapott, amely felhatalmazta, hogy ha Görgei 
megtagadná a határozatok teljesítését, vegye át a fővezérséget és vezesse délre a hadse
reget. Görgei megígérte a határozat teljesítését, de közölte, hogy július 3-a előtt nem tud 
elindulni. Ekkor egy sajnálatos félreértés következett be. Görgei június 30-án, még a 
küldöttség érkezése előtt írott levele, amelyben arról írt, hogy a győri vereség ellenére 
szándéka Komáromnál összpontosítani csapatait, később került Kossuth kezébe, mint a 
levonulásra vonatkozó ígéretet tartalmazó, szintén június 30-i levél. Kossuth nem vizs
gálta a levelek iktatószámát, s július 1-én leváltotta Görgeit a fővezérségről.84 

A szegedi összpontosítás egyet jelentett a Dunántúl, a Felvidék és a Duna-Tisza-köze 
feladásával. Szegedre minden egyes seregtestnek nagyobbrészt gyalog kellett megtennie 
az utat, a cs. kir. és orosz hadsereg üldözésének kitéve. A szegedi összpontosítással a 
magyar hadsereg egyszerre vonta volna magára az orosz és a cs. kir. hadsereg támadását. 
Szeged környékén nem voltak komoly erődítések, a megépítendő sáncok védhetősége jó
részt a Tisza és a Maros vízállásától függött. 1849 nyarán azonban mindvégig kánikula 
uralkodott, s így a folyók nem jelentettek komoly akadályt az ellenség útjában. A szege
di sáncrendszer 1849 július végén is csak félig készült el, s megvédése az összpontosí-
tottnál nagyobb erőt igényelt. A sáncrendszert meg lehetett kerülni, s ha a cs. kir. csapa
tok Szegedtől délre átlépik a Tiszát, s Szegedtől keletre a Marost, ki kellett üríteni. 

Magyarország külpolitikai érdeke az volt, hogy a szabadságharcot minél tovább el
húzza. Ebben az esetben számítani lehetett arra, hogy a nyugati hatalmak ráébrednek: az 
intervenció az orosz nagyhatalom terjeszkedését szolgálja, s diplomáciai, vagy katonai 
úton fellépnek ellene. Ezt viszont csak úgy lehetett elérni, ha a magyar hadsereg az or
szág minél nagyobb területeit minél tovább a kezében tartja, s látványos sikereket pro
dukál az intervenciós haderők ellen. A nyugati nagyhatalmaktól nem volt idegen a dip
lomáciai közvetítés gondolata, ám ahhoz idő kellett. A szegedi összpontosítás elren
delésével a magyar kormány éppen e szükséges időt pazarolta el. 

84 
Hermann: Mészáros 53-55. o.; Hermann: Minisztertanácsok 20-24. o. Görgei leváltásának indokolat
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A Komárom környéki harcok 

Még mielőtt Görgei leváltásának híre Komáromba érkezhetett volna, július 2-án 
Haynau csapatai megtámadták a Duna-jobbparti magyar állásokat. Haynau célja az volt, 
hogy a magyarokat az elsáncolt táborba szorítsa vissza, s ily módon elvágja őket a Duna 
jobb partján a fővárosba vezető utaktól. A támadás túl jól sikerült, az osztrák balszár
nyon egy dandár elfoglalta a monostori sáncokat, a jobbszárny pedig Ószőny községet. 
A sáncok visszavétele nélkül az egész déli magyar sáncrendszer veszélybe kerülhetett, 
ám a sáncoknál is fontosabb volt Ószőny visszafoglalása. Ószőny jelentette a Budára ve
zető őt kulcsát, ezt tehát minden áron vissza kellett foglalni az ellenségtől, ha a fővezér 
tartani akarja magát ígéretéhez, s másnap Budára szándékozik indulni seregével. 

Haynau túlerő birtokában hajtotta végre támadását, s Görgei csak akkor számíthatott 
sikerre, ha valamilyen módon sikerül meggyengítenie az ellenség jobbszárnyát. Ezért a 
monostori sáncok visszavétele után úgy döntött, hogy az ellenség balszárnyát támadja 
minél nagyobb erőkkel. A Poeltenberg vezette VII. hadtest és a II. hadtest olyan heves
séggel tört előre, hogy csaknem szétzúzta Schlik Herkálypuszta és Ács között felálló 
dandárait. Schlik segítségére sietett a cs. kir. fősereg mellé beosztott, egy magyar hadtest 
erejének megfelelő orosz Panyutyin-gyaloghadosztály, majd az Ószőnyt biztosító 
Simbschen-lovasdandár is. Arra tartott a Wohlgemuth tábornok vezette IV. cs. kir. had
test nagy része is. Schlik, Panyutyin és Simbschen együttesen visszavetették Poeltenberg 
lovasságát. Görgei érzékelte, hogy az ellenség erőinek jelentős része immár Poeltenberg 
lovasságát szorongatja, s ezzel az Ószőnyt támadó magyar csapatok esélyei jelentősen 
javultak. Elhatározta, hogy a cs. kir. jobbszárnyra vonuló alakulatokat minél tovább 
foglalkoztatja, ezért újabb lovasrohamot intézett a cs. kir. balszárny ellen. 

Görgei és Poeltenberg személyesen vezették a lovasrohamot, amelyben három (IL, 
III. és VII.) hadtest összesen legalább 24 huszárszázada, mintegy 3000 lovas vett részt. 
A fővezér a centrum bal szélén rohamozó Hannover-huszárok élére állt, s kíséretét el
hagyva előrevágtatott. Egy halom tetejére érve azt vette észre, hogy a jobb szélen haladó, 
Poeltenberg vezette lovasoszlopok oldalában zöld ruhás, ellenséges dzsidások mutatkoz
nak. Lekapta fehér tollas kalapját, s azzal integetve igyekezett figyelmeztetni Poelten-
berget a veszélyre. Görgei egyszer csak irtózatos ütést kapott a fejére, s érezte, hogy 
megsebesült. Közben a cs.kir. lovasság visszaverte a magyar támadást. A túlerejű ellen
lökésből Görgei arra a következtetésre jutott, hogy az ellenség a jobbszárnyáról vont el 
erőket, s így a Klapka vezette magyar balszárnynak sikerült visszavennie Ószőnyt. Ezért 
a további támadásokat szükségtelennek érezve, a jobbszárnyon a sáncrendszer mögé 
rendelte vissza csapatait, Ószőny azonban a magyar fél kezében maradt. 

A csatában a cs. kir. és orosz csapatok 890 főt veszítettek. Magyar oldalon csak a 
VII. hadtest vesztesége ismert: egymaga 559 fővel számlált kevesebbet a csata után. A 
győzelem még jelentősebb lehetett volna, ha a Kmety-hadosztály, a fővezér utasításait 
követve, hátbatámadja Haynau csapatait. Kmety azonban reménytelennek ítélte a cs. kir. 
csapatok vonalának áttörését és Székesfehérváron át Baja felé indult.85 

Görgey Artúr II. 207-225. o.; Görgey István III. 1-54. o. Klapka György 230-233. o.; Katona Tamás: 
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A csatát követően Görgei eszméletét veszítette és július 4-ig szolgálatképtelen volt. 
Július 2-án, a csata után érkezett meg Komáromba Mészáros Lázár altábornagy, fővezér 
futára, a Görgei leváltását és Mészáros kinevezését tudató kormányzói rendelettel. A hírt 
egyelőre sikerült titokban tartani, de július 4-én Klapka - aki rangidősként irányította az 
ügyeket - tiszti gyűlést hívott össze, amelyen közölte a kormány döntését. A gyűlés 
résztvevői azonban „egy szájjal s lélekkel" kijelentették: „egész bizodalmuk Görgeiben 
pontosul", s ezért feliratban kérték a kormányt: hagyja meg a feldunai hadsereg (az L, a 
II., a III., a VII. hadtest és különítményei) élén Görgeit. A kéréssel Klapka és Nagysán
dor tábornok utazott a fővárosba. A július 5-i minisztertanács teljesítette a tisztikar kí
vánságát, egyben felhatalmazta a hadsereg vezetését egy újabb áttörési kísérlet végre
hajtására.86 

A július 6-i komáromi haditanácson Görgei is ott volt, s a haditanács az ő javaslatára 
9-ére tűzte ki az áttörés napját. Klapka azonban már másnap, 7-én, Kossuth újabb leve
lének hatására, a bal parton megindította Pest felé az I. hadtestet. Görgei erről értesülve 
lemondott, de tisztikarának kérésére visszavonta döntését. A hadtestparancsnokok rá
vették Klapkát az I. hadtest visszahívására és a 9-i áttörési kísérlet megtételére. A kiadott 
diszpozíciók késedelmes végrehajtása miatt azonban, illetve az ellenség figyelmének el-
altatása érdekében Klapka 9-én és 10-én már nem mert támadni, így 11-én került sor az 
újabb áttörési kísérletre, amelyet Görgei sebesülése miatt Klapka vezetett. 

A haditerv arra épült, hogy az elvonulásra kijelölt három (I., III., VII.) hadtest a Ko
máromban maradó II. és VIII. hadtest mozgósítható részével megtámadja az elsáncolt 
tábort nagy félkörben körbefogó cs. kir. hadsereget, s Nagyigmánd irányába megkísérli 
elérni a győr - bicskei utat. Az áttörés után a II. és VIII. hadtest harcolva vonul vissza az 
elsáncolt táborba. 

A csatában a VII. hadtest a magyar jobbszárnyon, az ácsi erdőben kísérelte meg a cs. 
kir. vonalak áttörését. Zászlóaljai háromszor is benyomultak az erdőbe, de hősies küz
delmük dacára sem értek el eredményt. Az ellenséges állás egyébként ott volt a legerő
sebb. Miután a magyar balszárnyon álló Nagysándor tábornok vezette I. hadtest, illetve a 
centrumot és a jobbszárnyat összekötő, Pikéthy Gusztáv tábornok vezette egyesített lo
vasság nem mutatott kellő aktivitást, sem a Nagyigmánd felé támadó Leiningen III., sem 
Poeltenberg VII. hadteste nem tudott áttörni. így a magyar sereg délután 5 óra tájban 
visszavonult az elsáncolt táborba.87 

A feldunai hadsereg felvidéki hadjárata 

Kossuth ezekben a napokban az orosz főerők megállítása érdekében felülbírálta a jú
nius 29-i minisztertanács határozatait. Úgy döntött, hogy a IX. hadtest csapatait nem in
dítja a Délvidékre, hanem a Szolnok és Cegléd környékén szerveződő tartalék hadtest 
alakulataival megerősíti azokat, s az így létrehozott erővel a szolnoki vasút vonalán pró-

1994.97-101. o.; Kedves Gyula 20-22. o.; Hermann Róbert: Merénylet a fővezér ellen? Görgei sebesülése. HK 
1995/1. 88-100. o. ; Böhm - Farkas - Csikány 179-180. o. 

86 KLÖM XV. 660-661. o. és F Kiss Erzsébet 82-83. o. 
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bálja megállítani az orosz elönyomulást. Az így egyesült erő 26 500 főt és 49 löveget 
számlált. Az egyesült tiszai hadsereg parancsnokságát Kossuth Perczel Mór vezérőr
nagyra bízta, s az ő utasításai alá rendelte a Tisza vonalát védő, Knezič Károly vezérőr
nagy vezette, kb. 2500 főnyi, 7 löveggel rendelkező dandárt és Kazinczy Lajos 7100 fő
nyi, 30 löveggel rendelkező hadosztályát is. Mészáros Lázár altábornagy, a kinevezett 
fővezér hiába morgolódott intézkedéseinek keresztezése miatt, s hiába próbált meg ren
delkezni a tiszai hadsereggel: Perczel kijelentette, hogy e hadsereg ügyeibe nem enged 
beleszólást. Szerencsére az orosz fővezér nem Szeged, hanem Pest felé indította csapa
tait, így a tiszai hadsereg július 20-ig nem került harcérintkezésbe az orosz főerőkkel.88 

A július 11-i komáromi csata után Görgei - a július 5-i minisztertanács, illetve a 6-i 
haditanács döntésének értelmében -július 12-13-án megindította csapatait a Duna bal 
partján Vác felé. A hadsereg élén haladó, Görgey Ármin alezredes vezette különítmény 
15-én érte el Vácot, ahol orosz lovasságba ütközött: Paszkevics tábornagy orosz főerői 
ugyanis akkorra már elérték a környéket. Görgey Ármin kiszorította a városból az oro
szokat, majd a beérkező I. és III. hadtest segítségével estig megtartotta állásait. A VII. 
hadtest, amely az utó védet alkotta, az éjszakai órákban érkezett a városba. 

Görgei azt a jelentést kapta, hogy Váctól délre és délkeletre az orosz hadsereg fő-
oszlopa állomásozik, az áttörés lehetetlen. Elhatározta tehát, hogy nem erőlteti az áttö
rést, hanem kitér az orosz fősereg elöl, s Rétságon, Balassagyarmaton, Losoncon és Ri
maszombaton át próbálja elérni Miskolcot, majd onnan a Tiszát. A terv kockázatos volt, 
de azzal kecsegtetett, hogy sikerülhet az orosz főerőket elvonni a főhadszíntérről. 

Az elvonulás 16-án este 9 órakor kezdődött. Az élen a VII., középen az I. hadtest 
haladt; a hátvéd szerepe a III. hadtestnek jutott. Az elvonulást azonban két dolog is meg
zavarta. Egyrészt a sereghez csatlakozott polgári menekülők szekéroszlopa a délutáni 
órákban szabályosan megszállta a várost, eltorlaszolta az utakat, s ezzel minden csapat
mozgást lehetetlenné tett. Másrészt az így keletkezett zavart súlyosbította, hogy az I. 
hadtest még az elvonulás előtt bevonta előőrseit, s egy orosz lovascsapat akadálytalanul 
beszáguldott Vácra. Az irtózatos zűrzavarban Görgei és Leiningen-Westerburg Károly 
tábornok, a III. hadtest parancsnoka állította helyre a rendet. Görgey Ármin és a III. 
hadtest csapatai kiszorították a városból az oroszokat, majd súlyos utóvédharcok árán 
biztosították a többi hadtest elvonulását. Rétságnál Poeltenberg vette át az utóvéd szere
pét, s késő éjjelig sikeresen tartotta magát az üldöző Rüdiger lovassági tábornok csapa
taival szemben. Rétság után Nagysándor váltotta fel Poeltenberget, ám az ő működésé
ben nem sok köszönet volt. A rárosi Ipoly-hídnál az éj folyamán vaklárma tört ki csapa
tai között, s a hirtelen támadt visszavonulással a másik két hadtest éjszakai nyugalmát is 
tönkretette. A sereg még aznap éjjel egészen Losoncig vonult, ott sikerült csak rendezni 
a csapatokat. Szerencsére Rétság után az oroszok nem üldözték a feldunai hadsereget, 
így a pánik nem járt súlyosabb következményekkel. Görgei elhatározása komoly zavart 
okozott az orosz hadmüveletekben. Paszkevics már-már közvetlen érintkezésbe került 
Haynau főerőivel (július 12-én Budára es. kir., Pestre orosz csapatok vonultak be), ám 
hirtelen félteni kezdte az utánpótlási vonalait. Ezért hadtesteit visszafordította, s Görgei 
üldözésére és bekerítésére irányította. Görgei így az intervenciós erők közel egyharma-
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dát, saját erőinek négyszeresét vonta el a főhadszíntérről, s lehetővé tette, hogy a Sze
gednél összpontosítandó csapatok a siker reményében szálljanak szembe a es. kir. főse
reggel.89 

A hadsereg folytatta menetét Miskolc felé. Poeltenberg és Leiningen azt a feladatot 
kapta, hogy űzze ki Miskolcról a megszálló orosz erőket, azonban Görgei július 22-én 
arról értesült, hogy az oroszok kiürítették a várost. így Poeltenberg még aznap bevonult 
Miskolcra. Másnap, július 23-án Görgei Harsány felé kémszemlére indította a VII. had
test egy részét. Poeltenberg Harsánytól északra bukkant az orosz Cseodajev-hadtest 
Kuznyecov altábornagy vezette megerősített dandárára. A harc folyamán lassan vonult 
vissza a csabai állásba, s tüzérségének pontos tüze Kuznyecovot is a támadás beszünteté
sére kényszerítette. Július 24-re azt az utasítást kapta, hogy amíg lehet, tartsa magát állá
saiban, majd vonuljon vissza a Sajó balpartjára. Július 24-én reggel azonban Görgei azt a 
hírt kapta, hogy Poeltenberggel szemben az egész orosz főerő áll, ezért utasította a tá
bornokot, hogy azonnal vonuljon vissza a Sajó balpartjára. A parancs megérkeztekor 
azonban Cseodajev már meg is támadta Poeltenberget, aki ezután harcolva vonult vissza 
Görömbölyre, majd egy orosz bekerítő oszlop megjelenése és saját különítményeinek 
bevonása után Miskolcra. A város előtt az oroszok beszüntették az üldözést, s így 
Poeltenberg akadálytalanul vonulhatott vissza Felsőzsolcáig. 

Július 25-én Cseodajev a Sajó vonalát védő III. és VII. hadtestet támadta meg. Alsó-
és Felsőzsolcánál azonban ismét heves ellenállásba ütközött, s fel kellett adnia áttörési 
szándékát. Görgei emlékiratai szerint „mind Poeltenberg, mind Leiningen tábornokok 
állásaik rendkívüli kiterjedése ellenére minden ponton tartani tudta[ák] a vonala[ka]t, 
csapatai[ka]t mindig a kellő időben és kellő ponton vetve be; így aztán az ellenség is
mételt támadásai már több órával alkony előtt véget értek".90 Az ütközetet követően 
Görgei a Hernád balpartjára vonta vissza csapatait, majd július 27-én arra a hírre, hogy 
az oroszok Poroszlónál átkeltek a Tiszán, gyorsított ütemben megindította hadtesteit a 
Tisza felé. Előtte azonban, július 28-án Gesztelynél Leiningen III. hadteste visszaverte 
Grabbe altábornagy különítményét. A III. és VII. hadtest Szerencsen és Zomboron, az I. 
hadtest Megy aszón és Legyesbényén át érte el Tokajt, ahol 29-én mindhárom hadtest át
kelt a folyón.91 Görgei azért tartotta fontosnak a Sajó, majd a Hernád-vonal tartását, mert 
az orosz főerők létszámáról kapott téves hírek következtében azt hitte, az egész orosz fő
sereg vele szemben áll, s ily módon távol tarthatja azt a főhadszíntérré vált Bánságtól. 
Abban is reménykedett, hogy valahol a Tiszántúlon csatlakoztathatja magához Kazinczy 
Lajos ezredes Ung és Bereg megyében lévő hadosztályát. Maga Miklós cár is csodálko
zott azon, „hogy Görgei Komárom elhagyása után hogyan kerülhette meg hadseregünk
nek előbb a jobb, aztán a bal szárnyát, hogyan tehetett ilyen hatalmas kört, hogyan te
remhetett délen, hogyan egyesülhetett az ottani erőkkel".92 
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Görgei elvonulását némileg megkönnyítette a tiszai hadsereg is. A váci csata hírét 
véve Mészárosnak sikerült rávennie Perczeit, hogy indítson támadást a rendelkezésére 
álló erővel. A haditerv szerint a hadsereg jelentős részének át kellett kelnie a Tiszán, s 
Tokaj környékén felvennie a kapcsolatot a Knezié- és az odarendelt Kazinczy-
hadosztállyal, valamint Görgei haderejével. Az így összpontosítandó 65 000 főnyi hadse
regnek aztán a Tisza bal partján kellett volna levonulnia Szeged védelmére. A támadást 
egy Hatvan felé végrehajtandó lovassági felderítésnek kellett megelőznie. Erre július 20-
án sor is került, s a tiszi hadsereg egyesített lovassága Túránál beleütközött Tolsztoj altá
bornagy két orosz lovasezredébe. A hosszú ideig döntetlenre álló küzdelmet egy orosz 
gyaloghadosztály megérkezése döntötte el. Az ütközetet követően Perczel nem volt haj
landó a megbeszélt támadás végrehajtására, csapataival a Duna-Tisza közén Szeged felé 
sietett és július 29-én megérkezett a városba és környékére.93 

A délvidéki katonai helyzet megszilárdítása 

Közben a Délvidéken is fordult a hadihelyzet. Jellačič ugyanis megelégedett 
Óbecsénél aratott babérjaival, s visszatért a Ferenc-csatorna mögé. így a déli hadsereg 
fővezérévé kinevezett Vetter Antal altábornagynak elegendő ideje maradt a magyar csa
patok újjászervezésére, s miután július 12-én Kmety György vezérőrnagy 6600 főnyi 
hadosztálya megérkezett Nemesmileticsre, az immáron megerősödött, közel 20 000 fő
nyi hadtest támadásba kezdhetett. Vetter szándéka az volt, hogy a Ferenc-csatorna keleti 
szakaszán csupán tüntető támadásokat indít, ugyanakkor a Kmety-hadosztály Szivacs 
térségében július 14-én átkel a csatornán, s 15-én Kulánál oldalba támadja Jellačič csa
patait. Ezzel egy időben a Guyon Richárd vezérőrnagy vezette IV. hadtest arcból tá
madja meg a es. kir. hadsereget.94 

Közben Jellačič is értesült arról, hogy Szabadka térségében jelentős magyar erők 
gyülekeznek. Mivel a Ferenc-csatorna vonalát passzív védelemre alkalmatlannak tartot
ta, úgy döntött, hogy megtámadja a magyar csapatokat, még mielőtt azok lendülnének 
támadásba. Ezért átkelt a Ferenc-csatornán, s július 14-én hajnalban Kishegyesnél meg
támadta a nagyobbrészt ott összpontosult IV. magyar hadtestet. Az éjszaki felvonulás 
azonban rosszul sikerült, a feketehegyi magyar előőrsök észrevették, s a cs. kir. csapatok 
oldalába lőttek. A bán felismerte, hogy a magyarok vonala felvonuló csapatainak oldalá
ban húzódik. Ettől függetlenül támadott, támadásait azonban a magyarok rendre vissza
verték, a szemből és oldalból kapott tüz viszont irtózatos zűrzavart okozott a, cs. kir. 
csapatok között. Sőt, Guyon ellentámadásba kezdett, s már már azzal fenyegette a bánt, 
hogy elvágja visszavonulási útját Verbász felé. Jellačič ezért elrendelte a visszavonulást, 
mégpedig sürgősen, mert közben Kmety hadosztálya Kula környékére ért. A bánt az a 
veszély fenyegette, hogy ha Kmety elűzi a kulai cs. kir. helyőrséget, s Verbászig hatol, 
bekerítheti a visszavonuló cs. kir. csapatokat. Kmety azonban nem sietett, amit az is ma
gyaráz, hogy a parancs értelmében csak másnapra kellett elérnie Kulát, s csapatai aznap 

Hermann: Mészáros 61-69. o.; Wysocki 90-95. o. 
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már közel 25 kilométert meneteltek. így Jellačič komolyabb üldözés nélkül érte el 
Verbászt, s vonult onnan vissza Titelre, majd a Szerémségbe. Július 18-ára az egész had
sereg a titeli fennsíkon és környékén összpontosult.95 

Kishegyes után a kezdeményezés ismét a magyarok kezébe került. Jellačič olyan sú
lyosnak érezte kudarcát, hogy augusztus közepéig nem merte elhagyni a Szerémséget. A 
es. kir. csapatok vereségéről érkezett hírek hatására Ferenc József császár utasította 
Haynaut, illetve Nugent táborszernagyot, hogy mielőbb siessenek a szorongatott bán se
gítségére. A győzelem egyben bebizonyította, hogy a délvidéki hadihelyzet rendezésére 
a komáromi összpontosítás meghiúsítása nélkül is volt lehetőség. Július 17-én Vetter fő
hadiszállása már Péterváradon települt. Ott döntöttek a további hadműveletekről. Vetter 
előbb Pétervárad teljes felmentésére gondolt, mert az lehetővé tette volna Karlóca és 
Szalánkemén bevétele után a titeli fennsík kiéheztetését. A hadügyminisztérium azonban 
arra utasította, hogy ne a Pétervárad előtti sáncrendszer nehezen keresztülvihető áttöré
sével kísérletezzen, hanem próbálja meg a fennsík rohammal történő megszerzését. Júli
us 23-án Guy on több ponton is támadást indított a fennsík bevételére. A védők azonban 
a terepadottságok felhasználásával fölényesen visszaverték a rohamokat. Aznap a had
ügyminisztérium utasította Vettert, hogy a IV. hadtestet indítsa Szegedre, a Duna-vonal 
védelmére és Titel megfigyelésére egyedül Kmety hadtestét hagyja hátra. Július 25-én a 
IV. hadtest megindult Szeged felé. Július 31-én a hadügyminisztérium utasította Vettert, 
hogy Kmetyt rendelje át a Tisza bal partjára. Augusztus 3-án, e parancs teljesítésével, a 
bácskai hadmüveletek lényegében véget értek.96 

Az erdélyi hadsereg veresége 

Erdélyben Bem a már említett stratégiával sikeresen tartóztatta fel az orosz és cs. kir. 
csapatok támadását. Lüders a július 2-i kökös-uzoni ütközet után visszafordult Nagysze
ben alól, s benyomult a Székelyföldre. Július 5-én Sepsiszentgyörgynél megtámadta Gál 
Sándor ezredes hadosztályát, a vesztes ütközetben a magyarok 640 halottat, sebesültet és 
foglyot veszítettek és Csíkszeredára vonultak vissza. Lüders azonban nem üldözte Gál 
csapatait, hanem Clam-Gallas hadtestét hátrahagyva ismét Nagyszeben ellen fordult. Jú
lius 13-án Fogarasnál, 18-án Fenyőfalvánál megverte a nagyszebeni hadosztály egy-egy 
dandárát, mire a Pap Vilmos alezredes vezette hadosztály kiürítette Nagyszebent és a 
Székelyföldre húzódott vissza. Egyedül a Vöröstoronyi-szorost védő, Ihász Dániel alez
redes vezette, 1600 főnyi különítmény tanúsított komoly ellenállást. E különítményt júli
us 20-án Lüders csapatai megtámadták, s véres harcokban Havasalföldre szorították. 
Ihász különítménye az ott állomásozó török csapatok előtt tette le a fegyvert.97 

Nagyszeben elfoglalása után Lüders előtt már nem volt komolyabb erő, amely a Ma
ros-völgyében való előretörését és a Temesközbe való kijutását megakadályozhatta vol-
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na. A dévai hadosztály létszáma az állandó elvezénylések miatt alig haladta meg az 1600 
főt. Bemnek tehát mindenáron vissza kellett fordítania Lüders főerejét. Július 10-én 
Grotenhjelm Besztercénél megtámadta a magyar csapatokat, de a győzelem után ismét 
visszavonult a Borgói-szoros előterébe. Bem ebből arra a következtetésre jutott, hogy az 
orosz és osztrák mellékerők legfontosabb feladata az Erdélybe vezető szorosok, azaz az 
utánpótlási vonalak biztosítása. Ha tehát a szorosok valamelyike ismét magyar kézre ke
rül, s ő csapataival átlépi a határt, azzal Lüderst is visszatarthatja a Maros völgyében 
való előnyomulástól. Átadta tehát a besztercei hadosztály parancsnokságát Damaszkin 
György ezredesnek, ő maga pedig a Székelyföldre sietett; kb. 8500 főnyi erőt összponto
sítva, július 20-21-én több ütközetben kiűzte a Székelyföldről Clam-Gallas hadtestét, 
majd július 23-án az Ojtozi-szoroson át betört Moldvába. A diverzióra mintegy 2000 fő
nyi sereget fordított, e csekély erővel megverte a Moldvában hátrahagyott orosz erőket, s 
Oneçtiig és Tírgu-Ocnáig tört elő. Betörése során kiáltványban hívta fel a román lakos
ságot az orosz megszállás elleni felkelésre - eredménytelenül. 

Bem távozása után Grotenhjelm július 16-án Szeretfalvánál megtámadta és Szász
régen felé űzte a besztercei hadosztályt, de aztán visszatért Besztercére. Július 21-én 
Damaszkin ezredes tett ugyan egy erőtlen támadási kísérletet, de aztán ismét visszavo
nult Szászrégenig. Július 23-án ott támadta meg Grotenhjelm serege, ám az orosz beke
rítő oszlop késése révén Damaszkin komolyabb veszteség nélkül hagyhatta el a harcme
zőt. Ezt követően azonban fölösleges módon Marosvásárhelyig, majd onnan Erdőszent
györgyig hátrált, de 26-án visszatért Marosvásárhelyre, majd Marosszentgyörgyre. Július 
25-én Bem visszaindult Erdélybe, csupán Tuzson János őrnagy vezetésével hagyott hátra 
egy kisebb különítményt Grozestiben. E különítmény július 30-án a török hatóságok fel
szólítására szintén visszatért Erdélybe, s a székelyföldi hadosztályhoz csatlakozott.98 

Bem moldvai betörése elérte célját, Lüders immár harmadszor fordult vissza a Maros 
völgyéből. Közben a székelyföldi hadosztály csapatai július 23-án Gál parancsnoksága 
alatt Szemerjánál ismét megütköztek Clam-Gallas csapataival. Az ütközet lényegében 
döntetlenül végződött, Gál Sepsiszentgyörgyre vonult vissza, de Clam-Gallas is előző 
állásaiba húzódott vissza. Lüders ekkor úgy döntött, hogy csapataival a székelyföldi el
lenállást számolja fel, ezért a rendelkezésére álló erőket koncentrált támadásra utasította. 
Lüders főoszlopa Nagyszebenről Segesvár felé vette útját." 

Az orosz hadvezér a támadásra mintegy 30-35 000 embert fordított, az általa vezetett 
főoszlop 9100-9200 főt és 32 löveget számlált. Mind Bem, mind Lüders koncentrikus 
támadást akart indítani. Bem terve az volt, hogy a saját erőiből, a besztercei, a székely
földi és a nagyszebeni hadosztály csapataiból álló hadoszlopával, valamint a kolozsvári 
hadosztály Segesvárra rendelt csapataival, illetve Dobay József ezredes Rikáról érkező 
dandárával három irányból támadja meg Lüders főerejét. Ha mindhárom oszlop beérke
zik, Bem mintegy 8000 főt vethetett volna harcba. Végül a Stein Miksa ezredes vezette 
gyulafehérvári ostromseregnek Nagyszeben felé kellett volna elterelő támadást végre
hajtania. Kemény Farkas kolozsvári csapatai azonban július 31-én csak Marosvásárhe
lyigjutottak, Dobayt pedig még július 30-án Kőhalomnál megverte Dyck orosz vezérőr-
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nagy különítménye. Bem az összecsapás előtt egy zászlóalját a Gál Sándor vezette szé
kelyföldi hadosztály segítségére küldte, így július 31-én Segesvárnál végül 2400 főnyi 
sereg élén támadta meg Lüders csapatait. 

Az ütközet első szakaszában Lüders Marosvásárhely felől várta a magyar főerők tá
madását, s a délutáni órákig csak védelemre szorítkozott. Addig a magyarok meg-megú
juló rohamai jellemezték a küzdelmet. Délután az orosz lovasság áttörte a magyar jobb
szárnyat, majd a centrum menekülése után a balszárnyat is szétzúzta. Az ütközetben a 
magyar sereg kb. 1300 főt veszített, a halottak között volt Bem segédtisztje, a szabad
ságharc költője, Petőfi Sándor is. Az orosz veszteség 250 fő lehetett; a harcban életét ve
szítette Szkarjatyin vezérőrnagy, Lüders vezérkari főnöke.100 

Másnap, augusztus 1-én még két súlyos vereség érte az erdélyi magyar csapatokat. 
Miklósfalva és Bükszád között, illetve Kászonújfalunál Clam-Gallas hadteste szétverte 
Gál Sándor 6000 főnyi székelyföldi hadosztályát, augusztus 2-án elfoglalta Csíkszeredát, 
Grotenhjelm pedig Marosvásárhelyt. Gál 1100 főre leapadt seregével Székelyudvar
helyre, majd onnan Kolozsvár felé vonult vissza. Szintén augusztus 1-én Hasford orosz 
altábornagy hadosztálya Szerdahelynél megtámadta és Szászsebes felé űzte a Stein Mik
sa ezredes vezette gyulafehérvári ostromsereget 

Augusztus 1-én Bem serege Marosvásárhelyen egyesült a kolozsvári és besztercei 
hadosztály odaérkező csapataival, s a tábornok úgy döntött, hogy a Székelyföld felé tartó 
Lüderst mindenáron visszatartja a hadműveleti bázisa elleni támadástól. A rendelkezésé
re álló mintegy 7900 főnyi erőből kb. 2000 főt Kolozsvár fedezésére küldött, ugyanakkor 
utasította Steint, induljon Nagyszeben ellen. Maga Bem kb. 5900 emberével szintén a 
város felé vette útját. Abban reménykedett, hogy Nagyszeben és a Vöröstoronyi-szoros 
elfoglalásával - s így az oroszok havasalföldi hadműveleti bázisának veszélyeztetésével 
- visszafordíthatja a Székelyföldről Lüderst. Számításában nem is csalódott. Augusztus 
5-én megtámadta és a Vöröstoronyi-szorosig űzte a Nagyszebeni védő Hasfordot. Stein 
azonban nem érkezett meg, ugyanakkor Lüders váratlanul szintén Nagyszeben előtt ter
mett. Az augusztus 6-án Nagycsűrnél és Nagyszebennél vívott ütközet a dél-erdélyi 
nagyar erők teljes vereségét hozta. A magyar sereg közel 2000 főt veszített, a csapatok 
maradványai Szászsebesen egyesültek Stein hadosztályával. Bem a parancsnokságot 
Steinnek adta át, ő maga pedig a fővezérség átvételére a Bánságba indult. Stein az össze
gyűjtött, alig 6000 főnyi sereget a piski hídig vezette vissza. Augusztus első hetére Er
dély lényegében a szövetségesek kezére került. Stein csapatain kívül csupán Kolozsvá
rott volt jelentősebb, mintegy 4000 főnyi hadosztály Gál Sándor és Kemény Farkas 
parancsnoksága alatt. Másfél hónappal az intervenció megindulása után az erdélyi hadse
reg elveszítette állománya 75 %-át. A veszteség nagyobb része nem véres veszteség volt: 
a megvert hadosztályokból százával szöktek a katonák. Bem azonban így is teljesítette 
feladatát. Lüders, Grotenhjelm és Clam-Gallas csapatai a magyarországi hadjárat 
befejeztéig nem jutottak ki Erdélyből. 
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Szegedtől Temesvárig - a délvidéki fősereg veresége 

Perczel közép-tiszai hadseregének és Guyon IV. hadtestének megérkezése után Sze
geden a tartalék hadtest alakulataival együtt mintegy 48 000 főnyi magyar erő összpon
tosult. A várost és környékét kiterjedt, de még nem teljesen kész sáncrendszer védte. 
Orsovától a Tisza torkolatáig Kollmann József ezredes kb. 7000, az Alsó-Tisza bal part
ján Kmety György vezérőrnagy 7000 és Bene Lajos ezredes 5000 embere őrködött. Te
mesvár alatt Vécsey Károly vezérőrnagy 9300 katonája táborozott, Aradot 1500 főnyi 
várőrség szállta meg. A Bánságban tehát kb. 78 000 főnyi magyar erő állomásozott. 

Görgei Komáromból történt elvonulása után Haynau még várt néhány napot, majd 
július 16-án maga is megkezdte az elvonulást Komárom alól. Egyelőre két hadtestet 
(28 000 fő, 114 löveg) hagyott hátra Komárom alatt, azonban rövidesen azok egyikét is 
magához vonta, s így Budapesten július 22-én mintegy 46 000 ember és 284 löveg állt 
rendelkezésére az újabb hadmüveletekhez. Ekkor már tudta, hogy Görgei Komáromból 
elvonult serege Vácnál orosz csapatokba ütközött, s hogy északnyugati irányba, a Felvi
dék felé kitért előlük, s hogy az orosz főerők is Görgei után indultak. Pesten jelentkezett 
Haynaunál Freitag altábornagy, Paszkevics föszállásmestere, a további hadmüveletek 
egyeztetése céljából. Paszkevics kérte, hogy küldjön egy hadtestet Szolnokra, Görgei szem
mel tartására, ha az a Tisza bal partjára kelne át. Haynau először udvariasan igent mondott, de 
aztán másképp döntött. Görgei elvonulása ugyanis lehetővé tette számára, hogy egymaga 
mérkőzzön meg a Szegednél összpontosított magyar főerőkkel. Az előnyomulás másik ma
gyarázata az volt, hogy július 14-én Jellačič déli hadseregét súlyos vereség érte Kishegyesnél. 
Ferenc József, de Haynau is attól tartott, ha a bán nem kap gyorsan segítséget, a magyarok 
beveszik Titelt, s a Dunán túlra szorítják a horvát és szerb csapatok maradványait. Szintén 
aggasztotta őt a magyarok által ostromolt temesvári erőd sorsa. 

Haynau főserege július 21-24-én hagyta el Pestet, s három oszlopban közelítette meg 
a magyar fősereg állásait. A vezetése alatti főoszlop a Pest - Kecskemét - Szeged útvo
nalon indult meg, a Schlik altábornagy vezette balszárny a Cegléd - Nagykőrös -
Tiszaalpár - Szentes - Hódmezővásárhely - Makó vonalon nyomult előre. Végül a jobb
szárny, Ramberg altábornagy vezetésével, a Soltvadkert - Kiskunhalas - Szabadka útvo
nalon Törökkanizsa felé tartott. Haynau haditerve az volt, hogy balszárnya a Maroson, 
jobbszárnya pedig a Tiszán átkelve megkerüli a magyarok szegedi állásait, s így kénysze
ríti őket a sáncrendszer kiürítésére. A támadást augusztus 4-re tűzte ki. Ez az előnyomulás 
azonban lehetővé tette, hogy a központi állás előnyeivel rendelkező magyar erők akár 
Schlik, akár Haynau oszlopát megtámadva a többi oszlopot is megállásra bírják. 

Mészáros lemondása miatt július 29-én a kormány Dembinskit nevezte ki a magyar 
fősereg vezérévé. (Érthetetlen, hogy miért nem a Bácskában sikeresen szerepelt Vetterre 
bízták ezt a tisztet). Dembiňskinek, a szegedi összpontosítás atyjának azonban esze ágá
ban sem volt megütközni Haynauval. Augusztus 1-ről 2-ára virradó éjjel feladta Szege
det és a Tisza bal partjára húzódott vissza. Haynau maga sem gondolta, hogy ilyen ol
csón jut a sáncrendszer birtokába. Szeged feladása miatt Vetter lemondott a délvidéki 
csapatok parancsnokságáról. 

Augusztus 3-án Haynau megkezdte az átkelést Újszegedre. Dembiňski megint tétlen 
maradt, holott Haynau felfejlődő seregét megtámadva a Tiszába szoríthatta volna annak 
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egy részét. A fővezér azomban nem tett semmit, s Haynau augusztus 5-én teljes hadere
jével kezdhette meg a felfejlődést az újszegedi hídfőből a Szöregen álló magyar sereggel 
szemben. Ezzel egyidőben Ramberg hadteste Törökkanizsánál kierőszakolta az átkelést a 
Tiszán, s oldalról fenyegette a magyar főerőket. A IV. magyar hadtest Guyon vezetésé
vel Oroszlánoson át Óbesenyő felé hátrált. Dembiňski ezután felhagyott az ellenállással, 
s megkezdte a visszavonulást Béba felé. A visszavonulást a az olasz és a lengyel légió 
fedezte. Schlik hadteste augusztus 5-én ugyan elűzte a Makóval átellenben lévő Maros
partról a magyar tüzérséget, de csak 6-ára tudott hidat verni és átkelni a folyó bal partjára. 

A kormány utasította Dembinskit, hogy csapataival Arad felé vonuljon vissza, mert a 
magyar csapatokat ott kell összpontosítani a döntő csatára, a fővezér azonban, arra hi
vatkozva, hogy Kmety és Vécsey csapatait is csatlakoztatnia kell, Szentmiklósról nem 
Arad, hanem Temesvár felé vette útját. A visszavonuló hadsereg Óbesenyőnél, 
Kisteremiánál és Csatádnál több vesztes utóvédharcot vívott és kimerülten, demoralizál-
tan érkezett Temesvár alá.101 

A es. kir. fővezér augusztus 5-én a szőregi csatával kapcsolatosan az ellenség jelen
tős veszteségéről számolt be, de a magyar hadsereg bomlásáról nem.102 Augusztus 6-án 
azért váltotta le a hadsereg lovasságának éléről Philipp Bechtold altábornagyot, mert 
véleménye szerint a szőregi augusztus 5-i csata könnyen a magyarok teljes vereségét 
eredményezhette volna, ha Bechtold teljesítette volna a kapott parancsot.103 Augusztus 7-
én, amikor értesült a komáromi magyar helyőrség kitörésről, azt írta Ferenc Józsefnek, 
hogy az ugyan baj, ám nincs hatással a hadmüveletek egészére, s remélhetőleg őfelsége 
bölcsessége meg fogja találni a megfelelő rendszabályokat annak kiküszöbölésére.104 

Dembiňski augusztus 9-én Temesvár alatt éppen kiadta a parancsot a Lúgos felé tör
ténő visszavonulásra, amikor a táborba érkezett a Kossuth által fővezérré kinevezett Bem 
tábornok. Bem Aradra akart vonulni, de úgy látta, a visszavonulás által lehangolt csapa
toknak jót tenne egy győztes ütközet. Ezért megállította a visszavonuló sereget és táma
dást parancsolt. Bemnek közel 60 000 embere volt, Haynaunak alig 30 000. A támadás 
jól indult, a jobbszárny visszavetette az ellenséget, Kmety balszárnyon álló hadteste is 
sikeresen támadott. Ekkor elhallgattak a magyar ágyúk. Dembiňski ugyanis nem közölte 
Bemmel, hogy a lőszertartalékot már elküldte Lúgosra. Közben a magyar jobbszárny ol
dalában megjelent a cs. kir. IV. hadtest, s oldalazó tűz alá vette a magyar csapatokat, me
lyek zavarba jöttek. Bem személyesen akart fordulatot adni a csatának, ám amikor az első 
vonalba lovagolt, leesett a lováról. A csapatok megkezdték a visszavonulást Lúgos felé. A 
visszavonulás közben pánik tört ki, s Lúgoson a 60 000 fős seregből alig 30 000 gyűlt ösz-
sze. A csatát követő estén Haynau bevonult a három és fél hónapja ostromzár alól felsza-

1 ' Wysocki 95-98. o.; Lázár Vilmos 172-173. o.; Kovács István 421-432. o.; Böhm - Farkas - Csikány 
207-209., 214-218. 

102 HL 1848-49.42/35. No. 3457., ugyanez a 7. hadijelentésben, uo. 42/36. No. 3462. 
103 HL 1848-49.42/110. No. 3463. 
104 HL 1848-49.42/165. No. 3477. 
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badított temesvári erődbe. A temesvári magyar vereséggel az aradi összpontosítás s egy, a 
es. kir. csapatok felett kivívható utolsó győzelem lehetősége végleg elveszett.105 

Haynau a temesvári csatáról csak másnap küldött jelentést az uralkodónak: beszámolt 
arról, hogy közel 6000 foglyot ejtett, a csatatér tele van eldobált fegyverekkel, s a ma
gyarok minden ellenállási kísérlete sikertelen maradt. A magyar sereg vad futásban me
nekült Lúgos felé.106 Az ugyanaznap Paszkevicshez küldött levelében mindehhez hozzá
tette, hogy egyelőre kénytelen Temesvár környékén maradni, mert attól tart, hogy Görgei 
Schlikre veti magát. Mindaddig marad, amíg Paszkevics meg nem indítja csapatait 
Lúgos felé. Máskülönben maga is üldözné a magyarokat Lúgos felé, nehogy azok ott 
újjászervezzék magukat.107 Az akkor kiadott 8. hadijelentés nagyjából megismétli az 
előbbieket, de immár 7000 fogolyról és a magyar gyalogság teljes felbomlásáról beszél. 
Érdekes viszont, hogy a győzelemmel azonos módon hangsúlyozza Temesvár kitartását 
is.108 A cs. kir. fővezér másnap két levelet is írt a déli es. kir. hadsereg parancsnokának, 
Jellačičnak: siessen mielőbb egyesülni az ő seregével. Csak akkor tud újabb támadásba 
kezdeni, ha Jellačič is megérkezik. A döntő csata - szerinte - valahol Arad és Lúgos kö
zött lesz.109 Haynau tehát csak nagy, de nem döntő győzelemnek tekintette Temesvárt. 
Valahogy úgy volt vele ő is, mint Szulejmán szultán 1526. augusztus 29-én este a mo
hácsi síkon, aki az aznapi csatározás után másnapra várta a döntő csatát... 

A diplomáciai megoldás újabb kísérlete és a világosi fegyverletétel 

Görgei még július 30-án Nyíregyházán kettéosztotta seregét, a legkevésbé leharcolt I. 
hadtestet (amely Vác óta nem volt tűzben) oldalbiztosításként Hadházon, Debrecenen, 
Derecskén és Berettyóújfalun, a másik két hadtestet Nagykállón, Nyíradonyon, Vámos-
pércsen, Nagylétán át Kismarjára indította. Augusztus 2-án a Debrecenben és környékén 
állomásozó Nagysándor, az I. hadtest parancsnoka meggondolatlanul harcba bonyolódott 
a Paszkevics vezette orosz főerőkkel, s a közel hétszeres túlerőtől súlyos vereséget szen
vedett. A debreceni ütközet után azonban az orosz haderő többnapi távolságra lemaradt 
Görgei Arad felé vonuló csapatai mögött. Ezt elsősorban ellátási nehézségek okozták, 
így megvolt a lehetőség arra, hogy a feldunai hadsereg és a délvidéki fősereg még az 
oroszok beérkezése előtt egy utolsó győzelmet arasson Haynau főerői fölött.110 

A július 15-17-i váci csata után Görgeit követő Hruljov orosz ezredes attól tartott, 
hogy túlzottan előreszaladt különítményét a magyarok megsemmisítik. Ezért július 20-án 

103 Thurzó Miklós 124-127. o; ferczel Miklós 19-27. o.; Lázár Vilmos 173-174. o.; Kovács Endre, 1955. 
619-629. o.; Kovács Endrei 1979. 336-347. o.; Hermann Róbert: A Görgey-kérdés mai állásáról. HK, 1995/4. 
129-130. o. 

106 HL 1848-49. 42/342. No. 3510. 
107 HL 1848-49.42/347. No. 3519. 
108 HL 1848-49. 42/355., és MOL R 32. Az 1848-1849. évi forradalom, szabadságharc és az emigráció 

nyomtatványai, dátum szerint. 
109 HL 1848-49. 42/400. No. 3531. és 42/407. No. 3543. 
110 Görgey Artúr II. 327-341 o.; Gyalókay Jenő: A debreceni ütközetről (1849. augusztus 2.) HK 1927. 

48-82. o.; [Gyalókay Jenő:] Sillye Gábor kormánybiztos jelentése a debreceni ütközetről (1849. augusztus 3.) 
HK 1943. 202-204. o.; Scserbatov 124-129. o. 
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két tisztjét Görgei rimaszombati főhadiszállására küldte. Kotljarovszkij százados és 
Rüdiger hadnagy előadta, hogy őket Paszkevics megbízásából Rüdiger lovassági tábor
nok küldte azért, hogy fegyverletételre szólítsák fel a magyar parancsnokot. A két tiszt
nek nem volt megbízólevele, s amikor Görgei kérte tőlük, közölték, hogy meglesz, ám 
előbb 48 órai fegyverszünetet kellene kötni. Görgei átlátta, hogy egyszerű hadicselről 
van szó, de abban a reményben, hogy valamilyen érdemi adathoz juthat az orosz fősereg 
állásáról, kérte a fegyverletételi ajánlat formulázását. Az ajánlatok azonban csupán a 
hadsereg tagjai számára tartalmaztak engedményeket, mire a tábornok kijelentette, hogy 
„a hadseregnek mindenekelőtt az ország jövőjére kellenek biztosítékok". Görgei ezt kö
vetően a hadikövetekkel folytatott beszélgetésből pontos adatokhoz jutott az orosz fő
erők mozgásáról. A formulázott ajánlatot eljuttatta hadtestparancsnokaihoz, s vélemé
nyüket kérte. A válaszok elutasítóak voltak. 

Görgei ennek alapján július 21-én közölte Paszkeviccsel, hogy a hadsereg hü marad 
az 1848-as alkotmányra tett esküjéhez, „és fegyvereit csak akkor fogja nyugodni hagyni, 
ha ezen alkotmány újból biztosítva lesz, és Magyarország területéről minden ellenséges 
hatalom kiszoríttatik". Görgei azt is elmondta a két követnek, hogy Magyarország „leg-
szorongatóbb állásában inkább orosz fejedelmet fogadna el, mint osztrákot", s hogy ha 
az oroszok alkudozni akarnak, forduljanak a magyar kormányhoz, „magam nem kor
mányférfiú, hanem pusztán csak seregvezér lévén". 

E hadicsellel majdnem egy időben, július 19-én Rüdiger lovassági tábornok, a IV. 
orosz hadtest parancsnoka is levelet juttatott el Görgeihez; elismerését fejezte ki a tábornok 
„vitéz katonai jelleme iránt", s kérte, tudassa azokat a föltételeket, „amelyek mellett lehe
tőnek tartaná az Önre nézve most már egyenlőtlen küzdelemnek végét vetni". Görgei a le
velet július 24-én kapta meg, s közölte, ha csak csapatairól lenne szó, kész lenne alkudozni 
a békekötésről, „de itt szegény szorongatott hazám megmentéséről van szó, melynek poli
tikai életét az osztrák császár és legközelebbi környezete meg akarják semmisíteni". Ezért 
azt javasolta, hogy Paszkevics a magyar kormánnyal kezdjen tárgyalásokat. 

Az oroszok célja a tárgyalásokkal az volt, hogy mielőbb fegyverletételre bírják a leg
eredményesebb magyar hadsereget. Görgei felvette a tárgyalások fonalát, mert abban 
reménykedett, hogy sikerül éket verni a szövetségesek közé. A tárgyalásokról a kor
mányt is értesítette, amely július 29-30-án folytatásukra Görgei táborába küldte Szemere 
Bertalan miniszterelnököt és Batthyány Kázmér külügyminisztert.1" 

A két miniszter előbb egy Görgeihez intézett memorandumban foglalta össze Magya
rország sérelmeit, majd francia fordításban augusztus 5-én juttatták el azt az orosz tábor
ba. Az irat a magyar-orosz szövetségi viszony létrehozására tett nehezen kihüvelyezhető 
ajánlatot. A következő, augusztus 6-án fogalmazott államirat tartalmilag nem mondott en
nél többet, ám Kossuth aznap érkezett levele alapján a két miniszter felhatalmazta a kézbe
sítéssel megbízott Poeltenberg Ernő vezérőrnagyot és Beniczky Lajos alezredest, hogy „az 
ausztriai házon kívüli király elfogadását megemlíthetik". A tárgyalások alapfeltétele azon
ban az 1848. évi alkotmány és az ország függetlenségének elismerése lett volna. 

I. Miklós többször is megtiltotta Paszkevicsnak, hogy politikai jellegű tárgyalásokat 
folytasson a magyarokkal, s az orosz fővezér is csupán a háború befejezése, tehát a ma-

111 A tárgyalások anyagát közli Szemere 178-182. o. és Steier Lajos II. 106-112., 150-156. o. 
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gyár fegyverletétel érdekében tartotta lehetségesnek az alkudozást. így aztán a két hadi
követet nem is bocsátotta maga elé, hanem Rüdiger útján, levélben közölte Görgeivel: az 
orosz hadsereg rendeltetése az, hogy harcoljon, s ha Görgei „a törvényes uralkodó előtti 
meghódolásról óhajt alkudozni", forduljon a cs. kir. fővezérhez. A kör tehát bezárult. A 
válasz augusztus 9-én kelt, azon a napon, amikor a magyar fősereget Temesvárnál ka
tasztrofális vereség érte. Az orosz fővezér nem tudhatott a vereségről, de még a magyar 
fél számára kedvezőbbnek látszó helyzetben is csupán a feltétel nélküli megadást volt 
hajlandó elfogadni.112 

Augusztus 10-én - a csatavesztésről még mit sem tudva - a magyar minisztertanács 
elhatározta, hogy felajánlja a koronát a cári család valamelyik tagjának, ha az hajlandó 
biztosítani az 1848 áprilisi törvényeket. Feltételként azt szabta, hogy Magyarország az 
orosz birodalmon belül olyan státuszt kapjon, mint amilyennel a kongresszusi Lengyel
ország rendelkezett 1815-1830 között. Alternatív javaslatként kész volt visszavonni a 
Függetlenségi Nyilatkozatot, s az 1848 áprilisi államjogi helyzet elismerése fejében el
fogadni Ferenc József uralkodását is. A minisztertanács egyben kijelentette, ha az orosz 
fél nem hajlandó erről tárgyalni, sem pedig Ferenc József felé közvetíteni, a magyar had
sereg a döntő csata után hajlandó letenni fegyverét az oroszok előtt. A magyar kormány 
tehát fontosabbnak tartotta a polgári fejlődés eredményeinek biztosítását, mint az ország 
függetlenségét. Az egyesült orosz-osztrák hadak túlereje és a teljes katonai vereség 
azonban ennek megvalósítását is lehetetlenné tette."3 

Az est folyamán Kossuth és Görgei utoljára találkozott az aradi várban. Kossuth 
megkérdezte Görgeit, mit tenne, ha Temesvárnál a magyarok győznek, s ő kapja a főve
zérséget. „Akkor támadni fogok minden erőm megfeszítésével, de egyedül csak az oszt
rákok ellen" - mondta a tábornok. „És ha Temesvárnál az osztrákok győznek?" - kér
dezte a kormányzó. „Akkor leteszem a fegyvert" - hangzott a válasz.114 

Éjjel megérkezett a jelentés a temesvári vereségről. Augusztus 11-én Kossuth előbb a 
fővezérséggel bízta meg Görgeit, majd - követelésére - három miniszter ellenjegyzésé
vel diktátorrá nevezte ki a tábornokot. Ezután a kormány tagjainak nagy részével együtt 
lemondott és elhagyta Aradot. Kossuth lemondásának vétele után Görgei kiáltványt fo
galmazott meg a nemzethez, amelyben közölte a kormányzó és a kormány lemondását, s 
azt, hogy ideiglenesen ő vette át a katonai főparancsnokságot és a polgári főhatalmat. 
„Mindent, mit súlyos helyzetünkben hazánkért tenni lehet, megteszek, harccal vagy bé
kés úton, akként, amint a szükség fogja parancsolni" - írta. „Mit Istennek megfejthetlen 
végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal s az öntudat azon boldogító 
reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet" - fejezte be kiáltványát.115 

Temesvár után Görgei feldunai hadserege maradt az egyetlen harcképes haderő, s 
ebben kb. 5000 fegyvertelen újonc szolgált. A seregnek utánpótlásra nem volt lehetősé
ge. Katonai szempontból Görgei hadseregének helyzete sokkal rosszabb volt, mint Te-

112 Görgey Artúr II. 342-365., 405-406. o.; Scserbatov 131., 303., 317. o. 
113 Steier Lajos II. 105-115., 150-151., 154-156. o.; Szemere 178-182., 576-582., 585-587., 592-594., 682. 

o.; KLÖM XV. 795., 797-804., 820-821., 840-843. o., Hermann Róbert: Minisztertanács, Arad, 1849. augusz
tus 10. A világosi fegyverletétel előtörténetéhez. História, 1988/2-3. 52-54. o. 

114 Görgey Artúr \\. 366-385. o. 
115 Közli Görgey Artúr II. 393-394. o. 
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mesvár előtt. Az oroszok pedig már akkor is csak a feltétel nélküli fegyverletételről vol
tak hajlandók tárgyalni. 

A temesvári vereség után Kossuth, a miniszterek és Görgei is úgy vélték, hogy a to
vábbi ellenállásnak nincsenek meg a feltételei. Az erőviszonyok ismeretében vélemé
nyükre nem süthetjük a túlzott pesszimizmus bélyegét. Görgei feldunai hadserege, az 
egyetlen harcképes haderő, kb. 30 000 főt számlált, sorai közt mintegy ötezer fegyverte
len újonccal. A 144 lövegből álló tüzérségnek csövenként 200 lőszere volt, a gyalogság
nak puskánként másfél (!) tölténye. A seregnek utánpótlásra nem volt lehetősége. E se
regen kívül még öt jelentősebb csoportosítással lehetett számolni. Kazinczy Lajos 
ezredes kb. 8000 embere Nagybányán állt, az észak-erdélyi csapatok Kolozsvárott, a dél
erdélyiek Déván állomásoztak. E két utóbbi csoportosítás egyaránt demoralizált, bomló
félben álló csapatokból állott. Hasonló volt a helyzet a déli magyar erők Lúgoson össz
pontosult maradványaival is. Görgei harc nélkül csak a Déván álló erőkkel vehette fel a 
kapcsolatot, bár azok helyzetéről sem voltak pontos adatai. A másik három csoportosí
tással csak akkor egyesülhetett volna, ha keresztülvágja magát a túlerőben lévő orosz, 
vagy osztrák erőkön. Ugyanezt mondhatjuk el az ötödik csoportosításról, a Klapka 
György tábornok vezette komáromi hadseregről is.116 

Görgei tehát elhatározta, hogy véget vet a küzdelemnek, s az oroszok előtt leteszi 
fegyverét. Nem lehettek illúziói a kormány második államiratára adandó orosz válaszról 
sem. A harmadik államiratban foglaltaknak, a korona feljánlásának pedig nem tehetett 
eleget, mert Szemere magával vitte a koronázási ékszereket. A „diktátor" tehát semmit 
sem tudott felajánlani az orosz félnek - a háború befejezésének dicsőségén kívül. 

Ha az oroszok előtt akarta letenni a fegyvert, sietnie kellett. Augusztus 10-én Nagy
sándor csapatai Újságnál megütköztek Schlik előnyomuló hadtestével. Ebből nyilván
valóvá vált, hogy Haynau főserege is bármikor megérkezhet Arad elé, s akkor a feldunai 
hadseregnek meg kell harcolnia vele. Görgei pedig immár minden újabb véráldozatot 
fölöslegesnek tartott. Meggyőződésében csakhamar megerősítették őt a hadikövetek, 
Poeltenberg tábornok és Beniczky Lajos alezredes is, akiket a második államirattal még 
1849. augusztus 6-án Gyapjúról küldtek az orosz táborba. Jelentésük szerint Oroszország 
csak a hadsereggel hajlandó érintkezni, azt le akarja fegyverezni, „a békét helyre akarja 
állítani, de feltételeket nem engedélyez"; s „mint Ausztria szövetségese, nem lép diplo
máciai összeköttetésbe Magyarországgal". Ezzel tökéletesen egybehangzóit az a levél, 
amelyet a követek Rüdiger lovassági tábornoktól hoztak. Vécsey tábornoknak, az V. 
hadtest parancsnokának jelentése pedig arról számolt be, hogy a délvidéki fősereg az V. 
hadtest és a Kmety-hadosztály kivételével tökéletesen felbomlott.117 

Görgei ezek után levelet írt Rüdigerhez, melyben közölte a kormány lemondását, s 
azt, hogy hajlandó feltétel nélkül letenni a fegyvert az orosz csapatok előtt. A cár nagy
lelkűségétől reméli, hogy a volt es. kir. tiszteket nem fogja bizonytalan sorsnak, s a nem
zetet ellenségei bosszúvágyának védtelenül kiszolgáltatni. „Talán elég, ha egymagam le
szek annak áldozatja" - írta. Kijelentette, hogy „inkább fogom egész hadtestemet egy 
bármekkora túlerő elleni kétségbeesett csatában megsemmisíttetni engedni, mintsem 

116 Katona Tamás II. 12-13. o. 
117 Közli Görgey István III. 567-568. o. 
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osztrák csapatok előtt tegyem le feltétlenül a fegyvert". A levél végén közölte hadsere
gének augusztus 12-14-i menetvonalát, hogy Rüdiger az ő csapatai és az osztrákok közé 
húzódhassék.118 

Ezután haditanácsra hívta össze a hadseregében és a hadügyminisztériumban szol
gáló és a szolgálaton kívüli magas beosztású tiszteket, mintegy 80 főt. Röviden ismer
tette a katonai helyzetet, felolvasta a Rüdigerhez írott levelet, s az oroszok előtti fegy
verletételt javasolta. Ezt követően a határozathozatal idejére elhagyta a termet. A 
haditanács tagjai - két kivétellel - elfogadták Görgei indítványát. E két tiszt is az osztrá
kok előtti fegyverletétel, s nem a küzdelem folytatása mellett érvelt.119 

Augusztus 13-án a csapatok megindultak a szőllősi síkra. Azon a napon ott, Arad 
megyében, a világosi vár alatti mezőn, a Görgei vezette feldunai hadsereg, 29 889 fő, 
9839 lóval, 144 löveggel, megadta magát Rüdiger orosz lovassági tábornoknak. Görgeit 
és kíséretét Rüdiger fogadta, s miután a csatarendben felsorakozott csapatok előtt ellova
goltak, a katonák megkezdték a fegyverek letételét. Rüdiger másnap Görgeit Paszkevics 
főhadiszállására kísértette. Görgei ott tudta meg, hogy Paszkevics csak az ő életét tudja 
garantálni. A legénységet szintén Nagyváradra irányították, a tiszteket pedig Gyulára 
szállították, ott adták át őket az osztrákoknak augusztus 23-án.120 

A magyar hadsereg elvileg az osztrák fővezérséggel is érintkezésbe léphetett volna. 
Görgei és tisztjei azonban csak annyit tudtak, hogy Haynau működése kezdetétől a kí
méletlen leszámolás hívének mutatkozott, s július 1-jei kiáltványa szerint gyakorlatilag a 
magyar katonai és politikai felső vezetés egészének elítélését tervezte. A századunkban 
napvilágra került dokumentumokból az is kiderült, hogy ha Görgei Haynau előtt teszi le 
a fegyvert, a cs. kir. fővezér a honvédseregben szolgálatot vállalt többszáz volt es. kir. 
tisztet gyorsított eljárással elítélteti és kivégezteti. Az oroszok előtti fegyverletétellel 
Görgei és tisztjei ezt a megoldást akadályozták meg. Mire ugyanis az oroszok átadták 
foglyaikat a cs. kir. fővezérnek, Haynau már újabb, alaposabb eljárást előíró utasításokat 
kapott az uralkodótól és az osztrák minisztertanácstól.121 

A mozgó seregek fegyverletétele 

A feldunai hadsereg fegyverletételével a szabadságharc katonai értelemben véget ért. 
A példát csakhamar követte a többi hadtest és hadosztály is. A Lúgosra visszavonult fő
seregben mindössze Vécsey V. hadteste és Kmety György hadteste volt harcképes, a 
többiekről saját vezéreik jelentették ki, hogy az első puskalövésre szétfutnak. Augusztus 
12-én Kossuth is oda érkezett, majd folytatta útját Orsova, a határ felé. Bem hiába szó
lította fel a főhatalom átvételére és a küzdelem folytatására, Kossuth a katonai helyzetet 
tökéletesen reménytelennek tartotta. A tábornokok egy része (Perczel, Mészáros, 
Dembinski) is elhagyta a hadsereget, s Orsova felé vette útját. Augusztus 15-én Haynau 
csapatai Lúgosnál megtámadták, és Facsét felé űzték a déli hadsereg maradványait. A 

1,8 Közli Katona Tamás II. 17-19. o. 
1 ' Katona Tamás II. 15-17. o. A haditanácsra 1. Görgey István III. 565-573. o. 
120 Görgey Artúr II. 387-442. o.; Kosáry Domokos 1.104-114., 245-253. o.; Pelyach István 166-172. o. 
121 Katona Tamás I. 19-26. o., II. 21-59. o. 
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megmaradt csapatok tábornokai augusztus 16-án Facséton haditanácsot tartottak. Bem a 
rendelkezésére álló erőkkel Erdélybe akart vonulni, a többiek azonban reménytelennek 
mondták a további küzdelmet. A sereg egy része Bem vezetésével Déva felé indult, 
Vécsey Károly az V. hadtest maradványaival Borosjenőnek vette útját. A IX. és X. had
test egyes részei Karánsebes felé vonultak.122 

Bem távollétében Stein augusztus 12-én Szászsebesnél súlyos vereséget szenvedett és 
Dévára vonult. Másnap, augusztus 14-én az őrség gondatlansága következtében felrobbant 
a dévai vár, ezután Stein Dobráig vonult vissza. Bem elérte Dobrát, átvette a parancsnok
ságot, s előrenyomult Déváig. Meg kellett azonban győződnie arról, hogy a dél-erdélyi 
csapatoktól és a IV. hadtest maradványaitól további ellenállást remélni nem lehet, így 
Steinnel együtt elhagyta a sereget és török területre menekült. A parancsnokságot Beké Jó
zsefezredes vette át és augusztus 18-án Dévánál letette a fegyvert Lüders előtt.123 

Közben Haynau erői a déli határszél felé szorították a IX. és X. hadtest maradványa
it. A Wallmoden-Gimborn altábornagy által parancsnokolt es. kir. csapatok felszólítására 
a Lázár Vilmos ezredes és Dessewffy Arisztid vezérőrnagy vezette csapatok augusztus 
19-én Karánsebesnél letették a fegyvert. A Bemtől Facsétnál elszakadt Vécsey Károly 
vezérőrnagy az V. hadtest jelentős részével, a tüzérséget és a poggyászt hátrahagyva, au
gusztus 19-én Borosjenőre ért, s másnap, augusztus 20-án ott adta át fegyvereit az orosz 
csapatoknak. (Vécsey és tisztikara Nagyváradon adta meg magát).124 Augusztus 21-én a 
Frummer Antal alezredes vezette, többnyire a IV. hadtest alakulataiból álló dandár tette 
le a fegyvert Hátszegnél. A délvidéki erők nagyobb része azonban nem „szabályos" kö
rülmények között fejezte be a háborút: az alakulatok többsége egyszerűen feloszlott. Ki
vételt Kollman József ezredes bánsági helyőrségi hadosztálya, illetve a lengyel és olasz 
légió képezett: rendezetten hagyták el az országot, s Orsovánál török területre léptek. A 
Josef Fockner őrnagy vezette csapatok augusztus 23-án Mehádiánál még visszaverték a 
cs. kir. csapatok támadását, s csak másnap hagyták el végleg Magyarországot.125 

A Gál Sándor vezette háromszéki hadosztály maradványai augusztus 9-én érkeztek 
Kolozsvárra és egyesültek Kemény Farkas kolozsvári hadosztályával. A csapatok némi 
nyugalomhoz jutottak, de Grotenhjelm csapatai augusztus 14-én már a város közelébe 
értek. A magyar csapatok kiürítették a várost, s augusztus 16-án és 17-én Bánffyhu-
nyadnál ütköztek meg az osztrák és orosz csapatokkal. A két ütközet után Gál, aki köz
ben átvette Keménytől a parancsnokságot Csúcsára, majd onnan Krasznán át Zilah felé 
vonult vissza. Ott értesült arról, hogy Kazinczy Lajos ezredes hadosztálya Dés felé kö
zeledik. Kazinczy augusztus 5-én kapta Bem Erdélybe rendelő parancsát. Távozása után 
a Felvidéken csupán Rembowski őrnagy különítménye maradt, amelyet augusztus 15-én 
Ungvárnál vert szét Szelvan orosz vezérőrnagy. A kb. 7500 főnyi hadosztályt augusztus 
15-én érkezett Désre, majd 20-án Zsibón egyesült Gál csapataival. Kazinczy ott kapta 
meg Görgei - Stein ezredeshez intézett - fegyverletételre felszólító levelét. A haditanács 

Thurzó Miklós 127-128. o.; Perczel Miklós 27-30. o.; Lázár Vilmos MA-MI. o.; Hajnal István 22-27. o. 
123 Kovács Endre, 1955. 634-643. o.; Kovács Endre 347-350. o. 
12 Fegyverletétel Borosjenőn. (In:) Korányi Viktor (szerk.): Honvédek naplójegyzetei. 2. kiad. Pest, 1861. 
125 

Hajnal István: A lengyel légió utolsó napjai Magyarországon (1849.) HK, 1925. 91-99. o.; Kovács Ist
ván 433-451. o.; Hajnal István I. 27-33. o.; Veress Sándor: A magyar emigratio a Keleten. Budapest, 1878.1. 
13-17. o.; Wysocki 103-106. o.; Böhm - Farkas - Csikány 225-227., 229. o. 
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az oroszok előtti fegyverletétel mellett döntött, a csapatok többsége azonban fogta magát 
és egyszerűen hazament. így augusztus 24-25-én alig párszáz katona és tiszt tette le a 
fegyvert Grotenhjelm csapatai előtt. Ezzel az utolsó mozgó haderő is kapitulált.126 

Az erődök és várak közül először a Damjanich János vezérőrnagy vezette aradi őrség 
adta át az erődöt az orosz csapatoknak augusztus 17-én; augusztus 26-án a Mezősy Pál 
őrnagy munkácsi várőrsége kapitulált, szintén az oroszok előtt. A két legjobb erőd, 
Pétervárad és Komárom azonban még magyar kézen volt. Pétervárad őrsége július vé
gétől ismét magára maradt, s augusztus 17-én Újvidék felől is es. kir. csapatok zárták el. 
A kb. 8000 főnyi várőrség reménytelen helyzetben volt, s Kiss Pál vezérőrnagy, az erőd 
parancsnoka elfogadta a cs. kir. csapatok fegyverletételi felszólítását. Az erőd szeptem
ber 7-én nyitotta meg kapuit. Az őrség tagjaira utólag kiterjesztették azokat a kedvezmé
nyeket, amelyeket a komáromi védősereg katonái megkaptak.127 

A komáromi epilógus 

Görgei elvonulása után Komárom erődjében közel 18 000 főnyi őrség maradt, Klap
ka György vezérőrnagy vezetésével. Július 25-én a várőrség egy különítménye rajtaütött 
a tatai osztrák helyőrségen, s megszerezte a cs. kir ostromsereg létszám- és elhelyezési 
kimutatását. Klapka ezután kidolgozta az ostromsereg szétzúzását célzó hadművelet ter
vét. Július 30-án előbb a Duna bal partján űzte el az ellenséget, majd augusztus 3-án a 
jobb parti erők következtek. A bekerítő hadmüvelet ugyan nem sikerült, de a cs. kir. csa
patok így is kb. 1500 főt, 30 löveget és többezer lőfegyvert veszítettek a szabadságharc 
utolsó győztes csatájában. A cs. kir. ostromzár szétzúzása után Klapka egészen Győrig 
nyomult előre. A győzelem hatására Székesfehérvárott is népfelkelés tört ki és a cs. kir. 
csapatok egy időre kiürítették a várost. 

Klapka újoncozni kezdett az ismét magyar uralom alá került területeken, s Szinnyei 
József leírása szerint az első napokban Győrben és környékén 1000 újoncot sikerült ki
állítania. A többi felszabadított dunántúli megyéével együtt összesen 5-6000 újoncot 
küldtek Komáromba, akikből négy új zászlóaljat (201-204.) alakítottak. A várőrség lét
száma rövidesen meghaladta a 20 000 főt. 

Klapka egyelőre megállt Győrnél, mert nem akart tovább nyomulni Ausztria felé, 
amíg a déli hadszíntérről biztos híreket nem kap. A Győrbe és környékére vonuló mozgó 
hadoszlop összesen három hadosztályból állt (9 zászlóalj, 6 század huszár és 5 és fél 
ütegnyi tüzérség). A létszám elérhette a 9000 főt. 

Klapka terve az volt, hogy amint az újoncozással sikerül kellőképpen feltöltenie a 
komáromi várőrséget, a rendekezésére álló harcedzett csapatokkal Stájerország felé tör 
előre, esetleg Nugent táborszernagy II. tartalék hadtestét próbálja megsemmisíteni. Au
gusztus 11-én azonban megérkezett Győrbe Almásy Pál, a képviselőház elnöke, s tudatta 

A zsibói fegyverletétel. (In:) Korányi Viktor (szerk.): Honvédek naplójegyzetei. 2. kiad. Pest, 1861. 165-184.; 
Kazinczy-ho. 258-261. o.; Pásztor Emil 83-85. és 94-116. o.; Pribelszki János 142-144. o.; Rosonczy Ildikó: Egy 
orosz szemtanú a zsibói fegyverletételről. Magyar Múzeum, 1991.217-223. o.; Böhm - Farkas - Csikány 228. o. 
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Klapkával, hogy déli és keleti hadszíntéren a magyar csapatokat egyik vereség a másik 
után érte, s hogy Nugent hadteste és Jablonowski dandára megindult Komárom felé. 
Klapka tehát lemondott a további előnyomulásról és elhatározta, hogy visszavonja csa
patait az erődbe. 

A kitörés ugyanis elkésett. Amikor Haynau értesült róla, csapatai már benyomultak a 
Temesközbe, s a cs. kir. fővezér úgy vélte, a főhadszíntéren bekövetkező döntés után a 
komáromi őrség is kénytelen lesz visszahúzódni a falak közé. így is történt: Klapka au
gusztus 13-15-én kiürítette Győrt és visszatért Komáromba. Augusztus 19-én a cs. kir. 
csapatok megkezdték az erőd körülvételét, s Klapkát fegyverletételre szólították fel. A 
magyar haditanács ezt elutasította, ám az újabb, az oroszoktól érkező felszólítás után 
fegyverszünetet kötött. 

A várőrség a megadás feltételeként eredetileg az általános amnesztiát szabta, de a cs. 
kir. és orosz csapatok felvonulása után, szeptember 14-én a haditanács elejtette ezt a 
feltételt. Akkor már 44 000 katona és 154 löveg vette körül az erődöt. Szeptember 27-én 
a várőrség küldöttsége és Haynau között megállapodás született az átadásról. Az egyez
mény alapján a várőrség tagjai és a várban lévő polgári személyek amnesztiát kaptak, a 
katonák és politikusok szabadon külföldre távozhattak. Az erőd átadására október 2-4-én 
került sor. 

Ezzel véget ért a magyar szabadságharc. Az európai forradalmi mozgalmak közül a 
magyar volt az egyetlen, amelyet csak idegen csapatok bevetésével sikerült leverni, s egy
ben a magyar hadsereg volt az utolsó, amely befejezte az ellenállást. A komáromi erőd őr
ségéhez hasonló feltételeket egyedül Velence védői tudtak biztosítani maguknak.128 

* 

Mint láttuk, a magyar politikai és katonai elit a rendelkezésére álló valamennyi le
hetőséget megpróbálta kihasználni 1849 tavaszán és nyarán. Diplomáciai szempontból 
többet aligha tehetett annál, mint amit tett: elszigeteltséget csak katonai sikerekkel ellen
súlyozhatta; a külpolitikai szempontból stabil helyzetű birodalmat csak fegyverrel kény-
szeríthette a tárgyalóasztalhoz. A katonai és politikai eliten belüli nézeteltérések nagy 
mértékben befolyásolták a katonai lehetőségek kihasználását. Nem azt akarjuk ezzel 
mondani, hogy a teljes nézetazonosság gyökeresen más fordulatot adhatott volna a sza
badságharc katonai eseményeinek, ám a katonai és politikai végeredmény e nézeteltéré
sek miatt nem tükrözte a hadsereg és a társadalom katonai teljesítményét. A történelmi
etlennek titulált „mi lett volna, ha..." kérdés nem tűnik annyira jogosulatlannak, ha 
számba vesszük az elszalasztott katonai lehetőségeket. Mi lett volna, ha 1849 június
júliusában Komáromnál sikerül döntő vereséget mérni a cs. kir főseregre? Mi lett volna, 
ha a Szeged felé tartó Haynaut július végén súlyos vereség éri? Mi lett volna, ha Aradnál 
az összpontosított főerők az oroszok beérkezése előtt megverik Haynaut? Az orosz főse
reg egyik esetben sem volt abban a helyzetben, hogy beavatkozzék. Kérdés, hogy a csá-

Klapka György 181-199 és 237-240. o.; Kedves Gyula: A szabadságharc utolsó győztes csatája (az 
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rom, 1994. 103-110. o.; Hermann Róbert, 1992. 244-249. o.; Kedves Gyula 29-39. o.; Böhm - Farkas -
Csikány 209-212., 229-234. o.; Hermann: Győr 45-48., 346-356. o. 
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szári udvar és a kormány akkor is olyan mereven visszautasította volna-e az oroszok 
megbékülést ajánló tanácsait, mint ahogy a cs. kir. fősereg szőregi és temesvári diadalai 
után tette? Kérdés, hogy az augusztus 3-i komáromi katasztrófa és egy Arad környéki 
vereség hírét együtt kapva, Schwarzenberg ugyanúgy visszautasította volna-e az angol 
közvetítési ajánlatot, mint ahogy az történt? A történelem ugyan a lezárt lehetőségek tu
dománya, ám a bekövetkezett események nem szükségszerűen az egyetlen lehetőséget 
tükrözik. 
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Róbert Hermann 

THE SUMMER CAMPAIGN OF 1849 

Summary 

The study surveys the history of the last period of the 1848-1849 Hungarian Revolution and 
War of Independence, namely the antecedents of the Russian intervention in the field of diplomacy 
and the counter measures of the Hungarian administration, parallel with the possibilities of a volte-
face in home politics. The author states that a military take-over could only worsen the situation, 
that is why either the politicians or the military leaders rejected it. Further on the study looks over 
the history of the summer campaign by the fields of operations. The author points out that for pro
tracting the war the last chance was Görgei's war plan of 26 June 1849. In his plan Görgei pro
posed the concentration of the main body of the Hungarian Honvéd Army at Komárom in order to 
contain the main bodies of the Austrian and Russian armies. When having rejected this war-plan 
the government forfeited the last political and military chances of the country. After a survey of 
the operations the author comes to the conclusion that the military outcome of the War of Inde
pendence did not reflect the effective performance of the society and army. 

Róbert Hermann 

LA CAMPAGNE MILITAIRE DE L'ÉTÉ DE 1849 

Résumé 

L'essai examine l'histoire de la dernière phase de la révulion et guerre d'indépendance hon
groise. Il présente les antécédents diplomatiques de l'intervention russe, ainsi que les tentatives 
que le gouvernement hongrois avait faites pour détourner cette intervention. L'essai analyse éga
lement les possibilités en liaison avec le tournant de politique intérieure. D'après la constatation de 
l'essai, la prise de pouvoir militair aurait rendu la situation du pays encore plus difficile, c'est pour 
cela que les chefs militaires et politiques ont repoussé cette possibilité. Après cela, l'essai examine 
l'histoire de la campagne d'été en jetant un coup d'oeil sur chaque champ d'opérations militaires. 
D'après l'essai le plan d'opérations de Görgei du 26 juin 1849 signifiait la dernière possibilité pour 
prolonger la guerre. Selon ce plan, il aurait fallu concentrer le gros de l'armée hongroise à 
Komárom, pour préoccuper ainsi l'armée principale russe et autrichienne. Quand le gouvernement 
a repoussé ce projet, il a perdu en même temps la dernière petite chance militaire et politique du 
pays. En liaison avec l'analyse des opérations militaires, l'auteur de l'essai pense que le résultat 
militaire final de la guerre d'indépendance re reflétait pas le rendement réel de la société et de 
l'armée. 
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Róbert Hermann 

DER SOMMERFELDZUG VON 1849 

Resümee 

Die Studie überblickt den letzten Abschnitt der ungarischen Revolution. Sie zeigt die diplo
matische Vorgeschichte der russischen Intervention und die Schritte, die die ungarische Regierung 
unternommen hat um diese zu verhindern. Sie überblickt auch die Möglichkeiten der innenpoliti
schen Wendung. Laut der Studie hätte die Machtübernahme der Armee die Lage des Landes nur 
erschwert und diese Möglichkeit wurde von den Soldaten und den Politikern aus diesem Grund 
verworfen. Die Studie überblickt den Sommerfeldzug von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz. 
Laut der Studie bedeutete der Kriegsplan von Görgei vom 26. Juni 1849 die letzte Möglichkeit zur 
Verlängerung des Krieges. Görgei hatte vor die ungarische Hauptstreitmacht bei Komárom zu
sammenzuziehen, und so die russische und die österreichische Hauptstreitmächte festzuhalten. Als 
die Regierung diesen Plan verwarf verspielte das Land seine wenigen militärischen und politischen 
Chancen. Nach dem er die Kriegszüge studiert hat, meint der Autor, daß das militärische Ergebnis 
der Revolution nicht die wirkliche Leistung der Gesellschaft und der Armee spiegelt. 

Роберт Херманн 

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ 1849 ГОДА 

Резюме 

В статье рассматривается история последнего этапа венгерской революции и борьбы за 
свободу. Автор статьи характеризует дипломатические предпосылки российской интервен
ции, а также те попытки, которые были сделаны в интересах предотвращения этого 
венгерским правительством. Дается также анализ возможностей, связанных с внутриполи
тическим переворотом. Автор констатирует, что захват власти военными только усложнил 
бы положение страны, поэтому и военные и политики также отклонили возможность такого 
переворота. В статье дается обзор истории летней кампании 1849 года. Как заключает 
автор, последний шанс для затягивания (продолжения) войны означал военный план 
Гёргеи, составленный 26 июня 1849 года. Согласно этому плану главную венгерскую ар
мию следовало бы сконцентрировать у города Комаром и таким образом связать силы 
российской и австрийской армии. Когда правительство Венгрии отклонило этот военный 
план, оно по существу упустило последний небольшой военный и политический шанс 
страны. Проводя обзор военных операций, автор статьи делает вывод, что окончательный 
военный результат освободительной борьбы, проводимой Венгрией, не отражал факти
ческого потенциала венгерского общества и его армии. 
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CSIKÁNY TAMÁS 

AZ V. (KÉSŐBB IX.) HONVÉD LOVASÜTEG TÖRTÉNETE 
1848-1849-BEN 

„A lovasüteg akkor tesz eleget rendeltetésének, ha félelem és a csapatok felállítási 
vonalához való kötődés nélkül, a kedvező hatás elérésére folyamatos állásváltással az 
ellenségen rajtaüt, és a támadás alatt a kiválasztott pontra összpontosított tűzzel az ellen
ség arcvonalának megbontását előkészíti."1 így határozta meg a császári-királyi (es. kir.) 
tüzértisztek számára 1839-ben kiadott kézikönyv a lovasüteg alaprendeltetését. Ebből 
kitűnik, hogy a tábori tüzérség ezen kötelékeinek rendkívül fontos szerepet szántak a 
harc során. Az ellenség meglépésén, a harc előkészítésén, a szemben álló fél arcvonalá
nak megbontásán kívül általában ezek az ütegek kerültek tartalékba is, hisz viszonylag 
hamar bevethetők voltak a csatatér bármely pontján. Feladataikat természetesen nem 
önállóan oldották meg, hanem a lovassággal együttműködve, annak - szinte kötelező ér
vénnyel - állandó támogatást adva. A fentiek érthetővé teszik, hogy miért volt oly nagy 
jelentőségű a lovasütegek szerveze és alkalmazása az 1848/49-es szabadságharc honvéd
seregében. Szükség volt felállításukra, még ha jóval költségesebbnek bizonyultak is, 
mint a gyalogütegek szervezése. 

A tábori tüzérség a XIX. század közepén többféle ütegből tevődött össze. Az alap a 
gyalogüteg volt, melynek feladatául - a tüzérségi előkészítés végrehajtásán túl - a roha
mozó gyalogság támogatását szabták. A gyalogüteg, lehetőség szerint, folyamatosan tűz 
alatt tartotta az ellenség tüzérségét és meg kellett bontania csapatai harcrendjét. Véde
lemben elsősorban az ellenség támadó oszlopait pusztította. Ezek az ütegek rendszerint 6 
fontos ágyúkkal és 7 fontos tarackokkal voltak felszerelve. A lövegeket négy ló húzta, a 
kezelök gyalog kísérték az ágyúkat, illetve a tarackokat. 

Az ütegek másik nagy csoportját a lovasütegek képezték. Az alapeszme talán Nagy 
Frigyestől származik, aki 1759-ben - a hétéves háború alatt - állította fel a lovasütegek 
első változatát, a lovaglóütegeket. Létrehozásukra azért volt szükség, mert a porosz tü
zérség a könnyebb, gyorsabban manőverező osztrák lövegekkel szemben hátrányba ke
rült. Mivel a lovaglóütegekben minden tüzér lovat kapott, és több lovat fogtak a lövegek 
elé is, a tüzérségnek ez a fajtája - az adott kor körülményeihez képest - rendkívül moz
gékonnyá vált. Ezek az ütegek gyorsabban megközelíthették az ellenség harcrendjét és 
hatásosabban tevékenykedhettek, mint a gyalogütegek. Az újítás annyira bevált, hogy 
1779-ben az osztrák hadseregben is bevezették. 

A lövegek tökéletesedése, súlyuk csökkenése később lehetővé tette, hogy - a lovak 
terhének növelése nélkül - a kezelők ne külön lovakra, hanem a talpszárra erősített „bőr
hurkára" üljenek. Ezt a változatot vezették be a cs. kir. hadseregnél is, így jöttek létre a 
lovasütegek (/. a 278. oldalon2). Az osztrákok azzal is indokolták ezt a változást, hogy 
így a kezelők jobban kötődnek a löveghez, kevésbé áll fenn annak veszélye, hogy válsá
gos helyzetben sorsukra hagyják azokat. A lovasütegek lövegeit - melyek változatlanul 

1 Smola, Joseph: Handbuch für k. k. österreichische Artillerie-Offiziere. Wien, 1839. 186. o. 
Tábori utasítás gyalogság, lovasság, tüzérség. Pest, 1849. „E" melléklet. 
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Legény 131 
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Jármű 23 Ló 121 
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2 4 6 ( 1 2 0 golyólövet 
( 26 kartácslövet 

még 4 sörétszelencze 

__( 62 patlantyulövet 
(15 sörétszelenczelővet 

hozzá 2 fénygolyé 
146 különféle töltény 

Z á r é s z r e v é t e l az ö s s z e s ü t e g - f ö l s z e r e ^ s i ránt . Hogyha egy főtűzmi vész helyett másodütegparancsnokul egy tiszt osz-
tatik be, akkor ott egy szolgával több jö a karba. T0Vi;bb 2 gyalogüteghez a szekerészkarból 1 tiszt, 1 hadiruok, 2 közlegény és 1 szol
ga jő. — A két 3- vagy 6fontos ütegre 3 szekerész közlegény tartalékul számíttatik. — Épen ugy jö még 2 gyalogiiteghez 1 paripája a 
szekerésztisztnek és egy 2 fogatú podgyászszekér 2 lóval. —Az ütegeknél följegyzett 4 tizedesből egyik a talyigákhoz osztatik be. — 
Fénygolyók és a hozzá tartozó töltények a 10fontO8 taraczk számára a fölszereléshez többé nem adatnak, hanem azok csak a raktárak
ban tartatnak készen. A főn kitett, részint a lőszer tárak-, a löveg-talyigákban és lomlovakon (a lovas-lövegeknél) eloszíott lőszer a lö
vegekkel mindenüvé clszáUittatik. 



6 fontos ágyúk és 7 fontos tarackok voltak - hat ló húzta; a lőszerkészlet egy részét lő
szerszállító, ún. „lom"lovakra málházták. Az említetteken kívül alkalmaztak nehéz- és 
röppentyű ütegeket is. A honvédseregben ez utóbbiak is szerepeltek, bár nem túl nagy 
számban. 

A lovasságot egyébként is előtérbe helyező magyar közgondolkodásban a tüzérséget 
illetően a lovas változat vált népszerűvé. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a had
seregszervezés első fontos állomását jelentő, május 16-án megjelent kormányfelhívás -
az első tíz zászlóalj szervezése mellett - egy ilyen üteg felállítását is tartalmazta. A gya
logzászlóaljakkal együtt lovasüteget szervezni kissé szokatlan volt és talán túlzás is. 
Elég, ha arra gondolunk, hogy míg egy gyalogüteg felállításához 104, addig egy lovas
üteghez 145 lóra volt szükség. 

Az üteg megszervezése mindenesetre megkezdődött. A május 20-án indult toborzás 
során június közepéig 150 alkalmas jelentkezőt találtak július 6-án pedig - a szükséges 
létszám elérése után - ideiglenesen le is állították a jelentkezők fogadását.3 Elsősorban 
mérnökök, diákok, értelmiségi fiatalok jelentek meg a pesti toborzó központban, akik 
közül nagy gondossággal válogattak a toborzóhely tisztjei. 

A szervezést az Országos Nemzetőrségi Haditanács végezte, melynek tüzérségi osz
tálya is működött. A tüzérség önkéntesei a pesti Újépületbe vonultak be, ahol a es. kir 5. 
tüzérezred is állomásozott. Az ezred segítsége mellett folyt a kiképzés és az üteg felsze
relése. A kiképzést Mack József főhadnagy vezette, akit elsőként vettek át a szerveződő 
honvéd tüzérséghez. A felállított üteg eltért a cs. kir. hadseregben lévő hasonló ütegek
től: hat helyett nyolc lövegből állt, hat ágyúból és két tarackból. Ennek megfelelően a 
magyar kötelék személyi állománya arányosan nagyobb volt és változott annak összeté
tele is. A beosztott szekerészeken kívül egy ütegparancsnok, két beosztott tiszt, két tűz
mester, nyolc káplár - lövegirányzó - , 112 tüzér és egy kovács tartozott az üteghez.4 

A kiképzés megfelelő szervezeti keretek között, a szükséges feltételek biztosítása mel
lett folyt. Ezt igyekeztek bizonyítani augusztus 18-án, az első nagyobb lőgyakorlaton. 

A sikeres gyakorlat után, immáron megnövekedett önbizalommal, újabb gyalog- és 
lovasütegek felállítására került sor. A szervezés folytatását azért is szükségesnek tartották, 
mert a tüzérezred cseh és morva katonáit - nem alaptalanul - megbízhatatlannak tartották. 
Tüzérségre pedig egyre nagyobb szükség volt, hisz a nagy ütemben szervezett hadseregben 
biztosítani kellett a megfelelő arányt. Az arány e korban négy löveg volt minden ezer kato
na után. Sürgette a szervezést az egyre bonyolultabb politikai helyzet is. Nyár végén a Dél
vidéken már szabályos háború folyt, ugyanakkor a Dráva-menti erők létszámát is növelni 
kellett Josip Jellačič horvát bán ellenséges magatartása miatt. 

A gyors szervezés eredményeként a pákozdi csatában részt vett magyar tüzérség so
raiban öt olyan üteg szerepelt, melyet Pesten állítottak fel. A három gyalog- és két 
lovasüteg rendkívül eredményesen működött, bizonyítva ezzel, hogy a válogatott állo
mányú magyar tüzérek képesek felvenni a versenyt a nagy hagyományokkal rendelkező 
cs. kir. ágyúsokkal, bombászokkal. 

3 Közlöny. Hivatalos lap, 1848. július 6. 
4 Gelich Rikhárď. Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. I-III. k. Budapest, é.n. II. k. 42. o. 
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Pesten időközben tovább folyt a szervezés, melynek irányítója Psotta Móric őrnagy 
volt. Sietni kellett, hiszen a Jellačičot üldöző magyar főseregnek, mely időközben elérte 
Parndorfot, minden erősítésre szüksége volt. Ez a sietség azonban a kiképzést néhány 
hetesre zsugorította, így az újoncokat a legszükségesebb ismeretek elsajátítása után már 
be is osztották az ütegekhez. Október 17-én Pestről újabb üteget küldtek a táborba. A ké
sőbbiekben nem is várták meg, hogy felálljon egy teljes üteg, félütegeket is elindítottak a 
nyugati határhoz. így járt az V. lovasüteg is, melynek útját a következőkben kívánjuk 
bemutatni. 

* 

Az V., később IX. lovasüteg története jól követhető, hisz több visszaemlékezésben, 
naplóban, levélben is találkozhatunk vele. E munkák közül a legjelentősebb Szlauka 
Károly tollából látott napvilágot, aki az üteg egyik tisztjének, későbbi parancsnokának 
Trsko Jánosnak a jegyzeteit használta fel.5 A másik alapvető forrás Hanny Kálmán káp
lár szűkszavú naplója, mely az előbbi munkát több szempontból kiegészíti, különösen az 
üteg útjának, valamint az események időpontjának megbízható közlése révén.6 Jól kö
vethető az üteg sorsa azért is, mert a feldunai hadseregbe, majd a VII. hadtestbe, ezt kö
vetően Kmety György tábornok önálló hadosztályába tartozott, mely seregtestek törté
nete viszonylag jól dokumentált. 

Az V. üteg megszervezésére - több más alakulatéval együtt - októberben került sor 
Pesten. A tüzérséghez jelentkezőket az Újépület első emeletén szállásolták el. A szerve
zés irányítását Lukács Dénes őrnagy végezte, az ő felügyeletével indult meg a rövidített 
kiképzés. Az újoncokat a lövegek körüli feladatok ellátására, valamint az ugyancsak tü
zérfeladatnak számító lőszerszerelésre oktatták - ide értve a gyalogsági lőszereket is. A 
rövid kiképzés után megkezdték az üteg összeállítását. Eredetileg vélhetően lovagló üte
get kívántak szervezni, melyre a honvédsereg szervezetében eladdig nem volt példa, bár 
létrehozására történtek kísérletek. Erre utalhat Kossuth Lajos elképzelése is, „... kérek 
pedig mindezek felett két olyan battériát, hol minden tüzér lovon ül, és minden 6 fontos 
ágyút 6 ló vonjon, mert száguldó csapatokkal csak így lehet operálni, gyorsan mint a 
villám, tüskön-bokron keresztül. Ez Bem véleménye is".7 

A „száguldó" szabadcsapatok feladatát az ellenség állandó nyugtalanításban látták, 
váratlan, gyors, korlátozott célú támadásokkal, melyre a lovascsapatok voltak a legal
kalmasabbak; tüzérségi támogatásukra - Kossuth és Bem véleménye szerint - a lovagló 
tüzérség tűnt a leghasználhatóbbnak. Lovagló ütegek felállítására utalások találhatók 
ugyan, de alkalmazásuknak nincs nyoma. November 11-én Kossuth tudatta Görgeivel, 
hogy egy „berittene Bateriet" küldött számára szabadcsapat létrehozása céljából, a had-

Szlauka Károly: Naplótöredékek és feljegyzések az 1848-49-iki szabadságharcról. Nagy-Tapolcsány, 1901. 
Hanny Kálmán naplóit - öt füzet - a győri Xantus János Múzeum őrzi (Helytörténeti Dokumentáció 75. 

80. 1-5.) Az 1/b. füzet az 1848. október 27.től 1849 június 7-ig történt eseményeket rögzíti. Az 1/c füzet tar
talmazza a szabadságharc befejezéséig terjedő időszak eseményeit. Az üteg útjának követésénél a napló adatait 
közöljük, a külön nem jelzett idézetek is e napló számozás nélküli oldalain találhatók 

Kossuth Lajos Összes Müvei. XIII. k. (S. a. r.: Barta István) Budapest, 1952. 340. o. 
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rendekből azonban csupán az derül ki, hogy az adott időben a főhadsereg egy üteggel 
szaporodott. Az az üteg azonban az V. lovasüteg volt. 

Visszatérve október végéhez, egyszerre egy egész üteget nem tudtak felállítani, ezért 
a támadásra készülő fősereghez egy négylöveges félüteget indítottak útnak. A félüteget 
König Endre hadnagy vezette. A Heves megyei Pusztaszikszón született König a szabad
ságharc előtt már 13 évet szolgált a es. kir. tüzérségnél és tüzmesteri rendfokozatot ért 
el.8 1848 augusztusába lépett be a honvédseregbe, ahol először tűzmesterként szolgált. 
Valószínűleg ő is nagy érdemeket szerzett az üteg szervezésénél, ezért léptették elő 
tisztté és kapta e nehéz feladatot. 

Az üteg állománya október 27-én tette le az esküt, két nappal később a félüteg elin
dult a táborba. A bécsi országúton haladó tüzéreket menet közben is a várható nehézsé
gek elviselésére készítették fel. Távol az ellenségtől is tábort építve pihentek, őrséget ál
lítottak. Dorogon, Nyergesújfalun, Neszmélyen keresztül október 31-én értek Szőnybe, 
ahol „Polák Kázmér úr szívességéből" derekas fogadtatásban volt részük. 

November 1-én Gönyüre, másnap délre Győrbe értek. Este már Öttevényben szállá
solták el a tüzéreket. Másnap Mosónőn keresztül Ó várig jutottak, de mivel ott nem volt 
szálláslehetőség, visszatértek Mosonba, ahol este letáboroztak. A következő nap már na
gyobb szerencsével jártak, a Fehér Ökör fogadóban térhettek nyugovóra. Ott töltötték a 
következő napot is, amit, mivel nagyon sokat esett az eső azokban a napokban, szeren
cséjüknek tarthattak. 

November 6-án a félüteget beosztották a hadsereg állományába, mégpedig annak 3. 
hadosztályába, az Alois Wiedersperg őrnagy vezette dandárba. A négy zászlóaljból és 
négy huszárszázadból álló dandár tüzérségét a fél lovasüteg mellett a III. gyalogüteg al
kotta.9 A dandárt Parndorf - Nickelsdorf felé, a főirányban kívánták alkalmazni, ez in
dokolta a megerősítését újabb lövegekkel. A félüteg Nickelsdorfba vonult. 

Az üteg másik fele november 6-án indult el Pestről Radenich János alhadnagy vezeté
sével.10 A táborba érkezés után a 2. hadosztály 5. dandárába osztották be őket Szegedy 
Imre alezredes parancsnoksága alá. Ez a dandár volt talán a legerősebb, hisz a három 
zászlóaljat hat lovasszázad, a IV. gyalogüteg, az I. lovasüteg és a fél V. lovasüteg támo
gatta. A dandár Gattendorfban és Zurndorfban állomásozott. Beérkezésük után König át
vette ennek a félütegnek a parancsnokságát, míg Radenich átment Parndorfba. 

A főhadsereg az október 30-i vesztes schwechati csata után Görgei Artúr tábornok 
parancsnoksága alatt Nádastól a Fertő-tóig állt. Többszöri átszervezés után a hadsereg 
dandárai egymás mellett felállva, megfelelő tartalék nélkül próbáltak felkészülni a vár
ható osztrák támadás elhárítására. A hadosztály- és dandárparancsnokok a hosszúra nyúlt 
várakozási időt kihasználva igyekeztek csapataikat összekovácsolni, gyakorlatoztak, 
próbariadókat tartottak. A próbákat azonban gyakran - szinte naponta - igazi riadó vál
totta fel. Az ellenség járőreinek, kisebb-nagyobb osztagainak megjelenése miatt gyakran 

König életrajzi adatait 1. Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 
1983.212.0. 

Magyar Országos Levéltár (MOL) Csány László kormánybiztos iratai. H 103 14. doboz, november 14. 
1 Radenich ügyvéd volt, október 19-én nevezték ki Lukács Dénes őrnagy mellé segédtiszté. Közlöny. Hi

vatalos lap, 137. sz. 1848. október 25. Az elindulásról Szlauka K.: i. m. 11. o. 
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rendelték ki a csapatokat, időnként még tűzpárbajra is sor került. Ilyen eset történt no
vember 7-én is, amikor Parndorf előtt Radenich félütege három lövést adott le az ellen
ségre, majd visszavonult. Ennek a félütegnek az állománya egyébként egy időre beköltö
zött a parndorfi Harrach-kastélyba is, de négy nap után - valószínűleg nem saját 
akaratukból - visszarendelték őket a lövegeikhez. 

Felderítés természetesen magyar részről is folyt. December 1-én az említett félüteg 
Bruckba nyomult; „2-án regvei 9 órakor indultunk roraui" malom felé, a malmot ta
pasztalatlan sűrű ködbe 5 óra folyásig ágyúztuk, folytonos puskagolyó zápor közt, hon
nét 3 halott, 4 ló veszteséggel, 5 sebesüléssel 4 órakor visszatértünk." 

Az Alfred zu Windisch-Grätz tábornagy vezette osztrák főerő december 14-én való
ban megkezdte a támadást. Először balszárnya indult meg a Nádasi-szoros - Nagyszom
bat-irányban, két nappal később a közép és a jobbszárny is támadásba lendült a Duna és 
a Fertő-tó környékén. Görgei tábornok tisztában volt vele, hogy gyengébb és tapaszta
latlanabb seregével aligha bízhat a sikerben. Beosztott parancsnokait az osztrák támadás 
megindulása után utasította a Mosonba történő visszavonulásra. 

A 7. dandár állományába, melynek parancsnoka ekkor már Zichy Lipót ezredes volt, 
a 34. (Porosz herceg) gyalogezred 1. zászlóalja, a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóalja, a 
23. honvédzászlóalj, a 10. (Vilmos) huszárezred négy százada, a III. gyalogüteg és az V. 
lovasüteg fele tartozott.12 A dandárt Jellačič altábornagy hadteste támadta, melynek kö
vetkeztében Zichy még a visszavonulási parancsot is csak nehezen tudta végrehajtani. 
Az összecsapásban jól helyt állt a tüzérség és a huszárság, fedezte a gyalogság visszavo
nulását, majd a túlerejű ellenségen keresztülvágva magát, Mosonba vonult. A gyalog
zászlóaljak azonban csak hatalmas kerülővel értek a meghatározott helyre. 

December 16-án a Szegedy-dandárnál lévő félüteg is harcolt. Ez a dandár a 34. (Po
rosz herceg) gyalogezred 2. zászlóaljából, a 25. honvédzászlóaljból, pozsonyi és tolnai 
nemzetőrökből, a 9. (Miklós) huszárezred hat századából, a IV. gyalog-, az I. lovas és az 
V. fél lovasütegből állt.13 Ezt a dandárt is egy osztrák hadtest támadása érte, mely elől 
rövid tüzelés után Pozsony előterébe hátrált, majd 18-án Mosonba vonult. Az V. 
lovasüteg két fele itt találkozott először, Szlauka szerint egyesült is, de egy hadrend még 
december 29-én is két külön dandárnál említi az üteget14. 

Görgei a csapatok gyülekeztetése után elrendelte, hogy a gyalogság a gyalogütegek
kel, a lovasság a lovasütegek fedezete mellett vonuljon Győrbe. A lovasság megindulá
sakor azonban osztrák nehézlovassági támadás érte Óvárt és Mosont. A támadást a ma
gyarok sikeresen elhárították, az akcióban részt vett az V. lovasüteg is. „18-án regvei 10 
órakor elégettük a középső hidat és 1/2 11-kor jött az ellenség csupa lovassággal és 2 
üteggel, részünkről is csak lovasság és 4 üteg ágyú [volt]. A tüzelést mi kezdtük a kö
zépső hídnál, hol az első gránát bedobása úgy megzavarta [az ellenséget], hogy kényte
len volt futni, és méghozzá nyomult Mosonynak, mi azonban tüstént visszafordulva és 
vágtatva Mosonyon keresztül ismét az ellen elé [mentünk], mégpedig 2 oldalról és haj-

Rohrau. 
MOL A Görgey-család levéltára, P 295 42. csomag, b/47. sz., november 29-i kimutatás. 

13 Uo. 
14 MOL Kossuth Polizei Akten H 2 536. sz. 
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tottuk visza Óvárnak, végre mi visszahúzódtunk és még aznap estve 12 [órára] 
Öttevényen keresztül Győrre értünk..." 

December 19-én Görgei hadserege már Győrben állomásozott. Megszállták a koráb
ban előkészített sáncokat, felkészültek az ellenség támadásának elhárítására. Az V. 
lovasüteg aznap már reggel kiindult a városból és a Kis-Dunán átkelve elfoglalta meg
határozott helyét a sáncnál. A tüzérek ott töltötték a karácsonyt is és csak december 27-
én hajnali 2 órakor hagyták el állásaikat. A késlekedő, de erélyes osztrák támadás meg
indulása után Görgei úgy ítélte meg, hogy hadserege nem képes megvédeni állásait, ezért 
elrendelte a visszavonulást. 

Az üteg Gönyü felé haladt, majd Ácson keresztül Bábolnára ért: ott csatlakozott a 
hadsereg zöméhez. Onnan visszarendelték őket Ácsra; másnap Mocsán át Tatára vonul
tak. 29-én éjjel 2 órakor Tatáról elindulva reggel 8 órára már Tarjánba érkeztek, ahonnan 
pihenés után Vajnára meneteltek és a Sándor-kastélyban éjszakáztak. Reggel az Epöl -
Uny - Tinnye útvonalon indultak el és másnap Perbálon, Tökön és Zsámbékon keresztül 
Bicskére értek. Pihenés és a lovak megetetése után Etyeken át Sóskútra vonultak. Ott 
töltötték Szilveszter éjszakáját. 

Görgei tábornok hadseregével és a hozzá csatlakozott, Perczel Mór tábornok vezette 
hadtesttel Buda előterében kívánta megállítani az osztrák támadást. A január 2-án Pesten 
tartott haditanács azonban másként döntött. Lemondtak a főváros védelméről és - az er
délyi kivételével - elhatározták a különböző hadszíntereken harcoló csapatok összevoná
sát a Tisza mögé. Egyelőre más feladatot kapott Görgei feldunai hadserege is: északra, 
majd nyugatra fordulva az oszták támadás balszárnyát képező, Lipótvárat ostromló 
Simunich-hadosztály ellen kellett indulnia. 

A haditanács napján az V. lovasüteg Sóskúton állomásozott és csak 3-án indult el Tö
rökbálinton keresztül Budaörsre, meglehetősen rendezetlen körülmények között. A 
Tétény körül kialakult utóvédharcokban az üteg nem vett részt. A következő napon Bu
dára, majd Pestre vonult, ahol a visszavonulás viszontagságaitól és különösen a kemény 
hidegtől kimerült katonák végre fürdési lehetőséghez jutottak. Még ugyanaznap azonban 
Újpesten keresztül Palotára kellett vonulniuk, ahol az üteg zöme a templomban éjszaká
zott. A következő napon folytatódott a megerőltető menet, Dunakeszin és Sződön át ja
nuár 7-re Vácra érkeztek. 

Görgei a Vácott lévő erősítés felvétele után átszervezte seregét, amely a továbbiakban 
négy hadosztályból állt, hadosztályonként két-két dandárral. Az V. lovasüteg a Guyon 
Richárd alezredes vezette utóvéd-hadosztályhoz került, annak is a Simon András őrnagy 
által irányított dandárához. A dandár állományába a 48.(Ernő) gyalogezred 3. zászlóalja, 
négy század gránátos, a 12. (Nádor) huszárezred két százada, az V. lovasüteg, valamint 
egy fél 6 fontos (komáromi) gyalogüteg tartozott. A lovasüteget König már főhadnagy
ként irányította, sőt abban a hónapban századossá léptették elő.15 

Görgei, a magashegyi vidék elérése előtt - nyilván tüzérparancsnokának, Psotta őr
nagynak a javaslatára - hadsereg-tartaléktüzérséget hozott létre két taracküteg nagyságban. 
Ehhez minden ütegtől elvett egy löveget, így az V. ütegben is csak hét löveg maradt. 

15 MOL P 295 42. csomag, B/47. sz., 1849. január 6. 
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A hadsereg Vác után két menetvonalon vonult feladatának teljesítésére. Január 11-én 
a Pest felől üldözésükre indított Csorich-hadtest két dandára Ipolyságon utolérte a 
Guyon-hadosztály utó védj ét. A várost éppen elhagyó honvéd csapatok rövid tűzharc 
után visszavonultak. 

Az osztrákok egy osztály svalizsérral, egy osztály ulánussal és egy lovasüteggel még 
néhány kilométeren át üldözték őket. Az V. lovasüteg részt vett az ipolysági harcokban, 
majd dandárával Gyerkre vonult vissza, ahol ismét tűzharcra került sor. Ezt követően 
Százdon át Hontfüzesgyarmatra menetelt. 

Január 12-én a Guyon-hadosztály Vámosladányon át Lévára vonult. Menet közben 
Guyon egy párhuzamos úton haladó gyalogoszlopot vett észre: elrendelte a harcrend fel
vételét és megkezdette a tüzérségi előkészítést. A gyalogoszlop erre közeledni kezdett, 
mire Guyon támadásra küldte a huszárokat. A huszárok azonban azzal a hírrel tértek 
vissza, hogy saját újoncaikat nézték ellenségnek. 

Ugyanaznap Görgei megváltoztatta eredeti elhatározását és hadserege a bányavárosok 
felé folytatta útját. Ennek megfelelően változott a hadosztályok menetvonala is, így vo
nult vissza Guyon Vámosladányra, majd Bátra. A hadosztály január 14-én este ért Szél
aknára és a következő napokat ott töltötte. Guyon feladata Selmecbánya védelme és tar
tása volt. A hadosztály három zászlóalja egy lovasszázaddal és az V. lovasüteggel a 
Szélakna déli kijáratánál kelet-nyugati irányban húzódó állásban várta a támadást, tarta
léka Szélakna mögött helyezkedett el. 19-én az ellenség harcfelderítést hajtott végre, 
melynek során összecsapásokra került sor; a lovasüteg is részt vett bennük. A következő 
napon mindkét félnél csend volt. 

Csorich altábornagy a 19-i harcfelderítés révén pontosan ismerte a szemben álló fél 
erejét, ezért személyes vezetése mellett támadást határozott el. A délben indított támadás 
a magyar védelem tüzében lassan nyert tért és csak az esti órákban, egy átkaroló oszlop 
megjelenése után rendelte el Guyon a visszavonulást; az osztrákok nem üldözték. Az üt
közetben a lovasüteg megosztva működött. Két löveget Hanny vezetésével kikülönítet
tek: „én egy másik ágyúval felmentem a szárnyon kívül egy hegyre, honnét ágyúzni 
kezdtünk az ellenségre, de csakhamar retiráltunk, rémítő ágyúzás és gránáthullás ránk, 
de szerencsésen senkit sem talált. Az ágyú itt keresztül ment rajtam, amely ágyú későb
ben feldőlt, de szerencsére elhoztuk, a másik pedig ott maradt mozdony nélkül és reti
ráltunk Windschachton16 keresztül Selmetz17 felé, melynek fele útjánál maradtunk." 

Másnap Guyon megpróbálta harchoz rendezni csapatait, de kevés sikerrel járt, ezért -
utóvéd biztosítása mellett - elrendelte a visszavonulást Zólyombúcsra. Az utóvédet a 33. 
zászlóalj egy százada és két löveg alkotta. 

A feladatuk nehéz volt, az ellenség jól sikerült rajtaütéssel próbálta megakadályozni a 
magyarok visszavonulását. A 33. zászlóalj egyik tisztje a következőképpen emlékezett a 
történtekre: „Gosztonyi18 előőrsi támogatásául volt még 2 fölszerelt ágyú is rendelkezés
re, melyek előtt a lovakat etették. Ezen lovak közül is a lövésre egy kifordult s egy nehe-

Szélakna. 
Selmecbánya. 

18 
Gosztonyi József főhadnagy, a 33. zászlóalj tisztje. 
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zen sérült, a többi a dolgon megijedve az ágyúval az országúton végig futásnak indult s 
lön zavar mindenfelé. Az egyik ágyú kifordult, a másikat a lovak mentették meg."19 

Az osztrákok ezt követően megszállták Selmecbányát és Bakabányát. A kétnapos üt
közet alatt az üteg - visszaemlékezők szerint - két löveget vesztett, a kimutatások azon
ban csak egyről tudnak. Görgei serege a Vág-, illetve a Garam-völgyén keresztül el
hagyta a bányavárosok területét és elindult Kassa felé. A Guyon-hadosztály a Garam 
mentén Igló felé tartott, mögötte a Pillér-hadosztály haladt 

A lovasüteg Zólyombúcsról Kovácsfalvára vonult, ahol több napot pihent. Január 27-
én a hadosztállyal együtt Besztercebányára, onnan Zólyomlipcsére vonult. 28-án Brez-
nóbányára, a következő nap pedig Garamszécsig meneteltek, 30-án elérték Király
hegyalját, ahol a egy napot pihentek. Rá is fért a csapatokra a pihenő, hisz a rendkívül 
hideg időben, nagyon nehéz útviszonyok mellett is napi 20-25 kilométert tettek meg. 

Február 1-én egyre nehezebb körülmények között folytatták útjukat és elérték 
Garamfőt, „majd borzasztó hegyeken egy természetes kő kapun" keresztül Stracenába 
értek, ahol részben táborba szállva, részben pedig a vashámorokban aludtak a katonák. 
Nem kis fáradalmak után másnap estére megérkeztek Iglóra 

Az üteget Iglón a város keleti felében szállásolták el, a tiszteket, altiszteket pedig a 
vendéglőben. Az előőrsök felállítása után a hadosztály aludni tért. A pihenő azonban rö
vidnek bizonyult, hajnalban a közeli Lőcse osztrák helyőrsége meglepetésszerű támadást 
intézett ellenük. Kiesewetter őrnagy négy gyalogszázaddal, fél lovasszázaddal és három 
röppentyűvel támadta meg Iglót. 

A meglepetés tökéletesen sikerült, a támadó oszlopok a város közepéig jutottak. Nagy 
fejetlenség után azonban Guyon úrrá lett a helyzeten. A házakból kiugráló katonákat, 
különösen a 33. zászlóaljhoz tartozókat és a tüzéreket igyekezett először rendezni. A VI. 
lovasüteget is azonnal előre rendelte, amely azonban, gyalogsági támogatás nélkül, je
lentős veszteségeket szenvedett, lövegeinek egy részét is elvesztette. Ezután viszont az 
V. lovasüteg által támogatott gyalogság lendületes szuronyrohama és a Nádor-huszárok 
oldalirányú támadása kiűzte az ellenséget a városból. A hadosztály jelentős veszteséget 
szenvedett, de a támadást elhárította és röppentyűállványokat, valamint lőszereskocsikat 
is zsákmányolt. Guyon a huszárokkal valamint két lovaságyúval Szepesváralja felé ül
dözte az ellenséget, amely a további harcok elől kitért. 

Az üldözésből visszatért Guyon továbbindította hadosztályát, mely és 3-án este érte el 
Szepes váralj át. Ezúttal nagyobb gondossággal járt el, az ütegeket tüzelőállásba rendelte a 
település szélén, illetve a „fellegvári dombon". A csapatok a város közepén táborban - nem 
a házakban - pihentek. A következő két napon ott maradtak. Február 5-én reggel 8 órakor 
indultak Szepesváraljáról és a kora délutáni órákban érkeztek a Branyiszkói-hágó elé. 

Görgei csapatainak (január közepe óta VII. hadtest) közeledése nehéz helyzetbe hozta 
Franz Schlik altábornagy hadtestét, amely december eleje óta az ország északkeleti ré
szén harcolt a magyar felső-tiszai hadtest csapataival. Fennállt annak a veszélye, hogy 
kétirányú támadás éri, ezért Görgei hadosztályait mindenképpen fel kellett tartóztatnia az 
erősítések beérkezéséig. Schlik ezért Deym vezérőrnagy vezette dandárát a Branyiszkói-

Adatok Platthy István, volt honvéd-őrnagy naplójából. In.:Honvédek könyve. (Szerk.: Vahot Imre) Pest, 
1861. III. k. 95. o. A veszteséget Hanny is említi a naplójában. 
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hágón állította fel. Azon ugyanis a már egyesülés előtt álló Görgei-hadtestnek, ha csak 
nem akart nagyot kerülni, mindenképpen keresztül kellett haladnia. 

Deym két zászlóaljjal, egy lovasszázaddal és egy üteggel rendelkezett. Védelemét 
mélységben tagolva építette ki, az út kanyarulataiban felállított vonalak egymást támo
gatták. A megkerülés elhárítására három századot tartalékba helyezett. 

A Branyiszkói-hágóhoz a Guyon-hadosztály érkezett először. A szokásos pálinka
adagok kiosztása után a hadosztályparancsnok elrendelte a harcrend felvételét. A terep
adottságoknak megfelelően a 33. zászlóaljat csatárláncba bontakoztatta szét, mögötte 
oszlopban a 2. besztercei zászlóalj állt. Az ellenség baloldali megkerülésére két század 
utászt és egy század vadászt küldött, a 62. (nógrádi) zászlóaljat pedig a jobboldali meg
kerülésre rendelte. A megkerülő csapatokat fél taracküteg és két löveg támogatta. 

A tüzérség alkalmazására rendkívül kevés hely volt, így az V. és a IV. lovasüteg félig 
egymás mögé került a szorosba vezető út bal oldalán. A IV-től Guyon két tarackot ki
különített tartalékba. A gyalogság az út jobb oldalán állt fel, részben a tüzérség előtt. 

A harc tüzérségi tűzzel és a megkerülő oszlopok indulásával kezdődött. Először, a 
gyalogság legnagyobb örömére, a nemrég zsákmányolt röppentyűk szólaltak meg, bár 
kevés eredményt értek el. Ezután mindkét oldalon megindult a tüzérségi előkészítés. A 
2. besztercei zászlóalj soraiban gránát robbant, amely megingatta és futásra bírta az 
újonc katonákat. Először a huszárok igyekeztek megállítani a menekülőket, majd Guyon 
megparancsolta a tüzéreknek, hogy kartácsoljanak a futók elé.20 Ez hatott, a zászlóalj 
rendezte sorait. Közben a 33. zászlóalj rohamra indult, de az osztrákok visszaverték az 
első kísérletet. Guyon akkor az V. üteghez lovagolt, hogy a tarackját előre küldje a gya
logság támogatására. 

A lövegnél lévő Radenits főhadnagy a parancsot nem a hadosztályparancsnok elkép
zelése szerinti gyorsasággal hajtotta végre, aki ezért főbelövéssel fenyegette meg. A kö
vetkezők azonban Radenitset igazolták, lövege az általa kiválasztott helyről eredménye
sen pusztította az ellenség védelmét. 

A 33. zászlóalj megismételt támadása immár eredményes volt, a csatárlánc lendülete
sen haladt előre. Az V. lovasüteg azonnal „felmozdonyozott" és szorosan kísérte a táma
dókat; ha a támadás megakadt, azonnal tüzérségi támogatást nyújtottak. Az osztrák vé
delem a megkerülő oszlopok beérkezése után összeomlott. A hadosztály este 8 órára 
Sirokára ért, másnap, február 6-án pedig bevonult Eperjesre. 

A branyiszkói kudarc rendkívül nehéz helyzetbe hozta Schlik tábornokot, hisz két 
irányból is támadás fenyegette. Egyfelől a Görgei-hadtest, másfelől, déli irányból, a 
Klapka György ezredes vezette felső-tiszai hadtest részéről is. A két magyar hadtest te
vékenységét az újonnan kinevezett magyar főparancsnoknak Henryk Dembiňski altábor
nagynak kellett volna összehangolnia, ez azonban nem valósult meg, sőt ellentmondásos 
parancsai révén Schlik Kassáról Rimaszombat felé el tudott vonulni. A helyzet tisztá
zatlanságát jól mutatja a lovasüteg útja is. 

20 A Vasárnapi Újság 1880. évi 9. és 12. számában élénk vita alakult ki arról, hogy melyik ütegből lőttek a 
honvédekre, az V. ütegtől Trskó János, a VI. ütegtől Székely József emlékezett. 
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E napokban változás történt a dandár élén, Simon őrnagyot Üchtritz Emil alezredes 
váltotta fel. A dandár akkor a nógrádi zászlóalj hat századából, a Nádor-huszárok egy szá
zadából, valamint az V. és a VI. lovasütegből állt. Az V. üteg hat lövegét 84 fő kísérte.21 

Február 7-én délután a hadosztály Eperjesről Tarcaszentpéterre vonult, ahol a menet
készséget fenntartva megpihent. A következő napon Somoson keresztül Licsérdre, egy 
félreeső kis faluba ért az üteg, ott egy napot maradt. Február 10-én Aboson és Szent
istvánon keresztül bevonult Kassára. A következő napot az egész hadosztály ott töltötte, 
majd február 12-én Schlik után indult a tornai úton, Nagyidára. A továbbiakban a had
osztály érdekes utat tett meg. Erre Hanny a következőképpen emlékezik: „13-án Nagy-
idárol Csecsen, Makranczon, Szepsin keresztül Tornára értünk. 14-én Tornán voltunk 
estveiig, 9 órakor eljöttünk Tornáról Szepsibe. [...] 15-e 7 órakor Jászon (szép klastrom a 
Fehér papoknak22) keresztül Metzensévbe23 értünk 16-án vissza Jászon Rudnokon ke
resztül Jászóújfaluba, hol maradtunk 17-én is. [...] 18-án vissza Rudnokon Jászóra. 19-én 
Szepsinek, Tornának által Komjátiba, hova délután 4 órakor értünk[.]" 

A hadosztály február 20-21-én Bódvaszilason, Perkupán, Szalonnán, Szendrőn, 
Szendrőládon, Edelényen keresztül Sajószentpéterre vonult, a két nap alatt több, mint 
negyvenöt kilométert megtéve. Sajószentpéteren másnap meglátogatta őket Dembihski 
altábornagy. Február 23-án folytatták útjukat és még ugyanaznap Miskolcra értek. Pihe
nésre azonban csak rövid idejük volt, mert 25-én már Hejőcsabán, Mályin és Nyékiád-
házán keresztül Ernődre vonultak. 26-án Mezőkeresztesen keresztül Mezőkövesdre ért a 
hadosztály, ahol Kápolna felől már hallatszott az ágyúszó. 

Dembiňski altábornagy a főparancsnokság átvételekor támadó hadjárat indítására tett 
ígéretet. Ennek érdekében hadosztályait a Tárnától keletre, a Verpelét - Feldebrő - Kál 
vonalon, illetve Eger - Mezőkövesd - Poroszló - Bükkábrány térségébe csoportosította. 
A támadást Gyöngyös - Hatvan - Gödöllő felé kívánta indítani. Kisegítő iránynak - két 
hadosztály számára - a szolnok - pesti irányt határozta meg. A támadás megkezdése 
előtt azonban a magyar fősereg február 26-27-én Kápolnánál csatát vívott a Windisch-
Grätz tábornagy vezette - Schlik hadtestével megerősödött - osztrák sereggel. A csatára 
egyik fél sem számított akkor és ott, ennek megfelelően egyik fél sem vetette be teljes 
erejét. Magyar részről az első nap mindössze négy hadosztály harcolt. 

A február 26-án késő délután a helyszínre érkezett fővezér másnap reggelre előre 
rendelte a hátrább lévő hadosztályokat. A meghatározott időre azonban csak az Aulich-
hadosztály érkezett be. Már jócskán folyt a csata, amikor a Guyon-hadosztály 
Kerecsendre ért: reggel négy órakor riadóval indultak, de a több mint tizenhét kilométer 
megtételéhez idő kellett. 

Kápolna elvesztése és sikertelen visszafoglalási kísérlete után a hadosztály már csak a 
visszavonulást fedezhette a Kerecsend és Kápolna közti dombokon. Ebben különösen 
fontos feladat hárult a tüzérségre, mely feladatát olyan jól látta el, hogy az osztrákok le
mondtak a komolyabb üldözésről. A lovasüteg a dombháton, az országúttól balra, egy 

21 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Az 1848-49. évi szabadságharc iratai. (1848/49) 14/72. sz., február 18., Kassa. 
22 

A premontrei rendhez tartozókat nevezi fehér papoknak. 
23 

Mecenzéf. 
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szántóföldön állt fel és délután kettőtől napnyugtáig hevesen tüzelt.24 Eközben az üteg tü
zelőállásába több mint kétszáz 6 és 12 fontos golyó csapódott, a veszteség azonban cse
kély, egy ember és egy ló volt. Ez nem dicséri az osztrák tüzérek pontosságát. A csapatok 
visszavonulása után a fedező ütegek is elindulhattak hátrafelé, az V. lovasüteg Makiárra. 

Február 28-án újabb harcra került sor, az osztrák Deym-dandár vértesei üldözték a 
visszavonuló Kmety-hadosztályt, Mezőkövesd előterében azonban tüzérségi tüz fogadta 
őket és a Miklós-huszárok rohama, mely fényesen sikerült. Az V. lovasüteg ebben az 
összacsapásban csak nézőként vett részt. 

A kápolnai csatát követően a honvédekre újabb menetek vártak. Március l-jén a 
Guyon-hadosztály Négyesre vonult, majd még éjszaka tovább Poroszlóra. Másnap, újabb 
osztrák támadástól tartva, az egész magyar fősereg átkelt a Tiszán, a támadás azonban 
elmaradt. A folyó bal partján, Tiszafürednél sáncokat készítettek elő, melyeket a tüzér
ség váltásokban foglalt el. A lovasüteg már a megérkezését követő napon szolgálatra vo
nult és március 6-ig maradt a sáncokban. Leváltásuk után Tiszafüredre vonultak, ahol 
házakban szállásolták el a tüzéreket. Onnan hallgatták másnap a folyónál kialakult rövid 
tüzérségi párbaj hangjait. 

Közben változások történtek a különböző parancsnoki posztokon. A fővezér Vetter 
Antal altábornagy lett, a hadosztályparancsnok pedig Kmety György ezredes. A hadosz
tály átadására március 8-án délután 5 órakor került sor. 

Március elején ismét megváltozott a VII. hadtest szervezete. A négy hadosztályos 
hadtest 2. hadosztályát, mely három, közel hasonló nagyságú dandárból állt, Kmety alez
redes vezette. A 6. (Üchtritz) dandárba a 33. honvédzászlóalj, a 2. besztercei zászlóalj, 
két század Nádor-huszár és a még mindig hatlöveges V. lovasüteg tartozott.25 Az üteg 
személyi állománya meglehetősen hiányos volt, hisz az előírt 167 fő helyett 92 főből állt 
csupán. A hiány ellenére az üteg teljes értékűnek számított, ezt mi sem mutatja jobban, 
mint hogy néhány nappal később Polgáron egy hajnali gyakorló riadó alkalmával a Ná
dor-huszárokkal együtt hét perc alatt elérték a harckészséget. 

Az új főparancsnok, Vetter altábornagy terve szerint a magyar főseregnek Szolnok és 
Cibakháza térségében kellett összpontosulnia, kivéve a VII. hadtestet, melynek tokaji át
kelés után nyugati vonulási irányt határozott meg. A terv szerint a Kmety-hadosztály 
március 8-án Egyekre, 11-én Polgárra, 13-án Tiszaeszlárra, a következő napon Tokajon 
keresztül Tárcáira menetelt. A következő napokban is szinte állandó mozgásban volt, 18-
án ismét bevonult Miskolcra, 20-án pedig Mezőkövesdre. A sokszor érthetetlen kerülők, 
visszautak után 22-én Füzesabonyban egy napra megpihent az üteg. Itt az az öröm érte a 
tüzéreket, hogy „König parádés tisztje26 adott az üteg számára 6 ako egri vöröset, ittunk 
nap hosszát, még másnap is." 

Másnap újabb menetek következtek, amit rossz idő, hózivatar és szélvihar nehezített. 
Ilyen körülmények között érkeztek 26-án Demjénre; az éjszakát - más szállás hiányában 
- borospincékben töltötték amit valószínűleg kellemesnek találhattak, különösen, hogy 
három napig ott maradhattak. 

Szlauka K.: i. m. 35. o. 
HL 1848/49. 16/439.sz., március 9. 
Valószínűleg a segédtisztjére gondol. 
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Március 30-án Kápolnán keresztül Halmajugrára, a következő napon Gyöngyösre ért 
a hadosztály. Akkor már az egész magyar fősereg a városban és környékén állomásozott. 
Vetter március közepén végrehajtott támadási kísérlete ugyanis meghiúsult, azt követően 
seregét Tiszafüreden keresztül észak felé irányította. Időközben Vetter megbetegedett, 
helyét Görgei vette át. A haditanács által elfogadott terv szerint a főhadsereg zömének -
három hadtestnek - Jászárokszállás, Jászberény, Nagykáta, Isaszeg felől, egy hadtestnek 
pedig Hatvan irányában kellett megtámadnia a Gödöllő környékén vélt ellenséget. Ez 
utóbbi feladat jutott a VII. hadtestnek, melynek irányítását Gáspár András ezredes vette 
át. A terv végrehajtását április l-jén kezdték meg. 

Április 1-én a Kmety-hadosztály még Gyöngyös déli részén szállásolt, másnap azon
ban már Gyöngyöspatára vonult. A hadosztály képezte a hadtest előrevonásának bal
szárnyát. Kmety folyamatosan járőröket küldött ki Apc - Szurdokpüspöki felé. Az ápri
lis 2-i hatvani ütközetben nem vettek részt. A járőrözések végrehajtása után a 
hadosztályt csak 5-én délután vonták össze Hatvanban. Másnap, 6-án, négy huszárosz
tály az V. lovasüteggel - mint elővéd - Bagig vonult előre és többször összecsapott a 
visszavonuló osztrák járőrökkel. A lovasüteg klasszikus feladatot hajtott végre: felderí
tésre, elővéd-feladatra kikülönített huszárszázadok számára nyújtott tüzérségi fedezetet. 

A VII. hadtest aznap - vitatott körülmények között - kimaradt a döntőnek szánt 
isaszegi csatából és másnap, április 7-én, bevonult Gödöllőre. Ezen a napon a Pest előte
rébe húzódott ellenség a nagyobb szabású támadási kísérleteket rendre meghiúsította 
ugyan, de a magyar lovasság szinte folyamatosan indított kisebb, nyugtalanító akciókat. 
Ilyen vállalkozást vezetett Üchtritz alezredes is, melyben részt vett két század huszár és a 
lovasüteg két lövege Trskó János tűzmester parancsnoksága alatt. A különítmény a kere
pes - pesti országút bal oldalán húzódó dombháton (ahová csak a huszárok segítségével 
tudták felvontatni a lövegeket) oldalról közelítette meg az ellenség vonalát és élénk tü
zelést kezdett. Mivel köztük és az ellenség között meredek lejtőjű völgy húzódott, az el
lenség nem gondolhatott közvetlen támadásra és kénytelen volt visszahúzódni. A dan
dárparancsnok a tüzérség kiváló tevékenységének elismeréséért Trskót hadnagyi 
előléptetésre javasolta.27 

Az április 7-i gödöllői haditanács határozata értelmében a magyar fősereg folytatta 
támadó hadjáratát, de nem a Pestre vonult ellenség után, hanem Vácon keresztül Komá
rom felé. Pest előterében, az osztrák csapatokkal szemben, a II. hadtest és az Asbóth-
hadosztály maradt. A Vác felé vonuló csapatokat a Kmety-hadosztály fedezte és egyben 
Pest felé is „tüntetett". Ennek során 10-én Rákoson mutatta magát a hadosztály különít
ménye, benne az V. lovasüteg: „Czinkotától Pest felé hullámos talajon keresztül fut az 
országút. Már az első völgy hídjánál állott kisebb osztrák előőrsi csapat, mely mihelyt 
bennünket észrevett, azonnal visszavonult. Amint a második emelkedőre jöttünk, az 
előőrsök már minden oldalról összébb húzódtak, s nagyban doboltak. A harmadik domb
ra feljutva a már tekintélyes számra felverődött osztrákok közé néhány lövést tettünk 
Palota felöl és pedig jó sikerrel, mert hányat homlok rohantak vissza. Mi is visszafor
dultunk, s hallgattuk a sokszoros dobpergést Pest környékén."28 

Szlauka K.\ i. m. 42. o., továbbá MOL Görgei Artúr 1848-1849. H 115 1. doboz. 
Szlauka K.:\. m. 43. o. 
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Feladatának teljesítése után a hadosztály Vácra vonult és ott töltötte a következő na
pokat. A hadosztályt ebben az időben ismét átszervezték, a két gyalogdandár mellé 
Üchtritz őrnagy parancsnoksága alatt egy lovasdandárt állítottak fel, melybe hat század 
Vilmos-huszár és két század Nádor-huszár mellett az V. lovasüteg tartozott, továbbra is 
hat löveggel, 101 fős állománnyal.29 A hadosztály másik, IV. lovasütegét, melyet Havas 
Ferenc főhadnagy vezetett, egy gyalogdandárhoz osztották be. 

A hadosztály tüzérsége Vácott azt a feladatot kapta, hogy zárja le a dunai hajóforgalmat 
az osztrákok elől. Ebben a harmadik dandár tüzérsége, a III. gyalogüteg jeleskedett.30 

Április 28-án délelőtt a hadosztály Vácról Szobra indult, másnap átkelt a Dunán és be
vonult Esztergomba, egy napi pihenő után Dorogon, Piliscsabán, Pilisvörösváron és Ürö
mön át május 4-re Óbudára, a Vízivárosba érkezett. A lakosság nagy ünnepléssel fogadta 
hadosztályt, mely a Császár és a Lukács fürdő környékén helyezkedett el. Ezt követően 
Kmety azonnal rohamra indította gyalogságát a Duna parton, a várat vízzel ellátó vízki
emelő elfoglalására. A támadást a ütegek is kísérték. 

A roham első vonalában a 10. zászlóalj haladt Kmety személyes vezetésével és egészen 
a vízkiemelőt védő cölöpgátig jutott.31 A roham azonban sem akkor, sem a következő na
pokon nem járt eredménnyel. A gátat védő csapatok és lövegek minden támadást vissza
vertek. A lovasüteg három sebesülttel húzódott vissza. A gyalogság támadását többnyire a 
hadosztály gyalogütege támogatta, Traub Kálmán főhadnagy parancsnoksága alatt.32 

A lovasüteg a vár lövetésében nem vett részt, az ellen nem is működhetett volna ha
tékonyan. Feladatot mégis kapott, ugyanis május 16-án az üteg felét áttelepítették a Mar
gitszigetre, „nehogy Hentzi33 a gőzhajón elszökhessen" A lovasüteg ebben az időszakban 
új számot kapott, a továbbiakban IX. lovasütegként tartották nyilván. (Az áprilisi ellen
támadáshoz a különböző hadszínterekről összevont magyar seregben több azonos számú 
üteg is találtatott, ezért volt szükség új, egységes számozás bevezetésére. Az ütegek új 
számaival a hadsereg tüzérparancsnoka, Psotta Móric alezredes május 19-én készített 
kimutatásában találkozunk először.34) 

A vár körül elhelyezkedett csapatok tevékenysége akkor válhatott csak hatékonnyá, 
amikor május 14-én megérkeztek Komáromból az ostromra alkalmas nehéz lövegek: a 
18 és 24 fontos ágyúk, a 30 és 60 fontos mozsarak. Segítségükkel sikerült a Fehérvári 
kaputól délre rést törni a falon, mely a döntő roham alapfeltétele volt. A tábori lövegek a 
vár belsejét, a falakon lévő lövegeket és védőket igyekeztek pusztítani. 

„17-én részünkről kezdődött a bombázás tartva éjjel nappal, valamint megkezdődött a 
Bres35 betörése is. 18-án folyvást. 19-én szinte, 20-án az ágyúzás közt puska lövések 
hallatszottak. 21-én éjfél után már jobban hallatszott a puska lövés, 6 órakor ágyúzás, 7-

^ HL 148/49. 21/474. sz. 
Hatala Péter, ötven év előtt. Budapest, é.n. 39. o. 

31 

Thurzó Miklós: Kmethy György. Hazánk, X. k. 119. o. 
32 Hatala P.:\.m. 42-44. o. 
33 

Heinrich Hentzi von Arthurm tábornok, a vár parancsnoka. 
34 MOL P 295 42. csomó, b/46.sz. 
35 

Bresch = rés, ez esetben az ostromtüzérség által a várfal egy szakaszának lerombolása, réslövés. 
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kor semmi, VA 8-kor már magyar zászló lobogott a vár falán és így fél 8-ra már Buda a 
miénk volt..." 

A vár elfoglalása után a tüzérek a várba siettek és igyekeztek összegyűjteni, összeírni 
a még használható tüzérségi anyagokat. A Kmety-hadosztály a következő napokat Pes
ten, illetve Budán töltötte 

A budai vár ostroma közben Debrecenben, a kormány székhelyén elkészült az új 
hadműveleti terv. Klapka György tábornok, helyettes hadügyminiszter elképzelése sze
rint a magyar főerő zömét Komárom központtal kellett volna egyesíteni. További cél
ként, a hadihelyzet változásának függvényében, vagy az osztrákok, vagy az új ellenség, 
az orosz csapatok elleni hadjáratot jelölte meg. 

Az összpontosítás bal szárnyát a Kmety-hadosztálynak kellett volna biztosítania. 
Görgei a minisztertanács által május 20-án elfogadott terv szellemében utasította 
Kmetyt, hogy Tétényen keresztül induljon Székesfehérvárra. Azt is közölte, hogy a had
osztály önállóvá válik, a továbbiakban nem a VII. hadtesttől, hanem az újonnan felállí
tott Központi Táborkari Irodától kapja a parancsot.36 

A IX. lovasüteg 26-án délelőtt indult el Budáról és este ért Téténybe. Onnan, egy napi 
várakozás után - Martonvásáron keresztül - 28-án, a délelőtti órákban érkezett a had
osztállyal Székesfehérvárra. A következő napokat személyi és anyagi feltöltéssel, pihe
néssel töltötték. Az újoncokkal való kiegészítés azonban korántsem volt megfelelő mér
tékű, így a hadosztály létszáma nem haladta meg az ötezer főt. Az önálló működéshez 
ennél jóval nagyobb megerősítésre lett volna szükség, hisz a feladat a Balatontól a Du
náig terjedő terület figyelése, ellenőrzése volt. Közben Kmety különböző településekre 
gyalogszázadokat különített ki, illetve huszárjárőrökkel felderítést végeztetett. A tüzér
ség Székesfehérvárott maradt. 

A Fehérvárott töltött napokat Kmety arra is felhasználta, hogy felkészítse hadosztályát 
az önálló működésre. Ennek megfelelően módosult a hadrend is. A két dandár állományá
ból - az egyiket továbbra is Üchtritz alezredes, a másikat Pongrácz László alezredes ve
zette - kivették a tüzérséget, mely a hadosztályparancsnok alárendeltségébe került: 

Pongrátz alezredes dandára 
10. honvédzászlóalj 
23. honvédzászlóalj 
33. honvédzászlóalj 
12. (Nádor) huszárezred két százada 

Üchtritz alezredes dandára 
45. honvédzászlóalj 
124. honvédzászlóalj 
két század honvéd vadász 

5 HL 1848/49. 30/47. sz. Részleteiben közli Huszár János: Kmety tábornok 1849-es dunántúli hadjárata. 
In.: Veszprém megyei honismereti tanulmányok, V. Veszprém, 1978. 37. o. 
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egy század utász 
10. (Vilmos) huszárezred hat százada 

Tüzérség 
IX. lovasüteg 
IX. gyalogüteg 
röppentyüüteg 
II. kisegítő lőszerkészlet 

Székesfehérvárott sor került a IX. üteg kiegészítésére is. A legénységet feltöltötték és 
ezekben a napokban visszakerült az üteghez a még januárban elvett lovastarack is. A lö
veg visszairányítására Psotta ezredes intézkedett.37 Az üteg ezt követően öt ágyúval és 
két tarackkal rendelkezett.38 A lövegek mindegyikéhez egy lőszeres, ún. ütegkocsi tarto
zott, ezen kívül négy további „fedeles kocsi" képezte az üteg járműparkját. 

A legénység létszáma 123 főre emelkedett, az állomány több mint felét tüzérek tették 
ki a többiek szekerészek voltak. 

Az üteget továbbra is König Endre százados vezette, a hadosztályparancsnok legna
gyobb megelégedésére. Ezt jól mutatja a tény, hogy König egyben a hadosztály tüzérsé
gének az irányítója is volt. E minőségében saját ütegén kívül a IX. gyalogüteget, az I. 
röppentyüüteget, valamint a II. kiegészítő lőszerkészletet, vagyis a hadosztály-löszertar-
talékot is irányította. Ez összesen 341 főt és 17 löveget jelentett. (A gyalogütegben nyolc 
löveg, a röppentyű ütegben két állvány volt) 

Az ütegnél két tüzérhadnagy szolgált, Trsko János és Suhajda János. Megelőzőleg 
egyikük sem volt katona, viszont mindketten kiváló képességüeknek bizonyultak. (Trsko 
eredetileg mérnök, Suhajda pap-tanár volt.) Az ütegnél káplárok, tizedesek, főtüzérek és 
tüzérek szolgáltak, a lövegirányzók általában káplárok voltak. 

A szekerészek parancsnoka, Franz Hentschläger hadnagy, korábban a 7. svalizsér-
ezrednél szolgált tizedesként.39 Az üteghez kilenc hátas és 92 fogatos ló tartozott.40 

A hadosztály június 7-ig tartózkodott Székesfehérvárott, majd a Központi Táborkari 
Iroda előző napi parancsának megfelelően Veszprémbe vonult. Ott június 8-án Kmetyt 
újabb parancs fogadta, mely szerint Pápára kell menetelnie, ahonnan figyelemmel kísér
heti a Sopron és Szombathely közötti vidéket, különösen az utak forgalmát. A folyama
tos felderítésre és ellenőrzésre ismét elsősorban a huszárokat alkalmazta. A hadosztály 
kiküldött járőrei arról tudósították Kmetyt, hogy a Rábán túl élénk csapatmozgás észlel
hető, mely elsősorban a Győrben állomásozó VII. hadtestre, egyben a magyar fősereg 
jobbszárnyára jelenthetett veszélyt. A jól megerődített Rába-parti várost déli irányú be
kerítés fenyegette. E körülmények cselekvésre késztették Kmetyt, akit a különböző he-

HL 1848/49.32/174. sz. A Tábori Tüzér Igazgatóság intézkedése a két taracküteg feloszlatására. 1849. június 9. 
38 

MOL P 295 42. csomag, b/46, sz. A tüzérség elosztása, dátum nélkül. 
39 

Bona Gábor. Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Második kötet. Budapest, 
1998.41.0. 

40 HL 1848/49. 33/422. sz. A Kmety-hadosztály kimutatása 1849. június 19-én. 
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lyekről kapott utasítások is sürgettek: parancs érkezett Klapka tábornoktól, a Komárom 
körüli összpontosítás parancsnokától, Poeltenberg tábornoktól a VII. hadtest parancsno
kától és természetszerűleg a Központi Táborkari Irodától is.41 

A Kmety-hadosztály mindenesetre ünnepélyes keretek között bevonult Pápára, de 
nem sokáig időzött a városban, mert a táborkari iroda újabb utasításának megfelelően 
Tétre helyezte át az állomáshelyét, ahonnan a Rába vonala, az átkelőhelyek jól ellenőriz
hetők voltak. 

Kmety hírt kapott arról is, hogy a VII. hadtest fokozza felderítő tevékenységét a fo
lyón túl. A hadtesttel szemben az osztrák III. hadtest két dandára állomásozott, az egyik 
szétosztva, a másik, a Wyss-dandár, zömével Csornán. 

Zambelly Lajos ezredes, a VII. hadtest táborkari főnöke június 12-én értesítette 
Kmetyt, hogy „erős portyázó járőröket" küld az ellenség felé, és ha ott „netán ágyúszót 
hallunk, akkor lovassággal és lövegekkel is oda nyomulunk."42 Mindezek hatására 
Kmety a Csornán lévő ellenséges dandár megsemmisítése mellett döntött. 

Június 12-én tehát a hadtest csapatai a Rábához, Marcaltőre vonultak, ahol Üchtritz 
ezredes, akinek ott volt birtoka és kastélya, saját borával vendégelte meg katonáit. Két 
órai pihenő után a csapatok folytatták a menetüket és Malomsoknál a Rábán átkelve jú
nius 13-án reggel három órára Szilsárkányba értek. Akkorra Kmety, táborkari főnökével, 
Albert Ignác századossal egyeztetve, határozott a Csornán állomásozó osztrák dandár 
megtámadásának módjáról. 

Kmety kettéosztotta hadosztályát. Az egyik oszlop dél felől közelítette meg az ellen
séget azzal a feladattal, hogy akadályozza meg azt a Kapuvár felé történő visszavonulás
ban. Oda osztották be a Vilmos-huszárezred századait, három gyalogzászlóaljat, a 
lovasüteget és a két röppentyűt. A hadosztály fennmaradó része - két zászlóalj, egy va
dászosztály, két század Nádor-huszár, valamint a gyalogüteg - Kmety vezetésével szem
ből közeledett Csornához. 

Csornán a Wyss-dandár három gyalogzászlóalja, egy vadászosztálya, az 1.(Császár) 
dzsidásezred két osztálya, valamint egy ütege és két röppentyűje állomásozott. Reggel öt 
órakor, amikor a magyar csapatok megkezdték támadásukat, már készen álltak a harc 
felvételére. A város bevezető útjai előtt szétbontakozott magyar tüzérség megkezdte a 
helység belső részeinek bombázását, illetve tűz alá fogta az utakat. 

Rövidesen mindkét irányban élénk harctevékenység bontakozott ki, különösen heve
sek voltak a lovassági összecsapások. Az osztrák visszavonulási utat elzárni igyekvő 
Vilmos-huszárok és a Császár-dzsidások véres harcából -két tisztjük elvesztése után - a 
dzsidások kerültek ki győztesen. A visszavonuló huszárokat azonban nem üldözhették, 
mert lovasüteg hatásos tüze, valamint egy gyalogzászlóalj négyszöge visszavetette őket. 
Ezt követően a honvédgyalogság mindenütt tért nyert és az osztrákokat véres harcban ki
szorították a helységből. A parancsnokát is elvesztett ellenség Bősárkány felé menekült. 

41 HL 1848/49. 32/160 sz. Zambelly ezredes értesítése Kmetynek az előrevonás szükségességéről, 1849. 
június 9. Közli Farkas Gyöngyi (szerk.): Saját kezébe ott, ahol... Budapest, 1998. 152. o. 

42 HL 1848/49. 32/388. sz. Közli Farkas Gyöngyi (szerk.): i. m. 156. o. 
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A Kmety-hadosztály az ütközet alatt 53 halottat és 218 sebesültet veszített, a 
lovasüteg állománya azonban sértetlen maradt.43 A bombázás következtében Csorna több 
háza elpusztult. A győzelem után a hadosztály visszavonult Tétre, majd 16-án Pápára. A 
Rába átkelőinek folyamatos figyelése mellett Kmety csapatai ott pihentek. Az üteg pa
rancsnoka ténylegesen akkor már Trsko főhadnagy volt, König a táborkarban irányította 
a hadosztály tüzérségét. 

A június már nem kedvezett a magyar fegyvereknek. A magyar fősereg Vág-menti 
támadási kísérletei nem jártak sikerrel, a kezdeményezés az orosz csapatokkal is meg
erősödött császáriak kezébe ment át. Julius Haynau táborszernagy, az osztrák csapatok 
fővezére a főcsapást a Duna jobb partján kívánta mérni, ezért a főcsoportosítást is ott 
hozta létre. Elsődleges célja Győr birtokbavétele volt, melyhez a kedvező feltételeket a 
város déli irányú megkerülésével igyekezett biztosítani. 

A feladat végrehajtására, a rábai átkelők birtokba vételére a es. kir. III. hadtest június 
26-án kapott parancsot. 

Az ellenség mozdulatai természetesen nem kerülték el a felderítésre egyébként is 
nagy gondot fordító Kmety figyelmét sem, ezért június 26-án Marcaltőre irányította át 
hadosztálya zömét. A lovasüteg is oda vonult és a következő éjszakát készenlétben töl
tötte. A lovakat befogva tartották, így biztosították az azonnali indulás lehetőségét. A 
komoly támadás azonban elmaradt. Az osztrák csapatok azon az éjszakán máshol, rend
kívül erős tüzérségi tüz fedezete mellett, Árpásnál keltek át a Rábán. Az átkelőhelyet vé
dő magyar csapatoknak az óriási túlerő miatt esélyük sem volt feladatuk teljesítésére. 

Másnap, június 27-én Marcaltőt is támadás érte. Kmety úgy ítélte meg, hogy nem 
tudja siker reményében felvenni a harcot, ezért abban bizakodva, hogy a VII. hadtesttől 
erősítést nyer, kedvezőbbnek ítélt állásba, Ihászihoz vonult vissza, ahol a déli órákban 
beérkező dandár azonnal felvette a harcrendet. A közepet a lovasüteg képezte, mely az 
Ihásziba vezető út két oldalán 180-200 lépés szélességben foglalt tüzelőállást. Az üteg 
fedezéséről egy gyalogszázad gondoskodott. A jobbszárnyat négy század Vilmos-huszár 
és négy löveg képezte. A balszárnyon a hadosztály gyalogsága állt fel két löveggel, 
utóbbiakat a Nádor-huszárok fedezték. Az arcvonal előtt csatárlánc húzódott; Kmety két 
ágyút hagyott tartalékban. 

A es. kir. III. hadtesthez tartozó Schütte-hadosztály egyik dandára a kora délutáni 
órákban érkezett Ihászi elé Gerstner tábornok parancsnoksága alatt. A dandárt egy üteg
gel és két század dragonyossal erősítették meg. Gerstner így hat zászlóaljjal, két gyalog
üteggel és két lovasszázaddal rendelkezett. 

A felvonuló ellenség elővédje a magyar harcrendtől mintegy 800 lépésre álló major
nál mutatkozott először. A lovasüteg középső lövege a lovasokat néhány pontos lövéssel 
meghátrálásra késztette. A morva származású „öreg tüzér" irányzónak elég idő állt ren
delkezésére a távolság szabatos meghatározására, mely a pontos tüzelés egyik alapfelté
tele. Mindez azonban nem gátolta az osztrák felet, hogy felvegye harcrendjét, állásba 
rendelje két ütegét és viszonozza a magyar tüzérek tüzét. 

Kmety jelentését és veszteségkimutatását közli Markó Árpád - Balázs József: A csornai ütközet. Had
történelmi Közlemények, 1960. 1. sz., 204-205. o. 
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A következő órákban kitartó, heves tüzérségi párbaj alakult ki. A magyar tüzérség 
némi fölénybe került, amit Kmety azzal is fokozott, hogy a tartalék lövegeket is előre 
rendelte. Az osztrák részről szintén jelen lévő Schütte még a csata folyamán maga is tü
zérségének megerősítését kérte; Árpásról egy fél 12 fontos üteg azonnal útnak is indult.44 

A lövegek mindkét oldalon kitartottak, csupán az osztrák fél helyezett át két löveget. A 
lovasütegnél ebben az időszakban két ló veszteség esett. 

A ritka hosszú és intenzív tüzérségi tüzet a gyalogság és lovasság is jól tűrte. A ha
talmas füstgomolyagban becsapódó gránátok és golyók okoztak ugyan veszteségeket, de 
a sorok nem inogtak meg. Kiváló példát mutatott katonáinak Kmety is, aki kíséretével 
egy dombon, jól látható helyen, látszólag vidáman fogadta a lövéseket. 

A magyar ütegek tüzének hatására az egyik osztrák zászlóalj katonái - veszteségeik 
csökkentésére - a földre feküdtek, mire egy magyar zászlóalj azonnal szuronyrohamra 
indult. A fekvők erre menekülni kezdtek. A rendet csak nehezen lehetett helyreállítani.45 

Ez azonban csupán egy epizód volt az ütközetben. 
A tüzérség lőszerkészlete időközben jelentősen megfogyatkozott. Mielőtt azonban a 

lövegek végképp elhallgattak volna, Kmety döntésre kívánta vinni az ütközetet és a Vil
mos-huszároknak parancsot adott a támadásra. A lendületes támadás azonban egy árok 
mögötti búzatáblában felállított vadászzászlóalj tüzében elakadt. A huszárok visszavo
nultak, rendezték soraikat. Közben a balszárnyon az osztrák gyalogság tett kísérletet a 
támadásra, de még az összeütközés előtt visszavonult. 

Kmety ezt követően újra a Vilmos-huszárokkal kísérletezett, de a vadászok ismét 
visszaverték a támadást, sőt ez alkalommal a két dragonyos század üldözésbe kezdett. 
Azt viszont a lovasüteg lövegei akasztották meg, a dragonyosok a negyedik lövés után 
visszafordultak.46 A tüzelést az tette eredményessé, hogy az ellenség lovassága éppen az 
üteg előtt fordult balra, így az oldalazó tűzzel „utczákat söpörtünk a dragonyosok kö
zött".47 Ezt követően mindkét fél támadásba ment át, Kmety azonban, az ellenség átka
roló mozdulatát látva, megállította csapatait és elrendelte a visszavonulást. Ez azonban 
közvetlen harcérintkezésben nehéz feladat. Különösen nagy szerep hárul ilyenkor a lö
vegekre és az azokat fedező erőkre. A két szárnyon két-két löveg maradt, a többiek gyor
san felmozdony óztak, 5-600 lépésre visszavonultak és új állást állást foglaltak. 

A szárnyon lévő lövegek közben a legnagyobb tűzgyorsasággal tüzeltek, majd a többi 
löveg készenléte után elhagyhatták állásaikat. Ez nem mindegyiknek sikerült, mivel az 
egyik lövegnél időközben jelentős veszteség keletkezett, elesett két ember és elpusztult 
öt ló. Az ellenség, a löveg mozgásképtelenségét látva, vadászzászlóaljával azonnal abba 
az irányba fordult. A fedező félszázad szerencsére nem ijedt meg a túlerőtől és „ellenro
hammal" megvédte a lövegeket. Időközben a lövegeket irányító König százados leszállt 
a lováról és lövegkezelőnek belépve hatásos kartácstűzzel pusztította az ellenséget. Az 
osztrák zászlóalj visszavonult, a szekerészek új lovakat hoztak így sikerült a löveget 

Huszár J.: i. m. 51. o. 
Hatala P.: i. m. 45. o. 
Kapossy Lucián: Pápa város egyetemes leírása. Pápa, 1905. 108. o. 
Szlauka K.: i. m. 55. o. 
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megmenteni.48 Az ütközet után Kmety Tapolcafőre vonult vissza, utóvédként Pápánál a 
Kálvária-dombon hagyott hátra két század Vilmos huszárt és két lovaslöveget. 

Az ihászi ütközet nagyobb részt tüzérségi harcot hozott. Hevességéről a gyalogüteg 
egyik irányzója, Kovács Antal tűzmester a következőket írta: „(...) ágyúink annyira ki
hevültek, hogy még sokáig nem lehetett velük működni, forró mocskos lé folyt ki belő
lük, amint a hátsó csavarral a cső elejét lefelé hajtottuk (,..)"49 

Az ütegek tevékenységét Kmety a Központi Táborkari Irodának tett jelentésében is 
kiemelte: „De az ellenségnek is sokat kellett szenvednie König kapitány lovasütegének 
gyönyörűen vezetett és végrehajtott tüzétől".50 Az ellenség elismerő sorokat ugyan nem 
vetett papírra, de Schütte véleménye, hogy a magyar oldalon nyolc 12 fontos löveg is 
szerepelt volna, magáért beszél.51 Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a tüzértisztek 
nem mindegyike nyújtotta azt, amit elvártak tőle. Az ütközet alatt például Kmety Traub 
Kálmán főhadnagyot, a gyalogüteg parancsnokát nem a lövegeknél, hanem a lőszeres 
kocsiknál találta meg. Magyarázatait nem fogadta el és megtiltotta, hogy tiszti kardját 
hordja mindaddig, amíg becsületét helyre nem állította. Addig csak utászkarddal járhatott a 
főhadnagy. Más kérdés persze, hogy milyen kardot kellett volna hordania Kmetynek, hisz 
hadosztályát egy gyengébb tüzérséggel rendelkező dandár késztette visszavonulásra. 

Az ihászi ütközet másnapján megindult az osztrák fősereg támadása Győr ellen. A 
VII. hadtest számára minden segítség elkésett, vereséget szenvedett és kénytelen volt 
visszavonulni Komáromba, ahol a Görgei parancsnoksága alatt álló erők zöme összpon
tosult. Akkor még volt rá esély, hogy a Kmety-hadosztály hozzájuk csatlakozzon. Más
nap azonban Schütte altábornagy megindította csapatait Pápa felé. A Kálvária-dombon 
hagyott lövegek lövéssel jelezték az ellenség közeledtét, majd parancsnokuk, Trskó had
nagy elrendelte a visszavonulást. 

A Kmety-hadosztály felvette a harcrendet, de az osztrák dandár elfordult Győr felé és 
elvonult. Kmety ezt a napot készültségben töltötte, majd a hadosztály Nagygyimótra vo
nult. Június 29-én tovább meneteltek Csót - Pápateszér felé. Kmety ezen a napon már 
Romándra ért, ahol parancsot kapott, hogy Székesfehérvár felé vonuljon.52 A lovasüteg 
Pápateszérnél Zirc felé kanyarodott. A következő napon Hajmáskéren keresztül Palotára 
meneteltek. A hadosztály július 2-án érte el Székesfehérvárt. 

Székesfehérvárott a hadosztály létszáma jelentősen kiegészült, hozzávetőleg 1500 
újoncot kapott, akik azonban jórészt fegyvertelenek voltak. Egy részükkel a századok 
veszteségeit pótolták, másik részük külön kötelékként követte a hadosztályt. Kmety 
egyébként nem sokáig maradhatott a városban, ugyanis már várta a kormányzó-elnök, 

Thurzó M.: i. m. 121. o. Szerinte a 45. zászlóalj félszázada fedezte az üteget. Huszár J. i. m. idézi 
Pogátsik Miksa: Dicsőséges napok emlékezet. (In: Egyetértés, 1899. 206. sz.) c. munkáját, melyben a 33. 
zászlóalj félszázadáról ír. 

4 Kovács Antal levele Kovács Imréhez 1889. január 12-én, közli Kapossy L: i. m. 112. o. 
50 HL 1848/49. 35/248. sz., 1849. június 28. Közli Huszár J.: i. m. 53. o., ugyanez: Kriegsarchiv, Wien, 

Karten 1967. Akten der Insurgenten-Armee 1849-6-298 No 94B. Itt kívánok köszönetet mondani Hermann 
Róbertnak, hogy több, a lovasütegre vonatkozó iratra felhívta a figyelmemet. 

51 HL 1848/49. 35/219/b. sz., 1849. június 27. Közli Huszár J: i. m. 54. o. 
Mein Leben und Wirken in Ungarn. Irta Görgei Artúr. Megbírálva Kmety György egykori magyar tá

bornok által. Pest, 1861. 10-11. o. 
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Kossuth Lajos rendelete, mely a hadosztályt Paksra rendelte és egyben tudatta a hadosz
tályparancsnokkal, hogy tábornokká nevezték ki.53 

A hadosztály július 3-án reggel indult el és Sárkeresztúron, Sárszentmiklóson, Nagy
dorogon keresztül 5-én reggel érkezett Paksra, ahol Kmetynek újabb parancsra kellett 
várna, ezért a következő napon is a Duna parti faluban időztek. Ott kapta kézhez a főve
zér, Mészáros Lázár tábornok parancsát, mely szerint a hadosztálynak Vetter Antal tá
bornok seregét, a déli hadsereget kell támogatnia. 

A délvidéki helyzet májustól - Jellačič csapatainak megjelenése után - kedvezőtlen 
fordulatot vett, az ott harcoló csapatok erősítésre szorultak. Mivel a minisztertanács jú
nius 29-én egyébként is Szegedet jelölte meg a magyar hadak gyülekezésének helyéül, a 
Kmety-hadosztály odairányítása kétszeresen is indokolt lépés volt. 

A hadosztály július 7-én reggel négy órától kelt át a Dunán, részben hídon, részben 
gőzhajón. Ugyanaznap a késő délelőtti órákban a honvédek már bevonultak Kalocsára, 
másnap Miskén át Hajósra, 9-én Felsőszentivánra, 10-én Katymárra meneteltek. Ott egy 
napot pihentek, majd 12-én Nemesmiliticsre, 13-én Szivácra érkeztek. 

A katonák a Délvidéken teljesen új arculatú háborúval találkoztak. „(...) gyönyörű se
regünk adta magát a rablásnak, [....] mondják, hogy engedelem van két órát rabolni." -
írta Hanny Kálmán a naplójában. Ezen a hadszíntéren nem voltak érvényesek a katonai 
becsület szabályai. A szerb felkelők más feltételeket diktáltak, amihez a magyar katonák is 
igyekeztek igazodni. Mindez meglepte a tüzéreket és nyilván a hadosztály többi katonáját is. 

Július 13-án Sziváctól nem messze, Kishegyesnél, a Guyon Richárd tábornok vezette 
magyar IV. hadtest döntő vereséget mért Jellačičra. A harcban a Kmety-hadosztály te
vőlegesen nem vett részt, de megjelenése mindenképpen sietette az ütközet megvívását. 
A horvát sereg a vereségét követően a Szerémségbe húzódott vissza, így ellenség csupán 
Pétervárad körül és a Titeli-fennsíkon lévő táborban maradt. A Kmety-hadosztály elő
ször Pétervárad felmentésére sietett. Július 16-án bevonultak Újvidékre, ahol ismét óriási 
pusztítással találkozhattak: „csupán 2 ház vagyon ép". A hadosztály zöme átkelt a Duna-
hídon és bevonult a várba, a tüzérség azonban Újvidéken maradt. 

A péterváradi vár felszabadult a teljes körülzáratástól, de délről továbbra is fenyegette 
a jól kiépített sáncok mögött álló ellenség. A sáncok egyik legerősebb pontja Kame-
nicánál volt. Következő feladatként Kmety e sáncok ellen kívánt összpontosított táma
dást végrehajtani, melyhez 22-én a várba rendelte az ütegeket is. Ezt követően a had
osztály kivonult a várból és Kamenica előtt harcrendbe állt. Az ágyúzás mindkét részről 
azonnal megindult és a sötétedés beálltáig tartott. Másnap hasonlóképpen folytatódott a 
tüzérségi tűz. A felek egész nap kölcsönösen lőtték egymást, más azonban nem történt, 
este a hadosztály visszavonult a várba. A látszólag eredménytelen 23-i ágyúharcnak 
azonban értelmet adott az, hogy ugyanaznap Guyon tábornok támadást indított a Titeli-
fennsík ellen. Bár az ellenség Kamenica felől nem kaphatott erősítést, a támadást mégis 
visszaverte. A sikertelen kísérletek után Vetter tábornoknak és csapatának Szegedre 
kellett vonulnia, ahol a magyar fősereg gyülekezett. A Guyon tábornok vezette IV. had-

Kossuth Lajos összes munkái. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. XV. k. (S. a. r.: Barta István) Bu
dapest, 1955. 636. o. 
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test el is hagyta a hadszínteret, helyét Titel előtt a Kmety-hadosztály foglalta el. Július 
24-én már Kátyon, másnap pedig Zsablyán állomásozott a sereg. 

A következő napokat ott töltötték és a titeli tábort figyelték. A feladat rendkívül ne
héz volt, nem csak az ellenség miatt, hanem mert olyan területen állomásoztak, melyet a 
háború teljesen kimerített. „Egy egy eléhezett, kiaszott kutya vagy macska vánszorgott 
néha, az egykor őt tápláló épület romjai körűi, ha valamely kincset lelhetni vágyó hon
véd kotorászott körülötte. A csapat nagy ínségére vált, hogy vize nem volt iható, miért is 
Kmethy ecetet osztatott ki a legénységnek, hogy a vizet azzal keverjék, s talán ezen in
tézkedésnek köszönhetni is azt, hogy táborában a járványos hideglelés, dacára a bor
zasztó dinnyeevésnek, nem harapódzott oly igen el."54 

A rendkívül kedvezőtlen viszonyok okozhatták, hogy a tábor szerb-osztrák védőinek 
július 30-án jól induló támadást sikerült intézniük. A meglepett előőrsök Zsablyáig hát
rálták, ahol azonban a hadosztály már rendezte sorait. Az ütegek hatásos tüze megállí
totta az ellenség előretörését, sőt a honvédek támadásba mentek át. Visszaűzték a tábor 
védőit a sáncok közé, sőt a lövegek úgy foglaltak állást, hogy még a sáncok mögött is 
lőhettek a hátrálókat. Végül azonban 18 fontosak „köszöntek" a magyar tüzérségre, s az 
ütegek visszavonultak. A következő napon a Kmety-hadosztályt is Szeged felé rendelték. 
Augusztus l-jén Csurogon keresztül B ácsföldvárra, 2-án Óbecsére és Magyarbecsére 
vonultak. Augusztus 4-én átkeltek a Tiszán és Beodrára vonultak, onnen azonban a 
lovasüteget visszafordították, hogy lövegpárokra bontakozva biztosítsa a Tisza vonalát. 
Az üteg végrehajtotta a feladatát, majd másnap a hadosztály után vonult a Nagykikindai 
táborba. Onnan a következő napon Hatzfeldre, majd augusztus 8-án Gyertyámosra érke
zett. Közben a hadosztály létszáma a különböző csatlakozó csapatokkal révén jelentősen 
megnövekedett. 

Augusztus 9-én hajnali három órakor már világító röppentyűk jelezték, hogy azon a 
napon Magyarországon végleg eldől minden. Temesvárnál a legnagyobb magyar sereg 
csatát vállalt az osztrák fősereggel. A főparancsnokságot átvevő Bem tábornok már a 
Kmety-hadosztály beérkezése előtt megindította a támadást. A hadosztály mindenesetre 
teljes harckészültségben vonult Szakáiházára és várta, hogy kivegye részét a küzdelem
ből. A lovasüteg az utóvédben kapott helyet, hisz az osztrák hadsereg a Tisza felől ül
dözte a magyar csapatokat. 

A Temesvár közelébe ért hadosztály tehát Szakálházánál táborba szállt, miközben a 
csata már javában folyt. Amikor megérkezett Bem támadást elrendelő parancsa, Kmety a 
lovasságot és a tüzérséget azonnal előrerendelte a magyar harcrend balszárnyára. A tá
madás azonban éppen szembe találkozott egy osztrák nehézlovas dandár előrevonásával, 
melyet egy lovasüteg támogatott. A kialakuló véres harcból a IX. lovasüteg is kivette a 
részét. 

Az osztrák támadás visszanyomta a huszárokat, akik jelentős veszteséggel hátráltak. 
A lovasüteg is vesztett két szekerészt és egy lovat. Még nehezebb helyzetbe került azon
ban a gyalogüteg, melynek ráadásul a Beregszó patak miatt kevés helye volt az állás
foglalásra. A vértesek ezt kihasználva már majdnem megszereztek három löveget, de 

ThurzóM.: i. m. 123. o. 
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„Pongrácz Vilmos főhadnagy, Kovács tüzérhadnaggyal s néhány elszánt huszárral az 
ellenség közepette vágott ki, s hozta vissza."55 

Az üteg ezt követően egy kukoricásban foglalt állást. „A tengeriben található tisztá
sokon a gyep a gránátoktól tüzet fogott, e miatt az üteg kocsikat el kellett távolítanunk. 
A töltényeket így nagy távolból a közhonvédek hordták a tűzmesterek felügyelete alatt. 
S legiszonyatosabb volt az hogy az ágyúk bömbölése soha, egy perezre sem szünetelt.56 

A temesvári csata a magyar fősereg katasztrofális vereségével végződött. A hadtes
tek, hadosztályok felbomlottak, számottevően csupán az V. hadtest és a Kmety-had-
osztály őrizte meg a harcképességét. Nyilvánvaló volt, hogy nekik kell a magyar sereg 
roncsainak menekülésszerű visszavonulását fedezniük. Ebben különösen fontos szerepet 
kaptak a huszárok és a lovasüteg. Az utóvéd a Temesvár melletti Gyárvárosnál foglalt 
helyet. Másnap hajnalra azonban már a huszárok is eltűntek, csak az üteg maradt hátra, 
lézengő, visszavonuló honvédekkel. Trskó főhadnagy közülük szedett össze egy félszá
zadnyit, hogy az üteget fedezzék és elindultak Lúgos felé. Ott hosszabb ideig táboroztak 
és csak az osztrák csapatok közeledésének hírére, 15-én indultak Facsét irányába. A két 
helység között az üteg még utoljára tüzelőállást foglalt és megakadályozta, hogy az oszt
rák tüzérség a visszavonulókat pusztítsa és feltartóztatta az üldözőket. „Utoljára dör
dültek meg a NE BÁNTSD A MAGYART érc torkai ...".57 

A facséti haditanács döntése értelmében hadosztály Borosjenőre menetelt, hogy ott -
Görgei tábornok augusztus 13-i fegyverletételének példáját követve - az oroszoknak 
adja meg magát. A honvédcsapatok tehát elindultak, 17-re Soborsinba értek, ahol átkel
tek a Maroson. Azokban a napokban már egyre többen hagyták el a szinte teljesen demo
ralizált, fegyelmet nélkülöző sereget. Annak ellenére, hogy a román lakta vidéken a lema
radók nagy kockázatot vállaltak, egyre kevesebb ember és fogat tartott Borosjenő felé. 

Soborsin elhagyása után az út folytatása egyre több nehézségbe ütközött, az erdős
hegyes terepen már szinte lehetetlen volt tovább vontatni a lövegeket. A tüzérek ezért 
úgy döntöttek, hogy ágyúikat, tarackjaikat használhatatlanná teszik és a maradék lőszert 
megsemmisítik. A gyújtólyukakba szöget vertek és egy tisztáson hagyták a lövegeket, 
melyeket addig, majd egy éven át, minden körülmények között megőriztek. 

Az erősen megfogyatkozott hadosztály és benne a IX. lovasüteg tüzérei, szekerészei 
augusztus 19-én érkeztek Borosjenőre és 20-án letették a fegyvert. 

* 

^ThurzóM.-.l m. 125.0. 
56 Szlauka K.: i. m. 59-60. o. 
57 Thurzó M.\ i. m. 127. o. A Pesten, majd Peceszentmártonban öntött lövegek felirata volt a „Ne bánts a 

magyart!" 
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A IX. lovasüteg a szabadságharc alatt nem vitt véghez semmi olyan különleges hős
tettet, amivel felhívták volna magára a figyelmet. Nem érdemelték ki a vörös sapka vi
selésének jogát, nem döntötték el egyetlen csata, vagy ütközet sorsát sem. Az igazi nagy, 
fordulópontot hozó csatákban ott sem voltak. Az ütegben szolgált tüzérek útja valószí
nűleg átlagos sorsot mutat. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy ne tettek volna 
meg mindent, amit megtehettek. Mindenkor végrehajtották a parancsot, nem hagyták el 
lövegeiket, amire különben is alig volt példa a szabadságharc idején, meneteltek és leg
jobb tudásuk szerint harcoltak. 

Az üteg útjának nyomon követéséből kitűnik, hogy a szabadságharc a közemberek -
honvédek, tüzérek, huszárok - számára a közvetlen harci események mellett is túlnyo
mórészt táborozásokat és nagyon sok nehéz, fáradtságos menetet jelentett, szélsőséges 
időjárási és útviszonyok közepette. Menetelniük kellett vereségek és győzelmek után, 
erős irányítás alatt és szinte teljesen demoralizáltan. Talán ez lehetett a legnehezebb, 
mégis a legfontosabb. 

A sok menetelés másra is jó volt. Akkor tanulták meg igazán a „szakmát", mindazt 
amit egy tüzérnek tudnia kellett. Kiszolgálni a löveget, tölteni, irányozni, távolságot 
megbecsülni, töltetet, lövedéket kiválasztani és még nagyon sok mindent. Elsajátítottak 
mindent, amit a es. kir. hadseregben évekig tanultak, sulykoltak. Ez tette lehetővé, hogy 
ne csak a szívükkel, a lelkesedésükkel vegyenek részt a szabadságharcban, hanem a tu
dásukkal és a szorgalmukkal is. 
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Tamás Csikány 

THE HISTORY OF THE HONVÉD HORSE-BATTERY No 5 (LATER No 9) 
IN 1848-1849 

Summary 

The most successful service of the Hungarian Honvéd Army of 1848 was the artillery. This is 
very remarkable, so much the more as there have not been Hungarian artillery troops in the Impe
rial-Royal Army before. Among the different batteries within the artillery horse-batteries proved to 
be the most practicable and effective; it followed from the fact that the Hungarian Honvéd Army 
always acted unforeseeably and with great impetuousness, it aspired after suddenness in its opera
tions - and the horse-batteries were the best to answer to its special strategical and tactical needs. 
The study follows the history of the Horse-Battery No 5 (later No 9) from its formation to the sur
render. The battery fought mostly with the main body of the Hungarian Honvéd Army (later within 
a detached division); during the campaigns and battles the officers and the rank and file shaw their 
talents several times and proved their alignment to the cause of the War of Independence. Thank to 
two diaries (by an officer and a gun-layer) the activity of the battery can be followed excellently. 

Tamás Csikány 

L'HISTOIRE DE LA VE (PLUS TARD IXE) BATTERIE DE CAVALERIE DU HONVED 
EN 1848-1849 

Résumé 

L'artillerie était l'une des catégories d'armes les plus efficaces de l'armée de Honved hon
groise, formée en 1848. Ce fait mérite absolument l'attention, étant donné que dans l'armée impé
riale-royale il n'y avait pas eu de troupes d'artillerie hongroises. Plusieurs sortes de batteries ont 
été organisées à l'intérieur de l'artillerie, et parmi les batteries celles de cavalerie étaient les plus 
efficaces et le plus utilisables. L'explication la plus importante de cette efficacité est peut-être que 
dans les campagnies et dans les batailles la rapidité, l'élan, et la volonté d'être indevinable, inat
tendu et imprévu caratérisaient souvent l'activité de l'armée de Honved, et les batteries de cavale
rie étaient capables de donner l'aide nécessaire pour cette sorte d'activité. L'étude suit 1 l'histoire 
de la Ve (plus tard IXe) batterie de cavalerie, à partir de sa formation jusqu'à la capitulation. La 
batterie luttait la plupart du temps à l'intérieur du gros de l'rmée hongroise, plus tard dans les 
rangs d'une division détachée. La batterie participait à plusieurs batailles, au cours desquelles les 
officiers et les simple artilleurs de la batterie prouvaient également leur capacité combative, et leur 
engagement pour la guerre d'indépendance. Grâce à deux journaux intimes (écrits par un officier 
et par un pointeur) nous pouvons très exactement suivre le destin de la batterie. 
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Tamás Csikány 

DIE GESCHICHTE DER V. (SPÄTER IX.) HONVÉD KAVALLERIE-BATTERIE 
IN 1848-1849 

Resümee 

Eine der erfolgreichsten Waffengattungen der in 1848 aufgestellten Honvédarmee war die Ar
tillerie. Das verdient auf jeden Fall Beachtung, da in der k. k. Armee keine ungarischen Artillerie
truppen gab. Innerhalb der Artillerie wurden verschiedene Batterien aufgestellt, unter denen sich 
die Kavallerie-Batterie am brauchbarsten und erfolgreichsten erwies. Der Hauptgrund hierfür liegt 
wahrscheinlich in der Kampftaktik der Honvédarmee: sie versuchte immer schwungvoll, uner
wartet und unberechenbar zuzuschlagen, wozu die Kavallerie-Batterien die nötige Unterstützung 
liefern konnten. Die Studie verfolgt die Geschichte der V. (später IX.) Kavallerie-Batterie von ih
rer Gründung bis zur Kapitulation. Diese Batterie kämpfte vor allem in der ungarischen Hauptar
mee und später in einer separierten Truppen-Division. Sie kämpfte bei mehreren Zusammenstö
ßen, bei denen sowohl die die Batterie leitenden Offiziere, als auch die gemeinen Kanoniere 
immer wieder ihr Können und ihre Verpflichtung gegenüber der Revolution bewiesen. Der Weg 
der Batterie ist gut verfolgbar dank den Tagebüchern eines Offiziers und eines Vormeisters. 

Тамаш Чиканъ 

ИСТОРИЯ V (ПОЗДНЕЕ IX) БАТАРЕИ КОННОЙ ТЯГИ 
В 1848-1849 ГОДАХ 

Резюме 

Одним из самых результативных родов войск венгерской гонведской армии, сформиро
ванной в 1848 году, была артиллерия. Этот факт во всяком случае заслуживает внимания, 
ибо в королевской армии не было венгерских артиллерийских войсек. Внутри артиллерии 
было сформировано много различных батарей, среди которых наиболее широко применя
емыми и боеспособными оказались конные батареи. Основной причиной этого было, пожа
луй, то, что гонведская армия в военных походах, сражениях и битвах действовала большей 
частью решительно, внезапно, заставая противника врасплох, чему в немалой мере могли 
способствовать батареи конной тяги. Автор статьи прослеживает до конца историю V 
(позднее IX) конной батареи, начиная с её формирования впредь до сложения оружия. Эта 
батарея большей частью сражалась в составе главной венгерской армии, а затем в рядах 
отдельной дивизии. Батарея участвовала в нескольких сражениях в ходе чего ведущие 
офицеры батареи, а также рядовые солдаты-артиллеристы проявили свою самоотвержность, 
преданность делу освободительной борьбы и показали свою профессиональную 
подготовку. Боевой путь батареи можно хорошо проследить по боевому дневнику батареи, 
который вели один батарейный офицер и наводчик. 
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ÁCS TIBOR 

A MAGYAR HADI FŐTANOD A, 1848-1849 

Az önálló magyar hadügy egyik fő pillérét képező katonai felsőoktatás intézménye, a 
„nemzeti hadiiskola," „egy katonai akadémia" felállítása érdekében 1790-től 1848-ig 
folyó politikai küzdelem során a magyar országgyűlések számos tervezetet és törvényt 
alkottak.1 Az 1790-91. évi országgyűlésen először felvetett eszme, hogy Budán „nemzeti 
hadiiskolát állítsanak fel," nem aludt el. A Budán létesítendő magyar katonai akadémia 
első ismert tervezetét a később neves építész és hadmérnök vezérőrnagy, akkor még 
mérnökkari százados, Péchy Mihály 1792. január 26-án készítette el. A 15 fólióra rúgó 
terv címe: „Egy katona oskola formálásához való summás Első Munka."2 Szerzője rész
letesen felvázolja, miért szükséges és hogyan épüljön fel a budai magyar katonai akadé
mia; befejező soraiban pedig kijelenti, hogy dolgozata lapjai „vajha egy Militaris 
Académiának készítésében csak szemetes Materialékkul is szolgálhatnának: úgy öröm
mel ehhez való bövebbesztéshez készülvén minden erőmet egy ilyen hasznos munkának 
kidolgozására fordítanám." Ám Péchy Mihály munkájára akkor még nem volt szükség, 
az 1792. évi magyar országgyűlésnek nem sikerült elfogadtatnia az első magyar katonai 
akadémia létrehozását. 

A Katonai Ludovika Akadémiáról szóló 1808. évi VII. törvénycikk formálisan létre
hozta ugyan a nemzet által követelt magyar katonai felsőoktatási intézményt, de tényle
ges megnyitását és a magyar nyelven folyó tisztképzést a Habsburg Birodalom érdekeit 
féltő uralkodó és Udvari Haditanács megakadályozta, lehetetlenné tette. Az első önálló 
magyar katonai felsőoktatási intézmény több, mint fél évszázada húzódó történetében 
1848 márciusa hozta meg a gyökeres fordulatot. 

Az 1848 márciusában elfogadott és áprilisban szentesített törvények honvédelmi és 
katonai paragrafusai lehetővé tették, hogy az 1848. április 11-én hivatalba lépő első ma-

L. Kossuth Lajos: Ludovicea polytechnicum. Pesti Hírlap, 1843. 3. (270.) 515-517. o.; Fekete Pál: 
Ludovicea s Polytechnicum. Társalkodó, 1843. dec, 17. (100.) 397-399. o.; Szontagh Gusztáv: Ludoviceum 
Progressista szempontból. Jelenkor, 1847. jan. 7. (24.) 37-38. o.; Szilágyi Sándor: A nemzeti Ludovica Aka
démia története. A Ludovica Academia Közlönye, 1875. 2. sz. 2., 5-12. o.; Uő.: Az első magyar katonai taninté
zet (1808-1849). Rajzok a forradalom utáni időkből. Budapest, 1876. 147-201. o.; Czékus Zoltán: A Ludovika 
Akadémia megalapításának előzményei. A magyar kir. honvéd Ludovika Akadémia története. (Szerk.: Bachó 
László) Budapest, 1930. 11-24. o.; Ajtay Endre: A váci Ludoviceum története. Uo. 25-121. o.; Bachó László: 
A pesti Ludoviceum története 1830-tól 1848-ig. Uo. 123-186. o.; Barcsay-Amant Zoltán: Néhány szó a 
Ludovika Akadémia Történetéhez. Budapest, 1931.; Bérnyei Miklós: A Ludovika Katonai Akadémia kérdése a 
reformkori országgyűléseken. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK), 1986. 2. sz. 300-312. o.; 
Zachar József: Katonai képzés a császári (királyi) hadseregben, 1648-1848. A magyar katonai vezető- és tiszt
képzés története. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: Lengyel Ferenc-Szántó Mihály) Budapest, 1996. 40-51. o.; 
Ács Tibor: Egyetem és előzmény. Hadtudomány, 1996. 3. sz. 26-28. o. 

Péchy Mihály terve egy katonaiskola felállítására Budán, 1792. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
Kézirattár (Kt.) Fol. Hung. 763. sz. Péchy Mihály (Álmosd, 1755 - Fejérszék, 1819) építész és mérnökkari tá
bornok, 1776. április 2-án lett a bécsi cs. kir. mérnökakadémia növendéke, 1779-ben mérnökkari kadét, 1780-
ban mérnökkari főhadnagy; különböző hadmérnöki tiszti beosztások után 1813-ban lett vezérőrnagy és 1815-
ben helyezték nyugállományba. 1808. december 8-án mérnökkari alezredesként javasolták a Ludoviceum igaz
gatójának. Építészeti munkásságának fő művei, a debreceni református Nagytemplom (1805-1821) és a kollé
gium (1804-1818). 

— 303 — 



gyár felelős kormány és hadügyminisztériuma, a honvédelmi rendszer radikális átalakí
tása fontos elemeként, megindítsa az önálló magyar tisztképzést.3 A sajtóban 1848 május 
elején tették közzé a minisztériumok sokrétű feladatkörét, melyek között kiemelten sze
repelt a „Ludoviceum" ügye és működtetése.4 A magyar hadsereg tiszti szükségletét 
biztosító, a hazai felsőoktatás rendszerébe szervesen beletartozó katonai felsőoktatási 
intézmény létrehozása érdekében azonban előrelépés csak azt követően történt, hogy 
Mészáros Lázár elfoglalta tárcáját. 

A hadügyminiszter tisztában volt a kor követelményeinek megfelelő tisztképzés nagy 
fontosságával, amint azt a Magyar Tudós Társaság hadtudományi levelező tagjaként el
mondott székfoglalójában kifejtett nézetei is bizonyítják.5 Jól tudta, hogy régi nemzeti 
követelés a Ludoviceum tényleges működtetése és nagy megtiszteltetésnek tekintette, 
hogy neki „jutott örökségül ezen régi óhajtásnak, ezen követelésnek életet adni."6 A kér
déssel már hivatalba lépésének napján foglalkoznia kellett, mivel 1848. május 23-án Ist
ván nádor átiratban tett javaslatot a hadügyminiszternek egy személy felügyelői beosz
tásban való alkalmazására „az alakítandó Ludovicea katonai növeldébe". Mészáros 
Lázár május 28-i válaszában a királyi helytartónak kifejtette: „ha a lényegesb és sürge
tőbb teendők halmaza ezen növelde rendezetébe ereszkednem később meg engedvén, 
akkor kerül sor az abban alkalmazandó tanár személyzet (...)" kérdésének megtárgyalá
sára és az intézkedésekre.7 

E megjegyzése ellenére a hadügy szövevényes problémáival és a honvédelem égető 
ügyeivel elfoglalt miniszter mégis szükségesnek tartotta, hogy már a következő napok
ban több fontos rendeletet adjon ki az 1836 óta üresen álló Ludoviceum épületében mű
ködő önálló magyar katonai felsőoktatási intézmény megszervezése érdekében, annál is 
inkább, mivel ismert volt előtte, hogy a közvéleményben, de a tudományos, oktatási és 
katonai körökben is vita folyik a katonai felsőoktatás létrehozandó intézményéről, a 

A témáról megjelent rövidebb-hosszabb feldolgozások: Bachó László: A Ludovika Akadémia, mint Ma
gyar Hadi Főtanoda a szabadságharc alatt. I.m. 187-287. o.; Erdélyi Gyula: A tisztképzés problémája 1848-
ban. Honvéd, 1948. 11. sz. 2-6. o.; Hunyadi Károly: Törekvések az önálló magyar katonai főiskola megterem
tésére. - Petzelt József katonapedagógiai elvei. HK, 1971. 4. sz. 677-684. o.; Urbán Aladár: A nemzetőrség és 
honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973.; Uő.: Az 1848-as hadügyminisztérium megszervezése 
(1848 április - december) HK, 1976. 1. sz. 42-75. o.; Ács Tibor: Tudós és katona. Kiss Károly élete és hadtu
dományi munkássága (1793-1866). Budapest, 1982.; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadság
harcban 1848-49. Budapest, 1983.; Uő.: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988.; F. Kiss Erzsébet: Az 
1848-1849-es magyar minisztériumok. Budapest, 1987.; Ács Tibor: Személyzet-könyve a hadi főtanodai nö
vendékeknek, 1849. január 8-15. Forrás a Magyar Hadi Főtanoda 1848-1849. évi történetéhez. HK 1994. 2. sz. 
148-153. o.; Uő.: Mészáros Lázár. Az első magyar honvédelmi miniszter élete és munkássága. Budapest, 
1995.; Uő.: A magyar katonai felsőoktatás 1848-49-ben. Új Honvédségi Szemle, 1996. 8. sz. 26-37.0.; Uő.: A 
magyar tisztképzés 1848-49-ben. A magyar katonai vezető- és tisztképzés története. Tanulmánygyűjtemény. 
(Szerk.: Lengyel Ferenc - Szántó Mihály) Budapest, 1996. 52-68. o.; A magyar királyi honvéd Ludovika Aka
démia és a testvérintézetek összefoglaló története (1830-1945). I. k. (Összeáll.: Radó Tibor) Budapest, 1998. 
56-61.0. 

4 Pesti Hirlap, 1848. május 4. (47.). 397. o.; Budapesti Híradó, 1848. május 9. (831.) 441. o. 
Mészáros Lázár: A katonaságról. A Magyar Tudós Társaság levelező tagi székfoglaló értekezés 1845. (S. 

a. r. Ács Tibor) Budapest, 1979. 90. o. 
Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsájtja Szokoly Viktor. (A továbbiakban: 

MLE) I. k. Pest, 1867. 280-283. o. 
Magyar Országos Levéltár, 1848/49-i minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium, H 75. Általános ira

tok (a továbbiakban - HM) 1848:71. sz. 
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többféle fegyvernemi -gyalogos, lovas, tüzér -, illetve mérnöki és vezérkari tanintézet 
létesítésének lehetőségéről. Mészáros ezért, jelezve a maga és a minisztérium követel
ményeit a leendő tanintézettel szemben, 1848. május 29-én az alábbi hadügyminiszteri 
felhívást tette közzé a sajtóban: 

„Minthogy a haza honvédelme érdekében a magyar Ludoviceum hadi akadémia fel
állítása mindinkább szükségessé válik: felhívom mindazon hadi és más rendbeli egyéne
ket, kik e tekintetben magában képességet éreznek, hogy a nevezett hadi akadémia felál
lítása, e hon törvényeihez, népe jelleméhez, szokásaihoz mért javaslataikat, nekem mie
lőbb beküldeni szíveskedjenek."8 

A felhívásnak jó visszhangja volt, amint a Nemzetőr 1848. június 3-i számában meg
jelent rövid állásfoglalás is bizonyítja: „Hadügyérünk intézkedései közt legelső volt a 
már régóta megalapított, felépített, de az ausztriai ármányok miatt mindeddig meg nem 
nyithatott magyar hadi iskolánk, a Ludoviceum mikénti felállítása s rendezésére úgy 
szinte az újoncállításra nézve a szakértő honfiak tanácsadásait kikérni."9 

A katonai oktatás szakszerűsége érdekében Mészáros Lázár 1848. június l-jén felál
lította a hadügyminisztérium katonai nevelési, összeírási és toborzási osztályát, melynek 
igazgatójául az „érdemteli és szaktudó" Tanárky Antal nyugállományú századost ne
vezte ki.10 Másnap, június 2-án megbízta a létrehozandó hadi akadémia kiszemelt igaz
gatóját, Luberth János ezredest, az 53. magyar sorgyalogezred parancsnokát, a bécsúj
helyi katonai akadémia egykori tanárát, hogy készítse el a Ludoviceum hadi akadémiáról 
szóló törvényjavaslatot, hogy az még az új népképviseleti országgyűlés megnyitása előtt 
a kezébe kerüljön.11 

Az 1792-ben Budán született idős ezredes azonban, különböző okok miatt, nem tu
dott eleget tenni a hadügyminiszter elvárásának. Ezt tükrözte 1848. június 5-én Komá
romból írt válasza, melyben jelentette: kész „a különféle katonai tanodák" tanulmányo
zására, de ahhoz 3 hét szabadságra és egy magyarul jól tudó írnokra volna szüksége. 
Csak e feltételek teljesítése teszi lehetővé, hogy a „kivánt tervet, a kijelölt idő alatt leadni 
képes legyen."12 Erre azonban nem került sor, mivel alakulatának, az 53., Lipót főherceg 
nevét viselő ezred 3. zászlóaljának horvát és szlavón nemzetiségű legénysége „rakon
cátlan magaviseletüvé" vált és ezért áthelyezték Itáliába.13 Luberth ezredest, noha az 
akadémiáról szóló törvénytervezetet nem tudta elkészíteni, Mészáros továbbra is a létre
hozandó hadi akadémia igazgatójává szándékozta kineveztetni.14 Közben a hadügymi
niszteri felhívásra számos tervezet érkezett a minisztériumba, melyeket felhasználtak a 
törvényelőkészítő munkában. 

Elsőnek 1848. június 5-én Pesten dr. Petzelt József egyetemi tanár nyújtotta be „a 
Ludoviceum nevű felállítandó hadi főtanoda elrendezésének tervét." 1848. június 12-én 

Budapesti Hiradó, 1848. június 2. (852.) 525. o. 
9 Nemzetőr, 1848. június 3. 700. o. 
10 HM 1848:652., 667., 784., 989. sz.; Közlöny, 1848. június 22. (14.). 54. o. 
11 HM 1848:116., 134. sz. 
12 HM 1848:223. sz. 
13 HM 1848: 70., 87., 556., 804., 849., 877., 954., 1030. sz. 
14 HM 1848: 730. sz. 
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báró Weis-Finkenaus őrnagy Pozsonyból küldte meg terjedelmes beadványát „Egy kato
nai académia felállítása tárgyában". 1848. június 14-én Hollán Ernő mérnökkari főhad
nagy Lembergből terjesztette elő nézeteit négy fólión „egy, a honban felállítandó hadi 
képezde ügyében," „általános vonalakban". Kászonfeltizből 1848. július l-jén Deák La
jos székely határőr százados nyújtott be a „nemzeti katonai Académia (Ludoviceum) el
rendezése tárgyában" egy rövid vázlatot. Július elejére készült el Czecz János főhad
nagy, hadügyminiszteri segédtiszt munkája - „Értekezés a magyar Ludoviceum ügyé
ben" - 16 fólió terjedelemben. Ugyanekkor kérte fel Kiss Károly őrnagy, az MTA tagja 
Toldy Ferencet, az MTA titkárát: „Nagy jó lenne, ha egy programot készítenél a magyar 
nyelv ügyében a Ludoviceumra nézve." Az Országos Nemzetőrségi Haditanács is meg
küldte a minisztériumnak „Asbóth Lajos nemzetőrségi őrnagy úrnak a Ludoviceai Kato
nai Intézet elrendezésére kidolgozott tervét."15 

Június elejétől a hadügyminiszternek, de főleg Tanárky Antal osztályigazgatónak, a 
beérkezett tervezetek tanulmányozása, a hadi akadémia felállításához szükséges tör
vényjavaslat kidolgozása mellett foglalkoznia kellett a különböző akadémiai beosztások
ra és állásokra pályázó hivatásos és nyugállományú tisztek, valamint civil pályázók kér
vényeivel, sőt július elejétől a növendéki helyekre pályázók folyamodványaival is.16 

Elsőnek 1848. július 4-én a nagyenyedi főiskolát végzett 21 éves Eperjesi Domokos és 
öccse, a 19 éves Albert folyamodott államköltségű növendéki helyért Szatmár vármegye 
ajánlásával.17 Július 28-án, a délvidéki harcokban hősi halált halt apósára hivatkozva, 
özvegy Szathmáry Dánielné kérte a gimnázium első nyelvtani osztályát végzett két fia, a 
9 éves Pál és a 10 éves Károly államköltségen való felvételét a Ludoviceumba.18 

A hadi akadémia felállítása érdekében júniusban még egy fontos lépés történt. A mi
nisztérium által a hadügyi tárca számára előterjesztett félévi költségvetés (16 480 000 Ft) 
8. tételeként a következő szerepelt, „a tudományos szakok egy része még ezidén állíttat
ván fel, kb. 500 000 Ft." Ez az összeg főleg a felállításra kerülő és működését megkezdő 
felsőoktatási intézmény pénzügyeinek fedezését szolgálta19 A hadügyi tennivalókkal el
halmozott Mészáros Lázár a hadi főtanoda érdekében még az országgyűlés megnyitása 
előtt elhatározta, hogy elindítja a tanintézet igazgatójának a király által történő kinevezé
sét. Ezért 1848. június 26-i átiratában felkérte Eszterházy Pál herceg külügyminisztert, 
hogy „azon esetre ha a Magyar Ludoviceum hadi académia életbe léptetik igazgatójául, 
most egyelőre már, Luberth János Lipót főherceg 53. magyar sorgyalog ezredbeli ezre
dest legkegyelmesebben kinevezni és Pestre rendelni méltóztatnék Ö es. kir. felsége ko
ronás királyunk."20 

15 A felsorolás sorrendjében a tervezetek: HM 1848: 11825/2925., 516., 1000., 3358. sz.; Magyar Országos 
Levéltár, 1848/49-i minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium, H 155. Felvételi kérelmek a Ludoviceumba 
(a továbbiakban - Ludoviceum) 1848: 27. sz.; A Mészáros család iratai. A Bajai Türr István Múzeum Adattára 
(a továbbiakban - BTIMAt) 1017/11. sz.; MTA Könyvtár, Kézirattár, Régi Akadémiai Levéltár (a továbbiakban 
- RAL) Magy. írod. Lev. 4-r. 77. sz. 260. o.; HM 1848:495., 6551/131. sz. 

16 Ludoviceum 1848:12., 38., 44., 50., 54., 61., 80., 81., 85., 92., 98. sz. 
17 Ludoviceum 1848:225.; HM 1848: 3363. sz. 
18 Ludoviceum 1848:210.; HM 1848: 4043. sz. 
19 HM 1848:497., 556., 71 l.sz. 
20 HM 1848:730. sz. 
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Közben a hadügyminisztériumban megvizsgálták, melyik alkalmas a benyújtott ter
vezetek közül a legkevesebb kiegészítés után arra, hogy Mészáros az országgyűlés elé 
terjessze. A hadügyminiszter számára dr. Petzelt József, „a magyar kir. tud. egyetemnél 
a mérnöki szak tanulmányok r. ny. tanára, néhai hadi tanár" tervezete tűnt a legelfogad-
hatóbbnak, mivel kidolgozottsága alapján és tartalma szerint változatlan formában az új 
országgyűlés elé terjeszthette. Ám ami ennél is fontosabb, Petzelt József 1848. június 5-i 
tervezetének alapelvei teljesen egyeztek Mészáros Lázár elképzelésével és törekvésével: 

„Az intézet elvét és alapját arra igyekeztem fektetni, hogy a gyermekekből nemcsak 
gyakorolt lovasok, gyalogosok, tüzérek s táborkari és hadi mérnökök váljanak, hanem 
hogy ha közülük valamelyik a katonai pályára hivatását gyengülni érezné, szakmányi ki-
képeztetésének hasznát a polgári életben is vehesse (...). Továbbá, mivel a növendékek a 
hazától nyert nevelést elszigetelten nem használhatják, hanem csak a társadalomban s 
annak hasznára, azért az emberektől el nem zárathatnak. Ezért a tanulmányi órákon kívül 
a társalgás szabad levén, ajánltatott, hogy azt felhasználják, miként így a műveltebb tár
saság emberei között polgárokká is idomuljanak."21 Álláspontja szerint olyan magyar 
hadi akadémiát kell létrehozni, hogy „ha sikerül, úgy az a maga nemében Európában 
egyetlen intézet lett volna". 

Egy ilyen korszerű katonai felsőoktatási intézmény létrehozását az ország egyre sú
lyosbodó katonai helyzete is sürgette. A tiszti utánpótlás szakszerű megoldását a haza 
megmentésére szükséges összesen 200 000, illetve azonnal kiállítandó 40 000 újoncról 
hozott 1848. július 11 —i országgyűlési határozat is elodázhatatlanná tette. A tiszthiány 
nagyon komoly gondja csak a magyar katonai oktatás teljes reformjával, többek között a 
katonai felsőoktatási intézet felállításával látszott megoldhatónak. Mészáros Lázárnak és 
a hadügyminisztériumnak egyszerre kellett kidolgoznia az ország védelmére szükséges 
katonai erő kiállításáról és a magyar hadi főtanodáról szóló törvényjavaslatot. Ez utóbbi
val kapcsolatban a hadügyminiszter abban reménykedett, hogy ha 1848 augusztusában 
az országgyűlés megszavazza, október l-jével meg is indulhat majd a képzés a hadi fő-
tanodában. 

A magyar tisztképzés gyorsabb megoldásának ügyét a nemzet közóhajtására hivat
kozva az országgyűlés 1848. július 19-i ülésén Kubinyi Ferenc képviselő is felvetette, és 
egyúttal felszólította a hadügyminisztert, hogy terjessze elő javaslatát a Ludoviceum vo
natkozásában. Mészáros Lázár a felszólításra válaszolva bejelentette: „Ludoviceum 
iránti tervem készen van. Ezen intézet létesítése végett a budgetben 100 000 pengőfo
rintot fogok kérni, mint amennyi működésének megindítására szükséges. Jelentem to
vábbá, miként a tanfolyamot, ha Isten megsegít, az 50 egyénből álló első osztállyal, 
rögtön meg akarjuk kezdeni."22 Az országgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette a had
ügyminiszteri nyilatkozatot. 

Mészáros Lázár azért tehette meg magabiztos bejelentését, mert minden vonatkozás
ban elfogadta a Petzelt József előterjesztéséhez „csatolt mellékletben a főhadi tanoda el
rendezésének fővonalaiban ábrázolt tervét," melyet szerzője a „már fennálló némethoni 
hadi tanodák rendszerőkkeli könnyebb összehasonlítása véget" német nyelven nyújtott 

21 MLE I. k. 283. o. 
22 Közlöny, 1848. július 21. (42.) 186. o. 
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be.23 (Időközben magyar nyelvre fordították.) A miniszter 1848. július 20-án aláírta azt 
és „Alaprajza egy felállítandó magyar katonai főtanodának" címmel, törvénytervezet
ként, benyújtotta az országgyűlésnek. A képviselőház 1848. július 22-i ülésén úgy hatá
rozott, hogy a „hadügyminiszter részéről benyújtatott a magyar katonai főtanodának 
úgynevezett Ludoviceumnak alaprajzát" kinyomtatják és megtárgyalják. A tervezethez a 
hadügyminiszter még mellékelte az „Áttekintése azon tárgyaknak, melyeknek a Ludo-
vicea megnyitása előtt vagy már készen lenni, vagy a mikhez legalább mindjárt hozzá 
fogni kellene" című okmányt, amely felsorolta mindazokat az elhelyezési, berendezési 
tárgyakat, oktatási eszközöket, melyeket a képzés megindításához szükségesnek ítélt.24 

A Mészáros-Petzelt tervezet nem a tiszti igények azonnali kielégítésének, hanem a 
magyar hadsereg jövőbeli, 4 illetve 7 év múlva elképzelt, vagyis 1852. és 1855. évi szük
ségleteit figyelembe vevő klasszikus program volt. A javaslat szerint a főtanoda „fela
data csak az lehet, hogy a magyar hadsereg, és a mozgó honvéd számára fiatal embereket 
neveljen kik a hadi tudománynak minden előismereteiben kiképezve, mint főtisztek ki
tűnő hasznavehetöséggel bírjanak, s a legkitűnőbb talentumokból egy nevendékiskolát 
alakítson az utászi s felsőbb segédi szolgálat, a vezérkar és a mérnöktest számára."25 

E cél elérése érdekében a főtanodai oktatás elemi és felső tanfolyamon folyt volna. A 
négy évfolyamos elemi tanfolyamot - 3 elméleti és 1 gyakorlati évet - (14-től 18 éves 
korukig) végzettek hadnagyként kerültek volna valamelyik fegyvernem első tiszti be
osztásába. A 3 éves elemi tanfolyamot kiválóan befejezett növendékek viszont 18-tól 22 
éves korukig tovább tanultak volna a 3 éves elméleti és 1 éves gyakorlati felső tanfolya
mon, majd a sikeres államvizsga után, a rangsorban 4. éves hadnagyként, vagy főhad
nagyként kerülhettek volna utásztiszti, felsőbb segédtiszti, mérnökkari és vezérkari tiszti 
beosztásokba. 

A tervezet részletesen ismerteti az Európában egyedülálló katonai felsőoktatási in
tézmény tantervét, az elemi tanfolyam 22 elméleti és 18 gyakorlati tantárgyát, illetve a 
felsőbb tanfolyam 18 tantárgyát, kiemelve a magyar, a német, a francia és az angol 
nyelv, a matematikai, a műszaki, a katonai, a fegyvernemi, a hadművészeti és a hadtör
téneti tantárgyak oktatásának jelentőségét.26 Ez a főtanodai képzés hosszú távon biztosí
totta volna a magyar hadsereg gyalogos, lovas, tüzér-, műszaki, mérnökkari és vezérkari 
tiszti utánpótlását. Sőt mi több, a főtanodai mérnökképzés kielégítette volna az ország 
civil mérnökszükségletét is. Ezenkívül e „főrendeltetésén kívül még eldöntő befolyással 
is fog lenni a nép gyakorlati kiképzésére, ha ezen intézetből kilépő értelmiségek olly 
czélirányosan használtatnak."27 A törvénytervezet a korszerű hadtudományi és pedagógia 
elvek alapján részletesen szabályozta a főtanoda működésének minden területét, az ok
tatás és nevelés tartalmát és formáját. 

ZJHM 1848:11825/2925. sz. 
24 HM 1848:11820/2920., 11825/2925. sz.; Közlöny, 1848. július 23. (44.) 194., 199. o.; július 25. (46.) 

206-207. o.; Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (Szerk.: Beér János, a bevezető tanulmány írta Beér 
János és Csizmadia Andor.) (A továbbiakban: Beér-Csizmadia) Budapest, 1954. 592-600. o. 

25 HM 1848:11820/2920. sz.; Beér-Csizmadia 592. o. 
26 Uo. 592-595. o. 
27 Uo. 595-599. o. 
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A hadi főtanoda ügyében kétirányú munka indult meg, egyrészt a hadügyminisztéri
um szervező és előkészítő tevékenysége, másrészt a képviselőház törvényalkotói mun
kálkodása. A képviselők 1848 július utolsó hetében megkezdték a hadi főtanoda alapraj
zának vizsgálatát, míg a hadügyminisztérium meggyorsította erőfeszítéseit a tanintézet 
megnyitásáért. Mészáros Lázár, miután korábbi átiratára 1848. július 31-én megkapta a 
külügyminiszter július 14-i keltezésű válaszát, mely szerint a Ludoviceum „hadi akadé
mia törvény általi elrendezése előtt igazgatót" a király nem nevez ki, más úton próbálta 
célját elérni.28 Még ugyanaznap István nádor és királyi helytartó elé terjesztette, hogy 
„Luberth János, Lipót főherczeg ezredbeli ezredest a magyar Ludoviceum hadi akadémia 
igazgatójául előlegesen annál inkább kinevezni méltóztassék. Minthogy ezen ezredes a 
Bécsújhelyi akadémiában számos éveken át mint tanító kitünőleg működött, és tiszta jó 
szíve, szeplőtelen szelleme, valamint nyájas leereszkedő magaviselete őt leginkább ezen 
állomásra képesíti."29 

Az országgyűlés augusztus 1-i ülésén az elnök már azt jelentette be, hogy a 
„Ludoviceara beadott terv" tárgyalása a képviselők körében befejezés előtt áll és ezért a 
törvényjavaslat előterjesztésére előadót fognak választani.30 A közbejött események -
Mészáros hadügyminiszter augusztus 7 és 14 közötti délvidéki szemleútja - miatt a tör
vénytervezet megtárgyalása elmaradt, de a hadi főtanoda igazgatójának kinevezésére sor 
került. István nádor és királyi helytartó Bécsben, 1848. augusztus 13-i rendeletével 
Luberth János ezredest kinevezte „a magyar Ludoviceum hadi academia igazgatójául." 
A kinevezés alapján a hadügyminiszter augusztus 18-i átiratában felkérte a külügymi
nisztert, hogy „arról az osztrák hadügyminisztert azon hozáadással tudósítani, miszerint 
Luberth ezredes úr september első napjától vétetik ki ezredének az álványából és tétetik 
át minden új méltóságával járó illetékek és járulékok élvezetébe. Felkérem egyszersmind 
a nevezett hadügyministeriumot, miszerint Luberth ezredes úrnak ide mellékelt oklevelét 
kézbesíteni, és őt haladéktalanul új állomása elfoglalására utasítani szíveskedjék."31 

Másnap, Mészáros Lázár hivatalosan értesíti Luberth János ezredest, hogy „Önt a Ma
gyar Ludoviceum hadi akadémia igazgatójául" kinevezték és ezért felhívja az „ezredes 
urat minden dolgait akkép elintézni, miszerint első felhívásomra, mely legfőllebb 10 nap 
múlva fog történni, hogy Önnek a Ludoviceumba áttevését közhírré fogom téteni, új ál
lomását haladéktalanul elfoglalhassa."32 

Közben 1848. augusztus 16-tól éles viták közepette zajlott az országgyűlésben a ma
gyar hadseregről szóló törvényjavaslat tárgyalása, mely lekötötte Mészáros Lázárt, bár a 
hadügyminisztérium folytatta a hadi főtanoda megnyitásának előkészületeit. Közismert, 
hogy a heves hadügyi vita augusztus 21-én majdnem Mészáros Lázár tárcájáról való le
mondásához vezetett, de végül, kompromisszumok árán, augusztus 26-án a képviselőház 
hitelesítette és elfogadta a magyar hadseregről szóló törvényt. Az augusztus 23-i ország
gyűlési ülésen, amikor a törvény 21-25. paragrafusait vitatták, Buday Endre mádi képvi
selő napirend előtti felszólalásában kitért a vajúdó hadi főtanoda ügyére. Megállapította, 

HM 1848:1668. sz. 
Uo. 
Közlöny, 1848. július 25. (46.) 206. o.; augusztus 3. (55.) 258. o. 
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hogy az „újonczállítási törvényjavaslat megvitatása alkalmával meggyőződhet mindenki 
arról, miszerint a hadsereg tekintetében legnagyobb baj az, hogy tanult tisztjeink nincse
nek. Ezen a bajon múlhatatlanul segítenünk kell, (...) ez nem történhetik meg máskép 
csak egy katonanevelő intézet által." Ezért kérte a képviselőházat, hogy a Ludoviceum 
hadügyminiszter által beadott „alaprajzát" holnapután, vagyis augusztus 25-én, „mikor 
az újonczállítási törvényjavaslat authenticatiója fog előjönni, ezt is a napirendre kitűzni, 
hogy a katonanevelő intézet minélelőbb czélszerűen életbeléptethessék."33 

Az indítványra Mészáros hadügyminiszter válaszként kijelentette, hogy ha „az új is
kolai évvel ezen intézetet már életbe akarjuk léptetni," tüstént meg kell kezdeni „az elő
munkálatokat". Az épület vakolatát helyre kell állítani, bútorokat és más egyebet, amire 
szükség van beszerezni, a munkálatokra szerződéseket kötni, tanárokat kinevezni, „egy 
szóval mindenről kell gondoskodni, s csak egy hónap van előttünk. Méltóztassanak tehát 
határozni." A képviselőház Kossuth Lajos javaslatára közfelkiáltással felhatalmazta a 
hadügyminisztert, hogy „meg tehet mindent, miket szükségesnek tart" a tanintézet az évi 
megnyitása érdekében. Mészáros Lázár viszontválaszában elmondta, hogy mindent 
megtesz, de más tollaival nem akarja magát ékesíteni: eladdig a főtanoda ügyeiben ő volt 
a professzor, „de már most nekem kell tanulni, s nem tanítani; s az életbe léptetendő in
tézet igazgatását arra kell bízni, ki az a felőli tervet is kigondolta, s összeállította. (Egy 
hang: ki az?) Lubert ezredes. (Éljen!) 

Elnök: A Ludoviceára nézve tehát azt lehet mondani a jegyzőkönyvben, hogy a 
hadügy minister nyilatkozata következtében is, azon terv nyomán, mely már benyújtatott 
s az osztályokban tárgyaltatott is, a Ludovicea a lehető legrövidebb idő alatt fel fog ál
líttatni."34 

Az országgyűlésben elhangzottak azonban csak részben feleltek meg a valóságnak. 
Mészáros nem feledte, hogy a hadi főtanoda tervének kidolgozója Petzelt József pesti 
professzor volt, akinek fő szerepet szánt a létrehozandó tanintézet életében, ugyanakkor 
abban is reménykedett, hogy a törvényesen kinevezett, nagy tanári tapasztalattal és kato
nai tekintéllyel rendelkező Luberth János igazgatása alatt indulhat meg a magyar 
Ludoviceum hadi akadémia első évfolyamának oktatásai 848 őszén. 

A hadügyminiszter 1848. augusztus 23-án elrendelte a Ludovika épületének rendbe
hozatalát; a munkálatokra a budai erődítési igazgatóság augusztus 25-re versenytárgya
lást hirdetett meg a sajtóban, augusztus 24-i rendeletében pedig utasította a budai, a zág
rábi, a nagyszebeni, a temesvári és a péterváradi főhadparancsnokságot, hogy tegyék 
közhírré: Magyarország nádora és királyi helytartója Luberth János ezredest „a magyar 
Ludoviceum hadi academia igazgatójául" nevezte ki, a rendelet augusztus 25-én a sajtó
ban is megjelent és a magyarországi főhadparancsnokság alárendelt szervei és csapatai 
számára augusztus 28-án adta ki az erről szóló intézkedést.35 Közben egész augusztus 
hónapban egymás után érkeztek be a hadügyminisztériumba az ország minden részéből a 
hadi főtanodába pályázó fiataloknak kérelmei. 

•" Közlöny, 1848. augusztus 25. (77.) 390. o. 
34 Uo. 
35 
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Közismert, hogy Mészáros Lázár hadügyminiszter az országgyűlés és a kormány 
döntése alapján 1848. augusztus 27-től szeptember 29-ig a déli hadszíntéren tartózko
dott. Ez idő alatt szemmel láthatóan megtört a hadi főtanoda megnyitásáért folyó munka, 
bár a hadügyminiszter a távolból is szorgalmazta Melczer Andor ezredes, hadügyi ál
lamtitkárnál a szükséges intézkedések és rendeletek közreadását. Augusztus 30-án 
Verbászról írta államtitkárának: „Kérem továbbá, ha Luberth ezredes úr megérkezne a 
szükséges előkészületeket a Ludoviceumi iskolánknak ötven személyre felbútorozásáért 
és a szükségeseknek megvételét elrendelni. Fölhivén a fináncz ministeriumot a szüksé
ges pénzösszeg előlegezésére."36 Melczer augusztus 31-én közzétette a sajtóban had
ügyminisztérium felhívását a különböző mesteremberek és kereskedők számára -„ ( . . . ) 
novemberben megnyitandó Ludoviceában 50 növendékre, s az ehhez szükséges személy
zetre megkívántató tantermeknek, lak- és alvószobáknak felbútorzása szándékoltatván" -, 
hogy szeptember 10-én jelentkezzenek Budán a hadügyminisztériumban „az intézet 
igazgatójánál", ahol is „a szükségelt tárgyak részletes leírását és a feltételeket megte
kinthetik."37 

A hadügyminisztérium augusztus végén még úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a kine
vezett igazgató hamarosan - szeptember 9-ig - elfoglalja beosztását és ha nem is októ
berben, de novemberben megkezdődik a rendes hadi főtanodai élet az első évfolyam 50 
növendékével. Erre utalt Pulszky Ferenc külügyminiszteri államtitkár 1848. szeptember 
5-i átirata (a hadügyminisztérium szeptember 10-én kapta meg), melyhez csatolva meg
küldte az osztrák hadügyminiszter szeptember 2-i rendeletét arról, hogy a veronai főhad-
parancsnokságon keresztül utasította Luberth János ezredest alakulata átadására és új be
osztásának elfoglalására.38 

A válságos szeptemberi napok - a kormány lemondása, új kormány alakítására irá
nyuló törekvések, Jellačič inváziója, a Szenttamás elleni harmadik támadás előkészítése 
és más hadműveleti ügyek - ellenére Mészáros nem adta fel a reményt a hadi akadémia 
1848 novemberi megnyitását illetően. Sőt, mivel Luberth János ezredes az ígért határidő
re nem foglalta el igazgatói beosztását, szeptember 19-én utasította Gombos László alez
redest, a minisztérium katonai osztályvezetőjét, hogy egyrészt jutassa el „Luberth ezre
des úrnak szóló magánlevelet személyes átszolgáltatás véget",39 másrészt, hogy a távol 
lévő hadügyminiszter megbízásából ismételten szólítsa fel Luberth József ezredest, a 
magyar Ludoviceum hadi akadémia igazgatóját, „miszerint új állomását elfoglalni annál 
inkább sietni szíveskedjék, mivel a Ludoviceum megnyitásának ideje már igen közel 
van." Az ismételt felszólítás szeptember 22-én meg is történt.40 Közben egész szeptem
berben a hadügyminisztérium, de főleg Tanárky Antal katonanevelési osztályfőnök, 
folytatta a Ludoviceum hadi akadémia szervezésével kapcsolatos munkálatokat, bár a 
kinevezett igazgató távolléte nehezítette az akadémia épületének berendezését, a tanári 

Magyar Országos Levéltár, 1848/49-i minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium. H 76. Mészáros 
Lázár verbászi iratai (a továbbiakban - MLVI) 1848: 21. sz. 
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és kiszolgáló személyzet kiválogatását, a tanterv és működési szabályzat részletes kidol
gozását, a növendéki helyekre pályázók elbírálásának megkezdését. 

Az október elején kialakult drámai helyzet - Batthyány Lajos gróf, ügyvezető mi
niszterelnök október 2-i végleges lemondása, az október 4-i jogellenes királyi rendeletek 
hatálytalanítása az alkotmányos királyhoz való hűség fikciójának fenntartása mellett, az 
Országos Honvédelmi Bizottmánynak (OHB) az ország teljhatalmú kormányává történő 
nyilvánítása október 8-án - teljesen új körülményeket teremtett a hadügyben, de a léte
sítés alatt álló hadi főtanoda kérdésében is. A gyökeresen megváltozott katonapolitikai 
viszonyok megkövetelték az OHB-tól és az OHB-tag Mészáros Lázár hadügyminiszter
től az ország egységes honvédelmének megteremtését, a hadügyi területek és hatáskörök 
új szabályzását, az OHB és a hadügyminisztérium irányító szerepének erősítését. A 
gyorsan változó körülmények és események naponta újabb és újabb erőfeszítéseket kö
veteltek meg Mészárostól, aki miniszteri hivatalában „szorgalmas napszámosként" dol
gozott a hadügy minden területén jelentkező feladatok, problémák, ellentétek és szemé
lyes súrlódások megoldása érdekében, ám soha nem nem feledkezett meg a katonai 
felsőoktatási intézmény megnyitásához szükséges intézkedések és rendeletek kiadásáról. 

A hadügyminiszter mindenekelőtt a Ludoviceum igazgatójának régóta húzódó hiva
talba lépését akarta rendezni. Luberth János ezredes ugyanis, 1848. október 19-én Bé
csújhelyről írt levelében, melyet mint a „Ludoviceum igazgatója" írt alá, betegségére hi
vatkozva hosszabb szabadságot kért. Állítólagos betegségének igazolására mellékelte a 
szeptember 9-i veronai ezredorvosi, az október 17-i és 19-i bécsújhelyi törzsorvosi bizo
nyítványokat.41 Válaszul Mészáros 1848. október 24-i levelében utasította az ezredest, 
hogy azonnal utazzon a fővárosba és foglalja el beosztását,42 október 22-én pedig átirat
ban kérte a magyar külügyminisztériumot és az osztrák hadügyminisztériumot, hogy „az 
állítólag betegeskedése miatt Bécs-Újhelyben időző Luberth János Lipót ezredbeli ezre
dest és a magyar Ludoviceum igazgatóját hivatalosan felszólítani szíveskedjék, hogy ál
lomását azonnal elfoglalni siessen, ellenkező esetben pedig rögtön nyilatkozzon, akarja-e 
azt elfoglalni vagy sem, miszerint ezen nyomós hivatalról rögtön intézkedhessek."43 

Tény, hogy az igazgató távolléte és működésének hiánya károsan hatott a főtanoda 
megnyitásáért folyó munkálatokra és ezen a helyzeten kívánt gyorsan változtatni a had
ügyminiszter. Emellett el kellett hárítania azokat az igényeket, melyeket a fővárosban 
állomásozó alakulatok terjesztettek elő a hadi akadémia épületének felhasználására. Ok
tóber 21-én a pesti lovas nemzetőr zászlóalj az Országos Nemzetőrseregi Haditanácson 
keresztül küldött folyamodványt a hadügyminiszterhez, melyben „a Ludoviceum intézet 
kikövezendő lovagdáját a zászlóalj gyakorlatára átengedtetni" kérte. Mészáros a kérel
met visszaküldte a Nemzetőrségi Haditanácsnak: „addig, míg a Ludoviceum intézete 
életbe léptetésének kérdése el nem határoztatik, az előbb érintett kívánat teljesítését nem 
eszközölhetem."44 

41 HM 1848: 8327/367. sz. 
42 Uo. 
43 HM 1818:8671/2671., 8445/2445., 8446/2446. sz. 
44 Magyar Országos Levéltár, H 2 Kossuth-Polizei Akten 1848-49. (a továbbiakban: KPA) 350/pz.; HM 

1848:6990. sz. 
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A katonai felsőoktatási intézet körüli huzavona csak akkor szűnt meg, amikor a Val
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium október 27-i és az OHB október 28-i átirata alapján 
Mészáros Lázár elrendelhette a feldunai mozgó hadsereg kötelékében a pesti nemzetőr
ség tüzérüteg-parancsnokaként szolgáló dr. Petzelt József egyetemi tanár és nemzetőr tü
zérszázados Pestre vezénylését, hogy 1848 novemberében a pesti tudományegyetemen 
meginduló hadi tanfolyamon a „tüzérség és várvívás" tantárgyát oktassa.45 Mivel pedig a 
hadügyminiszter felismerte, hogy a november elején a fővárosba érkezett egykori tiszttel 
és a hadi főtanoda alaprajzának elkészítőjével, dr. Petzelt József egyetemi tanárral és 
nemzetőr tüzérszázadossal immár meg tudja oldani a felsőoktatási intézet igazgatásának 
hónapok óta vajúdó kérdését, rögtön megbízta őt a hadi főtanoda ügyeinek vezetésével 
és a működéséhez szükséges alapokmányok kidolgozásával.46 

Petzelt rövid idő alatt elkészítette „A magyar hadi főtanoda alakításának terve rövid 
kivonatban" című beadványát és 4 mellékletét („Petzelt Josef Dr. k. egyetemi mérnöki 
tanár és nemzetőrségi tüzérkapitány" aláírással), 1848. november 18-án felterjesztette a 
hadügyminiszternek, aki rögtön elfogadta az azokban foglaltakat.47 Mészáros Lázár és a 
hadügyminisztérium, mindössze a beadvány címén módosítva, 1848. november 22-én az 
összes okmányt az Országos Honvédelmi Bizottmány elé terjesztette „Terv a felállítandó 
magyar katonai főtanoda tárgyában" megjelöléssel. Mészáros Lázár jelezte a bizott
mánynak, hogy a ,jövő januárius 7-én megnyittatni szándékolt hadi főtanoda tárgyában" 
még a következő okmányokat mellékeli: 

1. a felállítandó hadi főtanodába a 200 növendékre megszabott teljes állományhoz 
szükséges igazgatói, tanári és szolgálati személyzet járandóság-kimutatását; 

2. az 1848/49. évben szükséges kiadásokat tartalmazó költségvetést 50 növendékre 
számítva; 

3. a költségvetési tételek összegző ismétlését; 
4. a főtanoda ruházati tervezetét egy mintával. 
Az előterjesztésben a hadügyminiszter arra kérte az OHB-t, hogy az észrevételeket a 

főtanoda érdekében folyó munkálkodások eredményessége érdekében vele közöljék és 
állásfoglalást kért abban is, hogy az 50 növendéki helyre felveendők között milyen arány 

HM 1848:9000/2980.; Magyar Országos Levéltár, H 2 Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bi
zottmány (a továbbiakban: OHB) 1848:1859. sz.; uo. H 54 Vallás és Közoktatási Minisztérium 1848: 701. sz.; 
Közlöny, 1848. október 13. (125.) 625. o.; október 25. (137.) 673-674. o. 

46 Petzelt József (1805 Weisskirchen, Ausztria- 1850. augusztus 14., Szentendre). 1810-től Székesfehér
váron nevelkedett, 1823-tól 1841-ig katonai szolgálatot teljesített, de közben tovább tanult. 1823-1824-ben az 
5. tüzérezered altüzére, 1824-183l-ben a bombászkar bombásza, 183l-l834-ben a 54. sorgyalogezerd zászlósa, 
majd alhadnagya, 1834-1841-ben a 44. sorgyalogezred főhadnagya és az olmützi hadapródiskola tanára, 1841-
ben kilépett a hadseregből. Katonai szolgálata alatt elvégezte a győri Akadémiát, a pesti egyetemen 1825-ben 
mérnöki, 1830-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1841. március 27-én kinevezték a pesti egyetem Mérnö
ki Intézete vezetőjének, egyben a gyakorlati mértan tanszékén a geodézián kívül a víz- és hídépítéstant és az 
építészetet is előadta. Az Institutum Geometricum legkiválóbb vezetőjeként 1844-ben megszerkesztette a nagy 
sikert aratott tükrös felmérő műszert, a cathetometert. Korszerű geodéziai tananyaggyűjtményét 1847-ben ad
ták ki „Petzelt József előadásai a gyakorlati mértanból. Geodézia I—II. rész" címmel. 1848 júniusától nemzetőr
tiszt, szeptembertől százados, ütegparancsnokként részt vett a feldunai hadsereg harcaiban. A szabadságharc 
leverése után néhány hónapi fogság után (Pest, 1850.) kegyelmet kapott; Szentendrén földméréseket végzett és 
térképeket készített, mivel egyetemi tanári állásától megfosztották. Ideglázban halt meg munka közben. 

47 HM 1848: 11825/2925. sz. 
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alakuljon ki az alapítványi, az állami és az évi 500 pengőforintot fizetendő növendékek 
tekintetében. Mészáros úgy látta volna célszerűnek az alapítványi, állami és fizető he
lyek arányát, hogy „mindegyikből egy harmadrészt [kellene] venni". Azt is bejelentette, 
hogy az OHB jóváhagyásának reményében és időnyerés céljából a sajtóban másnap, 23-
án közreadja a hadi főtanodába való jelentkezési felszólítást. Érdemes megjegyezni, 
hogy a négy mellékletet „november 22-én, 1848. Petzelt József, tud. egyetemi tanár" írta 
alá, a hadügyminiszter kézjegyével csak annyi áll rajtuk: „Láttam: Mészáros Lázár."48 

Az OHB az előterjesztést és mellékleteit azonnal továbbította a képviselőház elnöké
nek sürgős megtárgyalásra. Az ország nyilvánossága 1848. november 23-án két forrásból 
is értesülhetett róla, hogy végre, 1849. január 7-én, megnyílik a Magyar Hadi Főtanoda. 
November 23-án a Közlönyben megjelent a hadügyminiszter 1848. november 22-i „Fel
szólítása", melyben bejelentette, hogy 1849. január 7-én 50 növendékkel meg szándéko
zik nyitni a hadi főtanoda elemi tanfolyamának első évfolyamát, ha az OHB és az or
szággyűlés jóváhagyja azt. A felveendő növendékek harmada alapítványi, harmada 
államköltségi, harmadik harmada pedig önköltségi helyre kerül. Felvételre azok az ifjak 
pályázhatnak, akik betöltötték 14. életévüket, egészségesek, a magyar nyelvben tökélete
sen jártasak, olvasható írással és némi fogalmazási készséggel, földrajzi, történelmi, 
vallástani ismeretekkel rendelkeznek. Előnyben részesülnek azok, akik jártasak a szám
tanban, mértanban, rajzban és idegen nyelveket beszélnek. A folyamodványokat, az is
kolai és orvosi bizonyítványok, valamint a keresztlevél csatolásával, 1848. december 20-
ig kell benyújtani a hadügyminisztériumba, jelezve, hogy alapítványi, államköltségi, il
letve fizető növendéki helyre jelentkeznek-e. Az ifjak nyilvános felvételi vizsgájára 
1849. január 4-én reggel 8 órától a főtanoda „próbatételi termében" kerül sor, de a pályá
zóknak az előző napon, 1849. január 3-án be kell jelentkezniük „az aligazgatónál a had
ügyminisztérium épületében".49 

Ugyanazon a csütörtöki napon, az országgyűlés november 23-i ülésén, az elfoglalt 
Mészáros Lázár távollétében, Pázmándy Dénes elnök bejelentette, a hadügyminiszter az 
OHB útján azt a kérdést terjeszti a ház elé, hogy bár az 1849. január 7-én „megnyitandó 
Ludoviceumot illető első terv 50 ingyen nevendékre volt előterjesztve, nézete szerint 
azonban, a haza jelen körülményeiben, legalább 200-ra kellene azok számát emelni, s er
re nézve szükséges volna azon összeget megszavazni, mely az alapítványokból ki nem 
telnék".50 Pázmándy, a hadügyminiszter beadványát félreértve, az 1. melléklet (járandó
ság-kimutatás) és a 2. melléklet (költségvetés az 1848/49. évben szükséges kiadásokra) 
adatait összekeverve terjesztette elő megtárgyalásra a képviselőháznak. Ezután Zábor-
szky Alajos jegyző felolvasta Mészáros beadványát a négy melléklettel, amely első hal
lásra még tovább növelte a félreértéseket a képviselők körében a főtanoda leendő növen
dékeinek létszámával és költségeivel kapcsolatban, ami aztán szükségtelen értelmezési 
vitához vezetett. A hadügyminiszter távolléte tovább bonyolította az ügy tárgyalását és 
elhúzta a döntés meghozatalát, ez kitűnik a képviselők felszólalásaiból és indítványaiból. 

48 HM 1848: 11825/2925. sz. 
49 Uo.; Közlöny, 1848. november 23. (166.) 789. o. 
50 L. a részletes tudósítást a képviselőház 1848. november 23-i üléséről: Közlöny, 1848. november 25. 

(168.). 798-799. o. 
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Az először felszólaló Záborszky Alajos szigetvári képviselő azt indítványozta, hogy 
az állam az intézetben legalább 100 ingyenes növendéket tartson és a szegény emberek
nek kifizethetetlen évi 500 pengőforint képzési díjat szállítsák le. Papp Zsigmond 
kisnyéresi képviselő a főtanodában a vallásra nézve látott megkülönböztetést, mivel a 
katolikus lelkész 800 ft., a református lelkész 600 ft. fizetést kapott volna; kérte, legyen 
egyforma a fizetés. Szunyogh Rudolf nagykállói képviselő Záborszky javaslatához csat
lakozott. Mivel kívánatos, hogy „ezen intézetben a szegények közül minnél többen ne
veltethessenek", azt ajánlotta, hogy az évi képzési díjat 300 pengőforintban állapítsák 
meg. Halász Boldizsár dabasi képviselő egyetértett Záborszky két indítványával, egy
részt hogy az ország költségén évfolyamonként 100 ifjat tanítsanak, másrészt hogy egy 
ifjú évi képzési díja 300 pengőforint legyen, s ha a költségek magasabbra rúgnának, a 
különbözetet az állam fedezze. Vlád Alajos nagyzorlenzi képviselő egyetértett azzal, 
hogy a szegénysorsúaknak az intézetben 100 ingyenes helyük legyen, de a vagyonosak 
fiuk neveléséért évi 500 forintot fizessenek. Dobozy képviselő ugyanakkor ellenezte az 
ingyen tanítást és követelte, hogy az alapítványtevők mondjanak le a jogaikról. Asztalos 
Pál huszti képviselő úgy vélekedett, hogy az alapítványok miatt az intézetben nem érvé
nyesülhetnek a demokratikus elvek, ezért támogatta a 100 ingyenes helyet és az évi 2-
300 pengőforintnyi, képzési díjat. Besze János esztergomi képviselő indítványozta, hogy 
a nemzeti katonaképző intézet összes növendékét, akik tisztként készek lesznek a hazáért 
életüket is feláldozni, államköltségen képezzék ki. 

E felszólalások után a ház elnöke felhívta a képviselők figyelmét, hogy ne bonyolód
janak bele a részletekbe, mert a fő kérdés a fötanoda mielőbbi megnyitása. Nem értett 
egyet a „kegyosztogatással," az összes növendék ingyenes oktatásával és indítványozta, 
ha ilyen részletesen tárgyalják a javaslatot, akkor legjobb volna kinyomtatni és minden 
képviselő kezébe adni a vitaanyagot. Az ezután felszólaló Csiky Sándor egri képviselő 
úgy vélekedett, hogy az intézetnek minél több jól képzett katonát kell adnia a hazának és 
a képzésben a szegényebbeknek is részesülni kell. Mégse legyen azonban az összes hely 
ingyenes, maradjon meg az alapítványtevők növendéki kinevezési joga, de az évi képzé
si díjat szállítsák le 2-300 forintra. A különböző nézetek és indítványok hatására Mada
rász László csákvári képviselő leszögezte: a legfontosabb a hadi fötanoda 1849 január 
eleji megnyitása. Ezért meg kell bízni a hadügyminisztert, hogy 50 növendékkel nyissa 
meg az intézetet és a törvényjavaslat vitája előtt ki kell nyomtatni az említett vitaanya
got, hogy a Ház meghatározhassa az intézet alapelveit. Az ismét felszólaló Szunyogh 
képviselő elfogadta a január elsejei megnyitást, de 100 növendékkel és a sürgős tárgya
lás miatt nem javasolta a tervezet kinyomtatását. 

Az elnök erre feltette a kérdést, hogy kíván-e a Ház határozni, nem a lelkészek fizeté
se tekintetében, hanem afelől, hogy 50-nél több legyen a növendékek száma és az évi 
500 pengőforintnyi tandíjat leszállítsák? Kazinczy Gábor sátoraljaújhelyi képviselő azt 
indítványozta, hogy a főtanodát állítsák fel, de a 100 000 forintról szóló törvényjavasla
tot is nyomtassák ki, mert néhány napi halasztás után nyugodtan dönthetnek. Ezzel 
Záborszky képviselő nem értett egyet, mivel megítélése szerint nem törvényjavaslatról, 
hanem csak hadügyminiszteri átiratról kellett rögtön határozni. Az eltérő álláspontokat 
látva Deák Ferenc zalaszentgróti képviselő indítványozta, hogy a „Ludovicea Felállításá
ra (...) [az] új javaslatot combinálva a másikkal kell tárgyalni", vagyis a júliusival 
együtt. A néhány napi halasztás valóban nem jelenti „az intézet felállításának elhalasztá-
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sát", de a képviselőháznak nem szabad kapkodva határoznia, hanem „a beadott javaslatot 
ki [kell] nyomtatni, és a szabályok értelmében a másik javaslattal együtt tárgyalás alá 
venni." Az elhangzottak alapján Pázmándy Dénes elnök kimondta, hogy a már kinyom
tatott és részben megtárgyalt „Ludvicea felállítási tervezetet," nemkülönben az ülésen 
felolvasott javaslatot, mely „amannak némi pótléka, recapitulatiója, s a költségeknek a 
basist megtartja", tehát mind két okmányt újra nyomtatva fogják megtárgyalni. 
Mindezenközben Halász képviselő indítványozta, hogy a kérdést szavazással döntsék el. 
Válaszként az elnök megszavaztatta az országgyűléssel, hogy a hadügyminiszter által 
benyújtott, a költségvetést is magában foglaló iratot kinyomtatják és az előző tervezettel 
együtt megtárgyalják. 

A döntés kedvező volt abból a szempontból, hogy az országgyűlés következő üléséig 
tisztázni lehetett a hadi főtanodával kapcsolatos félreértéseket és azt a sokat vitatott kér
dést, hogy az intézmény működését hány növendékkel és milyen évfolyamokkal kezdje 
meg az új esztendő első napjaiban. A hadügyminisztériumnak nem kis problémát jelen
tett, hogy a főtanoda növendékei közé pályázók között sok volt a 16 és 18 éves, középis
kolát végzett ifjú és egyetemi hallgató. 

A parlamenti vitában elhangzottak és az ország katonai helyzete arra késztették dr. 
Petzelt József egyetemi tanárt, hogy 1848. november 27-én felterjessze Mészáros Lázár 
hadügyminiszternek „A Ludoviceaban a rendszeres tanfolyam mellett ideiglenesen fel
állítandó rendkívüli egyévi összpontosított elemi tanfolyam" tervét.51 A tervben a tudós 
előadta, hogy a hazának égetően szüksége van tisztekre, ám a jóváhagyásra kerülő főta-
nodai oktatási rendszer csak évek múlva tudna szakképzett tiszteket a hadsereg rendel
kezésére bocsátani. Az eredeti évi 50 növendéket képző rendszer mellett tehát, a jelen 
sürgető szüksége miatt, az egyetem bölcsészeti karát és az ipartanodát végzettek, vala
mint a jogi, mérnöki és hittudományi évfolyamok hallgatói számára a rendkívüli egyévi 
összpontosított elemi tanfolyamot kellene indítani 150 fővel,. A főtanoda 3 éves alsóbb 
elemi tanfolyama anyagát tömörítő rendkívüli egyévi összpontosított elemi tanfolyam 
1849. január 7-től augusztus 31-ig tartana, melyben heti 36 órában a következő tantár
gyakat oktatnák: „1. Szám[tan], betűszám [tan], mértan rövid ismétlése; 2. Hadi földrajz, 
álladalom és földtértan; 3. Hadi történettan; 4. Fegyver- és tüzértan, várvívás; 5. Árká-
szat és sáncépítészet; 6. Gyalog szolgálat, ügyesítés és fegyvergyakorlat; 7. Elemi hadi 
mütan (Taktika); 8. Hadi fogalmazás és századbani írás üzés; 9. Térképi rajzolás; 10. 
Vonalzói és vetületi rajz, és alkalmazása tüzéri és erősítési rajzra; 11. Vívópenge, kard és 
szurony vívás, testi gyakorlás, úszás esténként; 12. Gyalog fegyver és tüzéri fegyvergya
korlás nyáron." 

A rendkívüli egyévi összpontosított elemi tanfolyamot elvégzők hadnagyként kerül
tek volna az alakulatokhoz, a kitűnően végzettek pedig 1 vagy 2 éves rendkívüli vezérka
ri tiszti tanfolyamon, illetve 1 vagy 2 éves rendkívüli mérnökkari tanfolyamon folytatták 
volna tanulmányaikat, melyek befejezése után a magasabb végzettségű tisztek vezérkari 
és hadmérnöki beosztást nyerhettek volna a hadseregben. Petzelt terve szerint, ha a hely
zet úgy kívánná, akkor 1849-50-ben ismét lehetne indítani egy rendkívüli tanfolyamot, 
de a következő, harmadik esztendőben megszűnhetne a rendkívüli tanfolyam, hiszen az 
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eredeti intézeti rendszer alapján képzettek, hadnagyként, már betölthetnék az alsóbb 
tiszti beosztásokat. 

Petzelt tervezete valószínűleg Nádosy Sándor ezredeshez, a hadügyminisztérium ka
tonai osztálya vezetőjéhez került, aki, annak lényegét módosítva, 1848. december 7-én 
másik koncepciót terjesztett az OHB elé.52 Indoklása szerint az adott viszonyok között, a 
tisztképzés 6 évfolyamra való széthúzása miatt, a főtanoda működése csak félsiker lenne, 
ezért célszerűnek tűnne, ha minden 40 éves életkor alatti, a szükséges előképzettséggel 
és iskolai végzettséggel rendelkező pályázót felvennének az intézetbe. A főtanoda 1., 2., 
3., 4. osztályában (évfolyamán) 50-50 növendékkel államköltségen, az 5. és 6. osztály
ban (évfolyamon) 100-100 növendékkel saját költségen folyna az oktatás, mely 1849. 
januárjától augusztus végéig tartana. A tanév a 6. osztálynak 1849. január 10-én, az 5. 
osztálynak január 20-án, a 4. osztálynak január 25-én, a 3. osztálynak február l-jén, a 2. 
osztálynak február 5-én és az 1. osztálynak február 10-én kezdődne. Ettől az időponttól 
kezdve az intézet teljes létszámmal működne 1849 augusztus végéig, de ha a szükség 
úgy kívánja, előbb is kibocsáthat tiszteket a hadseregnek. Nádosy ezredes nézete szerint 
„ez a lényege a Ludoviceum katonai nevelőintézet rögtön használhatóságát illető javas
latomnak, melyet is az Országos Honvédelmi Bizottmány figyelmébe ajánlom." 

Az OHB és a hadügyminiszter azonban sem Petzelt, sem Nádosy tervezetét nem ter
jesztette a képviselőház elé, mivel nem akarták újabb meddő vitákkal halogatni a magyar 
hadi főtanodáról szóló törvény meghozatalát. Közben tovább folytatták a főtanoda meg
nyitásának előkészületeit, aminek egyik jele volt, hogy az OHB és a hadügyminiszter 
1848. november 28-án és 30-án intézkedett, hogy a Nagyszombatról Pestre menekült és 
a „Ludovicea épületébe" ideiglenesen beszállásolt magyar 33. (Gyulay) sorgyalogezred 
katonai nevelőintézetének személyzetét és 80 ifjú növendékét, mivel „a Főtanoda 
Januárius 7-én megnyittatik", egy másik alkalmas épületbe helyezzék át.53 

A hadügyminisztérium 1848. december 2-i új rendezési terve alapján a hadi főtano-
dával kapcsolatos minden illetékességi, jog- és hatáskör a III., Táborkari Osztály (betűje: 
„B") feladatai közé tartozott; a meghatározás szerint: „2. A Ludoviceum minden ügyei 
amennyiben ezek az oktatást illetik." Ezeket az ügyeket az osztály „hadtudományos ka
rok szakalosztálya" (betűje: „B/tk.") intézte, melynek ideiglenes vezetője Tanárky Antal 
őrnagy lett.54 Az ő kézírását viseli az a több mint 700 irat is, amely a tanári kar, a kiszol
gáló személyzet ügyeivel, valamint a növendéki folyamodványokkal foglalkozik.55 

A főtanoda kérdésére károsan hatott a Kossuth Lajos és Mészáros Lázár között a 
hadügy problémái miatt keletkezett feszültség, mely oda vezetett, hogy a hadügyminisz
ter december 5-én bejelentette lemondását, megjegyezve azonban: „Szándékom csak 
még a Ludoviceát körösztül vinni, mellyel egy vagy két nap az országgyűlés végezni 
fog."56 Érdekes, hogy ugyanaznap nyújtotta be a hadügyminisztériumnak a „Ludovicea 
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katona növelde igazgató, tanár és szolgálati személyzet kinevezendő névsorát" Petzelt, 
aki - noha hivatalos kinevezése késett - „Petzelt Josef aligazgatódként írta alá a felter
jesztést.57 

A hadügyminisztériumban és a főtanodában tehát már igen előrehaladtak az előké
szítő munkálatok az intézet megnyitására, amikor az országgyűlés december 7-i ülésen 
Pázmándy Dénes elnök bejelentette, hogy a központi bizottmány délután ülést tart a hadi 
fötanoda ügyében. Az ülésen elkészítették és elfogadták „Az osztályok központi bizott
mányának jelentése a felállítandó magyar katonai fötanoda tárgyában hadügyminister úr 
által előterjesztett terv és költségvetés felett" című dokumentumot.58 

A hadi fötanoda ügye végül a képviselőház december 9-i, délelőtt 10 órától Vi 2-ig 
tartó ülésén került tárgyalásra. Az elnök napirendi ismertetése után Vermes Illés, a köz
ponti bizottmány előadója felolvasta a hadügyminiszter fötanodai tervét és költségveté
sét, valamint a bizottmány azzal kapcsolatos jelentését.59 A jelentés szerint a ,jövő 
januárius 7-én megnyittatni szándékolt hadi fötanoda tárgyában a központi bizottmány 
következő észrevételeket és javaslatot terjeszti a ház elébe: 1. Elfogadja az intézetbe fel
veendő növendékek alapítványok utáni, állam költségi és évi 500 forint fizetési részará
nyát. 2. Azokat az alapítványokat illeti meg növendéki kinevezési jog, melyek évi ka
mata 500 pft. jövedelmez. 3. Az épület, mivel 200 fő elhelyezésére alkalmas, ezt a 
számot 4 évre kell elosztani, mert most a berendezett és felszerelt részek 50 növendék 
1/3 alapítványok után kinevezendő, 1/3 az államköltségen és 1/3 500 pengőforint évi fi
zetésére felveendő tanulók legyenek. 4. Csak olyan ifjúkat vegyenek fel az intézetbe, 
akik a felvételi vizsga alapján a tiszti pályára »kitűnő képességgel bírnak.« 5. Állam
költségen csak szegénysorsúakat vegyenek fel és »az álladalom költségén kitanult ifjú, a 
tanodából kilépése után, a magyar álladalomnak legalább öt évi szolgálatra köteleztes
sék.«" Ezen kívül javasolta még a bizottmány, hogy „az álladalmi jogtan is múlhatat
lanul taníttassék"; a szláv nyelv gyakorlati tanára helyére a Magyarországon divatozó 
egyéb nyelvek tanára kerüljön; a lelkészek egyformán évi 200 pft. fizetést kapjanak és az 
erkölcstant is mindegyik lelkész tanítsa az illető növendékeknek; az orvosokra a 
„homeopathia" és „allopathia" megnevezést hagyják el. Végül megjegyezték, hogy a 
hadügyminiszter közlése alapján az alapítványok összesen 790,411 ezüst forintot és 1 
7/8 krajcárt tesznek ki, mely összeg évenként 36,340 forintot és 22 6/8 krajcárt kamato
zik. 

Az elsőként felszólaló Kubinyi Ferenc losonci képviselő egyik javaslata az volt, hogy 
a tanintézet megnevezése ne „Ludovicea" legyen mert jellege gyökeresen megváltozott, 
helyesebb volna ha „ezen intézet katonai főtanodának neveztetnék". Másik javaslata: az 
alapítványok kamatait az országos pénztárba fizessék be és az fedezze a fötanoda fenn
tartási költségeit. Válaszában Mészáros Lázár egyetértett azzal, hogy „a Ludovicea első 
magyar hadi főtanodának neveztessék". Bejelentette, hogy a fötanoda mellett a jövő ta
vaszra tervezik az arra előkészítő katonai iskola létrehozását is. Emlékeztette továbbá a 
képviselőket, hogy a tanintézet épülete ugyan 200 növendéket képes befogadni, de a már 
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októbertől december 15-ig tartó berendezés során csak 50 növendék számára készülnek 
el a szükséges helységek. Kitért a sokat vitatott évi tandíjra, annak 500 forintról 400 fo
rintra való leszállítására. Leszögezte továbbá, hogy csak a felvételi vizsgákon megfelelt 
kiváló „talentumokat" veszik fel növendéknek. Végül kifejtette, mivel az épületben csak 
katolikus kápolna található és az alapítók nagyobb része katolikus, azért írt katolikus lel
készt és kápolnát a javaslatába. 

Az ülés ezután megszavazta, hogy az intézetnek a „Magyar Hadi Főtanoda" nevet 
adja. Ezt követően Pázmándy Dénes elnöklete alatt a központi bizottmány jelentése 
alapján Simonyi János, Beniczky Pál, Palóczy László, Borday Endre, Kubinyi Ferenc, 
Vermes Illés, Patay József, Besze János, Gorove István, Asztalos Pál, Tóth Lőrinc, Deák 
Ferenc, Simon Pál, Ivánka Zsigmond, Madarász József, Hetyei István, Török István, 
Farkas Károly, Vargha Sándor, Elek Mihály, Fábián Gábor képviselők részletekbe menő 
vitába bonyolódtak az évi tandíj (250, 300, 400, vagy 500 forint) összegéről, az alapít
ványtevők növendékkinevezési jogairól, az alapítványi, az államköltségi és fizető nö
vendékek arányáról, a felvételi vizsga nyilvánosságáról, a lehetséges bejáró növendékek 
oktatásáról és számáról, az államjog és az idegen nyelvek oktatásáról, a növendékek 
vallásfelekezeti megoszlásáról, az egyházi szolgálatról és a lelkészek évi fizetéséről. 

A vitában Mészáros hadügyminiszter tervezete különböző részeit védelmezve, indo
kolva, hatszor szólalt fel, többek között kiemelte azt a törekvését, hogy az elfogadásra 
kerülő költségvetésnek olyan Magyar Hadi Főtanodát kell létrehoznia, melyben ,jó eu
rópai tanárok" oktatnak, akiknek „nevére csődülni fog ide az ifjúság". A hosszadalmas 
vita mindazonáltal nem tett pontot a hadi főtanoda ügyére, mivel a képviselők általános 
többségének hiánya miatt a jelenlévő 142 fő hiába szavazott, nem volt érvényes az or
szággyűlés határozata és a döntést a következő ülésre halasztották. 

Miközben az országgyűlésben tanácskoztak a felállítandó hadi főtanodáról, a had
ügyminisztériumban tovább dolgoztak a tanintézet szervezeti és működési szabályainak 
elkészítésén, az igazgatói, a tanári és a kiszolgáló személyzet kiválasztásán és kinevezé
sén, a szükséges költségvetésen, valamint mindazokon a feladatokon, melyeket az 50 
növendékkel való tisztképzés megindulása nagyon sürgőssé tett. Ezt példázza többek kö
zött Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848. december 10-i rendelete, amely szerint: 
„Időnyerés tekintetéből, addig is, amíg a hadi főtanoda tárgyalása mind a két házon ke
resztül menne, hogy a tanárok előadásaikra magokat előre készíthessék, kineveztetnek". 
A rendelet az igazgatóság 3, a tanári kar 4, a kiszolgáló személyzet 11 fontos katona és 
civil tagját érintette:60 „(...) főigazgatóul: Luberth János ezredes. Aligazgatóul és utóla
gos jóváhagyás reményében alezredesül: Petzelt József, egyetemi tanár; ezen kinevezés 
és előléptetés rang- és illetményre nézve a folyó évi december hó 15-ikétől számítandó." 
Ugyanaznap válaszolt a hadügyminiszter Korda János nemzetőr alezredes, szegedi térpa
rancsnok kérelmére és felszólította, hogy harmadik fia, a 18 életévébe lépett Korda Béni 
hadi főtanodába való felvételi iratait terjessze elő, a fiú pedig 1849. január 3-án jelent
kezzen a főtanoda aligazgatójánál, hogy részt vehessen a másnapi nyilvános felvételi 
vizsgálaton.61 
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A képviselőház soron következő, december 11-i ülésén először - Gorove István, Asz
talos Pál és Madarász József felszólalásával - tovább folyt a vita a vallásoktatásról, míg 
végül a Ház elfogadta, hogy a költségvetésbe az „egyházi szolgálat" tétele helyett az 
alábbi szöveg kerüljön: „valláskülönbség nélkül alkalmazandó erkölcstanárnak, ki 
egyúttal könyvtárnok, fizetése lenne 800 forint, lakás, fűtés és szolga mellett."62 A költ
ségvetési tételek közül Kubinyi Ferenc a kertész 800 forintos évi fizetését, Madarász Jó
zsef az orgonamester szükségességét kifogásolta, de a Ház, a hadügyminiszter érveit el
fogadva, megszavazta azokat. Végül Kubinyi Ferenc kifogásolta az alapítványok és 
kamataik kezelését, követelte, hogy az intézet tőkéjének kamatait csak a főtanoda céljai
ra használják és a tanintézet jövedelmei külön kezelés mellett az állampénztárba folyja
nak be, de ezen indítvány felett a képviselőház nem döntött, hanem átadta azt megtár
gyalásra a központi bizottmánynak. 

A vita befejezésekor Mészáros Lázár zárszavában örömét fejezte ki, hogy végre el 
van döntve a „Ludovicea dolga", kiemelte, hogy az intézet drága lesz, mivel kevés a nö
vendék és sok a professzor, de a főtanoda mégis nagy hasznot hajt majd, mivel a gyalo
gos és lovastisztek képzésén túlmenően első ízben nem lesz szükség külön tüzértanodá
ra, mert a tüzértisztek is onnan fognak kikerülni; másodszor a had- és civil mérnökök 
képzése egy helyen történik és a hadi főtanodában „mindkét mérnökök egyformán fog
nak neveltetni, mindkettőt foghatják használni" békés és háborús időben. Harmadszor, 
ha az intézet fejlődésnek indul, olyan szakembereket bocsát ki, akik el tudják végezni az 
ország kataszterezésének szövevényes munkáját. S a hadi főtanodából „fog előállani 
azon üstökös, melynek látásánál fog kezdődni Magyarország boldogsága." Bejelentette 
továbbá, hogy Luberth János ezredes igazgató, akit útban beosztásának elfoglalására, 
letartóztattak, betegen Gräfenbergben tartózkodik. Kérte a Házat, hogy nehéz helyzeté
ben támogassák. Végezetül közölte, hogy „ezen intézet addig is életbe lépjen egy tanárt 
neveztem ki, még ugyan csak, in petto, s nem szabad kimondanom és ki már szerencsé
sen működik, s reménylem ezen igazgatóság alatt lesz jövője az intézetnek, azért a ház 
pártfogásába ajánlom." Ez az akkor még titokban tartott tanár Petzelt József volt. 

Ezek után a tárgyalást befejezték, a képviselőház a Magyar Hadi Főtanodáról szóló 
országos határozatát azonnal hitelesítették, elrendelték kinyomtatását és átküldték a fel
sőháznak. Alig ért véget december 11-én a képviselőház ülése, amikor Mészáros, a 
„Ludoviceai intézet országgyűlési vitatásával" végezvén, korábbi ígéretéhez híven, kü
lönböző OHB-rendeletekkel való egyet nem értésére hivatkozva, benyújtotta lemondá
sát.63 A főtanoda ügyeit azonban továbbra is intézte, sőt különböző személyiségek rábe
szélésére végül lemondását is visszavonta és elvállalta a felső-magyarországi mozgó 
hadsereg főparancsnokságát. Már új beosztására készülődve, december 12-én, amikor a 
sajtóban is napvilágot láttak első kinevezései a Magyar Hadi Főtanodába, és ismertté vált 
a képviselőház országos határozata, terjesztette fel a honvédelmi bizottmánynak „Petzelt 
József egyetemi tanárt, s a Ludoviceum nevelő intézet aligazgatóját kitüntető érdemeinél 
fogva, Alezredessé" történő előléptetésre.64 Másnap, 13-án pedig rendeletet adott ki a 
katonai oktatás korszerűsítése érdekében az alakulatok katonai nevelőintézeteinek hár-
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másával, vagy négyesével történő (150-200 fős) összevonására és a megfelelő elhelyezé
sük felkutatására az ország különböző városaiban 1849. február 10-ig.65 December 15-én 
a Magyar Hadi Főtanoda működése érdekében ismét két fontos rendelkezést adott ki. Az 
egyik átirat volt, melyben a hadügyminiszter, mint írta, a „Ludovicea magyar katonai 
főtanoda felszerelési, s élelmezési költségére" 1848. december 15-től 1849. máricus 31-
ig, 47 518 pengőforintot igényelt.66 Másik rendeletében a hadi főtanoda tanári és kiszol
gáló állományába 54 személyt nevezett ki, 1 honvéd tüzértizedes kivételével civileket. 
Már a hadügyminiszter távollétében, 1848. december 24-én nevezték ki a két felügyelő 
tiszti beosztásba „Weinhengst Ferenc nyugdíjas hadnagyot, ki a harcmezőn karját el
vesztette; és Pongrácz László kilépett tisztet."67 

így 1848. december 15-ével a Magyar Hadi Főtanoda igazgatósági, tanári és kiszol
gálói személyzete különböző beosztásaiba 72 fő került, név szerint a legfontosabbakba a 
következők: főigazgatóul Luberth János ezredes, aki helyét nem foglalta el; aligazgatóul 
Petzelt József egyetemi tanár, alezredes; az igazgatóságnál századossá, hadbíróvá, hadi 
jogtanárrá és könyvtárossá Varga Károly ügyvéd és egyetemi könyvtári tiszt. A tanári 
karba a földrajz, illetve az „álladalom- és földtértan" előadására Hartmann József hon
védszázados (december 14-i lemondása után helyére 18-ával Brassay Sámuel, az MTA 
levelező tagja, főiskolai tanár); a „gyalog szolgálat, ügyesítés és fegyvergyakorlat" elő
adására Schenowitz Frigyes honvéd százados; a „szám-, betűszám- és mértan" előadásá
ra Mück Lajos utász hadnagy; a térképrajz és tervírás oktatására Jancsó József egyetemi 
tanársegéd; a hadi fogalmazás előadására Bajnok Antal természettársulati titkár; a ma
gyar nyelvtan ismétlésére és a magyar irodalom előadására Machlik József nyugdíjas 
magyar nyelv- és irodalomtanár; a német nyelv tanítására Drechsler Ferenc került kine
vezésre. Gazdászati tisztté és pénztárellenőrré Mihánovics Boldizsár nyugalmazott al
hadnagyot rendelték, akit egyúttal főhadnaggyá léptettek elő. 

A kinevezett igazgatósági, tanári és kiszolgálói személyzet jelentkezett a hadi főtano
da aligazgatójánál, elfoglalta beosztását és megkezdte munkaköre ellátását. A tiszt és ci
vil tanárok megkezdték a tananyagok készítését, a növendéknek jelentkezett ifjak folya
modványainak áttekintését, tanulmányi eredmény, életkor és egészségi állapot szerinti 
rangsorolását. 

Mészáros Lázár tehát, amikor 1848. december 16-án elindult a fővárosból a felső
magyarországi mozgó hadsereg főparancsnokságának átvételére, az egyre súlyosbodó 
katonai helyzet ellenére úgy gondolta, már semmi sem akadályozhatja meg, hogy a hadi 
főtanoda időben megnyíljék. A hadügyminisztérium változatlanul intézte a hadi főtanoda 
ügyeit; a Táborkari Osztály kebelében működő „hadtudományos karok szakosztályának" 
ideiglenes vezetője, Tanárky Sándor őrnagy pedig december 17-től rendezte a Ludovi-
ceum, vagyis a Magyar Hadi Főtanoda összes minisztériumbeli iratát, a képviselőházi 
előterjesztéseket, a Ludovicea alaptőkéjét adományozók, az állásokért folyamodók, a 
növendéki helyre pályázók jegyzékét és kérelmeit, a hadi főtanodáról szóló országos 
határozatot és mellékleteit és az egyéb kérdésekkel foglalkozó okmányokat.68 

Közlöny, 1848. december 14. (187.). 880. o. 
HM 1848:11575/2675. sz. 
Közlöny, 1848: december 18. (191.) 898. o., december 27. (199.) 936. o. 
HM 1848:4323/4., 11820/2920. sz. 

— 321 — 



Közben a felsőházban december 18-án báró Perényi Zsigmond elnök bejelentette és 
felolvastatta a Magyar Hadi Főtanoda ügyében a képviselőházból érkezett országos hatá
rozatot, mely után a felsőházi ülés úgy döntött, hogy azt a szent korona ügyében kikül
dött választmány észrevételezze. A felsőház december 23-i és 27-i ülésén foglalkozott a 
főtanodával kapcsolatos képviselőházi határozattal és azt észrevételeivel együtt meg
küldte a képviselőháznak. A „Határozata a felsőháznak a magyar hadi főtanoda tárgyá
ban" leszögezte, hogy a 2-ik §-ban, az alapítványi növendékek kinevezésénél, egyértel
műen érvényesülnie kell az alapítók jogainak. A járandósági kimutatásnál a felsőbb 
tanfolyam tanárainál javasolta a „mathesis sublimior" szavak kihagyását, valamint hogy 
a „fegyvertanár" szó helyett a „fegyvertan tanára" szó alkalmazandó; az erkölcstan he
lyett a felsőházi határozat az erkölcs- és hittan oktatását tartotta célszerűnek az intézet
ben, helybeli lelkészekkel, vallásfelekezetek szerint. Végül az Ernani-kalap helyett az 
eredeti magyar csákót ajánlotta rendszeresítésre. Érdemes megjegyezni, hogy a felsőházi 
vitában a növendékek vallásoktatása mellett Fogarassy Mihály erdélyi püspök és Lono-
vics József egri érsek érvelt; a lovaglás oktatásáról és a „lovaglási mester" díjazásáról 
folyó vitában idős Eszterházy Mihály gróf, Teleki Samu gróf, Károlyi György gróf, idős 
Bethlen Pál gróf, Radvánszky Antal és Teleky József gróf vett részt; az egyenruháról ki
alakult vitában pedig idős Eszterházy Mihály gróf, idős Bethlen Pál gróf, Radvánszky 
Antal és Károlyi György gróf szólalt fel, utóbbi kifejtette: „(...) a magyar csákót az 
egész világ adoptálta. Adjunk tehát a magyar foszlányhoz magyar csákót és magyar kar
dot."69 

A képviselőház december 28-i ülésén foglalkozott a felsőház határozatával a Magyar 
Hadi Főtanoda tárgyában; tárgyalás és jelentéstétel végett átadták az ez ügyben működő 
központi bizottmánynak. A felsőház határozatának megtárgyalására ugyan a képviselő
ház Debrecenbe távozása miatt már nem került sor, ám a határozatot és az országgyűlés 
által elfogadott törvényt a hadügyminisztérium és a hadi főtanoda végrehajtotta, ez több 
fontos okmányból is kiderül. 

A törvény a magyar hadi főtanodáról kimondja, hogy az „eddig Ludoviceum név alatt 
ismert" Magyar Hadi Főtanoda 1849. január 7-én megnyílik.70 Az 1. § előírja, hogy a 
200 növendéket 4 év alatt veszik fel és az 1849. esztendőben a tanítást 50 növendékkel 
kezdik meg. A 2. § szerint a beiskolázás harmad-harmadrészben alapítványi, államkölt-
ségi és fizető növendék felvételével történik. A 3. § alapján a saját költéségén tanuló nö
vendék évi 400 ezüst forintot köteles fizetni. A 4. § elrendeli, hogy csak azon alapítvány 
után jár kinevezési jog, melynek évi kamata legalább 400 pengőforint. Az 5. § meg
szabja, hogy kötelező nyilvános vizsga alapján a tiszti pályára csak a kitűnő képességek
kel rendelkezőket veszik fel. A 6. § kimondja, hogy államköltségen csak a szegénységü
ket hatósági bizonyítvánnyal igazoltakat veszik fel, akik a 7. § értelmében a főtanoda 
elvégzése után kötelesek 5 évi állami szolgálatra. A 8. § részletesen szabályozza a főta-
nodában rendszeresített személyi állományt, az állomány illetményét, a tanítandó tudo
mányokat és egyéb tárgyakat, a költségvetést és a ruházatot. A „Járandóság kimutatása a 
hadi főtanodában 200 növendékekre kiszabott teljes állomáshoz szükséges igazgatói, ta-

öy Közlöny, 1848: december 25. (198.) 938. o.; Beér-Csizmadia 602-603. o. 
70 L. részletesen HM 1848:4323/4., 11820/2920. sz.; Közlöny, 1848. december 11.(184.) 870-872. o., decem

ber 12. (185.) 875-876. o., december 13. (186.) 878-879. o.; Bachó 230-231. o.; Beér-Csizmadia 604-612. o. 
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nítói és szolgálati személyzetnek" cím tételesen felsorolja a 147 beosztást és a beosztot
tak évi díjazását. A „Költségvetése az 1848/9 évben a magyar hadi főtanodában szüksé
ges kiadásoknak" cím az 50 növendékkel és a legszükségesebb személyzettel való mű
ködéshez szükséges 101 139 forint elosztását részletezi 21 tételben, az évi fizetésektől az 
előre nem látható kiadásokig. A „Ruházati tervezet a magyar hadi főtanodában lévő ta
nuló, tanító és szolgáló személyzetre nézve" pontosan előírja a növendékek és a tisztek 
öltözetét „kimenetelnél és díszelkedésnél", a „házban és iskolában", valamint a szolgák 
öltözetét. Végül a törvény 9. §-a előírja: „Mind ezek szerint megállapítván, a teljesíten-
dők teljesítésével a hadügyminister megbizatik." 

Mészáros Lázár hadügyminiszter utasításai alapján a minisztérium, Petzelt József ali
gazgató vezetésével pedig a tanári kar és a kiszolgáló személyzet megtette az utolsó elő
készületeket a Magyar Hadi Főtanoda megnyitására. Petzelt József alezredes három 
fontos okmányt készített el. 1848. december 24-i felterjesztése alapján tették közzé a 
hadügyminiszter december 25-i rendeletét a hadi főtanodába való, 1849. január 4-i fel
vételi vizsgáról.71 A hadügyminiszter távollétében Nádosy Sándor ezredes, katonai osz
tályfőnök aláírásával megjelent „Vizsgálati eljárás a növendékek felvétele alkalmakor a 
hadi főtanodában" című közleménye részletesen ismerteti a felvételi tárgyakat, az írás
beli vizsga lefolyását, ellenőrzését, követelményeit, osztályzatait, kiköti továbbá, hogy 
az írásbeli vizsgára csak a 13. életévet betöltöttek jelentkezhetnek és közli, hogy a had
ügyminisztérium a felvett növendékek nevét január 6-án a Közlönyben adja közre és ja
nuár 8-án megkezdődnek az intézeti előadások.72 Ezen kívül Petzelt József a hadügymi
niszter megbízásából előterjesztést nyújtott be a vallás és közoktatási minisztériumnak a 
hadi főtanodai képzés keretében az egész magyar műszaki felsőoktatás reformjáról.73 

Egyetemi tanári tapasztalatai és a francia mérnökképzés alapján, a hadi főtanodáról elfo
gadott törvényre hivatkozva, a katonai és polgári mérnökképzés egyetemi szintű össze
vonását ajánlotta a főtanodában és tényként közölte, hogy „ezen elvet a hadügyminister 
úr az ország rendéi eleibe terjesztette, kiktől teljes jóváhagyással el is fogadtatott." Be
jelentette, hogy a hadi főtanoda három éves felső tanfolyamán fogják kiképezni mind a 
hadi, mind a polgári mérnököket, s így meg lehet szüntetni a tudományegyetem bölcsé
szeti karához csatolt mérnöki intézetet. 

Ugyancsak Mészáros Lázár megbízásából Petzelt 1848. december 24-re a hadi főta
nodáról szóló törvény alapján összeállította az előszóból, a 13 fejezetből és toldalékból 
álló intézeti működési, szervi és tantervi szabályzatot, „A Magyar Hadi Főtanoda szer
kezete" című jelentős tudományos és történeti értékkel bíró okmányt.74 Az előszóban ki
fejtette, a „magyar hadi főtanoda szerkezetének tervezésénél kizárólag honunk jelenének 
hadtudományi szükségletei vétetnek tekintetbe, s oda irányul a törekvés, hogy a tanterv 
az ország viszonyaival s ifjúságunk általános képzési állapotával összhangzatba hozas-
sék." Mivel pedig az országgyűlés kevés változással jóváhagyta a hadi főtanoda tervét, 

" HM 1848:12400/3400. sz. 
72 Közlöny, 1848. december 27. (199) 936-937. o. 
73 Szögi László: Mérnökképző intézet a bölcsészeti karon, 1782-1850. Budapest, 1980. 209-211. o. 
74 A Magyar Hadi Főtanoda Szerkezete. Mészáros Lázár hadügyminister és magy. vezérőrnagy megbízá

sából Petzelt József egyetemi tanár által összeállíttatott és az 1848. évi magyar országgy. CXVI. ülésében elfo
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szükséges az egész rendszert megismertetni a közvéleménnyel, hogy az tudomást sze
rezhessen, „minő leend a hadi fötanodában a munkálkodás, s mit várhasson az ország 
ezen tanintézettől." 

Az első fejezetben, amely az intézet célját és a tanítás módját taglalja, nem tagadja, 
hogy szükséges lenne külön gyalogsági, lovassági, tüzérségi, hadmérnöki és vezérkari 
tanintézetekre, de ahhoz nincsenek meg az anyagi, gazdasági feltételek. Ezért meg kell 
elégedni egyetlen felsőoktatási intézettel, melyben a növendékek minden fegyvernem, a 
vezérkari és hadmérnöki szolgálat „alaptudományaival" és a háborúban való alkalmazá
sával megismerkedhetnek. Ez a képzés, az egy intézeti közösségben való élés elősegíti a 
jövő tisztikarának egybeforrottságát, erkölcsi és katonai értékeinek emelését. A második 
fejezet részletesen elemzi a tantárgyak kiválasztását, jelentőségét a növendékek képzésé
ben, majd felsorolja a fötanodában oktatásra kerülő tantárgyakat: „számtan, betüszámtan, 
feljebb analysis, elemi és felsőbb mér-, moz- és géptan; telek- és országmértan, és az 
utóbbiba vágó része a csillagászatnak; vonalzói rajz és leirati mértan; térképi rajz, terv
írás s földkép szerkesztése; kísérleti természettan, hadi vegytan, hadi és építészeti kéz-
mütan; polgári s hadi lak-, víz-, út-, híd-, és vaspálya-építészet, hadi utászát, sáncz- és 
várépítészet; elméleti s gyakorlati tüzértan, gyalog és lovas szolgálati ügyesítés és fegy
vergyakorlati tan, mind a három fegyver elemi s fennsőbb hadi mütana, hadi élelmezés
tan, hadügyírmód, századbeli üzlettan és segédtiszti szolgálat, hadi földrajz, álladalom-
és tájtan, honi és világi politicai történetek szemléje, hadi történettan és hadmü-
történettan, életbölcsészet, általános vallás-, élet-, erkölcs- és viselettan, üzlettan, hadi 
jogtan, magyar nyelvtan ismétlése, és irodalmának szemléje, éjszaki és déli sláv, rácz, 
oláh nyelv gyakorlati tanítása, német, frank, olasz és angol nyelv, vívás, testgyakorlás, 
lovaglás, úszás, táncz, éneklés." 

A szerkezet harmadik és negyedik fejezetében a tantárgyak elosztása is megtörtént a 
fötanodában folyó kétszintű oktatás szerint, nevezetesen: 

- a három fegyvernem számára „derék századtisztet" képző 4 éves alsóbb, vagy elemi 
tanfolyam 50-50 fős 1., 2., és 3. évfolyama; 

- a 25 fős 4. évi elemi alkalmazási évfolyam; 
- az alsóbb elemi tanfolyam három osztályát elvégzett tehetségesebb növendékek ve

zérkari, segédtiszti, hadi és civil mérnökkari, valamint a felsőbb szolgálatú tüzértiszti 20-
20 fős, négy éves, felsőbb tanfolyam első évi 4. évfolyama; 

- második évi 5. évfolyama; 
- harmadik évi 6. évfolyama és a 
- negyedik évi felsőbb alkalmazási évfolyam számára. 
A részletes tanterven kívül a főtanoda életét téli és nyári napirend szabályozta. 
A szabályzat ötödik fejezete azokat a követelményeket részletezi, amelyek a felveen

dő növendékek korára és tulajdonságaira vonatkoztak, a hatodik az intézet tantervébe 
felvett tantárgyak hallgatására vonatkozó kötelezettségeket. 

A hetedik fejezet szerint a tanév végével a növendékeknek írásbeli és szóbeli vizsgát 
kell tenniük; a tantárgyakból „kitűnő, jó, elegendő, nem elegendő, rossz és semmi" szó
val jelölt osztályzatot kaphatnak. Az évenkénti eredmények alapján a tanfolyam befeje-
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zésekor végbizonyítványt állítanak ki, annak alapján készül a növendékekről „az ön vi
seleti jegyzék," mely meghatározza beosztásukat a hadseregben. 

Az ön viseleti jegyzék alapján a fogékonyabb, de rest növendékek az elemi tanfolyam 
harmadik évének befejezése után rang nélkül, vagy altisztként kerülnek beosztásba. A 
középszerűek a 4. évi elemi alkalmazási évfolyam befejezése után, mint rangban legfia
talabb hadnagyok, rátermettségük szerint jutnak valamelyik fegyvernemi alakulathoz. A 
kitűnő, de a matematikai és hadtudományi ismeretek iránt érzéketlen növendékek az 
elemi tanfolyam befejeztével, egy évi felsőbb tanfolyam és egy évi felsőbb alkalmazási 
tanfolyam elvégzése után, mint 2. éves hadnagyok, segédtisztként kerülhetnek a táborkar 
állományába. A kiváló képességű, a „mathematical mütani hadi szakok iránt nagy ér
dekkel viseltető növendékek" a három éves elemi, három éves felsőbb és egy éves fel
sőbb alkalmazási évfolyam befejezése után, mint rangban 4. éves hadnagyok, vagy fő
hadnagyok léphetnek szolgálatba, ahol minden fegyvernemet megismerve, a vezérkar
nál, a mérnökkarnál vagy a felsőbb tüzéri szakban kapnak végleges beosztást. 

A szabályzat nyolcadik fejezete a büntetéseket és a jutalmakat részletezi, a kilencedik 
a növendékek létszámát taglalja a különböző tanfolyamokon. A tizedik fejezet a növen
dékek illetményeit tárgyalja, valamint az előírásokat az élelmezéstől a ruházaton át a 
zsebpénzig. A tizenegyedik fejezet az igazgatósági, tanári és szolgálati személyzet jog-
és feladatkörét, valamint illetményét rögzíti igen körültekintően, míg a tizenkettedik a 
tanulmányi és egyéb szolgálati személyzet hivatását vázolja fel általában és az egyes be
osztásokra lebontva. A tizenharmadik fejezet részletesen ismerteti a húsz tudományos 
gyűjtemény és intézet szerepét a hadi főtanoda életében, a könyvtártól, a fegyver- és 
ágyúminta-gyűjteménytől az angolkertig. 

Petzelt József a Magyar Hadi Főtanoda szabályzatában a legkorszerűbb elveket fo
galmazta meg, abból a célból, hogy az oktatás, a képzés a hasznavehetőséget, az alkal
mazhatóságot szolgálja,. Mint a szabályzat utolsó soraiban leszögezte, „neki [a hallgató
nak] egészen ügyes alapos gyakorlati embernek, nem pedig gyümölcstelen boros
tyánokkal koszorúzott tudósnak kell lennie. Gyakorlat legyen a hadi főtanoda jelszava." 

Itt kell még megemlíteni, hogy Petzelt József a felsőház határozatát is bedolgozta a 
főtanodai szabályzatba, amit egy 1848. december 28-i, a hadügyminisztériumhoz intézett 
előterjesztése bizonyít.75 Ebben többek között az igazgatóság nevében javasolja, hogy 
legyen a növendékek csákója fekete, a főtisztek csákója olyan mint a honvédtiszteké, de 
a „rózsa alatt szintén Magyarország czímere a hadi tudományok jeleivel." 

A Magyar Hadi Főtanoda igazgatósága és a „vizsgálati bizottmány" nevében Petzelt 
József alezredes, aligazgató 1848. december 30-án meghívta az országgyűlés, a felsőház, 
a Magyar Tudományos Akadémia és a pesti tudományegyetem képviselőit: az 1849. ja
nuár 4-i, csütörtöki, a „hadi főtanodában tartandó felvételi vizsgálatnál, és ennek bevé
gezte utáni barátságos ebédnél, kebeléből egy küldött úr által résztvenni szíveskedjék." 
Az MTA Kiss Károly hadtudományi rendes tagot, honvéd alezredest kérte fel a részvé
telre, aki a meghívóra, ismerve a drámai katonai helyzetet, ráírta: „A körülmények fog
ják csak elválasztani megjelenhetek-e?"76 

75 HM 1848:12867/3967. sz. 
76 RAL 29/1848. 
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Közben a hadügyminisztériumban Tanárky őrnagy, a főtanodában pedig a kinevezett 
tanári kar foglalkozott a beérkezett ifjak felvételi folyamodványaival. A kérelmek több
sége decemberben érkezett a minisztériumba, az utolsók december 25. és 31. között. 
Minden folyamodványon ott van Tanárky Antal őrnagy kézírása; sok kérelmet vissza
adtak a folyamodóknak. Az eddigi feltárások szerint a hadi főtanoda alsóbb, elemi tan
folyama 1. osztályának 50 növendéki helyére 335 fő pályázott, életkora szerint a legfia
talabb 9 és fél éves és a legidősebb 22 éves 4 hónapos volt.77 A Tanárky őrnagy 
készítette jegyzékből („Folyamodó Növendékek;" rovatai: „A növendék attya s ennek 
állapotja; Növendék neve; Élet ideje; észrevétel; Folyamodás száma"), bár nagyon hiá
nyosan van kitöltve, megállapítható, hogy a 335 pályázó közül 23 fő alapítványi, 33 fő 
fizető növendéki helyért folyamodott, a többi 279 ifjú államköltségen akart tanulni.78 A 
jelentkezők többsége (kb. 80 %-a) 14-17 éves volt, középiskolát, ipartanodát, vagy né
hány egyetemi évfolyamot végzett, 14-en katonai nevelőintézeti végzettséggel rendel
keztek. Többük nemzetőrként, vagy honvédként szolgált, de őket is berendelték a felvé
teli vizsgára. Ezt igazolja Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848. december 13-i 
utasítása a feldunai mozgó hadsereg parancsnokságának, hogy a zempléni önkéntes 
nemzetőr zászlóaljban szolgáló Nyomárkay Hugót (15 éves és részt vett a schwechati 
csatában) úgy engedjék el, hogy 1849. január 3-án Pesten a hadi főtanoda aligazgatójánál 
jelentkezhessen, mert a másnapi felvételi vizsgán részt kell vennie; ha felvételi vizsgája 
sikerül, felveszik az intézetbe, ha nem, visszavezénylik a táborba.79 

Közismert, hogy az országgyűlés és az OHB 1849. január l-jén elhagyta a fővárost, 
majd 1849. január 4-én és 5-én a honvédsereg is kiürítette Budapestet, az osztrák csapa
tok pedig megszállták. Azt még nem sikerült pontosan feltárni, hogy 1849. január 3-án 
hány folyamodó ifjú jelentkezett a hadi főtanoda aligazgatójánál a felvételi vizsgán való 
részvételre; az eddigi kutatások szerint mintegy 50-en lehettek.80 Ezt erősíti meg a főta
noda főorvosának, a vizsgálati bizottmány tagjának visszaemlékezése, aki szerint Január 
4-én egy számos és díszes gyülekezet előtt, melyen részt vettek hazánk legjelesebb férfi-
ai, megtartottuk a vizsgát, melyen mintegy 50 ifjú vett részt, kik közül 34-et mind szel
lemi, mint testi lehetőségeikre nézve alkalmasnak találtatván felvettünk az intézetbe."81 

Az 1849. január 4-én reggel 8 órától a hadi főtanoda épületének második emeletén, a fel
sőbb tanfolyam 2. tantermében lezajlott felvételi vizsgán nem vettek részt az alsó- és fel
sőház képviselői, sem az MTA kiküldöttje és az sem ismert még, hogy a „számos és dí
szes gyülekezet" kikből tevődött össze és kiket tisztelt meg a visszaemlékező a „hazánk 
legjelesebb férfiai" megnevezéssel. Tény viszont, hogy a főtanoda szabályzata szerint 
történt vizsga alapján a mintegy 50 ifjú jelentkezőből 38 fiatalt vettek fel növendéknek. 

A vizsgálati bizottmányban Petzelt József elnökölt, tagjai a tanárok voltak, de sajnos 
a számtan, a földírás, a történettan, a fogalmazás, a rajz és az idegen nyelvek írásbeli 
vizsgájának anyaga még nem került elő, nem ismerjük a „vizsgálati jegyzőkönyvet", a 

Ludoviceum 1848. 1-3. doboz, 1-276. sz. és szám nélküliek. Az iratok egyenkénti átnézésesel kutatha
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felvételizők eredményeit és a hadügyminisztériumnak készült előterjesztést sem. Tudjul 
viszont Brassai Sámuelnak, a főtanoda hadiföldrajz-, álladalom- és földtér-tanárának a 
hadügyminiszterhez intézett 1849. február 7-i kérelméből: „működésemet, mely tan
könyv kidolgozásában és a jelentkezett tanítványok érdemsorozásbeli részvétben állott 
január 5-ig folytattam is. Ezen szerencsétlen napon az ellenség Pestre bevonulása enge
met mint, hazánk és kormányunk tántoríttatlan hívét távozni kényszerített. Távozásom az 
aligazgató úr hírével és engedelmével történt."82 Ez valóban így történt, Petzelt József 
alezredes, főtanodai aligazgató 1849. január 6-i engedélye igazolja, mely szerint „a jelen 
súlyos viszonyok tekintetére nyomatékos kérésére megengedtetik, hogy családi dolgai 
rendezésére egy hónapra Kolozsvárra távozhasson. A hadi főtanoda pénztárából ezen ta
nár egy havi díjat mely múlt hó 15-től folyó hó 15-ig néki járul, felvette."83 

Dr. Horner (később Vezekényi) István, a „gyöngyösi hasonszervi kórház orvosa", 
akit 1848. december 10-én neveztek ki a főtanoda főorvosául, több mint három évtized
del később így emlékezett vissza a Magyar Hadi Főtanoda működésének rövid idősza
kára: „Január l-jén jókor reggel bevonultam a fővárosba, egyenesen a Ludovika akadé
miába szállásomra hajtattam, az ágyúzás már Czinkotán nagyban hallattszott, hittük 
hogy a magyar sereg üldözi az ellenséget a fővárosbani benyomulástól. Petzelt alezre
desnél bejelentvén megérkezésemet, látásomra össze csapta kezét, mély megindulásának 
adva jelét, hogyan mertem a fővárosba jönni, miután az ellenség azt minden perczben 
megszállhatja? Nyugodtan válaszoltam neki: ez az én rendeltetésem, együtt fogunk most 
már élni vagy halni. 

Az ágyúzás reggeltől estig tartott naponként; daczára ennek január 4-én egy számos 
és díszes gyülekezet előtt, melyen részt vettek hazánk legjelesebb férfiai, megtartottuk a 
vizsgát, melyen mintegy 50 ifjú vett részt, kik közül 34-et mind szellemi, mint testi le
hetőségeikre nézve alkalmasnak találtatván, felvettünk az intézetbe. Következő napon, 
mintha a legbiztosabb békében élnénk megkezdődtek az előadások, s minthogy az er
kölcstannak tanára még nem volt, én vállalkoztam ezen tanszék betöltésére, mint nyugo
dalmasabb napjainkban teljesítettem is. Következett január 6-dika, a végzetes nap (...) 
Az intézetbe a rémülés, szomorúság tetőpontját érte el, de azért hivatalos teendőink egy 
perczig sem függesztettek fel, vártuk mit hoznak a következő napok."84 

Az történelmi tény, hogy már az osztrák katonai megszállás alatt, 1849. január 7-én, 
vasárnap, Petzelt József alezredes, aligazgató a Magyar Hadi Főtanodát ünnepélyesen 
megnyitotta. Kérdés azonban, hogy a tanári karon, a kiszolgáló személyzeten és a meg
nyíló alsóbb tanfolyam 1. osztályos növendékein kívül kik jelentek meg az ünnepségen, 
s hogy a résztvevők civilben, vagy egyenruhában voltak-e. Az intézmény megnyitása al
kalmával Petzelt aligazgató szónoklatának első mondataiban üdvözölte a felvett 38 nö
vendéket, akiket „Szeretett fiaim !"-nak és „honunk remény virágainak" nevezett.85 Fel
hívta a figyelmüket, hogy a hon számos folyamodó közül őket választotta ki: „Tőletek 
kívánja meg, hogy legyetek önvédelmi képességének, legyőzhetetlen erejének külfelé, s 
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bensőleg rendíthetetlen biztosságának jövendő gyámolói." A hon elvárja, hogy tiszti hi
vatásukat majdan „szakavatott vezetőkké felnőve" teljesítsék. Mivel a „had óriási nagy
ságú mesterséggé lett; követelései polyp-karokkal ölelik körül az emberi tudás majdnem 
minden ágait", mindent meg kell tenniük az ismeretek elsajátítása és gyakorlati alkalma
zása érdekében. A továbbiakban felvázolta a kor hadseregeinek jellemzőit és az egyes 
tantárgyak szerepét, jelentőségét a fötanodai képzésben. Kiemelte, hogy „mely tágasra 
terjed ki a hadtudomány mezeje, s mint kelletik azt néhány év szűk körére szorítani, 
hogy a had nagy mesterségébe méltólag beavattassunk." Felhívta az új növendékek fi
gyelmét, hogy nagy felelősség terheli majd őket, mivel a haza, az állam rájuk bízza a hon 
fiait, a drága eszközöket, fenntartja a hadsereget azért, hogy megvédjék az országot. Be
fejezésül, az elmondottakra utalva hangsúlyozta: „Fontoljátok mind ezeket jól meg, sze
retett ifjak! Gondoljátok meg jövendő hivatástok nagyságát, a felelőség terhét, mellyet 
magatokra kell vállalnotok, vegyétek szemügyre az idő rövidségét, mellyben a hon tőle
tek olly fontos szolgálatot követel." 

A hadi főtanodában, már ellenséges megszállás alatt, 1849. január 8-án kezdték meg 
a „Személyzet-könyv" kitöltését, melyben a vezeték- és keresztnév, a születési hely 
(helység, megye, ország), az életkor, a vallás, továbbá a „napja a bejövetelnek, kimene
telnek és hová; jegyzések" rovatok szerepeltek.86 Összesen 31 növendék adatai kerültek 
bejegyzésre (1. a 2. mellékletet, 000. o.). Január 8-án az alsóbb elemi tanfolyam 1. osztá
lya 27 növendékének neve kerül a nyilvántartó könyvbe, a következő sorrendben: Abeles 
Gyula, Aigner Ferenc, Amant Béla, Beimel György, Bielek Miksa, Détela Ferenc, 
Donhoffer Ede, Eckmayer Ágoston, Kövér János, Lechner Ágoston, Löblin Miksa, 
Lumniczer József, Nádosy Elek, Nádosy György, Papfy Vincze, Pollák Károly, Rózsafy 
Alajos, Szalay Elek, Szép Gábor, Szűcs Kálmán, Storch Gyula, Török Sándor, Téli Jó
zsef, Veindl Bódog, Vidor Károly, Pataky Ferencz, Bauer Ferencz. Január 11-én 
Hofhauser Antal és Marton Béla, január 14-én Vecsegi József, január 15-én Hug Gyula 
növendék adatait írták be a személyzet-könyvbe. 

A személyzet-könyvből hiányzó növendékek viszont szerepelnek „A pesti 
Ludoviceum Országos Katonai Akadémia" fejrésszel 1849. január 10-ikén német nyel
ven készült és Petzelt József aligazgató által aláírt „Állomány- és járandóság kimutatás 
az 1849. január 4-én megnyílt Országos Katonai Akadémiának" című okmányban.87 Ez a 
kimutatás (1. a 3. mellékletet, 000. o.) az intézmény állományában lévő 105 személy ne
vét, beosztását, járandóságát, jelen-, vagy távollétét sorolja fel. A kimutatás 71. sorszá
mától a 105. sorszámig a növendékek szerepelnek. A kimutatáson szereplő 35 növendék 
közül január 10-én 10 növendék volt távol. 

A Magyar Hadi Főtanodában 1849. január 9-én, kedden kezdődött meg a tanterv és a 
napirend szerinti élet az alsóbb elemi tanfolyam 1. osztályában. Az első éves növendé
kek a tanterv szerinti hetenkénti napi és óra-felosztásban a következő tantárgyakat: ta
nulták 1.) „betű-számtan és mértan, egyen-mértan és egyenes háromszögtan" 12 órában; 
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Hadügyminisztérium, H 89. Vegyes iratok. 5. doboz, szám nélkül. Militär Landes Akadémia im Ludovi

ceum zu Pesth. Itt szeretnék köszönetet mondani Hermann Róbertnak, aki feltárta és közlésre rendelkezésemre 
bocsátotta az 1849. január 10-én készült „Állomány- és járadék kimutatás, az 1849. január 4-én megnyílt Or
szágos Katonai Akadémiáról" című iratot. 

— 328 — 



2.) „hadi földrajz, álladalom és tájtan" 6 1/2 órában; 3.) „általános hadi szabályzatok s 
hadi czikkelyek" 1 1/2 órában; 4.) „gyalogsági szolgálat, ügyesítési és gyakorlási sza
bályzat" 4 órában; 5.) „észtan kivonatban, és had-ügyírmód" 3 órában; 6.) magyar 
nyelvtan ismétlése és magyar irodalom 3 órában; 7.) német nyelvtan 3 órában; 8.) „tér
képi rajz" 4 1/2 órában; 9.) „szép- és tervírás" 1 1/2 órában; 10.) „vívás pengével" 2 órá
ban; 11.) „gyakorlat fegyverrel" 2 órában; 12.) „testi gyakorlás" 2 órában; 13.) „éneklés" 
4 órában. 

A téli napirend a következő volt: felkelés 1/2 6-kor, reggeli ima 6 órakor, matemati
kai ismétlések és tetszés szerinti tanulmányok 6-tól 1/2 8-ig, reggelizés 1/2 8-tól 8-ig, 
11-től 12-ig tetszés szerinti tanulmányok, ebéd 1/2 1-től 1/4 2-ig, az időjárástól függően 
séta a kertben 1/4 2-től 3/4 2-ig, uzsonna 5 óra után, 6 óráig szabadidő, tanulmányok 6-
tól 7-ig, testgyakorlás 7-től 8-ig, vacsora 8 órakor, utána mozgás és mulatság a felvidulá-
si teremben, 9 órakor esti ima és lefekvés, engedéllyel tanulás 1/2 11-ig. Csütörtökön
ként délután 1-től 2-ig felszerelés-ellenőrzés, majd 2-től 6-ig szabad kijárás. Vasárna
ponként felkelés 1/2 7-kor, reggeli 1/2 8-kor, vallási-erkölcstani előadások 8-tól 3/4 9-ig, 
9-től isteni szolgálat minden növendéknek saját vallása templomában, utána szabad kijá
rás, vagy tetszőleges foglalkozás, 1 órakor ebéd, tanulmányi ismétlés 6-tól 1/2 8-ig, va
csora 8 órakor, esti ima és lefekvés 9 órakor.88 

E tanterv és napirend szerint működött és élte életét a Magyar Hadi Főtanoda 1849. 
január 9-től január 17-ig. Ekkor Mihánovics Boldizsár főhadnagy, a főtanoda gazdászati 
tisztje feljelentésére a megszálló osztrák katonai hatóság véget vetett az intézményben 
folyó képzésnek és betiltotta működését. A főtanoda megnyitásának és működésének 
történetét egy 1849. május 12-i jelentésében röviden így foglalta össze Petzelt József: „A 
hadügyminister úr által azon feladat tétetett elembe, hogy az általam feltett s az ország
gyűlés által köztetszéssel elfogadott program értelme szerint az akadémiát életbe léptes
sem; határnapul folyó évi január hó 7-kel tüzetett ki. A legkedvezőtlenebb auspiciumok, 
s egy gazember ármányai ellen folyton tartó harcz között megkezdem sokfelé elágazott 
hivatalomat; s már egyszer hangzottak el fővárosnak határában az osztrák ágyúk dörgé-
sei; s Windischgrätz érczököllel uralkodott felettünk, midőn bátorkodnék (január 7-én) a 
megnyitási ünnepélyt megtartani, s a leczkéket (január hó 9-én) megnyitni. Én sokat me
részeltem - koczkára tettem társadalomban szerzett hivatalbeli állásomat - egyetemi tan
székemet, - én merészlettem azt, mert a hon, a nemzet bizodalmával tisztelt meg, s aki 
bennem bízott, még soha meg nem csalatkozott. 

Szurgonyokkal fenyegetés közben, mellyeket azon politicai kétalakú szörny Miháno-
vich idézett elő, (január hó 17-én) az akadémia szétüzetett."89 

Petzelt József jelentésénél részletesebben számol be Horner (Vezekényi) István főor
vos a Magyar Hadi Főtanoda erőszakos feloszlatásának történetéről, aki szerint január 8-
tól: „Intézetünk a következő napokban igen látogatott volt. Osztrák tábornokok és egyéb 
főtisztek sűrűn forogtak meg az intézetben. Az igazság érdekében ki kell jelentenem, 
hogy a berendezés mindegyiküknek annyira megtetszett, hogy ezen intézet felmaradását 
nyíltan kimondották. 
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Pár nap múlva az intézet összes elöljárósága parancsot vett Budán herczeg Windisch-
grätz előtt megjelenni. Délután 3 órakor volt az elfogadás. Rousseau tábornok a herczeg 
szárnysegédje fogadott bennünket a hivatalába. Szép fogadás volt ez: Ihr verfluchter 
Rebeller (ti átkozott rebellisek), volt az első beköszöntés. Felírta neveinket, honnén jöt
tünk, mily állást foglal el mindegyikünk az intézetben, végre azzal bocsátott el, hogy 
sorsunkról rövid idő múlva értesíteni fognak. 

És ezen értesítés nem is késett sokára. Januárius 16-án, midőn éppen az ebédnél ül
tünk, dobszó hallattszott fülünkbe. Mindnyájan az ablakhoz szaladtunk, látjuk mint kö
zeledik két század horvát gyalogság az intézethez, ehhez odaérve elfoglalja fegyverrel a 
ház kapuit, egy tiszt pedig betér az udvarba parancsot adva, hogy minden tisztviselői e 
háznak, azonnal az udvarba jelenjen meg. Ez megtörtént. A felolvasott parancsolat tar
talma az volt, hogy mivel ezen intézet csupa rebellisekből áll, mivel a növendékek is re
bellis szülők gyermekei, meghagyatik szigorúan, hogy az nap este 9 óráig az intézetből 
mindenki kitakarodjék. 

Bár a múlt napok eseményei után azon illúzióba nem ringathattuk magunkat, hogy az 
intézetbe maradásunk biztosítva volna, de hogy hasonló drákói szigorral kidobassunk, 
azt képzelni is alig lehetett. 

Mi tisztviselők nagyobb nyugodalommal vettük ezen barbarizmust, de szegény nö
vendékeink sorsa kínos érzéseket költött kebleinkben. Körülöttünk állott mind a 34, 
mindegyik hátán saját ruhaneműik; hogy a megválás szeretett ifjainktól véghetetlen ke
serű volt bizonyítani is felesleges. Szétoszlottunk még az nap délután az ország különbö
ző részeiben. Sajnálom, hogy növendékeink névsora ma nem áll rendelkezésemre".90 

Ez a visszaemlékezés annyiban pontatlan, hogy 34 növendékről beszél, noha valójá
ban 38 ifjúról volt szó, akiknek nevét és adatait ismerjük. Horner István főorvos 1849. 
január 17-én korán reggel családjával és holmijaival visszatért Gyöngyösre, ezért nem 
értesült a Magyar Hadi Fötanoda tanárainak arról a lépéséről, melyet a tanintézet további 
fennmaradása érdekében tettek. A négy főtanodai civil tanár 1849. január 17-én írt kér
vénye és Havas József pesti császári biztos kísérő jelentése lényegét tekintve mindenben 
bizonyítja a Magyar Hadi Fötanoda 1849 januári eseményeiről beszámoló Petzelt József 
jelentésének és Horner István visszaemlékezésének adatait.91 

A tanárok folyamodványukban alázatosan arra kérték herceg Windischgrätz es. kir. 
tábornagyot, hogy magas, 1849. január 15-i főparancsnoki rendeletét, mely alapján a 
Ludoviceumot bezárták, minden alkalmazottját rögtön elbocsátották és az épületből való 
gyors eltávozásra kényszerítették, függessze fel. Kérték továbbá, hogy engedélyezze a 
Ludoviceum fennmaradását és működését, mivel szigorú és gyors végzése váratlanul 
érte az intézet tisztviselőit és alkalmazottait, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, meg
élhetésük kilátástalanná vált, mivel nem folytathatják addigi foglalkozásukat. Kérvényü
ket azzal fejezték be, hogy ismételten kérték a herceg kegyes jóindulatát, ne éljen a tör
vény szigorával és rendelkezzék igazságosan, mert ők ártatlanok és mint a haza nevelői 
cselekedtek. Ezt figyelembe véve kérték, próbáljon meg mindent fontolóra venni és az 

Vezekényi: i. m., Gyöngyösi Lapok, 1882. máricus 30. (13.) sz. 3. o. 
A két okmányt közreadta Barcsay-Amant Zoltán: A Ludoviceum működése a Windischgrätz-megszállás 

alatt. Ludovikás Levente, 1934. 65-66. o.; Bachó László: A Ludoviceum megnyitása 1849-ben. Ludovikás Le
vente, 1936. 61. o. 

— 330 — 



intézményt újból megnyitni, az alkalmazottakat pedig addigi szolgálatukba visszahe
lyezni, hogy megélhetésük biztosítva legyen. A német nyelvű kérvényt, mely Pesten, 
1849. január 17-én kelt, „Fenséged alázatos szolgái: Derchsler Ferenc, a német nyelv 
volt tanára. Báró Pongrácz László felügyelő, Jancsó József, a helyzetrajz volt tanára, 
Bajnok Antal, a hadtörténelem és földrajz volt tanára" írták alá. 

A folyamodvány a Magyar Hadi Főtanoda erőszakos feloszlatásában jelentős szerepet 
játszott Havas József császári biztos kezébe került, aki kísérő jelentésével együtt továb
bította azt a es. kir. kerületi parancsnoksághoz. Ebben a 170/b. 849. számú, január 17-én 
keletkezett iratban a császári biztos beszámol a pesti es. kir. kerületi parancsnokságnak, 
hogy a fenséges tábornagy úr legfelsőbb parancsát, amely elrendelte a Ludoviceumban 
az előadások bezárását, január 16-án tisztelettel átvette és végrehajtotta. A döntést 
Petzelt aligazgatóval közölte, a növendékeket számba vette és megszemlélte. Az intézet
ben még az a feladat, hogy a különböző javakat egy bizottság átvegye és az épületet 
őrizzék. Rövid jelentéséhez befejezésül mellékelte az intézet személyzetéről készített 
alábbi kimutatást: 

„Állomány-kimutatása 
a Ludovicea Katonai Akadémiának. 
Helyi igazgató 1, aligazgató 1, tanár és mester 6, gazdasági tisztviselő 5, növendék itt 

17, házon kívül 14, művész és kézműves 12, felügyelő- és szolgaszemélyzet 39, össze
sen: 95. 

1849. január 17." 

A es. kir. kerületi parancsnokságnak a császári biztoshoz intézett rövid válaszában 
szó sem esett a tanárok kérelméről és a főtanoda újbóli megnyitásáról. Csak az állt ben
ne, hogy a parancsnokság elrendeli a javak bizottsági átvételét és kinevez egy tisztet a 
bizottságba. Rendelkezett továbbá arról is, hogy a Ludoviceum épületét felelősség terhe 
mellett további intézkedésig a volt főtanoda személyzete őrizze. Ez az őrzési feladat ad
dig tartott míg az osztrák katonai hatóságok az épületet tábori kórházzá nem alakították. 

E két okmány alapján megállapítható, hogy a megszálló osztrák katonai és a kollabo
ráló civil hatóságok 1849. január 17-én jogilag elismerték, hogy - bár nem Magyar Hadi 
Főtanoda néven -a Ludovicea Katonai Akadémia létezik. Sőt, hivatalosan megállapítot
ták, hogy az intézetnek 31 növendéke van, az 1849. január 10-i 105 fős főtanodai lét
szám a tiszt és civil eltávozásokkal 95 főre csökkent, tehát működőképes maradt, csupán 
az intézmény bezárása miatt nem folyhat tovább Pesten az oktatás. A pesti Magyar Hadi 
Főtanoda további sorsa és története tehát nagyon szomorúan alakult. 

A főtanoda felszerelését lefoglalták, épületét katonai kórházzá alakították át. Petzelt 
József lakását lezárták, egyetemi tanári állásából felfüggesztették és titkos rendőri meg
figyelés alá helyezték. A kinevezett polgári tanárok - Jancsó József, Bajnok Antal, 
Machik József, Drechsler Ferenc - főtanodai állása megszűnt, ám a megszállt főváros
ban maradtak. A katonatiszt tanárok azonban 1849. január 5-én, de valószínűbb, hogy 
január 6-án vagy 7-én, elhagyták Budapestet. Vargay Károly hadbíró százados, a hadijog 
tanára Balmazújvárosban, a pesti egyetemi légióban szolgált tovább, míg 1849 nyarán 
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betegségben el nem hunyt; Schenowitz Frigyes századost a Balmazújvárosban állomáso
zó tartalék hadosztály vezérkari tisztjévé nevezték ki; Mück Lajos utász hadnagy pedig a 
2., majd a 4. utászzászlóalj századosaként a feldunai hadsereg pontonhídkészletének pa
rancsnoka lett, tehát egyikőjük sem folytatta tovább a tanári pályát.92 A növendékek egy 
része hazatért szüleihez és rokonaihoz a fővárosba, vagy vidékre, más részük, a vissza
vonuló magyar csapatok után eredve, beállt honvédnak, mint például a 14 éves Amant 
Béla, vagy a 14 és fél éves Palkovics József, akik a feldunai mozgó hadsereg egyik üte
gében szolgáltak. Amant Béla tűzmesterként vett részt számos ütközetben.93 Beimel 
György 17 éves fötanodai növendék Balmazújvárosban és Csanádpalotán szolgált az 
egyetemi légióban, majd 1849. júliusától hadnagyként Querlonde Ferdinánd ezredes, 
hadosztályparancsnok parancsőrtisztje volt.94 Más növendékek, akik szintén eltávoztak a 
fővárosból, állítólag átmenetileg a nagyváradi 37. sorgyalogezred (később a 74. honvéd
zászlóalj) katonai nevelőintézetében folytatták tanulmányaikat.95 

A hadügyminisztérium a közismerten súlyos katonai helyzet dacára még 1849. janu
árjában is foglalkozott a hadi főtanoda, a katonai oktatás és a különböző növendékek 
kérdéseivel,96 ám csak február elejétől került ismét sor - egy 1848 decemberi hadügymi
niszteri rendelet alapján - az alakulatok altiszti (és a főtanoda növendéki) utánpótlását 
szolgáló 14 katonai nevelőintézet hármasával, vagy négyesével történő összevonására az 
alkalmas épületekkel rendelkező 3, vagy 4 városban; Eger, Nagyvárad és egy erdélyi vá
ros neve merült fel.97 Szabadsága lejártával február 5-én jelentkezett szolgálattételre a 
hadügyminisztériumban Brassai Sámuel hadi fötanodai tanár, s mivel a főtanoda ideigle
nesen feloszlott, az ellenség miatt pedig Pestre való visszatérését lehetetlennek ítélte, 
Mészáros Lázár intézkedését kérte. A hadügyminiszter, az OHB egyetértésével, enge
délyezte tanári fizetésének kiutalását, és mivel Brassai Sámuel „igen jeles és hasznave
hető egyén", a „szükséges alkalmakkor igénybe vételét és foglalkoztatását" ajánlotta.98 

A minisztérium egyre több intézkedést volt kénytelen kiadni a helyzetnek megfelelő 
katonai oktatási rendszer kialakítására, különösen a katonai nevelőintézetek, így a nagy
váradi katonai nevelőintézet fejlesztésére, ahol „a növendékek számára még 20 üres hely 
van."99 A katonai oktatás egyre szaporodó ügyeinek és a főtanoda problémáinak megol
dása miatt a fővárosban maradt Tanárky Antal helyett a hadügyminiszter 1849. máricus 
9-én, „miután a katoni nevelőintézetek felügyelésével, azok ügykezelésével megbízott 
szakosztály főnökével és irományaival együtt Pesten hátramaradt, és ezen szakosztály 
jelenleg senki által sem kezeltetik", ideiglenesen Kiss Károly alezredest, a hadügymi
nisztérium nemzetőrségi osztályfőnökét bízta meg a „katonai nevelőintézetek felügyelé-
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sével és azok ügyei kezelésével".100 Kiss Károlynak, a különböző intézetek és növendé
kek napi ügyeinek intézése mellett, sikerült elérnie, hogy a nagyváradi katonai nevelő
intézet épületét ne alakítsák át kórházzá. Mint leszögezte: „A hadügyminisztériumnak 
érdekében áll azon néhány katonanövendéket, melyekkel a hazában még rendelkezhet, a 
maguk épségében fenntartani, mert a növendékeket privátházakba szállítani annyit tenne, 
mint az egész intézetet feloszlatni".101 Ugyanakkor a megszálló osztrák katonai és polgá
ri hatóságok, mivel semmiféle elszámolást nem találtak, fővárosban azután kutakodtak, 
hogy a „törvénytelen" magyar kormány és hadügyminisztériuma mire használta fel a 
Ludoviceum berendezésére kiutalt 35 ezer forintot, miközben az épületet továbbra is 
katonai kórházként használták.102 

A katonai sikerek és Pest 1849. április 24-i felszabadítása újra napirendre tűzte a 
tiszt- és altisztképzés kérdését, a katonai nevelőintézetek átalakításának folytatását és a 
pesti hadi fötanoda újbóli megnyitását. Ez egyértelműen kiolvasható Mészáros Lázár 
ideglenes hadügyminiszternek a katonai nevelőintézetekkel, a növendékekkel, a felvéte
lekkel, a növendékek élelmezésének javításával, a tanárok alkalmazásával és más idősze
rű ügyekkel foglalkozó rendeletiből és utasításaiból.103 

A Magyar Hadi Főtanodával kapcsolatos az az 1849. április 26-i utasítása, melyben 
megbízta szárnysegédjét, Német János alezredest, hogy szedje össze a hadügyminiszté
riumnak „Budapesten elmaradt hivatalos irományait". Az utasítás 3. pontja kiemeli: 
gyűjtse be „A nevelésügyi osztály összes irományait, amelynek főnöke Tanárky őrnagy 
volt, de ide tartoznak a Ludoviceum hadi academia irományai is, amellyek Petzelt volt 
Ludoviceumi aligazgató és alezredes fel vigyázata alá bizatik."104 Ezen kívül egyik utolsó 
ideiglenes hadügyminiszteri átiratában, 1849. május 5-én, felkérte Irinyi Dánielt, Pest 
teljhatalmú kormánybiztosát, hogy míg az új hadügyminiszter „a pesti hadi fötanoda 
(Ludoviceum) ügyében elhatárolólag rendelkeznék," Petzelt József tanárt - a fővárosban 
maradásának későbbi igazolása mellett - „(...) az intézet javainak megőrzésére - kitisz
títására, s mind addigi jókarbani tartása végett az intézetben meghagyni szíveskedjék, 
míg a kormány a fötanoda ügyében továbbira nem rendelkezik."105 

Másnap, 1849. május 6-án Kossuth Lajos kormányzó és Klapka György helyettes 
hadügyminiszter felkérték Mészáros Lázár altábornagyot, hogy vegye át a katonai kö
zép- és felsőoktatás, így a hadi fötanoda vezetését, felügyeletét és e tárgyban kidolgozott 
programját terjessze a kormány elé. Ennek a megbeszélésnek az alapján a helyettes had
ügyminiszter már május 7-én kérte Mészáros altábornagy beleegyezését és nyilatkozatát 
ahhoz, hogy kinevezhessék a hadi fötanoda főigazgatójává. Klapka tábornok, mivel nem 
tudta, mit válaszol Mészáros a felkérésére, a következő indoklással kívánta meggyőzni a 
beosztás elfogadására: „Tekintetbe véve a magyar hadsereg jelen műveltségi állapotát, 
minden előtt kívánatos egy célszerűen rendezendő és gondosan vezetendő katonai neve-
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lőintézetnek létrehozatala. Illy intézetnek, melly a Ludoviceumban mindeddig csak név
re létezett, életbe léptetése a magyar nemzetnek régi buzgó óhajtása, mostan pedig a kö
rülmények sürgetős és el nem halasztható követelménye. Bátor vagyok ennél fogva altá
bornagy úrnak ismert buzgó hazaszeretetét igénybe véve tellyes tisztelettel felkérni: 
miszerint ezen - hazánk biztosítása és boldogságára nézve - olly igen fontos intézetnek 
alakítását és tapasztalt dús vezetése általi további főkormányzását elvállalni és ezáltal a ha
za iránt szerzett bokros érdemeinek koszorúját egy új füzérrel ékesíteni méltóztatnék".106 

Mészáros azonban, az előzetes megbeszélés alapján, nem csupán a főtanoda főigaz
gatóságának vállalására gondolt, hanem az egész katonai oktatást, a tiszt- és altisztkép
zést kívánta vezetni és felügyelni. Ebből a megfontolásból terjesztette elő 1849. május 8-
án Kossuth kormányzónak, hogy a betegeskedő Bakonyi Sándor tábornokot nevezzék ki 
a főtanoda vezetőjének, mivel „nevelési intézetnél tudományos képzettsége végett igen 
hasznos szolgálatokat tehet." Ezt a javaslatát nem, a másikat viszont, hogy Kiss Károlyt, 
aki „tudományos képzettsége mellett katonai növeldéknél igen czélszerü egyéniség," 
léptessék elő ezredesnek, elfogadták.107 

Mészáros május 9-én valóban előterjesztette emlékiratát a tiszt- és altiszképzés ügyé
ben és a katonai tanintézetek kérdésében, és noha ez a dokumentum eleddig nem került 
elő, egy hadügyminisztériumi mutatókönyv két bejegyzése is tanúskodik egykori létezé
séről: „Mészáros altábornagy úrnak, a katonai növeldékre vonatkozó nézetei - a kor
mány által elfogadtatik. 13078. Minister úrnál van." és „Görgey hadügyministernek, a 
hadi nevelésügy felügyelője iránti tárgyak terjesztetnek fel. 13949. Görgei minister úrnál 
van."108 E program elfogadása és Mészárosnak a katonai nevelés főfelügyelőjévé történő 
kinevezése azonban májusban nem történt meg, Kiss Károly ezredes, a hadügyminiszté
rium katonai nevelési osztályának főnöke azonban Mészáros irányelvei alapján intézte az 
ügyeket, így a hadi főtanoda újra megnyitását és a katonai nevelőintézetek átalakítását, 
fejlesztését is. 

A pesti hadi főtanoda kiürítéséről és rendbehozataláról Irinyi Dániel kormánybiztos 
május 9-i átiratában tájékoztatta a hadügyminisztériumot, egyben közölte, hogy „Petzelt 
tanárt mindazon intézkedések végrehajtásával, mellyeket a hadügyminister úr levelében 
meghagy[ott,] már előbb megbíztam volt, s neki az épület kitisztítására 1997 pforintot és 
19 kr. utalványoztam."109 A kománybiztos három nap múlva arról tudósította a hadügy
minisztériumot, hogy Tanárky Antal őrnagy jelentette: a „hadügyministériumi nevelés
ügyi irományokat, könyveket és földabroszokat" budai lakásán őrizte, de elszállításukra 
az ostrom miatt nem tudott intézkedni.110 Az iratokat intézkedésre és tudomásulvétel vé
gett bemutatták Mészárosnak és a katonai nevelési osztálynak. A nevelésügy további 
fejlesztése érdekében adta ki a hadügyminisztérium május 15-i utasítását „Petzelt József 
tanár, az l-ő magyar hadi főtanoda aligazgatójának", hogy „az alsóbb rendű katonane
velő intézetekbeni tanítási rendszert a főtanodai tanítási rendszerrel összhangzásba hozni 
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lehessen, felszólíttatik Ön az első postával a főhadi tanoda tanítási folyamának prog
ramját a hadügy ministériumnak elküldeni ne terheltessék. Egyszersmind küldje el Ön 
azon írásban foglalt rendszert is (magyar vagy német nyelven mindegy) melly megala-
pitatott a nevendékek jutalmaztatására és a szünidőkbeni foglalkozásuk tekintetében."111 

Ez a minisztériumi utasítás azt jelzi, hogy bár a fötanoda képzési programjával nem 
rendelkeztek, a két rendszer összehangolását megkezdték. Ennek érdekében elrendelték 
a katonai nevelőintézetekben 

- a magyar nyelv rendszeres tanítását, 
- Magyarország történelmének, földrajzának és államtanának magyar nyelven való 

oktatását, 
- az ezzel kapcsolatos tanszék létrehozását és a tanítók felvételét július l-ig, 
- a nyári napirend bevezetését és a szükséges tantervi módosításokat, 
- a célszerűbb és rendszeresebb testnevelést, 
- a megfelelőbb egészégügyi rendszabályok és ellátás bevezetését, végezetül 
- a növendékek ügyeivel, felvételével, elbocsátásával, ruházatával, elhelyezésével, 

élelmezésével és más fontos kérdéssel való folyamatos foglalkozást. 
Mindezeken kívül tájékoztatták a nevelőintézetek igazgatóit, hogy Mészáros Lázár 

altábornagy ellenőrizni fogja az intézeteket.112 Mészáros május 21-én és 22-én valóban 
megszemlélte a nagyváradi katonai nevelőintézetet és a tapasztaltak alapján célszerű ja
vaslatokat tett az oktatás, az egészségügy és az élelmezés, valamint a növendékekkel 
való bánásmód megjavítására az összes nevelőintézetben.113 Ezt annak ellenére tette, 
hogy hivatalosan még nem nevezték ki; a kormányzó és a hadügyminisztérium ugyan 
úgy küldte neki a tanintézetekkel foglalkozó ügydarabokat, mint „a katonai nevelés fő
felügyelőjének", ám ő azokat, mint intézkedésre jogosulatlan, visszaküldte.114 

A fötanoda rendezésének ügye továbbra is foglalkoztatta a hadügyminisztériumot, 
különösen azután, hogy Petzelt József, a „magyar hadi fötanoda volt, és jelenleg 
ideglenes aligazgatója és alezredes, különben egyetemi mérnöki tanár" Pestről 1849. 
május 12-én Kossuth Lajos kormányzóhoz írt, 16-án iktatott levelében állásába való 
visszahelyezését kérte.115 Kérelmében részletesen bemutatta a fötanoda érdekében vég
zett munkáját és érdemeit, az osztrák megszállás alatti tevékenységét és a retorziókban 
való részesülését. Sérelmezte, hogy Pest felszabadulása után „minden a Ludoviceaban 
alkalmazottakkal együtt" hivatalából felfüggesztették, bár később, Hornig Frigyes szám
vevőtiszttel együtt, a „nemzeti vagyon oltalmazására, s az akadémia épülete rongált álla
potának lassankénti visszaállítására" előbbi hivatalába ideiglenesen visszatétetett. Kifej
tette, hogy a fővárosban maradt civil tanárok ellen semmi kifogás nem merült fel, kivéve 
az árulás és a „tiszti jellemet bemocskoló alacsony csalások végett letartóztatott gazda
tiszt Mihánovicht." Sérelmezte, hogy csak ideglenesen bízták meg, noha már 24 éve ál-
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lami alkalmazott és 8 éve a progresszió híveként harcolt a pesti egyetemen, mivel „sze
reti a hont". Hangsúlyozta, hogy „mint a Ludovicea aligazgatója mindent elkövettem 
legforróbb kivánataim ezen non plusoltságában, hogy a nemzet bizodalmának megfelel
hessek, s az akadémiát úgy organizáljam, hogy a maga nemében minden külföldivel bát
ran versenyt futhasson". Befejezésül leszögezte, hogy ami a hadi fötanodával történt, 
nem az ő hibája, hanem azt „a gazdatiszt gazórsága, s az osztrák kormány keménysége" 
idézte elő és az „okozott kár, mint a leltár mutatja sokkal csekélyebb, mint amennyire 
félni okunk volna." Ezek alapján ismételten kérte állásába való vissza helyezését. 

A hadügyminisztérium május 18-i válaszában megnyugtatta Petzeltet, hogy minden 
fővárosban maradottat felfüggesztettek. Felette sem törtek pálcát, ügyét bizottság fogja 
felülvizsgálni. Nincs ellene lényeges kifogás, amit az is bizonyít, hogy „a hadi fötanoda 
épületének helyreállítását, jó karbantartását" éppen rá bízta a minisztérium, sőt vissza
menőleg a fizetését is folyósítja; „hogy Önt az intézetnek - melly most acta nem is léte
zik, s mikori kinyitása is csak az események fejlődésétől függ - aligazgatásába egészen 
mindeddig be nem iktatta - hihető hogy Ön is rendben találja.""6 Végül közölték azt is, 
hogy a fötanoda minden hivatalnokának tisztáznia kell magát a megszállás alatt történ
tekről, de maradjanak az intézetnél mert alkalmazni fogják őket. 

A hadi fötanoda ügyében és a katonai tanintézetek főfelügyelője kinevezésének érde
kében Kiss Károly ezredes, katonanevelési osztályfőnök a hadügyminisztérium hivatalos 
megbízásából 1849. május 22-i nyílt rendelettel „Görgey tábornok hadügyminister és 
helyettes fővezér úrhoz" utazott."7 Kiss ezredes valószínűleg vázolta Görgei tábornok
nak a katonai oktatás problémáit, a fötanoda és a nevelőintézetek helyzetét, valamint az 
átalakításuk érdekében kialakított elgondolást. Ennek következménye lehetett Görgei 
Artúr hadügyminiszter és fővezér május 29-én Kossuth Lajos kormányzóhoz írt levele, 
melyben a főtanodai oktatás megkezdését és az intézmény újbóli megnyitását sürgette. 
Levelében kifejtette: „A Ludoviceum egészen elhanyagoltatik, ha valami értelmes ember 
szükséges felhatalmazással ellátva nem jelenik meg rögtön, ezen nagyszerű intézet fő
igazgatóságát átveendő. S minthogy tudtomra esett, hogy már úgy is Mészáros Lázár al
tábornagy urat ezen helyre ki van nevezve, tisztelt kormányzóelnök urat e fontos ügy 
hova hamarabbi sürgetésére bátorkodom felszólítani.""8 

A levélre másnap, 1849. május 30-án ráírták, hogy „el van intézve," ám ez így nem 
felelt meg a valóságnak, mivel Mészáros altábornagy június l-jén anélkül utazott a fővá
rosba, hogy kinevezték volna, márpedig a katonai nevelés főfelügyelőjének hiányát nem 
csak a hadügyminisztérium, de az újból megnyitására készülő pesti hadi fötanoda és a 
működő, átalakulás alatt álló katonai nevelőintézetek egyaránt nagyon megérezték. Köz
ben Pesten nem szünetelt a fötanoda és személyzete felkészülése az oktatás megindításá
ra, aminek több kézzel fogható jele volt. Petzelt József alezredes, ideglenes aligazgató, a 
hadügyminisztérium május 15-i - bár csak 21-én kézhez vett - rendeletének értelmében, 
június 3-án megküldte a minisztériumba a fötanoda programját és az elemi tanfolyam 
tervét 4 példányban. Előterjesztésében kérte a tárcát, hogy a program magyar és német 
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nyelvű kinyomtatását a főtanoda költségén eszközöljék, vagy pedig a Lukács könyv
nyomda ajánlatát fogadják el, mely szerint 50 példány mindegyik kiadásból a főtanodát 
illetné, a többit szabadon eladná.119 Eddig nem sikerült feltárni, hogy a minisztérium mi
ként döntött, de a program megjelent, tehát engedélyezték közreadását. Az 1849 júniusá
ban könyvárusi forgalomba került kiadvány címlapján az alábbiak olvashatók: „A ma
gyar hadi főtanoda szerkezete, Mészáros Lázár hadügyminister és magy. vezérőrnagy 
megbízásából Petzelt József egyetemi tanár által összeállítatott és az 1848. évi magyar 
oszággy. CXVI. ülésében elfogadtatott. Pesten, 1849. Nyomatott Lukács és társánál." 
Ezen kívül Petzelt több jelentésében beszámolt a főtanoda felügyelő személyzetéről, az 
épület állapotáról és a tisztviselők fizetéseinek kiutalásáról.120 

Előrelépés történt a katonai nevelés, az alsóbb rendű katonai nevelőintézetek és a fő
tanoda tanítási rendszereinek összehangolása, fejlesztése és vezetése körüli huzavona 
megoldásában is. A kormányzó utasítására Szabó Imre ezredes, hadügyi államtitkár jú
nius 9-én tudatta Bayer József ezredessel, a felső hadsereg táborkari főnökével: a „folyó 
év május hó 12-én E. 13949 sz. a Görgei Arthur hadügyminister és fővezér úrnak, Mé
száros Lázár altábornagy a hadi nevelésügy főfelügyelőjévé kineveztetése tárgyábani le
velezések, áttétettek. Felhívom ennek folytán ezredes urat, a nevezett irományokat, a 
hadügyministeriumnak további intézkedés végett haladéktalanul visszakézbesíteni."121 

Három nap múlva, 1849. június 12-én Kossuth kormányzó aláírta Mészáros Lázár ki
nevezését: „Miután tábornagy úr a hazánkbeli összes katonai növeldék főfelügyelését ké
relmemre elvállalni sziveskedett, működését azonban a hadügyminisztériumhoz még 
Debreczenben beadott s általam, valamint Klapka tábornok akkori helyettes hadügymi
nister által egészében helyeselt véleményére kívánt válasz elmaradása miatt mindeddig 
meg nem kezdhete; én a hadügyministeriumot utasítottam, hogy Altábornagy Úrnak a 
hihetőleg tévedésből elmaradt választ haladék nélkül megküldje. 

Ezen értesítésemet pedig azon kérelemmel kötöm össze: miszerint a katonai növelés
nek hazánkra olly fontos ügyét Altábornagy Úr ismert buzgó hazafiúságával fölkarolva, 
a körüli működését minél előbb megkezdeni ne terheltessék."122 

A kormányzó egyidejűleg utasította Szabó Imre hadügyi államtitkárt is, hogy mielőbb 
adjanak választ Mészáros altábornagy katonai nevelésről szóló tervezetére, melyet még 
Debrecenben nyújtott be a hadügyminisztériumnak, mert megkezdi „a növeldék körüli 
működését".123 Másnap a kormányzó a Károlyi-laktanya központi kórházzá történő át
alakítása ügyében Szemere miniszterelnöknek írt levelében megemlítette, a hadügymi
nisztérium intézkedett a „Ludoviceumi kórház" kiürítése érdekében, hogy az épületet 
eredeti céljának, „a nevelésnek" visszaadhassák.124 
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Mészáros Lázár, mint a katonai neveldék főfelügyelője, 1849. június 13-tól több 
fontos intézkedést adott ki a katonai nevelőintézetek növendékei felvételének rendjére, 
ruházatára, elhelyezésére, egészségügyi és élelmezési ellátásuk jobbítására és az igaz
gatóságok munkájának javítására.125 Miközben folytak a főtanoda megnyitásának előké
születei, a megfelelő tájékoztatás érdekében Petzelt alezredes a Közlöny egy példányát 
kérte a „Ludoviceum számára".126 Ekkor még nem is sejtették, hogy a Magyar Hadi Fő-
tanoda újra megnyitása és a tanítás megkezdése elé újabb akadály gördült. A Ludo
viceum épületének nagyobb részében ugyanis 1849. április végétől a honvédsereg köz
ponti kórháza működött és amikor híre kelt, hogy az egész épület újra a hadi főtanodáé 
lesz, Lumniczer Sándor, a hadügyminisztérium egészségügyi osztályfőnöke a hadügy
miniszterhez intézett 1849. június 22-i előterjesztésében új javaslattal állt elő.127 

Figyelemre méltó indoklása szerint a Ludoviceumot tágas termei, egészségi szem
pontból célszerű fekvése kiváltképpen alkalmassá teszik arra, hogy kórházként szolgál
jon, a naponként gyarapodó beteglétszám is indokolná megtartását, nemkülönben az az 
egészségügyi hátrány, ami a betegek szétszórt elhelyezéséből fakadna. Ezért, folytatta, 
mivel „hallomás szerint az épületnek egész terjedelmében a katonai nevelde számára le
endő lefoglaltatása terveztetik, van szerencsém a Ministeriumot megkeresni, hogy az 
említett nevelde az Üllői-úton fekvő köztelek épületbe tétessék át, s a Ludoviceum, mint 
egyetlen alkalmas épület, központi tábori kórházul tartassék fenn". Igaz ugyan, hogy a 
köztelek épületet az egyetemi állatgyógyintézet számára ürítették ki, de az könnyebben 
találhat más elhelyezést, s a tulajdonos Gazdasági Egyesület is minden bizonnyal „in
kább fogadandja be a növeldét, mint az állatgyógyintézetet". Görgei hadügyminiszter 
1849. június 25-i rendeletével Lumnitzer felterjesztése mellett döntött: „a Ludoviceum 
egyetemes központi kórházzá alakíttassák át, elfogadtatván s jóváhagyatván", és elren
delte az épület átalakítását és berendezését.128 

Görgeinek ebben a rendeletében nem esik szó a főtanoda új épületben való elhelyezé
séről és megnyitásáról. Valószínű azonban, hogy Mészáros Lázár, Kiss Károly és Petzelt 
József tudomást szerzett a kialakult új helyzetről, és csak kutatás hiányossága miatt vált 
általánossá az a nézet, hogy a hadi főtanoda „megnyitása többé szóba sem került."129 

Görgei hadügyminiszter 1849. június 26-i (bár csak 29-én postázott), Mészáros Lázár 
altábornagyhoz intézett átiratában ugyanis megküldte a nevelési terv jóváhagyását és 
mellékelte Mészáros kinevezési oklevelét is130 Ebből a fogalmazványban fennmaradt 
iratból érdemes idézni a következőket: 

„Miután altábornagy úrnak a hadügyministériumhoz benyújtott terve, s nézetei a ka
tonai nevelés fölött, miben az ön szemlélet s eszmélkedés nyomain kívül, tapasztalata 
dús tárából merített ügyismeret világosan látható, - a hadügyministerium tökéletes hely
benhagyását, megelégedését, sőt tetszését megnyerték; a hadügyministerium szerencsés-
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nek érzi magát, ha az ország, - a szabadság s függetlenség véderejét egykor képezendő 
csemeték nevelését illyetén férfiúra bízhatja, kinek üdvös működése s hatása alatt, kato
nai növeldéink rövid időn bizonnyal óhajtott virágzás fokára emelkednek. 

Midőn a hadügyministerium teljes megnyugvással s örömmel siet altábornagy úrnak 
kezébe letenni, az ország kormányzójának helybenhagyása mellett, a haza egyik legna
gyobb kincsét - oltalmazására rendelt fiai katonai növeltetését; egyszersmind e részbeni 
megbízatását altábornagy úrral az ide mellékelt kinevezési oklevél által tudatja, felhíván 
altábornagy urat, annyira szükségessé vált intézetek mielőbb életbe léptesse. 

Végre tudomásul adom altábornagy úrnak, mikép a katonai intézetek számára a had-
ügyministeriumnál egy külön osztály alakult, mellynek főnökéül Kiss Károly ezredes úr 
van kinevezve. Evégre értesítem altábornagy urat, hogy miután a Ludoviceum egyetemes 
kórháznak van rendelve, a központi katonai növelde épületéül a köztelek jelöltetett ki."131 

Végül a hadügyminiszter azt is tudatta Mészárossal, hogy a munkáját segítő szerve
zet, a hadügyminisztérium katonai nevelési osztály főnökét is kinevezte. Kiss Károly ez
redest kinevezéséről 1849. június 29-én értesítette hivatalosan Szabó Imre hadügyi ál
lamtitkár, azzal a meghagyással, hogy osztálya „megkívántató rendezési tervét és a 
szükséges hivatalnokok kijelölését" sürgősen terjessze elő.132 

A hadi főtanoda megnyitása a különböző hátráltató és nehezítő körülmények ellenére 
tehát nem került le a napirendről. Ezt bizonyítja egy 1849. június 27-i ügyirat is, amely 
egy fiatal fiú „Ludoviceumba, vagy ha erre gyengének találtatnék, a szatmárnémeti ka
tonai növeldébe" helyezésével foglalkozik.133 A megkésett hadügyminiszteri jóváhagyás 
Mészáros május 9-i katonai nevelési-oktatási tervét illetően, amit valószínűleg akkor 
kaphatott kézbe, amikor már kinevezték fővezérnek, de különösen az 1849 július elejére 
kialakult súlyos katonai helyzet, majd a főváros ismételt kiürítése lehetetlenné tette a 
Magyar Hadi Főtanoda megnyitását az új elhelyezési körletben, a köztelek épületben. 

Eddig feltáratlan, hogy Kiss Károly ezredes, hadügyminiszteri osztályfőnök és Petzelt 
József főtanodai aligazgató milyen erőfeszítéseket tett az utolsó napokban annak érdeké
ben, hogy a hadi főtanoda berendezését, felszerelését és az oktatáshoz szükséges egyéb 
eszközöket a Ludoviceum épületéből átszállítsák a köztelek épületbe. Ismeretes azonban 
egy hivatkozás, mely szerint Petzelt József egy későbbi levelében azt írta volna, hogy 
amikor 1849. július 8-tól 11-ig újból ki kellett üríteni a fővárost, a „tanítok már meg 
valának szervezve, a tanulok összegyűlve."134 A kormányt követve Kiss és Petzelt Sze
geden intézték tovább az ügyeket. Kiss Károly, akit akkor neveztek ki a katonai nevelő
intézetek főfelügyelőjévé, számos intézkedést adott ki az intézetek érdekében, de az el
lenség előnyomulásával azok egymás után osztrák kézre kerültek és július végére Petzelt 
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segítségével már csak a szegedi és a nagyváradi katonai nevelőintézet problémáival 
foglalkozhatott.135 Kiss a világosi fegyverletételnél esett fogságba, Petzelt, a Magyar Hadi 
Főtanoda aligazgatója, 1849. augusztus 17-én, az aradi várőrséggel tette le a fegyvert.136 

Az idő rövidsége és a hadi események gyors változásai 1848-49-ben nem tették le
hetővé a magyar katonai felsőoktatás rendszerének, a tiszt- és altisztképzés intézményei
nek szilárd kiépítését és folyamatos működését. A szabadságharc alatt a tisztképzésnek 
egyetlen sikeres megoldása volt csak - a csapat és a harctér. 

Ma már tagadhatatlan tény, hogy sikerült létrehozni és rövid ideig működtetni is a 
maga nemében egész Európában egyedülálló Magyar Hadi Főtanodát. Ez első hadügy
miniszterünk, Mészáros Lázár érdeme, aki legelőször valósította meg a magyar katonai 
felsőoktatás korszerű eszméjét. Később, Törökországi naplójában, 1849. december 31-én 
önkritikus, keserű sorokban mégis csak ennyit jegyzett fel róla: „Személyemre nézve 
sajnálom, hogy kedvenez gyermekemet a Ludoviceumot, hol paradicsomot akartam a fi
atalságnak teremteni, és ahonnént valódi hasznos gyakorlatos és tudományos egyének 
jöttek volna ki, kikből mint egy faiskolából, vagy növénytárból, a haza szükségeit mér
nöki, táborkari, gyalogsági, tüzérségi és lovassági tekintetben pótolhatta volna, életbe 
nem léptethettem. Evvel az intézménnyel akartam magamnak nevet, hírt és öröklét[et] 
szerezni, a gondviselés azonban máskép akarta, Isten neki."137 

Emlékirataiban azonban az első magyar felsőfokú tisztképző intézményt, a Magyar 
Hadi Főtanodát már olyan jelentősnek tartotta Mészáros Lázár, hogy kijelentette: „Én 
ezen eszmével és annak embriójával együtt akarok a történetben élni, s ha valaki idézvén 
s megemlítvén nevemet, a forradalom alatti működésemet ezzel össze nem köti, a többi 
egy füttyöt sem érvén, - azt a feledékenységnek bízvást átengedheti."138 
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1. MELLEKLET 

A MAGYAR FŐTANODA SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS FELTÖLTÖTTSÉGE 
1849 január elején* 

HADÜGYMINISZTÉRIUM 

INTÉZETI IGAZGATÓSÁG 
Szervezve: 8 fő, feltöltve:3 fő 

Tanárok 
Szervezve: 24 fő, feltöltve:6 fő 

Isteni szolgálat 
Szervezve: 6 fő, feltöltve: 5 fő 

Tudományos 
gyűjtemények és intézetek 

Alsóbb tanfolyam 
Szervezve: 175 fő, feltöltve: 50 fő 

Kórház 
Szervezve: 3 fő, feltöltve: 3 fő 

Alsóbb tanfolyam 
Szervezve: 175 fő, feltöltve: 50 fő 

Kórház 
Szervezve: 3 fő, feltöltve: 3 fő 

Gazdászati hivatal 
Szervezve: 7 fő, feltöltve: 4 fő 

Gazdászati hivatal 
Szervezve: 7 fő, feltöltve: 4 fő 

Felsőbb tanfolyam 
Szervezve: 80 fő, feltöltve: 1851—54-ben 

Felsőbb tanfolyam 
Szervezve: 80 fő, feltöltve: 1851—54-ben Művészek, kézművesek 

Szervezve: 26 fő, feltöltve: 12 fő 
Művészek, kézművesek 

Szervezve: 26 fő, feltöltve: 12 fő 

Kőnyomdában 
Szervezve: 5 fő, feltöltve: 5 fő 

Kőnyomdában 
Szervezve: 5 fő, feltöltve: 5 fő 

Mintamühelyben 
Szervezve: 6 fő, feltöltve: 4 fő 

Mintamühelyben 
Szervezve: 6 fő, feltöltve: 4 fő 

Házi szolgálatra 
Szervezve: 15 fő, feltöltve: 3 fő 

Házi szolgálatra 
Szervezve: 15 fő, feltöltve: 3 fő 

Alsóbb házi szolgálatra 
Szervezve: 56 fő, feltöltve: 31 fő 

'Folytatás a következő oldalon 
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Intézeti Igazgatóság 

Tanárok Alsóbb tanfolyam Felsőbb tanfolyam 

Felsőbb tanfolyamon 
Szervezve: 9 fő, feltöltve: — fő 

1. évfolyam osztály 
Szervezve: 50 fö, feltöltve: 50 fő 

1. évfolyam 4. osztály 
Szerv.: 20 fő, feltöltve: 1851-ben 

Alsóbb tanfolyam 
Szervezve: 11 fő, feltöltve: 5 fö 

2. évfolyam osztály 
Szerv.: 50 fő, feltöltve: 1849-ben 

2. évfolyam 5. osztály 
Szerv.: 20 fö, feltöltve: 1852-ben 

Mindkét tanfolyamon 
Szervezve:2 fö, feltöltve: 1 fö 

3. évfolyam osztály 
Szerv.: 50 fő. feltöltve: 1850-ben 

3. évfolyam 6 osztály 
Szerv.: 20 fő, feltöltve: 1853-ban 

Nyelvtanítók 
Szervezve:7 fö, feltöltve:5 fő 

Elemi alkalmazási óvf. 
Szerv.: 25 fő, feltöltve: 1851-ben 

Felsőbb alkalmazási évf. 
Szerv.: 20 fö, feltöltve: 1854-ben 

Mesterek 
Szervezve: 5 fő, feltöltve: 4 fő 

Felügyelő tisztek 
Szervezve: 2 fö, feltöltve: 2 fö Intézeti Igazgatóság 

1. Könyvtár 

2. Természeti terem 

3. Mértani, csillagászati 
terem 

4. Vegytani műhely 

5. Gépminta gyűjtemény 

Tudományos gyűjte-
mények és intézetek 

6. Kézmütani gyűjtemény 

7. Építészeti gyűjtemény 

8. Fegyver és ágyúminta 
gyűjtemény  

9. Árkászati és erődítési 
gyűjtemény  

10. Rajzgyűjtemény 

12. Képzőművészetek 
gyakorlati terme 

13. Mintamühely 

14. Kőnyomda 

15. Lovarda 

16. Uszoda 

17. Lövölde 

18. Fegyvergyakorlati 
helyiség  

| 11. Tüzéri műhely | | 19. Gyakorlati hely | 

20. Angol kert 
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2. MELLEKLET 

Személyzet-könyve a hadi főtanodai növendékeknek 

Születés 
Idő Vallás 

Na PJa 
Jegyzések Vezeték és 

Kereszt-név 
Hely Megye Ország Idő Vallás a bejö

vetelnek 
akime
netelnek 
és hova? 

Jegyzések 

1. Abeles Gyula Pest Pest Magyar 15 Mózes 1849. év 
január 8. 

A hat gymnasi-
alis osztályokat 
bevégezte. 

2. Aigner Ferenc Pest Pest Magyar 16 Római 
cath. 

1849. ja-
nuár8. 

A hat gymnasi-
alis osztályokat 
bevégezte. 

3. Amant Béla Nagy 
Várad 

Bihar Magyar 14 Római 
cath. 

1849. ja
nuár 8. 

A 4 gymnasia-
lis osztályokat 
bevégezte. 

4. Beimel György Pest Pest Magyar 17. Római 
cath. 

1849. ja
nuár 8. 

2.0. jogtanul
mányait bevé
gezte. 

5. Bielek Miksa Szepes. Szomb. Magyar 14 Reform 1849. ja
nuár 8. 

— 4 gymnasialis 
osztályt végzett 

6. Détela Ferencz Pest Pest Magyar 15 Romai 
cath. 

1849. ja
nuár 8. 

— 5 gymnasialis 
osztályt végzett. 

7. Donhoffer Ede Pest Pest Magyar 16 R. cath. 1849. ja
nuár 8.. 

— 6 gymnasialis 
osztályt végzett. 

8. Eckmayer 
Ágoston 

Makó Csanád Magyar 15, Rom. 
cath. 

1849. ja
nuár 8. 

— 1-ső bölcsészeti 
osztályt végzett. 

9. Kövér János Kovács
háza 
puszta 

Csanád Magy. 15 cath. 1849. ja
nuár 8. 

6 gymnasialis 
osztályt végzett. 

10. Lechner Ágos
ton 

Buda Pest Magyar 14 Rom. 
cath. 

1849. ja
nuár 8. 

— 5 gymnasialis 
osztályt végzett. 

11. Löblin Miksa Buda Pest Magy. 16 Mózes 1849. ja
nuár 8.. 

— 5 gymnasialis 
osztályt végzett. 

12. Lumniczer Jó
zsef 

Kőszeg Vas Magyar 16 protest. 1849. ja
nuár 8. 

— 1-ső bölcsészeti 
osztályt végzett 

13. Nádosy Elek Pest Pest Magyar 13 év 
3 hó
nap 

Evang. 1849. ja
nuár 8. 

3 gymnasialis 
osztályt végzett 
s 2 kereskedel
mi osztályt. 

14. Nádosy György Pest Pest Magyar 14 Evang. 1849. ja
nuár 8.. 

— 5 gymnasialis 
osztályt végzett. 

15. Papfy Vincze Gilancz Temes Magyar 17 óhitű 1849. ja
nuár 8. 

Bölcsészeti ta
nulmányt vég
zett. 

16. Pollák Károly Pest Pest Magyar 14 Mózes 1849. ja
nuár 8. 

— 5 gymnasialis 
osztályt végzett 

17. Rózsafy Alajos Buda Pest Magyar 14 R. cath. 1849. ja
nuár 8. 

— 5 gymnasialis 
osztály végzett. 

18. Szalay Elek Miskolcz Borsod Magyar 13 Vi Reform. 1849. ja
nuár 8. 

— 6 gymnasialis 
osztályt végzett. 
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Születés 
Idő Vallás 

Na oja 
Jegyzések Vezeték és 

Kereszt-név 
Hely Megye Ország Idő Vallás a bejö

vetelnek 
akime
netelnek 
és hova? 

Jegyzések 

19. Szép Gábor Tass Pest Magyar 13Í/2 Evang. 1849. ja
nuár 8. 

— 6 gymnasialis 
osztályt végzett. 

20. Szűcs Kálmán Miskolcz Borsod Magyar 14 Reform. 1849. ja
nuár 8. 

— 6 gymansialis 
osztályt végzett. 

21. Storch Gyula Pest Pest Magyar 14 Reform. 1849. ja
nuár 8. 

az ipartanoda 
első osztályát 
bevégezte. 

22. Török Sándor Kis 
Marton 

Šoprony Magyar 15 R. cath. 1849 ja
nuár 8. 

Bölcsészeti ta
nulmányokat 
végzett. 

23. Téli József Mad Zemplén Magyar 15 R. cath. 1849. ja
nuár 8. 

— 6 gymnasialis 
osztályt végzett. 

24. Veindl Bódog Mosony Mosony Magyar 13 R. cath. 1849. ja
nuár 8. 

Tittelen a kato
nai növeldében 
az első és má
sodik osztályt 
elvégezte. 

25. Vidor Károly Miskolcz Borsod Magyar 14 R. cath. 1849. ja
nuár 8. 

4 gymnasialis 
és az ipartanoda 
első osztályát 
bevégezte. 

26. Pataky Ferencz Vácz 
Szent-
László 

Pest Magyar 16 R. cath. 1849. ja
nuár 8. 

4 gymnasialis 
és 2 ipartanodái 
osztályt elvé
gezte. 

27. Bauer Ferenc Buda Pest Magyar 16 R. cath. 1849. ja
nuár 8. 

— 5 gymnasialis 
osztályt végzett. 

28. Hofhauser An
tal 

Buda Pest Magyar 16 R. cath. 1849. ja
nuár 11. 

— 6 gymnasialis 
osztályt végzett. 

29. Marton Béla Veszp
rém 

Veszp
rém 

Magyar 14 R. cath. 1849. ja
nuár 11. 

— 4 gymnasialis 
osztályt végzett. 

30. Vecsegi József Pest Pest Magyar 16 R. cath. 1849. ja
nuár 14. 

— 6 gymnasialis 
osztályt végzett. 

31. Hug Gyula Buda Pest Magyar 15 R. cath. 1849. ja
nuár 15. 

— Szónoklatot 
végzett. 

(MTA Könyvtár, Kézirattár, Hadtud. 2 ívrét 5. sz. 1-11. o.) 
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Az 1849. január 10-i állománykimutatáson 
és a felvételi kérelmeken szereplő további növendékek 

Születés 
Idő Vallás 

Na Pia 
Jegyzések Vezeték és 

Kereszt-név 
Hely Megye Ország Idő Vallás a bejö

vetelnek 
akime
netelnek 
és hova? 

Jegyzések 

32. Algyai Lajos Tápió-
Györgye 

Pest Magyar 16 Róm. 
kat. 

Első bölcsészeti 
osztályt végzett. 
1849. január 
10-én távol. 
(Ludoviceum 
1848:7. sz.) 

33. Erdey Antal 16 
éves 

1849. január 
10-én távol. 
(Folyamodvá
nyát kiadták, 
Ludoviceum 
1848: sz. n.) 

34. Károlyi Lajos 1849. január 
10-én távol. 
(Több adat 
nincs) 

35. Missius Péter Lipja Temes Magyar 17 Görög 
nem 
egyesült 

Pesti egyetem 
bölcsészeti kar 
1. évfolyamot 
elvégezte. 
1849. január 
10-én távol 
(Ludoviceum 
1848:161. sz.) 

36. Oláh József Pásztó Heves Magyar 14 Róm. 
kat. 

Középtanoda 
szónoklati osz
tályát elvégezte, 
1849. jan. 10-én 
távol. 
(Ludoviceum 
1848:11. sz.) 

37. Remeié Vilmos Buda Pest Magyar 16 Róm. 
kat. 

Gimnázium 
szónoklati osz
tályát elvégezte, 
1849. január 
10-én távol. 
(Ludoviceum 
1848:197. sz.) 

38. Vizkelety Jó
zsef 

1849. január 
10-én távol. 
(Folyamodvá
nyát kiadták, 
Ludoviceum 
1848: szám 
nélkül) 
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3. MELLEKLET 

A Pesti Ludoviceum Országos Katonai Akadémia 

Állomány- és járandóság kimutatása 
az 1849. január 4-én megnyitott Országos Katonai Akadémiának 

Törzsnél 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf) 

Megjegyzés 

1. Akadémia
igazgató, ez
redes 

Auenthali Luberth 
János 

2500 távol 

2. Aligazgató, 
egyetemi ta
nár 

Petzelt József 2000 jelen 

3. Jogtanár, 
könyvtáros 

Vargay Károly 1200 jelen 

Tanárok és tanítók 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf) 

Megjegyzés 

4. Tanár Brassai Sámuel 1020 távol Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

5. Tanár Mück Károly 800 távol 
Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

6. Tanár Bajnok Antal 800 jelen 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

7. Tanár Jancsó József 800 jelen 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

8. Tanár Sch József 800 távol 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

9. Tan ái- Belloni András 800 jelen 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

10. Magyar tanár Machik József 600 távol 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

11. Német tanár Drechsler Ferenc 600 jelen 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

12. Vívómester Fridrich Ferenc 400 jelen 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

13. Tornatanár Clair Alajos 400 távol 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

14. Főtrombitás, 
orgonamester, 
énekmester 

Novák György 400 jelen 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 15. Úszómester Abrahám Sándor 300 távol 

Az összes felszerelés, in
góság, eszköz, ágynemű, 
ruházat, fehérnemű 60 
növendék és 300 ember, a 
szolgálati személyzet 
számára rendelkezésre áll. 
Be van rendezve a házi
kápolna, a főzőkonyha, a 
mosókonyha, a fürdő, a 
télifürdő, a tornatér, a lo
varda és pihenőterem. A 
lovardában a berendezés 
4 hátasló szerszámzattal 
és 4 utazócséza is rendel
kezésre áll. 

A kórháznál 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

16. Főorvos Horner István 800 jelen 
17. Alorvos Kardos János 480 jelen 
18. Főápoló Ihring Károly 180 jelen 
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Gazdászati és Számvivő Hivatal 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

19. Cs. kir. nyá. 
hadnagy, 
gazdászati 
tiszt 

Mihánovics Boldi
zsár 

800 jelen A megvásárolt élelemből és 
takarmányból az akadémia 
raktárában 1849. április 15-
ig van készlet. A pénztár
ban mai nappal 2990 forint 
48 kr. egyezményes érmék
ben és a háznak 700 fit. kö
vetelése egyezményes ér
mékben e hó 25-ig, melyet 
a fizetőnövendékektől véte
leznek be. 

20. Főszámvivő Báró Hornig Antal 800 jelen 

A megvásárolt élelemből és 
takarmányból az akadémia 
raktárában 1849. április 15-
ig van készlet. A pénztár
ban mai nappal 2990 forint 
48 kr. egyezményes érmék
ben és a háznak 700 fit. kö
vetelése egyezményes ér
mékben e hó 25-ig, melyet 
a fizetőnövendékektől véte
leznek be. 

21. Számvevői 
segéd 

Botlik Márton 500 jelen 

A megvásárolt élelemből és 
takarmányból az akadémia 
raktárában 1849. április 15-
ig van készlet. A pénztár
ban mai nappal 2990 forint 
48 kr. egyezményes érmék
ben és a háznak 700 fit. kö
vetelése egyezményes ér
mékben e hó 25-ig, melyet 
a fizetőnövendékektől véte
leznek be. 

22. írnok Stréter Gusztáv 400 jelen 

A megvásárolt élelemből és 
takarmányból az akadémia 
raktárában 1849. április 15-
ig van készlet. A pénztár
ban mai nappal 2990 forint 
48 kr. egyezményes érmék
ben és a háznak 700 fit. kö
vetelése egyezményes ér
mékben e hó 25-ig, melyet 
a fizetőnövendékektől véte
leznek be. 

23. írnok Bobics Pál 400 jelen 

A megvásárolt élelemből és 
takarmányból az akadémia 
raktárában 1849. április 15-
ig van készlet. A pénztár
ban mai nappal 2990 forint 
48 kr. egyezményes érmék
ben és a háznak 700 fit. kö
vetelése egyezményes ér
mékben e hó 25-ig, melyet 
a fizetőnövendékektől véte
leznek be. 

24. írnok Tóth Móric 400 távol 

A megvásárolt élelemből és 
takarmányból az akadémia 
raktárában 1849. április 15-
ig van készlet. A pénztár
ban mai nappal 2990 forint 
48 kr. egyezményes érmék
ben és a háznak 700 fit. kö
vetelése egyezményes ér
mékben e hó 25-ig, melyet 
a fizetőnövendékektől véte
leznek be. 

Felügyelet 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

25. Cs. kir. nyá. 
hadnagy 

Weinhengst Eduárd 400 távol 

26. Kilépett had
nagy 

Pongrácz László 400 jelen 

Művészek és kézművesek 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

27. Vésnök Eigner György 400 jelen 
28. Műasztalos Csontosy György 300 jelen 
29. Műasztalos Kikinger László 300 jelen 
30. Műlakatos Habel Ferenc 300 távol 
31. Házi asztalos Lindenberger János 216 jelen 
32. Nyomdai ír

nok 
Gallász Károly 400 jelen 

33. Kőnyomó Bohn Lőrinc 300 jelen 
34. Litográfus 

segéd 
Földesy Antal 120 jelen 

35. Litográfus 
segéd 

Tandler József 120 jelen 

36. Trombitás Wagner Ferenc 120 jelen 
37. Trombitás Hanisch Ferenc 120 jelen 
38. Trombitás Blaschek Anton 120 jelen 
39. Trombitás Roger József 120 jelen 
40. Kertész Petz Herman 500 jelen 
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Alsóbb szolgálati személyzet 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

41. Porkoláb Kosaras György 150 jelen 
42. Múzeumi 

felügyelő 
Vitkay Pál 150 jelen 

43. Ruharaktár
felügyelő 

Beikh János 150 jelen 

44. Éléskamra- és 
konyhafelü
gyelő 

Mocsonay József 150 jelen 

45. Iskola- és ká
polnafelügye
lő 

Balek Antal 150 jelen 

46. Házi pallér Steiner György 180 jelen 
47. Kapus Kovács János 150 jelen 
48. Főszakács Melhard János 300 jelen 
49. Alszakács Janay János 150 jelen 
50. Főmosónő Wolf Magdolna szerződés 

szerint 
51. Irodaszolga Dallos János 120 jelen 
52. Szobaszolga Horváth János 120 jelen 
53. Szobaszolga Jánoska Károly 120 jelen 
54. Szobaszolga Kovács Lajos 120 jelen 
55. Szobaszolga Nagy István 120 jelen 
56. Szobaszolga Hartvich Sebestyén 120 jelen 
57. Szobaszolga Katzian István 120 jelen 
58. Szobaszolga Szilágyi József 120 jelen 
59. Szobaszolga Urbanovics Izidor 120 jelen 
60. Szobaszolga Rogina István 120 jelen 
61. Szobaszolga Mocsovay József 120 jelen 
62. Szobaszolga Sümeg Pál 120 jelen 
63. Házi szolga Szalay Sándor 120 jelen 
64. Házi szolga Jobban Gábor 120 jelen 
65. Házi szolga Szabó Mihály 120 jelen 
66. Házi szolga Bodor György 120 jelen 
67. Kocsis Foret József 120 jelen 
68. Kocsis Hartmann István 120 jelen 
69. Kocsis Ziniel Mátyás 120 jelen 
70. Lámpagyújtó Szabó István 120 jelen 

Növendékek alapítványi helyen 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

71. Vecseghy József 500 távol Az itt kiutalt járandóság 
az alapítványi alaptőke 
éves kamatából van kifi
zetve. 

72. Abeles Gyula 500 jelen 
Az itt kiutalt járandóság 
az alapítványi alaptőke 
éves kamatából van kifi
zetve. 

73. Török Sándor 500 jelen 

Az itt kiutalt járandóság 
az alapítványi alaptőke 
éves kamatából van kifi
zetve. 74. Oláh József 500 jelen 

Az itt kiutalt járandóság 
az alapítványi alaptőke 
éves kamatából van kifi
zetve. 

75. Bielek Miksa 500 jelen 

Az itt kiutalt járandóság 
az alapítványi alaptőke 
éves kamatából van kifi
zetve. 
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Növendékek államköltségi helyen 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

76. Pataky Ferenc 500 távol Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

77. Beimel György 500 jelen 
Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 78. Eckmayer Ágoston 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

79. Lechner Ágoston 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

80. Donhoffer Ede 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

81. Papfy Vince 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

82. Misius Péter 500 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

83. Löblin Miksa 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

84. Pollák Károly 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

85. Dettela Ferenc 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

86. Remeié Vilmos 500 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

87. Erdey Antal 500 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

88. Tély József 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

89. Rózsafy Alajos 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

90. Veindl Bódog 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

91. Vidor Károly 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

92. Bauer Ferenc 500 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

93. Szép Gábor 500 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a polgári pénztárból 
lesznek kifizetve. 

Fizető növendékek 

Sz. Beosztás Név Járandóság 
(Pf.) 

Megjegyzés 

94. Aigner Ferenc 400 jelen Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

95. Kövér János 400 jelen 
Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

96. Lumniczer József 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

97. Szűcs Kálmán 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 98. Algyay Lajos 400 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

99. Vizkelety József 400 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

100. Szalay Elek 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

101. Amant Béla 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

102. Storch Gyula 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

103. Károlyi Lajos 400 távol 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

104. Nádosy Elek 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

105. Nádosy György 400 jelen 

Az itt kiutalt járandósá
gok a fizető növendéke
kért félévente befolyó el
tartási összegből lesznek 
kifizetve. 

Pest. 1849. január 10-én 

Dr. Petzelt József 
eddig aligazgató 

(MOL Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium. H 89. Vegyes iratok 5. doboz, 
szám nélkül, 131-132. fólió.) 
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Tibor Acs 

THE HUNGARIAN MILITARY ACADEMY, 1848-1849 

Summary 

The study treats the history of the Hungarian Military Academy, unparalleled in Europe of the 
age, during the period of the 1848-1849 War of Independence. The author shows the efforts of the 
Hungarian legislation together with those of Minister of War Lázár mészáros and József Petzelt, 
professor of the Budapest University to establish a Hungarian Military Academy, an institution up-
to-date either in its organisation and in its educational program. Following the entrance examina
tion on the 4th of January 1849 38 young men of the 335 applicants were admitted to the 1st se
mester. The opening ceremony was held on the 7th of January 1849, already under Austrian occu
pation and the institution functioned until the 17th of January when it was closed by the Austrian 
authorities. From February to June 1849 the Ministry of War made continuous efforts for reopen
ing the Academy but the events in the battlefields finally made it impossible. 

Tibor Acs 

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE MILITAIRE HONGROISE, 1848-1849 

Résumé 

L'essai présente l'histoire de 1848-1849 de l'École Supérieure Militaire Hongroise, la première 
institution militaire dans l'enseignement supérieur en Hongrie, unique en Europe également 
L'auteur présente les efforts avec lesquels l'assemblée legislative hongroise, mais surtout Lázár 
Mészáros, le ministre de la guerre et le docteur József Petzelt, professeur d'université ont créé à 
Pest l'académie militaire hongroise, avec un mécanisme et un programme de formation modernes 
au niveau de l'époque, faisant tout cela en plein milieu des événements de la guerre 
d'indépendance de 1848-1849. 335 jeunes concouraient pour pouvoir fréqenter l'École Supérieure 
Militaire Hongroise, et le 4 janvier 1849, à l'examen d'entrée, 38 jeunes ont été admis pour la 
première année. La fête d'ouverture de l'institution d'enseignement a eu lieu le 7 janvier 1849, 
déjà sous l'occupation militaire autrichienne, et elle ne pouvait fonctionner que jusq'au 17 janvier 
1849 - date de la fermeture de force l'École Supérieure Militaire Hongroise. A ce moment-là, une 
partie des enseignants et des étudiants se sont engagés dans l'armée du Honved. A partir du mois 
de février jusqu'au mois de juillet de 1849, le ministère de la guerre menait une activité perma
nente en faveur de la réouverture de l'École Supérieure Militaire Hongroise, mais la formation des 
événements militaires rendait cela impossible. 
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Tibor Acs 

DIE UNGARISCHE MILITÄRISCHE HAUPTLEHRANSTALT 1848-1849 

Resümee 

In dieser Studie können wir über die Geschichte der in ganz Europa einzigartigen erster ungari
scher militärischer Hochscule, der Ungarischen Militärischen Hauptlehranstalt, in den Jahren 
1848-1849 lesen. Der Autor zeigt uns die Schwierigkeiten, mit denen die ungarische Gesetzge
bung, aber vor allem Lázár Mészáros Kriegsminister und dr. József Petzelt Universitätsprofessor 
konfrontiert waren, als sie während der Geschenisse der 1848-49-er Revolution die in ihrer Struk
tur und ihrem Lehrplan zeitgemäße ungarische Militärakademie in Pest gegründet haben. 

335 Junge wollten in die Ungarische Militärische Hauptlehranstalt Aufnehme gewinnen, und 
am 4. Jänner 1849 wurden bei der Aufnahmsprüfung 38 Schüler aufgenommen. Die Lehranstalt 
wurde am 7. Jänner 1849, schon unter österreichischer Besetzung eröffnet und der Unterrricht 
dauerte bis zur gewaltsamen Zusperrung der Lehranstalt am 17. Jänner 1849. Nach der Zusperrung 
ist ein Teil der Lehrer und Schüler in die Honvedarmee eingetreten. Das Kriegsministerium hat 
vom Februar bis zum Juli 1849 durch und durch versucht die Lehranstalt wieder zu eröffnen, was 
aber wegen der Kriegsgeschenisse unmöglich wurde. 

ТиборАч 

ВЕНГЕРСКАЯ ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ В 1848-1849 ГОДАХ 

Резюме 

В статье анализируется история высшего военного заведения,уникального и в 
масштабах Европы, а имени: первой в Венгрии военной Академии (Ма§уаг НасП Р6апос1а), 
функционировавшей в 1848-1849 годах. Автор показывает те усилия, благодаря которым 
венгерское законодательство, но прежде всего военный министр Лазар Месарош и профес
сор униврситта доктор Йожеф Петцельт в условиях событий освободитльной борьбы 1848-
1849 годов создали в Пеште современную венгерскую военную академию, имевшую 
передовую организацию и современную учебную программу. На конкурс в Венгерскую 
Военную Академию подали заявки 335 юношей, и на приемных экзаменах 4 января 1849 
года на первый курс начального класса было принято 38 человек. Высшее военное учебное 
заведение Венгрии было торжественно открыто уже при австрийской военной оккупации 7 
января 1849 года, и обучение продолжалось до 17 января 1849 года, когда Венгерская 
Военная Академия была насильственно закрыта. Тогда часть преподавателей и курсантов 
Академии вступила в гонведскую армию. Министерство военных дел Венгрии, начиная с 
февраля и вплоть до июля 1849 года вели систематическую борьбу за открытие вновь Вен
герской Военной Академии, что однако было невозможным вследствие исторического 
складывания военных событий. 
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CSORBA GYÖRGY 

AZ 1848-49-ES TÖRÖKORSZÁGI MAGYAR EMIGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 

„Az emigráns olyan semmi, kiből minden lehet. " 

Veress Sándor 

Az 1848-49-es szabadságharc bukását követően Törökországba menekült és ott 
letelepült magyarok története érdekes színfoltja múltunknak. Itt nem elsősorban Kos
suthra és közvetlen környezetére gondolunk, hiszen ők már 1851-ben más országokba 
távoztak, hanem azokra, akik hosszabb-rövidebb ideig, esetleg életük végéig itt leltek új 
hazát, vagy a krími háború idején álltak török szolgálatba. 

Előrebocsátva fontos leszögezni, hogy Bem személyét kivéve az alábbiakban nem 
foglalkozunk a lengyel és olasz menekültekkel, mivel a téma enélkül is óriási, ezzel 
szemben bekerültek adattárunkba a forrásokban csak ritkán felbukkanó más nemzetisé
gűek: egy-két belga, cseh, német stb. Dolgozatunk célja a menekültek általános helyze
tének, illetve az egyéni sorsoknak a feltárása és bemutatása, ezért az emigráció politikai 
mozgalmait, vitáit, nézeteltéréseit nem vizsgáltuk. 

A források 

A törökországi emigráció története több vonatkozásban nincs kielégítően feldolgoz
va. Általánosságban ugyan számos forráskiadvány, könyv és tanulmány jelent meg a 
Kossuth-éráról, de a török földön maradt magyarokról nem készült érdemi munka.1 Az 
emigráció egyes nevesebb személyeit leszámítva, szinte semmit nem tudunk róluk. En
nek egyik fő oka a török levéltári források ismeretének hiánya. 

Az emigrációra vonatkozható török iratok zöme ma az isztambuli Baçbakanlik 
Osmanli Arçiviben (Oszmán Miniszterelnökségi Levéltár) található. Az iratok sajátos 
nyelve és paleográfiája azonban külön tanulmányokat követel meg, mellyel a téma eddi
gi kutatói többségükben nem rendelkeztek. S mivel ez a korszak a magyar oszma-
nisztikai kutatások fő érdeklődési területén kívül esik, ezért az erre vonatkozó forrásokat 
magyar szempontból még senki nem dolgozta fel. (A jelen dolgozat elkészítéséhez mi 
sem tudtunk még török levéltári anyagot használni. Erre remélhetőleg a közeljövőben sor 
kerül.) 

A témába vágó, feltárt török források mennyisége is rendkívül csekély. Az egyetlen 
ismert forráskiadvány Ahmed Refiké, ez azonban csak a Kossuthék távozásáig keletke
zett iratokat tartalmazza. Refik nem közli az iratok eredeti lelőhelyét, sem a teljes irat
anyagot, így kimaradtak olyan dokumentumok, melyeket csakis török forrásokból is
merhetnénk meg, mivel nem találhatók meg más országok diplomáciai iratai között. 
Refik azokat az iratokat igyekezett kiválogatni, amelyek a török hatóságok nagylelkű

id Hajnal; Ágoston; Kakuk; Lukács; Göyünc munkáit. 
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ségét és jószándékát mutatják, ráadásul munkájában sok a sajtóhiba, a háromféle idő
számítás (a Julianus-, a Gergely-naptár, illetve a muszlim) közös nevezőre hozásának a 
hiányából származó kronológiai zavar.2 

A témával foglalkozó magyar kutató ezért jószerével csak a memoárirodalmat, a nem 
túl bőséges levelezést, a korabeli lapokat, illetve a bécsi kémjelentéseket és - császári 
katonáknál - az anyakönyveket tudja vizsgálni. A visszaemlékezések zöme azonban a 
kiegyezés után jelent meg; az első néhány évben mindössze néhány hazatért emigráns 
naplója és emlékirata látott napvilágot. Ezek viszont nem a legkedvezőbb fényben tün
tették fel az emigráció viszonyait.3 A memoárokat egyébként is mindig óvatosan, kellő 
forráskritikával kell kezelni, hisz írójukat az érzelmek jelentősen befolyásolhatják. (Pél
dának okáért Maximillian Stein tábornokról Klapka tisztelettel szól, míg az emigránsok 
nagy része nem szereti személyét, és kerüli említését.) A visszaemlékezések szerzői ál
talában emlékezetből írtak, s így nem egyszer pontatlanok: ugyanazon név gyakran két
féle variációban fordul elő munkáikban. Természetesen ezek az írások némelyeknél az 
önigazolást is szolgálták, s emiatt többször találkozhatunk bennük szándékos elhallgatá
sokkal, tévedésekkel, csúsztatásokkal. 

Mivel Bécs érdeklődése Kossuthék török földről való eltávozása után periférikusnak 
számító törökországi emigráció iránt lelohadt - s újra majd csak a krími háború idején 
éledt fel - , a felhasználható bécsi jelentések száma is csekély. 

A törökországi emigráció története 

Az osztrák kormányzat már 1848 végén figyelmeztette a Portát, hogy a várhatóan te
rületére menekülőket adja ki. A bécsi külügyminisztérium 1849. január 29-én megküldte 
isztambuli, valamint a többi keleti diplomáciai képviselőjének Kossuth és hívei szűkebb 
körének arcképét és személyleírását.4 Az első menekültekről Fuád efendi,5 a Porta buka
resti megbízottja 1849. július 23-i jelentésében számolt be: 1120 főről, köztük 36 tisztről 
tudtak, akik a vöröstoronyi csatát követően 1849. július 20-án török területre szorult 55. 
és 88. honvédzászlóaljból, egy üteg tüzérségből, s mintegy harminc, Mátyás-huszár-
ezredbeli katonából kerültek ki. A menekülteket katonai őrizet mellett szállították el a 
határról. Augusztus 15-én Perczel Mór nevében egy küldött érkezett Orsovára, akivel a 
mintegy kétezer menekült befogadásának feltételeiről tárgyaltak. 17-én Fuád már azt az 
értesülést szerezte, hogy Mészáros, Dembinski és Perczel is átlépte a határt. Az osztrák 
és az orosz konzul azonnal kérte kiadatásukat, de az efendi megtagadta ezt. Kossuth ezen 
a napon lépett török földre, ahonnan Turnu-Szeverinbe, majd augusztus 22-én Vidinbe 
szállították. 

2 

Refit, Karpát 37. o. 
Hermann. 

4 Ágoston 40. o.; MTAK Ms. 4841/1. 
Kecsedzsizade Mehmed Fuád (1815-1869) változatos pályája során ötször volt külügyminiszter és két

szer nagyvezér. 1849-ben a Porta bukaresti megbízottja. A Tanzimat egyik atyja. A magyar menekültkérdésben 
elért diplomáciai sikereiért szadaret müsztesárinak, egyfajta belügyi államtitkárnak nevezték ki. (El II. k. 934-
935. o.) 
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Vidinben nemsokára több ezer menekült gyűlt össze. Számukról eltérő adatok van
nak. Karpát szerint 16.000 körül lehettek, ám még július-augusztus folyamán ebből kb. 
8000 fő hazatért Magyarországra. Az isztambuli angol követ, Stratford Cunning 1849. 
szeptember 25-én kelt jelentése 3615 magyart, 738 lengyelt és 493 olaszt említ. Veress 
könyvében 3686 magyarról, 1200 lengyelről és 700 olaszról ír. Természetesen a mene
kültek pontos számát nem lehet meghatározni, hiszen a tábor létszáma napról napra vál
tozhatott, de becslésünk szerint durván 4000 magyarra tehető. Később, az augusztus 23-i 
mehádiai csata után kimenekült nagyobb katonai egységek voltak még: a 27., 78. és 67. 
honvédzászlóalj, az 1. (Rosty) honvéd vadászezred maradványai; valamint a már említett 
lengyel és az olasz légió.6 

Eközben azonnal megindultak a kiadatás körüli nemzetközi diplomáciai csatározások. 
A szabadságharc vérbefojtói augusztus 29-én feltétel nélkül követelték a menekültek át
adását; az oroszok az 1774-es kücsük-kajnardzsi, az osztrákok pedig az 1718-as 
pozsareváci, valamint az 1739-es belgrádi békére hivatkoztak. Ezekben kölcsönös köte
lezettséget vállaltak egymás menekültjeinek be nem fogadására, illetve arra, hogy az 
ilyen személyeket távol tartják a határtól és őrzik őket. A békepontok között a török 
földre menekültek kiszolgáltatása is szerepelt az iszlamizáltak kivételével.7 A cáriak 
számára a lengyel tisztek komoly veszélyt jelenthettek egy esetleges újabb lengyel fel
kelés alkalmával. A magyar szabadságharc leverésében szerzett tekintélyét felhasználva 
Oroszország ugyanakkor növelni akarta befolyását Törökországban. Az angolok a török 
kormányt kezdettől fogva az orosz követelések elutasítására bíztatták; persze háborút 
nem akartak: a béke fenntartása mellett az egyensúly megőrzésére törekedtek. Török 
részről szintén az orosz befolyás növekedése jelentette a fő problémát; a menekültkér
dés, az egyre feszültebb orosz-török viszony közelivé tette a háború kirobbanását, s eb
ben az esetben jól jött volna a cári csapatok elleni harcban már gyakorlattal rendelkező 
magyar és lengyel tisztek támogatása. 

Miután a török vezetés szeptember 10-én megtagadta a kiadatást, az oroszok burkol
tan, de kategorikusan háborúval fenyegetőztek. Az angolok és a franciák azonnal segít
séget helyeztek kilátásba Törökországnak egy konfliktus esetére. Ők valójában nem is 
hittek a háborúban: háborús évekkel a háta mögött Ausztria és Oroszország nem kíván
hatott összetűzni egy ilyen kérdés miatt az Oszmán Birodalommal és az európai nagy
hatalmakkal.8 

A törökök mindenesetre - a szerződések alapján - titokban az áttérést ajánlották a 
menekülteknek. Az emigránsok a menedék helyett azonban mást láttak ebben: így re
mélték összeugrasztani az ellenfeleket. „A magyar háború Törökországban fog folytat-
tatni" - írta Andrássy Gyula. Az emigránsok kezdetben elutasították az áttérést, de Bem 
viharos gyorsaságú áttérése után egyre többen lettek renegáttá. Kossuth kezdeti vélemé
nyét nem ismerjük, de - bár ő nem iszlamizált - bizonyára nem tarthatta vallásilag elíté
lendőnek, mert egy év múlva maga is azt hirdette, hogy a pápai állam elégedetlen lakos
sága térjen át tömegesen a protestáns hitre. Ráadásul a török kormány ajánlata szerint pár 

6 Ágoston 40. o.; Veress I. k. 13., 25., 27., 28. o.; Karpát 39. o.; Rónay I. k. 331. o. 
Kovács 653. o.; Hajnal 183. o. 

8 Kovács 648-655. o. 
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hónap múlva mindenkit felmentettek volna fogadalma alól. A renegátokat különválasz
tották a többiektől, egyenruhát, zsoldot kaptak - sokan ezért is tértek át - , amely lénye
gesen jobb megélhetést biztosított a tábor rossz körülményeihez képest. Az áttértek szá
ma egyes források szerint október 29-ig 238 fő volt (216 magyar, 7 lengyel és 15 olasz), 
más forrás szerint 334 magyar és kb. 100 lengyel. Ezek összecsengenek egy török irat 
adataival, amely az oszmán hadseregbe belépett személyek diszlokációját mutatja: 193-
an Ruméliába kerültek, 21-et Isztambulba küldtek, s rajtuk kívül szerepel még 15 nő is, 
valószínűleg feleségek; összesen tehát 229 fő. Az áttért tisztek és értelmiségiek egy má
sik csoportja későbbi időpontban kapott kinevezéseket. 

Október 12-én Vidinben megjelent Hauslaub osztrák tábornok, aki hazatérés esetén 
amnesztiát ígért a legénységnek; csak kényszersorozáson kellett részt venni. Ugyaneze
ket a feltételeket kínálták a tiszteknek is, ha nem követtek el bűnt (ti. osztrák szempont
ból nézve), de ők csak közlegényként kerülhettek be az osztrák hadseregbe. Török forrá
sok szerint október 22-én 124 lengyel, 201 olasz és 2732 magyar tért vissza Ausztriába, 
összesen 3157-en.9 

Október közepén már mindenkit a városban szállásoltak el. 28-án érkezett meg a hír, 
hogy a Porta megtagadta Kossuth kiadatását, majd 30-án a lengyeleket az orosz határ 
közelsége, valamint a tél közeledte miatt Vidinből Sumlába szállították. Egy nappal ké
sőbb az olaszok Gallipoliba, november 2-án a renegátok szintén Sumlába indultak, s vé
gül másnap a magyarokat is - török feljegyzés szerint 1650 főt - útnak indították. Sokan 
azonban ezt már nem élték meg: Vidinben körülbelül 600 magyar fekszik tömegsírban, 
főleg a kolera és a tífusz áldozatai.10 

Kossuthék Sumlán 1849. november 21-től 1850. február 16-ig tartózkodtak. Itt a ka
tonai parancsnok, Halim pasa Perczel Mórt jelölte ki az emigránsok vezetőjévé, valószí
nűleg Bem nyomására, aki az emigráció alatt szembekerült Kossuthtal. Perczel úgy ol
dotta meg a kínos helyzetet, hogy javaslatára választmányt alakítottak, amelynek elnöke 
a volt kormányzó lett. A magyarok saját törvénykezést is létrehoztak. Sumlán történt egy 
súlyosabb incidens is: Bárdy Rudolf emigráns inzultálta az osztrák konzul tolmácsát és 
kísérőjét, valamint egy Pollák Móric nevezetű kétes megbízhatóságú honvédtisztet, s 
amikor az utóbbi a konzulátusra menekült, Bárdy néhány társával követelte Pollák ki
adatását. Lövöldözés is támadt. Az osztrák konzul jelentette az ügyet a török vezetésnek, 
mire az emigránsoknak a kaszárnyába kellett költözniük.11 

Ausztria és Oroszország az emigráció szétszórására törekedett. Hosszas alkudozások 
után megegyezés született arról, hogy a magyarokat Konjában vagy Kütahjában - tehát 
Kis-Ázsiában, távol az orosz és osztrák határtól - telepítik le, és akik haza akarnak térni, 
szabadon megtehetik. A lengyeleknek el kellett hagyniuk Törökországot. A renegátokat, 
akiket oszmán állampolgároknak tekintettek, először Dijarbekirbe akarták internálni, de az 
ottani rossz időjárás miatt végül a szíriai Aleppo mellett döntöttek. A három nagyhatalom a 
megegyezést követően, 1849. december 23-án újra felvette a diplomáciai kapcsolatot egy
mással, a török kormány pedig leszerelte a tartalék katonai egységeket (redif). 

Hajnal 134-154. o.; A renegátok számára: Kovács 665. o., ill. Karpát 43. o.; Göyiinc 176. o. A 3156 fö 
rossz összeadás vagy sajtóhiba. 

Hajnal 164,180. o.; Kakuk 14-16. o.; sumlai menekültek, halottak számáról: Ágoston 41. o. 
1 ' Kakuk 26-31. o.; Veress I. k. 96-103. o. 
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A szerződés értelmében Kossuth és 56 társa 1850. február 15-én indult útnak 
Sumlából és március 31-én érkezett meg Kütahjába. Később egyre több magyar utazott 
ide, egyrészt, hogy a kormányzót megvédjék az osztrák merényletektől, másrészt, mert 
onnan könnyebbnek vélték a továbbutazásukat Nyugat-Európába és az Egyesült Álla
mokba. Kossuth azt is javasolta a török kormánynak, hogy Izmir vidékén egy kiterjedt 
birtokot utaljon ki a magyar menekülteknek, és a berendezkedésre biztosítson segélyt a 
kolonizáció céljából. Az emigráció egybetartását szolgáló tervezetet ő maga készítette el, 
a városka alaprajzával együtt, s mintegy négyszázan kötelezték is magukat a letelepedés
re. Ám osztrák tiltakozásra ez nem valósulhatott meg. 

1851. március 3-án az amerikai kongresszus mindkét háza olyan határozatot fogadott 
el, amellyel Kossuthot és környezetét meghívta az Egyesült Államokba. Az osztrákok 
heves tiltakozása ellenére hamarosan a török kormányzat is kijelentette, hogy az összes 
kütahjai internáltat elengedi. Végül Bécsben is belátták, hogy még mindig jobb, ha a 
magyar emigránsok Amerikába távoznak, mint ha a birodalom határai közelében marad
nának. Még május 8-án Mészáros Lázárral az élen a kütahjaiak több mint fele és a len
gyelek döntő része elhagyta a várost, továbbutazva Anglia felé. Egyidejűleg a török 
rendőrség valóságos hajszát indított az isztambuli és burszai magyarok között, és akiket 
összegyűjtöttek, azokat kényszerrel behajózták. Az oszmán vezetés elszállításukért 
286.487 kurust fizetett. Kossuthék végül 1851. szeptember l-jén távoztak el, s 8-án 
Gemlik kikötőjéből indultak hosszú emigrációs pályafutásukra.12 

Egy nagyobb csoport azonban Sumlában maradt. Ezekről tudjuk a legkevesebbet. 
Pénztelenségükön a török kormány segített: 1850. június 14-én 354.000 kurust osztott 
szét, oly módon, hogy aki az országban akart maradni az 250, aki külföldre akart távoz
ni, az 500 kurust kapott. Ez alapján Karpát 730 főre teszi a Sumlában maradtak létszá
mát, nem számítva azokat, akik nem szorultak rá a segélyre, illetve rendszeres ellát
mányt kaptak (tisztek). A sumlaiak közül is 130-an hamarosan Amerikába utaztak. A 
többiek lassan szétszéledtek. Sokan odébbálltak más országok felé, többen török katonai 
szolgálatba állhattak vagy szétszóródtak az Oszmán Birodalom területén.13 

A renegátok egy része Aleppóba került - egy török lista szerint 35 tiszt -, élükön 
Bemmel. Itt fogolyként kezelték őket, megtiltották a városban való szabad közlekedést, 
az üzletek látogatását, akadályozták őket abban is, hogy érintkezésbe lépjenek az aleppói 
diplomáciai kolónia európai tagjaival. Bem erre panaszlevet írt Resid pasa nagyvezírhez, 
mire lényeges javulás állt be helyzetükben. 1850 októberének végén az aleppói török 
helyőrségben elégedetlenség tört ki a zsold kifizetése körüli visszaélések miatt. Ez de-
zertálásokhoz vezetett, minek következtében az erősség meggyengült. A pusztai nomád 
arab lakosság egy csoportja kihasználva ezt, körbevette a várost és bebocsátást kért, mert 
„kölcsön akartak kérni a bankoktól". Felhívták a többi arabot arra, hogy öljék meg a vá
rosban lévő török és keresztény katonákat, mert különben elpusztítják a várost. Azok 
azonban jelentették a dolgot a városi parancsnokságon. A török vezetés Bemhez fordult 
segítségért, aki teljhatalmat kért és kapott. Az ágyúkat sugáralakban helyeztette el, ha
sonlóan a katonasághoz. Az arabok délután kettőkor támadtak. Megdöbbenésükre azon-

12 Ágoston 41. o.; Karpát 38-41. o.; Lukács 64-65. o.; Somlyói Tóth 102-124. o.; Orbán 143-144. o.; 
OSZKK Analekta 11.121. 

13 Karpát 44. o.; Veress I. k. 135. o. 
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ban kartácstüz fogadta őket, majd újabb sortüzek dördültek, s végül a lovasság kergette 
szét őket. A siker teljes volt, a halottak számát nem ismerjük pontosan. Bem ezután tel
jesen visszavonult, búskomor lett, majd hamarosan maláriában meghalt. Halála után a 
kíséretéből többen elhagyták Törökországot.14 

A török katonai szolgálatba állt tisztek általában ugyanabban vagy magasabb rendfo
kozatban szolgáltak, mint amelyet elértek a magyar szabadságharc alatt. Külön magyar 
katonai egységet azonban magas létszámuk ellenére sem hoztak létre. A szolgálatról 
bármikor lemondhattak, s ekkor is tovább kapták járandóságukat. Az 1850-5l-es bosz
niai lázadás alkalmával Ömer pasa15 seregében körülbelül 400 magyar is harcolt egy 
egységben - akikről Ivo Andrič Omér pasa c. regényében is megemlékezett - , de a hábo
rú után az erőszakos térítési kísérletek miatt a csapat felbomlott.16 

Az első isztambuli menekültek a Winkler-féle piemonti és velencei magyar légió 
katonái voltak, kb. 150 ember. Melléjük az Isztambulban élő magyarok közül még 250-
en iratkoztak fel, s légiót alakítva az ifjú Orbán Balázs vezetése alatt megindultak a 
magyarországi hadszíntér felé. Ez az egység, miután Edirnénél hírt kapott a világosi 
fegyverletételről, szétszéledt. A legtöbb magyar Isztambulban gyűlt össze, ahol a 
legváltozatosabb módon próbáltak megélni. Gyülekezőhelyük Orbánék háza volt. A 
magyar kolónia aktívan segített az emigránsoknak munkát találni, elhelyezkedni. Sok 
huszártiszt Schwarzenberg lovardájában helyezkedett el. Számosan hajóslegénynek 
álltak. Rényi (Srainer) Károly hat társával szobafestő társaságot hozott létre, s a szultáni 
Dolmabahcse palotát festették ki. Egy építészetet tanult fiatalember néhány kőmü-
vességhez értő társával tizenkét fős társaságot hozott létre. Ők egy gazdag örmény 
Boszporusz-parti palotájának építését vállalták el, maguk mellé véve még 24 emigránst 
segédnek. Sester, a szultán osztrák származású főkertésze hat menekültet alkalmazott a 
szultán besiktasi kertjében. Keresettek voltak a magyar kocsisok is. A debreceni 
fegyvergyár igazgatója, bizonyos Matheidesz, puskamüves boltot nyitott, s később egy 
kis puskagyárat szervezett. Sokan régi mesterségüket folytatták, de egyes tisztek nem 
szégyelltek akár csizmadiaságot tanulni. Többen üzleti vállalkozásokba kezdtek a még 
otthonról kimenekített vagyonukból vagy innen-onnan összeszedett pénzből. Voltak, 
akik sikeres üzletemberek lettek, emellett azonban továbbra is felvették a török kormány 
által a tiszti rangjuk után fizetett járandóságot. Sokan a burszai selyemgyárban 
dolgoztak. A legtöbb vállalkozás azonban kudarcba fulladt, s az egyre nehezebbé váló 
megélhetés elől számosan hazatértek vagy továbbálltak nyugatnak.17 

Az emigránsok 1851. május 15-én Magyar Egyletet is alapítottak Isztambulban baráti 
összejövetelek tartása és segélyezés céljából. Első elnöke Nyújtó Mátyás, titkára pedig 
Orbán Balázs lett. A még az évben Amerikába távozott Nyújtót Kosztolányi Ágoston 
követte az elnöki tisztségben. Az Egyletnek ekkor 78 rendes és 26 tiszteletbeli tagja volt. 
Magyar, olasz és francia isztambuli lapokat járattak, sőt egy saját költői és prózai lapot is 

14 Kovács 674-693. o. 
Ömer Lütfi pasa (1806. nov. 24. Plaski—1871. ápr. 18. Isztambul) eredeti neve Latas Mihály, az oguliai 

ezred hadapródjaként szökött át Törökországba és lett renegát 1828-ban. Pályája gyorsan ívelt felfelé, szinte az 
Oszmán Birodalom minden részében szolgált. 1868-1869-ben hadügyminiszter volt. (RNL XIV. k. 736. o.) 

16 Veress I. k. 326-327. o. 
Orbán 112-122. o.; Veress passim; Szalczer passim.; TL 1895. 13. sz. 
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kiadtak, amelyből eddig egyetlen példány sem bukkant elő. Fényes táncvigadalmakat 
rendeztek, amelyen más európai nemzetek képviselői is megjelentek, sőt sikerült az 
olasz és a lengyel emigrációval is állandó összeköttetést teremteniük. Az említett évben 
az osztrák követség saját fegyveres katonáival lerohanta az Egylet házát, és az ott talált 
irományokat és kis könyvtárat elkobozta. Működéséről 1856-ból van újabb adat: ekkor 
Tüköry Lajos egyik levelében arról ír csodálkozva - jellemezvén az akkori viszonyokat 
-, hogy az Egylet bálja verekedés nélkül végződött. 1857-ben a felbomlóban lévő egye
sület titkára, Frecskay, a szervezet tatovlai székházában adott szállást Vámbéry Ármin
nak. A szétesés végül az általános szegénység és a pártoskodás miatt következett be. 

A protestáns hitközösség Keleti Magyar Protestáns Colonia néven 1854. december 
10-én alakult meg Galatán. Legfontosabb feladata volt egy közösségi helyiség, illetve 
templom számára helyet találni és a gyerekek számára egy iskolát létrehozni. Ennek ér
dekében az amerikai, angol és skót egyházakhoz fordultak. Kérvényezték amerikai véd
nökség alá helyezésüket, amelyet meg is szereztek. A hitközségi tagok amerikai útlevelet 
kaptak, amellyel az egész ország területén és külföldre is szabadon utazhattak. A Pro
testáns Colonia gondnoka Velits Károly, lelkésze az USA-ból érkezett, szintén emigráns 
Dudás János, titkára és magyar nyelvtanára Szilágyi Dániel volt. Mikor Dudás az Egye
sült Államokba utazott pénzt kalapolni, W. Schauffer amerikai lelkész helyettesítette. Az 
1856. december 7-én tartott ülés szerint Dudás megjárta Angliát, Skóciát és Amerikát, 
beutazta Németországot is, ám inkább csak ígéreteket kapott. Végül csak kevesebb mint 
1000 frankot sikerült összegyűjteni. A krími háború miatt sokan voltak távol Isztambul
tól, így a presbiteri tagok számát négyről tizenkettőre emelték, hogy mindig határozatké
pesek legyenek. 1857 januárjában az isztambuli amerikai követ 500 piasztert adományo
zott a közösségnek. Az oktatás csak ez év márciusában indult meg. Iskolájukban 30-40 
magyaron kívül számos nemzet gyerekei is tanultak. 

A krími és az olaszországi események szétszórták nemcsak az emigrációt, hanem a 
protestáns közösséget is. Koós Ferenc emlékiratai szerint 1864-ben már csak tizen ma
radtak összesen, s ebből is csupán négy volt protestáns. Nem volt saját telkük és házuk. 
Azok, akik Isztambulban maradtak, a holland imaházba jártak. 1863-ban már más forrás 
szerint sem volt külön „gyüldéje" a magyaroknak, hanem a német Teutoniában gyüle
keztek. 1866-ban Czakó Jánostól (vö. Velits Károly) Koós Ferenc elhozta a hajdani Ma
gyar Egylet néhány irományát, melyet 1873-ban a máramarosszigeti evangélikus líceum 
igazgatójánál, Szilágyi Istvánnál helyezett el, az iskola könyvtárában. 

Isztambulban a későbbiekben is számos magyar keresett és talált megélhetést, akik 
újra felállították az Egyletet, melynek elnöke 1883-ban Kovács Károly ex-Garibaldista-
őrnagy, ügyvéd volt. A tagok száma 40-50 fő körül mozgott, természetesen ebben már 
emigráns igen kevés lehetett. A magyarok szállásai elsősorban Galatán (Pera), az euró
paiak által lakott városnegyedben voltak.18 

Ezenkívül az Oszmán Birodalom számtalan helyén bukkanhatunk magyar menekül
tekre. Várnától Sumlán keresztül Bejrútig, Kairóig, Alexandriáig találkozhatunk honfi-

Orbán passim; OSZKK Analekta 11.121.; Veress I. k. 190. o., Jancsovics 53. o.; Berzeviczy 318. o.; 
Vámbéry 122. o.; TL 1894. 18.sz.; VÚ 1883. 18. sz.; Koós 1890. II. k. 355. o.; Rónay II. k. 200-204. o.; PEIL 
1866. 1373-1376., 1407-1410. o. 
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társainkkal. Érdekességként említjük meg, hogy szinte mindenki kipróbálta a hasist, s 
voltak, akik ennek rabjaként haltak meg. 

Az emigránsoknak a szabadságharc újrakezdésébe vetett reménye a krími háború 
idején éledt fel. Egy ilyen konfliktusra vártak már menekülésük kezdete óta. Sok magyar 
azonnal jelentkezett katonai szolgálatra. Kmety György Londonból jött vissza török 
földre. A török hadvezetés Klapka Györgyöt kérte fel a dunai hadsereg főparancsnoki 
tisztére, ám ezt osztrák tiltakozás miatt visszavonták, sőt egy-két kivétellel az európai se
regrészből is eltávolították a magyarokat. Az ezután felajánlott kisázsiai főparancsnok
ságot Klapka már elutasította. Voltak, akik az angol „idegenlégióba" álltak be, bár eze
ket már nem vetették be, és utána a brit birodalom különböző helyein a katonai telepek 
magját alkották. Az angol-svájci légióban, amelyik hosszú időn át Izmirben állomáso
zott, sok magyar szolgált, akik az osztrák hadseregbe való besorozás elől menekültek el: 
a világ valamennyi lehetséges helyén előfordultak, végül itt találtak menedéket és jöve
delmet. Az angol-német légió kötelékében is szolgáltak magyarok, azonban ez az egy
ség a békekötés miatt már el sem indult Keletre. A magyar katonatisztek többségét a 
frontra rendelték. Számtalan helyen voltak beosztásban. Az európai csapatoknál a híres 
Ömer pasa vezénylete alatt harcoltak, majd vele együtt vonultak a Krímbe; a pasa házi
orvosa is magyar volt. Többen részt vettek a cserkesz háborúban is. Legtöbben a Kauká
zus előterében harcoltak. Itt szolgált Guyon, Kmety, Kohlmann és Frits. Guyont 1853 
októberében az anatóliai török hadsereg vezérkari főnökévé nevezték ki. Leghíresebb 
cselekedetük Karsz várának, melynek Kmety volt az egyik parancsnoka, az utolsó pilla
natig való védelme volt. Nevükhöz fűződik a vár megerősítése is, amely Guyon tervei 
alapján folytak. Az erődítményt csak azért adták fel, mert Szevasztopol bevétele és a 
várható közeli béke miatt felesleges lett volna a további véráldozat. Azok az emberek, 
akik jól beszéltek a török mellett több idegen nyelvet is, tolmácsként nyertek alkalmazást 
magas rangú tiszteknél. Sajátos résztvevői is voltak a háborúnak: azok, akik markotá
nyosként próbáltak meggazdagodni a katonákból. Tekintélyes számú magyar fektetett be 
pénzt, nagy hasznot is szereztek, de megtartani nem tudták. Legtöbben nem fektették be, 
hanem úri passziókra verték el, s a békekötés után hamarosan újból elszegényedtek. Az 
előrelátóak földet vettek vagy valamiféle vállalkozásba kezdtek, több-kevesebb sikerrel. 
A keleti háborút követően Ömer pasa alatt Bagdad táján teljesítettek szolgálatot a ma
gyarok, ahol többen is meghaltak: pl. Lóródy (Eischl) Ödön, August Ludwig Wepler. 
Miután azonban 1856-ban az emigránsok részére általános amnesztiát hirdettek, sokan 
hazatértek.19 

A béke után újra a megszokott életüket élték a magyarok. A memoárokból kiolvasható 
emigrációs történet itt véget is ér, hiszen az olaszországi események hatására a legtöbb 
menekült a megalakuló magyar légióba sietett, és tevékenyen részt vett a harcokban -ott 
találjuk meg az emlékiratok szerzőit is. 

Az itáliai események, az otthoni enyhülés miatt Törökországban már csak azok marad
tak, akiknek egzisztenciája török földhöz kötődött. Az emigránsok maradéka a kiegyezés 
után hazatért. 1867-ben „az emigráció létezési alapja megszűnt, tizennyolcz évi küzködés, 

Jánossy passim; Veress passim; Szalczer passim; Klapka passim.; Kirzioglu M. Fahrettin passim; 
Berzeviczy II. k. 279., 318. o.; TL 1894. 18. sz. 
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hányattatás után megöregedve, megtörve, anyagi érdekeiket elhanyagolva haza térhettek... 
meghalni!"- írja keserűen Veress Sándor.20 

Nem maradhat válasz nélkül az a kérdés, hogy mit adtak az emigránsok befogadó, 
második hazájuknak. Leglátványosabb tetteiket kétségkívül a hadszíntereken hajtották 
végre: az ellenség a török győzelmeket már-már közmondásszerűen a magyar katona
tiszteknek tulajdonította. Ennek köszönhetően többen értek el magasabb katonai rendfo
kozatot is, életük végéig szolgálva az Oszmán Birodalmat. Az emigránsok között számos 
iskolázott ember volt, akik a török reformkorban, a Tanzimat-korszakban szellemisé
gükkel és tudásukkal hozzájárultak a változásokhoz. Nem egy bejáratos lett a szultáni 
udvarba, mások a dervisek számát gyarapították. Többen orvosként, mérnökként dol
goztak, de soraikban találunk mesterembert, könyvkereskedő és -búvárt, vendéglőst, ke
reskedőt. Leszármazottaik között található a századforduló legjelentősebb török költő
nője, valamint az az Enver pasa, aki II. Abdülhamid szultán bizalmasa volt, s hitbuzgó 
muszlim létére keresztényekkel barátkozott, bort ivott és magánéletében Edwardnak ne
vezte magát. De közéjük sorolhatjuk saját nemzetünk jeles fiait is: Inger Károlyt, Szo
mália magyar „gyarmatosítóját", avagy Veress Endre történészt is. S ezek csak az álta
lunk ismert nevek. A török kormány is nagyra értékelte a magyarok tetteit, amelyet 
például Bem és Kmety hivatalos állami temetése, valamint a nekik és másoknak adott 
számos katonai kitüntetés mutatott meg.21 

A törökországi magyar emigránsok névsora 

Az alábbi névsorban szereplő 265 fő Kossuth távozása után is hosszabb-rövidebb 
ideig Törökországban maradt, vagy valamikor török oldalon harcolt. Altalános határnak 
az 1852. évet tekintettük, azaz azokat próbáltuk meg felkutatni, akik e dátum után Tö
rökországban éltek. Az adathiány miatt természetesen elég nagy a hibatényező. A leg
több esetben még azt sem tudjuk, hogy egy-egy név szerint ismert emigráns mennyi 
ideig tartózkodott török földön, mikor hagyta el az országot, illetve halt meg. A *-gal 
jelölt neveknél kétséges, hogy megfelelnek-e az általunk felállított kategóriáknak, ám 
biztos, hogy valaha ők is jártak török földön. A lexikonformát Kozma György, illetve 
Bona Gábor munkáját követve azért választottuk, mert az iratokból kigyűjthető adatokat 
így lehetett egységesen rendszerezni. 

Nagyon nehéz összeállítani egy emigrációs listát a forráshiány, illetve a meglévő for
rások jellege miatt. A legfőbb problémát a nevek azonosítása jelenti; ez tisztek esetében 
könnyebb, de itt is sok ismeretlen névvel találkozhatunk. Sokszor csak a személyek ve
zetéknevét közlik vagy tudják, ami egyes esetekben fölöttébb bizonytalanná teszi az élet
rajzokat. A keresztnevek területén uralkodik a legnagyobb káosz. 

A névsor természetesen nem lehet teljes, bármikor felbukkanhatnak újabb nevek, fő
leg a török levéltári források ismertté válása után. 

Szalczer passim.; Veress passim.; Kertbeny.; TL 1894. 18., 20-21.sz.; Veress II. k. 444. o. 
21 

Veress, Szalczer passim; Karpát 44-47. o.; Az Est, 1935. VIII. 28.: Inger nagyapja az 1877-78-as orosz
török háborúban a plevnai győző, Gázi Oszmán pasa segédtisztje volt, s Edirnében halt meg; kilétét ezidáig 
nem sikerült megállapítani. 
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ADATTÁR 

Argay György: (1823. Privigye, más adat szerint 1825. Szilsárkány-?) Eredeti foglalkozása gazda
tiszt. 1848. okt. őrmester a 30. honvédzászlóaljban, 1849. márc. hadnagy. Júl. végén főhadna
gyi kinevezésre terjesztik fel. Sumlán áttér a muszlim hitre Hüszejn néven. 1850. ápr. 17. Ömer 
pasa főhadiszállásán szolgál a török seregben; a következő év márciusában is még itt állomáso
zik. 1853-ban Izmir környékén gazdálkodik Deresényi Istvánnal és társaival. 1854-ben Isztam
bulban tartózkodik, a krími háborúban markotányos. 1856-ban Belgrádban Kossuth-
proklamációkat terjeszt. 1861. márc. 1862. aug. között az olaszországi magyar légióban szolgál 
mint számvevő őrmester. 1867-ben a szabadkai honvédegylet tagja. 

Árva János: A krími háborúban markotányos. 1857-ben Isztambulban tartózkodik.23 

Árvay László (Józsefi: (1825. Ireg-1893. okt. 6. Budapest) Uradalmi ispán Batthyány István gróf 
valkányi (Tolna m.) birtokán. Őrmester, 1849. febr. 1. hadnagy a 33. honvédzászlóaljnál. Máj. 
20. főhadnagy és segédtiszt, aug. 1. százados Kmety hadtestében. 1849. aug. 16. török földre 
lép, ahol megsebesül és román felkelők fogságába esik Kmetyvel együtt. Bem dzsidásai szaba
dítják ki, vele együtt van Aleppóban is. 1854-ben a Krímben tartózkodik. Amerikában is meg
fordul. 1856-ban tér haza, s ekkor internálják szülőfalujába. 1860-ban urasági udvarbíró Hor
goson. A kiegyezés idején a Csanád megyei honvédegylet tagja, tiszttartó Morgóson. 1887-től 
haláláig a budapesti honvédmenház lakója.24 

Asbóth János: Őrmester. 1854-ben Isztambulban lovász. A háborút követően Isztambulban tartóz
kodik. 1860-ban négy aranyat küld az MTA épületének felállítására.25 

Asztalfi (1849-ig Tischler) Kristóf: (1824. Pozsony-1894. júl. 31. Pozsony) 1841^8 között oszt
rák katonai számvevő őrmester a 19. Schwarzenberg gyalogezrednél. 1848 nyarán alakulatával 
részt vesz a délvidéki harcokban. Okt. 1. főhadnagy a Bocskai önkéntes, majd az ebből alakult 
52. honvédzászlóaljnál. 1849. febr. 16. százados az 52. honvédzászlóaljnál. 1849 októberétől 
1850 júniusáig kényszerbesorozott katona korábbi alakulatánál, majd a Benedek gyalogezred
nél, ahonnan dezertál. 1854-ben Isztambulban szíjgyártó. A krími háború után, 1857-ben 
Hágen Ignáccal és Veress Sándorral együtt bútorkereskedést nyit Isztambulban. 1861 szept. 
számvevő őrmesterként belép az olaszországi magyar légióba. 1862-től százados, 1867. jan. 8-
án szerel le. Ezt követően egy ideig Iowában farmerként él, majd hazatér, s egy Pozsony me
gyei bányatársaság hivatalnokaként hal meg. Pozsonyban temetik el.26 

Babai József: Közkatona. 1854-ben fogadós Alexandriában.27 

Babos Mihály: (1825. vagy 1826. Tata-1867.) Eredeti foglalkozása gazdatiszt. 1849-ben honvéd 
hadnagy a 6. (veszprémi) honvédzászlóaljnál. 1850-ben Késmárki Józseffel és többekkel együtt 
Damaszkuszban sörgyárat hoznak létre, majd Késmárki halála után Bejrútban egy újabb 
üzemmel próbálkoznak öt évig. 1860-ban belép az olaszországi magyar légióba, ahol előbb ti
zedes, később főhadnagy. 1867. jan. 8-án lép ki, majd hazatér, és még ebben az évben öngyil
kosságot követ el.28 

" Bona 1998.1. k. 46. o.; Veress I. k. 305. o.; Szalczer 341. o.; Kozma I. 43. k. o.; Lukács 1986. 239. o.; 
Ács 15. o.; Mikár 83. o. 

23 

Szalczer 363. o. 
24 Bona 1988. 82-83. o.; HL AVE; Veress I. k. 116. o. 
25 Jánossy 148. o.; Szalczer 355. o.; MTAK RAL 942/1860. 
26 Bona 1988. 80. o.; TL. 1894. 16. sz.; Jánossy 148. o.; Ács 15. o.; Lukács 1986. 240., 431. o. 
27 

Jánossy 151.0. 
28 Bona 1998.1, k. 55. o.; Szalczer 116., 310-311. o.; Ács 37. o. 
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Bajcsi Sándor: Honvéd. 1850-1853 között Isztambulban tartózkodik. Markotányos a krími hábo
rúban. 1857-ben Isztambulban Papp Jánosnál van alkalmazásban. 1862-ben az olaszországi 
magyar légióban harcol.29 

Bak Pál: Közlegény, a sumlai tábor tagja. A krími háborúban markotányos.30 

Bakó Imre: (7—1860. Nociera) Előbb őrmester, majd 1849. júl. 13. hadnagy a 7. huszárezredben. 
1850-ben a sumlai tábor lakója. Kanizsay András alatt dolgozik Szoszopolisz mellett. A krími 
háborút követően Isztambulban tartózkodik. 1860-ban az olaszországi magyar légió tagja.31 

Balog István: Tüzér. 1854-ben Isztambulban molnár.32 

Balog István: Közlegény. 1854-ben Isztambulban kocsis.33 

Balogh András: (7-1899. Isztambul) Guyon alatt szolgál a szabadságharc idején. Emigránsként 
iszlamizál, s felveszi a Szülejmán nevet. Szolgál Szíriában, és felkeresi a Szentföldet is. Lányát 
egy török lovászmester veszi el, aki élete végéig eltartja őt. Az üszküdári muszlim temetőben 
temetik el.34 

Balogh (Isten) Ferenc: (? Kolozsvár-? Isztambul) A szabadságharcban előbb egy szabadcsapat 
hadnagya, majd 1849. márc. 20. hadnagy a 7. honvédzászlóaljnál. Isztambulban borbélyként és 
foghúzóként él. Övig érő nagy szakálla miatt kapja melléknevét a többi Balogtól 
megkülönböztetendő. A krími háborúban markotányos. Galatán temetik el.35 

Balogh (Fekete vagy Amerikai) János: 1851-ben Amerikába távozik, a krími háború idején visz-
szatér Isztambulba, ahol fényképészeti csarnokot nyit. Azonos azzal a Balogh Jánossal, aki 
Szalczernél szerepel, és aki többször megjárja Amerikát. Egyik ilyen útja során tűnik el.36 

Balogh (Czirmos) József: Szalontai születésű altiszt. Úri kocsis egy pasánál Üszküdárban. Rozsda
barna színű arcáról kapja melléknevét. 1861-ben belép az olaszországi magyar légióba.37 

Balogh (Góbé) József: Székely származású. Altiszt a szabadságharc hadseregében. Az emigráció
ban molnárként él, Isztambulban a haszköji malomban dolgozik. A krími háborúban markotá
nyos. 1857-ben amnesztiával hazatér.38 

Balogh Lajos: (1826. vagy 1828. Nagyszalonta-?) A forradalom előtt gazdatiszt. A szabadságharc 
alatt honvéd hadnagy. 1850 januárjában a sumlai táborban található, 1854-ben Isztambulban 
török katonai szolgálatban áll. Amnesztiát kér és kap, de ennek ellenére nem tér haza. 1859— 
1862 között az olaszországi magyar légióban szolgál számvevő őrmesterként. 1863-ban 
Cuneoban tartózkodik. 1867. a Bihar megyei honvédegylet tagja.39 

29 Szalczer 341., 354., 359. o.; Ács 15. o. 
30 Szalczer 341., 354. o.; Hajnal 682. o. 
31 Kozma I. k. 111. o.; Veress I. k. 231. o.: a 88. honvédzászlóalj őrmesterének tette; Szalczer 355. o.; Ács 

16.0. 
32 Jánossy 148. o. 
33 

Jánossy 148. o. 
34 Magyarország, 1899. X. 14. 
35 Kozma I. k. 72. o.; Veress I. k. 229. o.; Szalczer 330., 341. o.; Jánossy 148. o.; OSZKK Analekta 11.121. 
36 Veress I. k. 229. o.; Szalczer 330. o. 
37 Veress I. k. 229. o.; Szalczer 330., 354. o.; Ács 17. o. 
38 Veress I. k. 229. o.; Szalczer 341., 354., 390. o. 
39 Bona 1998.1. k. 79-80. o. ; Ács 17. o.; Lukács 1986. 243. o., Jánossy 148. o. 
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Balogh (Csapkin=„Szoknyapecér" ) ?*: Közlegény. 1851-ben Isztambulban cseléd. Hetvenkedő 
modoráért kapja melléknevét.40 

Balogh (Pogány) Pál*: Altiszt. Káromkodásai miatt nevezik el így. 1851-ben Isztambulban tartóz
kodik.41 

Bangya János: (1817. dec. 2. Apaj-1868. febr. 16. Isztambul) Kisbirtokos nemesi származású. 
Volt hadfi és 1834-1839 között nemesi testőr, újságíró Bécsben, majd Pozsonyban. 1848. okt. 
1. százados a Zrínyi önkéntes, a későbbi 35. honvédzászlóaljnál. Dec. 1. őrnagy, 1849. jún. 
dandárnok, majd tábori térparancsnok, aug. 1. alezredes. A zsibói fegyverletétel után Komá
romba menekül, ahol a katonai rendőrség parancsnoka lesz. 1849. szept. 30. Klapka ezredessé 
lépteti elő. Komárom feladása után emigrál. 1853-ban Párizsból megy Törökországba, ahol 
szintén ezredes Mehmed bej néven. A cserkesz származású Szefer pasa törzsfőnöke a cserkesz 
háború idején. Jelentéseket küld az emigrációról a bécsi titkosrendőrségnek. Mikor 1859. szept. 
6-án a Kaukázusban a szentként tisztelt muszlim hőst, Sámil bejt42 Baritinski orosz tábornok 
meglepi és elfogja, azt rebesgetik, hogy Bangya árulta el. Mint Isztambul rendőrfőnöke hal 
meg.43 

Bányai Júlia (Sárosi Gyula): (1824. Vízakna-1883. nov. 1. Kairó) Híres műlovarnő Bécsben 
1846-ban. 1848-ban Vízaknán lakik, mint egy ügyvéd fiatal özvegye. A szabadságharc kitöré
sekor Sárosi Gyula néven beáll közlegénynek a 27. honvédzászlóaljhoz, ahol tizedes, majd 
hamarosan őrmester lesz. Részt vesz az erdélyi harcokban, többször súlyosan megsebesül. 
1849. júl. egy kém elfogásáért hadnaggyá nevezik ki a 2. (?) honvéd vadászezrednél. Az oro
szok elleni küzdelemben a fenesi védharcokban olyan hősiesen küzd, hogy augusztus elején 
főhadnaggyá nevezik ki. A zsibói fegyverletétel után Vízaknán tartózkodik, majd Bukaresten 
keresztül Sumlára kerül. Ott férjhez megy Mattá Ede honvéd századoshoz. Esküvőjén részt 
vesz Fuád pasa is. Erdélyben az ötvenes években proklamációkat osztogat (egyik társa a tragi
kus sorsú Várady József). Végül Kairóban telepednek meg, ahol vendéglőt nyitnak. Lányával 
1866-ban hazalátogat. 1880-ban a vízaknai honvédemlékmű felállításához ötven forintot 
küld.44 (Vö. Mattá Ede.) 

Barabás József: Közlegény. A krími háborút követően hazatér.45 

Barabás Mihály: (1824. Albis-?) Tizedes a 15. határőrezredben. 1848 őszén ezredével csatlakozik 
a honvédsereghez. 1849. febr. őrmester, ápr. hadnagy a 15/3. vagy 4. határőrezredben (85. 
vagy 86. honvédzászlóalj). Sumlán áttér, a török hadsereg tisztje lesz. 1860-1866 között az 
olaszországi magyar légióban szolgál.46 

Bárdy Rudolf: Állítólag gazdag előkelő földbirtokos családból származik. Atyja kívánságára beáll 
a Budán székelő József-ezredbe, ám hazafias izgatásaiért áthelyezik Itáliába az Estei-ezredhez. 
A forradalmat követően dezertál, és Splény Lajos megbízásából részt vesz a Winkler-féle ve
lencei magyar légió megszervezésében. Ennek feloszlatása után menekül Törökországba. Hí
res-hírhedt verekedő, rejtői figura. Az emigránsok kerülik. Egy verekedése miatt a török ható
ságok elől kénytelen Angliába menekülni, majd az Egyesült Államokba távozik. Ott megírja 

4U Veress 1. k. 229. o.; Szalczer 330., 354. o. 
41 Veress I. k. 229. o.; Szalczer 354. o. 

Kaukázusi szabadságharcos vezér, aki 1834-ben állt az oroszok elleni, a kaukázusi népek függetlenségé
ért harcoló csapatok élére. Tekintélyes teológus, ragyogó hadvezér és szervező. Két évtizedig fennálló erős ál
lamot hozott létre. Az oroszok csak fogságba esése után tekintették hivatalosan meghódítottnak a Kaukázust. 
(Heller 482. o.) 

43 Bona 98-99. o.; Klapka 592. o.; Veress II. k. 37. o.; Kozma I. k. 140-141. o.; HL AVE 
44 Bona 1998.1, k. 87. o. ; Kozma I. k.l46. o.; TL 1892. 15. sz. 
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angol nyelven emlékiratait, s annak eladásából próbál megélni. További sorsa teljesen bizony
talan. Állítólag egy verekedés alkalmával hal meg, illetve Argentínában élő fia szerint Panama 
államban lesz ültetvényes, s ott is temetik el.47 

Barkó Imre: Hadnagy. 1854-ben Burgaszban gazdasági alkalmazott.48 

Bem, Jozef. (1794. márc. 14. Tarnow-1850. dec. 10. Aleppo) Lengyel nemesi származású forra
dalmár. A varsói katonai akadémián végez. Előbb a napóleoni lengyel hadseregben, majd a 
Kongresszusi Királyság cári lengyel seregében szolgál. Az 1830-3l-es lengyel szabadságharc
ban tábornok, a bukás után Franciaországba menekül. 1848 októberében a bécsi felkelés vé
delmét irányítja. 1848. nov. 22. honvéd tábornok, az erdélyi hadszíntér parancsnoka. Később 
altábornagy, majd 1849. aug. 9. a magyar főerők parancsnoka. Aug. 17-én még visszafoglalja 
Dévát, másnap azonban emigrál. Murád pasa néven elsőként tér át. Rangját megtartva 
Aleppóba internálják, ahol ferikké, azaz területi parancsnokká nevezik ki 7500 gurus fizetéssel. 
Lelkesen készíti a terveket a török hadsereg megreformálására az oroszok elleni mielőbbi harc 
reményében. Az Aleppo környéki salétrommezőkre építve salétromot kezd gyártani. Az 
aleppói lázadás leverése után visszavonul, majd feltehetően a kedvezőtlen éghajlat és a malária 
miatt rövidesen meghal. Ingóságait Kmety magával viszi Európába. Iszlám módon temetik el. 
A kormány kifizeti összes adósságát és díszes sírkövet állít neki. Az Aleppo északi részén fek
vő muszlim temetőben található nyughelye a szembajosok zarándokhelye lesz, miután a legen
da szerint egy dervis egy gyulladt szemű embert a Bem sírhantjából vett földdel gyógyít meg.49 

Berendy ?: 1855. nov. l-jén, mikor Türr Istvánt az osztrákok jogtalanul lefogják Bukarestben, Türr 
az utolsó pillanatokban átadja pénzét és hivatalos iratait Berendy török őrnagynak, aki értesíti 
az angol konzult. 1864-ben már ezredes.50 

Bernáth József (Máramarossziget-?) Osztrák hadnagyként szökik át a szabadságharc hadseregébe, 
ahol százados lesz. Törökországban áttér a muszlim hitre Mehmed efendi néven, és beáll a tö
rök hadseregbe. Bolgár nőt vesz feleségül. A krími háborúban több csatában is harcol, később 
Sturdza Ghika herceg tábornok segédtisztje, majd ugyanaz Kmety mellett. Kmety lemondása 
után Bejrútból Damaszkuszba helyezik át rendőrfőnöki minőségben és ezredessé léptetik elő. 
Egy intézkedés során az arabok felkoncolják valamikor 1860 után.51 

Berzenczey László: (1820. jún. 26. Kolozsvár-1884. nov. 14. Budapest) Nemesi származású. 
Anyai nagyapja Körösi Csorna Sándor egyik támogatója, anyja pedig Cserey Mihály történetíró 
famíliájából való. A székelyudvarhelyi kollégiumban végzi iskoláit. 1840-ben táblai írnok Ma
rosvásárhelyen. Marosszék követeként részt vesz az 1847. évi erdélyi országgyűlésen, amelyen 
az ő beszédének hatására mondják ki az uniót. A szabadságharc alatt Erdély kormánybiztosa, a 
Mátyás-huszárok parancsnoka. Világos után bujkál, majd Havasalföldre, s onnan Sumlára me
nekül. Ott mint polgári személy szerepel őrnagyi járandósággal. Távollétében halálra ítélik. 
Kossuthtal együtt Amerikába távozik, s onnan indul 1852-ben első őshazakutató útjára, amely 
során a Földet körbehajózva megpróbál eljutni Hongkongba. 1854/55 telét Monasztirban tölti, 
majd Ömer pasa főhadsegédeként hadtestével a Krímben harcol. Részt vesz Szevasztopol ost
romában is. A háborút követően Bukarestbe megy és tanári állást vállal, azonban az osztrákok 
üldözése miatt menekülnie kell. Ezt követően három éven keresztül Burszában él súlyos bete
gen. 1862. jún. 17. feladja magát a galaci osztrák konzulnál, és amnesztia ígéretével hazatér, de 
1867-ig Klagenfurtba internálják. A kiegyezés után országgyűlési képviselő. A politikából ki
ábrándulva 1873. máj. újból Kelet-Ázsiába utazik. Szentpétervár, Omszk, Kazahsztán érintésé
vel magányos vándorként gyalog áthág a Tien-sanon, az Altaj-hegységen; Kásgár után átkel a 

47 Veress I. k. 96-101., 198. o.; Ács 19. o.; Gulyás 438. hasáb. 
Jánossy 151.0. 

49 Bona 103-104. o.; Kovács passim.; Karpát AI. o.; Szalczer2\&. o. 
50 Kertbeny 156. sz.; Lukács 1995. 102. o. 
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Karakorumon is, majd a Himalája 4-5000 méteres hágóin, s végül 1874 szeptemberében meg
érkezik Bombaybe. O a világon az első európai, aki északi irányból az említett útvonalon jut el 
Indiába. Port Szaid és Isztambul érintésével decemberre ér haza Budapestre, majd Marosvásár
helyre. Utazásainak kudarca (megfelelő előtanulmányok és képzettség hiányában nem érhetett 
el tudományos eredményeket), az emigrációs viszályok és családi gondjai megviselik ideg
rendszerét; elmegyógyintézetbe zárják, ahol még tíz évig él.52 

Bibera ?: A szabadságharcban a mozgó nemzetőrség kötelékében teljesít szolgálatot mint száza
dos. Kozma szerint a szabadságharc végén kinevezik főhadnaggyá a 131. honvédzászlóaljhoz, 
mely kinevezés 1849. aug. 11-én jelenik meg hivatalosan. 1864-ben a török seregben szolgál.53 

Birkus József. Közlegény. 1854-ben Isztambulban kocsis.54 

Bíró (1848-ig Richter) Ignác: (1826. máj. 3. Tokaj-1890. ? 3. Tarcal) Kassán filozófiát tanul. 
1844-től hadfi, majd hadfi őrmester a 31. Leiningen gyalogezredben. 1848. szept. 1. hadnagy, 
majd dec. 1. százados az 50. honvédzászlóaljnál. Dec. 29-én a móri csatában sebesülten fog
ságba esik, Königgrätzben tartják fogva. 1850-ben emigrál és belép a török hadseregbe Ömer 
néven. 1851-ben százados Monasztirban, 1852-1853 között Ömer pasa vezérkari tisztje. Har
col a krími háború több hadszínterén is, majd a szultán megbízottja Afrikában. 1862-ben Abdul 
Kerim pasa segédtisztje, a montenegrói hadjáratban is szolgál. Többször is kitüntetik. 1869-ben 
leköszön és hazatér, századosként beáll a közös hadseregbe. 1877-től őrnagy a m. kir. honvéd
ségnél, ahonnan 1886-ban ezredesi rangban nyugalmazzák.55 

Bíró Imre: (Nagyabony-?) Hadnagy. 1854-ben Isztambulban lovász.56 

Bíró János: Honvéd. 1864-ben török százados.57 

Bíró Miklós: Őrnagy. 1854-ben az európai török seregben szolgál.58 

Blana Szilárd (Konstantin): (1826. jún. 2.-1897. márc. 25. Budapest) Kereskedelmi iskolában, 
majd a karánsebesi katonaiskolában tanul. 1843-ban önkéntes a cs. kir. hadseregben. 1848-ban 
hadfi tizedes a 16. gyalogezrednél Itáliában, a szabadságharc hírére hazatér. Szept. 27. hadnagy 
az Országos Nemzetőri Haditanács, majd a hadügyminisztérium tüzérségi osztályán, 1849. ápr. 
a 14. hatfontos gyalogüteg-parancsnoka a Feldunai hadseregnél. Törökországban egy angol 
konzul helyezi védelme alá. A török seregben alezredes lesz, és egy ágyúöntödét vezet (?). Ké
sőbb Franciaországban él. Az 1860-as években vendéglős Pesten. A pesti honvédegylet tagja 
1867-ben és 1890-ben. 1867-ben Pesten német nyelven kiadja visszaemlékezéseit, majd 1882-
ben magyarul is megjelenteti őket a Pesti Hírlapban.59 

Boros Sándor: (1830 k. Nagyvárad-Budapest) Joggyakornok. 1848 novemberétől az 55. honvéd
zászlóalj katonája, őrmester, majd 1849. márc. 29. hadnagy. A vöröstoronyi ütközet után török 
földre kerül. A sumlai tábor lakója. A krími háború után Isztambulban tartózkodik. Később 
aranyásó Kaliforniában. A kiegyezés után hazatér, a Pest megyei honvédegylet tagja. Díjnok a 
megye alkalmazásában.60 

52 MUL 50-52. o.; Ács 23. o.; Ács 1940.193-260. o.; Kozma I. k. 153-154. o. 
5 Kertbeny 166. sz.; Kozma I. k. 264. o.; Biber 
54 Jánossy 148. o. 
55 Bona 1988. 120. o.; HL Personalia 5/c. Bíró Ignác hagyatéka. 
56 Jánossy 148. o.; OSZKK Analekta 11.121. 
57 Kertbeny 173. sz. 
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59 Blana; TL 1897. 5-6. sz.; Bona 1998.1, k. 170. o.; Mikár24. o.; Mikár 1891. 52. o. 
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Borsay Sándor: Honvéd százados. 1854-ben Isztambulban török katonai szolgálatban áll. A krími 
háborúban markotányos, ezt követően Isztambulban tartózkodik.61 

Borsovay Géza: Tüzérföhadnagy, Stein Miksa egyik segédtisztje török szolgálatban is. Áttér a 
muszlim hitre Kizlár (?) efendi néven. 1857-ben Isztambulban tartózkodik Stein mellett.62 

Borza Áron: Enyedi diák, majd a szabadságharc alatt őrmester. 1850 elején a sumlai tábor lakója. 
1851-ben Isztambulban kocsis egy örménynél. A Makk-féle összeesküvés során titkos megbí
zatással Magyarországra utazik, s többé nem tér vissza.63 

Börczy Gyula*: Dombóvári születésű, vagyontalan nemesi származású magyar. írnok a herceg 
Eszterházy uradalomban. 1848. máj. önkéntes a 2. honvédzászlóaljban. 1849. jan. segédtiszt 
Guyon tábornok mellett, majd százados a 33. honvédzászlóalj állományában. Emigrál, Sumlán, 
utóbb Belgrádban tartózkodik. Hazatér, 1854-ben kiadó a kapuvári kerületi bíróságnál.64 

Bulla György (Nikodém): (1827. Usztye-1898. Alsókubin) Joggyakornok. 1849. jan. 28. őrmester 
az 1. zólyombesztercei honvédzászlóaljnál, később hadnagy az 51. zászlóaljnál. 1850. ápr. 9. 
besorozzák a 33. gyalogezredbe. 1854-ben megszökik és Algírban belép a francia idegenlégió
ba. Idegenlégiósként vesz részt a krími háborúban, ahol meg is sebesül. 1858-ban hazatér, új
ból besorozzák és az osztrákok oldalán harcol Itáliában 1859-ben. 1861-ben szerelik le. 1867-
ben az Árva megyei honvédegylet tagja. 1872-ben járásbíró. Az 1890-es években az Árva me
gyei honvédegylet elnöke.65 

Collin, Ludwig, von Colstein: (1810. Klagenfurt-1854. ?) Cs. kir. altábornagy fia. A gráci katona
iskolán végez. 1848 májusáig a 62. gyalogezredben szolgál, majd nyugalmazott főhadnagy 
Pesten. 1849. máj. 1. százados a Temesi bánságban alakuló, németekből álló 67. honvédzászló
aljban. Emigrál, 1852-ben távollétében halálra ítélik. 1851-ben Musztafa néven Monasztirban 
szolgál. A török hadsereg őrnagyaként hal meg.66 

Csabai András: (?-Isztambul) Altiszt. 1854-ben a török fővárosban foghúzó (!).67 

Csanády ?*: 1851-ben Isztambulban nejével kuruzsló.68 

Császár Péter: Muszlim hitre tér. 1850-ben ennek ellenére az emigránsok törvényszéke ítélkezik 
felette, amiért egy bolgár kocsmában négyen összevesztek, és agyonütötték egy Végh Ferenc 
nevű társukat. Négy évre ítélik, a büntetést egy török börtönben tölti le. A krími háborúban 
markotányos. A háború után Isztambulban él, később Szulinánál, a Duna-szabályozásnál dolgo
zik. Tulcsai háza 1857-ben leég. 1860-ban az olaszországi magyar légió állományába tartozik.6 

Cseh Imre, alsócsernátoni: (1805. Csemáton-1852. febr. 10. Isztambul) Székely születésű. Fiatal 
korában Törökországban belép a hadseregbe, és 16 évig csapatparancsnok Szíriában. Már 
évekkel a forradalom előtt hazatér, és birtokán gazdálkodik. Törökországi élményeiről és uta
zásairól könyvet ad ki. 1849. márc. főhadnagy, ápr. százados, később a vöröstoronyi dandár 
vezérkari tisztje. A kormány éppen azért helyezi ide, hogy egy esetleges visszavonulás alkal
mával közvetítő legyen a törökök felé. 1849. júl. 20. seregtestével a cári csapatok Havasalföld
re szorítják, ahol a törökök előtt lerakják a fegyvert. Vidinben, Sumlán, majd Kütahjában Kos-

61 Bona 1998.1, k. 207. o.; Szalczer 341., 355. o.; Jánossy 148. o.; Kozma I. k. 209. o. 
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suth török tolmácsa és nyelvtanára. Már nem akar beállni katonának, s a nyomorral küszködve 
hal meg a török fővárosban. Előbb a Bella Vista temetőben helyezik örök nyugalomra, majd 
mikor annak helyére kaszárnyát építenek, a magyar emigránsok temetőjébe, Feriköjbe viszik át 
maradványait.70 

Csekei Ferenc: Altiszt. 1854-ben Isztambulban asztalos. Esetleg azonos lehet a Szalczernél emlí
tett, Isztambulban elhunyt Csekey Istvánnal.71 

Csenky Pál: Altiszt. Isztambulban hal meg.72 

Csia Farkas: 1849. máj. 7. tizedesként kitüntetést kap a 15. Mátyás huszárezredben (testvére is ott 
szolgál). 1849. júl. 20. a vöröstoronyi csatát követően szorulnak török földre. 1854-ben Isz
tambulban lovász. A krími háborúban markotányos, később testvérével és öt másik társával 
Ruszcsukon gazdálkodik három-négy évig, végül hazatér.73 

Csia Ignác: Altiszt. Az előbbi testvére. 1854-ben Isztambulban szolga. A krími háborúban marko
tányos.74 

Csiszár János: Altiszt. 1854-ben Isztambulban szabó.75 

Csiszár Ferenc: (1830. Szentjános-?) A forradalom előtt földműves, majd honvédként harcol. 
1854-ben szolga Várnán. A krími háborúban markotányos. 1860. okt.-1866. nov. között az 
olaszországi magyar légióban őrmester.76 

Csonka András: Altiszt. 1854-ben Isztambulban tartózkodik.77 

Czapkay Imre: (1824. aug. 12. Kisszeben-1884. Kisszeben) Magyar nemesi származású. Jogot vé
gez. Ügyvéd, majd gyakornok a magyar udvari kamaránál Bécsben. 1848. jún. önkéntes, majd 
okt. 11. hadnagy a 62., illetve az 56. zászlóaljban. 1849. febr. 2. főhadnagy, jún. 16-án áthelye
zik Komáromba a 98. zászlóaljhoz. Aug. 20. századossá léptetik elő. Komárom feladása után 
emigrál, 1850-től az USA-ban él. 1854-ben Philadelphiában orvosi diplomát szerez. Magán, 
majd katonaorvos az angol, később a török hadseregben. Erzurumban és Afrikában szolgál. 
1862-ben hazatér, 1867-ben a Sáros megyei honvédegylet tagja. 1870-1877 között m. kir. hon
véd százados, ezt követően haláláig ismét orvosként tevékenykedik.78 

Czenki Imre: Altiszt. 1854-ben Burszában kocsis.79 

Czetz István: (1816. Marosvásárhely-?) Czecz János honvéd tábornok rokona. Őrmester, 1849. 
febr. 16. hadnagy a 13. Hunyadi huszárezredben. A világosi fegyverletételnél főhadnagy. Az 
1850-es években Isztambulban él, kezdetben egy török úrnál cseléd. 1861-ben Garibaldi alatt 
az olasz királyi hadseregben szolgál. 1862-ben százados az olaszországi magyar légióban. 
1866-ban a poroszországi magyar légió tagja. 1867-ben hazatér és letelepedik szülőhelyén, 
ahol ekkor a helyi honvédegylet tagja is.80 
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Czillinger Lajos: (? Rákospalota-?) Polgári származású. Uradalmi gazdatiszt Károlyi István gróf 
káposztásmegyeri birtokán. 1848. máj. önkéntes, majd tizedes a 2. honvédzászlóaljnál. Okt. 
hadnagy a 33. honvédzászlóaljban, 1849. febr. 25. főhadnagy és segédtiszt, végül százados. 
1851-ben Monasztirban Iszkender néven van állományba véve; Ruszcsukon állomásozik lovas
sági századosként. 1854-ben Isztambulban cipész. 1869-ben a Csongrád megyei honvédegylet 
tagja. Kertbeny szerint 1857-ben Palotán hal meg.81 

Czirjék (Czirják) Adolf. (Nagyvárad 1818 k.-1862. Nápoly) Honvéd hadnagy az 55. zászlóaljnál 
az erdélyi hadszíntéren. 1849. ápr. Bem előlépteti főhadnaggyá. 1850. ápr. 17. renegát török 
tiszt Ali efendi néven Ömer pasa seregében. 1852-53 között Orbán Balázsék házában lakik, és 
alkalmi munkákból él. 1853-ban ismét katona Jemenben, de betegsége miatt lemond. 1854-ben 
Isztambulban tartózkodik. A krími háború idején markotányos, utána Tiszay Dániellel Sumlán 
földet bérelnek, de tönkremennek. 1860-ban az olaszországi magyar légióba távozik. 1861-
1862-ben törzskari százados. Nápolyban hal meg, Nocerában katonai tiszteletadás mellett 
temetik el.82 

Dempwolf Adolf. Szebeni bevándorolt német. 1849. ápr. élelmezési tiszt az 55. honvédzászlóaljnál. 
Az emigrációban iszlamizál Iszkender néven. 1851-ben hadnagyi rangban szolgál 
Monasztirban. Beiratkozik a török orvosi akadémiára, amelyet négy év alatt végez el, s később 
tanára is lesz. A haszköji kórházban dolgozik. Szalczer szerint Abdülaziz állítólag az ő segítsé
gével mérgezi meg Abdülmedzsid (1839-1861) szultánt, amelyért hekim liva-pasának 
(orvostábornok) nevezik ki. Abdülaziz (1861-1876) halálát követően állítólag őt is elteszik láb 
alól Isztambulban. Veress azonban 1878-ban a szultán orvosaként említi. Ekkor már 
orvostábornagy.83 

Dercsényi István: (1815. Nagybégány-1872. ?) Volt hadfi, 1833-36 között az 1. huszárezredben 
szolgál. Nagybégányi földbirtokos. 1848 nyarától nemzetőr százados. 1849 februárjától Bereg 
vármegyében egy lovas gerillacsapat szervezője és kapitánya a vereckei szoros őrségénél. A 
bukás után a hegyekben, majd 1851-ig rokonainál bujkál. Végül Bosznián keresztül Moldvába 
és Isztambulba menekül. Schmidt álnéven él egy darabig. 1852-ben távollétében halálra ítélik, 
„in effigie" felakasztják, s ezt álruhában végig is nézi. 1853-1854-ben Dercsényi, Argai, Há
mori, Tiszai, Gergely és mások Izmid környékén földműveléssel próbálkoznak, de kudarcot 
vallanak a rossz, nehezen művelhető területen. A krími háborúban a cserkeszek mellett harcol 
Szefer pasa vezérkarában. Ezt követően Veress Sándorral Tulcsán vásárolnak birtokot, de ebbe 
is belebuknak. Miután otthon is mindenét elkobozzák, és családja semmmiféle segélyt nem 
kap, úgy dönt, hogy amnesztiát kér, amelyet 1857-ben megkap. Ezt követően hazatér. 1867-
ben a Bereg megyei honvédegylet tagja. Bégányi birtokosként hal meg. Más adat szerint 1890-
ben még hon védegyleti tag.84 

Dereczky István: Százados. 1864-ben török őrnagy.85 

Derecskey János: Bihar megyei születésű, magyar nemesi származású. 1848. nov. 24. hadnagy, 
1849. ápr. 1. százados az 55. honvédzászlóaljban. 1849. júl. 20. a Vöröstoronyi-szoros őrségé
vel a cári csapatok a Havasalföldre szorítják, ahol a törökök előtt leteszik a fegyvert. Iszkender 
néven belép a török hadseregbe. 1854-ben a dunai seregnél szolgál. Őrnagyként egy thesszáliai 
görög felkelés alkalmával veszti életét.86 
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Diószeghy Béla báró: (1835-?) A szabadságharc alatt a 15. Mátyás huszárezredben őrmester. A 
Vöröstorony őrségével szorulnak ki Törökországba. 1851-ben Isztambulban testvérével (aki 
szintén Mátyás-huszár volt) kocsis, miután szüleik nem küldenek nekik több pénzt, így próbálva 
arra kényszeríteni őket, hogy hazatérjenek. 1861-ben az olaszországi magyar légió hadnagya. 

Diószeghy Géza: Az előbbi testvére. 1853-ban tér vissza Magyarországra, előtte azonban még 
1851-ben kiutazik Amerikába aranyásónak. 1863-ban tér haza.87 

Divitsek György: (1822. Doba-? Isztambul) Polgári származású. 1839-1848. aug. 20. között altiszt 
az 5. huszárezredben. 1848. nov. 11. főhadnagy, 1849. febr. 1. százados a 45. honvédzászlóalj
ban. Jún. 15-től az 1. vadászezred 1. osztályának parancsnoka Kmety alatt. Belép a török se
regbe Véli bej néven. 1854-ben a dunai seregnél, Monasztirban szolgál. 1864-ben ezredes 
ugyanitt.88 

Dobokai István: (?-Isztambul) Polgári személy, egykori erdélyi kormánybiztos. 1854-ben Isztam
bulban él családjával.89 

Donath Mátyás: (1825 k. Bajcs puszta-1883 u. Kisázsia) Közlegény, majd hadnagy a 4. pozsonyi 
honvédzászlóaljban. 1850. jan. 26. hadnagy a sumlai menekülttáborban. Keleten olajtermelés
ből és feldolgozásból próbál megélni, hosszabb ideig tartózkodik Damaszkuszban. 1854-ben 
cukrász-pék Kairóban. A krími háború után Isztambulban tartózkodik. 1860-ban hadnagy az 
olaszországi magyar légióban. 1861-ben hat hónapig fogságban van Genovában. Visszatér Tö
rökországba; 1883-ban Isztambulban él. Kisázsiában hal meg.90 

Dudás János: (7-1860. Bukarest) A forradalom előtt a 37. gyalogezred tábori lelkésze, más adat 
szerint római katolikus lelkész Nagyváradon. 1849. febr. 6. a 14. Lehel huszárezred tábori lel
késze, később áttér a református hitre. Az isztambuli magyar protestáns közösség lelkésze. 
1860-ban Isztambulból Bukarestbe látogat, megőrül és tébolydába zárják. Állítólag a hasis ál
dozataként hamarosan meg is hal illetve előtte rekatolizál.91 

Dudás János: Közlegény. 1854-ben Isztambulban kocsis. 

Dulf Károly: Gyógyszerész. Nejével visszahúzódva él. Feltehetőleg azonos a Kertbenynél szereplő 
századossal, aki zongoratanár 1854-ben Isztambulban.92 

Éberhardt Károly: (1825. jan. 20. Pápóc-1906. dec. 8. Gecse) Csehországi származású. A pápai 
bencés gimnáziumban végez, tanító lesz. 1844-ben önkéntes a 2. Sándor gyalogezredben. 1848. 
szept. az osztrák hadseregből átáll a Zrínyi önkéntes csapathoz. 1849. jan. 1. hadnagy, jún. 23. 
hivatalosan is főhadnagy az előbbi kontingensből alakult 35. honvédzászlóaljnál. Egyes adatok 
szerint századosi rendfokozatot is kapott. 1850-ben Isztambulban és Damaszkuszban tartózko
dik, beáll a török seregbe Abdurrahman néven őrnagyi rangban. 1851-ben Londonba távozik. 
A krími háború idején tér vissza Törökországba, s újra belép a török hadseregbe. Előbb Ömer 
pasa főhadiszállásán katonáskodik, később szír területekre kerül, majd Szefer pasa alatt egy ki
sebb csapat kötelékében elfoglalja Szuhum-Kalét (ma Szuhumi, Grúzia). Részt vesz a cserkesz 
harcokban. 1859-től őrnagy a magyar légióban Olaszországban. 1860-1862-ben Garibaldi lé
giójában ezredes. Átlép a szard hadseregbe. A Savoyai-rend lovagja. Mint olasz királyi tábor-
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nok megy nyugdíjba 1870-ben. Hazatér, Gecsén, majd Vaszaron telepedik le. Anyanyelvén kí
vül még hat nyelven beszél. 1890-ben a budapesti és a veszprémi honvédegylet tagja. 

Eisenberger Ignác: Altiszt. 1854-ben Burszában asztalos.94 

Erdős Gábor: Végzett teológus. A szabadságharc alatt az 1. honvéd (Rosty) vadászezrednél szol
gál őrmesterként. Szabóságot tanul az emigrációban. Később visszatér Magyarországra.95 

Farkas Adolf: Őrmester az 55. honvédzászlóaljban, Sumlán hadnaggyá léptetik elő. 1851-ben 
Monasztirban szolgál. Áttér és Oszmán néven liva pasa (tábornok) lesz. Török nőt vesz felesé
gül, lányuk ismert költőnő: Nigjár Hanim, akinek Afsus néven megjelent költeményeiből 
Kunos Ignác is fordít. Valószínűleg azonos azzal a Kertbenynél, illetve Dancsnál csak Farkas 
(Wolf) néven említett személlyel, aki 1864-ben őrnagyi rendfokozatban állt a török seregben. 
Tőrökországban, Rumelihiszar Kajalar nevű temetőjében nyugszik felesége és lánya mellett.96 

Farkas Salamon: Főhadnagy. 1854-ben Ömer pasa seregében szolgál. 1867-ben a pesti honvéd
egylet tagja.97 

Farkas ?: (7-1851. Isztambul) Fiatal honvéd tiszt. Öngyilkos lesz.98 

Fekete Mihály: A krími háborúban markotányos.99 

Fekete Miksa: Altiszt. Egy isztambuli töröknél kitanulja a lakatosságot, és elveszi annak lányát is. 
Nuri efendi néven áttér. A krími háborúban markotányos. 1859-ben hazatér.100 

Fiala János: (1822. jan. 26. Temesvár-1911. dec. 8. San Francisco) Vagyonos magyar polgári 
származású. A gráci katonaiskolán végez. Kilépett hadfi, irodai gyakornok a Temesvári 
Főhadparancsnokságnál. 1848 nyarától a temesvári nemzetőrség századosa, részt vesz a délvi
déki harcokban. 1849. jan. 20. századával beosztják a 9. honvédzászlóaljba. Máj. 14. őrnaggyá 
nevezik ki. Az emigrációban Bemmel együtt Aleppóba kerül, és áttér Resid aga néven. A krími 
háború idején az ázsiai török hadseregben szolgál. Később az Egyesült Államokba távozik, 
ahol a polgárháborúban ezredes az északiak oldalán, majd vasúti mérnök.101 

Fintay József: A krími háború után Isztambulban tartózkodik.102 

Fircsai János: (1830. Nagyléta-?) Nagyváradi diák. A szabadságharc alatt őrmester az 55. hon
védzászlóaljnál. Sumla után Gergely Elekkel és Hajdú Gáborral Várnára, majd Isztambulba 
megy. 1854-ben Isztambulban szolga. A krími háborúban markotányos. 1859-ben Itáliába tá
vozik, ahol 1860. dec. 24. és 1867. febr. 1. között főhadnagyként szolgál a törzskarnál. Lesze
relése után Élesdre távozik, ahol 1892-ben még valószínűleg él.103 
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Fleischer (Forrni) Salamon: (1814.-1894. márc. 6. Budapest) A negyvenes években gazdag ter
ménykereskedése és terjedelmes birtoka van Nógrád megyében. A szabadságharc kitörésekor 
egyik rokonára hagyja vagyonát, s belép a honvédseregbe, ahol hadnagyi rangot ért el. 1849. 
júl. 20. a vöröstoronyi ütközet után szorul Törökországba. Belép a török seregbe, Damaszkusz
ban szolgál az 1. ezredben Ahmed néven, majd leköszön. Alexandriában lesz kereskedő. 1894 
tavaszán tér haza, mint kolduló dervis, és elzarándokol Gül Baba sírjához. Márc. 6-án az óbu
dai hajógyár közelében a Dunába öli magát.104 

Forrai József: Közlegény. 1854-ben Isztambulban szolga.105 

Földváry Ákos*: (1823. okt. 29. Szilasbalhás-1883. aug. 2. Pécs) Jogot végez. Beáll honvéd 
tüzérnek, hamarosan tűzmester lesz. Erdélyben harcol. 1849. máj. 16. hadnagy az erdélyi had
sereg tüzérségénél. Az emigrációban iszlamizál. 1851-ben Damaszkuszban szolgál. 1858-ban 
Párizsban tartózkodik. 1874-ben tér haza, 1875-ben a pécsi főreáliskola nyelvtanára lesz.106 

Friss János: A krími háborúban markotányos. 1857-ben Isztambulban tartózkodik.107 

Frits Gusztáv Adolf: (1819. Zalatna-1881. Dijarbekir) Német polgári származású. Közlegény, 
majd 1846. alhadnagy a es. kir. 31. gyalogezrednél. 1848 okt. 22. megszökik alakulatától, és 
jelenkezik a honvédseregbe. 1849. febr. 6. százados, márc. az 1. hadtest vezérkari tisztje. Máj. 
30. őrnagy az 1. hadtest, utóbb az aradi várőrség vezérkaránál. Arad feladásakor, 1849. aug. 
17-én kerül fogságba, de megszökik és emigrál. 1850-ben Kossuth Sumlán alezredessé lépteti 
elő. Az elsők között tér át Iszkender bej néven, és török katonai szolgálatba lép. A krími hábo
rú idején ezredparancsnokként harcol. 1864-től ezredes, 1877-ben osztályfőnök a török had
ügyminisztériumban. Később házasságra lép egy Hebelt Amália nevű magyar zongoratanárnő
vel, aki a szultáni háremben tanít.108 

Galicz József: Őrmester. Emigráns Isztambulban. A krími háborúban markotányos. 1860-ban Ola
szországban a magyar légió hadnagya. Itt is hal meg.109 

Gergely Elek: Volt váradi diák. 1849. jún. 20. tizedesként kitüntetik, később őrmester az 55. hon
védzászlóaljnál. 1854-ben földműves Ázsiában, a Dercsényi-féle kolónia tagja.110 

Gergely János: Altiszt. A krími háború után Isztambulban tartózkodik.111 

Gerzsenyi ?: Altiszt. 1854-ben Isztambulban pincér.112 

Gojnár György Pál: (1820. Makó-?) Katonai nevelőintézetben végez. 1841-ben közlegény, 1848. 
szept. tizedes a 10. Vilmos huszárezrednél Bukovinában. Okt. 26-án századával megszökik és 
beáll a honvédseregbe. 1849 tavaszán hadnaggyá léptetik elő. 1854-ben markotányos Sumlán, 
1854-1856 között Gallipolinál. A krími háború után olajtermelésből és -feldolgozásból él meg. 
1859-ben belép az olaszországi magyar légióba. 1861-ben a magyar segélyseregnél szolgál, 
1866-ban százados. Júl. 19. Firenzéből a poroszországi magyar légióba rendelik, de onnan 
visszatér Bolognába. 1868-ban Törökországba távozik.1 3 
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Grajberger (1875-től Hállai) Ferenc: (1816. mára 10. Pest-1893. szept. 27. Budapest) Eredeti 
foglalkozása lakatos. 1849. máj. 1. honvéd önkéntes lesz, júl 12. élelmezési főhadnaggyá neve
zik ki. 1850-ben Piemontban tartózkodik, majd 1860-ig Isztambulban. A Konstantinápolyi 
Magyar Egylet alelnöke egy időben, illetve ülnök a protestáns közösségben. 1860-ban főhad
nagy Garibaldi alatt, később az olaszországi magyar légiónál százados. 1867. febr. l-jén szerel 
le. Barátosi Mircse János munkatársa az olaszországi levéltárak magyar anyagának a felkutatá
sában és lemásolásában. 1867-1868-ban lemásolja Milánóban Gerardus de Collis 1465 és 1472 
közötti 175 darab velencei követi jelentését, amit az MTA-nak ad el. 1867-ben a pesti honvéd
egylet tagja. 1869-ben honvéd főhadnagy, 1867-ben százados, 1887-ben nyugalmazzák.114 

Grimm Vince: (7-1872. jún. 16. Pest) Polgári személy, de őrnagyi fizetést húz a törököktől. A 
Kossuth-bankjegyek készítője, a bankjegyintézet igazgatója. Szemere Bertalannal és Házmán 
Ferenccel ő rejti el a koronát és a koronázási jelvényeket. Isztambulban fényképész. Később 
Párizsba megy, s világhírű sakkozó lesz. 1864-ben ismét Isztambulban található (?). Hazatérve 
visszavonultan él Pesten. Egy kőnyomda tulajdonosa, irodalommal is foglakozik.1 

Guyon, Richard Esquire: (1813. márc. 31. Bath [Anglia]-1856. okt. 12. Harem Iszkeleszi) Francia 
hugenotta eredetű angol nemesi család sarja. Portugáliában az angol légióban szolgál. 1834-
ben jön Magyarországra, ahol belép a 12. Nádor-huszárezredbe. Főhadnagy, báró Splény lo
vassági tábornok és nemesi testőr kapitány tisztje, akinek elveszi feleségül Mária (Mimié) nevű 
lányát (báró Splény Lajos testvére). 1840-ben kilép a szolgálatból, s Csúcson bérel birtokot. A 
bátyja halála után kapott örökségen a garam-melléki csatái kamarális uradalmat veszi haszon
élvezetbe. 1848. szept. 15. őrnagy, a 2. Pest megyei önkéntes nemzetőr-zászlóalj parancsnoka. 
Nov. 21. ezredes és hadosztályparancsnok a feldunai hadtestben. 1849. ápr. 2. tábornokká ne
vezik ki. Aug. 18-án lép török földre. Angol állampolgársága miatt szabadon távozhatott volna, 
de ennek ellenére sem hagyja el emigráns társait. Vidinben Kossuth altábornaggyá lépteti elő. 
Iszlamizál és tábornok lesz a török hadseregben Hursid pasa néven. 1850-1853 között Da
maszkuszban szolgál. 1853. okt. 1. a krími háborúban Karsz várába rendelik, majd az anatóliai 
hadsereg vezérkari főnöke (reisz pasa). Nevéhez fűződik Erzurum megerősítése, s egy darabig 
Karsz védelme. Zerif Musztafa pasa, Guyonnak a fővezér korrupt üzelmeiről írott levelét annak 
nevelőapjához, Riza pasa hadügyminiszterhez küldi, amely miatt igyekeznek eltávolítani őt a 
hadszíntérről. A Zerif hibájából bekövetkezett kücsükderei csatavesztésért Guyont okolják; le 
is váltják posztjáról és Isztambulba rendelik vizsgálatra. Itt altábornaggyá nevezik ki. A vizs
gálat idején egy angol kereskedővel mosóüzemet nyit a Nagy Campón a Krímben harcoló ka
tonák ruhájának tisztítására, amely vállalkozás a békekötéssel bukik meg. Minden pénteken a 
szultán kívánságára részt vesz az uralkodót kísérő díszmenetben. 1856. okt. 11-én heves fáj
dalmak közepette halálozik el. Az üszküdári angol temetőben, ahol a krími háború angol áldo
zatainak sírjai találhatók, helyezik örök nyugalomra. Síremléke a korabeli magyar utazók za
rándokhelyévé vált. Sírfelirata: „ /// nyugszik Guyon Richárd gróf / Török főtábornok / 
Frankhon ivadéka /Angolhon szülöttje / Magyarhon vitéze / Meghalt octóber 11-én 1856 / 
Élete 44. évében. " Halálára vonatkozóan azonnal megindultak a találgatások. Az emigráció 
szinte egyöntetűen politikai gyilkosságra, bosszúra gyanakodott. Velits Károly vetette fel, hogy 
esetleg a cinezett rézedényből kiválló méreganyag okozta volna halálát. Más forrás szerint ko
lera végzett vele.116 

114 Bona 1998.1. k. 488. o.; Lukács 1986 293.,433-434. o.; Ács 49. o.; PEIL 1866. 1373-1376. o. 
115 Kozma II. k. 170. o.; Kertbeny 520. sz.; Szinnyei III. k. 1473. hasáb; Szalczer 334. o.; Hajnal 895. o.; 

Splény 336. o.; Esetleg azonos azzal a személlyel, akit Szalczer név nélkül említ meg, mint aki fényképészetet 
nyitott Isztambulban, s emellett őrnagyi fizetést húzott a török kormánytól húsz évig. Eztuán nyugdíjaztatta 
magát és hazatért Pestre. Szalczer 36. o. 
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Györké Péter: Hadnagy. 1854-ben Isztambulban kádár. Esetleg azonos Györké István hadnaggyal, 
aki görög nőt vesz el, és később Várnán bukkan fel.117 

Hagen Ignác: (1828. Nagykároly-1903. dec. vagy 1904. jan. Fiume) Földbirtokos, joggyakornok. 
1848 augusztusától októberéig Bihar megye mozgósított nemzetőrzászlóaljával a Délvidéken 
szolgál. Nov. 1. őrmester az 55. honvédzászlóaljban. 1849. júl. 20. az orosz csapatok alakula
tával a Havasalföldre szorítják. Sumlán hadnagyként szerepel. Velits mellett patikussegéd, és 
báró Orbán Ottó nevelője a török fővárosban. 12 nyelven beszél. 1854-ben Isztambulban 
gyógyszerész, ugyanebben az évben tolmács az angol táborban a krími háború kezdetén, majd 
markotányoskodik. 1856 decemberében az isztambuli magyar protestáns közösség ülnöke lesz. 
1857-ben Asztalfí Kristóffal és Veress Sándorral együtt bútorkereskedést nyitnak Isztambul
ban, amelyből hamarosan kilép. Ezt követően Tulcsán a Duna-szabályozásnál tolmács. 1860-
ban belép az olaszországi magyar légióba tizedesként. 1861. febr. 16. hadnagy a törzskarnál. 
1865. márc. 28-án lép ki. 1866-ban vámtiszt Fiúméban. 1867-ben hazatérve majdnem éhen hal, 
és mivel semmilyen hivatalt nem kap, újra kivándorol. Ekkor a pesti honvédegylet tagja. Az 
angoloknál lesz tolmács Szulinán, a Duna-szabályozási Társaságnál. 1878-ban még ott dolgo
zik. Nyugalmazott tengerészeti számtisztként hal meg.118 

Hajdú Gábor: (1823. Zsáka-1871. febr. 24. Isztambul) A bihari önkénteseknél altiszt a szabadság
harc ideje alatt. 1854-ben Burszában asztalos. 1856. dec. az isztambuli magyar protestáns kö
zösség presbiteri tagjává választják. 1860-ban egy aranyat küld az MTA épületének a felállítá
sára. Halálakor három árvát hagy hátra.119 

Hajdú Lajos: (?-Isztambul) Altiszt.120 

Hajnal László: Polgári személy. Sebész. 1854-ben a törökök dunai seregében szolgál.121 

Hammerschmidt, Karl: (1800. Bécs-1874. aug. 30. ?) Osztrák jogász, minerológus, liberális poli
tikus. A bécsi forradalomban az Elite Corps őrnagya. A szabadságharc alatt 1848. nov. 29. 
honvédmérnökkari százados. 1849. jan. Bem seregénél szolgál. Emigrál, belép a török hadse
regbe. Damaszkuszban szolgál először. Őrnagy, az isztambuli katonaiskola tanára Abdullah bej 
néven, később ezredes. 1858-ban Ömer pasa - az arabok és a beduinok lázadásának leverésére 
- Bagdadba vezényelt seregébe van beosztva mint gyógyszerész. Kisázsiában hal meg.122 

Hámory (Doppelhammer) Ede: (1826. Marcali-1861. szept. 12. Acqui) Diák, 1848. szept. közle
gény a Baranya megyei önkéntes nemzetőrzászlóaljban. 1849. jan. hadnagy az előbbiből szer
vezett 51. honvédzászlóaljnál. Máj. hadnagy a Noszlopy kormánybiztos szervezte - későbbi 
127. - honvédzászlóaljban. Komáromnál teszi le a fegyvert. 1851-ben Isztambulban egy sütöde 
tulajdonosa. Felesége, László Mária, Knall György honvéd százados özvegye. 1854-ben föld
műves Ázsiában, a Dercsényi-féle kolónia tagja. A krími háború után kibérli a Flamm-féle ká
véházat Isztambulban. 1859-ben Bukarestbe költözik. Ekkor már gégefősorvadásban szenved, 
és orvosi javaslatra Olaszországba utazik gyógyíttatni magát. Más adat szerint az olaszországi 
magyar légió tagja. Itt éri utói a halál.123 
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Hámorszky Lajos: (1830. Marosvásárhely-1894. szept. 25. Uo.) Gyógyszerész, mikor a bécsi légi
óba áll. A szabadságharc alatt főhadnagyi rangot ér el. Murád efendi néven mint gyógyszerész 
kapitány, később őrnagy szolgál a török seregben harminchárom évig. Állítása szerint utolsó 
törökországi éveiben II. Abdülhamid (1876-1909) szultán mellett titkos tanácsos. 1884-ben tér 
haza szülővárosába, ahol a város mértékhitelesítője lesz. Gyűjteményében sok becses török 
emlék maradt fenn.124 

Harczy Sámuel: Százados. 1854-ben Ömer pasa alatt szolgál.125 

Hazay ?: (7-1860. Isztambul) Honvéd. Mehmed (más forrás szerint Oszmán) efendi néven Ömer 
pasánál szolgál. 1851-ben százados Boszniában.126 

Heinzmann Fraxanelli Ágost: (1817. Milánó-1900. Zombor) Apja Zemplén megyei magyar, aki 
Milánóban császári kapitányként szolgál, anyja horvát. Hét évig él Bécsben, ott szerez sebész
mesteri oklevelet 1847-ben. Zágráb tiszteletbeli sebésze és táblabírája. 1848. márc. 15-én Tri
esztből folyamodik honvédorvosi állásért. Júl. hadnagy alorvos. 1849. febr. 6. Aradon a 3. 
honvédzászlóaljnál és a tábori kórház 5. osztályán működik. 1849. febr. 27. nevét Sárkányra 
változtatja. Ápr. 11. a pécskai kórházban szolgál, s még ebben a hónapban a 32. zászlóalj főor
vosává nevezik ki és Péterváradra vezénylik. Jún. 26-án péterváradi főorvosként szerepel. A 
szabadságharc bukása után feleségével együtt Törökországba távozik, s a hadsereg szolgálatá
ba áll. 1856-ban Tripoliba vezénylik, s később a pestisbizottsághoz csatlakozik Bengaziban. 
1860-ban az olaszországi magyar légió tagja, 1861-1862 között főorvos a törzskarnál. 1862. 
dec. 25. egyéni amnesztiát kap, a következő évben haza is tér. Itthon Marosvásárhelyen lakik. 
A kiegyezéskor a marosszéki és marosvásárhelyi honvédegylet tagja. Frits Gusztáv sógora.127 

Herli István: (?-Isztambul) Közlegény. A krími háborúban markotányos.128 

Hetneky József: (?-Isztambul) Altiszt.129 

Hetneki Mihály: (1825. Mohács-?) Borbély. 1845-ben önkéntes az 52. gyalogezredben. 1847. máj. 
megszökik. 1848. szept. őrmester a 18. honvédzászlóaljban, majd az 57. zászlóaljnál Komá
romban. 1849. jan. 24. áthelyezik a Debrecenben szerveződő 63. zászlóaljhoz. Febr. 14. hadnagy, 
jún. 1. főhadnagy alakulatánál a II. hadtestben. Komárom feladása után emigrál. 1852-ben Tori
nóban, ill. Londonban tartózkodik. 1854-ben tábori orvos a dunai seregnél Ömer pasa alatt.130 

Horváth Pál: Gyógyszerész. 1854-ben sebészként a dunai seregnél szolgál. 1860-ban az olaszor
szági magyar légióban található. 1862 végén Londonba indul.131 

Huszár Antal: (álnév) Földbirtokos Kassa tájékán. Rokonaival összeveszve eladja birtokait, és a 
negyvenes években kivándorol Amerikába. New Yorkban egyszerű munkásként él. A szabad
ságharc hírére hazaindul egy Isztambul felé tartó hajón. 1850-ben érkezik csak meg, lemaradva 
mindenről. Török szolgálatba áll, Musztafa Tevfik néven tüzérhadnagy lesz: Damaszkuszban, 
Hamahban és Bejrútban szolgál. Utóbbi helyen lefagynak a lábujjai és Isztambulban megmű-
tik. 1867-ben Pesten bukkan fel; kibékül rokonaival. Meghalni visszatér Törökországba, 
Rumélia egyik városába. Valódi nevét senki nem tudta.132 
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Huszár István: Közlegény. A keleti háború után Isztambulban tartózkodik.1 

Huszka Miklós: Hadnagy. 1860-ban egy aranyat adományoz az MTA épületének felépítésére. 
1864-ben Isztambulban vendéglős.1 

Icze Imre: Közlegény. A krími háborút követően az egyiptomi alkirály kocsisa.135 

Jaszich (Jásits) Pál: (1822. Sztankovác-?) Horvát polgári származású, apja cs. kir. tiszt. A gráci 
katonaiskolán végez. 1840-től hadfi, 1848. ápr. alhadnagy a 37/3. gyalogezrednél. 1848 nyarán 
részt vesz a délvidéki harcokban a magyarok oldalán. Szept. 27. főhadnagy a 27. honvédzász
lóaljban. 1849. febr. 8. százados, ápr. 1. őrnagy és zászlóaljának parancsnoka. Emigrál, 1850-
ben Várnán vendéglőt nyit. 1853-ban katonaorvos a török hadseregben Ömer pasa alatt. 1854-
ben orvosőrnagy Várnán. A krími háborút követően feleségével együtt Isztambulban lakik, és 
orvoslásból él. 

Jeleníts Vince: Főhadnagy. 1854-ben Isztambulban kárpitos.137 

Józsa Dániel: (1816. Nagyernye-?) Székely születésű. A karánsebesi katonaiskolán végez. 1836-
tól hadfi, 1846-ban hadnagy az 1. székely határőrezrednél. 1848. szept. 23. főhadnagy; később 
százados a 76. honvédzászlóaljnál. Törökországba emigrál. 1859-ben hazatérve halálra, majd 
enyhítve kétévi várfogságra ítélik. 1860-ban kegyelmet kap. 1867-1868-ban nyelvtanár Szom
batfalván; az udvarhelyszéki honvédegylet tagja. 

Jurányi Sándor: Közlegény. A krími háborút követően Isztambulban él.139 

Justiniai József: 1860-ban Garibaldi alatt hadnagy. 1864-ben Isztambulban él.140 

Kajdácsy Antal: (?-Szulina) Volt szolgabíró, csendbiztos. A szabadságharc alatt honvéd őrmester. 
Törökországba emigrál, de gyakran megfordul Párizsban is. 1854-ben az isztambuli magyar 
protestáns közösség ülnöke. A krími háborúban markotányos. Ezt követően Tulcsán, egy ma
gyar patikusnál, majd Gyurgyevóban és Ibrahiban nevelő. 1859-ben szerepe van az al-dunai 
fegyverszállításokban. 1860-ban Garibaldi alatt, végül a magyar légióban szolgál. A Duna
szabályozásnál Szulinán raktárfelügyelő. 1878 körül Vidin rendőrfőnöke (?).141 

Kalmár (József) Ödön: (1825. Zalatna-1859. júl. Civita Vecchia) Magyar nemesi születésű. 1845-
től hadfi a 16. román határőrezredben. 1849. febr. 21. főhadnagy, márc. 23. százados a 77. 
honvédzászlóaljnál az erdélyi, majd a temesközi hadszíntéren. A bukás után Törökországba 
emigrál, belép a török hadseregbe. Emin efendi néven őrnagy lesz törzsorvosi minőségben. A 
monasztiri garnizonban is állomásozik. 1854-ben Ömer pasa seregében szolgál. 1854-1856 kö
zött Szefer pasa magával viszi Anapába, mint orvost. 1859-ben az olaszországi magyar légió 
vezetése meghívja őt tisztnek, de a hajón megbetegszik és meghal. Mikor elhunyta után köz
vetlenül el akarták temetni a szárazföldön, éppen a pápai állam partjainál kötöttek ki, ahol 
azonban erről hallani sem akartak. Végül csak a tetemet hajózhatták ki, még feleségének sem 
engedték meg, hogy kiszálljon, s így nem is ismerte férje sírját. Mindezek ellenére a magyar 
légió századosának tekintették.142 

1 Szalczer 354. o. 133 
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Kalopy István: 1870-ben Isztambulban tiszttartó. 

Kálózdy (Kaufmann) Mór: (1819. Tata-1875. márc. 22. Gyöngyös) A bécsi egyetem orvosi fakul
tását 1843/44-ben fejezi be, majd a bécsi közkórházban dolgozik. 1848. márc. 3-án Kossuth 
pozsonyi beszédét ő fordítja le németre. Itthon jún. 20-án jelentkezik sebészi gyakorlatra. Júl. 
20. főorvos, rendezi a kanizsai és martonvásári kórházakat. Később részt vesz a győri, tatai, 
bátorkeszii, perbetei, lévai és nyitrai tábori kórházak felállításában is. Okt. 1. főorvos a 19. 
zászlóaljnál századosi rangban, majd 1849. jan. Komáromba helyezik át hadosztályi rendező 
főorvosnak. 1849. jún. 28. a VII. hadtest törzsorvosa. Vidinben áttér Murád néven. Bemet elkí
séri Aleppóba, s annak halála után Kossuth mellett található Lekim (?) néven. (Ez valószínűleg 
a török orvos jelentésű szónak, a hekimnek az elferdítése.) Később Isztambulban él. 1854-ben 
az ázsiai török hadseregben főorvos, valamint a Boszporusz parti katonakórház vezető orvosa. 
Később Krétán és Korfun is megfordul. 1867-ben hazatér, és Gyöngyösön telepedik le. 1867-
ben a helyi honvédegylet tagja.1 

Kanizsay András: (7—1852. Várna) Szatmár megyei, volt tanító. 1848. szept. a Szatmár megyei ön
kéntes nemzetőrcsapat tagja, 1849. ápr. hadnagy, később főhadnagy az alakulatából szervezett 
88. honvédzászlóaljban. Júl. 20. a vöröstoronyi szoros őrségével a cári csapatok a Havasalföld
re szorítják. Előbb a sumlai menekülttáborban tartózkodik, majd egy várnai bég Szoszopolisz 
melletti birtokát kezeli mint tiszttartó. 1852 nyarán bolgár szomszédját megtámadja egy rabló
banda. Kanizsay a segítségükre siet, elkergeti őket, de halálos sebet kap.145 

Kapus János: (1828. Buda-?) Eredeti foglalkozása kereskedő. Honvédhadnagy. Többekkel együtt 
Damaszkuszban sörgyárat hoz létre, majd később Bejrútban alapítanak egy másik üzemet, amely 
öt évig működik. Az olaszországi magyar légió tagja. 1860-tól számvevő őrmester, majd 1866. 
júl. 21. hadnagy. 1867. jan. 8-án kilép. Hazatérését követően állomásfónökként dolgozik. 

Karacsay Sándor gr.: (1814. Kolozsvár-1880. aug. 19. Sárospatak/Aranykut?) Középbirtokos ma
gyar főnemesi származású. 1848 őszén Kolozs megye nemzetőrségének őrnagya, majd nov. 
18-án lemond. 1849. febr. címzetes őrnagyi rangban a kolozsvári vésztörvényszék elnöke. 
1854-ben Isztambulban tartózkodik. 1859-1860-ban az emigráció isztambuli megbízottja. 
1866-ban a poroszországi magyar légió őrnagya. A kiegyezés után hazatér.147 

Kárpi Sándor: (1824. Szatmár-1884. nov. 27. Budapest) A forradalom előtt mészáros. 1848 őszé
től a Szatmár megyei önkéntes lovascsapat katonája. 1849. jan. csapatával beosztják a 10. Vil
mos huszárezred erdélyi sereghez tartozó osztályához. Állítása szerint végül hadnagy lett 
ugyanitt. 1850. jan. 26. őrmesterként a sumlai menekülttábor lakója, ahol hentesüzletet nyit, 
majd a tábor feloszlatása után Isztambulba utazik, ahol alkalmi munkákból él. 1854-ben is a tö
rök fővárosban tartózkodik. A krími háborúban markotányos. 1861-ben az olaszországi magyar 
légióban számvevő őrmester. Egy évvel később leszerel. 1864-ben Torinóban kereskedelmi al
kalmazott. 1867-ben a szatmárnémeti honvédegylet tagja. 1883-ban mészáros és hentes Isz
tambulban.148 

Kaszap János: Közlegény. 1854-ben Isztambulban szolga.149 

Frivaldszky 
144 Csillag 102-109. o.; Zétény 147. o.; Kakuk 62. o.; Mikár 186. o.; Bernstein 217. o.; Jánossy 150. o.; 

Kertbeny 752. sz.; HL AVE: Kálózdy Ignác szerepel, aki azonban egy másik személy. 
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315. o.; Szalczer 341. o.: itt István névvel., VÚ 1883. 18. sz. 
149 Jánossy 149. o. 

— 376 — 



Kaszás József: Közlegény. A krími háborúban markotányos. A háború után Isztambulban tartózkodik.1 

Kémedi József: Altiszt. 1854-ben Isztambulban szakács.151 

Kertész ?: Káplár. 1854-ben Isztambulban szolga.152 

Késmárki József. (7-1854. Izmir) Tüzérhadnagy. Damaszkuszban török szolgálatban áll. Néhány 
társával ott sörgyárat is alapít. Ezermester természetű: jártas az asztalos, esztergályos, kovács, 
lakatos, szíjgyártó szakmákban, sőt még az irodalomban is. Eltűnik egy rövid időre, majd Bej
rútban bukkan fel, ahol dervisekkel él együtt. Hasisszenvedélye miatt eladatja sörgyárát. Pénze 
elfogyván bevándorolja Kisázsiát. 1854-ben földműves (?) Ázsiában. Izmirben hal éhen, még 
ugyanebben az évben.153 

Késze ?: Altiszt. 1854-ben Isztambulban szolga.154 

Kindersbey (?): (7-1861. Aleppo) Főhadnagy, 1849-ben iszlamizál, 1861-ben mint török tábornok 
szerepel.155 

Király Ferenc: Gerillavezér. Török szolgálatba lép Ibrahim bej néven. 1854-ben Isztambulban 
tartózkodik. A krími háborúban Szefer pasa alatt harcol a Kaukázusban. Azonos azzal akit 
1854-ben hamis pénz készítésért tíz év Ipekhánéra (kötélgyártásra) ítéltek (7). 1862-ben Tori
nóban tartózkodik.156 

Királyi János: Isztambulban hal meg.157 

Kiss Antal (Tóni): (1823. Nagyvárad-1895. Gyula) Magyar nemesi származású. 1844-től hadfi a 2. 
huszárezrednél, 1846-tól nemesi testőr. 1848. szept. 20. leköszön és hazatér, szept. 27. főhad
nagy a 21. honvédzászlóaljban, okt. 19-től a 10. honvédzászlóaljban. Nov. 28. százados, 1849. 
júl. közepe őrnagy, s zászlóaljának parancsnoka. 1849 és 1858 között Törökországban él. Fel
tehetőleg belép rövid időre a török hadseregbe is Ali néven. Bulgáriában saját gazdasága van, 
amelyen emigránstársai, tisztek és katonák, dolgoznak. A vállalkozás azonban kudarcba fullad. 
A krími háborúban markotányos. Többször jár Magyarországon Kossuth megbízásából. Végle
ges hazatérésekor, 1858-ban, először halálra, majd kegyelemből négy évi várfogságra ítélik. 
1858. dec. 31. Olmützből amnesztiával szabadul. A kiegyezés után hivatalnok a gyulai taka
rékpénztárnál.158 

Kiss János: (Sáritó—7) Honvéd. A krími háborúban markotányos. 1857-ben Papp János házánál 
szakács. 1861-ben az olaszországi magyar légiónál szolgál.159 

Kiss József: (1825. szept. 21. Földes-1898. jún. 4. Budapest) A debreceni református kollégiumban 
végez. 1847-ben jegyzőségi hivatalnok Nagyváradon. 1848. okt. 4. önkéntes az 55. honvédzász
lóaljnál. Tizedes, 1849. márc. hadnagy. Júl. 20. a Havasalföldre szorul egységével. Az emigráció
ban török szolgálatba lép Ali efendi néven. 1850. ápr. 17. a boszniai seregben szolgál Ömer pasa 
törzsénél. A krími háború idején őrnagy. Ömer annyira megkedveli, hogy 1857-ben akkori fele-

150 Szalczer 341., 354. o. 
151 Jánossy 148. o. 
152 Jánossy 149. o. 
153 Szalczer 116., 174-175., .310-311., 320. o.; Jánossy 151. o. 
154 Jánossy 149. o. 
155 Danes 91. o.; Kertbeny 813. sz. 

Jánossy 115., 149. o.; Kertbeny 815. sz.: szerinte 1857-ben jött csak Törökországba és ítélték el - a 
bankóügy teljesen követhetetlen: Veress II. k. 38. o.: 1860-ban történt mindez. 

]51 Kertbeny S\6. sz. 
158 Bona 198. o.; Szalczer 338., 341. o.; Kozma III. k. 74-75. o.; HL AVE. 
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ségének rokonával szeretné megházasítani. 1859-ben az olaszországi magyar légió zászlóaljpa
rancsnoka, később ezredes. 1865-ben Bukarestben Klapka megbízásából fegyveres betörést kel
lett volna szerveznie Magyarországra. 1866 júliusában ismét Bukarestben van. 1868-ban hazatér. 
A Ferenc-csatorna RT. igazgatója. 

Kiss József: Közlegény. Feltehetőleg azonos azzal a személlyel, akivel egynéhány magyar utazó 
találkozhatott a 70-es években Isztambulban. Mint turisták dragománja, illetve „szállásszerző" 
próbált megélni (1877). Itt fejezhette be életét is.161 

Kiss ?: Orvos őrnagy. 1864-ben Isztambulban tartózkodik. 

Klein Ignác: Közlegény a szabadságharc hadseregében. A krími háborúban markotányos. A hábo
rú után Isztambulban él.162 

Klein Jakab: Ugyanúgy mint az előző. 

Kmety György: (1813. máj. 24. Felsőpokorágy-1865. ápr. 25. London) A székesfehérvári katonai 
nevelőintézetben végez. 1833-tól közlegény, majd 1847 végén főhadnagy a 19. gyalogezrednél 
Itáliában. 1848. okt. 19. belép a honvédseregbe századosi rangban. 1849. jún. 26. tábornok, a 7. 
hadtestből kiváló önálló „Kmety-hadosztály" parancsnoka. 1849. aug. 16-án emigrál. Áttér, 
belép a török hadseregbe Iszmail néven. Bemmel együtt Aleppóba kerül. Mivel a törökök nem 
tudják megfelelően foglalkoztatni, Bem halála után, 1852-ben előbb Párizsba, majd Londonba 
távozik. Itt a magyar komité elnökévé választják. A krími háború idejére visszatér, 1854-ben az 
irreguláris csapatok vezetőjeként saját szakállára harcolt a zsákmányoló, felderítő Karsz kör
nyéki orosz őrjáratok ellen, majd hivatalosan csak ezek után nevezték ki. 1855-ben Karsz várá
nak védője. Június elején ugyanazokkal a cári csapatokkal kerül szembe, amelyeket 1849 au
gusztusában Lúgosnál is sikerrel tartott fel fél napig a húszszoros túlerő ellenére. Számtalan 
összecsapásban tűnik ki. Miután a szövetkezett haderők beveszik Szevasztopol várát, s így a 
háború befejezése nem várat már sokáig magára, a hadvezetés feleslegesnek tartja Karsz to
vábbi védelmét, és a várat nov. 25-én W. Williams parancsnok átadja az oroszoknak. Kmety, 
Josef Kohlman és Tüköry Lajos előtte való este kiszöknek a várból, nem bízva az oroszok ígé
retében. A magyar történetírásban, nem alaptalanul, mint „Karsz hőse" szerepel, amelyet török 
munkák is megerősítenek: „A szolgálatban lévő parancsnokok legvitézebbjei, General Kmety 
és Hüsejn pasa [egy cserkesz származású török katonatiszt] voltak. ...Ők mindketten bármelyik 
hadseregnek dicsőségére váló férfiak voltak." 1856-ban hadosztályparancsnok. Ebben az évben 
súlyos beteg. 1859-ben Isztambulban részt vesz a magyar légió tagjainak szervezésében és Itá
liába szállításában. 1860-ban a szíriai drúz lázadás leverésére rendelik, de az alárendelt francia 
csapatok tisztjei nem hajlandók engedelmeskedni neki. Mivel tiltakozása ellenére Beaufort 
francia tábornok erőszakos akciókat hajt végre a drúzok ellen, ezért novemberben lemond, de 
török kérésre még hat hónapig a térségben, Latákiában (ma Szíria) marad. A franciák maradása 
miatt azonban ezt követően Londonba távozik, ahol a török kormány által nyújtott nyugdíjból 
él. Az angoloknál neve felmerül a libanoni kajmakánságra (kormányzóságra) való kinevezés 
ügyében, de nem vállalja el. A török állam saját halottjaként temetteti el London előkelő temetőjé
ben, a Kensal Greenben, keresztény módon, mivel állítása szerint nem vette fel az iszlámot. 

Knall György: 1848 végén hadnagy a honvéd tüzérségnél, majd 1849. jan. 28. főhadnagy, később 
százados. Törökországba menekül, Isztambulban hal meg. 1864-ben már nem él.164 

160 Bona 1998. II. k. 228. o.; Klapka 606. o.; Kozma III. k. 81. o.; Ács 68. o.; Szalczer 352. o.; Rónay II. k. 
360. o.; Kertbeny 821. sz.; Jánossy 150. o. 

161 Szalczer 354. o.; Kőváry 45. o. 
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Knau ?: Kapitány. 1854-ben Szalonikiben a török seregben mérnök. 

Kohlman, Josef: (1808. szept. 30. Trebič-1889. jún. 23. Csengelköj) Német (cseh?) polgári szár
mazású. A bécsújhelyi katonai akadémián végez. 1848 tavaszán főszázados az 52/3. gyalogez
redben. Júniustól részt vesz a délvidéki harcokban. 1848. okt. 20. honvéd ezredes, vezérkari 
tiszt, többször vezérkari főnök. Törökországba emigrál, felveszi az iszlám vallást és a Fejzi ne
vet, valamint előző rangján belép a török hadseregbe. 1850-ben Izmirben szolgál. 1852-ben 
harcol a kizilbasok ellen, de ő sem bírja legyőzni őket. A krími háború idején tábornok, részt 
vesz Karsz ostromában is. Egy török ezredes 12 éves lányát veszi el feleségül. Az 1877-1878-
as orosz-török háborúban az ázsiai hadsereg táborkari főnöke. Ezt követően Csengelköj be vo
nul vissza.166 

Kohn Móric: Közlegény. A krími háború után Isztambulban tartózkodik.167 

Kollin Imre: Őrnagy. 1854-ben Isztambulban szakács. A török hadseregben is szolgál.168 

Koszta Márton: (1822. Nagyvárad-1857/58.) 1848. máj. 23. Bihar megye nagyszalontai járásának 
esküdtjévé választják. Aug. 19. nemzetőr hadnagy, később főhadnagy, majd 1849. ápr. az 55. 
honvédzászlóaljban százados. Júl. 20-án szorul ki török földre, ahol csapatával leteszi a fegy
vert. Az USA-ba emigrál. 1853-ban ő is Törökországba érkezik. Izmirben egy császári hajó fogság
ba ejti. Az amerikai állampolgársággal rendelkező Kosztat Ingraham amerikai hadihajóparancsnok 
ultimátumára engedik csak szabadon. Az ügy súlyos diplomáciai bonyodalmat vált ki az USA és 
Ausztria között. 1854-ben New Yorkban megnősül. Guatemalában hal meg.169 

Kosztolányi Ágoston: (1824. júl. 21. Topolya-1896. ?) A forradalom kitörésekor színész. 1848. 
okt. önkéntes, majd őrmester a 27. honvédzászlóaljban. A fegyverletételkor százados. Törökor
szágban egy ideig a Magyar Egylet elnöke. Később az USA-ban él. 1857-ben hazatér. Boltos 
Szabadkán, majd a helyi kereskedelmi és iparbank pénztárnoka. Ugyanitt honvédegyleti tag is. 
Kosztolányi Dezső nagyapja.170 

Kovács János: (1812. Kolozsvár-1862. szept. 20. Isztambul) Őrmester a vadászoknál. 1854-ben 
Isztambulban szabó.171 

Köhler József: (1818. Selmecbánya-1898. márc. 8. Budapest) Polgári születésű, német anyanyel
vű. Tizedes a 33. gyalorezredben, ahonnan még a forradalom előtt kilép. A szabadságharcban 
előbb egy gerillacsapat főhadnagya, majd 1849. márc. 18. százados a 16. honvédzászlóaljnál. A 
krími háborúban a kaukázusi fronton a cserkeszek oldalán harcol. A kiegyezéskor a budai hon
védegylet tagja, hivatalszolga a magyar pénzügyminisztériumban. 1897-től haláláig a budapesti 
honvédmenház lakója.172 

Kölcsey Péter: Őrmester. 1854-ben Isztambulban szolga. A krími háborút követően is ott él.173 

174 Körfi József: Hadnagy. 1854-ben Kairóban kárpitos 

Jánossy 150. o. 
166 Bona 204-205. o.; Ács: A száműzöttek. 142. o.; BH 1889. 183. sz.; Szalczer 205. o.; Jánossy 150. o. 

Szalczer 354. o. 
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Körtvélyessy József: Hadnagy, később őrnagy (?). Ali efendi néven a török hadseregben szolgál 
Damaszkuszban. A görögök elleni harcban esik el Krétán.175 

Kövér Károly: Altiszt. A krími háború után Isztambulban található.176 

Kress Sándor: Hadnagy. 1854-ben Isztambulban szabó.177 

Ksisevits ?: Kapitány. 1863-ban elesik az oroszok elleni háborúban.178 

Kuli ?: Őrnagy. Iszlamizál, majd egy párbaj miatt le kell mondania. Isztambulban tengődik egy da
rabig, majd eltűnik. Állítólag éhen halt. 

Kun (Kohn) Albert: (1832-1892. dec. 20. Isztambul) A 27. honvédzászlóalj katonája. 1854-ben 
Isztambulban kereskedőként él, divatáru üzlete van Perában. A krími háborúban markotányos. 
Segédkezik a légiósok ellátásában és továbbszállításában. 1860-ban az MTA épületének felál
lításához kettő arannyal járul hozzá. Mikor a török kormány 1861-ben felszámolja a nagy 
campói temetőt, Kun saját költségén viteti át a feriköji keresztény temetőbe az addig elhunyt 
emigránsok maradványait. Isztambul egyik legtekintélyesebb kereskedőjeként és a szultán ud
vari szállítójaként hal meg. A jerikói katolikus temetőben temetik el.180 

Kvassay Ede: (?-Buda) Hadnagy. A krími háborúban markotányos. A háború után Isztambulban él.181 

Licsken Sámuel: (1829-?) Volt főhadnagy a 15. határőrezredben. 1849. márc. 8. főhadnagy, júl. 
20. százados az 1. honvéd vadászezredben. Törökországba menekül, és itt hal meg.182 

Linko János: Altiszt. 1854-ben Isztambulban lovász.183 

Lórody István: Polgári személy. 1854-ben Isztambulban nyelvmesterként él.184 

Lóródy (Eischl) Ödön (Ede, Eduárd): (1809.? Székesfehérvár 7-1858. Eldeir) A forradalom előtt 
főjegyző valószínűleg Székesfehérváron. 1849. jún. 6. belügyi tanácsossá nevezik ki. 1849 jú
liusában Szegeden található, feltehetőleg a rendőri osztályon dolgozik. Szemere Bertalan mi
niszteri tanácsosa. Törökországba menekül. 1852. máj. 6-án Pesten „in effigie" felakasztják. 
Az emigrációban Kossuth kíséretéhez tartozik, s vele együtt hagyja el Törökországot, de ké
sőbb visszatér, s mint Nuri efendi alezredesként szolgál a török hadseregben Ömer pasa mel
lett. Harcol a Krímben is. 1858-ban Aleppóba rendelik, azonban az odaúton az arabok megtá
madják és hat golyóval megölik az Eufrátesz partján, egy Eldeir nevű falu mellett valamikor 
1858. ápr. 6. előtt.185 

175 Szalczer 117., 352.0. 
176 Szalczer 355.0. 
]11 Jánossy 149. o. 
178 

Szalczer 329. o.: nemzetisége nem eldönthető. 
179 Veress I. k. 242. o. 
180 

Jánossy 148. o.: itt kétszer szerepel egymás után, egyszer szabóként, egyszer pedig kereskedőként.; 
Szalczer 341., 390. o.; MTAK RAL 942/1860.; VÚ 1883. 18. sz.; TL 1893. 1. sz. 
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Lukaszy László: (1819 Nyársardó-?) Magyar. A forradalom kitörésekor pirotechnikus. 1848. dec. 
tüzérhadnagy, 1849. márc. 24. főhadnagy a nagyváradi salétromfőző üzemnél. Májustól az 5. 
fél rakétaüteg parancsnoka, júliustól százados. 1856-ban Törökországban él.186 

Magyar József: Közlegény. A sumlai tábor tagja. 1870-ben Burszában él.187 

Mandl (Mandel) Ignác: Hadnagy, utóbb kapitány (?). Ahmed néven renegát. 1854-ben Karszban 
szolgál. 1856 óta tüzérkapitány a török hadseregben. Később mérnök a vasútnál. Török nőt 
vesz feleségül.188 

Mattá Ede: (1820. dec. 24. Nagyvárad-1896. nov. 14. Békés) Hadnagy, 1848. márc. 8. főhadnagy, 
majd százados a 27. honvédzászlóaljnál. Sumlán 1849-ben nőül veszi Bányai Júliát. 1851-ben 
Isztambulban házat bérelnek és szobánként adják ki. 1854-ben is Isztambulban tartózkodnak. 
Megfordulnak a Krímben, Izmirben és Cipruson, végül Kairóban telepednek le, ahol vedéglőt 
nyitnak, de szállodájuk két ízben is leég. Az emigráció szerint, felesége karizmatikus egyénisé
ge mellett nem volt kérdéses, hogy ki a család feje. Neje 1883-ban bekövetkezett halála után 
hazatér. 1896-ban Békés községben lakik.189 

Mátyás István: (1823. Borossebes-?) A szabadságharc előtt diák. Lovassági százados. 1854-ben 
török szolgálatban áll, 1860-ban belép az olaszországi magyar légióba számvevő őrmesterként. 
1861. febr. hadnagy ugyanott. 1864-ben Magyarországon él.190 

Megyessy Károly: Volt cs. kir. őrmester. 1848. júl. 23. hadnagyi rendfokozatban segédtiszt a jász
kiskun-kerületi nemzetőrzászlóaljnál, majd 1849. jún. 23. százados a hadügyminisztérium 
egyik osztályán. Isztambulban Rechberg osztrák követ azzal az ürüggyel, hogy pénze érkezett 
otthonról felcsalja a követségre, elzáratja és el akarja vitetni Ausztriába. Megyessy erre fel
vágja az ereit és meghal. Más források szerint azonban Franciaországba távozik, és ott téboly-
dába kerül; utóbb hazatér.191 

Meiler ?: 1870-ben Isztambulban számvevő.192 

Mester Ödön: Tábori gyógyszerész. 1850-ben Bukarestben van, 1857-ben Szilisztrán gyógyszerész.193 

Mészáros László: Isztambulban hal meg.194 

Mészáros ?: Tábori orvos. 1854-ben a dunai seregnél szolgál.195 

Móricz ?*'. Emigráns magyar zsidó kereskedő Várnán a krími háború idején. 

Muntyán István: (?-Isztambul) Őrmester. 1854-ben Várnán török szolgálatban áll. A krími háború 
után könyvelő Tóthfalusy Károly kocsmájában.196 

Mustárdy ?: (7-1858 Bagdad) Eredeti neve De la Musch. Napóleon alatt katonaorvos, Magyaror
szágon beleszeret egy magyar nőbe, s miatta megszökik a seregből. 1836-ban Kraszna megye 

180 Bona 1988. 380. o. 
187 

Hajnal 681. o.; Frivaldszky 
188 SzalczerllS., 352. o.; Kertbeny 1048. sz. 
189 Bona 1988. 397. o.; TL 1894. 2. sz., 1896. 4. sz.; Jánossy 148. o.; Veress I. k. 235. o. 
190 Lukács 1986. 344. o.; Kertbeny 1069. sz. 
191 Bona 1988. 405. o; Kozma III. k. 342. o.; ill. Veress I. k. 242. o. 
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193 Kertbeny 1095. sz. 
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fizikusa (orvosa). Fiaival együtt harcol a szabadságharcban. 1849. ápr. 30. hadnagy alorvossá 
nevezik ki a 35. honvédzászlóaljhoz. Bereg megyében is tevékenykedik. Emigrál, a török had
seregben törzsorvos lesz. 1858-ban Ömer pasával vonul az arabok és beduinok ellen. Lázongó 
arabok ölik meg Bagdadban.197 

Nagy István: Honvéd hadnagy. 1851-ben Isztambulban kocsigyártó műhelyt nyit. 1854-ben Szi
lágyi Dániellel ö lehel új életet az isztambuli Magyar Egyletbe. 1854-ben szíjgyártó. 1859-ben 
belép az olaszországi magyar légióba. 1871-ben a new yorki Magyar Egyesület tagja. 1881-ben 
Bridgeportban is részt vesz a magyar egyesületi életben.198 

Nagy József: Cseh Imre szolgája, urával együtt marad Isztambulban Kossuth távozta után.199 

Nagy Károly: 1851-ben Isztambulban biliárdozásból él.200 

Naher Ferdinánd: (1824. Frankfurt-?) Orvostanhallgató. 1848. dec. 8-án lép be a német légióba. 
1849. ápr. 19. hadnagy a német légió 2. zászlóaljánál. Részt vett a zarándi harcokban. Jún. 22. 
főhadnagy a légió 2. és 3. zászlóaljából szerveződő 126. honvédzászlóaljnál. 1864-ben asztalos 
Drinápolyban. 

Niketics József: (Szekszárd-?) 1854-ben Isztambulban puskamúves mester.202 

Nogel István: A szabadságharc előtt rovar-, és növénygyűjtő Kis-Ázsiában és a Kaukázusban a 
Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazásában. A múzeumban a híres zoológus és botanikus 
Frivaldszky Imre veszi pártfogásába, és ő segíti hozzá, hogy távolabbi utakra indulhasson. 
1841-1846 között a Balkánon és Kis-Ázsiában gyűjt, melynek történetét meg is írja. Ekkor 
megfordul Isztambulban, Burszában, a Krímben, a Kaukázus északi oldalán, majd Grúziában 
és Örményországban. Burszában valószínűleg első magyarként megmássza a 2543 m magas 
Uludag (Kecsedag, Olümposz) hegyet. A Kaukázusban is több csúcsra jutót fel Moritz Wagner 
német természettudóssal, a müncheni egyetem tanárával. Még három évet tölt el a szultáni par
kok kertészeként a török fővárosban. 1846. ápr. visszatér Magyarországra. 1849-ben hadnagy a 
szabadságharc hadseregében. A bukás után emigrál. Kertészsegéd a szultán kertjében. A krími 
hadiszállításokból Örhalmi Józseffel együtt meggazdagodik, és piaci kertészetet nyitóinak. Ké
sőbb jószágigazgató lesz egy angolnál, majd Vecsera Albin osztrák követségi titkárnál. 1860-
ban az Akadémia épületének felállítására nyolc aranyat, plusz egy húsz aranyat érő pályadíj
összeget küld. 1879. márc. 19-ről ismert egy Hermann Ottónak címzett levele, amelyben leírja 
az utóbbi években történt sáskajárásokat. Ekkor Izmir környékén, egy Theodor Buktazzi nevű 
ember birtokát kezeli.203 

Oláh János: Huszárkáplár. A sumlai pasánál cselédeskedik. A krími háborút követően Isztambul
ban tartózkodik.204 

Onága Péter (Antal): (1831 k. Radna-?) Román származású, jogot végez, majd ügyvédként dolgo
zik, végül a szabadságharc előtt írnok Belényesen. 1848. nov. belép az 55. honvédzászlóaljba. 
Őrmester, 1849. febr. 20-án Kossuth hadnagyi előléptetését kéri. 1850-ben Várnán egy görög
nél szabóságot tanul. A keleti háborút követően Isztambulban tartózkodik.205 

197 Szalczer 289., 330., 393-395. o.; Zétény 180. o. 
198 Kozma IV. k. 9. o.; Ács 94. o.; Jánossy 149. o. 
m Veress l k. 218. o. 
200 Veress I. k. 232. o. 
201 Bona 1998 II. k. 561.0.; Kozma VI. k. 25. o.; Kertbeny 1172. sz. 
202 Jánossy 148. o.; HL AVE; OSZKK Analekta 11.121. 
203 MUL 282-283. o.; Bernstein 213. o.; Veress I. k. 227. o.; HL AVE; MTAK RAL 942/1860.; MTAK 

Ms. 270/169. 
204 Szalczer 355. o. 
205 Bona 1998. II. k. 603. o.; Veress I. k. 153. o.; Szalczer 355. o.: cipészetet tanult. 
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Orosz Ferenc*: Honvéd őrmester, majd 1849. ápr. 26. hadnagy a 34. honvédzászlóaljnál. A forra
dalom előtt hangversenyezik, Isztambulban és Londonban is zenélésből él. 

Oroszdi (Orosdi) ( 1848-ig Schnabel) Adolf: (7-1878. márc. 19. Párizs) Ipari vállakozó. 1848. dec. 
9. hadnagy Hadügyminisztérium Táborkari osztályán rajzolóként. Ápr. főhadnagy, a felső
magyarországi hadtest Lázár-dandárában, majd a Bulharyn-hadosztály segédtisztje. Vidinben 
Kossuth titkára és őrnagyi rangot kap. Török nyelvtant szerkeszt a Kormányzóval. Iszlamizál 
Ali efendi néven, s őrnagyi fizetést húz a törököktől. Ebből Galatában jól menő kereskedés 
nyit, összeköttetésben áll párizsi és londoni kereskedőházakkal.207 

Oroszhegyi Józsa (Szabó József): (1822. máj. 24. Nagykolcs-1870. febr. 19. Buda) Székely ere
detű, vagyontalan magyar nemesi származású család sarja. Anyja papnak szánja, több évet tölt 
papneveldében, de végül otthagyja. 1841-ben felutazik Pestre, ahol bekapcsolódik az egyetemi 
ifjak önképző és politikai mozgalmába. 1847-ben szigorló orvos Pesten, író, a Márciusi Ifjak 
egyike. 1848. ápr. a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban fogalmazó. 1848. dec. a fővá
rosban egy gerillacsapatot szervez, mellyel a Mátra vidékén sikeres rajtaütéseket hajt végre. 
1849. jún. 2. honvéd őrnagy, a felső-magyarországi védsereg osztályparancsnoka. A szabad
ságharc leverése után bujkál, de 1851-ben elfogják és tíz évi várfogságra ítélik. 1856-ban ke
gyelmet kap. Leteszi az orvosi szigorlatot. Előbb Abrudbányán gyógyít, majd Bukarestben és 
más romániai városok kórházaiban dolgozik. Megfordul Törökországban a dobrudzsai tatárok 
között is. Az Oszmán Birodalomban katonaorvosként teljesít szolgálatot. Útiélményeiről sok 
beszámolót küld a hazai lapoknak. 1868-ban Ciprusról indul haza, de útközben szélütés éri, s 
összegyűjtött vagyonát elrabolják. Két hónapig az alexandriai francia kórházban ápolják, ám 
kívánságára elengedik. Minden fillér nélkül érkezik vissza, s teljes szegénységben él. A Rudas 
fürdőben nyer elhelyezést és gyógyítást.208 

Országh Antal*: (1818-1878) 1848-ban hadapródként átáll az olaszokhoz, később honvéd főhad
nagy. Isztambulban, majd 1858-ban Párizsban rajzoló és fényképész. Minisztériumi díjnokként 
öngyilkos lesz Magyarországon.209 

Ottyan Péter: Közlegény. 1854-ben Várnán török szolgálatban áll.210 

Őrhalmi József: Bihar megyei földbirtokos, megyei hivatalnok. A szabadságharc alatt hadnagy az 55. 
honvédzászlóaljban. Az emigrációban kitanulja az asztalos mesterséget. 1854-ben Isztambulban 
segédkertész a szultáni kertekben. A krími háborúban markotányos, ebből meggazdagodik, s piaci 
kertészetet nyit. A hatvanas években hazatér, és járási szolgabíró lesz. 1890 körül még él. 

Pap István: Közlegény. A krími háborúban markotányos. A háború után Isztambulban található.212 

Pápafi (Papadopolus) Miklós: (1815. febr. 16. Pest-?) Görögkeleti vallású. 1830-1846 között 
közlegény a 32. gyalog-, ill. az 1. huszárezredben. 1848 őszén altiszt a 14. Lehel huszárezred
nél. 1849. júl. 16. hadnagy és parancsőrtiszt. A világosi fegyverletételkor Komáromba mene
kül. 1849. szept. 13. Klapka főhadnaggyá nevezi ki. Török szolgálatba áll, részt vesz a krími 
háborúban. Az amerikai polgárháborúban százados. 1867-ben a pesti honvédegylet tagja. Pes
ten él az amerikai hadseregtől kapott nyugdíjából.213 
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Papp Fülöp: Kapitány. 1854-ben Ömer pasa seregében szolgál. 

Papp János: (1823. Szurdok-1892. júl. 4. Bár) Alsó iskoláját Szilágysomlyón végzi, a gimnáziu
mot Aradon és Kolozsváron, Egerben pedig jogot hallgat. Nagyváradon ügyvédi gyakorlatot 
szerez, majd a megyénél főjegyzői hivatalba kerül. 1848 nyarán Bihar megye mozgósított 
nemzetőrzászlóaljánál szolgál. 1848. nov. 1. őrmester az 55. honvédzászlóaljban, 1849. márc. 
25. hadnagy. A vöröstoronyi csata után kerül Törökországba. Szulejmán efendi néven török 
kapitány. Isztambulban, majd Szíriában szolgál. Damaszkuszban Guyon segédtisztje és gyer
mekeinek nevelője lesz, akik számára történelemkönyvet is ír, mely ma az Országos Széchényi 
Könyvtár tulajdonában van. Részt vesz a beduinok és kizilbasok elleni harcban. A krími hábo
rú idején Guyont Karszba kíséri, 1854-ben első osztályú lovaskapitány lesz, és Kohlman Josef 
tábornoktól dicsérő levelet kap. Ugyanebben az évben meghal a felesége Damaszkuszban. A 
török fővárosba utazik, s majd már csak mint markotányos tér vissza a hadszínterekre. 1856-
ban otthagyja a hadsereget, s ezt követően amerikai állampolgárságot szerez. Feleségül vesz 
egy magyar nőt Isztambulban, aki ezért el is veszti állampolgárságát. Veress Sándorral beutaz
za Anatóliát, egy esetleges magyar kolonizáció céljából. Kereskedéssel foglalkozik: szatócs
boltot nyit, amely azonban hamarosan veszteséges lesz. 1858-ban Pera főutcáján aNaum szín
házzal szemben nyit kávéházat, „Caffé dei Filharmónia" néven. 1859. jan. 1. a Magyar Egylet 
elnökévé választják. 1860-ban segítkezik az Olaszországba igyekvők ellátásában. 1861. jún. 
12. elhagyja Törökországot, hogy Itáliába menjen, ahol előbb a magyar légió számvevő őr
mestere, júl. 16. századosa, később hadbíró. 1861. jún. 18. és 1867. jan. 19. között a légió tagja. 
A kiegyezés évében tér haza. Anyanyelvén kívül latinul, oláhul, törökül, arabul, olaszul, franciá
ul, angolul és németül tud. 1867 után a magyar királyi kúria irodaigazgatója. Agyvérzése után a 
Baranya megyei Bárra költözik. Emlékeit Szalczer Sándor jegyezte fel és rendezte sajtó alá.215 

Papp Pál: (1827. dec. 17. Beznye-1908. dec. 18. Chiavari) Önkéntes, 1848. nov. az 55. honvéd
zászlóalj őrmestere, 1849. febr. 4-én hadnagya. A vöröstoronyi ütközet után kerül török földre. 
Ahmed efendi néven török százados lesz. 1854-ben a dunai hadseregnél szolgál. 1859-ben az 
olaszországi magyar légió tagja, s a villafrancai béke után modenai szolgálatba lép. 1866-ban a 
őrnagy az olasz hadseregben, az 1870-es években vezérezredes, 1895. márc. 12. vezérkari 
tábornok.216 

Pech (Kádár ?) Sámuel: (7-1856. Bagdad) 1838 tói Simontornyán működik sebészként. Népföl
kelő orvos. 1849. júl. 20. alorvos-főhadnagynak nevezik ki a 19. honvédzászlóaljhoz. Emigrá
lás után török szolgálatba lép. 1854-ben orvos az ázsiai török hadseregben.217 

Pinczés (Keller) Lőrinc: (1809. Szentes-?) A szabadságharc alatt főhadnagy. 1849-1860 között tö
rök szolgálatban áll Oszmán néven őrnagyi rangban. Damaszkuszban állomásozik Szefer pasa 
alatt. A krími háborúban a kaukázusi fronton harcol a cserkeszek oldalán. 1860-ban belép az 
olaszországi magyar légióba századosi rangban. 1867. jan. 8-án szerel le. 1867-ben a pesti 
honvédegylet tagja.218 

Piszárovits István: Altiszt. 1854-ben Isztambulban lovász. A krími háborúban markotányos. A há
ború után ismét a török fővárosban található.219 
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Pócz Ferenc: Honvéd hadnagy. 1851-ben a sumlai tábor tagja, majd Isztambulban egy francia or
vos mellett lett mindenes: léggömböt, gyerekjátékokat, gyertyát és más dolgokat gyártanak. Az 
orvos családja tartja el, s teljesen hozzájuk köti az életét, soha el sem hagyja őket. 1854-ben 
Isztambulban nevelő. A krími háború után Párizsban él.220 

Preiss Ede: Német származású. 1848. dec. 26. hadnagy a Szepességben. A nemzetőri, majd honvéd
üteg szervezője és parancsnoka. Később főhadnagy, 1849. márc. 3. tüzérszázados. Július közepé
től a tiszai hadsereg tüzérparancsnoka. Törökországba menekül. 1858-ban nyoma veszik.221 

Püspöki Károly: (1827. Beodra-?) A forradalom előtt szakács, és a honvédseregben is e mestersé
gét folytatja. 1854-ben Isztambulban szintén szakácsként él. 1857-ben Vámbéry Ármint ő ka
lauzolja először a török fővárosban. Még ugyanebben az évben hajószakácsnak szegődik. 1861 
júliusától 1864 decemberéig tizedes az olaszországi magyar légióban.222 

Rácz Jakab: Izraelita származású hadnagy. Renegát Musza efendi néven, majd leköszön és pro
testáns misszionárius lesz.223 

Regelsberger Pál: Sebész főorvos, őrnagy (?). Ömer néven belép a török seregbe. 1851-ben 
Monasztirban állomásozik orvosőrnagyként. Később Damaszkuszban szolgál, nevezetes mastix 
(ánizspálinka) pusztító. 1864-ben Isztambulban tartózkodik.224 

Reinhard József: Közlegény. A krími háború után Isztambulban tartózkodik.225 

Reinhard Márton: (Bonchida-?) A forradalom előtt szolga. Alvadász az 1. vadászezredben. 1854-
ben Isztambulban kocsis.226 

Rényi (Srainer) Károly: Cs. kir. hadnagy. A szabadságharcban tüzér, mérnök. Isztambulban szoba
festésből él. 1854-ben Burszában nyelvtanár. A krími háborúban tolmács, markotányoskodik 
is. Ekkor tűnik el, egyesek szerint öngyilkos lett. Kertbeny szerint azonban 1860-ban Garibaldi 
alatt szolgál, 1861-ben légiós őrnagy, egy évvel később Havasalföldön tartózkodik, 1863-ban 
pedig Torinóban. 

Robay Adolf: Orvos hadnagy, később, Ahmed néven, orvostábornok a török hadseregben.228 

Roháts Samu: (1818. Miskolc-?) Csizmadiamesterséget tanul. 1837-ben közlegény, 1842-ben ti
zedes, 1846-ban szakaszvezető a 34. Porosz herceg gyalogezredben. 1848 októberében ezredé
vel csatlakozik a honvédsereghez. Előbb őrmester, majd 1849. máj. 8. hadnagy alakulatánál, a 
112. honvédzászlóaljnál. 1849. aug. 27. besorozzák a 49. gyalogezredhez, 1850. jún. 9-én 
azonban megszökik. Előbb egy fakereskedésben dolgozik Hercegovinában, majd Törökország
ban él. 1857-ben a Guyon-család inasa. A kiegyezéskor hazatér Miskolcra, ekkor a Borsod me
gyei honvédegylet tagja is.229 

Römer Endre: (1822. dec. 6. Bécs-?) Volt hadfi 1840-43 között az árkászoknál szolgál. Részt vesz 
az 1848 októberi bécsi forradalomban. Később Bem alatt az erdélyi hadseregben szolgál, a tü-
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zérségnél - állítólag - hadnagy, illetve főhadnagyként. A fegyverletételkor kimenekül az Ame
rikai Egyesült Államokba. 1859-ben az olaszországi magyar légióban, 1860-ban Garibaldi 
alatt, 186l-l 862-ben ismét a magyar légióban szolgál. Később Ömer néven török szolgálatba 
lép és a szultáni fegyvertár tüzérségi igazgatója lesz. 1878-ban leváltják beosztásából.230 

Rosty István: (1817. Székesfehérvár-?) Birtokos nemes. Kilépett hadfi, földbirtokos gazdálkodó. 
1848. szept. a Zrínyi-önkénteseknél százados. 1849. máj. 20. őrnagy, osztályparancsnok az 1. 
vadászezrednél. 1849 és 1853 között Törökországban él emigrációban. Ezt követően hazatér és 
ismét gazdálkodó lesz. 1860-ban Fejér megyében Madarász József híve; a képviselőválasztá
soknál mint kortes és szélsőséges izgató tűnik ki. 1861-ben Fejér megye főszolgabírája. Kos
suth rokona.231 

Rupprecht Ede*: Honvéd főhadnagy.232 

Ruprecht Sándor*: (1825. Modor-1903. Uo.) Német származású. 1845-től önkéntes, 1847-től őr
vezető a 23., 1848. júl. l-jétől a 2. Sándor cár nevét viselő gyalogezredben. 1848 nyarán részt 
vesz a délvidéki harcokban, októberben ezrede 2. zászlóaljával átlép a honvédseregbe. 1849. 
jan. hadnagy; a fegyverletételkor százados alakulatánál, ill. a 107. honvédzászlóaljban. Török
országba emigrál, majd onnan az USA-ba távozik. Az 1880-as években hazatér. 1890-ben 
Modrán él; írnok, később gazdálkodó.233 

Ruska József: (Nagykároly-?) A szabadságharc alatt a szatmári 27. honvédzászlóalj, ill. a 88. hon
védzászlóalj hadnagya. 1851-ben Burszában bodnársegéd. 1854-ben Isztambulban kádár. A 
krími háborúban markotányos, majd utána borkereskedő a török fővárosban, amellyel azonban 
nem boldogul. 1859-ben hadnagy az olaszországi magyar légióban. 1870-ben (?) Isztambulban 
kulcsár.234 

Sárvári Ignác: 1870-ben Burszában asztalos.235 

Scheidenberg József: Cs. kir. százados. A szabadságharc alatt utász őrnagy. Táhir efendi néven őr
nagyi rangban belép a török hadseregbe. Először Damaszkuszban szolgál mint Guyon segédje. 
A krími háborúban Ömer pasa háziorvosa, utána leköszön és vasúti mérnökként él. Isztambul
ban vagy Izmirben hal meg.236 

Schenk Alajos: Altiszt. Belép a török hadseregbe. 1854-ben Isztambulban tartózkodik.237 

Schneider Antal: (1816. Temesvár-1897. Budapest ?) Moravicai orvos. A tiszántúli önkéntes sereg
nél hat hónapon keresztül orvoskapitány. Több ízben kémkedik is. 1849. febr. 11. kinevezik had
nagy alorvosnak, majd ápr.12. százados főorvosnak a 72. honvédzászlóaljhoz. Bem hadtestének 
orvosfőnöke alezredesi rangban. Török szolgálatba lép Hüszejn néven. 1849-től öt évig Szíriában 
szolgál törzsorvosként. Bem háziorvosa. Ö őrizte a legendás tábornok halotti leplét. A krími há
ború idején részt vesz Karsz védelmében, s ezért a Medzsidi érdemrenddel tüntik ki. 1860-ban az 
MTA épületének építésére egy aranyat küld. 1861-ben Korfun tartózkodik, majd Isztambulban, 
ahol egy politikai szélhámos miatt elveszíti vagyonát és beosztását, amiért is az olaszországi ma
gyar légióba távozik, ahol 1866-ban orvoskari ezredes. Aleppóban feleségül veszi Czauner Fran
ciskát. Négy gyermekük születik Törökországban. 1868-ban és 1890-ben a budapesti honvéd-
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egylet tagja. Itthon harmadosztályú érdemjeles ezredes-törzsorvosként szerepel. Nyugállományú 
olasz orvosezredesként hal meg, valószínűleg Budapesten.238 

Schnell (Serényi) Alajos: (?-Nagyvárad) Honvéd főhadnagy. A krími háborúban markotányos. 
Amnesztiával tér haza és vaskereskedést nyit Nagyváradon. 1867-ben a Bihar megyei honvéd
egylet tagja. Az 1870-es években hal meg. 

Schwarzenberg-Sondershausen (1848-49-ben Bátorjfy), Kari br.: Belga származású; hadi szolgá
latát szülőhazájában kezdi, de hamarosan átlép az osztrák seregbe és tizenöt évig szolgál egy 
huszárezredben. Ekkor szereti meg a magyarokat, s a szabadságharc elején át is áll, magyaro
sítva a nevét. 1848. szept. 1. százados a Hunyadi önkéntes csapat lovasságánál. 1849. jan. 31. 
alszázados az 5. Radetzky huszárezredben és parancsőrtiszt Perczel tábornok mellett. Ápr. 1. 
főszázados. Aug. 6. Besenyőnél súlyosan megsebesül és fogságba esik. Gyógyulása után meg
szökik. Belgrádba, majd Törökországba menekül, és belép a török hadseregbe Emin néven. 
1851-ben Monasztirban állomásozik Ömer alatt. Isztambulban lovardát nyit, ahol több huszár
tisztet is foglalkoztat. 1854-ben Karszban szolgál Guyon alatt. Vitézségéért megkapja a 
Medzsidi rendjel harmadik osztályát. 1857-ben Isztambulban él. 1864-ben ezredes.240 

Seres Lajos: Közlegény. 1854-ben Isztambulban szolga.241 

Silbertleitner Jakab: Bányász, honvéd főhadnagy, mérnökkari tiszt. 1846-ban az osztrák kormány 
küldi a Porta kérésére Törökországba. A szabadságharc hírére 1848-ban hazasiet. 1854-ben 
Isztambulban tartózkodik. A krími háborút követően bérelt földön gazdálkodik, sikertelenül. 
Később a török fővárosban mérnök.242 

Sipos György: Karánsebesi sótiszt. Őrmester. A sumlai táborban kaszinót nyit. A tábor feloszlatása 
után Fuád pasa kertésze lesz Kanlidzsán. 1860-ban az Akadémia épületének felállításához egy 
arannyal járul hozzá. Feltehetőleg Fuád halála után Iszmail egyiptomi alkirály kertésze lesz. A 
Kairóban 1868. márc. 15-én alakult magyar egylet elnöke. 1870-ben és 1874-ben is hazaláto
gat. 1877-ben megpróbálja feltámasztani az egyleti életet, sikertelenül. Fia tovább folytatja apja 
mesterségét Egyiptomban, azonban anyanyelvén már nem tud. Az egyiptomi idegengyűlölet 
egyre erőszakosabb megnyilvánulásait követően (1882) sokan elhagyták az országot. Ekkor tű
nik el Sipos is.243 

Sóvári Adolf: Altiszt. 1854-ben Ázsiában földműves, a Dercsényi-kolónia tagja.244 

Spitzer ?: Honvéd. 1849 után Törökországban szabó. Ömer pasa táborában tengődik mint foltozó 
és pecséttisztító varga. A magyarok gyűjtést rendeznek neki, felöltöztetik, és Ömer élé viszik, 
akinek elnyeri támogatását. A krími háború idején olyan okiratot kap tőle, amellyel korlátlanul 
vásárolhat marhát egész Törökországban. Ebből tetemes vagyonra tesz szert. 1864-ben keres
kedő Bagdadban.245 

Splény Lajos br.: (1817. szept. 27. Pest-1860. jan. 13. Isztambul) Főnemesi származású magyar 
birtokos. Apja es. kir. altábornagy, ő maga is 1839-től főszázados. Már 19 éves korában nem
zeti és radikális nézetei miatt konfliktusai támadnak ezredében. 1847 telén egyéni szabadságot 
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kér, Itáliába utazik, de előtte Pozsonyban megismerkedik Kossuthtal, és ígéretet tesz neki, hogy 
tudósítja őt az itáliai nemzeti mozgalmak felől. 1848 dec. címzetes ezredes, a magyar kormány 
megbízottja a szard királyi kormánynál. 1849. márc. végén vagy ápr. elején Splényt küldik kö
vetnek Isztambulba, ahol ápr. 25-ig tartózkodik. Először Nyugat-Európába megy emigrációba, 
s csak 1851-ben érkezik meg Isztambulba. Hamarosan Damaszkuszban, illetve a közelében lé
vő Adra nevű faluban él sógora, Guyon támogatásásból. Felveszi az iszlám vallást Hajdar né
ven, hogy feleségül vehessen egy török nőt. Egy vámhivatalban dolgozik. Hasisszenvedélye 
miatt a neje hamarosan elhagyja őt. Beáll dervisnek, Isztambulba kerül, majd 1853-ban bejárja 
Párizst, Londont, de aztán visszatér szeretett szenvedélye és dervisei közé. 1855-ben engedelmet 
kér a hazatérésre, amelyet azonban elutasítanak. Guyon halála után az emigráció tartja el, de min
denét a kábítószerre költi. Ennek rabjaként hal meg. Szolgája is a hasisélvezet áldozata lesz.246 

Stab Simon: Izraelita származású hadnagy. Damaszkuszban is szolgál. Előbb Ömer pasánál civil 
alkalmazott Szulejmán efendi néven. A krími háborúban Lord Raglan247 első tolmácsa, végig
szolgálja a háborút. 1856. dec. az isztambuli magyar protetánsok presbiteri tagnak választják 
meg. Később Isztambulban főkonzul az argentin nagykövetségen. Francia, angol, orosz, török 
nyelven beszél, valószínűleg a német mellett.248 

Stein, Maximilian br.: (1814. ápr. 13. Bécs-1858. Isztambul) Kis vagyonú főnemesi származású, 
apja es. kir. altábornagy, a bárói cím megszerzője. A bécsi hadmérnöki akadémián tanul, 1831-
től hadfi, 1845-től főszázados a mérnökkarnál, Pétervárad várerődítési igazgatója. 1848 nyarán 
részt vesz a délvidéki harcokban, többször vezérkari főnök különböző seregtesteknél. 1849. 
márc. 13. honvéd ezredes, a Honvédelmi Minisztérium táborkari osztályának a főnöke. 1849. 
okt. 28. Kossuth Vidinben tábornokká lépteti elő. Vagyonát teljesen elveszíti, s mivel csak a 
katonáskodáshoz ért, még Vidinben iszlamizál és beáll a török hadseregbe Ferhád néven, ahol 
szintén tábornoki rangot kap. Többnyire szír területen szolgál. Az emigránsok többsége kerüli 
őt vitatott forradalmi tevékenysége miatt. A krími háború előtt a török tüzériskola igazgatója. A 
háború idején szélesebb körű felhatalmazással a kaukázusi frontra küldik, de Guyon és szűkebb 
környezete osztrák bérencnek minősíti, és bevádolja Isztambulban. Steinnek vissza kell térnie, 
de 1854-től a török hadügyminisztériumban a vezérkar másodfőnöke lesz. Később Guyon el
ismeri képességeit, de megmarad vele szemben a bizalmatlanság. A török állapotokat kissé éle
sebben megítélő irománytervezete miatt letartóztatják, összes iratát elkobozzák, s haditörvény
szék elé állítják. Valószínűleg mérgezésben hal meg Isztambulban.249 

Suhajda Pál: A szabadságharc alatt alorvos. Törzsorvos Damaszkuszban. 1867-ben az Arad me
gyei hon védegylet tagja.250 

Suszter ?: A Krímben tolmács.251 

Szabó József: (1829.-1859. jan. 10. Isztambul) Egykori iskolamester. Őrmester a szabadságharc 
hadseregében. 1854-ben Isztambulban kovács. A krími háborúban markotányos. Alkoholista
ként hal meg.252 

Szacsvay Elek: (1828. Nagyvárad-?) Joggyakornok. 1848. nov. a nagyváradi 55. honvédzászlóalj 
katonája, részt vesz az erdélyi harcokban. 1849. márc. 25. hadnagy, júl. 20. a cári csapatok a 
Havasalföldre szorítják alakulatával, a törökök előtt teszik le a fegyvert. 1850. jan. 26. a sumlai 
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menekülttábor lakója. A krími háború után Isztambulban tartózkodik. Később hazatér és jegyző 
lesz Sarkadon.253 

Szalánczy Domokos: (1829. Örményszékes-1892. Uo.) Joggyakornok. 1849. mára 11. Nagyszebenben 
beáll a 14/3. határőrezredhez. Erdélyben, majd a Délvidéken harcol. 1849. máj. 19. tizedesként III. 
osztályú katonai érdemjellel tüntetik ki. Állítása szerint júliusban hadnagy lett alakulatánál, a 78. 
honvédzászlóaljban. 1850. jan. 26. a sumlai menekülttáborban tartózkodik. Később pék Isztambul
ban. Angol szolgálatban részt vesz a krími háborúban, illetve markotányoskodik. 1861-ben hazatér. 
Gazdálkodó, majd a kiegyezés után járásbíró lesz.254 

Szalánci Sándor: Hadnagy. 1854-ben Isztambulban pincér.255 

Szarka László: (1823.-1863. Bukarest) Székely származású ügyvéd. Főhadnagy, hadbíró a 78. 
honvédzászlóaljnál. 1854-ben Várnán cipész. A krími háborúban markotányos. Bukarestben 
hal meg alkoholmérgezésben.256 

Szász József, gyéresi: (1816. Nagyvárad-?) 1833-1838-ban hadfi tizedes a 39. sz. Dom Miguel 
gyalogezredben. 1848. nov. 11. hadnagy a 27. honvédzászlóaljnál. Később főhadnagy, majd 
1849. febr. 4. százados. A krími háborúban markotányos. Később hazatér, gazdatiszt lesz, még 
1861 előtt meghal257 

Szász ?: Bányász, százados a szabadságharc alatt. 1851-ben Monasztirban Murád néven kapitány a 
török seregben, ahol Ömer pasa segédtisztje és kedvence. 1854-ben Isztambulban tartózkodik.2 

Székely János: Altiszt. 1854-ben Isztambulban kovács. A török hadseregben is szolgál.259 

Székely Károly: Altiszt. 1854-ben Isztambulban szolga.260 

Szilágyi Dániel: (1830. Hajdúhadház-1885. nov. 22. Isztambul) Apja Szilágyi János hadházi re
formátus lelkész és író. Tanulmányait először Hajdúböszörményben kezdi, majd Debrecenben 
teológiát hallgat, ahol egy osztályba jár Veress Sándorral. A szabadságharc alatt a Császár
huszároknál altiszt, majd az utolsó napokban őrmesterből előléptetik hadnaggyá. A sumlai tá
bor tagja. Várnán cseléd egy görög kereskedőnél, de emellett mint teherhordó szolga is dolgo
zik. Közben intenzíven tanulja a török nyelvet; társai számára már ekkor egy nyelvtant szer
keszt. 1851-ben már az angol konzulnál szolgál, majd hamarosan Isztambulba kerül házi 
inasként. Lovász lesz egy porosz katonatisztnél, akinek a schleswig-holsteini származású sza-
kácsnéját ( t 1881) veszi el feleségül. Mestere a török nyelvnek: nemcsak az emigránsok, ha
nem egyes európai követségi tagok is nála kezdik a nyelvtanulást. Arabul és perzsául is megta
nul, törökből, fordít, valamint angol, francia, német és magyar (pl. Petőfit) műveket ültet át 
törökre. 1854-ben az isztambuli Magyar Egylet választmányának a tagja, a protestáns hitköz
ség tanítója. A krími háború idején tolmács, egy angol ezredest is tanít, aki kieszközli számára 
az elsőrangú tolmács címet a hadseregben. Szilágyi azonban csak másodrangúnak tekintette 
magát és nem fogadja ezt el. Egy tiszti kantint vezetve gazdagodik meg, s könyvesboltot vesz. 
1860-ban a Magyar Tudományos Akadémia épületének felállítására a családja nevében négy 
aranyat küld, és ő szervezi az isztambuli emigráció tagjai között a gyűjtést. Két évvel később 
ötven török könyvet adományoz az MTA számára. Jó barátja Szilády Áron, akit 1856-ban ka-
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lauzol Isztambulban, segíti nyelvtanulását, s a későbbiekben több török kéziratot is küld neki 
Kun Albert emigráns kereskedővel. (Kettőt sikerült is azonosítani a Szilády-hagyatékból: Szá
mi és Sákir történeti műveit.) Fiainak patrónusa is Szilády lett. 1863-ban családját Magyaror
szágra küldi. Isztambulban (a Pera negyedben, a Timoni utca 5-ben) könyvkereskedőként él, és 
sok keleti ritkaságot gyűjt össze, köztük több olyan müvet is, amelyet a neves oszmanista, 
Joseph Hammer-Purgstall sem ismert. Elsősorban magyar vonatkozású műveket szerez be, de 
az egyéb történeti anyagokat, a régi török irodalmi alkotásokat is vásárolja. Levelezésben áll 
Thallóczy Lajossal is, akinek 2128 sornyi bosnyákokra vonatkozó török forrásrészietet, vala
mint más témákat, többek között a Bocskai-koronáról szóló Pecsevi-részletet fordít le a halála 
előtti években. írni és kiadni szándékozik egy török nyelvkönyvet francia, német s más nyelve
ken, valamint egy török nyelvű számviteli-pénzügyigazgatási munkát. Elsőként figyelt fel a 
Törökországban lappangó Corvinákra. A Tanzimat, a török reformkor legjelentősebb alakjai
val, Sinászival és Dzsevdet pasával, is kapcsolatba kerül. Valójában nem is a kereskedésből él 
meg, hanem nyelvórák adásából és török ügyvédeskedésből. Halála után a Konstantinápolyi 
Magyar Egylet emel neki síroszlopot a feriköji protestáns temetőben. Hagyatéka legértékesebb 
részét az MTA vásárolja meg, létrehozva belőle a 438 kódexből álló „Collectio Szilagyianá"-t, 
amely ma is a Keleti Könyvtár egyik legértékesebb gyűjteménye.261 

Szilágyi József: (1826. Nagykároly-?) Honvéd őrmester a 17. zászlóaljban. 1854-ben Isztambulban 
a török hadseregben szolgál. Belép az olaszországi magyar légióba. 1862. okt. 19-én visszatér 
Magyarországra.262 

Szilassy ?: Gyógyszerész. Részt vesz a krími háborúban.263 

Takács István: Altiszt. 1854-ben Isztambulban gépész.264 

Takács József: Honvéd altiszt. 1851-ben Isztambulban Veress Sándor műhelyében dolgozik. Ör
mény nőt vesz el feleségül. A krími háborúban markotányos. 1859-ben az olaszországi magyar 
légió tagja. 1861-ben hadnagy ugyanott. Egy évvel később leszerel és hazatér.265 

Tar Mihály: Honvéd főhadnagy. 1850-ben a sumlai tábor tagja. Isztambulban házaló orvos, 
kuruzsló.266 

Taschler József: (1815. Pozsony-?) 1848 decemberétől Pozsonyi néven is szerepel. Polgári szüle
tésű, gimnáziumot végez. 1832-től önkéntes az 59. es. kir. gyalogezredben, 1838-tól hadnagy, 
két évvel később főhadnagy a 6. huszárezredben. 1844-ben áthelyezik a 14. határőrezredhez. 
1849. jan. 20. főszázados és századparancsnok a 15. Mátyás huszárezredben a magyarok olda
lán az erdélyi hadszíntéren. A bukás után belép a török hadseregbe, ahol 14 évig szolgál. A 
krími háború idején török ezredes. 1853-ban Vanba vezénylik lovasezredével. Ekkor érkezik 
meg neje Magyarországról, akit a következő évben eltaszít magától. 1865-ben hazatér, halálra 
ítélik, de kegyelmet kap. A kiegyezés idején hivatalnok Bécsben.267 

261 RNL XVII. k. 606. o.; MÉL II. k. 774. o.; PNL XV. k. 692. o.; Veress 153. o.: tévesen Bocskai-
huszárnak tekinti, 164., 171., 229. o.; Orbán 123. o.; Kunos 21-24. o.; Vámbéry 1887. 203-206. o.; Bognár 15. 
o.; TL 1894. 18. sz.; VÚ 1862. 298. o.; MTAK RAL 942/1860., Ms. 4450/225., Ms. 4450/259., Ms. 4450/260., 
RAL 557/1886., RAL 1131/1885., Ms. 4450/257., RAL 110/1886., Ms. 4450/263., K801. 1887/1., Rónay II. k. 
200-204. o.; Szinnyei XIII. k. 885. hasáb.; Vámbéry 124-125. o.; VÚ 1883. 18. sz., 1886. 2. sz.; Koós 1890. II. 
k. 407. o.; OSZKK Fond Xy954.; FPT; Magyar Könyvszemle, 1923. 278-281. o.; Petőfi Népe, 1958. XII. 9.; 
Ipolyi 45. o. 

Jánossy 149. o.; Ács 123. o.; Kertbeny 1666. sz. 
263 Szalczer 295.0. 
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265 Veress I. k. 227. o.; Szalczer 341., 351. o.; Ács 126. o. 
266 Bona 1999. III. k. 319. o.; Hajnal 680. o.; Veress. I. k. 235. o. 
267 Bona 1988. 598. o.; Klapka 620. és 428. o.; Szalczer230. o.; Jánossy 150. o. 
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Tatár János: Altiszt. Szolgál a török hadseregben. 1854-ben Isztambulban szolga. 

Tiszay Dániel: (1829 k. Torda-1877. Debrecen) Debreceni diák. 1848. nov. az 55. honvédzászlóalj 
katonája, részt vesz az erdélyi harcokban. Őrmester, majd 1849. ápr. 11. hadnagy. Júl. 20. a cá
ri csapatok a Havasalföldre szorítják, alakulatával a törökök előtt teszik le a fegyvert. 1849. 
dec. 11. és 1850. jan. 26. között a sumlai menekülttáborban tartózkodik, majd Várnán 
pincérkedik egy kávéházban, s közben Szilágyi Dániellel együtt napszámosként dolgozik. Ké
sőbb Fuád pasánál lesz kertész. Részt vesz az anatóliai kolonizációs kísérletben 1853-ban, 
Dercsényivel ő tart ki a legtovább a vállalkozásban. 1859-ben Philippolisból hazatér. 1867-ben 
a Hajdú-kerület honvédegyletének a tagja. Később a Debrecen c. újság szerkesztője, Debrecen 
város tanácsnoka.269 

Tolnai János: (1836. Ireg-?) Honvéd, majd tizedes, 1849-ben hadnagy a hódmezővásárhelyi 
újonctelepen, később a 130. honvédzászlóaljnál. Törökországba emigrál, Resid efendi néven 
belép a török hadseregbe. 1853-ban Guyon hadsegédje Damaszkuszban. Rész vesz az ottani 
sörfőzde létrehozásában, majd a többiekkel együtt Bejrútban próbálkozik ugyanebben az ipar
ban öt évig. A krími háborúban markotányos. 1859-ben belép az olaszországi magyar légióba, 
1860-ban Garibaldi alatt szolgál, majd a légió újjáalakulásakor ismét belép annak szervezetébe. 
1860 és 1862 között százados.270 

Tóth Márton: Honvéd közlegény. Kapus Jánosékkal együtt Bejrútban sörfőzdét nyit. 1861-ben 
belép az olaszországi magyar légióba. Betegség miatt Salerno mellett hal meg.271 

Tóthfalusy Károly: (?-Isztambul) Erdélyi származású. Altiszt, kezdetben báró Gerámb néven él az 
emigrációban. Vendéglőt nyit Isztambulban. A krími háborúban markotányos. Később az isz
tambuli „Hotel de Pest" tulajdonosa. 1860-ban családjával együtt öt aranyat küld az MTA 
épületének felállításához. 1878-ban a San Stefanó-i békekötés alatt ő élelmezi az orosz delegáci
ót. Az 1870-es évek végén hal meg. Vendéglője, melyet felesége, illetve mostohafiai vezetnek to
vább 1898 körül még működött. Az Isztambulba utazó tudósok többsége is náluk száll meg.272 

Tüköry Lajos: (1830. szept. 9. Körösladány-1860. jún. 6. Palermo) A szabadságharc előtt jurátus. 
Bihar megyei nemzetőr. 1848. nov. az 55. honvédzászlóaljban szolgál. Őrmester, majd 1849. 
márc. 25. hadnagy. A vöröstoronyi csatát követően kerül Törökországba. Szelim aga néven tö
rök szolgálatba lép, Bemmel együtt Aleppóba kerül. Damaszkuszban a 3. török lovasezredben 
szolgál. 1854-ben Ömer pasa seregében első osztályú lovaskapitány. A kaukázusi harcokban 
Guyon, majd Kmety segédtisztje. 1855-ben Karsznál a „nap hőse", karja megsebesül, meg
kapja a Medzsidi rendjelet. 1856-ban Kmety segédtisztje. 1859-ben Itáliában Garibaldi légiójá
nak a tagja, olasz ezredes. Palermo hőse, annak bevételénél esik el. Maga Garibaldi mond fe
lette gyászbeszédet.273 

Türr István: (1825. aug. 11. Baja-1908. máj. 3. Budapest) 1848-ban káplár az 52. Ferenc Károly 
gyalogezredben, egy évvel később hadnagy Lombardiában. Az elsők között áll át Piémont ol
dalára harminckilenc katonájával, majd később még negyvenhármán csatlakoznak hozzá. Eb
ből alakul meg az első olaszországi magyar légió. A fegyverszünet után csapatát gyalog Sváj-

Jánossy 149. o. 
269 Bona 1999. III. k. 346. o.; Veress L k. 153., 164., 305. o.; Szalczer 330., 354. o.; Jánossy 151. o.; Koz

ma V. k.158. o.; VÚ 1877. 39. sz.; Mikár 49. o. 
270 Kozma V. k. 161. o.; Szalczer 353. o.; Ács 130. o.; Lukács 1986.446. o. 

Szalczer 310-311. o., ugyanakkor 355. o.: Izmirben halt meg.; Ács 131. o. 
272 Kertbeny 1749. sz.; Szalczer 353., 393. o.; Veress I. k. 236. o.; MTAK RAL 942/1860.; Vértesi 232. o.; 
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con át Badenba vezeti, ahol részt vesznek a forradalmi eseményekben. Ezt követően továbbra 
is gyalog Párizsba, majd Strassbourgon át Torinóba menetel. Az 1853. évi milánói felkelés 
előkészítésében tanúsított tevékenysége miatt ismét felhívja magára Bécs figyelmét. A krími 
háborúban angol alattvalóként szolgál ezredesi rangban. 1855. nov. 1. egykori tiszttársai Buka
restben lefogják, majd Brassóba hurcolják és haditörvényszék elé állítják. Halálra ítélik, de 
Viktória angol királynő nyomására ezt örökös száműzetésre változtatják és Korfu szigetére 
szállítják. Szerepet vállal a cserkesz háborúban is. Olasz tábornok Garibaldi alatt, részt vesz az 
első szicíliai partraszállásban, Palermo bevételénél és a volturnoi csatában. 1867-ben hazatér, és a 
Földmívelésügyi Minisztérium vízügyi osztályán főmérnök. Az ő elgondolását követve épül meg 
1870-ben a Dunát és a Tiszát összekötő Ferenc-csatorna, valamint 1871-1875 között a sztapár-
újvidéki Ferenc József-csatorna. 1876-ban részt vesz a Panama-csatorna útvonalának kitűzésére 
szervezett expedícióban. Nevéhez fűződik a korinthoszi-csatorna megépítésének a terve is.274 

Udvarnoky ?: Kapitány. 1851-1854-ben Monasztirban Ömer pasa alatt szolgál, mint Musztafa ez
redes. A krími háborúban Ardahant védelmezi.275 

Vágner Károly: Altiszt. 1854-ben Isztambulban kávézós.276 

Várady Albert: A krími háborút követően amnesztiával tér haza.277 

Várady József: (1826.-1854. ápr. 27. Sepsiszentgyörgy) A forradalom előtt jogász. A szabadság
harcban a huszároknál szolgál. Törökországba emigrál. 1854-ben a Makk-féle összeesküvés 
kapcsán Erdélyben elfogják és felakasztják. 

Varga István: Közlegény. 1854-ben Isztambulban szolga.279 

Végh Ferenc: (7-1850.) A szabadságharc után török földre menekül. Egy kocsmai verekedés során 
emigránstársai agyonverik Sumla környékén.280 

Velits Károly, lászlófalvi: (1823. márc. 23. Torda-?) Gyógyszerésztanfolyamot és Bécsben műsza
ki főiskolát végez. 1845-től apja mellett gyógyszerész Tordán. 1848. szept. a torda-
aranyosszéki önkéntes nemzetőrzászlóalj századosa. Az erdélyi hadszíntéren harcol. 1849. júl. 
a 2. honvéd vadászezred századparancsnoka. A fegyverletételt követően előbb Pesten bujkál, 
majd 1851. ápr. 18-án Pancsován, Belgrádon, Albánián és Szalonikin keresztül érkezik meg 
Isztambulba. Belép a török hadseregbe, ahonnan három hónap után, mint állományon felüli 
tiszt, kilép. Eközben már egy Lodermann nevű svájci gyógszerésznél dolgozik, akinek hamaro
san társa is lesz. Keleti gyógyszerek és olajfélék exportjával foglalkoznak. 1852. júl. 7. meg
kapja a rendes latin rája jogot Törökországban. Orbán Balázs báró testvérét veszi el feleségül 
Isztambulban. A svájci nemsokára otthagyja a céget, amelynek irányítása teljesen Velits kezé
be kerül. Galatában a (ma is létező) Jükszek Kaldirim utcában nyit patikát, ahová az egész üz
letet áthelyezi „Velits & Compagnie" néven. A krími háború előtt ù helyi magyar protestáns 
hitközség gondnoka. 1862. júl. 10. hazaindul Magyarországra. Ekkor unokatestvérének, Czakó 
Jánosnak (Czakó Zsigmond drámaíró öccse, a Lloyd gőzhajó-társaság ottani főügynöke) adja át 
az üzletet. Neves keleti madár-, rovar- és növénygyűjteménye volt, melyből nagyobb részt az 
Erdélyi Múzeumnak adományoz. Több magyar tudóst ő kalauzol a török fővárosban. 1867-ben 
a torda-aranyosszéki, 1890-ben a Torda megyei honvédegylet tagja. 1896-ban Magyarfátrán 

274 Ács 132-135. o.; MUL 394. o.; Jánossy 149. o.; Lukács 1995. 101-107. o. 
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gazdálkodik. Velics Antal (1855-1915) orientalista rokona. Visszaemlékezései a Történelmi 
Lapokban jelennek meg.281 

Veress Sándor. (1828. dec. 3. Sarkad-1884. okt. 27. Bukarest) A forradalom előtt a debreceni 
kollégium jurátus hallgatója. 1848 őszén Szilágysomlyón lép be a szabadságharc hadseregébe. 
Először a Dobozy István féle szabadcsapatban harcol, majd átlép az önkéntes bihari 27. zászló
aljba. Kétszer is eléri a hadnagyi rangot, melynek körülményeit azonban nem ismerjük. 1849. 
aug. 23. a mehádiai csatát követően kerül török földre. A sumlai tábor után Várnába megy, 
ahol kitanulja a szabóságot. 1851-ben Burszában dolgozik új szakmájában. Több társával 
együtt megmássza az Uludag nevezetű hegyet (vö. Nogel István). Vesselényi Józseffel, Várady 
Józseffel együtt Gemlikbe utazik, hogy Kossuthtal együtt Amerikába távozzanak, azonban a 
Kormányzó lebeszéli őket erről, mondván: itt van rájuk szükség. Hamarosan Isztambulba megy 
dolgozni. 1853-ban Balogh Lajossal együtt meglátogatja a rövid életű és kicsi anatóliai magyar 
kolóniát. A krími háborúban tíz napig Lyons admirális stábjánál tolmács, s ezután markotá
nyos. Az itt megkeresett pénzből 1856-ban gazdálkodó Tulcsán Dercsényivel és egy Márton 
nevű legénnyel együtt. Ezt a tevélenységet a kedvezőtlen körülmények és sorscsapások miatt 
kénytelenek felszámolni. Közben 1857-ben társul Asztalfí Kristóffal és Hágen Ignáccal egy 
bútorkereskedés létrehozására. Itt megtanulja a támlásságot is, de a nem túl prosperáló üzletet 
otthagyja. Párizsba utazik, hogy mérnöki dipólomat szerezzen, azonban a túl magas tandíj mi
att Londonban kezdi meg és fejezi be tanulmányait. 1859-ben az itáliai események hatására 
Olaszországba indul. Egy balesetben Lyon felé a vonaton elveszti két ujját. Részt vesz a ma
gyar légió megalakulásában. 1859. jún. 17. százados, még ebben az évben, a légió első felosz
latásakor Isztambulba, majd Bukarestbe utazik, ahol egy tél alatt Várady Ádámmal és Hámory 
Edével magtanulnak románul. Végül ott telepedik le, mint földmérő mérnök. Nyugati képzett
sége, tudása és módszerei egyedülállóak a térségben, így igen keresett szakemberré válik. 
1860-ban Obrenovics szerb herceg vele méreti fel birtokát. Ezt követően a Stirbeg hercegi 
család, majd a dúsgazdag Lahovári família bízza meg hasonló munkával, sőt I. Károly román 
király is Veressel méreti fel szinajai uradalmait. Romániában ő honosítja meg a háromszögelési 
és tagosítási rendszer szerinti felmérést. A hetvenes évek elején ő jelöli ki a Craiova és Turnu-
Szeverin közötti első olténiai vasúti pálya helyét. A Bukaresti Magyar Társulat tiszteletbeli el
nöke, az Osztrák-Magyar Egylet alelnöke, a bukaresti református egyház főgondnoka. 1881-
ben a magyar-román jóviszony ápolásáért román koronarenddel tüntetik ki, amellyel lovagi 
cím is járt. Több ismeretterjesztő cikket ír; értekezik a csillagászatról, valamint a Tisza
szabályozásról is. Rudolf trónörökös levélben kéri fel „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban 
és képben" c. munkában való részvételre, amelyet azonban halála megakadályoz. Anyanyelvén 
kívül törökül, németül, angolul, olaszul és románul beszél. Hét gyermeke születik, ebből négy 
éri meg a felnőtt kort. Az ő fia Veress Endre (1868-1953) történész és Veress Ferenc (1877-?) 
orvos, egyetemi tanár. Emlékirata a törökországi emigráció történetének egyik legfontosabb 
forrása. Nyughelye a bukaresti Grivica utcai magyar temetőben található.282 

(Élesdi) Vesselényi József. (1830-1858. febr. 28. Isztambul) Diák. 1848. nov. az 55. honvédzászlóalj 
katonája. Hadnagy, a vöröstoronyi csata után kerül török földre. A sumlai tábor tagja. 1850-ben 
Várnán kitanulja a szabómesterséget. 1851-ben megmássza Bursza mellett az Uludag hegyet. 
Kossuth beszéli le róla, hogy Amerikába távozzon. 1854-ben Burszában szabó. A krími háború 
idején tolmács, majd bútorkereskedő Veressnél. A nagy campói temetőben temetik el, mai sírhe
lye a feriköji protestáns temetőben található.283 

281 Bona 1988. 639. o.: tévesen 1890-ben Kolozs megyeinek írja, vö. Mikár 1890. 318. o.; TL 1894. 18. 
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Wawrik (később: Vavrek) János: (1817. Erdőbénye-?) A forradalom kitörésekor mérnök Pécsett. 
1848 őszén hadnagy a helyben alakuló nemzetőrségi tüzérütegnél. Később főhadnagy ugyanitt. 
A tavaszi hadjárat alatt mérnökkari százados Kohlmann mellett. 1849 nyarán a komáromi vár
parancsnoksági iroda vezetője. A vár feladása után Törökországba emigrál, majd 1850-ben 
New Yorkba távozik, ahol tőkehiány miatt találmányait eladogatja. Hamarosan visszatér Isz
tambulba, ahol alkalmi munkákból, de főleg szobafestésből él meg. 1854-ben is itt tartózkodik. 
1859-ben Genovában belép a magyar légióba. 1860-ban mérnökkari százados az olasz hadse
regben, majd 1860-1862 között ismét a légió tagja és a törzskarnál százados. A légió nápolyi 
képviselője. Tagja a torinói magyar komitének. Részt vesz az al-dunai fegyverszállításokban. 
1867 után hazatér, és mérnökként dolgozik. 1867-ben a Zólyom megyei honvédegylet tagja.284 

Wepler, August Ludwig: (1820. jan. 16. Kassel-1862. nov. 21. Bagdad) Német nemesi származású, 
anyai ágon Haynau unokaöccse. A cs. kir. seregben szolgál. Júliustól az 1. huszárezred 
alszázadosaként rész vesz a délvidéki harcokban. 1849. júl. 27. őrnagy a 12. huszárezredben, 
1849. aug. 16. ezredes. Emigrál, Tevfik bej néven ezredes a török hadseregben. 1854-ben az ázsi
ai török seregben szolgál. Később tábornok; a beduinok elleni harcban esik el.285 

FORRÁSJELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

Ács Ács Tivadar. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. In: Magyarok és 
a Risorgimento. Budapest, 1961. 

Ács 1940. Ács Tivadar: Akik elvándoroltak. Budapest, 1940. 
Ács: A száműzöttek. Ács Tivadar. A száműzöttek. Fiala János 1848-49-i honvédalezredes 

emlékiratai az emigrációból. 
Ágoston Ágoston Gábor: Menekültkérdés törökhonban. Rubicon, 1995. 1-2. sz. 
Beké Beké György: Veress Sándor tolla és körzője. Bukarest, 1976. 
Beké 1995. Beké György: Veress Sándor a Kossuth-emigráció Mikes Kelemenje. In: 

Sokágú életfa. (Szíj Rezső emlékkötet.) Budapest, 1995. 
Bernstein Dr. Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsi

dók. 2. átdolg. kiadás. Budapest, 1939. 

Berzeviczy Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon. 1849-1865. 
I—III. k. Budapest, 1922. 

B H Budapesi Hírlap 
Blana Blana Szilárd: Egy magyar emigráns törökországi élményei. Pesti Hír

lap, 1882. 146., 148-150., 217., 226., 233., 235-237. sz. 
Bognár Bognár Zoltán: Szilády Áron. Budapest, 1987. 
Bona Bona Gábor: Tábornokok és tözstisztek a szabadságharcban 1848-49. 

Budapest, 1983. 

Bona 1988. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. 

Bona 1998. Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharc
ban. I—II. k. Budapest, 1998. 

Bona 1999. Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharc
ban. III. k. Budapest, 1999. 

Borsovay Borsovay Géza: Fuit. Magyarország, 1907. XII. 30. 

Bona 1988.656. o.; Ács 140. o.; Lukács 1986.446. o.; Kozma V. k. 245. o.; Jánossy 149. o.; Mikár 111. o. 
Bona 335. o.; Jánossy 150. o. 

— 394 — 



Csillag 

Danes 

Dudás 
EI 
Fehér 
Fekete 

F. Kiss 
FL 
FPT 
Frank 

Frivaldszky 
Gaboda 

Göyiinc 

Gulyás 
Hajnal 
Heller 

Hermann 

HL 
HLAVE 
HL Elítéltek 

Ipolyi 

Jancsovics 

Jánossy 

Kakuk 
Karpát 

Kempelen 
Kertbeny 

Kirzioglu M. Fahrettin 
Klapka 
Koós 
Koós 1894. 
Kovács 

Csillag István: Kálazdy Mór törzsorvos az 1848/49-es szabadságharcban. 
In: Magyar Izraeliták Országos Képviselete Evkönyve. (Szerk. Schreiber 
Sándor.) 1981/82. Budapest, 1982. 
Danes Lajos: Töredékek tízéves emigrationalis élményeimből. Nagyszőllős, 
1890. 
Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara. OSZKK Fol. Hung. 1368. 
The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden-London, 1965. 
Fehér Géza: Isztambul és környéke. 3., átdolg. kiadás. Budapest, 1982. 
Fekete Lajos: Magyar orvosi írók életrajzgyűjteménye. OSZKK Quart. 
Hung. 1837. 
F. Kiss Erzsébet: Az 1848^49-es magyar minisztériumok. Budapest, 1987. 
Fővárosi Lapok 
Feriköji Protestáns Temető, Isztambul. Fotódokumentáció. 
Frank Tibor. Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe. 1820-
1892. Budapest, 1985. 
Frivaldszky Imre törökországi naplója. 1870. OSZKK Fond 224/12. 
Gaboda Péter: Egy egyiptomi szobor(gyűjtemény) útvonalának történeti 
tanulságai. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts. A Szépművészeti 
Múzeum Közleményei, Budapest, 1995. 
Göyiinc, Nejat: 1849 Macar mültecileri ve bunlarin Kütahya ve Halep'te 
yerlestirilmeleri ile ilgili talimatlar. In: Türk-Macar kültiir münasebetleri 
isigi altinda II. Rákóczi Ferenc ve Macar mültecileri. Istanbul, 1976. 
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. II. k. Reprint. Budapest, 1993. 
Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927. 
Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története. In: Orosz történelem I. 
Budapest, 1996. 
Hermann Róbert: Műfajok és tendenciák az 1848^19-es polgári memo
árirodalomban. Századok, 1994. l.sz. 
Hadtörténelmi Levéltár 
HL Baclvkori gyűjtemény. Alfabetisches Verzeichniss der Emigranten. 
HL 1848^19-ik évi Szabadság harcz következtében Magyar és Erdély 
Országban elítélt foglyoknak névsora. 
Ipolyi Arnold: Gr. Prokesch-Osten Antal emlékezete és Mátyás király 
könyvtára maradványainak fölfedezése. In: Értekezések a történelmi tu
dományok köréből. VI. Budapest, 1878. 
Jancsovics István: Kirándulás Isztambolba az 1863-dik év april havában. 
Pest, 1864. 
Jánossy, Dénes: Die Ungarische Emigration und der Krieg im Orient. Buda
pest, 1939. 
Kakuk Zsuzsa: Kossuth kéziratai a török nyelvről. Budapest, 1967. 
Karpát, KemalH.: Kossuth Törökországban: a magyar menekültek szerepe az 
Oszmán Birodalom modernizálásában. Keletkutatás, 1989. tavasz. 
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. III. k. Budapest, 1912. 
Kertbeny, K. M.: Alfabetische Namensliste Ungrischer Emigration 1848-
1864. Brüssel und Leipzig, 1864. 
Kirzioglu M. Fahrettin: 1855 Kars zaferi. Istanbul, 1955. 
Klapka György: Emlékeimből. Budapest, 1986. 
KoósFerencz: Életem és emlékeim. 1828-1890.1—II. k. Brassó, 1890. 
Koós Ferencz: Emlékezés Veress Sándorra. Kolozsvár, 1894. 
Kovács Endre: Bem József. Budapest, 1954. 

— 395 — 



Kozma 

Kőváry 

Kunos 

Lukács 
Lukács 1986. 

Lukács 1995. 

MÉL 

Mikár 

Mikár 1891. 

Márkus 
MUL 
MTAK 
Nagy 

Nagy Sándor 
Necatigil 
Orbán 
OSZKK 
PNL 
PEIL 
Refik 

RNL 
Roberts 

Rónay 

Somlyói Tóth 
Splény 

Szálezer 
Szinnyei 
TL 
Vámbéry 
Vámbéry 1887. 

Veress 
Vértesi 
VÚ 
Zétény 

Kozma György: Az 1848-49-i magyar szabadságharc szereplőinek lexi
kona. I-VI. k. OSZKK Fol. Hung. 2092. 
Kőváry Béla (Ali efendi): Utazásom Törökországban a Görög-szigeteken 
és Szerbiában. Nagykanizsa, 1878. 
Collectio Szilágyiana. Kunos Ignácz jelentése a Szilágyi féle török kéz-
iratgyüjteményről. Akadémiai Értesítő, 1892.1. 25. 
Lukács Lajos: A magyar politikai emigráció 1849-1867. Budapest, 1984. 
Lukács Lajos: Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei 
1860-1867. Budapest, 1986. 
Lukács Lajos: Türr István halálra ítélése és az angol diplomácia 1855/56-
ban. Hadtörténelmi Közlemények, 1995. 1. sz. 
Magyar Életrajzi Lexikon I—II. k. 2. kiad. (Főszerk. Kenyeres Ágnes.) 
Budapest, 1982. 
Mikár Zsigmond: Honvéd Schematismus, vagyis az 1848/49-i honvédse
regből 1868-ban még életben volt főtisztek névkönyve. Pest, 1870. 
Mikár Zsigmond: Az 1848—49-diki honvédseregnek 1890-ben még élet
ben volt tagjairól. Budapest, 1891. 
Márkus László: Guyon Richárd. Budapest, 1955. 
Magyar utazók lexikona. (Szerk. Balázs Dénes.) Budapest, 1993. 
Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára 
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táb
lákkal. 12. k. Pest, 1865. 
Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harca 1848-49. Kolozsvár. 1896. 
Necatigil, Behcet: Edebiyatimizda isimler sözlügü. Istanbul, 1985. 
Orbán Balázs: Sztambultól Szejkéig.Válogatott írások. Debrecen, 1990. 
Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára 
A Pallas Nagy Lexikona. Budapest. 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 

Refik, Ahmed: Türkijede müldedziler meseleri. Istanbul, 1926. (Ism. Fe
kete Lajos Levéltári Közlemények, 1927.) 
Révai Nagy Lexikona. Budapest, 1925. 
Roberts, Martin: Európa története. 1789-1914. Az ipari forradalom és a 
liberalizmus kora. Budapest, 1992. 
Rónay Jácint: Naplótöredék. Hetven év reményei és csalódása. Nyomta
tott kéziratul 10 példányban. I—VIII. k. (Pozsony) 
Somlyói Tóth Tibor. Diplomácia és emigráció „Kossuthiana". Budapest, 1985. 
Splény Béla emlékiratai. I—II. k. (A szöveget közreadja és válogatta Kendi 
Mária.) Budapest, 1984. 
Szalczer Sándor. Magyar emigránsok Törökországban 1849-1861. Pécs, 1893. 
Szinnyei József. Magyar írók élete és munkái. Reprint. Budapest, 1980-1981. 
Történelmi Lapok 
Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. Budapest, 1905. 
Vámbéry Ármin jelentése Szilágyi Dániel kéziratok s nyomtatványokból 
álló gyűjteményéből. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, XX. 
(1886) Budapest, 1887. 
Veress Sándor: A magyar emigratio a Keleten. I—II. k. Budapest, 1879. 
Vértesi Károly: Konstantinápoly. Útirajzok. Budapest, 1902. 
Vasárnapi Újság 
Zétény Győző: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Budapest, 1948. 

— 396 — 



György Csorba 

THE HISTORY OF THE 1848-1849 HUNGARIAN EXILE IN THE OTTOMAN EMPIRE 

Summary 

The study deals with the refugees of the 1848-1849 War of Independence (with the exception 
of the Poles) who remained in the Ottoman Empire even after Governor Lajos Kossuth and his 
retinue have left for the United States in September 1851; in particular with those who lived there 
for shorter or longer time or - mostly during the years of the Crimean War of 1854-1855 - entered 
into Ottoman service. The first part treats the formation of the Hungarian exile in the Ottoman 
Empire, gives a short history of the period which preceeded Kossuth's leaving and recites the liv
ing conditions, sources of livelihood, organizations of the refugees as well as their influence upon 
the Ottoman Reform Movement, the Tanzimat. The second part is a biographical lexicon of 265 
persons, based upon published sources (mémoires, letters, pieces of news and Vienna espionage 
reports, etc.). 

György Csorba 

L'HISTOIRE DE L'ÉMIGRATION HONGROISE DE TURQUIE EN 1848-1849 

Résumé 

L'essai s'occupe des réfugiés (exceptés les Polonais) de la guerre d'indépendance hongroise de 
1848-1849 qui sont restés en Turquie après le départ du gouverneur Lajos Kossuth et la suite aux 
États Unis (septembre de 1851), vivaient un certain temps en Turquie, et étaient à un temps - pour 
la plupart à l'époque de la guerre de Crimée entre la Russie et la Turquie en 1854-1855 - dans le 
service des Turcs. Dans la première partie nous présentons la formation de l'émigration hongroise 
en Turquie, son histoire courte jusq'au départ de Kossuth, puis nous présentons les conditions de 
vie générales, les possibilités d'existence, les organismes des réfugiés qui sont restés en Turquie, 
ainsi que leur influence sur le Tanzimat: sur la formation du mouvement de réforme de Turquie et 
sur la culture turque. La deuxième partie contient en forme encyclopédique les données biographi
ques de 265 émigrés dont les noms sont connus, surtout à la base des sources publiées (mémoires, 
lettres, article de presse de l'époque, rapportes d'espion de Vienne, etc.) et à 1 base de la bibliogra
phie de la question. 
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György Csorba 

DIE GESCHICHTE DER 1848-49-ER UNGARISCHEN EMIGRATION IN DER TÜRKEI 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit den Flüchtlingen der 1848-49-er ungarischen Revolution (mit 
Ausnahme der Polen), die auch nach der Übersiedlung von Kossuth und seinem Gefolge in die 
USA (September 1851) in der Türkei geblieben sind, für kürzere-längere Zeit dort gelebt, bezie
hungsweise irgendeinmal - vor allem im 1854-55-er russisch-türkischem Krieg - in der Türkei ge
dient haben. In der Einleitung werden die Entstehung der türkischen Emigration, ihre Gescichte bis 
zur Abreise Kossuths, die Verhältnisse der in der Türkei gebliebenen Flüchtlinge, ihre Lebenslage, 
ihre Fortkommesnmöglichkeiten, ihre Organisationen, beziehungsweise ihre Auswirkung auf den 
Tanzimat (die türkische Reformbewegung) und auf die Entwicklung der türkischen Kultur skiz
ziert. Der zweite Teil beinhaltet die biographischen Daten 265 namentlich bekannter Emigranten 
in lexikalischer Form. Diese sind vor allem den erschienenen Quellen (Memoiren, Briefe, Zei
tungsmeldungen der Zeit, Meldungen wiener Spione, usw.) und der Fachliteratur entnommen. 

Дъёрдъ Чорба 

ИСТОРИЯ ТУРЕЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ ВЕНГРОВ В 1848-1849 ГОДАХ 

Резюме 

Статья посвящена судьбе тех венгерских беженцев, участников борьбы за свободу 1848-
1849 годов, (за исключением польских бойцов), которые остались в Турции после отъзда 
правителя Лайоша Кошшута и его сопровождающих в Соединенные Штаты Америки, и 
которые жили в Турции более или менеее продолжительное время, а затем когда-то, 
главным образом в период русско-турецкой крымской войны в 1854-1855 годах вступили на 
военную службу в турецкую армию. В вводной части работы автор описывает образование 
венгерской эмиграции в Турции, дает краткую историческую справку о жизни эмигрантов 
до отъезда Кошшута в Америку, показывает общие отношения внутри эмигрантов-венгров 
в Турции, условия их жизни, возможности выживания, характеризует их организации, а 
также анализирует влияние венгерских эмигрантов на реформистское движение в Турции 
Танцимат и на складывание турецкой культуры. Вторая часть работы, - опираясь главным 
образом на изданные источники (мемуары, письма, современные газетные статьи, доклады 
венских шпионов и т.д.) и специальную литературу, содержит биографические данные 
известных эмигрантов (265 человек), размещая их в форме лексикона. 
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BORSI-KÁLMÁN BÉLA 

KLAPKA GYÖRGY, GENF ÉS A ROMÁNOK 
1847-1868 

Mottó: „ O vanitas vanitatum! Be nagy hiba, mi
dőn az emberek; kik magokban véve bizony nem 
nagy emberek, elbízzák magokat, mivel nagy 
emberek őket egyéni czéljaikhoz eszközül hasz
nálják" 

Levélrészlet, Horváth Mihály Vukovits Szává
nak, Livorno, 1862. július 29. 

Indulás és beérkezés (Temesvártól Komáromig) - készülődés a genfi emigrációban 

Ez a tanulmány közismert tények, elfeledett adatok vagy eddig ismeretlen levéltári 
források felhasználásával és újszerűnek remélt átcsoportosításával egy nehezen kategori
zálható magyar történelmi személyiségnek - Klapka Györgynek1 (1820-1892) - a román 
politikai elittel kialakított kapcsolatait és a román nemzeti törekvésekhez való viszonyát 
kívánja áttekinteni és (újra) értékelni. A Kossuth-emigráció 1850-es, 1860-as évekbeli 
tevékenységét vizsgáló szakirodalom2 ugyanis, jóllehet kimerítő részletességgel s már-

* A tanulmánynak a svájci magyar emigrációra és Klapka ottani tevékenységére vonatkozó adatait 1988 au
gusztusi, illetve 1989 augusztusi genfi kutatásaink során találtuk Pál Lajossal. Erre a Genfben élő dr. Kékessy De
zső tiszteletbeli magyar konzul magánösztöndíja teremtett lehetőséget. Segítségéért és önzetlen támogatásáért ezú
ton mondunk köszönetet. 

Klapka György (Móric) 1820. április 6-án született a temesvári Szent György téren álló ún. „seminarumi 
templom" közelében lévő kétemeletes házban, „ahol később fényképészeti műterem üzemelt". Dr. Berkeszi István: 
Temesvár nevezetesebb látnivalói. Temesvár, 1907. 5. o. Részletes életrajzát 1. Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái. VI. k. Budapest, 1899. 458-466. o.; Magyarország vármegyéi és városai Temesvár. (Szerk. Borovszky 
Samu.) Budapest, é. n. 218-219. o.; Vajda Emil: Komárom hőse. Budapest, 1894. Életútjának tömör, tárgyilagos 
értékelését adja Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. (S. a. r. Szabó T. Attila.) II. k. Kolozsvár, 1939. 74., 
146. o. Legújabban Szénássy Zoltán: Klapka György. Bratislava, 1977. (Második, bővített kiadás: Po-
zsony/Bratislava, 1992.) és Hermann Róbert: Klapka György honvédtábornok. MH Oktatási és Kulturális Anyag
ellátó Központ, Budapest, 1991.5-56. o. 

2 
Veress Sándor. A magyar emigratio a Keleten. 1-2. k. Budapest, 1878.; Jancsó Benedek: 

Szabadságharczunk és a dako-román törekvések. Budapest, 1895.; Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Ma
gyarországon 1849-1865. I-IV. k. Budapest, é. n. (1922-1937.); Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökor
szágban. 1. k. Budapest, 1927.; Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés. Budapest, 1928.; Deák 
Imre: Az első magyar-román konföderációs tervek. Magyar Kisebbség, 1932. (9 folytatásban); Lengyel Tamás: 
Klapka György emlékiratai és emigrációs működése. Budapest, 1936.; Lő.: Idées et plans sur la confédération 
danubienne en Hongrie au XIX. siècle. Budapest, 1943.; Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Ame
rikában 1851-1852.1. k. Budapest, 1940., II. k. Budapest, 1948.; Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés 
története. I. rész. Budapest, 1946.; Balázs József. Adatok a Kossuth-emigráció történetéhez. Hadtörténelmi Közle
mények, 1957. 3-4. sz. 70-82. o.; Ács Tivadar. A genovai lázadás. A Magyar Nemzeti Igazgatóság regénye 1859— 
1861. Budapest, 1958.; Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Budapest, I960.; Mérei 
Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchia 1840-1918. Budapest, 1965.; Szabad 
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már refrénszerűen ismerteti a tábornok meg-megújuló kezdeményezéseit, hajlamos evi
denciaként kezelni valóban kiemelkedő szerepét. Ám arra már nemigen keres választ, 
hogy miért éppen Klapka tábornok lett a román vezetéssel folytatott korabeli megegyezé
si kísérletek kulcsfigurája, amikor a számkivetésbe kényszerült nagy magyar reformnem
zedék számos tagja jóval nagyobb politikai súllyal, elmélyültebb intellektuális fölkészült
séggel (Teleki László, Horváth Mihály, Pulszky Ferenc, Irányi Dániel, Rónay Jácint s 
persze Szemere és Kossuth), vagy egyszerűen erdélyi, partiumi, bánsági származásából s 
gyermekkorában szerzett nyelvtudásából fakadóan (Jósika Miklós, Bethlen Gergely, Bu
da Sándor, Berzenczey László, Gál Sándor, Karacsay Sándor, Teleki Sándor, Teleki 
László és Vukovics Sebő) több fogódzóval, alaposabb ismeretekkel rendelkezett a ro
mánságról mint ö. 

Klapka tábornok ráadásul nem sorolható azok közé sem, akiket a számkivetettség vi
szontagságai román nyelvterületre, Havaselvére és/vagy Moldvába sodortak, ahol -
esetleg ifjúkori előzmények után - idővel a román föld és népe, valamint a magyar-ro
mán együttélés bonyolult problematikájának különféle szintű és színvonalú „szakértői
vé"3 nőtték ki magukat (Vidats József, Seres Lajos, Oroszhegyi Jósa, Veress Sándor,4 

György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-61). Budapest, 1967.; Uő:. Kossuth politikai pályája ismert és 
ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, 1977.; Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai sza
badságmozgalmak. Budapest, 1967.; Uő.: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés története a régi Magya
rországon. Budapest, 1977.; Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után. História, 1979. 4. sz. 
28-29. o. és Uő.: Az abszolutizmus kora Erdélyben (1849-1867). In: Erdély története 1830-tól napjainkig. III. k. 
(Szerk. Uő.) Budapest, 1988. (3. kiad.) 1444-1452., 1462-1473. o.; Lukács Lajos: A magyar politikai emigráció 
1849-1867. Budapest, 1984.; Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen, 1989; Borsi-Kálmán Béla: 
Hungarian Exiles and Romanian National Movement, 1849-1867. Highland Lakes, New-Jersey, 1991.; Uő.: 
Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti törekvések kapcsolatának történe
téhez. Budapest, 1993.; Miskolczy Ambrus: Amikor a mítosz születik. Egy román népballada: a Miorita útja 
Sovejatól Párizsig és vissza avagy fejezetek 150 esztendő román eszmetörténetéből a romantikus nacionalizmustól 
napjainkig. Doktori értekezés. Budapest, 1994.; Uő.: Nemzetiség, szabadság, politika. Fejezetek a magyar és ro
mán emigráció párizsi dialógusának történetéből. Aetas, 1996. 2-3. sz. 5-39. o.; Hermann Róbert: Görgei emlék
iratai és a Kossuth-emigráció. Aetas, 1996. 2-3. sz. 40-66. o.; Urechia, V. A.: L'alliance des Roumains et des 
Hongrois en 1859 contre l'Autriche. Bucarest, 1894.; Marcu Alexandru: Conspiratori si conspiratii în epoca 
renasterii politice a României 1848-1877. Bucureçti, 1930.; Bossy, R. W.: Agenda diplomaticâ a României în Pa
ris ci legâturile politice franco-române sub Cuza Vodâ. Bucureçti, 1931.; Uő.: L'Autriche et les Principautés-
Unies. Bucureçti, 1938.; Bràtianu, Gheorghe /.: Politica externá a lui Cuza Vodâ ci desvoltarea ideii de unitate 
narionalâ. Bucureçti, 1932.; Cioranescu, Georges: L'activé fédéraliste des exilés roumains (1850-1852). Revue 
des études roumaines. II. Paris, 1954. 193-212. o.; Berindei, Dan: Mihail Kogälniceanu, prim-ministru al 
Moldovei ci emigraria maghiarâ. Studii ci materiále de istorie moderna. 2. k. 1960. 223-242. o.; Boicu, Leonid: 
Cuza Voda fafä de lupta popoarelor pentru emancipare nationalá. Cuza Voda. In memoriam. Iaçi, 1973. 235-260. 
o.; Curticapeanu, Vasile: Alexandru loan Cuza ci Transilvania. Uo. 409-442. o.; Károlyi, D(énes): Räzboiul 
franco-italo-austriac din anul 1859 ci legâturile româno-maghiare. Anuarul Institutului de istorie ci arheologie. 
Cluj-Napoca, XVffl(1975). 173-191. o.; Metes, Stefan: Emigrâri româneçti din Transilvania în secolele XIII-XX. 
2. kiad., Bucureçti, 1977., 195-244. o.; Cristea, Gheorghe: Independenja târii ci ideea unitäfii nationale a 
poporului roman în obiectivul politicii externe a domnitorului Alexandra loan Cuza. Revista de istorie, 1979. 1. sz. 
31-55. o.; Bodea, Cornelia: Teleki László és az 1848-as román emigráció. In: Teleki és kora. Szirák, 1985. no
vember 12-13. (Szerk. Praznovszky Mihály és Rozsnyói Ágnes.) Salgótarján, 1987. 106-111. o. Az „idegen" tör
ténészek munkái közül kiemelkedik Emerit, Marcel: Victor Place et la politique française en Roumanie à l'époque 
de l'Union. Bucureçti, 1931. 

L. bővebben Borsi-Kálmán Béla: A román társadalom az 1850-es, 60-as években, ahogyan a magyar (Kos-
suth-)emigránsok látták. Alföld, 1990. 6. sz. 34-38. o., ill. kötetben Uő.: Illuziókergetés vagy ismétléskényszer? 
Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században, Bukarest-Budapest, 
1995.67-75.0. 

A legkiemelkedőbb közülük Veress Sándor (Sarkad, 1828 - Bukarest, 1884), akinek A magyar emigratio a 
Keleten (Budapest, 1878. I-II.) c. műve ma is haszonnal forgatható, mig Románia története c. kézirata (MTA 
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Kajdácsi Antal, Bánfíy István, Karacsay Sándor és a bánsági bolgár szülőktől származó 
Dunyov István5). 

A fent felsorolt feltételek közül azonban az egyik legfontosabb Klapka személyénél is 
adott volt: ő szintúgy Dél-Kelet-Magyarországon, az Alföld déli része a Maros, a Tisza 
és a Duna közötti tájegységben, a Bánságban látta meg a napvilágot, akárcsak a vingai 
születésű Dunyov. Márpedig a Banatus Temesiensis (Temeswarer Bánat) székhelyén, 
Temesvárott, az 1820-as, 1830-as években, ha nem is jelentős számban, de éltek romá
nok is.6 Nem beszélve Karánsebesről, ahol Klapka serdülőkorában - az ottani katonai is
kola növendékeként - ugyancsak hosszasabban időzött.7 

Ám az apai ágon elnémetesedett morva, anyai ágon pedig bánsági (verseci) sváb pol
gár családból származó fiatalember8 - a köztiszteletben álló temesvári „Bürgermeister"9 

fia - nemhogy románul nem tanult meg, hanem 13 éves koráig magyarul sem igen. Erre 
csupán 1833-1835 között került sor, amikor atyja egyik fivéréhez küldte Kecskemét vá
rosába, hogy az ország (Hungária) nyelvét - „mely az akkori pozsonyi országgyűlés vég
zései értelmében minden Magyar honpolgárra nézve kikerülhetetlen szükséggé vált"10 -
tökéletesen elsajátítsa. A Klapka família ugyanis, bár otthon németül beszélt, nagyon is 
hálás volt új hazájának ősei befogadásáért s megélhetése biztosíttatásáért,11 s ezért -
akárcsak századokkal korábban érkezett hospes elődei - ízig-vérig hungarusnak,12 ma
gyarországinak tartotta és érezte magát. Ennek az érzésnek, amit honszeretetnek is nyu
godtan nevezhetünk, természetes következménye volt, s egyre kívánatosabb járulékos 
eleme lett a magyar nyelvhasználat - különösen a magyar történelemfejlődés mindmáig 

Könytára, Kézirattár Ms. 40491/7.) viszont még kiadásra és felfedezésre vár - elsősorban a román társadalomku
tatók és szociográfiisok számára. A kéziratot bemutatja és szemelvényeket közöl belőle Zákonyi Botond: Nemzeti
ségek a múlt századi Romániában. Bevezetés Veress Sándor írásához. Régió. Kisebbségi Szemle, 1997. 2. sz. 163— 
180. o. L. még Beké György. Veress Sándor tolla és körzője. Bukarest, 1976. és Uő.: A Kossuth-emigráció Buka
restben. Magyar emlékírók Romániában. Budapest, 1998. 

Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése. Budapest, 1968. 15. o. Dunyov 
rövid életrajzát 1. még Mihail Sipkov: Az 1848-49-es magyar forradalom hős bolgár harcosa. In: Mai Bulgária, 
1975. 11. sz. 8-9. o. 

Vö. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1980. 89. o. L. még Veresegyháziné Kovács 
Jolán-Veresegyházi Béla: Magyarország történeti-topográfiai kislexikona. Budapest, 1996. 262-264. o. Történe
téhez 1. pl. Böhm Lénárt: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön története. I—II. k. Pest, 1867-1868. 
Temesvár korabeli demográfiai helyzetéhez 1. Johann N. Preyer. Monographie der königlichen Freistadt Temes
vár. Temesvár, 1853. 

Klapka György: Emlékeimből. Budapest, 1886. 13. o. és Szinnyei 458. o. 
Szinnyei uo. Származására 1. még Szénássy 1977. 10-14. o. és Hermann: Klapka. 7. o. Érdekes, hogy a 

Klapka Józsefnél alig fiatalabb (1797-ben született), szintén német eredetű Mátray (Rothkrepf) Gábor „nemzeti 
könyvtárör" az 1848^49-es „magyar seregek" tábornokainak lajstromát adva, Klapkát „lengyelnek" véli, 1. Mátray 
Gábor: Töredék jegyzemények Magyarország történetéből 1848/49-ben. (Kiad. Fiilep Katalin.) Budapest, 1989. 
116. o. Hatvány Lajos viszont Klapka emlékiratait elemezve „temesvári német fiúcskát" ír a leendő tárbomok ifjú
ságáról szólva, Hatvány Lajos: így élt Petőfi. Budapest, 1967. II. k. 754. o. 

Q 

Klapka 3. o. Atyja részletes életrajzát 1. Szinnyei 466-467. o.; vö. Hermann: Klapka. 7. o.; temesvári közmű
velődési tevékenységéhez 1. még Berkeszi István: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. Te
mesvár, 1900. 11-16. o. és Uő.: A Delejtű. Délmagyarország első magyar hírlapjának kritikai ismertetése a kor 
jellemzésével. 1858-1861. Temesvár, 1910. 9. o. Apja egyéb viselt dolgairól 1. még e tanulmány 94. jegyzetét is. 

Klapka 12. o.; vö. Hermann: Klapka. 7. o. 
Klapka 5. o.; vö. Hermann: Klapka, uo. 

12 
Vö. Gergely András: Az 1849. évi magyar nemzetiségi törvény. Kézirat. 11. o. 
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egyik legdinamikusabb szakaszának számító s Klapka eszmélkedésével egyidejűleg tető
ző reformkorban. így eshetett, hogy Klapka (és Kossuth) barátai közül a hasonlóképpen 
bánsági, ráadásul görögkeleti (ortodox) szerb környezetből érkező Vukovics Sebő 
(Vukovits Száva, Szabbás) szintén kamaszkorában tanult meg - hibátlanul - magyarul.13 

Igaz, Klapka másik barátja, 1864-es bukaresti megegyezési kísérletének főszereplője: 
Arthur Seherthoss (Scherr-Thoss, magyarosan: Scherr-Thosz) gróf viszont csak törve be
szélte nyelvünket, ő azonban Porosz-Sziléziában született,14 s csupán 19 éves korában, 
1839-ben került Zemplén vármegyébe. 

Tény mindenesetre, hogy Klapka 1848-1849 előtt vagy nem került kapcsolatba a ma
gyarországi románság képviselőivel, vagy emlékirataiban nem tartotta érdemesnek meg
emlékezni róla. Első román vonatkozású följegyzése ugyanis közvetlenül a „közelgő vi
har" előtti hónapokból származik, s mindössze annak rögzítésére szorítkozik, „hogy az 
1847/8-i telet a Szászvárostól néhány órányira fekvő Kudsir [Cugir] nevű oláh [román] 
faluban"15 nővére családjánál töltötte. 

Klapka alkalmassága későbbi kényes, ám annál nagyobb horderejű missziói teljesíté
sére tehát más okokkal és más adottságokkal, nemegyszer a személyiség mélyrétegeibe 
vezető egyéni jellemvonásokkal magyarázható. Most ezek közül vizsgáljunk meg néhá
nyat közelebbről. 

Az első fontosnak tetsző mozzanat az, hogy Klapka az 1838-1847 közötti éveket -
kadétként, majd a bécsi katonai akadémia („tüzériskola") hallgatójaként - a császárvá
rosban élte át. Épp abban az évtizedben - a serdülő kamaszból férfivá érés időszakában -
volt tehát távol hazájától, amely nemzedéke formálódásának és egyben a magyar 
„polgáriasulás" s nemzeti önrendelkezés ügyének is döntő s szerfelett mozgalmas kor
szaka volt. Klapka sem a megyei közéletben, sem az országgyűlési vitákban nem vett, 
nem vehetett részt, s emiatt sem „Magyarhon aristocraticus belszerkezetét", sem az abból 
is következő megoldásra váró problémákat (példának okáért a nemzetiségi kérdést) nem 
ismerhette meg olyan mértékben és mélységben, mint otthon maradt osztályos társai, 
köztük „későbbi benső barátja" Vukovics Sebő.16 Ezek inkább elméleti kérdésként éltek 
érzelem- és gondolatvilágában, gesztusait és mimikáját feltételezhetően nem árnyalta 
olyan megélt indulati töltés, mint némely kortársáét.17 Talán emiatt is érezhette úgy 

Miskolczy Ambrus: Magyar-román dialógus Nyugaton. A magyares román emigráció tárgyalásai 1850—51 -
ben. Valóság, 1996. 11. sz. 15. o. 

4 Kienast, A[ndreas]: Die Legion Klapka. Wien, 1900. 34. o. Vö. K. M. Kertbeny: Alfabetische Namensliste 
Ungarischer Emigration 1848-1864. Brüssel-Leipzig, 1864. 56. o.; Bona Gábor. Kossuth Lajos kapitányai. Bu
dapest, 1988. 589. o.; Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 131-134., 313-315. o. és Uő.: Hungarian Exiles and the 
Romanian National Movement. 183-185., 229-231. o. 

Klapka 25. o.; vö. Hermann: Klapka. 8. o. 
Klapka 22. o.; vö. Miskolczy 15-16. o. 
Ebben az összefüggésben igen elgondolkoztató egy semleges szemtanú, Cuza román fejedelem francia ka

binetfőnökének egyik - épp Klapkának szánt - megjegyzése: „A magyar emigráció számos ügynökét ismertem, s 
valahányszor Erdély került szóba, egy megvető hangsúlyt (modort) [»un ton de dédain«] figyeltem meg náluk, ami 
igen kevéssé alkalmas arra, hogy felkeltse a vágyat a megbékélésre." A tábornok persze élénken tiltakozott, s hatá
rozottan állította, hogy ez nem képviseli a magyar emigráció politikai meggyőződését. Ám Baligot szavaiból kide
rül, hogy a román partnerekben kétségek éltek a magyar szándékok őszinteségét illetően. Témánk szempontjából 
lényeges, hogy a román kémelhárítás francia vezetője Klapkához intézte szavait, ami arra utalhat, hogy a diploma
tikus, világfias modorú generálisra nem vonatkoztatta ítéletét. Baligot de Beyne levelét Cuzának (Paris, 1861. nov. 
24.) idézi R. W. Bossy: Agentia. 225. o.; vö. Kovács: A Kossuth emigráció. 395. o. 
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Bälcescu 1850-5 l-ben, hogy a tábornok „eszmeileg közel áll hozzá",18 s talán ugyanez a 
román vélemény és a mögötte rejlő attitűd kelthette fel a megfelelő embert kereső francia 
és piemonti kormánykörök figyelmét, amikor 1858 és 1864 között közvetítőt kerestek a 
nehéznek és szövevényesnek ígérkező magyar-román (román-magyar) egyezkedések 
összehangolására és lebonyolítására. 

Nem arról van szó persze, mintha Klapka szenvtelen racionalitással, előkelő idegen
ként viszonyult volna a magyar ügyhöz. Apja 1841-ben szerzett magyar nemesi címe, 
majd 1842. áprilisában -Vukovies javaslatára - történt saját gárdahadnagyi kineveztetése 
a magyar királyi testőrségbe19 bizonyára csak növelte szolidaritását.20 Ám kor- és osztá
lyos társai meghatározó élménye: a reformkori magyar liberalizmus és a Bécsből vezérelt 
konzervatizmus kettős vonzása, „a lojalitásoknak ez a feltételezett konfliktusa"21 valószí
nűleg erősebben hatott rá, jobban próbára tette alakuló karakterét. Hiszen a német22 volt 
az anyanyelve, s a családi mintákkal is megerősített23 osztrák katonatiszti pálya tárva-
nyitva állt előtte; korántsem volt tehát eleve eldöntött, magától értetődő dolog, hogy me
lyik ügyet s ennélfogva melyik nemzetet választja 1848-ban. A választ és Klapka válasz
tását nemcsak mi magyarok tudjuk, hanem az európai had-és egyetemes történelem is is
meri. A komáromi vár elszánt és taktikus védőjének neve elválaszthatatlanul összekap
csolódott a magyar szabadságharc tragikus végnapjainak történéseivel, és viselőjét egy 
csapásra a magyar történelem leghíresebb, már-már Széchenyivel, Kossuthtal, Görgey-
vel, Deákkal s Andrássyval egyenrangú személyiségei közé emelte, felruházva az „heros 
de Komorn" (komáromi hős) megtisztelő címmel. Nyilván ez is egyik oka volt Cavour és 

Miskolczy 15. o.; vö. Lengyel. Klapka György emlékiratai. 16. o. Ez a rokonszenvvel elegyedő bizalom oly 
mértékű volt, hogy Bälcescu Klapkát már a román hadsereg föparancsnoki tisztségében látta (Magheru helyett), 
legalábbis mint ötletet fölvetette Ghicáék előtt: „Pentru generálul ce caufi pentru noi, eu pot loa pe Klapka, eu care 
sínt foarte legát aci." [A tábornokra nézve, akit keresel nekünk, én Klapkát vehetnem, akivel nagyon szoros kap
csolatban vagyok itt.] Bälcescu levelét I. Ghicának (London, 1850. január 1/13.) 1. Bälcescu, Nicolae: Opere. IV. 
(Kiad. G. Zane.) Bucuresti, 1964. 261. o. Vö. Jancsó 183-184. o.; Lengyel T.: A magyar emigráció és nemzetisé
gek Világos után. Klny. az Apollo VII. kötetéből [1938]. 16. o. Klapka és Bälcescu kapcsolatához 1. még /. Tóth 
Zoltán: Bälcescu Miklós élete 1819-1852. Budapest, 1958. (S. a. r. Csatári Dániel.) 151., 153. o. , 

19 
Klapka 22-23. o.; vö. Hermann: Klapka. 7. o. Vukovics később is támogatta Klapkát, 1849 tavaszán pl. ő 

javasolta hadügyminiszter-helyettesnek, 1. Vukovics Sebő Visszaemlékezései 1849-re. (Kiad. Katona Tamás.) Bu
dapest, 1982. 79.0. 

20 
Ezt az 1840-es években a testőrgárdában már eluralkodott hazafias szellem tovább erősíthette. Vö. Degré Ala

jos: Visszaemlékezéseim. (Szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Ugrin Aranka.) Budapest, 1983. 131-135. o. 
21 

Vö. Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Budapest, 1985. 19-20. 
o.; vö. Hatvány 755. o. L. még Degré 134. o.; Karl Blind: Kossuth and Klapka (with Personal Recollections). The 
Scottish Review, July and October (vol. XX). London, 1892. 380. o. 

22 
„...a karánsebesi, majd a bécsi katonai növeldékben - német lévén a társalgási, úgy a tannyelv is - magyar 

szókészlete tisztességesen megfogy ismét..." Vajda 12. o. Ezt erősíti meg első (1848-as) találkozójukat megörökít
ve Rónay Jácint is: (Klapka) ,A magyar nyelvet... gondosan kerülte... s többnyire csak németül játszotta a szeretet
reméltót... nyelvünket csak amúgy törte, csavarta..." Rónay Jácint: Napló. (Válogatta, s. a. r. és az utószót írta 
Hölvényi György. Szerk. Zombori István. Kiad. Várszegi Asztrik. Az előszót írta Katona Tamás.) Budapest-Pan
nonhalma, 1996. 159. o.; vö. Hermann: Klapka. 7. o. 

23 
Egy családi legenda szerint egyik felmenője (Klapka János) a fehérhegy« csatában cseh tábornokként harcolt 

ugyan, ám két bátyja bizonyosan a császári hadseregben szolgált. Adolf Klapka mint fiatal tiszt (táborkari mérnök) 
„meghalt kolerában Galicziában", míg Klapka Nándor (Ferdinand) 1895-ben Brünnben hunyt el „mint nyugalma
zott osztrák tábornok" (cs.kir. vezérőrnagy), aki a szabadságharc idején még századosként Magyarország ellen 
harcolt. L. Klapka 5-6. o.; vö. Szinnyei 767. o. és Katona Tamás jegyzeteit Klapka Emlékeinek 2. kiadásához, 
Budapest, 1986. 606. o. 
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Louis Napoleon „preferenciájának" s Klapka román politikai körökben élvezett elvitat
hatatlan presztízsének. De vajon az ismertség, az érvényesüléshez minden történelmi 
korszakban oly fontos publicity azonos-e a valódi ranggal, a kortársak egyöntetű, bár so
hasem feltétlen elismerésével? 

Ezt nem is olyan könnyű megválaszolni, hiszen a nemzedéktársak rivalizálástól, kis
szerű torzsalkodásoktól, óhatatlan érzékenységektől és féltékenykedésektől sem mentes 
véleménye a legritkább esetben vág egybe az utókor objektívebbnek tételezett megítélé
sével. Mielőtt azonban néhány korabeli dokumentum segítségével megpróbálnánk bevi
lágítani ebbe a kényes kérdéskörbe, két - egy elvi, általános jellegű és egy önéletrajzi fo
gantatású - körülmény mérlegelésének szükségességére hívjuk fel a figyelmet. 

Az elsőt már érintettük, s ez a választás, a jó ügy - a magyar progresszió és nemzeti 
függetlenség eszméje - melletti határozott kiállás és odaadás. Ezt soha senki, Klapka 
legnagyobb ellenségei és sikereit sokszor alig leplezett irigységgel szemlélő kortársai 
sem vonták kétségbe. Nem hagyható viszont teljesen figyelmen kívül a véletlen szerepe 
sem. Az anyagi helyzetével és karrier-lehetőségeivel, valamint (valószínűleg) önmagával 
is elégedetlenkedő huszonhat-huszonhét esztendős fiatal tiszt ugyanis 1846-47-ben csak 
azért nem utazott el Indiába - a lahorei maharadzsa udvari orvosa, a brassói szász ere
detű Honigberger24 doktor hívására - , mert előbb atyja kifogásolta lépését s lassította úti 
előkészületeit, majd utóbb, a lahorei fejedelem hirtelen halála miatt, kútba esett hadse
regének osztrák katonatisztekkel való tervbe vett feltöltése.25 Ez a Klapka visszaemléke
zéseiben jelentéktelennek feltüntetett epizód egyaránt utalhat a fiatalember belső bi
zonytalankodásaira, hazájához való kötődésének viszonylagosságára, izgágaságára, sűrűn 
ismétlődő pénzzavarára26 és, főként, kalandvágyára. Ama ellentmondásos jellemvonásai
ra tehát, amelyekre már kortársai is fölfigyeltek. 

A másik említést érdemlő, az előbbivel szorosan összefonódó életrajzi körülmény, 
hogy Klapka becsvágya itthon hamar kielégülést nyert, emelkedése a katonai ranglétrán 
tüneményesen gyors volt. 1848 májusában főhadnagyként lépett át a magyar kormány 
szolgálatába, június közepén már százados, októberben „törzskari őrnagy" lett, s 1849 
január 7-én az ezredesi pátenssel együtt magától Kossuthtól kapta meg „kineveztetését a 
felső-tiszai hadtest parancsnokává".27 Ezt követően komáromi tetteiért szárnyára kapta 

A titokzatos bóddhiszattva cselekedeteit irodalmi formában Mircea Eliade örökítette meg Secretul 
doctorului Honigberger c. kisregényében. Magyar fordítása Eliade, Mircea: Honigberger doktor titka. In: Különös 
kalandok. (Ford. Kálmán Béla.) Budapest, 1976. 86-154. o. Vö. Hermann: Klapka. 7-8. o. és Szénássy 14. o. 

25 Klapka 24-25. o.; vö. Szinnyei 458. o. 
„...nemsokára fülig adóságba merült a testőrségi víg élettől külön választhatatlan bő költekezés miatt"-jegyzi föl 

bécsi életviteléről Vajda 12. o., Pálffy János pedig ugyanerről az időszakról azt írja, hogy „a magy. kir. testőrségben 
szolgált, de nemsokára adósságai miatt innen ki kellett lépnie" Pálffy 146. o. Vö. Vukovics 30. o. és Szinnyei uo. 

27 
Klapka 58., 60., 72. o. Megjegyzendő, hogy Szinnyei munkájában valamint a Révai Nagy Lexikona Klapka

szócikkében (XI. k. Budapest, 1914. 725. o.) a jan. 4-i dátum található, míg ő a jan. 7-i időpontot közli emlékezé
seiben, vö. Hermann: Klapka. 15. o. (Hermann Róbert legújabb tanulmányában viszont a jan. 9-i keltezés szerepel, 
1. Hermann R.: A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetéssel az 1849.évi téli hadjárat időszaká
ban. Századok, 1997. 5. sz. 1107., 1131.0.) Előmeneteléhez 1. még Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a sza
badságharcban 1848-49. Budapest, 1983. 202. o., valamint Magyar Életrajzi Lexikon. I. k. Budapest, 1967. 933. 
o. és Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai tör
ténete 1848-1918. Budapest, 1993. 209. o. 1848-49-es tevékenységének pontos korszakolását 1. legújabban 
Pálmány Béla: Az 1848-49. évi népképviselők névtára. In: A magyar országgyűlés 1848/49-ben. (Szerk. Szabad 
György.) Budapest, 1998. 339-368. o. (Ebből is tudható, hogy a helyettes külügyminiszteri posztot 1849. május 6. 

— 404 — 



egy Egressy Béni28 nevű honvéd hadnagy (Klapka-)indulója,29 majd, nem sokkal később, 
a világhír is.30 

A századosi kinevezését közvetlenül megelőző hetekben viszont történt vele valami, 
ami témánk szemszögéből fontosnak tűnik: május utolsó napjaiban Batthyány Lajos ma
gyar miniszterelnök által „Hajnik Pállal és Gál Sándorral Erdélybe küldetett, hogy a szé
kely népfölkelést szervezzék".31 Élete második erdélyi útjának előzményeire visszate
kintve, a korabeli zűrzavaros, az ország darabokra szakadásával fenyegető s véres pol
gárháborúba torkolló időszakát közel négy évtized távlatából felidézve vetette papírra -
minden kommentár nélkül - emlékei harmadik32 román tárgyú megállapítását: „A 
balázsfalvi [Blaj] oláh nemzeti Convent... követelte, hogy mindazok a fekvőségek, me
lyek egész Erdélyben a magyarok birtokában vannak, adassanak vissza az oláhoknak."33 

Ez a tárgyilagosnak szánt mondat - meglehet akaratlanul - mintegy sűrítve s az időben 
kimerevítve rögzíti a par excellence közép-európai nemesi típusú (lengyel, horvát, ma
gyar) társadalomfejlődés egyik legsúlyosabb következményét, a magyar s főleg a román 
nemzeti tudatot mindmáig megterhelő, erősen leegyszerűsített (magyar) úr - (román) pa
raszt sémát,34 a két nép viszonyának minden akkori és későbbi tragikumát. 

A pedáns, szikár stílusban fogant leírás nemcsak azért szúr szemet a másfél száz évvel 
későbbi elemzőnek, mert alig néhány hónappal előzi meg a borzalmas magyar-román 
testvérharc őszi kitörését,35 hanem azért is, mert Klapka valamiféle „előhangnak" szánta, 
hogy minél hatásosabban elbeszélhesse, miként is zajlott le élete első politikai küldetése 
a forrongó Erdélyben. Még erősebb lesz a kontraszt, amikor Klapka az erdélyi hatalmi 
elittel való találkozóját megörökítő passzushoz (s annak is utolsó mondatához) ér: 
„...Kolozsvárott... több kimagasló politicai személyiségnél tettük tiszteletünket, és én al
kalmat találtam báró Wesselényi Miklóssal is megismerkedni", aki - hangsúlyozza Klap
ka - „már alig volt árnyéka önmagának. Szemevilága elvesztésével elveszte lelki ereje 

és 28.-a között töltötte be, s pótválasztás lévén Borsod vm. „igazolt tényleges képviselője" volt a szirmabessenyői 
kerület szavazóinak bizalmából, uo. 351. o.) 

Egressy Béni (Galambos Benjámin), 1814 ápr. 21.-1851. jul. 17., „kora legjobb dalszerzője." Magyar Élet
rajzi Lexikon. I. k. 412-413. o. 

Révai Nagy Lexikona. XI. k. 726. o. 
30 

Vö. Degré 135. o. és Rónay 159. o. 
Klapka 38-39. o.; Szinnyei 456. o. Egy adat szerint Károlyi István gróf ajánlotta Kossuthnak a volt testőr

hadnagyot, 1. Farkas Ernőd: Az 1848—49-iki szabadságharcz hősnői. Budapest, 1910. 95-96. o. 
32 

Második, románokat is érintő megjegyzése a magyar forradalmi kormány megalakulásával kapcsolatos, 
amely, írja Klapka, „országszerte határtalan örömöt keltett", ám „nem osztoztak ebben... Erdély szász és oláh [ro
mán] lakosai." Klapka 30. o. 

33 
Klapka 37. o. A megállapítás pontatlan is, hiszen „Az erdélyi románok első nemzeti gyűlésének határozatai" 

(Balázsfalva, 1848. máj. 16.) 11. pontjából egyértelműen kiderül, hogy a követelés csupán a királyföldi tulajdonvi
szonyokra vonatkozik, egyébiránt „a román nemzet" csak „egy elegyes bizottság kinevezését kéri... hogy [az] ki
vizsgálja a telkekkel és erdőkkel kapcsolatos határvitákat". Közölte Spira György: A nemzetiségi kérdés a negy
vennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980. 170-172. o. 

4 L. talán legplasztikusabban /. Tóth Zoltán: A soknemzetiségű állam néhány kérdéséről az 1848 előtti Ma
gyarországon. In: Vö:. Magyarok és románok. (Kiad. Csatári Dániel.) Budapest, 1966.79-106. o. 

35 
Előzményeiről és rejtettebb (társadalomtörténeti) okairól 1. részletesen Miskolczy A.: Társadalmi és nemzeti 

kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. Századok, 1979. 5. sz. 851-884. o. 
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nagy részét is. Csak azt érezte még, hogy a jövő rosszat rejt méhében és ezen aggodal
mának fájdalmas szavakban adott kifejezést."36 (Az én kiemelésem: B-K. B.) 

Ebben a második szövegrészben természetesen nem az a feltűnő, hogy a jó taktikai 
érzékű, kitűnő fellépésű és modorú fiatal tiszt szerét ejtette, hogy nemzedéke egyik pél
daképét (s Kossuth „mesterét", talán leghatékonyabb pártfogóját37) meglátogassa, hiszen 
később is mindig tudta vagy szinte csalhatatlan ösztönnel megérezte: kik azok a 
„statusférfiak" (Napóleon, Cavour, Ratazzi, Ricasoli, Cuza, Bismarck) vagy egyéb két
ségbevonhatatlan tekintélyű potentátok (Jérôme Napóleon, James Fazy, Garibaldi), eset
leg „szürke eminenciások" (Marcello Cerruti,38 Isacco Ártom, Mocquard) akikkel össze
köttetésbe kell lépnie, hogy céljait elérhesse. Wesselényi fölkeresése úgyszólván köteles
sége is volt, hiszen kormánya azért küldte Kolozsvárra és a Székelyföldre, hogy minél 
pontosabban tájékozódjék, s általa „az erdélyi viszonyokról hü képet nyerjen".39 

Márpedig mind a kortársak véleménye, mind a historiográfia álláspontja csaknem 
azonos abban, hogy a hihetetlenül bonyolult erdélyi társadalmi, politikai, etnikai, vallási 
problémaegyüttesnek (beleértve a magyar-román ellentéteket is) épp a zsibói arisztro-
krata40 volt a valaha élt egyik legnagyobb szakértője. A régóta betegeskedő főúr valóban 
lehangoló testi és lelki állapotának rajza korrekt, akár orvosi látleletként is megállná a 

Klapka 39-40. o. L. részletesen Urbán Aladár. A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1980. 3. sz. 405-422. o., valamint Hermann R.: Klapka György tevékenysége 1848 
márciusától 1849 január elejéig. In: Komárom és Klapka György 1848-49-ben. Az I. Komáromi Napok alkalmá
ból rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Komárom, 1992. 41-45. o. és Egyed Ákos: Háromszék 1848— 
1849. Bukarest, 1978. 55. o.; Uő.: Kossuth Lajos és a székelyek 1848-ban. In: Uő:. A korszerűsödő és 
hagyományőrző Erdély. I. k. Csíkszereda, 1997. 160. o. és Udvarhelyszék 1848-49-ben. uo. 288-289. o., 
valaminnt legújabban Uő.: Erdély 1848-49. 1. k. Csíkszereda, 1998. 92-93. o. L. még Klapka „Buda Pest Junius 
16. 1848" keltezésű, jún. 22-én iktatott „Mélyen tisztelt Miniszterelnök úr" c. jelentését, Magyar Országos Levéltár 
(OL) H 2. OHB 320/E. Az irat xeroxmásolatát, annak érkezési időpontjával együtt Hermann Róbert bocsájtotta 
rendelkezésemre, amelyért ezúton fejezem ki köszönetemet. 

37 
Miskolczy: Magyar-román dialógus. 11. o. 

38 
Klapka és az olasz politikus kapcsolataihoz 1. újabban Fornaro, Pasquale: Risorgimento italiano e 

questione ungherese (1849-1867). Marcello Cerruti e le intése politiche italo-magiare. Messina, 1995 [1996]. A 
párizsi török követtel ápolt „összeköttetéseit" is ebbe a kategóriába kell sorolnunk, 1. Hajnal 379. o. 

39 
Klapka 39-40. o. Klapka első politikai missziójáról - kiemelve a fiatal tiszt értelmességet és visszafogott 

csöndes modorát - Pálffy János is röviden megemlékezik, 1. Páljfy I. k. 160. o.Urbán Aladár idézett, rendkívül ala
pos müvében {Urbán 411. o., 33. jegyzet) kételyeinek ad hangot, hogy a Wesselény-Klapka találkozó egyáltalán 
létrejött volna, hiszen adatai szerint az előbbi Batthyányék küldötteinek érkezésekor (május 22-én este 10 órakor) 
még nem volt Kolozsváron. Nem erősíti meg a május végi randevú tényét Trócsányi, Wesselényi monográfusa 
sem, aki úgy tudja, hogy az újdonsült közép-szolnoki főispán csupán „május 25-e tájt érkezett be Kolozsvárra" 
(Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Budapest, 1965. 533. o.), míg Klapkáék másnap kora reggel tovább utaztak 
Marosvásárhelyre. Klapka viszont valamikor június 10. és június 14-15. között, Gál Sándor utasítására, „Kolozs
váron át" tért visszajelentéstételre Pestre, s így - mivel Wesselényi akkor minden kétséget kizáróan Erdély főváro
sában tartózkodott - valóban szerét ejthette, hogy nem csak Puchner altábornagyot, hanem a vak látnokot is, im
már egyedül, felkereshesse. Ezért úgy véljük, „emlékezeti tévedése" {Urbán uo.) csupán tisztelgő látogatása valós 
időpontjára, nem tenyéré vonatkozhat, ekkorát azért - súlyos presztízsveszteség nélkül - mégsem tévedhetett és 
nem is „csúsztathatott". VÖ. Klapka 42. o. és Hermann: Klapka György tevékenysége. 45. o. Hermann Róbert ta
nulmányunkhoz írt lektori véleményében ugyancsak kételkedik a „Klapka-Wesselényi találkozóval kapcsolatban", 
s felhívja a figyelmet Klapka szokásos magaszépítő manipulációira. Magam viszont - egy Klapka állítását megcá
foló bizonyíték előkerüléséig - a vita „felfüggesztését" vélem célszerűnek, újra feltételezve, hogy ennyire durva 
hamisítást mégsem követhetett el. 

Eletéről és tevékenységéről 1. még Trócsányi Zs.: Wesselényi Miklós és világa. Budapest, 1970. és Uő.: 
Wesselényi Miklós hűtlenségi pere. Abszolutizmus vagy liberalizmus? Budapest, 1986., valamint Veress Dániel: 
Wesselényi Miklós. Budapest, 1983. 
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helyét. Az idézet utolsó, általunk szándékosan kiemelt része viszont - kivált ha a korábbi, 
a magyar-román (birtokviszonyokat szűkszavúan taglaló citátummal összevetjük - jog
gal ébresztheti föl érdeklődésünket. Vajon mit is mondhatott konkrétan Wesselényi a 
Pest-Budáról érkező fess fiatalembernek?41 Valóban beérte volna a rá egyáltalán nem 
jellemző siránkozással, ám akkori nyomott hangulatából egyenesen következő apokalip
tikus vízióinak spontán felvillantásával? És mindeközben egyetlen szót sem ejtett volna a 
vészterhes állapotok mélyebb okairól és a robbanásveszély elkerülhetőségének módoza
tairól? Kíváncsiságunkat tovább fokozhatja, hogy Klapka - értesülése igazi forrását egy 
általános alannyal homályban hagyva - föntebbi beszámolójához még hozzáfűzi: „Féltek 
[ti. a kolozsvári urak], hogy a székelyek loyalitásuk nyilvánításában nagyon messze me
hetnének s kihágásokat követhetnének el az oláhokon [románokon], a melyeket ezek ott, 
a hol a magyarok vannak kisebbségben, a védtelen magyar lakosságon bosszúinának 
meg..." 42 Holott Miskolczy Ambrus kutatásaiból ismeretes,43 hogy éppen a Klapka
látogatás körüli napokban nyert írásos formát Wesselényi régóta érlelt, ám a korabeli viszo
nyok között kivihetetlennek bizonyult elképzelése,44 miszerint az iszonyatos (és kölcsönös) 
irtóháborút csak úgy lehetne elkerülni, ha az erdélyi magyar és székely, valamint szász né
pességet kitelepítenék a gyéren lakott alföldi pusztákra, vagyis - bár kényszerből - föladnák 
a Szent István-i Magyarhon területi sérthetetlenségének, integritásának hittételét. 

Joggal merülhet föl bennünk tehát a gyanú, hogy Klapka, szokása szerint, némely túl 
nagy horderejű (vagy számára egyéb okokból kényelmetlen) tényt - ez esetben Wesselé
nyinek a magyar közvéleményt sokkoló lidércnyomását - ezúttal is45 elhallgatott, illetve 
dodonai megfogalmazásokba csomagolt, hiszen kevéssé valószínű, hogy a zaklatott ideg
állapotú főnemes éppen Batthyány küldöttének ne beszélt volna rémlátomásairól, amikor 
a felelős magyar kormánytól remélt, ha nem is megoldást, legalább meghallgatást vagy 
némi támogatást. Fölvetésünket az is alátámaszthatja, hogy a jóérzésű, szerfölött fogé
kony, ráadásul 1848-ban alig huszonnyolc éves Klapka -jellemének egy sajátos (egy
szerre merész ugyanakkor állhatatlan) vonásából és Magyarországra vonatkozó ismere
teinek hézagaiból egyaránt következően, vagyis egyfajta bevallhatatlan kompenzációs 
szükségletből - állásfoglalásaiban mindig egy nálánál nagyobb tudományos tekintélyhez 
vagy - inkább - erősebb (politikai) személyiséghez igazodott: egészen pontosan közöttük 
- bár nem elvtelenül - ingadozott és hihetetlen arányérzékkel egyensúlyozott. Mint már 

Vö. Pulszky Ferenc: Életem és korom. I. k. Budapest, 1958. 441. o. és Rónay 159. o. Klapka külsejéhez 1. 
még Vadnai Károly: Irodalmi emlékek. Budapest, 1905. 432-433. o.; Szinnyei 460-461. o. és Hermann: Klapka 
György tevékenysége. 44. o. Pontos személyleírását Gustavo Corn álnévre kiadott konspirációs célú szard útlevele 
őrizte meg. Közölte Iványi Emma: Klapka György Iratai 1848-1892. Párizsban élő unokájának ajándéka. Levéltári 
Közlemények, 1969. 2. sz. 258-259. o. Fizikai állapotát fiatalabb kortársa gr. Károlyi Gábor így jellemezte: „Klap
ka erős, egészséges ember volt, még öreg korában is", 1. Eötvös Károly: Gróf Károlyi Gábor följegyzései. Buda
pest, é. n. u. k. 82. o. 

42 Klapka 40. o. 
Miskolczy: Társadalmi és nemzeti kérdés. 877-878. o.; (Jő.: Magyar-román dialógus. 11. o. 
Vö. Varga János: Románok és magyarok 1848-49-ben. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1995.14-15. o. 
Lengyel: Klapka György emlékiratai. 4-5., 14., 64-65., 80-81., 112. o.; Klapka György: Emlékeimből. 2. 

kiad. (S. a. r. és bev. Katona Tamás.) Budapest, 1986. 12-13., 20-21. o.; Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés tör
ténete. Budapest, 1994.1. k. 236., 324-325. o. 
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többen rámutattak,46 ugyanez jellemezte Görgeyhez való viszonyát a szabadságharc ide
jén és Kossuthhoz fűződő kapcsolatait az emigrációban. Nem kedvelte a frontális össze
csapásokat, szívesen és ügyesen közvetített, és - ha kellett - rugalmasan módosította vé
leményét. Ha viszont provokálták, nyílt színvallásra kényszerítették vagy sarokba szorí
tották, már ritkán tért ki, akár kockázatok árán is, de fölvette a kesztyűt.47 Az ügyet pe-

Lengyei. Klapka György emlékiratai. 8., 112. o.; Szekfű Gyula: Az öreg Kossuth 1867-1894. In: Emlék
könyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. Budapest, 1952. II. k. 349. o.; Kosáry I. k. 64., 70., 162., 
235-236., II. k. 58-59. o. Jelleméhez 1. Hermann: Klapka György tevékenysége. 39. o. és Hermann: Klapka. 5., 
12. o. (Leiningen-Westerburg Károly véleménye), 16. o. (Szemere), 21., 28. o. (Damjanich), 38. o.(Ludvigh), 41. 
o.(Kossuth). Damjanich egy ízben, „irtózatos felindulásában [Görgeyt, Aulichot és] Klapkát is hazaárulóknak hir
dette", 1. Vukovics 33. o. Damjanichnak higgadtan is az volt a véleménye „hogy Klapkában bízni nem lehet, mert 
minden akadálynál el hagyja erélye - jobban mondva: soha se kerekedik felül erélye az »a hogy a sors rendelte«-
fatalizmuson", 1. Kársa Ferenc: Szabadságharcos Napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. években történt 
események." (S. a. r. Bona Gábor.) Budapest, 1993. 161. o„ 1. még uo. 163. o. (A 235. o.-on viszont Kársa „Klap
ka... kitartó szilárdságáéról emlékezik meg.) 

Amikor egykori komáromi beosztottja, Krivácsy József tüzér ezredes a hírnevére módfelett kényes Klapkát 
kompromittáló adatokat juttatott el a Teleki László elfogatásában is kétes szerepet játszott Kertbeny Károlynak 
(Szabad: Forradalom. 207., 227. o.), aki azokat Brüsszelben egy szarkasztikus hangvételű írásban publikálta, a tá
bornok éktelen haragra gerjedt, és egyebek közt az alábbiakat írta egy (föltehetően olasz) barátjának: „Krivácsy egy 
hóhér, egy lelkiismeretlen hóhér, rosszabb az osztrák hóhérnál. Áruló, a legnyomorultabb hazaáruló. Az osztrák 
hóhér akasztat és lövet, de áldozatainak nevét és becsületét érintetlenül hagyja. A becsületembe akart gázolni az 
aljas gazember, nos fölveszem a kesztyűt (az én kiemelésem: B-K. B.) - üldözni fogom s halálra fogom keresni, 
ahogy valamennyi árulóval és minden gazfickóval tettem..." Klapka-ismeretlennek (Frappolinak?), Genf, 1864. (?) 
március 26., OL R 295. 11. es. (Francia nyelvű, másolatban fennmaradt levél ford. Az ügy hátteréhez I. Ludvigh 
Károly levelét-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1864. szept. 17. MTA Könyvtára Kézirattár Ms. 364/110/1. A vo
natkozó idézetet 1. tanulmányunk 50. jegyzetének végén!) Egy alkalommal a labilis idegrendszerü, ingerlékeny 
Telekivel „párbajt is vívtak", 1. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 25. o. (Ennek egyik nyoma az alábbi levél
részlet: „Miért volt duellum Teleki és Klapka közt, tőle lehetetlen megtudni, ö a tényt is titkolta." Szemere-
Vukovics Sebönek, Párizs, 1856. január 5., közölve Szemere Bertalan: Összegyűjtött munkái. V. k. Levelek 1849— 
1862. Pest, 1870. 52. o.) L. még Kemény G. Gábor bevezetőjét és jegyzetét Teleki László: Válogatott munkái. 
(Szerk. és a bev. tanulmányt írta Kemény G. Gábor.) Budapest, 1961. I. k. 57. o. és II. k. 135. o. Tudott tehát 
kemény és kíméletlen is lenni, ha kellett. Wysocki lengyel tábornok is úgy emlékszik - az isaszegi csatáról szólva -
,hogy „Klapka végig vitézül tartotta magát a bal szárnyon", de azt már nem tudhatta, hogy ez csupán Görgey 
erélyes fellépésére történt így. L. [Józef Wysocki]: Együtt a szabadságért 1848-1849. Wysocki tábornok 
emlékiratai. (Szakmailag ellenőrizte Katona Tamás. Fordította, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt, a jegyzeteket és az 
életrajzi névmutatót írta Kovács István. Az okmánytár iratait összeállította Hermann Róbert-Kovács István.) 
Budapest, é. n. 56., 139. o. Vö. jelen tanulmány 108. jegyzetével. Scserbatov herceg, a cári vezérkar altábornagya 
különben szintén elismerő hangon emlékezik meg Klapka komáromi tetteiről, kivált „merész kitöréseiről". 
Alekszandr Petrovics Scserbatov: Paszkievics Magyarországon. (A jegyzetanyagot és a névmagyarázatokat írta 
Katona Tamás. Szakmailag átnézte Borús József.) Budapest, 1984. 152-154. o. Jellemének ellentmondásosságát, 
határozatlanságra való hajlamát, de dicséretes tulajdonságait is egyaránt érzékletesen örökíti meg Thaly Zsigmond: 
The Fortress of Komárom (Comorn) during the War of Independence. London, 1852. 134., 152-153., 165., 182.0. 
Klapka hadvezetési hibáiról s egyéb tulajdonságairól (önhittség, óvatlanság, szerencse) 1. még Prágay, Johann: 
The Hungarian Revolution. Outlines of the Prominent Circumstances attending the Hungarian Stuggle for 
Freedom. New York, 1850. 33., 39., 40., 78-79. o. 1849. jún. 13-i komáromi győzelméről, majd a komáromi vár 
feladásáról uo. 62-63., 125-136. o. Tömör jellemrajza uo. 161-163. o. Ujházy László Klapka 1849 júliusában 
végzett seregszervező munkájáról azt írja, hogy „Klapkának igen sokat köszönhetni", Ujházy-Szemere 
Bertalannak, Komárom, 1849. július 12. (este), 1. V. Waldapfel Eszter. A forradalom és szabadságharc levelestára. 
IV. k. Budapest, 1965. 197. o. Komáromi időszakáról dícsérőleg emlékezik meg Podmaniczky Frigyes: Egy régi 
gavallér emlékei. Válogatás a Naplótöredékekből 1824-1887. (Kiad. Steiner Ágota.) Budapest, 1984. 281. o. 
Vadnai Károly Klapka tábornokról c. irodalmi igényű portréjában „a szabadságharcz egyik vitéz s mondhatni: 
legszerencsésebb tábornokának" nevezi, I. Vadnai All. o. Ugyanakkor igen rossz fényt vet rá - mégha netán nem 
értesült is azonnal az aradi kivégzésekről - az a hír is, amelyet egy pozsonyi historikus ekként örökített meg: 
„Komárom kapitulációja után Klapka tábornok, a feladott várnak salvus conductus-sal ellátott parancsnoka, 
Pozsonyba érkezett. Este megnézte a színházi előadást, mely alkalommal közfigyelem tárgya volt." Kumlik Emil: A 
szabadságharc pozsonyi vértanúi. Pozsony-Budapest, 1905. 28. o. (Az adatért Filep Tamás Gusztávnak tartozom 
köszönettel.) 
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dig, ismételjük, sohasem tagadta meg, s tőle telhető buzgalommal, meg-megújuló, bár 
nem töretlen harci kedvvel 1867-ig szolgálta,48 nem feledkezve meg természetesen saját 
javadalmazásáról49 s hírnevének50 körültekintő ébren tartásáról sem. 

Karakterének, stílusának, önmagáról alkotott képének s módszereinek lenyomataként idézzük saját szavait: 
„Számkivetésem utolsó évében a politikai constellatiók ismét a tett mezejére hívtak; s midőn hazám szabadsága és 
függetlenségéről volt szó, nem késtem éltemet a harczi szerencse esélyeinek kitenni. Midőn azonban a törvényt vé
dő örök igazság diadalt ült a nyers erőn, és hazánk alkotmányos intézményei a viszonyok parancsolta határig hely
re állíttattak, külföldi működésemet befejezettnek nyilatkoztatván, örömmel üdvözlém azon perczet, melyben sze
retett hazám szent földjére visszatérve annak szellemi s anyagi felvirágoztatásáért, az alkotmány által nyújtott tör
vényes téren, politikai életünk többi bajnokai sorában küzdhetek." Klapka: Pest, deczember végén [1867]. Száza
dunk, Első évf., 1. sz., Szerda, január [1868]. Lapvezér: Klapka György. Vö. Szénássy 120-124. o.; Hermann: 
Klapka György tevékenysége, uo. és Hermann: Klapka. 56. o. Személyiségének és tevékenységének (1861-ig) ki
merítő leírását adja {Kertbeny Károly:) Ungarns Männer der Zeit. Biografien und Karakteristiken hervorragendster 
Persönlichkeiten. Aus der Feder eines Unabhängigen., Leipzig, 1862. 392-426. o. L. még Szillányi (Péter): 
Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der ungarischen Armee an der oberen 
Donau und Waag. Leipzig, 1851. 94-97. o. Vö. Irányi Dániel-Charles-Louis Chassin: A magyar forradalom po
litikai története 1847-1849. (Kiad. és a bev.-t írta Spira György.) Budapest, 1989. U. k. 371-380. o. 

L. pl. gr. Karacsay Sándornak, a Magyar Nemzeti Igazgatóság konstantinápolyi ügyvivője Kossuthnak 
megküldött francia nyelvű hivatalos elszámolását az emigráció ügynökeinek 1860 őszi költségeiről, melyekből ki
derül, hogy a tábornok pontosan a dupláját (10 000 frankot) vette fel annak az összegnek, amelyet Karacsay és 
Ludvigh kaptak, míg Zglinickinek, Klapka Cuzához küldött francia megbízottjának 2000 frank jutott a piemonti 
kormány által folyósított 100 ezer franknyi hitelből: Karacsay-Kossuthnak, Konstantinápoly, 1861. január 9. OL R 
90.1. 3578. Persze a többiek sem jártak rosszul, egy másik korabeli kimutatás szerint a jászvásári francia konzul 
(V. Place) 25 ezret kapott kézhez, Ludvighnak ismét 5 ezer jutott, míg Karacsay erszénye, igaz három részletben, 
15 ezer frankkal gazdagodott: OL R 295. 2. es. 3. d. 8. tétel. Vö. Fornaro 179-180., 182. o. Klapka bőkezűsége 
egyébként közismert volt. A vele közeli barátságban lévő Károlyi Gábor jegyezte fel róla, hogy „a pénz meg nem 
maradt nála. Oly jólelkű és oly lágyszívű volt, hogy osztotta a pénzt boldognak, boldogtalannak", 1. Eötvös U. k. 
95. o. Vö. Vadnai 431. o. és Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek. Kandidátusi disz-
szertáció. Budapest, 1994. 38. o. L. még a 238. jegyzetet! 

Memoiren von Georg Klapka. April bis October 1849. Leipzig, 1850.; Memoirs of the War of 
Independence. London, 1850. (Ford. Otto Wenckstern.); Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in den 
Jahren 1848 und 1849. Von Georg Klapka. Leipzig, 1851. Memoárjainak van egy svéd kiadása is (Memoirer fran 
Ungerns Befrielsekampf 1849. - Öfversáttning [Ungern före Mars-Revolutionen 1848. Ett tillágg till Klapkas 
memoirer. Malmo, 1851.; La guerre ďOrient en 1853, en 1854 jusqu'à la fin de juillet 1855. Esquisse historique et 
critique des campagnes sur le Danube, en Asie et Crimée, avec un coup d'oeil sur les éventualités prochaines, Ge
nève, 1855.; Der Krieg im Orient in den Jahren 1853 und 1854 bis Ende Juli 1855.; The War in the East from the 
Year 1853 till July 1855.]) Aus meinen Erinnerungen, von Georg Klapka. Aus dem Ungarisch übersetzt vom 
Verfasser. Zürich-Budapest-Wien, 1887. Klapka íráskészségét különben Kossuth is elismeri: „Azt írja Ön, hogy 
...operationalis tervet készít. Ön avatott kezéből az bizonyosan érdekes olvasmány lesz, mint minden amit Ön ír..." 
Kossuth-Klapkának , S. Francesco ď Albaro, 1862. jan. 18. OL R 295. 8. d. 22. t. Klapkának a publicity iránti ér
zékéhez vö. Jósika Miklós levelét-Fejérváry Miklóshoz, Brüsszel, 1855. okt. 1., kiadva Jósika Miklós: „Idegen, de 
szabad hazában." (Kiad. Kokas Károly és Szajbély Mihály.) Budapest, 1988. 170. o. A tábornok nárcisztikus haj
lamáról és népszerűséghajhászásához I. Szemere Bertalan Összegyűjtött munkái. Naplóm. II. k. Pest, 1869. 130. o. 
és Kosáry II. 59. o. Klapka Komárom védőjeként szerzett nemzetközi hírnevéhez és az ezzel kapcsolatos magyar 
véleményekhez 1. még Hajnal 379., 384. o. A Hajnal István által összegzett álláspontokhoz kapcsolódik Mezőssy 
László sommás ítélete is: „Klapka nemcsak Magyarország, de egész Európa egyik elsőrendű várőrségét egy tál len
cséért föladta." Mezőssy László: Az Újépületben. In: Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. 2. (Kiad. Tóth Gyula.) Budapest, 1978. 197. o. Szemere, szokása 
szerint, töprengőbb: „Klapka... kapitulált. Látta, tudta, hogy halni kell vagy a hadi törvényszék, vagy a golyó által a 
harcmezőn. Ki ne választaná emezt, mely dicsőséggel jár?! Kapitulált, megmenté az őrsereg életét. Hiszen kapitu
láció, dicsőséget benne nem látok." Szemere Bertalan: Kimondhatatlan fájdalom. In: Küzdelem. 324-325. 
o.(Eredeti helye, korabeli helyesírással Szemere: Naplóm. I. k. 67. o.) L. még V. Waldapfel IV. k. 8-9. o. Pálffy Já
nos lakonikus összegzése (kommentár nélkül): „Haditetteit megírni a história feladata lesz. Közre bocsájtott 
memoir-ja nem kielégítő." Pálffy II. k. 74. o. Ehhez csupán egyelőre annyit fűznénk, hogy a historikus feladata ez 
esetben sem könnyű, hiszen egyre újabb és újabb részadatok kerülnek elő. A tanulmányunk 47. jegyzetében emlí
tett Ludvigh-levél például az alábbiakról tudósít: „Nem gondolnám, hogy Kertbeny a nach ??? Anfang-ot Komá
rom feladásáról már megírta volna, továbbá nem hiszem felőle, hogy gróf Károlyinét abban megemlítené. Inkább 
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Mindezek tudatában eggyel több okunk van feltételezni, hogy Klapka nem tartotta 
szentnek és sérthetetlennek az integer Magyarország axiómáját,51 s adott esetben - hol 
Teleki meggyőződéses-megszenvedett álláspontjához közeledve,52 hol a párizsi Grand 
Orient függőségébe tartozó nyugat-európai szabadkőműves páholyokban akkortájt dívó 
lengyel sugallata53 „Európai Egyesült Államok" eszméjének hódolva, hol a napóleoni 

hiszem azt, hogy a grófné biographiájában fogna Komáromi útjáról szólni, és ez egyik oka annak hogy a grófnék 
[Batthyány Lajosné szül. Zichy Antónia, vö. Molnár András: Batthyény Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg, 1996. 
28-29. o.] arczképét kértem, meert akkor követelhettem volna tőle hogy azt átnézzem mit róluk ír, sőt mondhattam 
volna hogy miután általam bírja az arczképeket, én a czimboraság bűnébe esnék, ha ezt vagy amazt, mi tudni illik 
oda nem tartozik - ki nem törli... Most [Kertbeny] Fazy ellen írt egy brochuret, nem tudom, ha nyomtatják-e már. 
Az Anfang-ban nem gondolnám hogy Komáromról különös felvilágosításokat tudna adni. Thali, Kriváchi 's má
sok vallomásai ugy is tudva vannak legalább az emugrationak egy része előtt, annál többet valószínűn Kertbeny 
sem tud. Ellenben sokkal többet látszik tudni Klapkának mindenféle financz viszonyairól... A komáromi feladás
nak más írója van, és az aligha moraliter agyon nem üti [Klapka] Gyurit. Mak [sic!] írja memoire-jait, és 
Kertbenyre bízta kiadását..." Ludvigh-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1864. szept. 17. MTA Könyvtára, Kézirattár 
Ms. 364/110/1. Még elgondolkodtatóbb az alábbi levélrészlet: „Olvastam Makk emlékiratának a komáromi fel
adást illető részét. Számokkal megmutatja hogy még a várak történetében oly feladási eljárás - ő gyávaságnak és 
árulásnak nevezi - elő nem fordult mint Komáromban. A ki eddig Komáromról írt nem volt competens biró - az 
ember eliszonyodik a történteken. M. ítélete szerint az oosztrákoknak minden ereje kívántatott volna hogy egy év 
alatt a várat bevegye, egy kedvező esemény pedig megakadályozhatta egy év hosszú folyama alatt. Az utókor 
hihetlennek [sic!] fogja mondani, hogy oly várat oly emberre bízhattak, Batthyánit kétségtelenül Klapka adta át az 
osztrák bosszúnak. M. csakugyan bekeveri K-né grófnét, mondja hogy Klapka őtet hálószobájába vezette hol K-né 
volt kinek őtet bemutatta. Izetlenül élczkedik. Minthogy felkérettem hogy ha a munkára észrevételem volna irjam 
meg, éltem az alkalommal. Noha imitt-amott lett volna elég mondani valóm, fukarkodtam még is az észrevételek
kel és csak annyiban tettem hogy ne látszassam egyedül a grófnéra szorítkozni. Ötét illetőleg azon megjegyzést ír
tam: hogy komoly munkához nem illik nő elleni élczeskedés, mi a munka becsét kisebbíti; lehet mondám a törté
neti igazság érdekében megemlíteni hogy közhír szerint B. kiszabadulását a komáromi vár capitulatiója esetére K. 
grófnénak megígérték és hogy ő hívén az osztrák ígéretének maga is mint akkor a várban híre ment a capitulatió 
érdekében szót váltott Klapkával, ha tehát Kl. a női capitulatiora csak ugyan hajlott volna, első gondolatának kel
lett lenni hogy a political foglyok amnestiáját tegye feltételül mert B. gróf élete csak ugy lehete biztos, de ő azt még 
nem is proponálta. 

Okom van hinni hogy ha Kertbeny nem akarná az ízetlen élczeskedést kihagyni és észrevételemmel pótolni, 
Makk által lesz módomban őtet reá kötelezni. Nem akarom, hogy fontosságot adjanak a dolognak, azért figyelem
mel fogom tartani az emlékirat kiadását..." Ludvigh János-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1865. jan. 12. MTA 
Könyvtára, Kézirattár Ms. 364/112. A Klapka és Károlyiné Zichy Karolina közötti „ízetlen élczkedésnek" tápot 
adó szerelmi kapcsolat hátteréről akaratlanul is pikáns részletekkel szolgál Farkas Ernőd munkája. Ebből kihüve
lyezhető a reformkor egyik legvonzóbb hölgyének számító Károlyinénak a sógor-sógornő szintet némiképp meg
haladó gyöngéd viszonya az első felelős magyar kormány miniszterelnökéhez (Farkas 105. o.), s az is kiderül be
lőle, hogy a szerfölött aktív grófnő 1849. aug. 11-i első, majd szept. eleji második komáromi látogatása után a vár
feladást megelőzően már harmadszor tartózkodott huzamosabb ideig az erődítményben. Mindez nem cáfolja 
Ludvigh János diszkréten kezelt s közvetlen forrásból szerzett, ám feledésre ítélt értesüléseit, és megerősítheti 
Urbán Aladár ama gyanúját, hogy a komáromi kapituláció hátteréről (s a Klapka-Károlyiné páros ebben játszót 
szerepéről) még sok mindent nem tisztázott kielégítően a magyar historiográfia. így bármennyire is rokonszenves 
Ludvigh János lovagias gesztusa a szép „delnő" iránt, cenzori szándékai is kétségtelenek, ez pedig aligha szolgál
hatta a „történeti igazság" kiderítésének érdekeit... Vö. tanulmányunk 109. jegyzetével is! 

Vö. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 15. o. és Lukács: A magyar politikai emigráció. 195-196. o. 
52 

L. Miskolczy 7-8. o. A történelmi Magyarország területi integritásának kérdésében azonban 1852-ben 
Andrássy Gyula kemény ellenállásába ütközütt, s Miskolczy megállapítása szerint 1855-ös könyvében csupán 
„óvatosan és csak általánosságban tett hitet a dunai konföderáció mellett". Miskolczy 15. o. 

Vö Handelsman, Marcell: Le Prince Czartoryski et la Roumanie 1834-1850. In: La Pologne au VIIe Con
grès International des Sciences Historiques. Volume II. Varsovie. Société Polonaise d'Histoire, 238-242. o. Adam 
Czartoryski és Teleki kapcsolataira 1. Hajnal 380. o. Czartoryskinek Közép- és Kelet-Európával kapcsolatos elkép
zeléseiről és azok változásairól I. legújaban Romsics Ignác: Expanzionizmus és regionalizmus. Integrációs tervek 
Közép- és Kelet-Európában a 19. században és a 20. század elején. In: Integrációs törekvések Közép- és Kelet-
Európában a 19-20. században. (Szerk. (Jő.) Budapest, 1997. 9-16. és 41-45., valamint 50., 53. o. 
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politika elvárásaihoz alkalmazkodva, hol csupán román partnerei vágyainak elébe vág
va54 - „kérdésbe tételét" nem tekintette tabunak, taktikai megfontolásokból esetenként 
hajlandó volt tárgyalni róla. Akár Kossuth jóval kiérleltebb, elméletileg megalapozottabb 
és összehasonlíthatatlanul következetesebb véleményével, sőt elvárásaival és utasításai
val is szembeszegülve. 

Részben alighanem ugyanide - Wesselényi kétségbevonhatatlan tekintélyére - vezet
hető vissza, hogy tizenhárom évvel később, egy valóban hazárdőrnek tetsző, időlegesen 
Kossuth által is fölkarolt erdélyi katonai akciótervezet esetleges következményeit latol
gatva,55 magát Magyarország volt kormányzóját is kioktatja56 a „dako-román aspiratiok" 
tárgyában. Utalva az 1849 májusában történt abrudbányai mészárlásra, nemcsak arra 
hívja föl a figyelmét, hogy Erdélyben a kettős játék végveszélybe sodorná a magyarságot, 
hanem Hatvani baljós vállalkozását nem kis önbírálattal „a hitetlen szószegés véres em
lékmüvének" minősíti, amely - a kölcsönös bizalom s a magyar-román megbékélés sú
lyos tehertételeként - „kísértetként lebeg" a két nép között. Itt, ezen a ponton az emlékíró 
végre nem „csúsztat", hiszen hiteles források és kitűnő tanulmányok bizonyítják, hogy az 
abrudbányai tragédia olyan mélyen megrázta az akkor már tábornoki rangban lévő Klap
kát, hogy ideiglenes hadügyminiszterként első indulatában azonnal főbe akarta lövetni 

L. még Klapka 320-321. o. Ennek persze határt szabott Kossuth, Andrássy, Vukovics stb. intranzigens ál
láspontja és a nyilvánosság szintje. Amikor pl. egy nagyobb társaságban arról a lengyel-román elképzelésről hal
lott, miszerint Ausztriát a „dákoromán állammá" egyesített Moldvával, Havaselvével, Besszarábiával és Erdéllyel 
kellene kiegészíteni (amennyiben persze lemondana Galíciáról Czartoryskiék javára), élesen kikelt ellene s védel
mébe vette „a történelmi határokat". (Emlékeimből 502. o.). Ezt a közlését egy Bäläceanu-levél is megerősíti, ám 
ebből egyértelműen kiderül, hogy I. Ghicanak és Bäläceanunak korábban mást mondott. Vö. I. Bäläceanu-Klap-
kának, Konstantinápoly, 1855. febr. 10. OL R 295. 6. d. 22. t. 1868-ban viszont, igaz, hogy egy ellene irányuló 
kíméletlen sajtótámadásra válaszolva, még katonásabban erősítette meg 1854-es nyilvános állásfoglalását: „ép oly 
kevéssé tartózkodom annak kijelentésétől, hogy minden daco-roman velleitást minden rendelkezésemre álló esz
közzel, a béke idejében a sajtóban, s ha mindkét nemzet szerencsétlenségére gyászos tettre kerülne a sor, életemmel 
is ellenezni fogok. Ennyit tartottam szükségesnek nyíltan és őszintén elmondani a »Románul« publicatioja és tá
madásaira." Klapka Gy.: Felelet a „Románul" és „Hazánk"-nak. Pest, november 2. Századunk, 253. sz. kedd, no
vember 2.[1868.] A tábornok reagálásának körülményeiről 1. Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 180-181. o. Klapka 
álláspontját (és karakterét) még tovább árnyalják Szemere 1856-os sorai a Golescu-fivérek egyikének a magyar 
emigráció vezetőivel való érintkezéséről: „A nemzetek egyenlőségét Kossuth nem ízlelte, de forgott mint a szélka
kas, sérteni nem akart. Azóta azonban tőle a románok elfordultak. Később Genfben 1854-ben Klapkával és Teleki
vel értekezett a keleti háborúkor kedvezőnek hívén a pillanatot. Jellemző eset volt - emeli ki Szemere - : Klapka 
nem osztozott az elvben (ő a históriai basist védi mint Kossuth); - de még is elfogadta. Teleki az elvet elismerte, -
de midőn programmot írni s aláírni kellett volna kibúvót keresett. Amaz képe a gyönge embernek, ez a diplomatá
nak." Szemere-Vukovicsnak, Párizs, 1856. jan. 5. Szemere Bertalan: Összegyűjtött munkái. V. k.. Levelek ( 1849— 
1862). Pest, 1870. 53. o. Részlegesen idézi Miskolczy: Nemzetiség. 12., 14. o. 

55 L. részletesen Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 109-110., 112-113., 304.0. 
A kétségtelenül sikeres, s ettől elbizakodottságra hajlamos Klapka időnként öntelt hangot üt meg nyugati 

partnereivel is: „... ne beszéljen nekem többé kedves Fazy - írja genfi protektorának - az önök civilizációjáról. 
Keleten az ember ezerszer szabadabb s leghőbb vágyam az, hogy oda visszatérhessek." Másfél hónappal később 
pedig ekként jellemzi önmagát a Fazy vezette genfi radikális mozgalom politikai megítélésének összefüggésében: 
„Mindenkivel kapcsolatban lévén és némileg mindenki bizalmát élvezve mindenki másnál jobban meggyőződhet
tem ama veszélyekről, amelyek jelen pillanatban a genfi radikalizmusra leselkednek..." Néhány sorral lejjebb 
emígy folytatódik a kissé túl szépre sikeredett önkép: „Mindezt sebtében írom önnek s biztos vagyok benne hogy 
nem bántom meg önt szókimondásommal. Ön ismeri érzéseim őszinteségét s az ön iránt táplált vonzalmamat, kö
vetkezésképp amaz okokat is, amelyek e sorok megírására késztettek. - Öreg katona vagyok, akit a legkeményebb 
megpróbáltatások és tapasztalatok edzettek meg - ön mindig és minden körülmény közepette számíthat rám. -
Ami politikai nézeteimet illeti, Ön tudja, hogy soha semmi sem változtathatja meg őket ezen a világon." Klapka-J. 
Fazynak, Ostende, 1851. jún. 16. és Klapka-J. Fazynak, London, 1858. aug. 28. Bibliothèque Publique et 
Universitaire (Genève) Fond (Mss) Fazy, Corr. 5. fol. 44. es fol. 47-48. 
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Hatvanit, s lehiggadva is haditörvényszék elé idéztette.57 Egy visszatorlást mérlegelő mi
nisztériumi beosztottjának pedig kijelentette: „Az oláh [román] nemzetet épp oly kevéssé 
lehet kiirtani mint bármely más nemzetet. Jegyezze meg ezt magának."58 A leendő 
emiszáriustól nem tagadható meg tehát sem az elfogulatlan ítéletalkotás, sem az igazsá
gosságra való törekvés, sem pedig az empatikus mozzanatokat sem nélkülöző méltányos
ság majdani tárgyaló partnereinek „fajrokonai" iránt.59 S ez a magatartás nyilván előse
gítette, hogy a román politikai elit némely tagjával az idők során kitűnő kapcsolatokat 
alakítson ki. 

Az első román személyiség, akit Klapka név szerint is megemlít emlékirataiban, nem 
más, mint Ion C. Brätianu, a Kossuth irataiból ismert Dimitrie Brätianu testvéröccse, a 
magyar tábornok későbbi első számú román tárgyalópartnerének, Alexandru loan Cuza 
fejedelemnek egyik kérlelhetetlen ellenfele, Hohenzollern Károly majdani nagyhatalmú 
miniszterelnöke.60 Legjobb román barátja, a vele élete végéig szoros kapcsolatban lévő s 
őt fenntartás nélkül elfogadó Ion Bäläceanu61 nevét viszont hiába keressük terjedelmes 
visszaemlékezéseiben. Pedig Bem tábornok hajdani adjutánsával, a magyar-román meg
békélés meggyőződéses hívével évtizedeken át levelezett, sőt - mivel annak felesége 
gyakran tartózkodott Genfben - sűrűn összejártak. Klapka arról sem tesz említést, hogy, 
akárcsak ő maga, szinte valamennyi román ismerőse aktív és befolyásos szabadkőműves 
volt.62 Egyelőre nincs rá pontos adat, hogy Klapka, Pulszky Ferenccel együtt mikor lett a 
torinói Dante Alighieri-páholy tagja.63 Teleki László viszont, akihez közeli, bár ellent-

Hermann R:. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. Aetas, 1992. 1-2. sz. 48. o. és 
Uő.\ Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. (A magyar-román megbékélés meghiúsulása 
1849-ben.) Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest, 1994. ELTE Történeti Könyvtár D-623. 

58 
Gelich Rikhard [tábornok]: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Budapest, é. n. in. k. 407. o. 

nyomán idézi Hermann: Hatvani, uo.; 1. még Hermann: Klapka. 37. o. 
Ennek jele egyébként az is, ahogyan az Urbán Aladár által feltárt, Batthyánynak készített jelentésében a két 

román határőrezrednél tett látogatása nyomán az erdélyi románságról szerzett tapasztalatairól beszámol: „ezen erő
teljes oláh [román] nép is igen könnyen megnyerhető volna, ellenkezőleg pedig, ha ti. mi sem történik, tartani le
het: hogy ezen oláh nép nagy erejét számos szász és oláh bújtogatóktól elcsábítva, inkább a magyar érdek ellen 
fogja felhasználni...". Urbán 419. o.; vö. Hermann: Klapka. 9. o. (Az eredeti kéziratban az idézett szövegrészt 1. a 
3. lapon.) Hasonló méltányossággal és igen nagy elismeréssel nyilatkozik a magyar zsidóságnak a szabadságharc
ban való részvételéről: „Függetlenségi harczunkban, 1848-49-ben zsidó honfitársaink is odaadóan részt vettek. És 
nemcsak nagy anyagi áldozatokat hoztak az ügy szolgálatában, hanem személyesen is közreműködtek a harczban." 
Klapka György-Kohn Sámuel förabbinak, Budapest, 1889. nov. 19., idézi Sándor Pál: Az emancipáció történetéhez 
Magyarországon 1840-1849. Századok, 1995. 2. sz. 319. o. nyomán Schweitzer Gábor. A toleranciától az emancipá
cióig. A magyar zsidóság az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Valóság, 1998.9.sz. 101.o. 

60 Klapka 321.0. 
61 Ion [Iancu] Bäläceanu (1828-1914) „mérsékelt liberális" politikus, az egykori havaselvi fejedelem, majd 

kajmakán [kormányzó] (1834-1842, 1856-1858), Alex. D. Ghica „természetes" (házasságon kívül született) fia 
volt, s bizonyára ezzel (is) magyarázható rendkívül szoros, sőt bizalmas kapcsolata Ion Ghicával (1816-1897), 
akivel, ily módon, mind apai, mind anyai (anyja Väcärescu-lány) ágon rokonságban állt. 1849-ben Bem szárnyse
géde, 1859-ben Bukarest rendőrfőnöke s Cuza személyes megbízottja a magyar emigrációval folytatott torinói tár
gyalásokon, 1866-67-ben az Egyesült Fejedelemségek párizsi diplomáciai ügyvivője. 1870-7l-ben konstantiná
polyi ügynök, 1876-82 között Románia bécsi követe, pályáját 1893-1902 között londoni nagykövetként zárta. 
Souvenirs Politiques et Diplomatiques 1848-1903 c. kéziratban maradt műve (a Román Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Kézirattár B.A.R., mss., arh. Ion Bäläceanu, no 1.) a XIX. századi román-magyar kapcsolatok becses, 
ám emlékezeti tévedései miatt bizonyos fokú óvatossággal (forráskritikával) kezelendő kútfője. 

62 Vö. Horia Nestorescu-Bâlcesti: Ordinul masonic roman. Mai puhnä legenda ci mai mult adevär. Bucureçti, 1993. 
Vö. Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie. (Sous la direction de Ligou, Daniel.) Paris, (1987.) 662. o.; 

Berényi 26., 42. o. es Fornaro 193. o. Pulszky torinói pályatagsága viszont 1860-nál nemigen lehet korábbi, hi-
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mondásos viszony fűzte az 1850-es években, már az 1840-es évek végén felvételt nyert a 
párizsi Mont Sina'i páholyba,64 Almássy Pállal, Czecz Jánossal, Vetter Antallal és gróf 
Andrássy Gyulával együtt. 

így, mivel Czecz Jánossal is bensőséges kapcsolatban volt, nem minden alap nélkül 
gyaníthatjuk, hogy a Párizsban is rendszeresen időző Klapka tájékozott lehetett mindar
ról, ami a „Testvérek" szertartásos tanácskozásain terítékre került, köztük - kitüntetett 
helyen - a dunai népek összefogásának „kedvenc eszméjéről" is. 

Minden jel szerint helyesen következtet tehát a Kossuth-emigráció szabadkőműves 
kapcsolatainak monográfusa, B erényi Zsuzsanna Ágnes arra, hogy Klapkát nem csupán a 
honvágy indíttatta, amikor a Svájcban letelepedett magyar emigránsok (köztük Horváth 
Mihály püspök, Puky Miklós és Dessewffy Ferenc) részvételével a Genf környéki 
Carouge-ban 1860-ban új páholyt alapított, s annak az Ister (Duna) nevet adta, hanem a 
délkelet-európai kis nemzetek egymásra utaltságának és oly kívánatos megbékélésének 
rokonszeves gondolata is áthatotta kezdeményezését.65 

A rövid életű „szabálytalan [magyar] páholy"66 körüli szabadkőműves csetepatékból 
viszont egyértelműen kiderül, hogy bármilyen formai (alaki) hibákat követtek is el (eset
leg) a számkivetett magyar „Testvérek", Klapka ekkortájt már az elérhető legmagasabb 
rangot viselte, így - a torinói Frapolli szabadkőműves nagymester véleménye szerint -
„teljeskörű felhatalmazással" bírt, hogy tetszése és belátása szerint bármilyen szabadkő
műves szervezeti egységet (úgymint „Fejezetet", „Törvényszéket", „Konzisztóriumot", 
„Legfelsőbb Tanácsot" stb.) létrehozhasson.67 

Mindez esetleg arra utalhat, hogy szabadkőművesi tevékenységének kezdete korábbi 
keletű annál, mint amelyre torinói páholy tagságának a szabadkőműves lexikonban talál
ható adataiból következtethetnénk, s talán mégis Ács Tivadarnak68 van igaza, aki ezt az 
1850-es évek elejére teszi. 

szén „április utolsó hetében" érkezett a piemonti fővárosba. Pulszky 238. o. E páholynak „számos tagja volt az 
emigrációból", s föltételezésünk szerint politikai jellegű témákról is társaloghattak. Erre látszik utalni, hogy az 
1864-es magyarországi szevezkedés egyik kulcsfigurája, Nedeczky István 1863. őszi torinói látogatásakor rögvest 
kérte felvételét, 1. Nyárádi Gábor. Júdáspénzért a bajtársakat... Adatok az Almásy-Nedeczky-szerveszkedés törté
netéhez (1864). Hadtörténelmi Közlemények, 1997.2. sz. 251. o. 

Berényi 28. o.; 1. még Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Budapest, 1913. (második, bővített kiad.) 83. o. 
Vö. Miskolczy: Magyar-román dialógus. 14. o. A gróf különben, aki Svájcból visszatérve a rue St. Honoré 240. 
szám alatt lakott, 1854. február 23-án átlépett a »L... de Saint-Lucien« páholyba. A Telekire vonatkozó szabad
kőműves adatokat 1. Bibliothèque Nationale, [Paris] Manuscrits, Baylot, Fm2 634 és Baylot Fm2 188. A Türr Ist
vánra vonatkozó adatok uo. Fm2 89. A Klapka-Teleki viszonyhoz 1. Szénássy 104. o. 

Berényi 34. o. és Fornaro uo., valamint Arató 83. o. L. még Tibor Denes: Un imprimeur hongrois à Genève 
au siècle dernier. Revue du Vieux Genève, Année XIII. No 13. (1983.) 58. o. Vö. Abafi Lajos: A szabadkőműves
ség története Magyarországon. Budapest, 1993. (reprint) 436. o. Nem zárható ki az sem, hogy a páholy nevének 
megválasztása valamiképpen összefügg Jules Michelet Duna-szimbolumával, és (a dél-kelet-európai) „népek kö
zös harcának eszményé"-vel, vö. Miskolczy: Nemzetiség. 24-26. o. 

Ruchon, François: Histoire de la franc-maçonnerie à Genève de 1736 à 1900. Genève, 1935.272. o. 

Berényi 37. o. Frapolliról 1. Fritz, Luigi Polo: Lodovico Frapolli e l'emigrazione ungherese nel 
Risorgimento italiano. In: Rassegna Storia Toscana. A. XXXIX (1993.) . 

Ács 631-632. o. Vö. Szénássy 89. o. Nem zárható ki, hogy erre csupán 1858-ban került sor, amikor a tábor
nok, Cavour segítségével, szard útlevelet kapott, és szeptemberben meglátogatta a piemonti miniszterelnök. Len
gyel: Klapka György emlékiratai. 86. o. 
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Ennél is fontosabb azonban, hogy a magyarok látogatta párizsi Mont Sina'f és a román 
emigránsok által kitüntetett szintén párizsi La Rose du Parfait Silence,69 majd később a 
román fejedelemségek uniója egyik bölcsőjének tekintett galaci, bukaresti, iaçi és brüsz-
szeli L'Étoile du Danube (Steaua Dunärii)70 egyaránt a skót ritusú (francia) nagypáholy, a 
Le Grand Orient de France függőségébe (alávetettségébe) tartozott, amelyet III. Napóle
on nem csupán megtisztelő figyelmével tüntetett ki, hanem épp ekkortájt vont a Második 
Birodalom hathatósabb ellenőrzése alá. így a magyar és román „Testvéreket" nem csu
pán a szabadkőművesség emberiség- és világjobbító univerzalizmusa fűzte össze, hanem 
- gyaníthatóan - a délkelet-európai térségbe irányuló francia gazdasági és főként politi
kai érdekviszonyok szövevénye is. Klapka szabadkőműves körökben élvezett tekintélyé
nek s egyszersmind e páholyok francia orientációja közvetett bizonyítékának látszik az 
is, hogy a Magyarországi Nagy Oriens 1869-es megalakulásakor a Le Grand Orient de 
France Klapkát választja (jelöli) pest-budai képviselőjének.71 

A francia gazdasági, pénzügyi szálat tovább erősítette az a tény is, hogy az 1851-ben 
Svájcba átköltözött Klapka hamarosan rendkívül gyümölcsöző kapcsolatot épített ki egy 
nagyformátumú helvét bankárral, a genfi Republikánus Párt egyik vezéralakjával, James 
Fazyval.72 Kitűnő fellépésével s megnyerő modorával olyannyira a bizalmába férkőzött, 
hogy rövidesen Fazy pénzintézetének, a Banque Generale de Suisse-nek a tisztviselője,73 

valóságos commis voyageur-je (utazó ügynöke) lett. Ez a pozició nemcsak viszonylagos 
anyagi biztonságot, hanem még nagyobb mozgásteret teremtett számára, hiszen ezentúl 
Fazy bankjának képviseletében hivatalos minőségben bukkant föl hol Párizsban, hol 
Brüsszelben, hol Torinóban, hol Konstantinápolyban, s az ő nevéhez fűződik a genfi 
pénzintézet isztambuli fiókjának a Banque Ottomane-nak (Banque de Turquie) a meg
alapítása is 1857-ben.74 Állása, anyagi helyzetének javulása s nyilván Fazy hathatós tá
mogatása lehetővé tette, hogy 1855 júniusában a „Köztársaság szabad honpolgára" cí
mért folyamodjék75 a genfi Államtanácshoz. Honosítási kérelmét „préavis favorable" 
(kedvező előzetes értesítés, tulajdonképpen: elbírálás) minősítéssel 1855. július 25-én 

Vö. Nestorescu-Bälcesti 60-62. o. L. még „Tableau des Membres Composants la R... L... La Rose du 
Parfait Silence, Or... de Paris 5847", Bibliothèque Nationale, Manuscrits, Baylot Fm2 181 (1) es Fm2 99, Doss. 2. 

Nestorescu-Bälcesti 64-66. o. Vö. Serbanesco, G:. Histoire de la franc-maçonnerie universelle. Son rituel 
son symbolisme. (Paris), 1966. 325., 327., 333., 340-343. o. 

71 Berényi 38. o. Vö. Ács 632. o. és - az egész kontinenst behálózó „szabadkőműves szálról" - Szénássy 90. o. 
Klapka 1867 utáni szabadkőművesi működéséről 1. még Arató 84. o. III. Napóleonnak a nemzetközi szabadkőmű
ves mozgalom ellenőrzésére vonatkozó törekvéseihez 1. Sturdza, Mihai Dim:. Junimea societate secretä. Ethos, 1. 
füzet, Paris, 1973. 81. o. Vö. Lantoine, Albert: Histoire de la franc-maçonnerie française. La franc-maçonnerie 
dans l'état, Paris, 1935. IX. fej. (La franc-maçonnerie sous Napoléon ID.) 321-335. o. 

72 Koltay-Kastner 53. o. Vö. Klapka 411-412. o.; Lengyel: Klapka György emlékiratai. 25. o. Klapka és Fazy 
kapcsolataihoz 1. még Ruchon, François: Histoire politique de Genève. Tome second (1846-1907). Genève, 1953. 
181. o. es Documents relatifs à l'histoire de la Banque générale suisse. Genève, 1864. 

Lengyel: Klapka György emlékiratai. 25. o. Fazyval folytatott üzleti és politikai tárgyú levelezését a genfi 
Bibliothèque Publique et Universitaire, Fazy, Corr. 5. őrzi, feldolgozta Chapuisat, Edouard: Le Général Klapka et 
Genève. Klny. a Nouvelle Revue de Hongrie 1936 júliusi számából. Budapest, 1936. 1-12. o. 

Lengyel: Klapka György emlékiratai. 25. o.; La plaque commemorative Klapka à Genève inaugurée le 10 
juillet 1908 par la Hungária Société des Étudiants Hongrois à Genève. Budapest, 1910. 10. o. 

75 

La plaque 10. o. 
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tárgyalta a testület,76 honosításának dátuma 1856. február 2. Állampolgári esküjét 1856. 
május 20-án tette le.77 így 1849. október 5-én Bécsben kiállított osztrák útlevele és az 
Egyesült Államok konstantinápolyi konzulátusán - valószínűleg első isztambuli tartóz
kodása (1853-1854) során - szerzett amerikai passzusa78 után immár svájci személyi 
igazolványa birtokában folytathatta szerteágazó nemzetközi tevékenységét - valóságos 
világpolgárrá vált. 

Új hazájához különben Klapka nem bizonyult hálátlannak: a Neuchâtel kanton fel
ségjoga kapcsán kirobbant, háborúval fenyegető porosz-svájci konfliktus idején a genfi 
Nagy Tanács megbízásából három másik főtiszt közreműködésével részt vett a svájci 
hadsereg újjászervezésében,79 mi több, 1857. január 8-án kinevezték a genfi véderő főpa
rancsnokának.80 Az ellentét békés megoldása után is megőrizte az önkéntesek katonai 
instruktora címet, állampolgári kötelezettségeit pedig 1857. április 1-től nagysikerű stra
tégiai előadássorozattal rótta le. Ennek témája viszont - logikusan - a magyar szabad
ságharc hadtörténete volt.81 Nem vált tehát hűtlenné szülőföldjéhez sem, s vállalkozásá
banjoggal látjuk a „kettős kötődés" korai harmonikus megnyivánulását. 

A svájci úti okmány s még inkább a genfi banktisztviselői poszt természetesen újabb 
ajtókat nyitott meg Klapka előtt. Egy adat szerint a generálist maga James Fazy mutatta 
be az olasz érdekérvényesítés szempontjából szerfölött sikeresen zárult 1856-os párizsi 
kongresszus fáradalmait Genfben kipihenő Cavournak,82 aki - miként Koltay-Kastner Je
nő korábban kimutatta - „már politikai pályafutásának megkezdése előtt együttműködött 
vasútépítői és egyéb gazdasági vállalkozásaiban a Fazy bankjával, és a párizsi Crédit 
Mobilier-nél is volt megbízható embere, Alessandro Bixionak, a későbbi Garibaldi tá
bornok, Nino Bixio fivérének személyében".83 Ha pedig Koltay-Kastner, Marcel Emerit, 
Lengyel Tamás és újabban Lukács Lajos nyomán84 azt a tényt is számításba vesszük, 

République et Canton de Genève. Archives ď Etat de Genève. Etrangers, C. No 36. Département Justice et 
Police, 1855. 

77 

La plaque 11. A Városi Tanács 1856. február elsején tárgyalta Klapka ügyét, míg Puky Miklós kérelmét 
1855. december 14-én tűzték napirendre. L. Tibor Denes 59. o. Vö. [/. K.]: Il y cent ans, un générale hongrois 
devenait citoyen de Genève. Genevois, 1956. május 26. sz.; és [A-M. G.]: Genève sur plaques. Le bouillant Ma
gyar de la rue des Paquis. Journal de Genève, 1981. február 16. sz. 

78 
L. a 71. számú jegyzetet! 1858 augusztusában, mint már utaltunk rá, piemonti útiokmányt is szerzett, Len

gyel 26. o.; Szénássy 86. o. Vö. jelen tanulmány 41. jegyzetével! Konstantinápolyi tevékenységéhez 1. még Thomas 
Lengyel: Die Ungarn und der Krimkrieg, Jahrbuch der graf Klebelsberg Kuno Instituts für Ungarische 
Geschichtforschung in Wien (Unter Mitwirkung Árpád von Károlyi's und Dávid Angyaľs redigiert von Direktor 
Julius Miskolczy) VIII. Jahrgang Budapest, 1938. 136-246. o. 

79 
La plaque 11-12. o.; Lengyel: Klapka György emlékiratai. 25. o. 

80 
La plaque 13. o.; Lengyel: Klapka György emlékiratai, uo. 
La plaque 13-14 o. Klapka előadásainak kéziratai megtalálhatók: OL R 295. Klapka György iratai, 2. cs. 5. t. 

(Hemann Róbert szíves közlése.) 
82 

Koltay-Kasner 53. o. Klapka nagyon jó benyomást tett Cavourra, „igen jó képességű és nagyon tisztán látó 
embernek" nevezte {Jászay Magda: Cavour. Budapest, 1986. 191. o.), „aki adott esetben (megfelelő körülmények 
között) szolgálatokat tehet nekünk". Formaro 104. o. (9. jegyzet) L. még Szénássy 86-86. o. 

Koltay-Kastner 53. o. Vö. Pulszky 187. o. 
Lukács: A magyar politikai emigráció. 132. o.; Emerit VHJ. fejezet (L$ mission de Victor Place à Paris.) 98-

122. o. Vö. G. Zane: Probleme de économie financiarä ín timpul domniei lui AI. I. Cuza. In: Cuza Vodä in 
memoriam. (Kiad. L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub) Iasi, é. n. (1973.) 261., 327. o. Klapka mindenesetre gazdasági 
kérdésekről (a Nagyvárad-Brassó vasútvonal tervezett meghosszabítása Ploieçti, Buzäu, Bräila, esetleg 
Custendge/Constan{a-ig stb.) is levelezett román partnereivel (pl. Bäläceanu-Klapkának, Nice, 1859. dec. 13. OL 
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hogy Klapka kenyéradója, a Banque Générale de Suisse tevékenyen részt vett a francia 
nagypolitika különféle „vállalatai" bel- és külföldi - egyebek közt a délkelet-európai tér
ségbe irányuló - tranzakcióinak finanszírozásában, nem nehéz elgondolni, milyen szerte
ágazó, erős nemzetközi gazdasági, pénzügyi érdekszövetség állt a tábornok keleti tervei 
mögött, s miért tárgyalhatott - csaknem egyenrangú félként - a Crédit Mobilier-nél érde
kelt Jérôme Napóleonnal vagy később a súlyos nehézségekkel küzködő új román állam
alakulat, az Egyesült (Dunai) Fejedelemségek uralkodójával, Alexandru loan Cuzával. 

A vele csaknem egyidős Cuzához85 egyébként különleges, valószínűleg alkati hason
lóságra visszavezethető kapcsolat fűzte, amely a román fejedelem részéről többször is ki
fejezett rokonszenv-nyilvánításban és feltétlen bizalomban86 nyivánult meg. Klapka ezért 
mindvégig bízhatott abban, hogy sikeres találkozóikra s megkötött megállapodásaikra te
kintettel bármikor újra egyetértésre tud jutni a román főhatalom birtokosával. Karakte
rükben,87 hajlamaikban volt valami rokon vonás: mindketten vonzódtak a hatalomhoz, 
éltek is vele, ám a diktatórikus módszerektől, a kíméletlen, durva lépésektől egyaránt 
idegenkedtek, s csak végszükség esetén alkalmazták őket. Sokkal jobban kedvelték a 
„kombinációkat", a gondosan kitervelt stratégiát, de nem volt tőlük idegen az intrika és -
főként Cuza esetében - a diplomáciai cselszövés sem. Mindketten szerették a jó társasá
got (Cuza az italt sem vetette meg), és kifejezetten vonzó férfiak lévén, a szebbik nem 
körében is nagy népszerűségnek örvendtek. Klapka azonban e tekintetben visszafogot
tabb volt, gondosan ügyelt partnerei jó hírére.88 Ugyancsak közösnek mondható vonásuk 

R 295. 6. d. 22. t.), iratai közül több, a fejedelemségekben olajkincs kiaknázására vonatkozó följegyzés is előkerült 
(pl. „Puits de Naphte-Ozokerite (cire fossile) de Moldavie" OL R 295/17.), egyik 1859-60-as ügynöke egy francia 
vegyészmérnök (Olivier de Lalande) volt. L. pl. O. de Lalande-Klapkának, Párizs, 1860.ápr. 21. OL Régi Klapka 
hagyaték. Vö. Bobango, Gerald /.: The Emergence of the Romanian National State. East European Quarterly, 
Boulder, 1979. 105. o. Az „összefonódás" mértékére vall, hogy még annak ötlete is felmerült, hogy „Napóleon 
Cousinja (Jérôme Napóleon, Plon-Plon herceg) ot (sic!) Duna Confederatio Királya lehetne". Türr-Klapkának, 
Turin, 1860. márc. 4. OL R 295. 10. d. 22. t. Klapkának Türrel való jellemtorzító (egyébként kölcsönös) rivalizálá
sának nyomait 1. Szemere: Naplóm. II. k. 235-236. o. Szemere kommentárja: „a mi embereink gőgjükben megbo
londulnak." Uo. 236. o. 

85 
Alexandru loan Cuza 1820 március 20-án született (1. Giurescu, Constantin C: Viafa ci opera lui Cuza Vodä. 

Bucuresti, 1966. 61. o. és Bobango 42. o.), míg Klapka 1820. április 6-án látta meg a napvilágot. (Csupán érdekesség
ként: Klapka 1864-es emisszánusát, Arthur Seherthoss grófot viszont 1820. március 23-án anyakönyvezték, 1. Kienast 
34. o., 1. jegyzet, megjegyzendő viszont, hogy Genf kanton nyilvántartásában az 182 l-es évszám szerepel, I. Archives 
d'Etat de Genève, Etrangers, Rg. 12, P. de S. Mariés, 1866.23-21-4660.) Vö. Kertbeny 56. o. 

Ennek jele, hogy amikor a szorult anyagi helyzetben lévő generális 1865 nyarán - hároméves időtartamra -
40 ezer frankot kért kölcsön tőle, a román uralkodó, egyik bizalmasa, Pissotzky ezredes révén, öt napon belül a 
rendelkezésére bocsátotta a kívánt összeget, 1. Klapka-Cľuzának, Párizs, 1865. aug. 7. A Román Tudományos 
Akadémia Könyvtára (B. A. R.), Kéziratttár Cuza Archívum, Levelek, 1865-1868. (5174.) 3-4. fol.; Klapka átvé
teli elismervényének kelte 1865 aug. 12. (uo.) Amikor viszont a határidő lejárta után az időközben trónfosztás ál
dozatává vált betegeskedő román fejedelem emlékeztette őt adósságára, a tábornok újabb haladékot kért a korábbi 
hallgatása miatt amúgy is csalódott Cuzától. Egyenlőre nincs adatunk arról, hogy a kölcsönt visszafizette volna, I. 
Cuza-Pissotzkynak, O-Döbling, 1868. febr. 19. és Klapka-Cuzának, Pest, 1868. ápr. 8., B. A. R. 5174. 10-11., 
15. fol. Klapka leveleit, valamint az összeg átvétekét igazoló elismervényt közli Brätianu 157-159. o. 

87 
Cuza jelleméről 1. Canini, Marco Antonio: Vingt ans d'exil. Paris, 1868. 213-214., 220. o.; Xenopol, A. D.: 

Istoria Românilor din Dacia Traianä. Vol. XIII. Domnia lui Cuza Vodä 1859-1866. Partea întâia. Bucureçti, é. n. 
16-19. o.; Giurescu 69-70. o.; Bobango 46., 72-74. o.; Emerit 72-73. o.; 77.o. Ugyancsak a francia történész rög
zíti a Klapkát még Konstantinápolyból ismerő Lallemand francia konzul sorait, aki így ajánlja a generálist jászvá
sári kollégája (V. Place) figyelmébe (Klapka) ,A szó rossz értelmében véve nem forradalmár. Magyar hazafi és 
Ausztria ellensége." (Emerit 87. o.) A tábornokkal szoros munkakapcsolatba kerülő Place véleménye alapján egy 
helyütt „Tenace généraľ'-nak, „makacs tábornok"-nak minősíti. (Emerit 124. o.) 
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a jószívűség s a már-már a könnyelműség határát súroló adakozókedv, erős költekező 
hajlammal párosulva. Emiatt vagyont egyikük sem gyűjtött, talán igényük sem volt rá. 
Végül, de nem utolsósorban mindketten katonák is voltak. Cuza, közvetlenül fejedelem
mé választása előtt, már a moldvai csapatok főparancsnoka89 és mindezek mellett - szá
mos jel szerint - magas rangú szabadkőműves.90 Olyannyira, hogy akad olyan vélemény 
is, amely ezzel hozza összefüggésbe kettős fejedelemmé választását is.91 Az viszont bi
zonyítottnak látszik, hogy legközelebbi moldvai munkatársai (az Alecsandri-fivérek, 
Costache Negri, Mihail Kogälniceanu) és legádázabb havaselvi ellenségei (C. A. Rosetti, 
Dimitrie és Ion C. Brätianu) egyaránt szabadkőműves „Testvérek" voltak. Klapka tehát 
ebben a vonatkozásban is teljesen egyenrangú félként léphetett velük sorompóba. Már 
csak azért is, mert hozzájuk hasonlóan megtévesztő tökéletességgel beszélt és írt franciául.92 

A generális azonban komolyabb játékos volt annál, semmint svájci banktisztviselő
ként, majd Cavour és III. Napóleon emisszáriusaként learatott keleti babérjaival beérte 
volna. Bonyolult karaktere93 minden talányos összetevőjének fölfejtése természetesen 
meghaladja ezen írás kereteit és lehetőségeit. Ám tettei, ügyes és célratörően szerkesztett 
francia és német nyelvű publikációi, emlékiratai (sőt, el nem küldött fogalmazványai) is
meretében is szembetűnő mérhetetlen érvényesülési vágya, állandó bizonyításkényszere, 
ami mögött valamiféle öröklött vagy nagyon zsenge korban rögzült94 bizonytalanságot, 

Klapka: Emlékeimből. 2. kiad. 20. o. (Katona Tamás előszava.) A nyugat-európai szalonokban aratott sike
reiről 1. Vadnai 432-433. o. Vö. Pulszky halotti búcsúztatójával, Arató 130. o. 

89 
L. Xenopol 17. o. és Ivänescu, D.: Contribufii la biografia lui Alexandru loan Cuza înainte de domnie. In: 

Cuza Voda in memoriam. 83. o. Vö. Giurescu 68., 70. o. 
90 

A bizonyító erejű dokumentumok erre vonatkozóan még hiányoznak, ill. ellentmondásosak, egy adat kivé
telével, amelyre Miskolczy Ambrus bukkant orosz levéltárakban folytatott kutatásai során: Cola galaci orosz kon
zulnak Giers orosz külügyminiszterhez 1860. dec. 23-i levelében (Miskolczy A. szíves közlése), 1. Trócsányi 
Zsolt-Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. Budapest, 1992. 125. o. Cuza híveinek és ellenfe
leinek szabadkőmüvesi tevékenységéhez 1. Nestorescu-Bálcesti 208., 250-251., 394., 450. o. Vö. Uő. 289.0. 

91. G. Serbanesco 341. o. Vö. Canini 214-215., 221. o. 
92 

Kivételes nyelvérzékét dicséri, hogy előkerült levelei és egyéb dokumentumai csaknem hibátlan franciaság
gal íródtak, holott 1849 augusztusában németül nem tudó orosz partnereivel folytatott tárgyalásai során „Klapka 
szabadkozott amiatt, hogy nagyon rosszul fogja magát kifejezni". Nyikolaj Vasziljevics Iszakov: A magyarországi 
hadjárat 1849-ben. In: A magyarországi hadjárat, 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. (Vál. és a 
bev.-t írta Rosonczy Ildikó. A jegyzeteket Rosonczy Ildikó és Katona Tamás készítette.) Budapest, 1988.439. o 

93 
Jellemével kapcsolatban egyik volt bajtársának egy Shakespeare-idézet jutott eszébe: „úgy vegyültenek / Az 

elemek benne, hogy fölkelhet-e / A természet, s a világnak mondhata: / Ez férfi volt". Idézi - Villecz János: Egy 
Sáros vármegyei honvéd naplója. Villecz Boldizsár 1848-49-es honvédszázados elbeszélése után írta — . Eperjes, 
1898. 5. o. nyomán - Hermann: Klapka György tevékenysége. 62. o. (2. jegyzet). Az elhíresült Klapka-Petőfi 
konfliktus (1. részletesen a Hatvány művének 927. oldalán hivatkozott helyeken) beható elemzése alapján Dienes 
András irodalomtörténész „ Klapka hiúságát, elöljárói gőgjét és a Vécsey -ügyben teljes tájékozatlanságát" hang
súlyozza, 1. Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, 1959. 4. o. L. még 
Urbán A.: Petőfi Sándor honvéd százados. In: Uő.: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Budapest, 1981. 
388. és 407. o. Ugyanakkor Csorba László -Klapka és Garibaldi viszonyának 1862-es alakulása kapcsán -joggal 
hívja fel a figyelmet a tábornok „elvei" és érdekei közötti nem túl elegáns megfelelésekre és Garibalditól 
elhatárolódó, a Laussanne-i Italie-ban publikált nyílt levelének negatív konnotációira. Csorba László: Garibaldi 
élete és kora. Budapest, 1988. 321-323. o. 

Ebben talán az is szerepet játszhatott, hogy édesanyját, Kehrer Juliannát, alig egyéves korában (1821-ben) 
elvesztette. Vö. Klapka: Emlékeimből. 2. kiad. 31., 606. o. Úgyszintén mérlegelendő, hogy igen korán tudomást 
szerezhetett valamiképpen arról is (legalábbis gyaníthatta némely körülményből, netán atyja viselkedéséből egyet s 
mást öntudatlanul is rögzített tudaralattijában ), hogy Klapka József neve szerepel Joseph Graf Sedlnitzky minisz
ter - az Oberste Polizei - und Zensurhofstelle elnöke - „A magyarországi és magyar ügyekben megkérdezett" bi
zalmasainak jegyzékében. L. Pajkossy Gábor, „mit welcher ich in geheimer Dienstverbande stehe". Sedlnitzky 
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belső nyugtalanságot sejthetünk. Feltűnő az a gondos igyekezet is, amellyel az önmagáról 
kialakított képnek (imágónak) kívánt minél tökéletesebben s minden áron megfelelni - az 
utókor szemében is. Ebben a vonatkozásban talán neki sem tett jót, a túl gyorsan, ha nem 
is túl könnyen szerzett renomé, hiszen Komárom után tényleg nem adhatta alább, s nem 
egy kortársához hasonlóan joggal érezhette, hogy az osztrák-orosz önkény 1849-ben 
nemcsak hazája jövőjét ásta alá, hanem az ő karrierjét is derékba törte. Bár racionálisan 
talán fölfogta, ám érzelmileg ő sem hitte el, hogy a történelem csak ennyi (noha nem kevés) 
esélyt kínált föl számára. Holott ő is - miként Kossuth,95 Szemere, Teleki, Perczel és a többiek 
- meggyőződéssel vallotta: arra van hivatva, hogy „megmentse a hont", s ebben a nemes ver
sengésben lehetőleg ő legyen az első az egyenlők között. A katonák között - Görgey kiesésé
vel - mindenképpen. 

A kortársak szemszögéből mindez azonban távolról sem volt egyértelmű. Mészáros 
Lázár 1848-49-ben eleve gyanakodva figyelte, ösztönös fenntartással kezelte.96 Még kri
tikusabb Batthyány Kázmér volt külügyminiszter véleménye, aki egy 1850 végén Ludwik 
Tadeusz Bystrzonowskihoz intézett levélben ekképpen jellemezte a tábornokot: „Klapka 
nem nagy ember, nem is nagy generális, amilyennek elhitetni szeretné magát emlékiratai
ban. Ügyes és néha szerencsés, ez minden... Görgey visszhangja csupán, akit gyűlölt, 
mert mindig el kellett viselnie fölényét."97 

magyarországi besúgói a reformkor hajnalán. In: Miscellanea fontium históriáé Europae. Emlékkönyv H. Balázs 
Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. (Szerk. Kalmár János.) Budapest, 1997.338., 340., 342., 344., 357. o. 

.Ez t -az emigrációs léthelyzetben tovább erősödő romantikus (nárcisztikus) érzést -jól világítják meg Kos
suth Széchenyi halálával kapcsolatos és épp Klapkához intézett sorai: „Széchényi [sic!] meglőtte magát! irtózatos! 
Ki nem mondhatom mennyire megrázott e borzasztó eset. - Ellenségem volt mindig az életben - 48-ban ha kezet 
fog velem, min annyi őszinteséggel kínálkoztam - tán ketten együtt megbírtuk [sic!] volna menteni a hazát. - De 
akár miként viselte legyen is magát irányomban, fényes csillag volt hazánk borús egén - nem így kell vala pályáját 
végeznie - nem így; hanem olly dicsőséggel melly tévedéseit felejtve, érdemeit magasztos fénnyel adta volna át a 
maradéknak. Batthyány [sic!] a vérpadon! - Széchényi [sic!] ön gyilkolással a bolondok házában - mi száműzöt-
ten 's én különösen nyomorúságban! -illyen az élet!" Kossuth-Klapkának, London, 1860. ápr. 10. OL R 295. 8. d. 
22. t. Széchenyi különben „nem éppen elismerően nevezte »okos lottériásnak« a komáromi kapitulánst". L. 
Hermann R.\ Klapka György: Emlékeimből. (S. a. r., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás.) 
Budapest, 1986.) Recenzió. Hadtörténelmi Közlemények, 1987. 1. sz. 82. o. Vö. Deák Lstván véleményével: (Gör
gey után Klapka) „a második legsikeresebb magyar hadvezér" Deák 272. o. A számkivetettség megh&sonlásainak 
lélektani mozzanataihoz 1. még Miskolczy: Nemzetiség. 8-9., 11-12. o. Egyébként épp Szemere jegyezte föl nem kis 
malíciával Perczelről, hogy „csak ő [Perczel] menthette s mentheti meg a hazát", Szemere: Naplóm. II. k. 132. o. 

„Uraim, itt már le a kalappal! Ez mindannyiunk között egy számmal többet bírt. Mint Triász áll ő, azaz: te
mesvári lény, magyar alakítmány és quod plus est: római lelkület. Utóbbivá forradalmunk egyik teremtője avatta 
akkor, midőn teremtménye süllyedésnek indult, - hanem az mit sem tett; -ő rendületlenül állott." Idézi Hermann: 
Klapka György tevékenysége. 39. o. és Hermann: Klapka. 5. o. Vö. Hajnal 384. o. Jókai viszont rokonszenvvel és 
feltétlen bizalommal örökíti meg a hadtest-parancsnokká előlépett ezredes első intézkedéseit: „A kormány tehát 
Klapkát kínálta meg a felső-tiszai sereg vezényletével, akkor még névtelen, fiatal tisztet, de akinek legelső szavai
ból ki lehetett ismerni: hogy aziránt, amit tenni akar, tiszta öntudata van." Jókai Mór. Emléksorok. Napló 1848— 
49-ből. (Kiad. Nemeskéri Erika) Budapest, 1980. 50. o. Klapka ténykedését, pozitív előjellel, szembeállítja 
Mészároséval, uo. 51-52. o. Hasonlóan vélekedik a „fiatal ezredes" tevékenykedéséről Kászonyi Dániel is: 
„Klapka nem maradt tétlen: Nyíregyházától egészen a Tiszáig nyomult előre. Újra lelket öntött e demoralizált 
csapatokba... Most már ezek is hősiesen verekedtek..." Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. (Ford. Kosáry 
Domokos. A bev.-t és a jegy.-t írta Márkus László.) Budapest, 1977. 238-239. o. Klapka hadvezéri képességeinek 
burkolt bírálatát adja az 1849. aug. 10-i „kitöréssel" összefüggésben Kempen von Fichtenstamm, Johann Franz ( 
Az ostorsuhogtató), 1. Küzdelem, bukás, megtorlás. (Kiad. Tóth Gyula.) 2. k. Budapest, 1978. 109. o. 

97 
Batthyány-L. Bystrzonowskinak, Kütahya, 1850. dec. 12. Czartoryski Múzeum Levéltára, Krakkó, EW 

1523a, idézi Borsi-Kálmán B.: Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820-1892. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1989. 4. sz. 593. o. L. még Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar sza-
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Úgy látszik Batthyány állásfoglalása nem maradt hatástalan. Amikor a francia vezetés 
adatokat gyűjtvén kiszemelt keleti ágenséről, 1859 elején Bystrzonowskihoz fordult in
formációkért, Czartoryskiék egykori magyarországi megbizottja - jelentése 2. pontjában 
- ezt írta a francia uralkodónak: „Klapka tábornok nagy hírnévnek örvend, intelligenciá
ját tekintve talán túlzottan; úgy tűnik, hogy a Magyarok külföldön elismerik zászlóvivő
jüknek; az országban (hazában) talán nem örvendene ennek a presztízsnek."98 Szemere 
1852-ben papírra vetett álláspontja is Batthyányéra emlékeztet: „Klapkának híre na
gyobb, mint érdeme. Hiú mint egy asszony, gyönge mint gyermek. Mint politikus nem 
számít, nem ismeri az elvnek, mit vall, első corollariumait sem, mint férfi nem határozott. 
Kossuthot gyalázza, és mégis hódolni ment, nekem mint demokrata szövetséget ajánl, és 
elleneimhez csatlakozik."99 Érdekes, hogy a csaknem mindenkivel meghasonlott, egyre 
elszigeteltebb és kiegyensúlyozatlanabb Szemere 1859-es véleménye - talán a tábornok 
keleti eredményei láttán - némileg árnyaltabb és kedvezőbb: „Klapka jó hazafi, ez igaz, 
de hiú mint egy leány, ingatag mint egy gyermek, mint katona bátor, mint vezér félénk, 
erélytelen, játéka környezetének, az országot s népét s ennek történetét nem ismeri, e 
részben tudatlan, német nevelést kapott; szóval gyönge jellem, de nem rossz ember."100 

Kossuth - akit emberismerete gyakran cserbenhagyott101 - Klapkával kapcsolatban nem 

badságharcból. Okmánytár. (Kiad. Hermann Róbert és Pelyach István.) Budapest, 1990. 168. o. A Görgey-Klap-
ka viszonyhoz, ill. Görgey fölényéhez 1. Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-
ben. I. k. Budapest, 1988. (A bevezetőt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. A kötetet szakmai szempontból ellenő
rizte Kosáry Domokos.) 456-457., 463-464. és H. k. 69. o. L. még Krivácsy József. Görgey és Klapka vagy az 
1848/49-ki önvédelmi harcz. Budapest, 1881. (A nehéz természetű, összeférhetetlen Krivácsy Türr István elleni 
áskálódásairól 1. Lukács: A magyar politikai emigráció. 239-240. o.; Klapka lejáratását célzó akcióját 1. a 47. jegy
zetben.) L. újabban Hermann: Görgei emlékiratai. 2-3., 46., 52., 62-63. o. Klapka Batthyány Kázmér 1851-52-es 
Kossuth-ellenes fellépéséhez való viszonyulásához 1. Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest, 1990. 190-192. o. 

Bystrzonowski följegyzései, Czartoryski Múzeum Levéltára, EW 1521/b. Érdekes persze az is amit a 
többbiekről referál: 1. „Teleki Gróf Ur, a magyar kormány régi ügynöke, népszerű politikus, honfitársai tisztelik és 
méltó e tiszteletre: gyöngeségét és puhaságát (?) róják fel neki" 3. „Kossuth Úr... erények és hibák (gyarlóságok) 
elegye, méltó képviselője a kornak, amelyből kiemelkedett [szó szerint: »felszínre dobta, hirtelen fölvetette«]. Kül
földön kicsi a presztízse; belül (otthon) a felső osztályok undorodnak és borzadnak tőle, de a tömegek körében va
lóban népszerű... meg kell szerezni..." 4. „Perczel T/áborn/ok az egyedüli aki egy bizonyos pontig helyettesítheti 
Kossuthot. Perczel T/áborn/ok telivér hazafi... A magyarországi [polgár]háború kezdetén a Magyaroknak a Szlá
vok feletti uralma barbár kifejeződése (képviselője) volt, de a hadjárat során sokat változott: ma még jobban érti 
ezt a kérdést..." Vö. Szemere véleményével (Perczel kivételével) a 99. jegyzetben hivatkozott mű 150-152. lapjain. 

99 
Szemere: Naplóm. I. k. 150. o. Idézi Katona Tamás Klapka memoárjainak második, kiadása elé írt színvo

nalas bevezető tanulmányában, 10. o. L. még A föld megőszült. Emlékiratok, naplók az abszolutizmus (Bach) ko
rából. (Kiad. Tóth Gyula.) 1. k. Budapest, 1985. 228. o. Egy évvel korábban a szabadságharc hadvezéreit jelle
mezve Szemere egy tömör mondatban összegezte véleményét: „Klapka mint alvezér van helyén" Szemere uo. 118. 
o. és A föld megőszült... 223. o., 1. még Szemere: Politikai jellemrajzok. 32. o. Szemere 1849-ben is úgy tartotta, 
hogy Klapka „legügyesb vezéreink egyike volt, - kiben nem volt semmi szoldateszki hajlam" (uo. 156. o.) és „Ne
ve jól hangzik a katonai világban" (uo. 327. o.), ,jó katona, de mégsem elég vállalkozď' (uo. 373. o.). Pozitív 
Marx Károly véleménye is: „Klapka a magyar forradalom egyik legjobb tábornoka volt", idézi Szénássy: Klapka. 
2. kiad. 135.0. 

100 Szemere: Naplóm. II. k. 131. o. Szemere Naplója egy másik helyén is állítja - A. G. Golescu Klapkával való 
1854-es genfi találkozójának tanulságait leszűrve -, hogy „Klapka oly gyönge, hogy mindenre rááll". (Uo. 60. o.) 

101 Kossuth (és Klapka) emberismeretéről Tanárky Gyula az alábbiakat jegyezte föl: „A Nemzeti Igazgatóság 
három tagja közül egyik sem valami különös nagy emberismerő. Klapka szemére veti Kossuthnak Gált és Makkot 
- ez amannak Kupát (bizony vethetne többet is)..." A Kossuth-emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula Naplója 
(1849-1866). (Kiad. Koltay-Kastner Jenő.) Budapest, 1961. 342. o. L. még Pálóczy Tamás-Kubinyinak (?), 
Turin, 1864. nov. 3. OL R 296/11., valamint Hentaller Ixijos: Kossuth és kora. Budapest, 1894. VI. o. („Volt még 
neki egy nagy baja: Az emberismeret hiánya! Kossuth Lajos oly kevéssé ismerte ki embereit, hogy egész hosszú 
élete nem vala elegendő arra, hogy a hozzá közel álló emberekben csalatkozzék.") 
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tévedett: „Nem mondom, hogy au fond [lényegében] Klapka nem jó ember - hanem 
mondom, hogy gyönge, ingatag, nem megbízható, ambitiosus - és a mit fájdalommal ta
pasztaltam: intrigáns. 

Görgey is csak intrigáns ambitiosus volt nem ex professo [hivatásos] áruló - mégis 
elvesztette a hazát."102 A Görgey-Klapka párhuzam, jobban mondva a történelmi ismét
léskényszertől való félelem oly mértékben aggasztotta Kossuthot, hogy ennek jóval a 
fenti, 1866-ban kelt sorait megelőzően is gyakran adott hangot környezetében. Tanárky 
Gyula, az emigráció krónikása már 1859-es feljegyzéseiben ekképpen örökített meg Kos
suthnak a tábornokról alkotott véleményét: „Kossuth, ha Klapkával van dolga, mindig 
Görgeyvel gondol - és méltán, mert ha ama gárdista valamivel jobb fiú is, mint eme gár
dista, azért adandó alkalommal ama gárdista kezében is aligha sokkal jobban volna 
placirozva az ország üdve, mint eme gárdistáéban."103 Másfél évvel később a volt kor
mányzó részletesebben is megindokolta álláspontját: „Klapkában csakugyan manifes-
tálják magukat néha egyes árnyalatai a Görgey-féle szellemnek. És ha e vokálok maguk
ban véve nem azonosak is azokkal, miknek összege Görgeynek irtózatot gerjesztő 
misteriosus jellemét alkotja, hasonló körülményekben, mégis aggodalomra engednek 
helyet hasonló következményektől. A leglényegesebb és legvigasztalóbb különbség a 
kettő között az, hogy Görgeynek szive fenékig rossz. Klapka szive pedig jó. Jó, de gyen
ge. Aminő hajthatatlan amazé, oly könyen hajtható ezé. A mindent elnyelő ambitio pedig 
Klapkában nem sokkal kisebb, mint Görgeyben."104 

~ Kossuth Lajos Iratai. VI. k. (S. a. r. Kossuth Ferencz) Budapest, 1898. 193. o. Az idézet első része: „Klap
kával egy kalap alá nem állok. Nemcsak azért, mert neki nincsenek állandó elvei - ma így - holnap úgy, ma le
mond a politikai szerepről - egy óra múlva minden lében kanál, ma proclamálja Brüsszelből, hogy nekünk semmi 
jogunk a nemzet ügyébe avatkozni, holnap nem tudom mit csinál. Ezt mind mellőzném. De annak emlékezetét 
nem mellőzhetem, hogy hátam mögött ellenem conspirait, s pedig conspirait kapcsolatban a legequivoque-abb 
elemekkel, s oly eszeveszett kalandoros tervek alapján, melyek a magyar névre a legnagyobb homályt vetették..." 
Uo. 192. o. Vö. Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból. (I-HIk. Budapest, 1880-1882.) Hl. k. 739-740. o. L. 
még a 255. jegyzetet is ! 

Tanárky Gyula Naplója (i. m. 43. o.) nyomán idézi Kosáry I. k. 344. o. 
Uo. 190-191. o. (1860. nov. 12-i feljegyzés) idézi Kosáry uo. 348. o. (Mintegy másfél évvel később, nem 

sokkal szakításuk előtt, ezt írta a tábornokról: „Klapkát jó szíve azzal a vén kalandor Crouyval [Crouy-Chanel 
Ágost herceg, aki magát - tévesen - az Árpádoktól származtatta, s bejelentette igényét a magyar trónra] 
compromittans barátságba hozta. - Mindig választó falakat húz a politikai s magány viszonyok közt. - így tesz 
Pulszkyval is, kinek Londonban alig ment feléje is míg én voltam vele, - most meg kenyeres pajtási barátságba lé
pett. Nagyon nehéz dolog illy viszonyok közt az egyetértés. Aztán nincs erély! erély! erély! és következetesség." 
Kossuth-Nemeskéri Kiss Miklósnak, San Francesco ď Albaro, 1862. ápr. 2., közölte Kun József-Bőhm Jakab: 
Kossuth Lajos levelei Nemeskéri Kiss Miklóshoz. Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 3-4. sz. 239. o.) Hivatalo
san viszont Kossuth 1859-ben így vélekedett Klapkáról, épp (talán) legnagyobb erényét - tárgyalóképességét, 
kompromisszumkészségét - vonva kétségbe: „Sem szándékom, sem okom [Klapka] jellemében kételkedni, csak 
annyit mondok tehát, s annyit akarok hinni, hogy járatlan lévén a diplomáczia sikamlós ösvényén, nem elég hatá
rozott kifejezéseivel tévedésbe vitte mind a hatalmakat, mind az emigráczió egy részét, míg ő maga e tettre - vá
gyás becsületes nyugtalanságától elragadtatva - a furfangos hatalmak testetlen kecsegtetéseit biztosított valóság 
gyanánt fogadta..." Kossuth-Szarvady Frigyesnek, London, 1859. márc. 26., 1. Kossuth: Irataim. I. k. 165. o. L. 
még Kossuth-Szarvadynak, London, 1859. ápr. 2., közölte Koltay-Kastner Jenő: Iratok a Kossuth-emigráció tör
ténetéhez 1859. Szeged, 1949. 50. o. Vö. Szemere: Naplóm. II. k. 218., 222. o. Egy esztendővel később - némileg 
túlértékelve a Magyar Nemzeti Igazgatóság politikai súlyát és tényleges lehetőségeit - még mindig így vélekedett: 
„Ha külföldön s különösen Parisban és Turinban lehet valamit tenni hazénk javéra, azt csak mi hárman, [Teleki] 
Laczi, K.[lapka] és én tehetjük, kik az illető hatalmakkal constituait solidáris (!? [Horváth Mihály betoldása]) vi
szonyban vagyunk. De hogy sikerrel hathassunk, okvetlenül szükséges, hogy a haza állásunkat, tekintélyünket tá
mogassa, s nekünk alapot, támaszt nyújtson." Kivonat Kossuth Lajosnak Jósika Miklóshoz 1860. ápr. 29-én írt le
veléből, közölte Horváth Mihály: Kossuth Lajos újabb leveleire — . Pest, 1868. 121.0. 
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Klapka megítélése tehát - legalábbis magyar kortársai gondolatvilágában - nem füg
getleníthető a Görgey-Kossuth polémiától, amely az ő személyiség fejlődésére, egész to
vábbi életére is erősen rányomta a bélyegét. Menekült tőlük, nálánál erősebb karakterük 
egyszerre vonzotta és taszította, jelenlétükben meghátrált, tetteit s főként célkitűzéseit 
mégis hozzájuk mérte, a távolból is nekik akart megfeleni, őket szerette volna túlszár
nyalni. Mivel azonban a róla alkotott magyar kép mindmáig a hazai történetírás egyik 
legsúlyosabb dilemmájának szerves része, s így óhatatlanul az objektivitást nehezítő ér
zelmi mozzanatokat105 is tartalmaz(hat), talán nem fölösleges egy semleges kortárs, a vele 
gyakran érintkező, terveit és személyiségét is jól ismerő velencei olasz újságíró, Marco 
Antoni Canini véleményét is mérlegre tenni: „Klapka karrierje - írja Canini 1868-ban 
közzétett emlékirataiban - épp oly ragyogó volt, mint gyors. A fiatal tiszt, aki Metternich 
idején talán húsz vagy harminc év alatt kapaszkodhatott volna föl a tábornagyi rendfoko
zatig, 1848^19-ben néhány hónap alatt tábornok lett, mindazt elérte, ami a legfőbb rang 
[ti. a fővezérség] alatt van. Oda is eljuthatott volna, ha hazája [országa] köztársasággá 
alakult volna át. Tehetsége összhangban állt a körülményekkel, amelyek közepette nagy 
történelmi szerep jutott neki. 

Klapka összes képessége közül - folytatja elemzését Canini - a képzelőerő a legha
talmasabb. Ez a túltengő, túláradó képzelet az, amely némely férfi esetében a zsenialitás 
jele, vagy azt helyettesíti. Amit ez a cseh nevű Magyar mindenekfelett kíván, az nem 
más, mint az izgalom. Izgalmakat keres a csatatéren, a kártyaasztalnál, a pénzügyi kom
binációk hideg számvetésében. Hát nem izgalmas dolog száz-, kétszázezer frankot nyerni 
egy csapásra? ...S mindezt azért, hogy jól, fényűzően éljen az emberfia, igazi Magyar
ként: ez a nép mindig egy kicsit ázsiai maradt. Ez [az összeg] arra is jó, hogy megossza 
az ember politikai barátaival és másokkal... De hát ez éppúgy elolvad, mint napsütésben 
a hó... Mi a teendő ilyenkor? Új izgalmakat kell keresni, ismét a remények és az aggo
dalmak között kell tengődni. 

Miként minden rajongó és izgága ember - erősíti meg Canini magyar kortársai véle
ményét - Klapka is könnyen befolyásolható, hagyja magát sodortatni, néhanapján még 
becsapni is, egyszer-másszor elbátortalanodik, erőt vesz rajta az apátia.106 De ez nagyon 
rövid ideig tart csupán. Miután pár pillanatig magába roskad, rögvest magához tér és új 
magasságokat céloz meg. Rajong mindenért, ami szép, nemes és magasztos. Nincs olyan 
előkelő idegen, aki nála szívesebben ad igazat Garibaldinak. Csodálja és szereti őt... 
Klapka - tapintja ki figyelemre méltó társadalomlélektani érzékkel az olasz újságíró - , 

Vö. Kovács István: A mártir-hadsereg fővezére és az „áruló" emlékezetének históriája. Kosáry Domokos 
Görgey-könyvének margójára. Kortárs, 1996. 2. sz. 24-31. o. A vita folytatódásához 1. pl. Görgey contra Kossuth. 
Kossuth Lajos: A forradalom végnapjairól. Görgey Artúr. Gazdátlan levelek (S. a. r., a bev.-t és jegyzeteket írta 
Pusztaszeri László.) Budapest, 1989. 5-20. o. Meghaladásának újabb ígéretes kísérletét 1. Hermann R.: Kossuth és 
Görgei. Rubicon, 1992. 2. sz. 24-25. o. 

Klapka szeszélyességére, hangulat és vélemény változásaira van még egy magyarázat: a vele nem túlzottan 
rokonszenvező, jellemét, tevékenységét lépten-nyomon csepülő Tanárky - egy bizalmas, a tábornok egyik barát
nőjétől származó értesülés alapján - »habitualis hachis-evő«-nek mondja. L. Tanárky Gyula Naplói. OL R 195/2. 
14. k. 102. fol. (1864. ápr. 20-i följegyzés). (Az emigrációs pletykák szerint Klapka eme barátnője - Hoschek Mari 
- a hitves szerepére is aspirált, ám a tábornok 1864 nyarán „egy szép 's fiatal, de nem vagyonos angol leányt vett 
nőül". L. Vidats József-Dunyov Istvánnak, Turin, 1865. jan. 10. OL R 24. 2. es. Klapka a házasság tényét brüsz-
szeli barátai előtt is elhallgatta, vö. Ludvigh János-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1864. dec. 10. MTA Könyvtára, 
Kézirattár Ms. 364/111/1.) Vukovics Sebő viszont, Canini leírásával egybehangzóan, „vonásai legfőbbjével, 
szentimentalitással" jellemezte a tábornokot, 1. Vukovics 15. o. 
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bár nézetei elég demokratikusak, szokásai arisztokratikusak. Hajlamai az arisztro-
kratákhoz kötik, velük van bizalmas viszonyban. Ha a demokraták hasznosak számára, 
magától értetődön kihasználja, majd ejti őket. 

Legutóbbi találkozásunkkor azt mondta nekem: »Nézze Marco Antonio... A szegény 
Klapka egy szép napon megöregszik; pihenésre vágyik.« Szó sincs róla... Ha holnap al
kalom nyílna rá, hogy kardot rántson és ütközetet vezessen, mint 1848-49-ben, habozás 
nélkül megtenné. Élete utolsó órájáig mozgalmasságra, izgalomra lesz szüksége."107 

Canini megállapításait épp azért idéztük ilyen hosszan, mert elfogulatlanságához nem 
férhet kétség, mi több, nagyfokú empátiával s emellett rokonszevvel örökíti meg Klapka 
vonásait. Véleménye egyetlen elemében sem cáfolja, inkább csak szerencsésen kiegészíti 
Klapka magyar osztályos- és sorstársainak nemegyszer indulatos, irigység, bosszúság 
vagy harag szülte ítéleteit. „Komárom hőse" szerinte is ragyogó képességű, fantáziadús 
stratéga, de zseniális vezérkari érzéke nem érvényesülhet „egy Görgey vagy Damjanich 
vasmarka"108 nélkül; kitűnően beszél németül, magyarul és franciául, de szónoki képes
ségekkel nem rendelkezik. 

Könnyen, leleményesen, célratörően és sikeresen szerkeszt pamfletet és emlékiratot, 
de nem történész s nem szépíró; meggyőzően és hatásosan érvel (kivált, ha személyes ér
dekei úgy kívánják), de másoktól átvett gondolatokkal operál, elméleti felkészültsége 
minimális, történeti tudása hiányos, ismeretei felületesek. Kombinációs képessége, stilus
es arányérzéke viszont lehetővé teszik, hogy így is élvezetes és hatásos írásműveket pub
likáljon, melyek megörökítik nevét; belső bizonytalanságait, nyugtalanságát, állandó lá
zas aktivitással, parttalan érvényesülési vággyal, folytonos helyzetváltoztatással, talmi si-

Canini 178-180. o. Megváltozni nem tudott, nyugalomba nem vonult, anyagi nehézségei sem hagyták el: 
„1873-ban... a nagy pénzügyi »krach« után csak felesége családjának segítségével sikerült egyáltalán vagyonilag 
talpraállnia, 1877-ben újabb keleti utazást tett... ezek után már csak üzleti ügyekben utazott... egyre fokozódó 
anyagi gondok közepette... Utolsó éveit is állandó utazgatással töltötte" - írja Katona Tamás Klapka Emlékeinek 
2. kiadása elé írt, sokszor idézett bevezetőjében.(19. o., vö. Eötvös 95. o.) Canininak tehát igaza volt s talán nem 
csak ebben a vonatkozásban.... Halálának és temetésének körülményeiről I. Eötvös 92-100. o. és Vadnai 435-436. 
o. A generális 1892. május 20-án bekövetkezett haláláról a magyar szabadkőművesség is megemlékezett. Egykori 
bajtársa (s turini páholytársa, majd a „János rendű Symbolikus Nagypáholy" nagymestere) Pulszky Ferenc rövid, 
megható beszédben búcsúztatta némi, ám, annál érthetőbb elfogultsággal: „...szabadságharczunk egyik dicső vezé
re, fényt és dicsőséget árasztott nevére és a honvéd seregre, melynek vitéz, győzelmes tábornoka volt... A legrokon
szenvesebb, legnemesebb jelemek egyike... a történelem megörökíti nevét, mint a haza egyik leghívebb, legkitű
nőbb fiáét. Rendkívüli időben rendkívüli férfi volt..." Arató 130. o. L. még Edvi-IUés László[iv]: Örök keletbe 
költözött Klapka György testvérünk emlékezete. (írta és az Arad keletén dolgozó »Összetartás« czimű törvényes és 
tökéletes szabadkőműves páholy 1893. szept. 23-án tartott gyászmunkáján elmondta —. ) Arad, 1894. A páholy 
kiadása. Ugyancsak szabadkőművesek anyagi hozzájárulásával állították Klapka emléktábláját a Rue de Paquis 
28. sz. épület falán, ahol a generális lakott (1. dr. Berényi Zs. Á.: Nyolcvanéves Klapka György genfi emléktáblája. 
Magyar Nemzet, 1988. máj. 10.) és a „Reform" szabadkőműves páholy kezdeményezésére készült el a tábornok 
komáromi szobra - Róna József (maga is szabadkőműves testvér) alkotása - , amelyet ünnepélyes keretek között 
1896. nov. 15-én lepleztek le. L. dr. Berényi Zs. Á.: A szabadságharc hőseinek emléke Komáromban. Magyar 
Nemzet, 1988. jún. 11., 14. o. Vö. Szénássy 128-129. o. (Mint Berényi Zsuzsanna Ágnes szíves közléséből meg
tudtuk, Klapkának a Kerepesi úti temetőben lévő emlékművét is szabadkőműves szimbólumok díszítik.) 

108 Katona Tamás: Komárom, 1849 július 2-11. In: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. 101. o. Vö. 
Klapka: Emlékeimből. 2. kiad. 20-21. o. (Katona T. előszava.) L. még Damjanich egyik indulatos megnyilvánulá
sát az 1849. ápr. 6-i isaszegi ütközet fejleményeivel összefüggésben: „Mit ér Klapka előrenyomulása?... Ha nem
sokára megint egy részeg honvéd szédülésről panaszkodik, egy másik pedig fölrántja a tülténybotját: akkor Klapka 
tüstént újra fog jajveszékelni, hogy zászlóaljai halálra fáradtak és hogy elfogyott a töltés; azzal aztán megfordul és 
engem megint cserben hagy." Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 49. években. 
(Ford. Görgey István.) Budapest, 1911.1. k. 288. o. 
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kerek hajszolásával, ugyanakkor jelentős politikai missziók teljesítésével egyenlíti ki. 
Mindeközben egyre csökkenő hittel, mégis kitartóan várja, hogy a történelem még egy 
esélyt: valamilyen újabb világraszóló haditettet kínáljon fel neki, hogy Görgey109 és/vagy 
Kossuth helyébe léphessen. 

A „kívülről vezérelt" állandó identitászavarban szenvedő, a „polgáriasulás" és „neme-
sedés" határmezsgyéjén megrekedt,110 nézeteit konjunkturálisán változtató, karakterének 
és felkészültségének hiányosságait tehetségesen kompenzáló személyiség: „a kompro-

Teljességgel nem zárható ki, hogy ez a bevallhatatlan szándék (ösztönös törekvés) indíttatta, amikor barát
nője, Karolyi Györgyné útján német nyelvű levelet, jutattott el hozzá, felvetve - egyebek közt - azt a kérdést, hogy 
e helyzetében miért él tovább". L. Kosáry I. k. 309. o. Görgey reagálását 1. uo. Vö. Hermann: Klapka György: 
Emlékeimből. Recenzió. Hadtörténelmi Közlemények, 1987. 1. sz. 81. o. és Hermann: Görgei emlékiratai. 42. o., 
valamint a jelen tanulmány 218. jegyzetében hivatkozott, Lodovico Frappolihoz intézet levelének idézett soraival 
is. Az ebben és a 218. jegyzetben rögzített megnyilvánulásaiból kirajzolódó önképnek csupán látszólag és részben 
mond ellent az az objektívnek tetsző, saját és Görgey hadvezéri képességeit, személyiség vonásait higgadtan ösz-
szehasonlító válasz, amelyet az 1880-as évek végén adott Szilágyi Dezső azon kérdésére, „kit illetett meg igazán a 
szabadságharcz fővezérlése?" Klapka felelete: „- Görgeit... A stratégiában én ugyan erősebb voltam... De a főve-
zérséghez egyéb is kell. Szükséges, hogy katonái egyszerre szeressék és féljenek tőle nagyon... hogy osztozni bírjon 
a közlegénnyel minden strapácziójában. Szükséges végül, hogy menél nagyobb a baj, annál tisztábban lásson és 
higadtabban gondolkozzék, mert csak így fordíthat a bajon. E három kiváló képesség nagy mértékben megvolt 
Görgeiben, s ezért illette őt meg közülünk leginkább a fővezérség." Vadnai 434-435. o. Klapkára fiatalabb éveiben 
is jellemző volt a tárgyilagosságra való törekvés jobb pillanataiban képes volt kívülről látni magát s kiváló arány
érzéke is hozzásegítette, hogy a valós s igen kemény hierarchiában elhelyezze magát. Alkalmazkodási képessége 
azonban, megítélésünk szerint, csupán leplezi határtalan becsvágyát, kortársaival való állandó versengését, „önbe-
csének" - kompenzatív jellegű - folytonos kidomborítását. Az idealizált önképét zavaró tények, mozzanatok mód
szeres eltagadása, elhallgatása, illetve manipulálása is arra vall, hogy halála pillanatáig, sőt a síron túl sem adta fel: 
bízott az utókor ítéletében és megszépítő emlékezetében. (Talán olyannak szerette volna látni és láttatni magát, 
amilyennek Pulszky lefestette? Vö. a 107. jegyzetben olvasható Pulszky-emlékbeszéddel!) Bárhogy álljon is a do
log, Pálffy János kortársi véleménye ellensúlyként nagyon is ideülik, s akár nekrológként is megállná a helyét: 
(Klapka) „Több fontos megbízást, köztük Komárom biztosítását nagyszerűen teljesített. Megírta és kiadta német, 
magyar és angol nyelven emlékiratait meg az 1848/49-ki hadjárat történetét... eszes, becsületes ember, s emléke 
tiszteletben áll a nemzet előtt." L. Pálffy Ľ. k. 146. és 74. o. (Pálffy adataira Filep Tamás Gusztáv hívta fel a fi
gyelmemet, amelyért ezúton fejezem ki köszönetemet.) 

Dilemmájáról őmaga így vall: „Vajon csakugyan ennek a cseh nemesnek sarjadéka vagyok-e, vagy egysze
rű polgáremberektől származom - ez a kérdés, megvallom, nekem soha egyetlen álmatlan éjszakát sem okozott; 
ellenben nagy elégtételemre szolgált az a tudat, hogy nagyatyám, aki Magyarországon új otthont talált, általán ked
velt és nagyrabecsült férfiú volt." (Klapka: Emlékeimből. 2. kiad. 30. o., részlegesen idézi Hermann: Klapka. 7. o.) 
Canini imént idézett sorai („avec des opinions assez démocratiques, a des habitudes aristocratiques. Ses 
accointances naturelles sont avec les aristocrates" - Canini 180. o.) ennek ellenkezőjét bizonyítják, akárcsak - pa
radox módon - az, amit a nála másfél évvel idősebb „gróf Károlyi Györgynével (szül. zichi és vásonkeöi gr. Zichy 
Karolinával) való hosszas viszonyára... közös természetes gyermekükre" (Klapka: Emlékeimből. 2. kiad. 14. o 
Katona T. előszava) vonatkozó, „rá nézve kedvezőtlen részletek" emlékirataiból való gondos kigyomlálása kap
csán feltételezhetünk. Vö. Gudenus János József: A magyarországi fönemesség XX. századi genealógiája. II. k. 
(K-O.) Budapest, 1993. 34. o. (Az adatért Csorba Lászlónak tartozom köszönettel.) Klapka magán és családi éle
téhez 1. még Eötvös 78., 82., 86. o. Vö. Iványi 245-246., 249. o. (Iratai hazakerülésének körülményeiről uo.) Az 
elmondottaknak nem mond ellent Teleki Lászlóval ápolt felemás viszonya sem, Teleki ugyanis „igen hiú ember"-
nek ismerte meg már 1849-ben, 1856-ban, a genfi kaszinóban „párbaja volt Klapkával", ám - Kemény. G. Gábor 
megállapítása szerint - kapcsolatuk „csak a Magyar Nemzeti Igazgatóság megalakulása idejétől hidegült el, mert 
Teleki voltaképpen akkor ismeri fel az Igazgatóság katonai-gazdasági szervezőjének fogyatékosságait" (tegyük 
hozzá: Kossuth Telekihez intézett „felvilágosításai" nyomán is). L. különösen Teleki László-Kossuthnak, Melun, 
1859. szept. 26. OL Kossuth-gyüjtemény I. 2907., közölte Horváth Zoltán: Teleki László 1810-1861. Budapest, 
1964. II. k. 318-319. o. Klapka viszont mindvégig büszkén hivatkozott korai barátságuk fentmaradt dokumentu
maira, 1. Kemény G. Gábor. uo. 87. o. A tábornok különben egyik arisztokrata példaképének tekintette Telekit, és 
1853-ban „legjelesb diplomatánknak" minősítette (Klapka 455. o.), föltehetően azért is, mert lelke mélyén ő ennél 
jóval többre vágyott. Teleki talán valóban műveltebb, felkészültebb és következetesebb volt nála, de - későbbi erő
feszítései és 1859-6l-es részsikerei fényében - utólag úgy tetszik Klapka tévedett: ő maga volt a magyar (Kossuth-
) emigráció első számú diplomatája. Vö. Miskolczy: Nemzetiség. 6. o., 1. még e tanulmány 54. jegyzetét is.) 
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misszumok embere"1" azonban - paradox módon - így és ezért váratlanul alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy egyéni tulajdonságai révén, individuumként, egy, az övétől (a kö
zép-európai nemesi típusú „hungarus" társadalomfejlődéstől) számos vonatkozásban kü
lönböző, részben más társadalomtörténeti alapon szerveződő, eltérő kulturális hagyo
mánnyal s más politikai beidegződésekkel és morális attitűddel rendelkező képlet - a ro
mán diplomácia112 - vele egyívású, franciás műveltségű, többnyire hozzá hasonlóan sza
badkőműves tagjainak partnere legyen. 

//. 
Klapka György tábornok 1859-6l-es romániai tárgyalásai és a „nagypolitika" 

A Kossuth-emigráció román kapcsolatai 1859-1864 között, így 1860-61 fordulóján is 
az európai hatalmi erőviszonyok bonyolult rendszerébe illeszkedtek, s bár kétségtelenül 
volt öntörvényű saját dinamikájuk, ez csak erősen áttételesen érvényesült; külpolitikai 
összefüggéseikből kiragadva e kapcsolatok téves következtetésekre teremtenek alkalmat. 
Ezért mindenekelőtt azt kell tudatosítanunk, hogy a kérdéses időszakban a magyar emig
ránsok és a román politikusok tevékenysége főként a francia-piemonti-osztrák érdekek, 
illetve érdekellentétek függvényében értelmezendő, s egészen röviden az alábbiakban 
összegezhető: 

III. Napóleon politikájának legfőbb célja uralkodásának ebben a szakaszában a szent 
szövetségi rendszer két legerősebb tartópillérének, Oroszországnak és Ausztriának a 
gyöngítése volt. Ez az oka végső soron azoknak a francia diplomáciai erőfeszítéseknek, 
melyek Törökország és Anglia bevonásával s Piémont csatlakozásával a krími háború 
(1853-1856) kirobbantásához és az 1856. március 30-i párizsi békéhez vezetnek.113 Az 
orosz hatalmi túlsúly időleges felszámolásának témánk szempontjából legfontosabb kö
vetkezménye egy lehetőség szerint életképes ütközőállam létrehozása az Al-Duna vidé
kén, mely meggátolja a cári csapatok átvonulását a Balkán és Konstantinápoly felé.114 Ez 
bizonyos fokig angol s természetesen román érdek is, a román liberális reformnemzedék 
legfontosabb célkitűzése s egyúttal legnagyobb sikere. Joggal tekintenek tehát a román 
hazafiak III. Napóleon Franciaországára mint a román egységtörekvések legfőbb támo
gatójára, s érthető, hogy a két román fejedelemség 1859. január 24-i egyesülése után is 
elsősorban tőle várják tettük diplomáciai elismertetését és további akcióik segítését. 
Ugyancsak saját belső erőforrásainak elégtelensége, készteti Cavour piemonti miniszter-

Hermann: Klapka György tevékenysége. 39. o. 
Vö. Borsi-Kálmán Béla: A román reformnemzedék bölcsőjénél. In: Uő: Kihívás és eretnekség. Adalékok a 

román-magyar viszony történetéhez. Sepsiszentgyörgy, 1996. 7-25. o. 
113 

Diószegi István: Klasszikus diplomácia - modern hatalmi politika. Budapest, 1967. 163-169. o., 1. még 
Uő.: A hatalmi politika másfél évszázada 1789-1939. Budapest, 1994. 105-112. o. 

Ofetea, Andrei: Ínsemnätatea istoricä a Unirii. Studii, 1959. 1. sz. 31. o.; Zeletin, St.: Burghezia românâ. 
Origina ci rolul ei istoric. Bucure§ti, é. n. [1925.] 43. o.; Pàtrascanu, L.: Un veac de írämíntäri sociale. Bucuresti, 
1969. 225. o.; Stan, Apostol: Grupäri si curente politice în Romania între Unire ci Independent (1859-1877). 
Bucureçti, 1979. 140. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 318. o. Vö. Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája 
896-1919. Budapest, 1987. 221-282., 285. o. L. még Miskolczy: Nemzetiség 30-31. o. 
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elnököt és munkatársait, hogy az olasz egység megteremtése érdekében elképzeléseiket a 
francia szándékokhoz kössék115 s azoknak akár alá is rendeljék.116 

Az egységes Itália létrehozásának első lépcsője Lombardia és Velence megszerzése 
volt, mely elsőrendű osztrák érdekeket sértett, akárcsak Moldva és Havasalföld egyesülé
se, hiszen 1854-57 közötti osztrák okkupációjuk117 arra vall, hogy Ausztria nem tett le 
véglegesen bekebelezésükről.118 A bécsi diplomaták számára ugyanis félő volt, hogy a fe
jedelemségek egyesülése hosszú távon - Magyarország, Erdély és Bukovina román lakos
ságára való tekintettel - veszélyessé válhat a birodalom szilárdságára.119 Emiatt Ausztria, 
Törökország mellett, a román egységtörekvések legnagyobb ellensége ezidőtájt. 

1859 elején a frissen megválasztott román uralkodó, Alexandru loan Cuza helyzete is 
ingatagnak látszott, a kettős fejedelemválasztás tényének diplomáciai elismertetése oszt
rák részről váratott magára, s a fejedelem úgy ítélte meg, hogy az új államalakulat számá
ra Ausztria jelenti a legnagyobb veszélyt. Adott volt tehát a francia, olasz és román érde
kek időleges és részleges találkozása, melyekhez szervesen illeszkedtek a Kossuth-
emigráció tervei, lehetőséget teremtve a változó intenzitású és esélyű együttműködésre. 
Ebben a helyzetben a magyar emigráció vezetői, rossz előérzeteiket s fenntartásaikat fél
retéve, hajlandóknak mutatkoztak részt venni a francia-olasz tervek megvalósításában, 
azzal a feltétellel, hogy viszonzásképpen az olasz-francia csapatok segítik Magyarország 
függetlenségi harcának újrakezdését, azaz nem csupán taktikai célból, ijesztgetésre, az 
osztrák hadsereg megosztására használják majd föl őket.120 

Ez a hatalompolitikai, stratégiai háttér volt az alapja az 1859. március 29-én Iasiban 
megkötött első Klapka-Cuza megegyezésnek,121 melyben a román fél kötelezettséget 

Renouvain, Pierre: Histoire des relations internationales. Tome Cinquième. Le XIXe siècle. Paris, 1954. 
318. o.; Diószegi: Klasszikus diplomácia. 167-168. o. 

Akárcsak a román hazafiak, vö. hogyan ajánlotta fel hazáját 1853-ban I. C. Brätianu Franciaországnak: „A 
román állam megalakulása az egyik legszebb vívmánya volna Franciaországnak... A román állam hadserege Fran
ciaország hadserege volna Keleten, Románia Fekete-tengeri és dunai kikötői a francia kereskedelem közbeeső 
lerakatai... E gazdag ország nyers termékei előnyösen ellátnák a francia gyárakat, s ezek viszont nagy felvevőpiacot 
találnának országunkban. Végül Franciaország élvezné a gyarmatából származó minden előnyt, anélkül, hogy eb
ből kifolyólag kiadásai lennének... Anyaország hiányában régóta elfogadtuk, hogy Franciaország második hazánk 
legyen; ez az ország kútfője lett erkölcsi és szellemi életünknek." Brätianu, 1. C: Memoriu asupra Românilor dat 
împâratului Napoleon al III-lea (Paris, 1853). In: Din scrierile si cuvîntarile lui I. C. Brätianu. 119-120. o. Balázs 
Sándor magyar fordításában - C. Rädulescu-Motru: Cultura romána si politicianismul. Bucuresti, 1904. nyomán 
-idézi Molnár Gusztáv: Kis román eklektika, avagy partnernek tekinthető-e Francise Päcurariu. Limes, 1989. 1. sz. 
214. o. Hasonló tartalmú levéllel fordul a francia császárhoz 1856 tavaszán a havasalföldi hazafiak egy másik cso
portja (V. Boerescu, C. N. Racotta, G. Alexiano, G. Vernescu) is, egyebek között egy Napóleon-sarjat kérve a 
„Román Királyság" trónjára, 1. „A Sa Majesté, l'Empereur des Français" Párizs, 1856. márc. (a dátum olvashatat
lan!), B. C. S. (Bukarest), Fond St. Georges LXVIL72 -64. Vö. Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. I. fej. 129. jegyzet 
és Miskolczy: Nemzetiség. 30-31. o. 

Diószegi: Klasszikus diplomácia. 166. o. 
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Kovács: A Kossuth-emigráció. 314. o. 
119 Ofetea 32.0. 

Szabad Gy.: Kossuth 1860/61-es politikájának jellemzéséről. Századok, 1961. 6. sz. 924. o.; Diószegi: 
Klasszikus diplomácia. 179. o. 

121 Kossuth: Irataim. I.. k. 369-371. o. (Szövegét legutóbb közölte Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 201-204. 
o.) Az 1850-es, 1860-as évek magyar-román egyezkedéseinek kitűnő összefoglalóját adja Szász Zoltán: Az emig
ráció és a magyar-román összefogás eszméje; A krími háború hatása; Az itáliai háború és a magyar emigráció ak
ciói. In: Erdély története 1830-tól napjainkig. (Szerk. Uő.) Budapest, 1988. 3. kiad. m. k. 1449-1452., 1462-
1468., 1471-1473. o. L. még Uő.: Donakonföderation oder Donaumonarchie. Eine Alternative zur ungarischen 
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vállalt, hogy a fejedelemségekbe szállítandó 30 000 francia „puska" egyharmadának át
engedése fejében a többit megőrzi, s a Szerbiából érkezendő „bizonyos számú ágyú egy 
részével" együtt átadja őket Klapka tábornok megbízottainak, valamint megengedi, hogy 
a magyar hazafiak támaszpontul használják országát. Ennek viszonzásául az emigráció 
felajánlotta segítségét Bukovina megszerzéséhez, és a Kossuth-féle ún. kiutahyai alkot
mánytervezetbe foglalt elveknek megfelelően szavatolta a magyarországi szerbek és ro
mánok teljes jogegyenlőségét. Erdély és Magyarország adminisztratív egysége vagy kü
lönállása kérdését a háború befejezése után összehívandó gyűlés döntésére bízták, a vég
ső és igen kívánatos célt pedig a Magyarországból, Szerbiából és Moldva-Oláhországból 
álló konföderáció megteremtésében jelölték meg. 

Ugyanakkor azok a szavak, amelyeket Cuza - Klapka leghívebb román barátja, Ion 
Bäläceanu jelenlétében - a francia császár szóbeli üzenetét közvetítő Victor Place jász
vásári francia konzulhoz intézett, mind a napóleoni politikától való függését, mind a ma
gyar emigrációval (tehát elsősorban Klapka tábornokkal) fenntartott kapcsolatai buktató
it, illetve a román uralkodó ezzel összefüggő fenntartásait jól megvilágítják, s mintegy 
előkészítik későbbi elutasító magatartását: „Mint minden román - ügyvivő úr -, Napóle
on császárt országunk legszilárdabb és leglojálisabb támaszának tekintem. Senki sem 
vonja kétségbe (mindenki tudja), hogy a fejedelemségek egyesülése mindenekelőtt az ő 
müve. Mind az iránta érzett hála mind személyes vonzalmam, csakúgy mint hazám sze
retete egyaránt arra indítanak, hogy teljes szívemből a francia fegyverek diadalát kíván
jam, és, a Császár oltalma alatt s ama garanciákkal, amelyeket nagylelkű politikája jelent 
számomra, kész vagyok a magyarokat barátaimnak tekinteni és kezet nyújtani nekik. Né
hány napon belül Floreçtiben egy tábort fogok létesíteni, amely közelebb visz bennünket 
a magyar határhoz. Ám számunkra, románok számára egy fölöttébb kényes kérdés me
rülne fel azon a napon amikor csapataim élén át akarnám lépni ezt a határt, hogy bevo
nuljak Erdélybe. A Császár tudja, hogy ezt a tartományt három és fél millió román lakja 
[szószerint: három és fél millió románt tartalmaz], akiket a magyarok makacsul magya
roknak tekintenek s úgy is bánnak velük. Ha az én beavatkozásom azt a hitet keltené 
bennük, hogy a Kossuth-párt [Bäläceanu kiemelése] nézeteinek támogatása és megvaló
sítása céljából megyek hozzájuk, valamennyien fölkelnének, ahogy 1848-ban tették, ez 
esetben nem(csak) azért, hogy kiirtsák a magyarokat, hanem hogy minket, [fejedelem
ségben] románokat is erre a sorsra juttassanak. Azt kívánom, hogy a Császár tudja meg: 
óhaja megvalósulása az erdélyi kérdés, más szóval: a román-magyar kérdés előzetes 
megoldásától függ. Azon a napon, amikor a magyarországi románok nemzeti léte bizto
sítva lesz, a magyar ügy könnyen győzedelmeskedni fog, mivel Erdély, a románok kezén 
bevehetetlen erőddé válik."122 

, 1471-1473. o. L. még (Jő.: Donakonföderation oder Donaumonarchie. Eine Alternative zur ungarischen Politik 
im 19. Jahrhundert. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1979. 222-235. o. 

Bäläceanu, Ion: Souvenirs. I. k. 86-87. fol. (Ezek szerint Cuza már Papiu memoranduma és tanácsadói 
működése előtt érzékelte a magyar-román viszony bonyolultságát, akárcsak Erdély stratégiai kulcspozícióját! Kér
déses persze némileg az is, hogy Bäläceanu visszaemlékezései mennyire pontosak, s nincs-e bennük a további 
események ismeretében elkövetett akaratlan „csúsztatás", visszavetítés, torzítás, hiszen erősen előrehaladott korban 
1908-1909 folyamán mondta tollba visszaemlékezéseit vejének, aki maga is megerősíti, hogy a nyolcvan éves ag
gastyán „e beszélgetések során nem használt semmilyen jegyzetet, semmiféle dokumentumot, memóriájára tá
maszkodván, amely magas kora ellenére rendkívül megbízható maradt" (uo. 1. fol.). Eziránt némi kételyt ébreszt 
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Az első Klapka-Cuza megegyezés a külpolitikai helyzet megváltozása miatt, de nem 
kevésbé a látens érdekellentétek folyományaként, végül is holt betű maradt. III. Napóle
on nem vállalta a francia-olasz győzelmek esetleges végső konzekvenciáját, a Habsburg 
Monarchia felbomlásától az európai egyensúlyt féltő Anglia és a saját hatalmi céljait kö
vető Poroszország várható közbelépését. A villafrancai fegyverszünet (július 8.), illetve a 
zürichi béke (november 10.) csak Lombardiátjuttatta Piemontnak, Velence osztrák bir
tok maradt.123 Ez teljesen új helyzetet eredményezett. Az olasz diplomácia szorosabbra 
vonta kapcsolatait Kossuthékkal, akik, leszámolva maradék illúzióikkal is, a magyar ter
vek megvalósításának esélyeit egyre inkább csak az olasz-magyar osztrákellenes érdek
közösségben látták, s a francia diplomáciát hovatovább csupán befolyásolandó háttérnek 
tekintették, semmint biztos alapnak.124 

Az olasz-magyar stratégiai célok iránya azonban nem változott, az Ausztria ellen ví
vandó kétfrontos háború tervéből következően továbbra is Havasalföldön és főként 
Moldvában szándékoztak kiépíteni keleti hídfőállásukat, természetesen a román vezetés, 
Cuza és környezete beleegyezésével. Csakhogy III. Napóleon visszavonulásával a román 
fél számára nagyon megcsappant az 1859-es egyezmény vonzereje; kötelezettségeiket125 

nem csupán terhesnek, hanem kockázatosnak is érezték, s egyre inkább felülkerekedett a 
„kis lépések taktikája": a bonyolult diplomáciai manővereket előnyben részesítették az 
Ausztriával való nyílt konfrontációval szemben.126 Ilyen körülmények között a magyar
román viszony is más erőtérbe került, saját belső törvényszerűségei is jobban érvényesül
tek. Ez Cuza esetében abban nyilvánult meg, hogy 1860 nyarától érvei között - bizonyá-

az a tény is, hogy a Kossuthttal lezajlott 1859 jún. 20-i találkozója eseményeire biztosan pontatlanul emlékszik. L. 
Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 294—295. o. (II. fej. 79. sz. jegyzet.) 

123 

Diószegi: Klasszikus diplomácia. 178-179. o. 
m Szabad: i.m. 929.0. 
125 

A magyar emigrációval szembeni román álláspontot is alapvetően meghatározó napóleoni diplomácia szí
neváltozását, a francia császár így adta Bäläceanu (és Cuza) tudtára: „Kérem adja át Cuza fejedelemnek üdvözle
temet; ami a levelére adott válaszomat illeti, a Fejedelem meg fogja érteni, hogy nem lesz többé létjogosultsága 
ama fordulat után ami az itáliai háború folyamán az eseményekben bekövetkezett. L. Báläceanu: Souvenirs. I. k. 
101. fol. A villafrancai fegyverszünet következményeihez alkalmazkodva új egyezmény, az ún. Bäläceanu-féle 
konvenció értelmében a magyar fél tízezer puskát s egyáltalán a hadfelszerelés felét „kölcsönkép", a többit „leté-
teménykép" Cuzára bízza, aki kötelezi magát, hogy mindezt visszaszolgáltatja „két év múltával vagy hamarébb is, 
ha időközben alkalom támadna ezen fegyverzetnek a magyar függetlenség ügyében hasznát venni". (Kossuth: Ira
taim. III. k. 69-70. o.) Az egyezmény egyik eredeti példánya (Báläceanu kézírásával) egy másolattal együtt meg
található a Klapka-hagyatékban: OL R 295. 8. t. Báläceanu visszaemlékezései szerint Kossuth a vele folytatott to
rinói megbeszélésen, amelyen Teleki László is jelen volt, beleegyezett, hogy „Erdély személyes kötelékekkel 
(„liens personnels") kapcsolódjék Magyarországhoz, miként Magyarország Ausztriához, de politikailag nem szű
nik meg része maradni" („Elle ne cesserai pas de'en faire partie"), s kifejezte reményét, hogy ezen az alapon meg 
tudnak majd egyezni. Bäläceanu úgy emlékszik, hogy az alábbi alapelvekben értettek egyet: „Erdély továbbra is az 
osztrák-magyar államok [sic!] része marad, 'Erdély Nagyfejedelemség' néven. Az osztrák-magyar államokhoz 
[sic!] ugyanolyan személyes kötelékekkel fog kapcsolódni, amelyek ebben a pillanatban ezeket az államokat egye
sítik. A három nyelv (a román, a magyar és a német) használatát minden hatóság elfogadja s a Törvényhozó Gyű
lés elismeri. Abban az esetben, ha Ausztria-Magyarország [sic!] és Erdély konföderációt alkotna egymással, ez a 
konföderáció minden Dunai Állam számára nyitott maradna, amely a későbbiek során kérné, hogy részévé váljon." 
Itt, ennél a passzusnál az idős Báläceanu bizonyosan téved, Kossuthéktól mi sem állt távolabb mint egy osztrák
magyar konföderáció gondolata! A jelek szerint a román politikus összekeveri az általa kötött egyezményt az első 
Klapka-Cuza megállapodással, amelynek előkészítésében, mint láttuk, szintén része volt. Pozitív adalék ellenben, 
hogy a Bäläceanu-konvenciót Teleki fogalmazta! S a tárgyaláson Irányi Dániel ("M. IRANI") is részt vett! Vö. 
Bäläceanu uo. 90-93. fol., valamint Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. II. fej. 68. jegyzet. 

Berindei 236. o. 
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ra saját ambivalens álláspontját és érzéseit is tükrözve - mind gyakrabban bukkant föl a 
magyar-román érdekek különbözőségére és ezzel összefüggően az erdélyi románság 
helyzetének megoldatlanságára utaló hivatkozás. Cuza ugyanis 1859 januárjától már nem 
csupán osztályának, a moldvai liberális köznemességnek a képviselője, hanem az Egye
sült Fejedelemségek uralkodója volt, s ebben a minőségében tekintettel kellett lennie a 
havasalföldi „radikális" liberálisok, a Ion Brätianu - C. A. Rosetti vezette csoport elvárá
saira is, akik a magyar-román viszony sarkalatos pontját képező Erdély kérdésében tü
relmetlenebb álláspontot foglaltak el a moldvaiaknál. 

Cuza magatartásának módosulása minden jel szerint azzal a ténnyel is magyarázható, 
hogy tanácsadói között föltűnt Alexandru (Alesandru) Papiu Ilarianu.127 Az egykori ma
rosvásárhelyi joggyakornok 1860 elején terjedelmes memorandummal128 fordult az ural
kodóhoz, amelyben nem csupán az erdélyi román politikai gondolkodás eredményeit ösz-
szegezte, hanem a Kárpátokon túli románság sajátos viszonyaiból következő sérelmi-
kompenzatív attitűdjét is közvetítette, és fölhívta uralkodója figyelmét a magyar liberális 
törekvésekben rejlő veszélyekre, az erdélyi románság jogfosztottságára és Erdély straté
giai kulcshelyzetére. Összefüggés van tehát Cuza álláspontjának s érveinek módosulása 
és a memorandum felterjesztése között, és a külpolitikai helyzet megváltozásán túl az új 
tanácsadó hatása sem lebecsülendő oka a fejedelem magatartása keményedésének. Cuza 
nagyformátumú politikus-történész kortársa, Mihail Kogälniceanu viszont első (moldvai) 
miniszterelnöksége idején (1860. ápr. 30.-1861. jan. 16.) nem egy esetben az ellenpólust 
képviselte, s a két férfiú lappangó ellentétei épp a magyar emigráció támogatásának 
megítélésében ütköztek össze. 

Az olasz-magyar érdekközösség ugyanis rövidesen konkrét lépésekben realizálódott: 
Kossuthék 1860. szeptember 12-én emlékirattal fordultak Cavour miniszterelnökhöz, ja
vasolva a háborús tervek összehangolását, és tekintélyes - az 1859-es mennyiséget is 
meghaladó - fegyverzet Szerbiába és az Egyesült Fejedelemségekbe szállítására kérték 
föl.129 A fegyverekkel megrakott öt hajó hamarosan el is indult az Al-Duna irányába, s 
fokozódott az olaszországi magyar légióba igyekvő magyar ifjak kiszökése, ami Garibal
di sikereinek hírére s a közelgő olasz-magyar-osztrák összecsapás reményében már 
1860 nyarán megkezdődött.130 Annak érdekében, hogy a moldvai felvonulási terepet 
biztosítsák, s a román fejedelem hozzájárulását megnyerjék, a magyar emigráció megbí
zottja, Zgliniczky (Zglinicki) ezredes egy Teleki által fogalmazott emlékiratot131 nyújtott 
át Cuzának, s hamarosan Klapka tábornok is útra kelt,132 hogy a helyszínen irányítsa az 

Kovács: A Kossuth-emigráció. 343., 397. o. 
Memorand despre raporturile românilor eu nermji, eu slavii si cu ungurii, ín timp de pace, ci ín casul unei 

revolufiuni ín resäritul Europei présentât principelui A. I. Cuza ín 1860. Revista pentru istorie, arheologie si 
filológie, anul I. vol. I. 2. kiad. Bucuresti, 1883. 134-146. o. (A román geostratégiai elképzeléseket tartalmazó ré
szek magyar fordítását 1. Moldován Gergely: Politikai szédelgés. Kolozsvár, 1893. 7-17. o.) Az 1860 januárjában 
szerkesztett emlékiratot Papiu, I. Clopotel román történész szerint, csupán 1860 nyarán nyújtotta be a fejedelem
nek. Clopofel, Ion: AI. Papiu Ilarianu ín faja problemelor românesti contemporane. Alba-Julia (sic!). 1939. 81. o. 
Vö. Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. I. fej. 284-285. jegyzet. 
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Kovács: A Kossuth-emigráció. 361. o. 
Kovács: A Kossuth-emigráció. 366. o. 
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Vö. a jelen tanulmány 202. és 398. jegyzetével! 
Kovács: A Kossuth-emigráció. 364. o. 
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előkészületeket, és szükség esetén újra megegyezzen a fejedelemmel. Cuza helyzete 
ugyanis változatlanul kényes maradt: fokozódó osztrák nyomás nehezedett rá, különösen 
azután, hogy az osztrák diplomácia tudomást szerzett a készülődésről. A galaci osztrák 
konzul már október elején riasztotta a bécsi kabinetet, ia§i kollégája, Gödel-Lannoy pe
dig - egyelőre szóban - többször tiltakozott Kogälniceanunál,133 amit október 7-én dip
lomáciai jegyzék is követett. Ebben fölhívta a moldvai miniszterelnök figyelmét arra, 
hogy a magyarok egyre növekvő számban távoznak Galacból Olaszországba egy „Ma
gyarországot forradalmasítani szándékozó" légió alakítására, egyszersmind tiltakozott „a 
fent említett személyek javára való bárminő cinkosság ellen".134 Kogälniceanu válasza 
megfogalmazása előtt levélben ismertette a fejleményeket Cuzával, s határozottan állást 
foglalt kiadatásuk ellen (amelyet ekkor még a fejedelem is elfogadott),135 majd válasz
jegyzékében tagadta, hogy kormánya bármit is tudott volna a magyarok készülődéséről. 
Azt elismerte, hogy a Galacban tartózkodó nagyszámú idegen között magyarok is lehet
nek, de, visszautasítva a cinkosság vádját, a magyarok esetleges mesterkedéseit a konzuli 
bíráskodásra hárította, mely „megbénítja a moldvai hatóságok tevékenységét". Ennek 
megfelelően utasította a focsani, a bacäui és a galaci prefektusokat, hogy a „magyar me
nekülteket semmi esetre sem lehet kiadni" az osztrákoknak.136 Cuzának azonban, elvi 
egyetértése ellenére, a jelek szerint még sem voltak teljesen ínyére moldvai miniszterel
nökének lépései, mert 1860. október 23-i sürgönyében137 óvatosságra intette, és arra fi
gyelmeztette, hogy: „minden eszközzel fent kell tartani a jó viszonyt minden szomszé
dunkkal és főként Ausztriával, mely miután elismerte a dolgok jelenlegi állásának tényét 
[azaz a kettős fej edelem választást], mindig és mindenütt a legkülönfélébb módon segített 
bennünket ügynökei, nagykövetei és általában minden tisztviselője révén mind nálunk, 
mind Konstantinápolyban és egyebütt, és így segít bennünket, hogy konszolidálód
junk."138 Ha ez a távirat nem is bizonyítja egyértelműen, hogy Cuza az osztrákok pártjára 
állt volna, hiszen a többnyire osztrák alattvalókból kikerülő távírászok indiszkréciója 
köztudott volt, s így az uralkodó állásfoglalása megtévesztő célzatú is lehetett, amint erre 
Berindei is utal tanulmányában, azt azonban közvetetten bizonyítja, hogy Kogälniceanu 
és Cuza között nem volt teljes az összhang. Erre utalhat az a sürgönyében megfogalma
zott óhaja is, hogy „bővebben akar vele e problémáról értekezni, ha Iaçiba jön".139 

Addig azonban az osztrák diplomáciától sakkban tartott, nemzetközi bonyodalmaktól 
tartó s természetesen országát és trónját féltő Cuza 1860. november 23-án maga közölte 
Gödel-Lannoy-val a fegyverszállító hajók közeli érkezését.140 Szorongatott helyzetében141 

Berindei 227. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 366-367. o. 
134 

135 
Berindei 227. o. 

1 Berindei 228. o. 
136 Berindei 227-229. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 367-368. o. 
137 Berindei 228. o. 

Cuza hajlandóságát tovább csökkenthétté, hogy alig egy héttel korábban (1860. okt. 7. - okt. 17. között) 
Konstantinápolyban járt, s helyzete a Portánál is megszilárdult. (Berindei 229. o.) 

Berindei uo. 
140 Berindei 230. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 369. o. Klapkának erről ez a véleménye: „A baleset a Du

nán mint annyi más, mi két év óta meglepett benünket, egyszerűen ocsmány árulásnak tulajdonítható. A hajók és 
kapitányaik neve megérkezésük előtt három héttel már tudva lévén, az osztrák közegeknek könnyű játékuk volt..." 
Klapka-Vetternek, Konstantinápoly, 1861. jan. 23. (Nápolyba érkezett 1861. febr. 6.), közölte Hazánk Történelmi 
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nem talált más kiutat, hogy a cinkosság vádjától szabaduljon. Ráadásul azt is fontolgatta, 
hogy a „csempészáru" címen lefoglalt s így „törvényes tulajdonunkká vált"142 fegyvereket 
saját hadereje céljaira tartsa meg, miként egy évvel korábban a francia-olasz szállít
mánnyal is tette.143 „Eme intézkedések során - írja nem minden önigazoló szándék nélkül 
konstantinápolyi ügynökének - mindenekelőtt saját érdekeinket tartottam szem előtt, 
amelyek egyébként érvényesültek, ha így cselekedvén, némi szolgálatot tehettem egy 
szomszéd és baráti hatalomnak. Az ország legfőképpen nyugalmat kíván, mely megenge
di számára, hogy egy önmagában véve is nehéz átalakulást véghez vigyen...", s ezért 
rendkívül fontos, hogy semleges maradjon.144 

„Megjegyzendő - szögezi le Berindei sokszor idézett kitűnő tanulmányában, s meg
állapításával teljesen egyetértünk -, hogy az uralkodó követi el ezt az indiszkréciót és 
nem Kogälniceanu",145 noha a magyarok szaporodó száma és jelenléte számára is gondot 
okozott, hiszen 1860 végén nemcsak Galac egyik szállodája volt tele velük,146 hanem 
Bakóban is sokan tartózkodtak,147 s az a hír járta, hogy a határmenti magyar falvakban 
újabb kétszáz fő áll indulásra készen.148 Kogälniceanu ezért plakátokat helyeztetett el a 

Közlöny, XI. k. (1889. jan.) 112-113. o. Kossuth ugyanerről - a tábornok iránti fenntartásainak is hangot adva -
így ír: „S kinek köszönhetjük azt. Klapka Gyurinak, annak a könnyelműségnek, mellyel Cavourt biztosította, hogy 
Couzaval minden rendben van, holott nem volt, azon illusionak, melyben magát ringatá." Kossuth-Teleki László
nak, (London), 1860. dec. 6., közölte Kemény G. Gábor. Teleki. II. k. 317. o. Vö. a jelen tanulmány 104. jegyzeté
vel is! Szemere álláspontja megértőbb Cuza iránt, ám Klapkát ő is elmarasztalja: „Cavour adá a fegyvereket... 
Klapka vállalta magára megelőzni a hajókat, de Nápolyban mulatott, s nélküle érvén oda a hajók, az oláh kormány 
zavarbajöve, s két hajót maga kobzott el, a többit kénytelen vala feljelenteni a töröknek. (így mondja Kossuth. De 
én azt hiszem: az osztrák és orosz kémek jelenték föl, s Kuza, ha nem rosszaságból, hanem hogy felelősségre ne 
vonják, megelőzte a dolgot..." Szemere: Naplóm. II. k. Pest, 1869. 267. o.) 

Emerit 128-131. o. Cuza kényszerhelyzetét bizonyos fokig Kossuth is érzékeli, amikor a román segítség 
elmaradásának okait elemezve így ír: „[támasz] azon az oldalon nem is lehet többé; nem csak mert az Oláh kor
mány ellenségünk; hanem azért is, mert azon Orosz Notta [jegyzék], melyről ön értesített legelső, az azon 
oldalonali minden reményének véget vetett..." (Kossuth-Nemeskéri Kiss Miklósnak, London, 1861. jan. 29. Had
történelmi Levéltár Nemeskéri Kiss család iratai, 86. cs. 38. doboz.) Ugyanebben az időszakban („1861 első három 
hónapjának egyikében") keletkezett az alábbi keltezetlen levéltöredék is: „Tudósított volt ön... hogy az Angol kor
mány bele egyezett a Dunai fejedelemségeknek eventualis occupatiojába az orosz által, ha ott a Magyar forradalmi 
előkészületek tűretnének. - Itt az Angolnak ezen beleegyezését tagadják." Kossuth-Nemeskéri Kiss Miklósnak, 
hely és dátum nélkül, közölte Kun-Bőhm 280. o. 

142 B. A. R. 5743. 147. fol. 
Berindei 231. o. Erre ezúttal nem került sor, mert Sir H, Bulwer konstantinápolyi angol követ felszólítására 

vissza kellett őket küldetnie. A berakodást a ia§i angol konzul felügyelte; azt azonban nem tudta megakadályozni, 
hogy az előzőleg felbontott ládákban lévő vadonatúj fegyverek nagy részét ki ne cseréljék a moldvai katonaság 
rossz mordályaira. Vö. Pulszky n. k. 294. o. és Berzenczey-Klapkának, Galac, 1861. márc. 16. OL R 295. 6. d. 22. 
t. I. Brätianu szerint Kogälniceanu adta ki a parancsot „hogy a Román Uralkodó lobogója alatt rakják hajóra és 
küldjék Genovába őket", de kétségbe vonja, hogy ennek másolata megtalálható volna a moldvai belügyminisztéri
umban. Kogälniceanu viszont határozottan állítja létezését és felszólítja az időközben pénzügyminiszterré avan
zsált akkori galaci „porkolábot" (prefektust), Al. Cantacuzinot, hogy tanúsítsa: megkapta az általa küldött jegyzé
ket. L. Brätianu 1863. febr. 11 -i parlamenti beszédét Din scrierile $i cuvántärile lui Ion C. Brätianu. 459. o. 

144 Cuza-C. Negrinek, Bukarest, 1860. dec. 12. Másolat I. Alecsandri iratanyagából. B. A. R. 5743.60-61. fol. 
Berindei 230. o. (Az én kiemelésem: B-K. B.) 

14 Berindei 237-238. o. Vezetőjük Berzenczey László, aki a bukaresti kormánnyal is kapcsolatot tart fenn. 
1 Kogälniceanu kb. 4 000-re becsüli szamukat visszaemlékezéseiben. {Kogälniceanu, Mihail: Texte social-

politice alese. (Kiad. D. Berindei, L Boicu, N. Ciachir, M. Ionescu, D. Simonescu.) Bucureçti, 1967. 359. o. Vö. 
Szabad: Forradalom. 301. o.) 

Berindei 235. o. 
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határátlépőkön, figyelmeztve a magyar fiatalokat, hogy kitoloncoltatásukat kockáztatják, 
ha útlevél nélkül Moldvába jönnek.149 De épp ellenkezőleg cselekedett: nem csupán sze
met hunyt bejövetelük fölött, hanem napi egy frank150 (más forrás szerint három piasz
ter)151 összegű támogatásban részesítette őket, s ennek fedezésére a „galaci rendőrség 
megerősítése" címén 46 800 lej hitelt kért számukra a moldvai parlamenttől.152 A fel
ügyeletükkel megbízott magyar biztos, Berzenczey László egyik leveléből ugyanis kide
rül, hogy ilyen segélyük a „Bakoiaknak van".153 Sőt, amikor az osztrákoktól rettegő 
Cuza, látva miniszterelnöke engedékenységét, felszólította prefektusait a magyarok ki
utasítására és kiadására, Kogalniceanu nyíltan szembeszegült vele! Erről az időközben 
ismét Iaçiba érkezett Klapka is megemlékezik 1860. december 22-i levelében: „A feje
delem annyira fejét vesztette már, hogy ma reggel kiadta a rendeletet Erdélyből újabban 
érkezett húsz fiatal embernek a határra visszatolonczolására. És ez alkalmasint foganato
síttatott volna is, ha az itteni miniszterelnök [Kogalniceanu] elég korán nem értesít ben
nünket, s a lakosság Bakauban, hol a szerencsétlenek tartózkodnak, egyenesen meg nem 
tagadja kiadatásukat..."154 (Az én kiemelésem: B-K. B.) 

És itt érdemes elidőznünk néhány pillanatra. A román történeti irodalomban ugyanis 
fölbukkant egy adat, miszerint Kogälniceanunak - Victor Place jászvásári francia konzul 
és a Klapkával élete végéig szívélyes viszonyban lévő I. Bäläceanu mellett - már az első 
Klapka-Cuza egyezmény tető alá hozásában része volt. A szóban forgó kiváló román 
történész, G. I. Brätianu sajnos nem dokumentálja értesülését,155 s így bár Kogalniceanu 
részvétele teljességgel nem zárható ki, hiszen ekkoriban Ia§i mellett élt, eddigi ismerete
ink szerint azonban megkérdőjelezhető. Klapka ugyanis sehol sem tesz említést róla, s a 
román politikus saját visszaemlékezésein kívül eddig nincs rá más írásos bizonyíték. 
Újabb kételyeket ébreszthet az a tény is, hogy Kogalniceanu, amikor a magyar kapcsola
tait összefoglaló - s azok legfontosabb forrásának tekinthető - 1886. február 11-i beszé
dére156 készült, valószínűleg gyöngülő memóriája fölfrissítéséül Kossuth Irataim az 
emigráczióból c. műve I. és III. kötetének francia vagy német fordításához fordult,157 s 
adatai egy részét, valamint az általa idézett első Klapka-Cuza egyezmény teljes szövegét 
innen merítette.158 Annál érdekesebbek viszont a szerződéshez fűzött kommentárjai. 
Kogalniceanu ugyanis a „Magyarország és Románia közötti egyezség okmányát" látja 

Berindei 236. o. 
150 Berindei 234.0. 
151 Klapka-Kossuthnak, hely megjelölés nélkül, 1861. febr. 17. Kossuth: Irataim. III. k. 251-252. o. 
152 Berindei 234. o. 
153 Berzenczey-Klapkának, Galac, 1861. mára 16. OL R 295.6. d. 22. t. 
154 Klapka-Telekinek, Iasi, 1860. dec. 22. Kossuth: Irataim, m. k. 239. o. 

Brätianu, G. L: Origines et formations de l'Unité roumaine. Bucureçti, 1943. 235. o. Vö. Kovács: A Kos-
suth-emigráció. 42. o. Gerald I. Bobango román származású amerikai történész szintén határozottan állítja, hogy 
Kogälniceanunak nagy szerepe volt a második Cuza-Klapka-egyezmény létrehozásában {Bobango 108. o.), ám ar
ról ő sem tud, hogy az 1859-es első megállapodás megszületéséhez köze lett volna. 

156 Kogalniceanu, M.: Interpelajiunea privitóre la expulsarea Românilor de peste Carpa{i, adresáta guvernului. 
Bucureçti, 1886. 

157 B. A. R. Arhiva M. Kogalniceanu XIII. Ms. 59. („Note extrásé de M. Kogalniceanu dintr-o carte sau arhivâ 
sträinä" - M. K. által készített jegyzetek egy idegen könyvből vagy archívumból.) 

Kogalniceanu: i. m. 12-13. o. 
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benne, amely „nekünk, romániai románoknak jogot ad arra, hogy egy-két szót ejtsünk 
Kárpátokon túli román testvéreink ügyében".159 Még elgondolkodtatóbb, s csakugyan 
esetleges szerepére utalhat, hogy milyen határozottan jelenti ki beszéde elején a magyar 
kormányhoz és nemzethez fordulva: „Jobban mint bárkinek a nagy és kis államférfiak 
közül ebben az országban, nekem nemcsak jogom, hanem kötelességem is, hogy ezt az 
interpellációt intézzem hozzájuk."160 S ez puszta szónoki fogásnak akkor sem tekinthető, 
ha tudjuk: beszéde kifejezetten az akkori Brätianu-kormány megbuktatása céljából volt 
így hangszerelve.161 

A kérdés eldöntéséhez alighanem az a szakkönyvekben sokszor idézett epizód sem 
elégséges, miszerint amikor a súlyosbodó politikai helyzetben Vidáts József társaságában 
maga Berzenczey is menekülni kényszerült Galacról, és fölkereste a moldvai miniszterel
nököt, Kogälniceanu mindkettőjüknek egy-egy bundát ajándékozott ruhatárából, kocsiját 
rendelkezésükre bocsátotta, s még egy saufconduit-vel (menlevéllel) is ellátta őket, eré
lyesen fölszólítva a román hatóságokat: engedélyezzék, hogy továbbra is Moldvában 
lakjanak. Az már többet nyom a latban, hogy kilátásba helyezte: akik nem teljesítik a 
menlevélben foglaltakat, azokat ő, az ország alkotmányos minisztere, hazaárulás címén 
fogja felelősségre vonni, mert megsértették a „román vendégszeretet nagy törvényét".162 

A magyar emigrációval kapcsolatos, 1860. december 15-i parlamenti beszédében, arra a 
kérdésre válaszolva, hogy miért nem adta ki a magyarokat, bővebben is megindokolta 
álláspontját. Elismerte ugyan- számukat persze szándékosan kicsinyítve -, hogy „bizo
nyos számú magyar hatolt be a fejedelemségekbe", de kiadatásukat erélyesen visszauta
sította, a vendégszeretetre, a méltányosságra és a hálára hivatkozva, hiszen a magyarok is 
segítséget nyújtottak őseiknek, amikor azok rászorultak. Azt is szükségesnek tartotta 
megjegyezni, hogy „közülük néhányan előkelő családba tartoznak''.163 (Az én kiemelé
sem: B-K. B.). Ezt a kitételt nehezen lehet másként értékelni, mint a magyarral teljesen 
egyenrangú, tipológiailag vele csaknem azonos moldvai köznemesi (osztály) szolidaritás
megnyilvánulásaként.164 Kogälniceanu ráadásul egyelőre könnyebb helyzetben volt mint 
a szintén moldvai és ugyancsak köznemesi (középbojári) családból származó Cuza, aki a 
nemzetközi helyzet kedvezőtlen alakulásán kívül egyéb (havasalföldi és erdélyi) érdekek
re is figyelni kényszerült, nem csupán szűkebb pátriáját képviselte, mint miniszterelnöke. 

Kogälniceanu: Texte. 361. o. (Beszédének egy erősen lerövidített változatából.) 
Kogälniceanu: Interpelajiunea. 4 o. 
Születésének körülményeihez 1. Dezbaterile Adunärii deputafilor, 44. sz. 1886. febr. 18. 
Kogälniceanu: Texte. 358. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 389. o. Kovácsnál Vidais János neve szere

pel, de ő tudomásunk szerint ebben az időben nem járt Moldvában, testvére, József viszont hosszú időn át galaci 
lakos volt és 1859-61 után is részt vett az emigráció szervezkedéseiben. Bobango, minden bizonnyal tévesen, úgy 
tudja, hogy Kogälniceanu Klapkát (!?) is elrejtette jászvásári házában, Bobango 108. o. 

1 3 „akiknek - folytatja - kiadatását kérték tőlünk, de mi ebbe, uraim, sohasem fogunk beleegyezni! Ezek az 
idegenek politikai menekültek, a mi vendégeink. így tekintünk rájuk s mint ilyenekkel fogunk bánni velük. Ez a 
vendégszeretet kötelessége számunkra, a hála kötelezettségéé, hiszen atyáik gyakran nyújtottak menedéket a mi 
atyáinknak, amikor politikai üldöztetések és ellenséges betörések kényszerítették őket, hogy átkeljenek a Kárpáto
kon..." Kogälniceanu, Mihail: Opere. ül. Oratorie 1. 1856-1864. Partea I. 1856-1861. (Kiad. Diculescu, 
Vladimir.) Bucureçti, 1983. 321. o. 

Cuzának az év vége felé orosz és török nyomással is számolnia kellett, 1. Berindei 227. o. és Lukács: A ma
gyar politikai emigráció. 164. o. 
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Kogälniceanu kései visszaemlékezéseinek öntudatos hangneme mögött valószínűleg 
az 1860. végi második romániai Klapka látogatás eddig homályban maradt részletei hú
zódnak meg. Az első ezzel kapcsolatban fölmerülő kérdés: mivel is töltötte a generális 
bizonyára nem csekély szabadidejét 1860 végén és 1861 legelején?165 A szakirodalomból 
ugyanis csupán az hámozható ki, hogy 1860. december 8. és 1861. január 9. között 
moldvai földön, előbb Galacban, majd Jászvásáron; tartózkodott. Azt persze tudjuk, hogy 
a nemzetközi bonyodalmak, az emigráció zűrzavaros ügyei és saját dolgai miatt nagy ké
séssel indult régóta tervezett újabb keleti útjára.166 Okulva a Cuzaval kötött 1859. tavaszi 
egyezmény körüli vitákból, félreértésekből és kölcsönös sértődöttségekből, Klapka 1860. 
október 11 -én Londonban személyesen kereste föl Kossuthot, és előzetes megállapodá
saikat (a lehetséges forgatókönyvet és ütemtervet) jegyzőkönyvben rögzítették.167 A 
Nemzeti Igazgatóság harmadik tagját, Teleki Lászlót pedig levélben „tartották tudomás
ban" az ügyek állásáról. Bárhogy történt is, tény, hogy Klapka lekéste a fegyverszállítás 
körül kirobbant politikai botrányt, s így inkább csupán a tűzoltó szerep hárult rá, amely
nek sietve és a szokásos hatékonyságával eleget is tett. November 17-én indult Nápoly
ból, december 2-án érkezett Konstantinápolyba, ahol csupán 18 órát töltött, s azonnal to
vábbutazott Galacba. December 8-án már innen tett jelentést Kossuthnak,168 amelyet 
gyors egymás utánban több német nyelvű levél követett, immár Jászvásárról, a moldvai 
vajdaság székhelyéről. 

Ezekből s a Kossuth-iratokban is közölt naplószerű feljegyzéseiből ismeretes, hogy 
Cuzának mind a fegyverügy, mind Zgliniczky ezredes korábbi látogatása, mind Klapka 
jelenléte, legfőképpen pedig saját „probléma megoldása" igen kellemetlen, már-már kí
nos volt.169 Bár a román fejedelem mindenképpen találkozni akart Klapkával, húzta az 
időt, s hitegette a tábornokot,170 míg végül méltósága, a magyar ügy iránti érdekeltsége és 
nem utolsósorban Klapka iránti személyes rokonszenve fölülkerekedett szorongásán és 
(politikai) félelmein.171 Ekkori kapcsolatuk lélektani mozzanatainak bonyolultságára 

E téren, adatok hiányában csupán feltételezhetjük, hogy nem csupán a szard és francia konzulokkal, saját 
francia és magyar ágenseivel érintkezett, hanem - a mindkét városban működő szabadkőműves páholyban - a 
moldvai román politikai elittel, így minden bizonnyal Kogälniceanuval is.A moldvai (főként jászvásári) szabad
kőműves páholyok működéséről I. Sturdza, M. D.\ Junimea societate secretä. Ethos, 1. füzet, Párizs, 1973. 81-110. 
o. Ebből mindenesetre kiderül, hogy a iaçi francia konzulátus két tisztviselője (Louis Castaing tanácsos és Charles 
Tissot fökonzul, Place hivatali utóda) tagja volt az 1865-ben alapított „Etoile de Roumanie" páholynak (uo. 86. o.). 
Ezért is feltételezzük, hogy nemigen lehetett ez másképp öt évvel korábban az „Etoile du Danube", ill. az ekkortájt 
Iasiban szolgáló francia diplomaták esetében sem. 

166 Kossuth: Irataim. Dl. k. 231-251. o.; Lengyel: Klapka György emlékiratai. 43-47. o.; Koltay-Kastner 224-
228. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 373-387. sk. o.; Szabad: Forradalom. 302-303., 406. o.; Lukács: A ma
gyar politikai emigráció. 164. o. 

Ács 469-470. o.; Lengyel: Klapka György emlékiratai. 44. o.; Koltay-Kastner 224. o. A Kossuth és Klapka 
közötti 1859-es félreértésekről és lappangó ellentétekről 1. még Arany László: A magyar emigráció mozgalmai. 
(Kiad. Hegedűs Géza.) Budapest, é. n. 32-33. o. 

168 Kossuth: Irataim. ÜL k. 233-234. o. 
169 

Lengyel: Klapka György emlékiratai. 46. o. 
170 

Ekkori viselkedésére, egyúttal a magyar emigráció romániai szervezkedéseivel kapcsolatos taktikájára 
egyaránt jellemző az a mondat, amelyet kortársa, néhai kultuszminisztere s egyik első életrajzírója, Dimitrie 
Bolintineanu jegyzett fel róla: „nu le refuza nimic, dar nu le fäcea nimic" (semmit sem tagadott meg tőlük, de 
semmit nem tett értük). Bolintineanu, Dimitrie: Viafa lui Cuza-Vodä. Memoriu istoric. Iaçi, é. n. 70. o. nyomán 
idézi Alexandru Marcu 279. o. (2. jegyz.) 

Marcu uo,; Lengyel: Klapka György emlékiratai. 46. o. 
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fényt vet egy mindezideig publikálatlan levél is.172 Ennek tanúsága szerint Cuza még 
1860 augusztusában is tartotta magát 1859. március végi ígéreteihez, és megtette a szük
séges előkészületeket a piemonti fegyverek fogadására. Ez arra enged következtetni, 
hogy a külpolitikai helyzet fokozatos rosszabbodása (a villafrancai fegyvernyugvás, III. 
Napóleon érdektelensége, az osztrák diplomácia növekvő aktivitása, az orosz és török 
kormánykörök fokozódó nyugtalansága) és saját sarokba szorított helyzete váltotta ki 
kétségbeesett, magamentő - s a két nép kapcsolatainak végső soron oly sokat ártó - no
vemberi lépését. Ezzel (az önigazolás jól ismert mechanizmusa szerint) egyúttal fogéko
nyabbá vált a Papiu memorandumában olvasott magyarellenes érvekre is. Ami pedig 
Kogälniceanuhoz fűződő ekkori viszonyát illeti, ha túlzott leegyszerűsítés volna is mi
niszterelnökével kapcsolatos ellenérzéseit kizárólag a „magyar ügyre" visszavezetni, hi
szen Kogälniceanu 1861. január 16-i menesztésében egyéb belpolitikai (agrár és válasz
tójogi reformterveivel összefüggő) villongások, hatalmi torzsalkodások is közrejátszot
tak, a magyar emigránsoknak nyújtott segítsége - mint konfliktusforrás - csakugyan nem 
lebecsülendő súllyal esik latba. 

Sőt, Kogälniceanu 1886-os visszaemlékezéseiben határozottan állítja, hogy alig egy 
héttel az 1861. január 9-én aláírt második Klapka-Cuza egyezmény utáni elmozdítása ma
gyar kapcsolatainak következménye! Azt írja, hogy „Cuza fejedelem akkor Bukarestből 
Iasjba jött, hogy megtörje ellenállásom, vagy ellenkező esetben leváltsa minisztériumát". 
Úgy véli, hogy a moldvai metropolita megvesztegetése körül kipattant botrány és a vád nem 
ok, hanem ürügy volt menesztésére. Az igazi ok „az a támogatás volt, melyet a magyar ügy
nek nyújtottam mindvégig, míg hatalmon voltam".173 Ez valóban hihető, hiszen Klapka is 
megerősíti, s Kogälniceanu szóról szóra átveszi Kossuth irataiból: „A fejedelemségekben 
újólag kedvezőtlen fordulat állott be. A Cogolniceanu-minisztérium kényszeríttetett egy 
osztrák érzelmű minisztériumnak adni helyet... S mi volt a vád, mellyel a moldvai kamarák 
az előbbi minisztériumot megtámadták? Az, hogy nyomorult három piaszter napisegélyt 
adott a ínséges magyar menekvőknek a Szereth völgyében..."174 

Kogälniceanu állítását ugyancsak megerősíteni látszanak a sztambuli magyar ügyvivő, 
Karacsay Sándor 1861. februári értesülései is, aki Klapkát tudósítva az elutazása utáni 
fejleményekről - utalva a moldvai és havasalföldi kabinetek közötti szemléleti különb
ségre - kiemeli: „A moldvai minisztérium elég emberséggel viseli magát, de a bukuresti 
zaklatja embereinket, azt mondván hogy őket is zaklatja az Osztra [sic!] kormány."175 

Egybevágnak ezzel Berzenczey sorai is 1861 márciusából: „Egy igen furcsa bajba va
gyok. Sturdza új [moldvai] közmunka miniszternek... azt találám mondani, hogy... én te
kintélyes helyről biztosítva valék aziránt hogyha ezer számra is lennének az emigránsok 

Al Cantacuzino-A. I. Cuzának, Galac, 1859. szept. 1. Biblioteca Centrála de Stat, Fond St. Georges XLVm-2 
(Donafia Radu Tr. Djuvara, 1945) (Ezért a fontos adatért Andrei Pippidinek tartozom köszönettel.) Sőt, Place francia 
konzultól Kossuthék még októberben is úgy értesülnek, "hogy Couza még mindig áll tavalyi Ígéreteinek s hogy a ta
valyi húsz ezer fegyver vissza adását is igéri". (Kossuth kiemelése.) L. Kossuth: Irataim. III. k. 209. o. 

173 
Kogälniceanu: Interpelafiunea. 9-10. o. Az első (moldvai) Kogälniceanu-kormány tevákenységéről I. még 

bővebben Bobango 97., 100-109. o. 
174 Kossuth: Irataim, ül. k. 251-252. o. 
175 Karacsay-Klapkának, Sztambul, 1861. febr. 20. OL R 295. 7. d. 22. t. Vö. Klapkának a 180. jegyzetben 

idézett levelével is! 
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segittetni fognak a kormány által Iassiból - ezt ők felkapták s mint Kogalniceanu nagy 
ellenségei rá gyanakodnak... nem értem az egész dolgot."176 

Míg a perdöntő bizonyítékok - ha megmaradtak egyáltalán - elő nem kerülnek, 
Kogalniceanu állítását csupán eltérő fajsúlyú részadatok, logikai következtetések és fel
tevések támaszthatják alá. Ilyen az a tény, hogy föntebb említett parlamenti beszédének 
csaknem teljes francia fordítása177 megtalálható a Klapka-iratok között, mégpedig vagy 
Victor Place, vagy önön maga jóvoltából. Az akkor még befolyásos jászvásári francia 
konzul - az évek során a tábornokhoz intézett levelei tanúsága szerint - nem csupán a 
magyar emigránsok ügyének volt buzgó pártfogója (nem egyszer hatáskörét is túllépve és 
a napóleoni politika „direktíváit" is figyelmen kívül hagyva), nagy tisztelője és barátja 
volt Klapkának is. Együtt van tehát a G. I. Brätianu által említett „triász", s így csupán 
azt kellene tisztázni, vajon a román historiográfia jelentős képviselője nem keverte-e ösz-
sze az 1859-es első Klapka-Cuza megegyezést az 1861. január 8-9-i második Cuza-
Klapka konvencióval?178 Bárhogy álljon is a dolog, Klapka - Gerald I. Bobango amerikai 
történész adatai szerint Kogalniceanu hathatós támogatásával - végülis célt ért: fő vona
laiban, irányelveiben s leglényegesebb elemeiben - minden várakozás és a lehető leg
rosszabb előjelek ellenére - sikerült megújítania 1859. március 29-i megállapodását a 
román fejedelemmel. 

Nem kevésbé izgalmas (s csak Cuzáéhoz mérhető) tevékenységének lélektani háttere, 
hangulatainak, motivációinak hullámzása sem. Akárcsak a román fejedelem, Klapka ösz-
szetett jellemének szinte teljes skáláját, csaknem valamennyi ellentmondásos árnyalatát 
felvillantotta 1860-61 őszutóján és telelőjén: az önteltséget,179 a tanácstalanságot, habo
zást és kapkodást a jó ügyhöz méltó elkötelezettséggel, mértéktartással, kitartással, eré
lyes intézkedésekkel és diplomáciai hajlékonysággal volt képes váltogatni, illetve ellen
súlyozni. Helyzetelemzései között egyaránt megtalálhatjuk az erőviszonyok józan felmé
rését,180 indulatos politikai fejtegetést181 és pragmatikus tervezgetést, amelyek gyakorta 

/0 Berzenczey-Klapkának, Galac, 1861. mára 16. OL R 295. 6. d. 22. t. 
177 

Discours prononcé à la Chambre par le Président du Conseil des Ministres (Traduction) Assemblé Elective 
de Moldavie. Séance du 15/27 Décembre 1860. OL Klapka-hagyaték, R 295/8.4 fol. 

178 Az 1859. marc. 29-én szövegezett első Klapka-Cuza egyezményt ugyanis kétségkívül összetéveszti, lega
lábbis azonos értelemben tárgyalja az 1859. júl. 20-án született ún. Bäläceanu [Balatsanoj-konvencióval, s azt két 
hónappal korábbra, máj. 20-ra keltezi, Brätianu uo. Vö. Bobango 108. o. 

179 
„Ha én a vezetést a fejedelemségekben igénybe veszem, vagyis inkább az Igazgatóság által magamra ru

háztatni kérem, ez azért van, mert azon öntudattal bírok, hogy e téren a legnagyobb, legfontosabb szolgálatokat te
hetem, s mert meg vagyok győződve, hogy engem ott senki más nem pótolhat. De hogy ez a legnehezebb feladat, 
melyet magamnak kitűzhettem, s hogy Olaszországban sokkal kellemesebb volt volna számomra a működés, az 
csakugyan nem szenvedhet kétséget" - írja egyik korabeli levelében, idézi Ács 472-473. o. Az érvelés jellege és 
stílusa erősen emlékeztet gr. Karacsay Sándornak saját fontosságáról és pótolhatatlanságáról kialakított tévképzetére: 
„...két politikát kellene követnem a fejedelemségekben... mit dicsekvés nélkül legyen mondva csak is én tehetem ki a 
helyet 's az embereket ottan annyira esmérem, hogy tudom kinek hogyan kell szája ize szerint beszéllni..." Karacsay-
Klapkának, Konstantinápoly, 1859. okt. 11. OL R 295.7. d. 22. t., idézi Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 107. o. 

„a jelen körülmények között... Erdélyben hamu alatt pislogó nemzetiségi gyűlöletet az unió kérdésével idő 
előtt felszitogatták. Nekünk tehetségünk szerint oda kell működnünk, hogy ez a kérdés egyelőre függőben 
tartassék, s barátainkkal meg kell értetnünk, hogy az első teendő: széttörni a szolgalánczokat, melyek a magyarokat 
és románokat egyaránt nyomják. Nekünk rendelkezhetnünk kell Erdéllyel, ha a harczot Austriával fel akarjuk ven
ni. Erdély az alap s hadműveleteink kiindulási pontja; csak onnan lehetünk képesek összeköttetéseinket a külföld
del fenntartani s magunkat a szükséges hadikészletekkel ellátni. És mikép lehetséges az, ha a magyarok és oláhok 
mindjárt kezdetben egymással hajba kapnának s a 48-iki mészárlások megújulnának..." Kossuh: Irataim. IĽ. k. 
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egyik napról a másikra, vagy már aznap homlokegyenest megváltozhattak. A végered
mény viszont feltétlenül pozitív: a piemonti kormány megbízásából is tárgyaló Klapká
nak182 egy 1861. január 5-én Cuzának benyújtott, gondosan szerkesztett memorandum 
nyomán sikerült újra megállapodnia a román fejedelemmel. A második Klapka-Cuza 
egyezmény szerint „Cuzának nincs kifogása az ellen, hogy a magyar felkelés számára 
fegyvereket küldjenek, de ennek nyíltan kell történnie és úgy kell szerepelnie, mint a ro
mán kormány által Franciaországból rendelt hadianyagnak, melyet francia kikötőkből in
dítottak útnak. Ez esetben az 59-ben kapott 20 ezer karabélyt is hajlandó az emigráció 
rendelkezésére bocsátani, de a szervezésnek semmi esetre sem szabad a Dunai Fejede
lemségek területén történnie."183 A szerződésben a román uralkodó kötelezettséget vállalt 
az „ínséges magyar menekvők" elszállásolására, a tábornok pedig „megígérte, hogy biz
tosítani fogják a magyarországi és erdélyi románok teljes egyenjogúságát".184 A viszo
nyok szigorodásáról és a román uralkodó aggályairól vall azonban az, hogy minden 
részletre kiterjedően ellenőrizni kívánja a szervezkedést, és annak felfedezése esetén 
fenntartja magának az azonnali cáfolat és az erélyes hatósági ellenlépések jogát. Cuza te
hát az eltelt másfél év során keményebbé, céltudatosabbá vált (ismét a fegyverek sorsára 
kell utalnunk) és az 1861. január 8-i második Klapka-Cuza megállapodás szövegébe már 
bekerült az alábbi, egyelőre kissé homályos, de mégis igen jelentős, mert (első ízben) hi
vatalos részlet is: „Ezeken kívül a fejedelemségek és Magyarország közötti határok egy 
vegyes bizottság által fognak szabályoztatni, melynek feladata leend mind a két félre 
nézve előnyös határvonalakat kitűzni..."185 Nem lehetetlen: abból a megfontolásból, ala
kuljon később bárhogyan is az osztrák monarchia sorsa, a román törekvéseknek nyomuk 
maradjon... Lépni kellett tehát a magyar emigráció vezetőinek, hacsak a 
fejedelemségekben „működési térről" nem akartak végképp lemondani. 

Az 1859-6l-es részsikerek és kudarcok aprólékos elemzése, az olasz-magyar stratégiai 
célok változatlan egybeesése és a III. Napóleon-i diplomácia taktikai jellegű nyomása ve-

231. o. Hasonló szellemben fogantak egy francia nyelvű levéltöredékének gondolatai is, amelyeket közvetlenül 
második jászvásári látogatása után intézett egy román politikushoz: „Az önöktől érkező pozitív tudósításokból saj
nálattal értesültem, hogy a némely [románok lakta] tartományokban irántunk táplált érzések jóval kevésbé biztató
ak, mint az elmúlt évben voltak. Legfőbb ideje volna, hogy az érzések módosuljanak, és kölcsönösen kezet nyújt
sunk egymásnak, hogy a mindnyájunkat egyaránt érintő nagy művet létrehozhassuk. 

Mi mindig számítunk az önök segítségére, hogy felnyissuk azon románok szemét, akik fényes nappal sem 
akarnak tisztán látni... [jelenleg] a teljes stagnálás állapotában vagyunk, s nincs más teendőnk, mint a dolgok ter
mészetes folyását kivárni. A moldvai és havaselvei kormányok között keletkezett nézeteltérések az Unió minden 
barátját sújtják, s ráadásul szerfölött kellemetlen hatást keltenek itt." Klapka-ismeretlen román politikusnak, Pá
rizs, 1861. jan. 25. OL R 295. 11. es. Vö. Cuzának V. Piacéhoz intézett eszmefuttatásával (ti. „Erdély a románok 
kezén bevehetetlen erőddé válik"), amely szöges ellentétben áll Klapka stratégiai céljaival! 

181 Kossuth uo. 236., 238-239. o. Vö. jelen tanulmány 140. jegyzetével! 
182 

Vö. Lukács: A magyar politikai emigráció. 164-165. o. 
Koltay-Kastner 228. o. 
Szabad: Forradalom. 303. o. Ezen a ponton viszont - Tanárky Gyula feljegyzései szerint - ismét túllépte hatás

körét, akárcsak 1859-ben. Állítólag azt ígérte ugyanis Cuzának, hogy az erdélyi unió kérdését népszavazástól teszik 
függővé. Szabad uo. Szintén Tanárky örökítette meg azt is, hogy Klapka (saját elbeszélése szerint) tárgyalásai során 
nem kis önbizalommal azzal fenyegette meg Cuzát: „elpusztítja ő maga a herczeg egész országát", ha „Erdélyre kezöket 
merik emelni". (Idézi Szabad 406. o.) A két jeles férfiú nemigen vethet semmit egymás szemére... 

185 
Kossuth: Irataim, ül. k. 250. o. L. újabban Husar, AL Ideea europeanä sau noi si Europa (istorie, eulturä, 

civilizarie). Iasi, 1993. 155-156. o. 
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zetett el - nem kevés belső vita és rivalizálás után - a Kossuth nevéhez fűződő, valójában az 
emigráció legfelkészültebb tagjai (Teleki, Irányi, Pulszky, Klapka és Kossuth) közös pro
duktumának tekintendő irat, a „Dunai Confoederatio Projectuma" megszületéséhez. 

Klapka 1862-1864-es tevékenysége 

Mielőtt kísérletet tennénk annak bemutatására, hogy 1862-64 között Klapka milyen 
eredményre jutott a román uralkodóval és tanácsadóival folytatott tárgyalásai során, rö
viden szólunk az előzményekről. 

Kossuth egy 1862. január 18-án Klapka Györgynek címzett levelében186 - az emigrá
ció 1859-61 közötti tevékenységének tanulságait elemezve - mindenekelőtt vázolja az 
általános európai politikai helyzetképet, s maga is megállapítja, hogy a magyar poziciók, 
a nemzet „alkuvási tendentiái" és a „nemzetiségi viszályok miatt" Párizsban és Torinó
ban is „roszul" állnak. Ezt - folytatja gondolatmenetét - csak tetézi Olaszország -
Ricasoli olasz miniszterelnök szerinti - felkészületlensége a háborúra.187 Majd így össze
gezi a magyaroszági állapotokat s az emigráció teendőit „Azt hiszem tehát - akár mint 
fenyegessenek is hazulról az alkuval - nem lesz bíz abból semmi, ha késik is a háború; 
kivévén ha vagy a Szerb fejlemények (mellyeket Parisból sejtenünk hagynak) vagy az 
Oláh fejedelemségek uniója folytán Bukarestből potencírozott erővel folytatott 
annexationalis agitatiok, Bécset megfélemlítenék; - mert ez esetben alkura fogja kezét 
nyújtani az Osztrák, 's a Magyar azt el fogja fogadni - csak egyre nem áll reá a Magyar 
soha: a birodalmi egységre 's a Reichsrathra... 

Én-irányunkhoz híven-meg adtam haza az utasításokat mindenről, a mi a forradalmi 
határozottságot erősítheti; 's az alku veszélyét elhárítván, nekünk idekün a háború siette-
tésére támaszt adhat." 

Ezután megismétli az esetleges magyarországi forradalomra vonatkozó, egy évvel ko
rábbi tételeit:188 „Mi ezt az elvet állítottuk fel: ha a Nemzet saját erejéből felkél mi nem 
fogjuk vitatni ha jól tette-e? hanem osztozni fogunk veszélyeiben, és segítjük a miként 
tudjuk - de ha arról van szó, hogy mi vigyük be kívülről a forradalmat, 's mi szóllítsuk 
harczra a Nemzetet, ennek felelőségét csak ugy vállaljuk magunkra, ha a következő há
rom feltétel teljesül: 1.) háború egy külhatalom részéről az Osztrák ellen, 2.) olly szövet
ségi biztosítás, melly hazánk függetlenségét a háború coordinált czéljaul tűzi ki, 3.) annyi 

80Kossuth-Klapkának, San Francesco ďAlbaro, 1862. jan. 18. OLR 295. 8. d. 22. t. 
187 Vö. Kossuth-Vukovics Sebőnek, S. Francesco d'Albaro, 1862. febr. 15. OL R 216. 1. es. 1.1. és Irányi-

Klapkának, Párizs, 1862. máj. 13. OL R 295.7. d. 22. t. 
188 

Vö. Kossuth: Irataim. IV. k. 558. o., V. k. 483. o. (Helŕy jegyzete) és VI. k. 35. o., valamint Tanárky Gyula 
Naplói. OLR 195-2. 14. k. 35-37. o. és Kossuth-Asbóth Sándornak, London, 1859. jún. 31., közölte 1849-1866. 
Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez. Az Asbóth-család irataiból. (Összeáll. Asbóth János.) 
Pest, 1871. 135-147. o. L. még (utólag) Kossuth-Vukovics Sebőnek, Ragacz, 1862. júl. 7., közölte Rónay (Já
cint): Napló-töredék. Hetven év reményei és csalódásai. I-VIH. Pozsony, 1884-1888. ül. k. 231. o. és Rónay: 
Napló. 307. o. 

— 437 — 



segély seregben, fegyverzetben, pénzben, a mennyi kell, hogy Nemzetünket fegyverzet-
ten csata rendbe állíthassuk. 

Ezektől én nem állok el..." 
Majd rátér a nemzetiségi kérdés legújabb fejleményeinek elemzésére: „A nemzetiségi 

kérdésben rég utasítva vannak barátaink Horvát Országra nézve egyetértenek 
programmunkkal - ez iránt nem beszélni, hanem alkudni kell... - A Szerbekre nézve is 
egyetértenek barátink programmunkkal, meg is kísérték az alkut, de a Szerbeknek 
Vojvodina kell, azt meg a Magyar nem ád - territoriális felosztásra nyelvek szerint 
reáállani minden Magyar honárulásnak declarálja - Adtam újabb utasítást, hogy a 
perspectívában lévő Szerb harcz tekintetéből, Belgráddal cultiváltassék az egyetértés -
Erdélyre nézve azonban azon választ kapom hazulról, hogy nincs párt de a pártnak csak 
egy fractiója is az országban, melly az Uniónak kérdésbe tételét ingerült indignatioval 
nem repudiálná; az Erdélyi Magyar és Székely pedig már éppen dühös, ha illyesmit csak 
említ is valaki - Ha éhez ragaszkodunk a Magyar elemnek 9/10-ed részét elvesztjük 's 
okvetlenül alkut provocálunk az Osztrákkal - ez tény sajnos, de tény [Kossuth kiemelé
sei]. Legújabban a Roumán fejedelemségek uniója óta Bukurestből uj lángra gyújtott 
annexationalis agitatio, még plane exasperálta a helyzetet - Annak, hogy az Oláhokat 
megnyerjük (helyesebben, annak hogy a Daco-Rouman tendentiákat elhallgattathatjuk) 
vége van, nagyobb veszély fenyeget minket az Oláhok miatt, mint az Oláhok; az, hogy az 
Osztrák ijedt meg az Oláh agitatiótól, s e miatt - félek - a Magyarral alkudni fog. 

És ennek folytán Oláh országra nézve kell magunk közt édes Barátom tisztába j önünk. 
- Ez már okvetlenül szükséges. Adja Isten, hogy az illusiókból kibontakozzunk. Mielőtt 
tovább írnék újra elolvastam Zglinicky [Klapka egyik Cuza környezetébe küldött, lengyel 
származású francia megbízottja] jelentését. Ön, maga választotta őt, nem én; ha valaki, ő 
bizonyosan nem volt preoccupálva a Couzávali szövetség ellen. Jelentésének resuméja 
»Ne hidgyenek Önök Couzának, ő Erdélyre 's a Bánátra spéculai. E bódult vágyról le 
nem mond soha 's e vágy által annyira saturálva van egész Nemzete, (legalább azon része 
a melly politicaról csak hallott is valaha) hogy még ha le is akarna róla mondani sem 
mondhatna le. - Ezért halálosan gyűlöli a Magyart 's érdekei a magyar érdekekkel en
gesztelhetetlen ellentétben állanak. Couza nem fog Önökkel komolyan alkudni soha. És 
óvakodjanak is tőlle, mert ha alkut színlelne il ne traiterait que pour mieux tromper.« 
[Csak azért tárgyalna, hogy jobban félrevezessen.]189 

Vö. Kossuth: Irataim. III. k. 252., 617. o. Kossuth még hozzáteszi: „Ez intést konstantinápolyi képviselőnk, 
gróf Karacsay sem szűnt meg soha ismételni; ő pedig ismerte az ottani viszonyokat, mint jobban senki..." uo. 617. 
o. Kossuth Zgliniczky (Zglinicki) jelentéséből készített s. k. kivonatában ez áll: „il ne traiterait que pour mieux 
trahir." Hadtörténelmi Levéltár Nemeskéri Kiss család iratai, 86. cs. 38. d. Nem kevésbé izgalmas amit Zgliniczky, 
véleményének összegzése előtt írt le a Teleki-féle emlékirat átadásának körülményeiről: „L'ayant décacheté il sauta 
de suite û la fin, pour connaître les noms des signataires et alors il commença une série de récriminations d'une 
violence sans égale. Il déclara qu'il ne traitera jamais ni avec le qouvernement ni avec n'importe quel Commité 
hongrois. Qu'avant tout il était Roumain, prince Roumain et que tout lui commandait d'agir en opposition avec les 
Hongrois les écouter seulement c'était de sa part une trahison vis-û-vis des siens, parce que pour traiter avec eux il 
fallait leur abandonner les 4/5 [?] de la population Roumaine de la Hongrie (C'est à dire leur abandonner la 
Transylvanie) et qu'il ne s'y résoudrait jamais." „Comment, s'écria-t il-c'est moi Prince Roumain qui permettrait 
ici en terre Roumaine l'organisation d'une expedition faites par des Magyars ces Opresseurs séculaires de ma race 
- Jamais, non, jamais, je n'y prêterai les mains". L. Kossuth Kiss Miklósnak megküldött „Extrait d'un rapport fait 
au Comité National Hongrois par son agent confidentiel envoyé dans la Moldo-Valachie", Hadtörténelmi Levéltár 
Nemeskéri Kiss család iratai, 86. cs. 38. d. Közölte Kun-Bőhm 373-374. o. (magyar ford. uo. 377-378. o.) A ta-
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Ez szent igazság. Önnek most egy éve írt levelei, minden azótai tudósítás, minden kút
főből, Bukurestből, Erdélyből, Bécsből, Parisból, és minden tény hangosan kiáltva 
confirmálja azt. - A fejedelemségek uniója óta pedig az a Daco-Roumán annexationalis 
ábránd, már éppen dühös fanatismussá fejlett. 

Ha talán némelly órákban (alkalmasint azért, hogy titkaink, terveink szála ki ne essék 
a kezéből) szelídebb húrokat penget, az gondolkozó embert nem vezethet tévedésbe, s ar
ra építeni - midőn tudjuk milly ellenséges ama változhatlan alap gondolat - nem csak hi
bának, nem csak veszélynek, hanem megbocsáthatlan [sic!] bűnnek tartanám. 

Én tehát komolyan számot vetve a körülményekkel's a hűtelenséggel hazánk iránt so
ha sem fogok abban megegyezni, hogy politicánkban az oláh kormány jó akaratára szá
mítsunk, hogy azt titkainkba, szándékainkba avassuk..."190 

Eddig a magyar emigráció fejének politikai helyzetelemzése, illetve a két román feje
delemségben tapasztalható magyar szempontból negatív fejlemények által kiváltott ér
tetlenséggel vegyes felháborodása. 

Klapka válaszlevelének fogalmazványában (Karacsay nyomán és, feltételezéseink 
szerint, Wesselényi 1848-as vízióinak reminiszcenciájaként) mindenekelőtt önérzetesen 
tudatja Nemzeti Igazgatóságbeli társával, hogy jól kiismeri magát a „dáko-román" törek
vésekben.191 Azok - mint írja - a „nemzeti liberális" párt programjába illeszkednek, mely 
párt élén a korábbi emigráció főnökei (Brätianu, Rosetti, Golescu) állanak. Ök pedig ép
poly ellenségei Cuzának, mint a magyaroknak. Cuza helyzete labilis, évekig nem fogja 
megszilárdíthatni uralmát, és - a tábornok megítése szerint - szorongatott helyzetében 
sokkal előnyösebb számára egy Duna-konföderáció a magyarokkal. 

Abban egyetért Kossuthtal, hogy ehhez Erdély kérdésében kellene megegyezni. Azt 
viszont kikéri magának, hogy az 1859-es konvenció - tudniillik a március 29-én szöve
gezett első Klapka-Cuza egyezmény - megkötésekor hibázott volna. Sőt, ő tesz szemre
hányást Kossuthnak akkori magatartásáért. Lehet - mondja - , hogy Cuza, mint mindig, 
azt a titkos gondolatot melengette, hogy Erdélyt annektálja, de jelenleg nem gondolhat 

lálkozón részt vevő fr. konzul így kommentálta az elhangzottakat: „Látja ön, hogy nem könnyű józan érveket fel
hozni előtte amikor mindenki részéről csupán jóváhagyást (bátorító szavakat) hall vakmerő és abszurd terveire 
(Erdély elfoglalására) vonatkozóan, amelyek megfogantak elmélyében (szöget ütöttek a fejében) s amelyeket a 
Brätianuak és híveik minden pillanatban hajtogatnak előtte." uo. Vö. Miskolczy: Nemzetiség. 17-18. o. V. Place 
véleménye különben igen hasonló: ,JD' ailleurs, il est [Cuza] dans le fond, comme tout Roumain, peu bienvaillant 
pour les Hongrois, il n' a qu' une confiance médiocre dans les Italiens, et sous l'impression du premier moment, il 
voulait, suivant son expression, faire jeter ű l'eau ces munitions et ces armes qui le compromettaient..." V. Place-
Thouvenelnek (távirat), lasi, 1861. ápr. 5.; Emerit 130-131. o., vö. Szabad 303. o. Hasonlóképpen barátságtalan ki
csengésű egy ugyancsak V. Placenek küldött magyar vonatkozású távirata is: „Garibaldi... korunk történelmének e 
nagy alakja az olasz föld egy részébe hatolt be a nemzet felszabadítása végett, míg a magyarok idegen elem segít
ségével, melyet akaratja ellenére sorsuk részesévé tennének, akarták nemzetiségüket megalapítani. Oly terv [ez] 
mely egyrészt Scyllara, másrészt Attilára emlékeztet" Cuza-V. Placenek, Bukarest, 1860. dec. 22. Francia nyelvű 
távirat, 1. Kossuth: Irataim. ÏÏI. k. 235. o. 

190 

Vö. Kossuth: Irataim. Dl. k. 253. o. Kossuth kétségbeesett reagálására 1. még Kossuth-Nemeskéri Kiss 
Miklósnak, London, 1861. jan. 7. Hadtörténelmi Levéltár Nemeskéri-Kiss család iratai, Kossuth-levelek, 86. cs. 
38. d.; Kossuth-Türrnek, keltezés és helymegjelölés nélkül, OL R 211. 9. cs. Vö. Kossuth-Nemeskéri Kiss Mik
lósnak, London, 1861. jan. 29. Hadtörténelmi Levéltár, uo. 

191 Persze nemcsak Karacsaytól kapott tájékoztatást, hanem, épp a román belső helyzetről, magától V. Place 
iasi francia konzultól is. Ilyen pl. a „Situation intérieure en Valachie" c. 8 lapos összefoglaló: OL R 295/8. Sőt, a 
kővárvidéki (nagysomkúti) romám származású s így a helyzetet „belülről" is érzékelő Buda Sándor is ellátta érte
sülésekkel, 1. pl. Buda-Klapkának, Bukarest, 1861. szept. 9. OL R 295. 6. d. 22. t. 
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erre, s érdekei egybeesnek a magyar emigrációiéval. Azt a kérdést kell fölvetni neki -
fejtegeti Klapka - hogy mi felel meg inkább az ő érdekeinek: egy abszolút s germanizáló 
monarchia-e, vagy pedig egy szabad s vele szövetséges Magyarország, mellyel később 
föderatív kapcsolatba kerülhet. Arról kell meggyőzni, hogy az utóbbi előnyösebb számá
ra, s azért kell egy félmegegyezést létrehozni a magyarok és a románok között. Egyéb
ként Klapkának az a véleménye, hogy az 1849. május eleji biztatóan induló abrudbányai 
magyar-román béketárgyalásokat tragikus módon meghiúsító Hatvani-féle incidens nél
kül már régen létrejött volna a magyarok és a románok közötti megegyezés. Ugyanakkor 
arra is felhívja Kossuth figyelmét, hogy Cuzával kötött szerződése a magyar emigráció 
ellen is fordítható, ha kapcsolatuk netán megromlana.192 

A magyar emigráció két tényleges irányítójának levélváltását azért is idéztük, illetve 
(töredékes, többszörösen átírt, áthúzott, nehezen kisilabizálható volta miatt) rekonstruál
tuk193 ilyen hosszasan, hogy gondolkodásmódjuk jobb megismertetése s a korabeli viszo
nyok hü érzékeltetése mellett igazoljuk: bár a helyzet megítélésében már akkor sem volt 
teljes az összhang közöttük - ellentéteik még nem voltak áthidalhatatlanok. Közelebbről 
is meg kell tehát vizsgálnunk, mi volt az oka 1862. május végi szakításuknak. 

Klapka ugyanis 1862. május 30-án, hosszas ingadozás, töprengés után ünnepélyes 
hangú levélben194 bejelentette Kossuthnak, hogy leköszön a Magyar Nemzeti Igazgató
ságban viselt tisztségéről. Indokai között szerepel, hogy a „bizottmány" Teleki László 
1861-es halálával195 amúgy is csonkává vált, saját egészsége „az utolsó időben nagy 
mértékben hanyatlott", személyes ügyei pedig megakadályozzák, hogy minden energiáját 
az emigráció politikai célkitűzéseinek szentelhesse. Hagy azonban magának egy kiska
put, mert kijelenti: „Ujabb politikai tevékenységre csak akkor leendek ismét kész, midőn 
arra hazánkból jövend a felszólítás." Döntése, ha korábbi nézeteltéréseik196 ismeretében 
nem is teljesen váratlan, első pillanatra mégis meglepő, mert az emigráció vezetőit akko
riban leginkább foglalkoztató kérdésben - a Duna-konföderáció létrejöttét célzó tervezet 

A Kossuth és Klapka közötti nézeteltérés (és a román bizalom csökkenése) hiteles nyomai: „Arról mit hibá
zott Klapka hiába elmélkedünk. Eső után köpönyeg. Inkább azt nézzük meg mit kell tenni..." Kossuth-Ludvigh 
Jánosnak, London 1859. okt. 27. OL R 90.1. 2929. „Kossuth désavuirozta Conventiodat Kuzával - ez rossz is és 
jó is a hogy vesszük..." Helyre akarja állítani a bizalmat, „mely Kossuth Balatschanonak tett nyilatkozata által na
gyon megcsökkent..." L. Karacsay Sándor-Klapkának, Konstantinápoly, 1859. okt. 11. OL R 295. 7. d. 22. t. L. 
még Kossuth-Szarvady Frigyesnek, London, 1859. ápr. 2., közölte Koltay-Kastner. Iratok a Kossuth-emigráció 
történetéhez 1859. 52. o. Klapka Kossuthtal szembeni ellenérzéseinek, még az abrudbányai tragédiáig visszanyúló 
előzményeihez 1. még Miskolczy: Nemzetiség. 12. o. Ennek visszájaként Kossuth első benyomásai kedvezőek le
hetnek leendő emigránskori ellenlábasáról, mert 1849. január végén „derék Klapka" jelzős szekezetben említi, 1. 
Kossuth-Szemere Bertalannak, (Debrecen), 1849. jan. 30., közölte V. Waldapfel m. k. Budapest, 1955. 100. o. 
Ám alig tizenkét nap múltán már azt írja, hogy „Klapka szörnyű ember - minek kalandozott ő fel az üres Kassára, 
s hagyta Schlucket oldalt elszökni - ütközet nélkül. - Borzasztó' megérdemelné hogy hadi törvény elibe kerül
jön..." Kossuth-Szemere Bertalannak, (Debrecen), 1849. febr. 12., közölte V. Waldapfel HI. k.l4. és 120. o. (V. 
Waldapfel szerint Klapkát Dembinsky parancsa gátolta a helyes döntésben, uo. 118. o.) L. még Szemere: Politikai 
jellemrajzok. 27. o. (Hermann R. és Pelyach I. bevezetőjében) 

A nehezen olvasható német nyelvű szöveg elolvasásához és értelmezéséhez nyújtott segítségért Miskolczy 
Ambrusnak tartozom köszönettel. 

194 Klapka-Kossuthnak, London, 1862. máj. 30. OL R 90. I. 4046. Egy másolatát 1. a Klapka-hagyatékban: 
OL R 295. 11. es. 

195 Vö. Szabad Gy.: Miért halt meg Teleki László? Budapest, 1985. 5-117. o. L. még Ablonczy 14. o. 
Kossuth-Klapkának, Cossila, 1861. jún. 23. Kossuth: Irataim. Dl. k. 624-630. o. Vö. Lengyel: Klapka 

György emlékiratai. 51. o. L. még a 185. lábjegyzetet! 
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alapelveiben s Marco Antonio Canini balkáni küldetésében - gyakorlatilag teljes volt kö
zöttük az egyetértés. Sőt, Klapka iratai között 1862. április 10-i keltezéssel egy olyan, 
Canini által fogalmazott és írt tervezet található,197 mely a „Dunai Szövetség" elveinek 
egyik nyers, előzetes összefoglalójának látszik. Öt nappal később pedig maga is papírra 
vetette saját, 30 pontos programját,198 mely ugyan némileg lazábban képzeli el az egyes 
tagállamok közötti viszonyt, de lényegét tekintve csupán formailag (szerkesztésében s 
megfogalmazásában) különbözik a Kossuth által kiegészített s jóváhagyott szövegválto
zattól. Igaz - bizonyára taktikai okokból - Klapka nem tér ki benne sem Erdély kérdésé
re, sem a tervezett közös államalakulat (és fellépés) legfőbb akadályának tekintett ma
gyar-román ellentétekre, melyek elsimítása Canini talán legfontosabb feladata volt (lett 
volna).199 Szó sincs tehát valamiféle kibékíthetetlen ellentétről! Annál inkább eltért a fel
fogásuk az emigráció politikai szerepéről, kivált az otthoni ellenzékkel fenntartott kap
csolatok megítélésében. 

Klapka föntebbi fogalmazványában úgy állt ki a Duna-konföderáció eszméje mellett, 
kiemelve „gát"-funkcióját a cárizmus ellenében, hogy közben - önmagának is ellent
mondva - kétségbe vonta az emigráció ama jogát, hogy az megakadályozza a „haza és 
Ausztria közti kiegyezést". Mert, mint fejtegette: ha Magyarország politikai egész marad, 
még osztrák uralom alatt is Játszhatja szerepét és betöltheti hivatását". Ezért „kötelessé
gének tartja a hazai patriótákra hagyni Magyarország nemzeti létének megmentését -
jobb időkig".200 Ezzel a kijelentéssel természetesen ellentétbe került Kossuthtal, aki a ki
egyezés legkérlelhetetlenebb ellenfele volt. A Duna-konföderációs tervezet Kossuth által 
jóváhagyott szövegébe viszont, talán épp Klapka eme - emlékiratnyi terjedelmű - leve
lének hatására is, végül bekerültek az első Klapka-Cuza-megállapodásban lefektetett 
nemzetiségpolitikai s Erdély jövőbeni helyzetére vonatkozó - eredetileg Kossuth 1850— 
5l-es javaslatain alapuló, majd az 1860-as, Cuzának megküldött Teleki-féle memoran
dumban újrafogalmazott - elvek.201 Már csak ezért sem fölösleges összegezni, milyen 
gondolatokat tartott érdemesnek Teleki Kossuth 185l-es kütahyai alkotmánytervéből sa
ját emlékiratába átvenni és újraszövegezni, illetve, még pontosabban: mi az, amit Canini 

Note sur la mission de M. Marc Antoine Canini dans les Principautés Danubiennes, Torino, 1862. ápr. 10. 
(a keltezés és az aláírás Klapka kezétől származik) OL R 295/8. Canini romániai tevékenységére 1. újabban Guida, 
Francesco: Marco Antonio Canini e la Romania (1856-1879). In: Risorgimento. Italia e Romania 1859-1879. 
Esperienze a Confronto a Cura di Giulia Lami. Milano-Bucuresti, 1992. 139-153. o. 

Románul, 1862. júl. 15/27. Canini 1862-es romániai tevékenységének e dokumentumát valószínűleg ő 
maga fordította románra, Garibaldinak a lap ugyané számában megjelent felhívását a kelet-európai népekhez 
ugyanis - Marcu, AL. Romanticii italieni si românii. Bucuresti, 1924. 80. o. szerint - Canini ültette át szomszé
dainak nyelvére, amelyet, a franciával és az újgöröggel együtt, magas szinten elsajátított. A tervezet alján még a 
következő érdekes kiegészítés olvasható: „Teljes mértékben csatlakozom Klapka Tábornok föntebb kifejtett esz
méihez." Pulszky Ferenc, Torino, 1862. ápr. 27. Vö. Kovács: A Kossuth-emigráció. 409. o. (19. jegyzet); Lukács: 
A magyar politikai emigráció. 222. o. (42. jegyzet) 

199 
L. saját kezű feljegyzéseit (197. jegyzet). Ezek Canini konkrét romániai feladatait összegző IV. részét 

Együtt vagy külön utakon... c. munkám II. fejezetében közlöm (140-141. o.) 
200 

Klapka-Kossuthnak, levélfogalmazvány (töredék), keltezés nélkül, OL R 295/11. Kossuth és Klapka - lé
nyegében Erdély helyzetével kapcsolatos, végső soron taktikai jellegű véleménykülönbségéből adódó - nézeteltéré
seiről 1. Kovács £.: Szemben a történelemmel. 397^07. o. L. még Tanárky Gyula Naplója (1849-1866). 236-237. 
o. Vö. Klapka 1863 áprilisában írt soraival, összehasonlítva a lengyelek helytállását a magyar helyzettel. „Jobb 
most hallgatni és megvárni, amit a haza fog tenni..." Klapka-Frapollinak, Genf, 1863. ápr. 22. OL R 295/11. es. 

201 
Vö. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 55. o.; Lukács L: A magyar garibaldisták útja Marsalától a Porta 

Piáig 1860-1870. Budapest, 1970.150-151. o.; Kovács: Szemben a történelemmel. 412. o. 
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Kossuthtal való megbeszélése után innen hűségesen átmásolt az eredetileg titkos politikai 
egyezkedések céljából emlékeztetőnek készült Duna-konföderációs tervezetbe. Tehát: 

,,a) Minden község maga határoz hivatalos nyelve fölött. E nyelven fognak folyni 
szóbeli tanácskozásai: készülni jelentései és levelei a megyefőnökhöz, kérvényei a kor
mányhoz és a diétához. Minden község maga szabja meg azt is, iskoláiban melyik legyen 
a tannyelv. 

b) Minden megye szótöbbséggel dönti el, hogy a közigazgatásában melyik nyelv 
használtassék. E nyelven fognak folyni a szóbeli tárgyalások, szerkesztetni a jegyző
könyvek s a levelezések a kormánnyal. A kormány viszont szintén e nyelven válaszol, s 
fogalmazza minden rendeletét. 

c) A parlamenti tárgyalásoknál minden képviselő tetszés szerint használhatja az or
szágban dívó nyelvek bármelyikét. 

d) A törvények a megyében és községekben otthonos valamennyi nyelven fognak 
közzététetni. 
e) Az ország lakói szabadon egyesülhetnek, nemzetiségük érdekében nagy nemzeti egy
letekké (consortii) szervezkedhetnek kényük-kedvük szerint, s tarthatnak kisebb-nagyobb 
gyűléseket és időhöz kötött értekezleteket vallási ügyeik elintézése végett. Egyszersmind 
választhatnak maguknak nemzetiségi főnököt, akit vojvodának, hospodárnak vagy más 
effélének nevezhetnek. 

f) Templomaik és iskoláik fölött intézkedni a nemzetiségi egyletekre bízhatják, szabadon 
választva főpapjaikét s czímezve ezeket pátriárkának, metropolitának vagy más effélének. 

g) Statútumokat hoznak szervezetük s nemzetiségi és vallási érdekeikre vonatkozólag. 
h) Az állam csupán egyet követel tőlük, azt, hogy határozataik és tetteik nyilvánosság

ra hozassanak."202 

Ezért is tekinti történetírásunk - bár jogosan kapcsolja Kossuth nevéhez - „kollektív 
munkának",203 az emigráció közös erőfeszítése termékének a „Dunai Szövetség" szöve-

L. a „Dunai Szövetség" szövegének magyar változatában (Kossuth javításaival) Szabad: Kossuth politikai 
pályája. 186. o. Az emlékirat megjelent a L'Étoile d'Orient 1868. október 13/25-i számában; idézi és francia ere
detiben részben közli Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei 1867-1868. 2. kiad. Budapest, 1903. V. k. 41. és a 
köv. o. L. még Kossuth: Irataim. I. k. 453. o. és III. k. 61-62. o. Teljes terjedelmében , némileg más fordításban 
közölte Kemény G. Gábor uo. II. 192-202 o. „A nemzetiségi kérdésre vonatkozó pontjait" - saját fordításában -
maga Klapka tette közzé, egy sajtópolémia keretében, Századunk (Az Egyenlőségi Kör Közlönye), Lapvezér: 
Klapka György, 253. sz. kedd, [1868] nov. 2.; egyéb előfordulási helyeihez 1. Kovács: A Kossuth-emigráció. 361-
362. o. (12. és 14. jegyzet). Az emlékirat árnyalt elemzését 1. Szabad: Forradalom. 122-124. o. A dokumentum 
egyik Klapka által készített másolatát - Teleki s. k. javításaival - 1. OL R 90. Kossuth-gyűjtemény I. 3380. Egyik 
kivonata [Extrait d'une lettre adressée par le Comité hongrois au Prince Couza. Hospodár des Principautés Unies 
(15 septembre I860)] megtalálható a Klapka- hagyatékban: OL R 295/8. A címben Klapka kezevonását, a máso
latban pedig Kupa Hümér (Károly) írását ismertem föl. 

203 
Irányi Dániel részvételére (egyebek között) az alábbi levélrészlet utal: „Erdélyre nézve ált. szavazat által 

választandó orsz. gy. fogja elhatározni ha még fennáll e az unió vagy sem? Tagadó határozat esetére a 48 előtti ál
lapot áll helyre, s akkor az erdélyi kormányzó Pesten neveztetik ki s a kanczellár Pesten székel Az országon belől, a 
többség határoz a hivatalos nyelv felett orsz. gyűlésen, megyében és községben; azonban a kisebbség jogai menten 
hagyatnak, úgy hogy ki ki saját nyelvén is fog szólhatni Az így alakult magyar korona tartományai, a dunai román 
és szláv országokkal, ha tetszik szövetségre léphetnek, minden egyes ország souveranitásának fenn hagyása mel
lett. Ezt mielőbb ki fogom dolgozni, 's azután közlöm [Kossuth] Lajossal." Irányi-Nemeskéri Kiss Miklósnak, 
Turin 1861. nov. 13. Hadtörténelmi Levéltár Nemeskéri Kiss-család iratai, Levelek, 31. d. Vö. Kossuth-Klapká-
nak, S. Francesco ď Albaro, 1862. jan. 18. k. OL R 295. 8. d. 22. t. 
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gét. Klapka tevékeny közreműködésére és érdekeltségére pedig az vall, hogy - mint már 
utaltunk rá - nem sokkal végleges (?) szakításuk után (1862. július l-jén) egy olyan röpi
rat kiadásának terve foglalkoztatja, mely csupán formailag tér el a kossuthi elképzelé
sektől, a lényeget - a konföderációt - nem érinti. 

Ennek szövege azonos a bukaresti Románul 1862. július 15-i számában megjelent 
cikkével, 30 pontot tartalmaz, Klapka április 15-én fogalmazta, Pulszky pedig április 27-
én csatlakozott a benne kifejtett eszmékhez. Az iratot minden bizonnyal Canini juttatta el 
Rosettiékhez, a havasalföldi radikális párt vezetőinek környezetébe. Ez azért is valószí
nű, mert Klapka már június 6-án vissza akart vonulni, hogy még dolgozzon rajta, így még 
Canini elutazása előtt valóban befejezhette. Feltevésünket egyébként Klapka egyik ko
rábbi monográfusának, Lengyel Tamásnak az adatai is alátámasztják. Szerinte a röpirat 
már korábban elkészült, de Klapka nem tartotta alkalmasnak az időt közreadására.204 

Ugyanakkor szigorú elvei s a világpolitikai színtér józan felmérése ellenére, akkortájt el
keseredettségében, konstantinápolyi megbizottja, gróf Karacsay hatására, Kossuth sem 
tartott elképzelhetetlennek egy meglehetősen kockázatosnak tetsző erdélyi katonai vál
lalkozást, melyről maga Klapka igyekezett őt lebeszélni.205 

De hogy ellentéteik - Klapkának a „hazai patriótákra" vonatkozó elképzelésein kívül 
- akkoriban mennyire nem voltak kibékíthetetlenek, legyen szabad sorstársuk, a mind
kettőjükkel egyaránt jó kapcsolatban levő és terveiket jól ismerő Irányi Dániel206 levelé
nek néhány sorát idézni. (A levél pár nappal a tábornok „visszavonulása" előtt született, 
címzettje Klapka.) Főképp, mert jóslatai a későbbiek során szinte szóról szóra betelje
sedtek, s egyebek között a tábornok emberi gyöngeségeire is következtethetünk belőle: 
„Le akarsz köszönni, és miért? Azért mert cselszövők visszaélnek neveddel 's elkedvet
lenítenek. Van más mód ennek gátat verni 's jövendőre nyugalmat szerezni magadnak és 
mindnyájunknak. Törni kell az ármánykodókkal nyíltan és változatlanul, 's meglátod el 
fognak sompolyodni mint leforrázott kutyák. Lajossal semmi viszályod, vele mindenkor 
megegyeztél, valahányszor együtt tanácskoztatok, 's ha egyszer másszor nehezteltél is 
reá a mint találkoztatok minden nézetkülönbség elenyészett köztetek... Lajossal egy úton 
járva az ügy diadalát biztosíthatjátok... Lajostól elválva a hazának is, magadnak is ártasz. 

Lengyel: Klapka György emlékiratai, uo.; Lukács: A magyar garibaldisták. uo. Ez alighanem ugyanaz a 
szöveg vagy annak továbbfejlesztett változata, amelyről a tábornok, emlékiratai egyik jegyzetében így ír: „Ez esz
mét [ti. »a dunamelléki államszövetségét«] később egy fűzetkében tárgyaltam, de oly kevés visszhangra találtam 
vele Magyar országon, hogy utóbb Kosuthtal együtt, ki részben szintén hozzájárult, elejtendőnek hittem. Annál 
könyebben mondánk le mindketten róla, mennél kellemetlenebb volt tapasztalnunk, hogy a románok mindjárt a 
(krimi) hadjárat végén elért fűggetlenségök megnyerése nyomán semmit sem akartak többé tudni a szomszéd ál
lammal való érdekközösségről és jó barátságról, hanem ennek helyébe ismét a régi magyargyűlölő és ellenünk 
annyira fenekedő dákoromán törekvéseket kezdték ápolni..." Klapka 434. o. Vö. Klapka- egy olasz miniszternek, 
Párizs, 1862. jún. 6. OL R 295/11 cs.(!). Klapka és Canini együttmőködésére utal az is, hogy Kossuthtal egyeztetett 
programtervezete (Note sur la mission de M. Marc Antoine Canini...) az április 10-i dátumot viseli és maga Klapka is 
aláírta. L. még újabban Lukács: A magyar politikai emigráció. 202-214., 222-223. o. Lukács különben, ismereteink 
szerint, elsőként vetette egybe a Duna-konföderációs tervezetet a Klapka-féle röpirat szövegével, uo. 209-211. o. 

205 
Borsi-Kálmán: Együtt vagy külön utakon. 100-105. o., vö. az 54. jegyzettel! 

206 Vö. Kossuth-Klapkának, S. Francesco D'Albaro, 1862. jan. 18. OL R 295. 3. d. 22. t. (első bekezdés) Irá
nyi rövid életrajzát és annak könyvészeti adatait 1. Spira György bevezetőjében: Irányi Dániel—Charles Louis 
Chassin 7-32. o. 
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Hiába fognád mondani hogy magándolgaid v. egészséged miatt húzódtál vissza: ellensé
geink szakadásra magyaráznák és kizsákmányolnák visszalépésedet..."207 

Vagyis a „törést" nem csupán az európai nagyhatalmi érdekviszonyokban és a korábbi 
kudarcokban rejlő látens konfliktusforrások váltották ki, még csak a Pulszkyval való ba-
rátkozását rajta számon kérő, az álláspontok újbóli tisztázására felszólító, május 15-i 
Kossuth-levél208 sem, még ha formailag ez szolgált is indoklásul, azaz, inkább ürügyül 
Klapkának. A tábornok döntésében minden bizonnyal nagy része volt a milánói 
L'Alleanza május 18-i számában - Kossuth tudta és beleegyezése nélkül209 - Helfy által 
közzétett „Dunai Szövetség" kedvezőtlen hazai visszhangjának is.210 Ennek ismeretében 
szánja el magát végülis lépésére, Irányi ismételt „intelmei" ellenére, ezért igyekszik el
határolni magát Kossuthtól, ezért próbálja azt a látszatot kelteni, hogy a „dunai 
Confoederatio terve miatt mond le, melyben pedig maga is osztozott..."2" S ezért van 
szüksége arra is, hogy nyílt levélben212 tárja a nyilvánosság elé elhatározását. 

A Kossuth-Klapka viszonyt is alapvetően meghatározó dilemma eközben egyre érle
lődött s mind fogósabbá vált: megvárni a kedvező politikai konstellációt (háború vala
melyik hatalom részéről Ausztria ellen) és megfelelő biztosítékok esetén beavatkozni -
ez volt Kossuth elképzelése -, vagy pedig titkos szervezkedések, ügynökök fölhasználá
sával és vakmerő gerillaakciókkal fölkelést szítani s háborús konfliktusba sodorni Auszt
riát, mely remélhetőleg Olaszországot (és vele esetleg Franciaországot is) magával rántja 
- ez utóbbit képviselte Mazzini, Garibaldi és Klapka. 

Akadtak,akik még tovább mentek az antinómia élezésében, mint azon - Pulszky Fe
renc másolatában ránk maradt - levél szerzője, akinek kilétét egyenlőre nem sikerült 
meghatároznunk. Viszont nemigen jellemezte senki nála találóbban az akkori ma
gyarországi) politikai közvélemény hangadó részét, és senki sem fogalmazta meg vilá
gosabban a magyar hazafiak egy növekvő hányadának (bevalott, be nem vallott?) alap
kérdését: „...Az ellenszenv mellyre a [Duna]szövetség eszméje nálunk akad, csak egyet 
bizonyít, azt t.i. hogy hazánkban még sokkal kevésbé ismerik a külviszonyokat, mint mi a 
belső ügyek menetelét; hogy barátink e veszélyekkel mellyek által a Magyar nemzet po
litikai léte fenyegetve van, szembe szállani nem mernek; hogy ők szabadok akarnának 
lenni, de az eszközöktől, mellyek oda vezetnek, mondjuk ki, a forradalomtól vissza riad
nák; hogy ők a régi táblabíró politikához inkább ragaszkodnak mint hogy azt összhang-
zásba akarnák hozni az Európai (sic!) nagy nemzeti mozgalmak szükségelt igényeivel, 
szóval hogy minálunk bent semmi sem érett meg még, sem az eszme, sem a tett; és hogy 

Irányi D.-Klapkának, Maison-Laffitte (sic!), 1862. máj. 16. OL R 295. 7. 22. t. Irányi már három nappal 
korábban figyelmeztette, hogy ne hagyja magát befolyásolni, felhívta a figyelmét Crouy, Kupa, Gál, Szemere és 
Pulszky mesterkedéseire. L. Irányi-Klapkának, Párizs, 1862. máj. 13. uo. 

70S 

Vö. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 54. o. és Kossuth: Irataim, ffl. k. 723-728. o. 
209 Vö. Kossuth-Helfynek, Turin, 1862. máj 19. OL R 65. 1. es. 1.1. 
210 

Vö. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 54-55. o.; Lukács L: Magyar függetlenségi és alkotmányos 
mozgalmak 1849-1867. Budapest, 1955. 317-323. o.; Magyarország története 1848-1890. 1. k. 711-715. o. 
(Szabad György szövege.). L. még Lukács: Magyar politikai emigráció 222-223. o. 

211 Horváth Mihály-Vukovits Szávának, Livomo, 1862. júl. 29. OL R 216. 1. es. 1. t. 
„minek tehát a világ előtt kürtölni, hogy ő kilép?...minek lemondani úgy s akkor, a hogy s mikor visszavo

nulása bizonyosan árt Kossuthnak a közvélemény előtt... nem volna e elég azt magának Kossuthnak megírni?" uo. 
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sóvárogva az 1848 után összekulcsolt karokkal honfitársaink ismét úgy fognak meglepetni 
az események által mint az 1859-ben történt, 's éppolly üres kezekkel maradni mint akkor. 

Én számtalanszor kimondtam hogy nemzetünk 's hazánk mentségére más alternatíva 
nincs, mint: vagy kibékülni az Osztrákkal 's ezentúl is annak zsandárja maradni, vagy 
pedig a szomszéd nemzetekkel szövetségbe lépve új erőt szerezni, 's a külfölddeli közele
dést biztosítva, nyugodt 's elszánt lélekkel a jövő elébe mennél A többi mind szemfény
vesztés vagy Utópia. [Az én kiemeléseim: B-K. B.] 

Jogában áll a nemzetnek e sok 's nagy veszéllyel járó második utat kikerülni [s itt egy 
pillanatra elgondolkozhatunk, hogy vajon kinek a hatását kell-e keresnünk az akkortájt 
Pulszkyhoz közeledő, ingatag Klapka Kossuthnak szánt levélfogalmazványában felbuk
kanó - Magyarország nemzeti létének megmentését a „hazai patriótákra" hagyó - kije
lentésében?213], de nekem nem lehet 's nem szabad megtagadnom egész múltamat..."214 

Minden valószínőség szerint ugyanazon férfiú gondolatait tartalmazza az az 1862. jú
lius 8-i keltezésű genfi levél is, amely védelmébe veszi Kossuthot a Duna-konföderáció 
kérdésében („Kossuth nem manifesztumot adott, hanem egyezkedő tervet, ha egy otthoni 
jobbat tud, csináljon, de ne protestáljon üres szavakkal, mely csak káros lehet"), egy
szersmind mintegy megelőlegezve Kossuth Magyarország sírásói215 című, későbbi neve
zetes írásának hangvételét és „Kassandra-jóslatát": „A hazának jogában áll a helyett hogy 
a szomszéd nemzetekkel kezet fogunk, egyezkedjen újólag a hóhérjával és legyen osztrák 
zsandár. De akkor be fog következni amit én ép 1851 [-ben] az emigrationalis gyűlésen 
mondottam, hogy a jelen kor szellemet haladó nemzetek a magyart a Habsburg házzal 
együtt fogja[k] összetiporni..."216 

Kossuth és Klapka természetesen nem gondolkodtak ennyire végletesen, ők cseleked
ni akartak. Ennek módozatait és esélyeit azonban eltérően ítélték meg. A mind türelmet
lenebb Klapkának a gyorsan s eseménytelenül múló hónapok következtében egyre egy
szerűbbnek tetszett a probléma. Az eredeti gondolatsor (európai háború - és/majd ma
gyar fölkelés) fokozatosan a visszájára fordult benne (magyar forradalom - majd/esetleg 

Esetleg épp Pulszkyét, 1. Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 306. o. (189-es jegyzet), vö. Lengyel: Klapka 
György emlékiratai. 51., 53-54. o. Az emigráció köreiben dúló „illetékességi" vitákhoz 1. még Puky Miklós-Türr 
Istvánnak, Genf, 1862.jún. 30. OL R 211.2. t. 11. es. 

Levélmásolat, Pulszky írása, Versoix, 1862. jún.23. OL R 295/11. A levél szerzőjében eredetileg Pulszkyt 
véltem felismerni, de az a tény, hogy ez a levél a Klapka-hagyatékból került elő, némileg elbizonytalanított, mert 
fölmerül a kérdés, hogy miért postázta volna a tábornoknak másolatban a saját levelét? Bizonyos körülmények 
(svájci lakóhely, néhány azokban a napokban keletkezett levéltöredék, stílusjegyek stb.) arra engednek következ
tetni, hogy esetleg Puky Miklós fogalmazta. Feltevésünk azonban még további ellenőrzésre szorul. 

215 
Megjelent: Negyvenkilence (Politikai folyóirat) 1867. 4-5. sz., idézi és interpretálja Szabad: Kossuth poli

tikai pályája. 194-196. o. 
216 Sem a levél szerzőjének, sem címzettjének nevét nem sikerült kiderítenem; tartalma és főként stílusa miatt 

feltételezem, hogy ugyanaz a személy, aki a 214. jegyzetben szereplő levelet írta (tehát feltehetően Pulszky vagy 
Puky). Erre utal az is, hogy szintén Svájcban keletkezett, 1. OL R 86. (régi Klapka-gyűjtemény). Hasonló értelem
ben nyilatkozik maga Kossuth is a Duna konföderációs tervezet recepciójával összefüggésben: ,A milly természe
tes, hogy Szemere Bertalan uram (a 861 octoberi Patens ügyvéde) e projectumot megtámadta s hogy a Bécsi lapok 
freneticus dühbe jöttek ellene (a mi nekem nem csekély elégedést is adott), ép olly természetesnek találom azt is, 
hogy mind azok, kik a Magyar alkotmányhoz ragaszkodnak ugyan, de a Revolutiótól rettegnek - vagy azt csak 
mint pis allen-t [rosszabbat] fogadják el, vagyis - submittálnak [behódolnak] neki, ha nem akadályozhatják -, a 
projectumtól borzadalmasan megijedtek, mert ezen eszmének csak megpendítése is a legpractikusabb lépés a Sza
badság hareznak lehetségessé tétele [Kossuth kiemelései!] felé, mellyet 13 év óta kigondolhatánk." Kossuth-
Nemeskéri Kiss Miklósnak, Turin, 1862. nov. 6., közölte Kun-Bőhm 247-248. o. 
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európai háború), végül a „tenni vagy nem tenni?" kérdéssé egyszerűsödött gondolatvilá
gában. A katona cselekvéskényszere, stratégiai elképzelései lassanként fölülkerekedtek a 
politikus megfontoltságán. 

A két fegyvertárs tehát egy táborból fokozatosan a két ellentétes pólusra került, s a 
szakítás elkerülhetetlenné vált közöttük. Klapkának viszont esze ágában sem volt vissza
vonulni, hiszen „működni" akart, egyre kevésbé számolva a következményekkel. Kossuth 
tekintélyét, kétségtelen szellemi fölényét különben is terhesnek érezte: régi sérelme volt, 
hogy némelyek, így Cuza fejedelem is,217 elsősorban katonának s nem politikusnak te
kintették. Ezért jó néhány barátja véleményével nem törődve, rosszallásukat semmibe 
véve ismét külön útra tért. Egyébként sem tett le soha a magyar emigráció egyedüli irá
nyításának megszerzésére irányuló ambiciójáról.218 

Első lépésként igyekezett elhatárolni magát Kossuthtól. Megpróbálta azt a látszatot 
kelteni, mintha a Duna-konföderáció kérdésében nem értett volna egyet vele, mélyen 
hallgatva arról, hogy Kossuth hosszas töprengés után nem kis részben éppen az ő köz
benjárására tette azt végképp magáévá.219 

Sőt, kettejük között még egyfajta burkolt vetélkedés is folyt a szerzőség körül.220 

Olyannyira, hogy - mint láttuk - Klapka 1862 júliusában maga is szükségesnek látta 
közzététetni Caninival saját változatát - hacsak nem Canini magánakciójáról van szó - a 
havasalföldi liberalizmus legtekintélyesebb lapjában a C. A. Rosetti irányította Românul-
ban. Amikor pedig a tervezet időelőtti kipattanása kényelmetlen helyzetbe hozta és ma
gyarázkodásra késztette a magyar emigráció első számú vezetőjét,221 a tábornok valószí
nűleg elégedetten dörzsölte a kezét. Kossuth ugyanis, mint ismeretes, nyilvánosan magá
énak ismerte el az abban lefektetett alapelveket, de megjegyezte, hogy a szöveg nem az ő 
megfogalmazásában jelent meg.222 Egyik Türrhöz intézett magánlevelében pedig félreért
hetetlenül leszögezte: „Klapkát illetőleg felvilágosításul tudatom Önnel, hogy a 

217 Kossuth: Irataim. III. k. 270. o., I. még Irányi-Klapkának, Maison-Lafitte, 1862. máj. 16. OL R 295. 7. d. 
22. t. Vö. Cuza szavaival: „Quant à Klapka s'il vient je le recevrai comme soldat, mais non comme Hongrois..." L. 
„Extrait d'un rapport fait au Comité Nationale Hongrois" (Zglinicki jelentése) Vö. a 189. jegyzettel. 

218 
L. 1849-1866. Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez. 165. o. Klapka „vezérkedési tö

rekvéseiről" I. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 57., 113. o.; 1. még Tanárky Gyula Naplója (1849-1866). 
236-237. o. és Klapka-Frappolinak, Genf, 1863. ápr.22. OL R 295. 11. es. (Ebben a másolatban fennmaradt s 
igen depressziós hangulatban fogant franci nyelvű levelében saját „kívülről vezérlését", óriási ambícióit és jelle
mének számos egyéb gyönge pontját is fölfedve, egyebek között ezeket írja: „Ha elég becstelen (csirkefogó) lettem 
volna magamat eladni, feltéve, hogy sikerült volna a látszatot megőriznem, ha egy nagy címmel (ranggal) és ki
tüntetésekkel rendelkeznék, - én lennék a helyzet ura, az a tengely, amely körül az egész magyar politika forog..." 
Vö. Irányi-Klapkának. (?) Párizs, 1862. máj. 13. OL R 295.7. d. 22. t. 

219 
Lengyel: Klapka György emlékiratai, uo., vö. Klapka-egy olasz miniszternek, Párizs, 1862. jún. 6. OL R 

295/11. cs.(!) Klapka és Canini együttműködésére utal az is, hogy Kossuthtal egyeztetett programtervezete (Note 
sur la mission de M.Marc Antoine Canini) az 1862. ápr. 10-i dátumot viseli és maga Klapka is aláírta. Vö. Borsi-
Kálmán: Nemzetfogalom. II. fejezetének 231. és 239. jegyzetével! L még Lukács: A magyar politikai emigráció. 
202-214., 222-223. o.; Uő.: A magyar garibaldisták útja. 150-151. o., valamint e tanulmány 204. jegyzetét is! 

220 
Vö. Lukács: A magyar politikai emigráció. 207-219. o. 

221 
' Lukács: A magyar politikai emigráció. 214-215. és 218. o. (valamint 29. jegyzet.) 
222 

Vö. Szabad 184. o. és Lukács: A magyar politikai emigráció. 214. o. Jelen tanulmányunk 216. jegyzetében 
hivatkozott Nemeskéri Kiss Miklóshoz intézett 1862. nov. 6-i keltezésű levelében is félreérthetetlenül leszögezte: 
„Én persze köröm szakadtáig védeném a tervet, mert csak az adhat Magyarország függetlenségének biztonságot; 
de az elfogadás a nemzettől függ." uo. 248. o. 
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confederatio eszméje még inkább az övé legalább jelenben, mint enyim. Ö értekezett 
Rattazzival Canininek e tárgyban Keletre küldése iránt."223 Ám látva a tervezet kiváltotta 
politikai botrányt és a fellobbanó indulatokat Klapka jobbnak látta ha jótékony fátylat 
borít saját szerepére, s inkább a ködösítés (dezinformáció) taktikájához folyamodott. 

Már Kossuthhoz intézett lemondó nyilatkozata - Horváth Mihály által is elítélt224 -
közzétételének is lehetett ilyen célzata, s hogy nem számított rosszul azt az alábbi néhány 
sor is bizonyítja: „Klapkának legújabban megjelent s Kossuthoz intézett levele, mellyből 
a sorok között kiolvasható, hogy éppen a fen[t] emiitett manifestum [Duna-konföderációs 
tervezet] miatt lép vissza az ügyek vezetésétől nagyon jó hatással volt itt, mint bizonysá
ga annak, hogy nem az egész emigratio osztja az abban foglaltakat, sőt talán a katona 
pártnak nincs is ínyére..."225 Nagyon valószínűnek látszik különben, hogy Kossuthtal 
történt szakításában nem elhanyagolható része volt annak is, hogy a Svájcban lévő köz
ponti bizottmány nevében Komáromy György és Csáky Tivadar gróf - Kossuth tudta 
nélkül - már 1862 tavaszán fölkeresték.226 S ha kapcsolatait kisebb-nagyobb összezör
dülések terhelték is227 a nem sokkal később megalakított, Kossuthék által következetesen 

Kossuth-Türr Istvánnak, Ragaz, 1862. jún. 23., idézi Lukács: A magyar politikai emigráció. 219. o. (53. 
jegyzet.). Jóllehet Kossuth 8 nappal korábban még ezt írta Klapkának: „Caniniről szólva megjegyzem, hogy tartóz
kodás nélkül közlém vele a Dunavölgyi Statusok Confederatioja iránti nézeteimet (mik nállam annyira régiek hogy 
a Confederationalis eszme paternitásához tán éppen nekem van igényem) ő örömmel értette az okot, én meg 
helyeslém némelly detail nézeteit 's így az egésznek alapeszméit Canini papirosra tevén kérése folytán nem vona
kodtam azt magán discret használatul [Kossuth kiemelései!] aláírásommal megerősíteni". L. Kossuth-Klapkának, 
Torino, 1862. máj. 15., idézi Lukács: A magyar politikai emigráció. 213. o. E levélrészletek ismeretében valószí
nűnek látszik Lukács Lajos feltevése, miszerint a tervezet idő előtti közzététele nyomán kirobbant politikai botrány 
valamiképpen összefügg a szerzőség körüli rivalizálással, uo. 213-214. o. Vö. jelen tanulmány 204. jegyzetével is! 
L. még Hentaller 324. o. (1.jegyzet) és Lajtor László: Kossuth Dunai Konföderációs terve és előzményei. Buda
pest, 1944. 64., 71. o. 

224 t 
íme Horváth Mihály levélrészletének szövegösszefüggése: „...igen rosszallom Klapka lépését is a lemon

dásra nézve a Comité tagságáról. Hát volt még Comité? S ha két embernek egy czélra működését Comiténak le
hetne is nevezni, tudott-e erről valamit a világ? Minek tehát a világ előtt kürtölni, hogy ő kilép? s kürtölni akkor, 
midőn tudhatja, hogy az egész világ azt hiendi, hogy a dunai confoederatio terve miatt mond le, melyben pedig 
maga is osztozott? Szóval minek lemondani úgy s akkor, a hogy s mikor visszavonulása bizonyosan árt Kossuth
nak a közvélemény előtt ha csak azt az eszmét kelti is fel, hogy meghasonulás van az emigratióban. Ha már tovább 
foglalatoskodni nem akart, nem volt volna elég azt magának Kossuthnak megírni? De igaz, akkor a világ nem 
szólott volna nevéről! O vanitatum vanitas! Be nagy hiba, midőn az emberek, kik magokban véve bizony nem 
nagy emberek, elbízzák magokat, mivel nagy emberek őket egyéni czéljaikra eszközül használják, -s ezért aztán 
mindjárt azt hiszik, hogy nekik minden lépésöket tudatni kell a világgal, mely bizony pedig nemis hederít 
reájok..." Horváth M.-Vukovits Szávának, Livorno, 1862. júl. 29. OL R 216. 1. es. 1.1. Klapka jellemrajzához 1. 
még Pataky Maňa: A Klapka légió története. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. 

225 
Levélmásolat Klapka írásával, tartalma és stílusa arra utal, hogy esetleg Csáky intézte Komáromyhoz, Pá

rizs, 1862. jún. 20. OL R 295. 11 .cs.,vö. Kovács: A Kossuth-emigráció. 150-151. o. 
V. ö. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 55-60. o. L. még „1863-1866. Az Almássy és Nedeczky-féle 

összeesküvésekhez és a 66-iki eseményekhez I. (Asbóth Lajos és Asbóth János feljegyzései.) In: 1849-1866. Ada
lékok. 165-180. o. Az 1860-as évek közepének magyarországi titkos szervezkedéséhez 1. még dr. Böhm Jakab: 
Adalékok az 1863-64. évi lengyel felkelés magyar támogatásához. Hadtörténelmi Közlemények, 1964. l.sz. 84-
113. o. L. újabban Lipp Tamás: Összeesküvők (1-3.). Magyar Hírlap, 1997. jan. 25., febr. 1. és febr. 8., valamint 
Uő.: Kánkánia - összeesküvők. Liget, 1997. 3. sz. (Március) 61-72. o. A kérdéskör igen alapos, adatgazdag leg
újabb feldolgozását adja Nyárády 229-283. o. 

227 
A köztük és Klapka között.folyó pozícióharcra és burkolt ellentétekre, de módszereikre is 1. Csáky 

Komáromyhoz intézet leveleit: 1865. júl. 6., 8., 9., 10., 12., aug.17. OL R 296. 11. t., valamint a Komáromy-
Klapka levelezést: 1864. ápr. 6.; máj. 26., jún.6., júl 14.(!). OL R 295. 8. d. 22. t. és Klapka 1864. júl. 13-i 
védekezését OL R 295/11., másolat. 
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„clique"-nek228 bélyegzett Genfi Magyar Komité tagjaival, együttműködésük229 1866 
őszéig, végeredményben a magyar emigráció politikai szerepének végéig eltartott. És ez 
ismét lehetőséget teremtett Klapka számára politikai tevékenységének folytatására. 

így kezdődött a „magyar forradalmi comité" külföldi megbízottai - Csáky, 
Komáromy - és Klapka együttműködése, mely nem annyira az elvek, mint inkább az ér
dekek közösségén alapult.230 Csákyék nem nélkülözhették a tábornok még mindig jól 
csengő nevét, kiterjedt kapcsolatait, Klapkának pedig terveihez - egy magyarországi 
fegyveres felkelés és katonai betörés megszervezéséhez - „hátországra" volt szüksége, 
saját nevében nem tárgyalhatott. Igazolnia kellett lehetséges támogatói: az olasz és fran
cia hatóságok előtt, hogy széles alapokon nyugvó szervezet áll mögötte, mely kiterjedt 
földalatti kapcsolatokkal, titkos ügynökhálózattal rendelkezik, s a magyar nemzet akara
tának letéteményeseként csak az alkalmas pillanatra vár a felkelés kirobbantására. A 
Genfi Magyar Komité és Klapka között mindazonáltal csupán egyetlen dologban volt 
teljes az egyetértés: Kossuth háttérbe szorításának s elszigetelésének vágyában. A francia 
s főként az olasz politika irányítóinak 1863/64 folyamán Klapka először óvatosan, majd 
egyre nyíltabban hangoztatja, hogy Kossuth stratégiája alapvetően hibás, elfogadhatatlan, 
káros. Sőt, a magyar nemzeti mozgalom egésze szempontjából veszélyes is. Ráadásul az 
emigráció csak egy egészen szűk részének véleményét képviseli, egyedül maradt. Min
derre sokkal hivatottabb fórum a Genfi Magyar Komité, hiszen tagjai nemrég érkeztek a 
hazából, s otthoni kapcsolataik is jobbak Kossuthéinál. Klapka tehát rövidesen mint a 
Genfben megalakult magyar komité képviselőjét mutatta be szabadkőműves páholytár
sát,231 Csáky Tivadar grófot az olasz kormánynak,232 később pedig arra is megpróbálta 
rávenni olasz partnereit, hogy kényszerítsék Kossuthot: rendelje alá magát Komáromyék 
utasításainak.233 

li* Tanárky Gyula Naplója (1849-1866). 323. o. és Tanárky Gyula Naplói. OLR 195/2. 14. k. 60., 63., 72. fol. 
229 

Tevékenységükre, Kossuthtal és Klapkával fenntartott kapcsolataira 1. Kossuth: Irataim. II. k. 389-390. o., 
III. k. 47-48., 251. o.; Kossuth Lajos Iratai. V. k. XVII-XX., LVII-LXI., LXIII-LXIV., 46-47., 87-88., 192-193., 
203-206., 261-265., 433., 435., 437., 445^147., 467-468., 470-482., 490., 502-508., 512., 514-516., 519-520., 
530-531., 537-543., 545-556. o.; VU. k. 91., 93-94., 96 (!)., 100-104., 107-108., 110-114., 118-131., 134., 
139-140., 150-154.(1), 192-194., 217., 239., 245-246., 272. o. Vö. Tanárky Gyula Naplója (1849-1866). 233-
234., 320., 323., 324., 327., 337., 339., 341-344., 346., 413., 414. o. 

230 L. Komáromy Györggyel kötött megállapodásának (Genf, 1863. nov. 22.) eredeti jegyzőkönyvét, OL, R 
295. 11.1. Közölte Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 137-138. o. 

1 Vö. Szénássy 89. o. (Csáky későbbi, immár Pest-Budán, majd Kassán kifejtett szabadkőműves tevékeny
ségéről 1. még Arató 84. és 87. o.) „Csáky Théodore" tartózkodási engedélyének száma 12 950, felesége „Kann 
d'Albert, Mathilde" [sic!], Versoix-ban lakik, 1865. marc. 2-án „reçue bourgeois de Versoix" [sic!]. Archives ď 
Etat de Genève, Etrangers Rg. de Mariés 1860-1865, 9251-13 001. A grófról és hitveséről a genfi levéltár egy 
másik regiszterében (Canton, Répertoire des mariages du Canton de Genève 1861-1870, uo.) az alábbi följegyzés 
olvasható: „Csaky Theodore Chles Etienne fils de Theodore et de Clara Roll; de Kaan, Mathilde Anna fils [sic!] de 
Leopold et de Wilhelmina Felber"; házasságkötésük helye és időpontja: Versoix, 1864. szept. 17., uo. 63. fol. 

Lengyel: Klapka György emlékiratai. 56-57. o. 
Klapka ezirányú tevékenysége az alábbi dokumentumok alapján rekonstruálható: Klapka III. Napóleonhoz 

intézett memoranduma („A Sa Majesté Napóleon HI Empereur des Français"), másolat, 1863 szept. OL R 295. 11. 
es.; Klapka-Cerrutinak, Genf, 1963. okt. 27., másolat, uo.; Klapka-Cerrutinak, Genf, 1863. nov. IL, másolat, uo.; 
Klapka-Cerrutinak, Genf, 1864. jan. 4., másolat, uo.; (vö. 1864. jan. 6-i táviratával: OLR 295. 3. d. 8. t.); Klapka-
Cerrutinak, Genf, 1864. jan. 17., másolat, OLR 295. 11. es.; két genfi távirata (1864. márc. 20-i és 22-i keltezés
sel: OL R 295. 3. d. 8.); Klapka-Visconti-Venostának, Genf, 1864. márc. 25., másolat, OL R 295. 11. es.; Klapka-
Cerrutinak, keltezés és helymegjelölés nélkül, uo.; Klapka-egy olasz miniszternek, Genf, 1864. szept. 2., másolat, 
OL R 295. 10. t. 
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Klapka elképzeléseit s reményeit a külpolitikai horizont biztató fejleményeire, minde
nekelőtt az 1863-as lengyel fölkelésre, valamint a piemonti kormányváltozásra alapozta. 
Hamarosan fölmerült a lengyel és magyar forradalom összekapcsolásának gondolata,234 

mely nem állt meg a tervezgetés szintjén, a Klapka-Ordçga egyezményen235 túl konkrét 
lépésekben is realizálódott. (Ezek közül kiemelendő, hogy az általa megszervezett svájci 
fegyvervásárlást lengyel ügynek álcázták, a bécsi fegyverszerzési akciót pedig ugyanaz a 
vállalkozó bonyolította le, mint amelyik a magyarokét,236 illetve hogy gondosan kidol
gozták a Havasalföld és Moldva felőli lengyel-magyar katonai támadás tervét.237) Még 
fontosabb volt azonban, hogy a Ricasoli kabinettel (1861. június-1862. február) ellentét
ben, a Marco Minghetti miniszterelnök vezette (1863. március-1864. szeptember) új 
piemonti kormány nem tartotta olyan távolinak az Ausztria elleni háborút, mint elődje. 
Ezért - mivel az osztrák haderő megosztásához, azaz, egy magyarországi fölkelés kirob-
bantásához fontos érdekei fűződtek - nemcsak jobban épített a magyar emigráció szol
gálataira, mint az előző kabinetek, hanem - megfelelő biztosítékok ellenében - adott 
esetben súlyos anyagi áldozatok vállalására is hajlandó volt.238 Azaz, ha akadtak is kétsé
gei,239 végülis hitelt adott Klapka és Komáromyék terveinek, helyzetelemzéseinek. Klap
ka befolyását mutatja az is, hogy a tábornokot ezen kívül közvetítőül használták föl mind 
a francia kormány irányában, mind az olasz kormánykörök és Garibaldi240 között. 

Lengyel: Klapka György emlékiratai. 55-56. o. Az emigráció lengyel kapcsolatait ugyancsak Kovács End
re dolgozta fel a legkörültekintőbben, s ez az 1863/64-es közös akciókra is vonatkozik Kovács: A Kossuth-
emigráció. 210-269. o. L. még Bobango 133-142. o. A XIX. századi lengyel felkelések némely főszereplőjének -
köztük az 1848-49-es magyar szabadságharcban résztvevő tábornokok (Dembinski stb.) - lelkialkatáról, önszem-
léletük és tevékenységük ideológiai összefüggéseiről 1. újabban Borejsza, Jeny W.: Rewolucjonista polski - szkic 
do portrétu. In: Polska XIX wieku. Panstvo. Spoteczeňstwo. Kultúra. (Szerk. Kieniewicz, Stefan.) Warsawa, 1986. 
252-309. o. (Klapkáról és Türről uo. 291. o.) 

Kovács: A Kossuth-emigráció. 245., 260. o. Szövegét közölte Iványi 264—265. o. és Kovács uo. 489. o. A 
lengyel kormány Ordçganak adott, a Klapkával, mint a magyar nemzeti bizottmány megbízottjával való tárgyalásra 
jogosító felhatalmazásának francia fordítását 1. az OL Csáky-Komáromy anyagában, R 296. 8. t. Keltezése: Varsó, 
1864. febr.12. Az esetleges magyar részvételt Ordçganak Garibaldival kötött 1864. június 6-i egyezménye is tar
talmazta, 1. Borejsza, Jerzy W.: Garibaldi e la Polonia, Estratto da Giuseppe Garibaldi e il suo mito Atti del LI 
Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Genova, 10-13. novembre 1982). Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano. É. n. 363-364. o. 

Klapka-Cerrutinak, Genf, 1863. nov. 11.; Klapka-egy olasz miniszternek, Genf, 1864. szept. 2. Vö. Böhm: 
Adalékok. 101-102. o. és Emerit, M.: Les complots polonais et hongrois en Roumanie en 1863-64. Revue 
historique du Sud-est européen, 1935. nr. 7-9.227. o. 

237 Róžycki (Edmund)-Klapkának, Heidelberg, 1864. ápr. 14. OL R 295. 2. es. 9. t. Vö. Duzinchevici 91. o. 
238 

1864. február 19-én - Ubaldino Peruzzi belügyminiszter házában - az olasz kormány tagjai (Marco 
Minghetti miniszterelnök, Emilio Visconti-Venosta külügyminiszter, U. Peruzzi belügyminiszter, Marcello Cerruti 
külügyminisztériumi államtitkár, Isacco Ártom a külügyminiszter kabinetfőnöke) megállapodtak Klapkával a ma
gyarországi felkelés anyagi támogatásának feltételeiben és összegében. Ez nem haladhatta meg az egymillió fran
kot, vállalták viszont, hogy a hadbalépés pillanatában ötszázezer frankot bocsájtanak a tábornok rendelkezésére. 
Ezen kívül az osztrák tartományok s különösen Magyarország szláv lakossága körében végzendő propaganda költ
ségeire huszonötezret irányoztak elő. (Az egyezmény másolatát [Klapka írása] 1. OL R 295. 11. es.) Bár a hadmü
veletek nem indultak meg, Klapka, 1864. szeptemberi végelszámolása szerint, egy 875 000 frankos számlát nyúj
tott be megbízóinak. Horváth Mihály viszont „csak" 870 000-ről tud. (Horváth M.-Vukovits Szávának, Genf, 
1865. jan. 21. OLR216. 1. cs. 1.1.) Vö. a49. jegyzettel! 

239 Klapkáék állításait ellenőrizendő, saját ügynökeiket 1863-64 folyamán többször is beküldték Magyaror
szágra. L. Kossuth Lajos Iratai. VI. k. XIX-XXI. o. 

240 L. Klapka följegyzéseinek másolatát (London, 1864. ápr.28. OL R 295. 7.d. 22.t.) és Ionescu, M.: Aspecte 
externe ale domniei lui Al.I.Cuza ín lumina documentelor italiene. Studii, 1970. 3. sz. 554—555. o. 
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Ebben a hatalmi, politikai légkörben (és lélektani helyzetben) került sor Arthur 
Seherthoss romániai küldetésére. 

Seherthoss azon idegenek közé tartozott, akiket ifjú korában magával ragadott a ma
gyar reformkor lendülete, s érzéseiben hamar hasonult a magyar nemességhez. Megható 
erőfeszítéssel tanult magyarul, s bár nyelvünket nem sikerült tökéletesen elsajátítania,241 

mindig magyarnak vallotta magát, azonosult választott hazája és nemzete célkitűzéseivel. 
Részt vett a szabadságharcban, először Bem erdélyi seregében harcolt,242 később Görgey 
környezetében tartózkodott.243 A világosi fegyverletétel híre Nagyváradon érte.244 Ezt kö
vetően a zaklatások elől Pestre, majd Bécsbe utazott, végül kalandos körülmények között 
szülőföldjére, porosz Sziléziába menekült. Azután egy ideig berlini rokonainál időzött. 
Mivel a rendőrség, mint szökevényt, itt is figyeltette, hamarosan Nyugat-Európába távo
zott.245 Genfben,246 Brüsszelben, de leginkább Párizsban élt. 1862-ben Angliában is meg
fordult,247 1863-64 telét pedig főleg Nizzában töltötte.248 A magyar emigráció tagjai kö
zül sokakat személyesen is jól ismert (Teleki László, Andrássy Gyula, Batthyány Káz
mér, Esterházy Pál, Irányi Dániel, Szemere Bertalan, Almásy Pál, Szarvady Frigyes249), 
Nemeskéri Kiss Miklóssal, Teleki Sándorral és Klapka Györggyel pedig kifejezetten ba
ráti viszonyban volt.250 Hátrahagyott emlékirataiban nem részletezi gyermekéveit, családi 
körülményeit. Néhány jel arra utal azonban, hogy a Seherthoss família a legelőkelőbb po
rosz körökhöz tartozhatott,251 Arthur maga pedig kitűnő neveltetésben részesülhetett. 
(Előkerült levelei tanúsága szerint a németen kívül franciául is anyanyelvi fokon beszélt 
és írt, és tudjuk, hogy a magyar mellett szláv nyelveken is meg tudta magát értetni.252) 
Csak ezzel magyarázható, hogy mind a porosz, mind a francia előkelőségek szívesen fo
gadták, s bejáratos volt a legfelsőbb körökbe. Jellemében (akárcsak Klapkáéban) lehetett 

Ezt látszik alátámasztani Nemeskéri Kiss Miklóshoz írt egyik német nyelvű levele, mely így kezdődik: 
„Látót hogy Londonba vagyunk - s remélem hogy nem sokáig mint rendbe lesz!" (Seherthoss-Nemeskéri Kiss 
Miklósnak, London, 1862. máj. 4. Hadtörténelmi Levéltár Nemeskéri Kiss család iratai, 90.cs.) 

Sehen Thosz, Arthur után németből: Emlékezések múltamra. I. (Ford. Könnye Nándor.) Budapesti Szemle, 
27. k. 289-290. o. 

243 Uo. 290-300. Vö. Hermann: Görgei emlékiratai. 45. o. 
244 Sehen Thosz: Emlékezések. II. 395-396. o. 
245 Uo. 405-406. o. 

Itt 1857-1861 között élt feleségével, Eveline Hermannal, letelepedési engedélyének száma 7616/4249, s ez 
szerepel a kanton 1866-os lajstromán is: Archives d'Etat de Genève, Etrangers, Rg. P. de S. Mariés, 1866, 2331-
4660. 

Sehen Thosz: Emlékezések. III. Budapesti Szemle, 28. k. (1881) 38. o., 1. Nemeskéri Kiss Miklóshoz inté
zett másik londoni levelét is uo. 

248 

Sehen Thosz: Emlékezések. Hl. 41. o. Egy levelének tanúsága szerint Monacót is fölkereste. Seherthoss-
ismeretlennek, Monaco, 1864. jan. 30. OL R 295. 1 Les. 

249 

Sehen Thosz: Emlékezések. II. 406. o. 
250 ' 

Vö. Hermann: Görgei emlékiratai. 45-46. Ámbár N. Kiss Miklósnak időnként terhére volt (I. Nemeskéri 
Kiss Miklós-Klapkának, SaintAnge, vasárnap, kelt. nélkül, OL R 295. 8. d. 22. t.) Teleki Sándornak imponált, 
hogy porosz-német létére magyarnak vallja magát, 1. Teleki Sándor emlékezései. (Kiad. Görög Livia.) Budapest, 
1958. 131.0.), Kossuth viszont meglepetve kérdezi, hogy magyar lenne-e (Kossuth Lajos Iratai. VI. k. 447. o.) 

Vö. Sehen Thosz: Emlékezések. II. 404. o 
252 Sehen Thosz: Emlékezések. I. 284. és 298. o. 
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valami kedélyes bizalomgerjesztő vonás, mert általában mindenütt jó benyomást keltett, hála 
diplomatikus modorának és kitűnő fellépésének, ami jó megfigyelőképességgel párosult. 

Seherthoss kétségtelenül kalandor volt, másodrendű figura, aki azonban fölsorolt tu
lajdonságai miatt mégsem tekinthető jelentéktelennek. Erre látszik utalni, hogy Bismarck 
1862-ben fölkérte: rendszeresen tájékoztassa a magyarországi fejleményekről, amelynek 
Seherthoss 1866-ig egy rövid időszaktól eltekintve eleget is tett.253 Bismarck többször 
fogadta is,2541866-ban pedig - amikor Sherthoss a „turzovkai promenád",255 azaz Klapka 
észak-magyarországi betörése során Klapka szárnysegédeként256 osztrák fogságba esett s 
élete is veszélybe került - személyesen lépett közbe érdekében.257 Seherthoss otthonosan 
forgott párizsi előkelő körökben is (Victor Hugónak és François Aragonak is Teleki 
László mutatta be, s Jérôme Napóleonnal is az ő révén ismerkedett meg258); így, ha hihe
tünk visszaemlékezéseinek,259 Hortense Cornu szalonjában is megfordult, aki Louis Na
póleon tej testvére volt.260 Itt kerülhetett kapcsolatba III. Napóleon kabinetirodájának ve
zetőjével, Mocquard-ral261 s az ő révén magával a franciák császárával is, akihez 1863. 
március 30-án rövid levelet intézett.262 Tudván, hogy III. Napóleon az 1863-as lengyel 

253 

254 
Seherr Thosz: Emlékezések, ül. 38-41., 45-46. o. 
Uo. 39^0. , 58-60. o. 

255 Kossuth elítélő szavai Klapka visszavonulását bejelentő levele hátlapján (szövegösszefüggése: „Pro-
memoria: Klapka e levele szerint visszavonult a magánéletbe A visszavonulást akkint valósította hogy még azon 
évben fö része volt a Komáromy 's Csáky féle külön Genfi Comittében, - 's hátam mögött meg csinálták azt a sze
rencsétlen fegyverszállítási comédiát 's keletrőli betörés Putchot 's így vitték együtt a »dicső« szereplést mely Ma
gyar Ország függetlensége kivívásának még reményét is semmivé tette - 's mely a Turzovkai szintoly esztelen mint 
nevetséges promenáddal végződött. Bizony komisz egy genus a «genus Homo» ugyan hová bújjak, hogy még csak 
hírét se halljam?!"), rövidítve közölte Lengyel: Klapka György emlékiratai. 113. o. (5. jegyzet) Klapka-Kossuth-
nak, London, 1862. máj. 30. OL R 90. 1.4046. Vö. Lengyel: Klapka György emlékiratai. 60. o. és Lajtor 71. o. 
Klapkának a „trencsini expeditióról" a francia lapokban és magánlevelekben közölt állásfoglalásairól 1. Ludvigh 
János-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1866. aug. 19. MTA Könyvtára, Kézirattár Ms. 364/125. 

256 Pataky 59. o. 
257 

Seherr Thosz: Emlékezések, ül. 55-56. Vö. Wertheimer Ede: Bismarck im politischen Kampf. Berlin, 
1930. 278. o. és Ludvigh János-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1866. szept. 6. MTA Könyvtára, Kézirattár Ms. 
364/126/1. Ugyanebben a levélben Ludvigh ekképpen rögzíti az esetet - és egyúttal Seherthoss és Klapka kapcso
latánakjellegét: „Seherthoss elfogatási körülményei mostanáig előttünk ismeretlenek. Őrnagyi rangjának, melyet 
neki Kl[apka] octroyait, soha nem örvendhetett; Miután Kl-nak nem volt ragaszkodóbb embere, mint ő, érette még 
néhány nappal tovább is maradhatott volna Berlinben.... de [Klapka] Spaba [ti. az ottani játékkaszinóba] vágyott." 
uo. Klapka magányos (és Seherthoss-szal közös) spai kiruccanásáról és olykor tetemes veszteségeiről I. Ludvigh 
János-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1864. jún.20. uo. Ms. 364/115/1. és uő.-Horváth Mihálynak, Brüsszel, 1865. 
júl. 9. uo. Ms. 364/116/1. 

258 Seherr Thosz: Emlékezések. U. 408. o., ill. Kienast 34. o. 
259 

Kienast és Wertheimer kétségeiknek adnak hangot Seherthoss szavahihetőségét illetően. Wertheimer nem 
hiszi, hogy Bismarck a „meglehetősen ismeretlen embert" beavatta volna politikai elképzeléseibe (Wertheimer Ede 
: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. I. k. Budapest, 1910. 236. o.), annál is kevésbé, mert Seherthoss jelentéseit 
nem sikerült megtalálnia. (Uo. 558. 11. jegyzet.) Kienast viszont -jogosan - elvakult gyűlöletét rója fel a grófnak 
(Kienast 265. o.) Vö. Nagy Márta: Az 1848-1849-es emigráció memoire irodalma. Budapest, 1936. 146. o. Jelen 
sorok írója - Seherthoss Klapkának írt jelentései birtokában - több hitelt ad Seherthoss tudósításainak, helyenkénti 
pontatlanságát nem tagadva. 

260 Seherr Thosz: Emlékezések. U. 408. o. 
Uo. 409. o. és Uő.: Erinnerugen aus meinem Leben. Berlin, 1881. 89. o. (Mindkét helyen a Mocquart név 

szerepel.) 
Ezt egy „bevezető" levélkével látta el, mely már Mocquard úrnak volt címezve. Érdekessége, s ez is Seherthoss 

szavahihetősége mellett szólhat, hogy fölkéri a kabinetfőnököt, ha „referenciára" van szüksége, „Klapka és Kiss urak
hoz és a kitűnő Madame Hortense Cornuhoz" forduljon. Archives Nationales (Párizs) AB XIX. 168. 
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események hatására a cári Oroszország elleni erőteljesebb fellépést fontolgatja, 
Seherthoss ebben fölajánlotta szolgálatait, s nem kevesebbet helyezett kilátásba, mint
hogy németországi politikai barátai segítségével megkísérli ellensúlyozni a háború esetén 
várható franciaellenes indulatokat. Fölvetette egy erős franciabarát párt létrehozásának 
ötletét is, mely véleménye szerint „főként a »National-Verein«, soraiból rekrutálódna" és 
megakadályozná, hogy egy Franciaország és Poroszország közötti esetleges háború a 
„nemzeti harc méreteit ölthesse". Nem tudjuk, hogy III. Napóleon mit szólt a gróf aján
latához, s egyáltalán, figyelemre méltatta-e fejtegetéseit, de sorai jól mutatják, hogy mi
lyen gondolatok foglalkoztatták hajdani honfitársunkat. Témánk szempontjából fonto-
sabb, hogy bár Seherthoss ezúttal - érthető okokból - német származását emelte ki, ma
gyarságát sem tagadta meg, a saját szerepét pedig így értékelte: „...Tizenhárom eszten
deje azzal foglalkozom, hogy azt tegyem Németországban, amit Teleky László barátom 
Franciaországban tett, vagyis fölvilágosítsam a közvéleményt a magyar kérdésről és e 
kérdés kapcsolatáról a többi nemzet természetes érdekeivel.263 

Mielőtt Seherthosst Bukarestbe rendelte volna, Klapka május végén két megbízható 
hívét, Kupa Hümér és Zsurmay Lipót ezredeseket a fejedelemségekbe küldte egy angliai 
fegyverszállítmány átvétele és elhelyezése, a fegyverfogható magyarság összeírása, va
lamint a feltételezett szervezkedés meggyorsítása érdekében.264 Forrásainkból nem derül 
ki teljes bizonyossággal, hogy Klapka tudott-e korábban a Garibaldi fanatikus hívének 
számító Frigyesy Gusztávnak - Garibaldi és Mazzini megbízásából a fejedelemségekben 
magyarok és lengyelek tervezett közös katonai akcióját összehangolni kívánó - 1863—64-
es, Moldvára és Havasalföldre is kiterjedő tevékenységéről.265 Ha hihetnénk Klapka le
veleinek, csak az 1864. április végén Garibaldival folytatott tárgyalásain szerzett tudo
mást róla, magától az olasz szabadsághőstől. Állítását megerősíteni látszik első reagálása: 
azonnal felszólította ugyanis Garibaldit, hogy utasítsa Frigyesyt, szüntesse be tevékeny
ségét, és „feltétel nélkül rendelje alá magát" Klapka parancsainak.266 Más dokumentumok 
viszont arról tudósítanak, hogy Frigyesy már 1862 augusztusától levelekkel bombázta 
Klapkát, s igyekezett rábeszélni egy Moldva felőli katonai akcióra. „Magyar Garibaldi
nak" nevezte, és tőle tette függővé „hazánk felszabadítását". Bánffy István bräilai magyar 
emigráns pedig 1863 decemberében levélben figyelmeztette, hogy Frigyesy és társai a 
tábornok „szeplőtlen nevét és belegyezését is többféle módon" felhasználják szervező 
munkájuk során, s tevékenységüket a fejedelemségekben magyarok szempontjából „sze
rencsétlenségnek" ítélte.267 Ezért inkább utólagos elhatárolódásnak és közvetett cáfolat-

Seherthoss-in. Napóleonnak, Párizs, 1863. márc. 30. uo. 
264 Klapka-egy olasz miniszternek, Genf, 1864. szept. 2. OL R 295. lO.t. 
265 Kovács: A Kossuth-emigráció. 19., 143., 155-157., 220-221., 251-255. o.; Lukács: Garibaldival a szabad

ságért. 153-154. o.; f/ő.: A magyar garibaldisták útja. 203-205. o.; Uő.: A magyar politikai emigráció. 278-279. 
o.; Koltay-Kastner 247-248.0. Legfontosabb román forrását (B. A. R. Cuza-iratok, Mss 4864.) legrészletesebben 
feldolgozta: Duzinchevici, Gh.: Cuza Voda si revolutia polonä din 1863. Bucuresti, 1935. 83-95. o. L. még 
Sadyk-L. Bystrzonowskinak, Konstantinápoly, 1864. júl. 6. Czartoryski Múzeum 5556. 820-822. fol., valamint 
Campanellaés Csorba3l9., 321-322.o. 

266 Klapka-Artomnak, Párizs, (1864. ápr. 30.) OL R 295. lO.t. Vö. Ionescu 550., 555-556. o. és Pálóczy T.-
Kubinyinak (?), Turin, 1864. nov. 3. OL R 296/11.1. 

Vö. Frigyessy-Klapkának, Sicília Castrogiovanni, 1862. aug. 14. OL R 295. 7. d. 22. t.; Frigyesy-Klapká-
nak, Lugano, 1863. márc.10. uo. Vö. Lukács: A magyar garibaldisták. 167-168., 201. o. Tanárky Gyula Naplója 
(1840-1866). 273. o. Bánffy I.-Klapkának, Bräila, 1863. dec. 3. OL R 295. 6. d.22. t. Vö. Seherthoss-Klapkának, 
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nak látszik Klapka kérése, még akkor is, ha Frigyesy nem az ő megbízásából tevékeny
kedett. Másképpen nehéz magyarázatot találni arra, miért föltételezte eleve, hogy 
Frigyesy csak bajt kever, s hogy meggondolatlanságával tönkreteszi „ezt az értékes bá
zist". Mindenesetre Kupa és Zsurmay missziójához az is hozzátartozott, hogy helyrehoz
zák azokat a hibákat, melyeket e „szerencsétlen ügylet" okozott a mozgalomnak.268 A 
lengyel származású Zsurmaynak ezenkívül föl kellett vennie a kapcsolatot a lengyel 
emigráció Moldvában és Havasalföldön működő tagjaival.269 

Az előkerült dokumentumok nagyszabású szervezkedés terveire utalnak. Erre valla
nak Klapka Kupának és Zsurmaynak szóló instrukciói,270 Éber utasításai Kupának,271 a 
szigorú konspirativ szabályok, esküszövegek, elszámolások és Klapkának 1864 május 
25-i ünnepélyes hangú kiáltványa a havasalföldi és moldvai magyarsághoz.272 De Kupa 
terjedelmes jelentéseiből273 néhány érdekes terven kívül (mint például a moldvai csángó 
lakosság megnyerése a mozgalom céljaira Czelder Márton református misszionárius ré
vén,274 amely terv már Gál Sándor egy 1853. május 12-i és egy Dobossy Kálmán nevű 
emigráns 1859. évi levelében is olvasható275) minden kétséget kizáróan kiderül, hogy az 
olasz kormánykörök és Klapka alapvetően hibásan mérték föl a fejedelemségekben ma
gyarság körében végzendő szervező munka esélyeit. Arról pedig, hogy a szervezkedés 
előrehaladott állapotban lett volna, mint azt derűlátóan föltételezték, szó sem volt. 

Kupa, aki szerint teljesen új alapokról, az egészet elölről kell kezdeni, kereken meg is 
írta véleményét megbízójának: „Ön Tisztelt Tábornok Úr igen rosszul vala értesítve a 
dolgok miben létéről Oláhországban, pedig olyformán, hogy Turinban egészen más 
szempontból volt tekintve az ottani helyzet működésünket illetőleg."276 (Más kérdés, 
hogy Klapka sem a legjobban választotta meg embereit: sem Kupa, sem Zsurmay nem 
ismerték a helyi körülményeket, és egyikük sem beszélt románul. A Bräilában élő Bánffy 

Bukarest, 1864. júl. 7. OL R 295. 9. d. 22. t. A levelet francia eredetiben közölte Borsi-Kálmán B.\ Klapka, Cuza 
et Arthur Seherthoss en 1864. Documents selects sur une tentative d'accord hungaro-roumain au XlXè siècle. Acta 
Historica, tome 32. (1986) No. 1-2. 157-158. o., magyarul Uő.: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss: 1864. (Sze
melvények egy 19. századi magyar-román megegyezési kísérlet dokumentumaiból). Századok, 1985. 3. sz. 797-
804. o. és Kovács: A Kossuth-emigráció. 254. o. 

Klapka-egy olasz miniszternek, Genf, 1864. szept. 2. OL R 295. lO.t. Vö. Koltay-Kastner 247. és Lukács: 
uo. 204., valamint Csorba 335-336. 

269 

270 
L. Utasítások Kupának, OL R 295. 3. d. 8. t.; Instruktionen für Kupa und Zsurmay OL R 295. 1 Les. 
L. Utasítások Kupának, OL R 295. 3. d. 8. t.; Instruktionen fúr Kupa und Zsurmay OL R 295. 1 Les. 

271 OL R 295. ll.es. 
272 

Uo. A misszió pénzügyi fedezésére Kupa két alkalommal összesen 20.000 frankot kapott, 1. OL R 295. 9. 
d. 22. t. Számadásait 1. Kupa-Klapkának, Turin, 1864. okt. 16. OL R 295. 8. d. 22. t. A dokumentumokat terje
delmi okokból nem közöljük. 

273 Kupa-Klapkának, Galacz, 1864. jún. IL, jún 18., Kupa-Klapkának, Genf, 1864. júl. 20., Kupa-Klapká
nak, Turin, 1864.okt. 16. Valamennyi levelet 1. OL R 295. 8. d. 22. t. 

274 Kupa-Klapkának, Genf, 1864. júl. 20. OL R 295. 8. d. 22. t., közölte Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza. 162-
165. o., ill. magyar nyelvű eredetiben Uő.: Klapka, Cuza és A. S. 808-814. o. Czelder (valamint Koós Ferenc, Ve
ress Sándor, Nagy József lelkiismeretes szervező munkája Kossuth elismerését is elnyerte, 1. Kossuth-Budának, 
Turin, 1861. júl. 6. MTA Könyvtára, Kézirattár K790/14. 

Gál-Kossuthnak, Várna, 1852. máj. 12. (közölte Jánossy II. k. 827-829. o.) és Dobossy Kálmán-ismeret
lennek, Genua, 1859. jún. 22. OL R 90.1. 2813. 

276 Kupa-Klapkának, uo. Vö. Seherthoss-Klapkának, Buk., 1864. jún. 7. OL R 295. 9. d. 22. t. 
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szerint Kupa „működésére" inkább a tanácstalanság volt jellemző, s több kárt okozott, 
mint amennyi hasznot hajtott.277) 

Bizonyos adatok azt a tényt valószínűsítik, hogy Klapkáék, a lengyel emigráció 
egyetértésével, sőt aktív közreműködésével Cuza sarokba szorítására, megzsarolására és 
- ellenszegülése esetén - megbuktatására is építették terveiket.278 A két román fejedelem
ség egyesítését török és lengyel szempontból egyaránt ellenző, sőt a közép- és dél-kelet
európai nemzeti felszabadító mozgalmak esélyeire nézve is negatívnak tartó279 Michal 
Csajka - Csajkowski (Sadyk pasa) például azt szerette volna, ha a lengyelek egyedül 
foglalják el területét, hogy egyfelől erős katonai pozícióra tegyenek szert, illetve Ausztri
át és Oroszországot megelőzzék, másfelől pedig casus bellit szolgáltassanak Franciaor
szágnak és Angliának a lengyel ügyet a keleti kérdéssel összekapcsolva.280 A magyar 
emigránsok egyet s mást tudtak a fejedelem ellen folyó szervezkedésről, s az is kiszivár
gott, hogy némely francia körök elégedetlenek vele. (Ezzel az eshetőséggel korábban már 
Karacsay és Buda is számolt, és a Cavour-féle fegyverszállítmány lefoglalása miatti elke
seredettségében 1860 végén maga Klapka is fontolgatta.281 Kossuth azonban ebbe sem 
kívánt beavatkozni, később pedig - egyetlen alkalomtól eltekintve - kifejezetten elle
nezte a kockázatos, kalandor típusú vállalkozásokat.) 

Ennek az elképzelésnek tápot adhatott a fejedelemségekben belpolitikai légkör rosz-
szabbodása, a kiéleződő társadalmi problémák s Cuza személyes ellenségeinek növekvő 
tábora. A román fejedelem ugyanis uralkodása első szakaszában szinte kizárólag hatal
mának megszilárdításával foglalkozott, s főleg a külügyeket tekintette fontosnak,282 leg
inkább azokra figyelt. A döntések jogát mindenható kabinetfőnöke, a francia Arthur 
Baligot de Beyne segítségével magának tartotta fönn. Legföljebb konstantinápolyi 
(Costache Negri) és párizsi (Ion Alecsandri) ügynökeinek, mellesleg ifjúkori barátainak 
véleményét kérte ki, s a magyar nemzeti törekvésekkel és személy szerint Klapkával ro
konszenvező iaçi francia konzul, Victor Place tanácsait fontolta meg egy időben. (1862 
elejétől, az udvar és a központi kormányszervek Bukarestbe költözését követően azonban 
Place kiábrándult egykori védencéből, kapcsolataik nagyon megromlottak, így a francia 
diplomata korábbi befolyása is megszűnt.) Cuza belpolitikai érdeklődése sokáig csak arra 
terjedt ki, hogy érzékenyen ügyelt a főként (moldvai) konzervatív politikusokból álló 
törvényhozó gyűlés és a (többnyire havasalföldi s kisebb részben moldvai) liberálisokból 
összetevődő végrehajtó hatalom erőegyensúlyára.283 Nem lévén saját pártja és megbíz-

L" Vö. Bánffy-Kubinyinak, Braila, 1864. okt. 11. és Bánffy-Klapkának, Turin, 1864. okt. 21. OL R 295. 6. 
d. 22. t. Pálóczy-ismeretlennek (Kubinyi?), Turin, 1864. nov. 3. OL R 295. 11. t 
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ható tömegbázisa, mindig ott lépett közbe, ahol valamiféle erőeltolódást észlelt.284 Ugya
nezt tette akkor is, ha közeledést tapasztalt egyes hasonló árnyalatú csoportosulások, így 
például Ion Ghica és N. Kretulescu havasalföldi mérsékelt liberális csoportja, illetve a I. 
Bratianu-C. A. Rosetti havasalföldi „radikális" és M. Kogälniceanu moldvai szintén 
„mérsékelt" liberálisok köré tömörült politikusok között.285 Ezek a manőverek rengeteg 
energiáját emésztették föl, s számos ellenséget szereztek számára. Különösen Moldvá
ban, ahol az elégedetlenséget fokozta Moldvának az egyesülést követő gyors hanyatlása 
is. Itt hamarosan szeparatista törekvések is fölütötték fejüket.286 A mozgolódás élére Mi
hail Sturdza fia, Grigore állt, aki Karacsay sztambuli ismeretségi köréhez tartozott. Nem 
volt jobb Cuza viszonya a havasalföldi „szélsőséges" (vörös) liberálisokkal sem. Tömeg
bázisuk (a havasalföldi kereskedő polgárság) nagysága, agitatív módszereik, kapcsolataik 
a mazzinista-garibaldista körökkel s túlzó radikalizmusuk egyaránt nyugtalanították.287 

Hajlamainak és származásának megfelelően a fejedelem a moldvai, úgynevezett „mérsé
kelt liberálisok" közé számított,288 de saját pártot - részben a liberalizmus gyöngébb 
moldvai hadállásai, részben a moldvai liberális csoportok vezetőivel (Kogälniceanu, A. 
Panu)289 való személyes ellentétei miatt - nem sikerült létrehoznia. így elsősorban egy, 
néhány közelebbi barátjából (Pisotsky, Docan, Librecht) álló kamarillára290 támaszko
dott. (Kezdetben egyes moldvai bojárcsaládokkal is -Cantacuzino, Calimachi, Moruzi, 
Catargi, Ghica, Kretulescu, Florescu - szívélyes kapcsolatokat tartott fönn, s ezek között 
egykori „fanarióta" famíliák és „új emberek" egyaránt akadtak. 291) Uralkodásának hét 
esztendeje alatt nem kevesebb, mint huszonhárom kormány váltotta egymást, de ha te
hette, mindig visszatért a havasalföldi mérsékelt liberálisok közé tartozó Nicolae 
Kretulescu292 személyéhez, aki hajdanában együtt diákoskodott vele a francia főváros
ban.293 (Egy moldvai kortárs, Scarlat §tefan Däscälescu szerint a kormányokat úgy válto
gatták, mint a „tálakat", az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy 1859-1862 kö
zött mindkét fejedelemségben külön kabinet volt.294) Cuza érdeklődésének elsősorban 
külpolitikai jellegét mutatja az is, hogy míg minisztereit sürün cserélgette, addig párizsi 
és konstantinápolyi képviselőinek személye nem változott,295 a külügyeket - mint már 

Stan uo., Emerit 179-185. o. Vö. Xenopol, A. D:. Istoria partidelor politice ín Románia de la origini panä la 
1866. Bucureçti, 1910. 403. o. 
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287 Stan 159-160.o. 
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289 Stan 74., 105., 169., 171.0. 
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említettük - titkára, A. Baligot de Beyne segítségével mindvégig maga tartotta kézben, 
akárcsak példaképe, III. Napóleon. 

Az ország gazdasági helyzete így nemigen javult, az adminisztráció, a pénzügyek, az 
igazságszolgáltatás és a közbiztonság - különösen Moldvában - igen lehangoló állapotba 
jutott,296 s a parasztság is elégedetlenkedett. Szaporodtak a munkamegtagadások és szö
kések,297 s több helyen, főleg Moldvában fenyegetett a parasztfelkelés veszélye is.298 így 
az agrárrendezés - amelyet az 1858. évi párizsi szerződés 46. pontja is kimondott - ho
vatovább halaszthatatlanná vált. Ilyen körülmények között döntött Cuza a garantáló ha
talmak által is elvárt reformok végrehajtása mellett, nem utolsósorban azért is, mert félő 
volt, hogy ellenkező esetben elveszíti a francia diplomácia támogatását, amelytől a 
legtöbb segítséget kapta és ezután is remélte.299 Félretéve a Kogälniceanuval szembeni -
ez utóbbinak a magyar emigránsok irányában tanúsított barátságos magatartásával is ösz-
szefűggő - ellenérzését,300 a fejedelem némi tétovázás után, 1863 októberében ismét a 
moldvai liberális politikust nevezte ki miniszterelnöknek, mivel ismerte az agrárkérdés 
megoldására többször kifejtett, következetes álláspontját, erélyét és tehetségét.301 Ez az
zal a következménnyel járt, hogy a hatalmi játékban a nem túlságosan erős, de nem is el
hanyagolható Kogälniceanu-csoport fölzárkózott a fejedelem mögé,302 ami nem jelentette 
egyúttal azt is, hogy Kogälniceanu beleszólása megnőtt a külpolitikai kérdésekbe. Ellen
kezőleg, Gradowicz lengyel ügynök 1864. március 2-i rejtjeles távirata szerint Cuza - az 
orosz konzul két nappal korábbi jegyzékére hivatkozva, amely ugyanúgy cinkossággal 
vádolta meg Kogälniceanut a lengyel forradalmárok irányában mint a négy évvel korábbi 
osztrák tiltakozás a magyar emigránsokkal kapcsolatban - el akarta távolítani miniszter
elnökét, s csak Tillos francia konzul határozott közbelépésére tett le szándékáról.303 Sőt, 
Gradowicz egy héttel később megerősíti, hogy Kogälniceanu ekkori politikai nyilatko
zatai Cuza és környezete nyomására születtek.304 A Kogälniceanuval való áldatlan tusa-
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kodással is összefügg, hogy ekkora végleg megteremtődtek a politikai feltételei az első
sorban moldvai konzervatívok és a különféle árnyalatú, többségükben havasalföldi libe
rális csoportok összefogásának a közös cél: Cuza megbuktatása érdekében.305 1863 
őszétől a „szörnyszövetség" (a román történelemírás - találóan - így nevezi egyezségü
ket306) több küldöttsége kereste föl Párizst, Londont és Bécset Cuza trónfosztását előké
szítendő, s 1864 áprilisában még Jérôme Napóleonnak is fölkínálták a román trónt.307 E 
puhatolózásokról a jelek szerint Klapka is sejtett valamit, s számításba is vette őket. 

Még jobban kiéleződtek az ellentétek, amikor a görög kolostorok nagy nemzetközi 
vihart keltő államosítása (1863. december)308 után nem sokkal Cuza és Kogälniceanu 
hozzáfogtak az agrárreform keresztülviteléhez. Mivel a képviselőházban eleve konzerva
tív többség volt, s hozzájuk - taktikai okokból is - a liberálisok jó része szintén csatlako
zott, az uralkodónak és miniszterelnökének tervezete heves ellenállásba ütközött, és 
1864. április 13-án Kogälniceanu elleni bizalmatlansági indítvánnyal zárult. A miniszter
elnök be is nyújtotta lemondását. Cuza azonban ezt nem fogadta el, inkább a régóta fon
tolgatott államcsíny eszközéhez nyúlt: 1864. május 2-án uralkodói rendelettel és a kato
naság igénybevételével egyszerűen feloszlatta a parlamentet. Népszavazást rendelt el, és 
új választójogi törvényt s alkotmányt léptetett életbe.309 Mindehhez már „csupán" a feje
delemségek autonómiáját garantáló hatalmak beleegyezését kellett elnyernie. Ez akkor, 
1864 májusában, első látásra csaknem reménytelen vállalkozásnak tetszett. Franciaország 
ia§i konzulja (V. Place), Cuza korábbi leghívebb tanácsadója (s fejedelemmé választása 
előtt talán leghatékonyabb politikai támasza) a reformok elmaradása és saját mellőzése 
felett érzett felháborodásában már korábban (1862 júniusától) a legsötétebb színekkel 
ecsetelte kormányának a fejedelemségekben állapotok jellegét és a román fejedelem jel
lemét.310 Tillos, a bukaresti francia konzul pedig kezdettől fogva ellenségesen viseltetett 

Stan 165., 169. o. Vö. Sadyk 1864. jan. 27-i levelével (280. jegyzet), mely szerint a fejedelemségek elfog
lalása esetén Gr. Sturdza Moldvát, a „fiatal Stirbey" (Gh. Çtirbei) pedig Havasalföldet kapná. 
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irányában.311 Ráadásul nem értették igazán külpolitikai vonalvezetésének hirtelen irány
változásait. Cuzának ugyanis - miközben a régóta esedékes társadalmi reformok kivitelé
re készült - szinte a lehetetlent kellett megvalósítania. Mivel elsősorban a francia külpo
litikától függött,312 segítenie kellett a Napóleon és Franciaország rokonszenvét (nem pe
dig tényleges támogatását) élvező lengyel emigránsok szervezkedését313 (ami nem esett 
nehezére, mivel moldvai köznemesi családból származván, maga is rokonszenvezett a 
lengyel hazafiakkal314), de szemét államdóan rajtuk kellett tartania, nehogy túlságosan 
nagy zajt csapjanak, s orosz beavatkozást hívjanak ki.315 Emiatt 1863 nyarán katonai erő
vel fegyverezett le egy Moldván keresztül Podóliába igyekvő lengyel csapatot 
(Milkowski-expedició).316 Ez az affér a román hadsereg gyöngeségét is megmutatta,317 s 
ezért Cuza ettől kezdve gyors ütemben fokozta fegyvervásárlásait.318 A lengyel csoport 
lefegyverzése és kényszerből fakadó - az orosz konzulátust megtéveszteni igyekvő -
nagyhangú proklamációi a lengyelek egy részében is ellenszenvet ébresztettek. Voltak 
közöttük, akik gyávának, kétszínűnek és jellemtelennek kiáltották ki s leszámolással is 
megfenyegették,319 noha szíve szerint nyíltan segítette volna őket. (Felesége, az ugyan
csak moldvai, „fanarióta" családból származó, rendkívül népszerű Elena Rosetti például 
gyűjtést szervezett a fejedelemségekben előkelő hölgyek körében a lengyel emigránsok 
megsegítésére.320) Cuzának az orosz diplomáciát megnyugtatni hivatott nyilatkozatai a 
francia külügyminisztérium gyanakvását is maguk után vonták, s hamar rásütütték, hogy 
(francia titkárával együtt) az orosz kormány fizetett ügynöke.321 Ugyanakkor az 1864-es 
erdélyi és besszarábiai osztrák-orosz hadmozdulatok arra vallanak, hogy Ausztria és 
Oroszország legszívesebben elfoglalta volna országát,322 Törökország pedig csapatokat 

Slâvescu, Victor: Domnitorul Cuza ci Victor Place. Bucuresti, 1942. különösen a 7., 35., 41-45., 51., 63., 103-
107., 116-117.0. 

311 
Duzinchevici 39., 49. o. Emerit: Les complots polonais et hongrois en Roumenie en 1863-1864. Revue 

Historique du Sud-est européen, nr. 7-9. 1935. 234. o. 
312 Duzinchevici 54-55., 62-63., 65., 70-71. o. 
313 

Kovács: A Kossuth-emigráció. 247. o. A szervezkedésre és a lengyelek magatartására 1. H. Treter galaci 
lengyel ügynök jelentését, Treter-Iordannak, a lengyel forradalmi kormány új konstantinápolyi ügyvivőjének, kelt. 
és helymegjelölés nélkül, Czartoryski Múzeum 5713. II. [Agence Oriental] 137-139. fol., ill. J. Woronicz-
Breanski tábornoknak, Tulcea, 1862. jún. 26. uo. 173-174. fol. 

Boicu 252. o.; Duzinchevici 48. o. 
315 Boicu 251., 255., 257. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 246-247. o.; vö. Duzinchevici 61-62., 78. o. 
316 Kovács: A Kossuth-emigráció. 247-248. o.; Boicu 255-257. o.; Duzinchevici 27-48. o.; Emerit: Les 

complots polonais et hongrois. 229-233. o.; Bobango 136-141. o. Vö. Sadyk-L. Bystronowskinak, Isztambul, 
1863. júl. 23. Czartoryski Múzeum 5556. 683-684. fol. 

317 

Emerit: Les complots polonais et hongrois. 234. o. 
318 Uo. 237. o.; vö. Seherthoss jelentéseivel OL R 295. 9. d. 22. t.; Bossy 122-125. o. 
319 

Vö. Duzinchevici 35., 37., 63. (3. lábj.) 64-65., 68., 70., 72., 95. o. A görög kezelésű kolostorok szekularizáci
ójának kárvallottjai, a görög szerzetesek is tervbe vették meggyilkolkoltatását, sztambuli megbízottjával Costache 
Negrivel együtt, 1. Rädulescu-Valasoglu, /.: Alexandru loan Cuza ci politica europeanä. Bucureçti, 1974. 115. o. 

320 Duzinchevici 13., 47-48. o., vö. Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 10. OL R 295. 9. d. 22. t., kö
zölte Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza. 169-174. o., ill. magyarul Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza és A. S. 819 [822]-827. o. 

321 
Duzinchevici 55., 72-73. o. 

322 
Duzinchevici 39., 49. o.; vö. Emerit: Les complots polonais et hongrois. 236. o. es Gradowicz-L. 

Czartoryskinak, Bukarest, 1864. marc. 2. Czartoryski Múzeum 5744. 251-252. fol. 
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vont össze Ruméliában,323 s a Cuzának címzett egyik francia fegyverszállítmányt elko
bozta.324 Helyzetét az sem könnyítette, hogy folyton szorongania kellett: hazai ellenfelei 
kikkel s mikor szövetkeznek elmozdítására.325 Frigyesyt is azért utasította ki a fejedelemsé
gekből, mert tudomására jutott, hogy Garibaldi és Mazzini magyar megbízottja nemcsak az 
orosz konzullal tartott fönn kapcsolatokat,326 Grigore Sturdza (Mihail Sturdza török szolgálat
ba lépett fia: „Muhlis pasa") moldvai nagybojárral szövetkezett327 és C. A. Rosettivel konspi-
rált,328 hanem a lengyelek egyetértésével trónfosztására329 (más források szerint életére330) tört, 
s papírjai közül egy olyan tervezet is napvilágra került, mely szerint a fejedelemségek elfogla
lása esetén Moldva a lengyelek, Havasalföld pedig a magyarok felvonulási területe lenne.331 

Mindez azzal a fejleménnyel is kapcsolatban állt, hogy 1864 tavaszán a lengyel föl
kelés utolsó óráit élte, Ausztria kihirdette a rendkívüli állapotot Galíciában, s a francia 
diplomáciát ért 1863 végi súlyos kudarc után (a francia politika európai konferencia ösz-

323 Emerit: 225-226. o.; V. ö. Duzinchevici 57., 59., 77. o.; Boicu 251., 257-258. o.; Brätianu 135. o.; Bossy 
331., 337., 339., 343-344. o.; Xenopol 12-13. o.; Berindei: Epoca Unirii. 199. o.; Bordeanu-Baligot-nak, Pera, 
(1864.) jan. 10-22. B. A. R. 5744., Baligot-I. Alecsandrinak, Bukarest, 1864. máj. 16. (távirat) B. A. R. 5750. 86.; 
Cerruti-ismeretlennek, 1864. ápr. 12. (távirat: osztrák csapatösszevonás Brassó környékén) OL R 295. 3. d. 8. t. 
Vö. Seherthoss-Klapkának, Bukarest. 1864. júl. 7. uo.; Sadyk-L. Bystrzonowskinak, Konstantinápoly, 1864. júl. 
6. és szept. 27. Czartoryski Múzeum 5556. 820-822., ill. 897-898. fol. L. még E. Lamy-gr. Randon marsall fran
cia hadügyminiszterne, Bukarest, 1864. keltezetlen, de minden bizonnyal májusban készített jelentését (a doku
mentumon a No 32 és a No 40 egyaránt szerepel) Archives Historique du Ministère de la Guerre, Párizs, 1623. 
(Eszerint Brassó környékén mintegy 30.000 fönyi csapattest állomásozott.) Az orosz-osztrák tervekhez 1. még 
Sturdza, Mihail Dimitri: La Russie et la désunion des principautés roumaines, 1864-1866. Cahiers du monde 
russe et soviétique, Vol. XII. Nr. 3. 253. o. 

324 

Bordeanu (C. Negri titkára)-Baligot-nak, Pera, 1864. ápr. 15. (távirat) B. A. R. 5749. Bordeanu egyébként 
(akárcsak főnöke, C. Negri, I. H. Nestorescu-Bälcesti 450. o.) maga is aktív szabadkőműves volt, 1860. ápr. 24-én 
kérte felvételét a konstantinápolyi Étoile du Bosphore páholyba, 1874 októberében pedig annak venerábilisa volt, 1. 
Bibliothèque Nationale (Párizs), Département des Manuscrits, F m2 865. Vö. Emerit 225. o. ás Duzinchevici 58-60. o. 

x> s 
Bossy 123., 339. o., (és 2.sz. lábjegyzet) Vö. Baligot-I. Alecsandrinak, Bukarest. 1864. ápr. 8. B. A. R. 

5750. 61. Ennek előkészületeiről, ill. a dél-oroszországi csapatmozdulatokról, valamint a Duna-torkolathoz vezé
nyelt angol őrhajók mozgásáról Kogälniceanut egy Tocarski nevű Ismailban élő informátora rendszeresen tájékoz
tatta, jelentéseit 1. B. C. S. Col.ectia Kogälniceanu, Pac. XI. Dos. 23. 

Vö. Duzinchevici 79., 92. o. 
327 

Duzinchevici 85., 92. o.; Emerit 236. o.; Brätianu 135. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 225. o.; 1. még 
Bánfíy-Klapkának, Bräila, 1863. dec. 3. OL R 295. 6. d. 22. t. Frigyesyt egyébként nemcsak a román elhárítás fe
je, Baligot figyeltette, hanem Kogälniceanu is. Egyik embere szeptemberben jelentette, hogy a magyar emigráns 
sem augusztus 27-én, sem később nem volt Galacban „a legenergikusabb intézkedéseket foganasították minden 
száműzött ellen általában", 1. G. Rescanu-Kogälniceanunak, Galac, 1864. szept. 27. B. C. S. Colectia 
Kogälniceanu, XCVI/16. 

328 
Duzinchevici 92. o.; Boicu 251.0.; Brätianu 136. o.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 255. o. 

329 
Brätianu 136. o., Duzinchevici 86. o.Vö. Kovács: A Kossuth-emigráció. 255: o.; Lukács: A magyar gari-

baldisták 204. o. 
330 

Pálóczy-ismeretlennek, (Kubinyi?), Turin, 1864. nov. 3. OL R 295. 11.1. Pálóczy szerint Kupa és Zsurmay 
árulták be Cuzanál, Duzinchevici román történész viszont úgy tudja, hogy Buda Sándor adta fel a román hatósá
goknak, Duzinchevici 93. o.Vö. Sehen Thosz: Emlékezések. Hl. 43. o. és Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. 
júl. 7. Buda meglehetősen kétes romániai szerepléséről, ill. többé-kevésbé valószínűsíthető informátori tevékeny
ségéről 1. még Kovács: A Kossuth-emigráció. 396. o. és dr.Bajzik László: Az „Asbóth-féle" konfidens lista és más 
abszolutizmuskori besúgók. Magyar Nemzet, 1979. nov. 28. 9. o. Buda korabeli megítéléséhez 1. még Tanárky Gy. 
Naplói. OL R 195/2. 14. k. 52. (1866. ápr. 7-i bejegyzés) és Tanárky Dunyovhoz intézett (Turin, 1864. ápr. 20-i) 
levelét: OL R 24. 2. es. A Budára vonatkozó adatok természetesen további megerősítésre szorulnak! M. Ionescu 
olasz levéltári források alapján pl. sokkal pozítavabb képet fest tevékenységéről (Ionescu 546. o.) 

331 
Boicu 251. o.; Duzinchevici 91. o. Vö. a 237. jegyzettel! (E. Róžycki-Klapkának, 1864. ápr. 14!) és 

Sadyk-L. Bystrzonowskinak, Konstantnápoly, 1864. júl. 6. Czartoryski Múzeum 5556. 820-822. fol. — 459 — 



szehívását szorgalmazta a lengyel kérdésben, de a javaslatot 1863 novemberében minden 
érdekelt állam elutasította) III. Napóleon még erkölcsi támogatását is megvonta a len
gyelektől. Emiatt Cuza is kénytelen volt erélyesebben föllépni ellenük.332 Ennyi bonyo
dalom között Cuza inkább egy kötéltáncoshoz hasonlított mint politikushoz, aki kétség
beesetten egyensúlyoz rúdjával, s közben még mosolyognia is kell, hogy leplezze, meny
nyire retteg a bukástól.333 

Cuzának és a fiatal román államnak mégsem esett bántódása. Az államcsíny bejelen
tése - mint a román diplomácia szinte minden akciója - megint nagyon jól volt időzít
ve.334 Poroszország és Ausztria Schleswig-Holstein- problémájával volt elfoglalva, s a 
bécsi udvarnak még az olasz diplomácia tevékenységére és a magyarországi eseményekre 
is figyelnie kellett. Bár a lengyel szabadságharc 1864 februárjában nagy vereséget szen
vedett, mégsem fojtották el még teljesen. Ráadásul a lengyelországi fejlemények aláásták 
az orosz-francia egyetértést is, s Franciaországnak is kötve volt a keze a mexikói 
expedició miatt. így a fejedelemségek ügye nagyhatalmi szempontból végül is másodla
gosnak minősült.335 Sőt Cuzának a fejedelemségekben görög monostorok vagyonának 
államosítása körüli diplomáciai viszályok elsimítása érdekében 1864 májusában összeült 
konstantinápolyi nemzetközi konferencián336 némi huzavona után, 1864. június 19-én, 
Moustier francia nagykövet hathatós támogatásával sikerült elismertetnie államcsínye (és 
következményei: alkotmánymódosítás, agrár- és választójogi törvény) tényét.337 S miután 
hódoló látogatást tett a szultánnál, aki elhalmozta kegyének jeleivel,338 Klapka, az olasz 
diplomaták és a lengyel emigráció várakozásával szöges ellentétben, a román uralkodó 
pozíciói 1864 nyarára nemhogy gyöngültek volna, amire terveiket részben építették, ha
nem rendkívüli mértékben - ráadásul kívül-belül egyaránt - megerősödtek.339 

Vö. Duzinchevici 74., 77. o., 1. még a 313. jegyzetet! 
Cuza helyzetének megítéléséhez 1. még Lukács: A magyar garibaldisták. 203-205. o. és Sadyk pasának a 

279. jegyzetben közölt 1863. júl. 23-i, ill. a 323. jegyzetben található 1864. júl. 6-i leveleit, valamint E. Lamynak a 
296. jegyzetben hivatkozott bukaresti jelentéseit. 

4 Boicu 238. o. (Arra, hogy az „időzítés" kifejezés mennyire helytálló, lásd a román fejedelem egy Moustier 
márkinak, a konstantinápolyi francia követnek címzett levelét 1863. dec. 15-i keltezéssel (!), rajta Baligot írásával: 
„Projet préparé pour le coup d'État non effectué en Décembre 1863." Bossy 307-309 o. es uo. 307. o. (es 1. láb
jegyzet). Erről persze a francia diplomácia is tudott. Tillos bukaresti francia, konzul kérdésére, hogy lépjen-e föl az 
államcsíny gondolata ellen, azt a választ kapja, hogy „maradjon nyugton" („qu 'il se tienne tranquille"), 1. a francia 
külügyminisztérium rejtjelzett táviratát Moustier márki konstantinápolyi francia követnek, Párizs, 1863. dec. 17. 
Archives des relations extérieures (Párizs), Correspondance politique, Turquie, 360. k. 

Xenopol 13. Vö. Diószegi: Klasszikus diplomácia. 195-202 . ö. és Uő.: A hatalmi politika. 124-130. o. 
Renouvin, Pierre: Histoires des relations internationales. Tome cinquième. Le XlXè siècle. Première partie. De 
1855 à 1871. Paris, 1954. 357,361-364. o. 

Duzinchevici 59. o.; Bossy 355. o.; Beust et Bismarck 1865-1868 par le prince Lubormirski. Paris, 1893. 
113-114. o. Seherthoss-Klapkának, Konstantinápoly, 1864. jún. 26., közölte Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza. 151-
152. o., ill. magyarul Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza és A. S. 794-796. o. 

Xenopol uo. 15-16. o.; Bossy 355. o.; Az ezt tartalmazó jegyzőkönyv („Conférence du 28 juin 1864") egy 
hiteles másolatát I. B. C. S. Colecria Kogälniceanu, Pac. XVI/30. 

Xenopol 15. o.; Rádulescu-Valasoglu 158., 161. o. Vö. Seton-Watson 347. o. és Sadyk-L. Bystrzonowski-
nak, Konstantinápoly, 1864. jún. 22. Czartoryski Múzeum 5556. 

Az államcsíny utáni román politikai helyzetről plasztikus képet rajzol E. Lamy 1864. jún. 30-i jelentése, E. 
Lamy-gr. Randonnak, Bukarest, 1864. jún 18/30. Archives du Ministère de la Guerre, Párizs, 1623. Vö. 
Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl.7. OL R 295.9. d. 22. t. 
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Gróf Arthur Seherthoss ebben a politikai helyzetben kezdett hozzá bukaresti misszió
jához. 

Fölmerül a kérdés, hogy a korábban megkötött, de az erőviszonyok megváltozása (fő
ként a francia álláspont módosulása) miatt nehezen betartható, bizonytalan érvényű szer
ződések, majd Türr István 1863. májusi kudarca után miért esett Klapka választása épp 
Arthur Seherthossra. Először is: a magyar emigráció már 1859-6l-ben is szívesen vette 
igénybe idegenek szolgálatait: a lengyel Strelecky, a lengyel származású, de magát fran
ciának valló Zglinicky, a francia Olivier de Lalande Klapka megbízottaiként tevékeny
kedtek Iasiban és Bukarestben.340 Az eredetileg tárgyalási alapnak és nem a nyilvános
ságnak szánt Duna-konföderációs tervezet szövegét pedig Marco Antonio Canini velen
cei olasz emigránsnak kellett (volna) - mint láttuk - 1862-es balkáni missziója során fel
használnia. Ugyanígy 1864-ben a lengyel és a magyar emigráció havasalföldi és moldvai 
szervezkedését a szintén lengyel származású Zsurmay (Surmacky)341 Lipót tartozott ösz-
szehangolni.342 Másodszor: Seherthoss 1864-ig nem igen vett részt az emigráció politikai 
akcióiban, leszámítva persze Bismarck és Napóleon mellett tett kezdeményezéseit, ezért 
Klapka joggal számíthatott rá, hogy az osztrák szervek343 illetve bukaresti ügynökeik ke
véssé ismerik barátját. Harmadszor: genfi, nizzai és párizsi tartózkodása során Seherthoss 
több, gyakran itt időző, befolyásos román politikussal is jó kapcsolatokat építet ki; Ion 
Bäläceanuval344 és főként Dimitrie Kretulescuval345 kimondottan baráti viszonyba került, 
akárcsak megbízója, Klapka. Negyedszer: Seherthoss saját névre szóló francia útlevéllel 
rendelkezett,346 s ez kellő garanciának tetszhetett az akkoriban elsősorban a napóleoni 
politikához igazodó Cuza és környezete szemében. 

Ráadásul Seherthoss jól ismerte Moustier márkit, Franciaország konstantinápolyi köve
tét, aki az 1850-es években Berlinben teljesített szolgálatot,347 ahol Seherthoss is többször 

Zglinicki Edmund „lengyel eredetű, de francia kapitány", később ezredes. 1863-ban hunyt el. Neve 
Zgliniczki és Zgleneczky Ödön formában is szerepel. 1854-ben Szemerét gyakran meglátogatta, 1. Szemere: Nap
lóm. 291. o., valamint Klapka 398. o. és Arany László 73. o. Lengyelül nem tudott, keleti küldetése során az 
Alphonse Levais nevet használta: Kossuth: Irataim IH. k. 59. o. Vö. KoItay-Kastner 145., 156., 163., 224-227. o. 
Egy Duchinski nevű belgrádi lengyel emigráns keltezetlen ám valószínűleg közvetlenül a szabadságharc leverése 
utáni időkből származó belgrádi feljegyzése szerint Zglinicki egy francia nyelvű munkát ír a legutóbbi magyaror
szági eseményekről: Czartoryski Múzeum 5669. 1399. fol. Streleczkyről (Streleckí) I. Bona: Tábornokok és törzs
tisztek. 298. o. 

Bona: Tábornokok és törzstisztek. 394. o. 
L. Instruktion für den Obersten Kupa und Zsurmay (Klapka utasításai 1864. május 25-én) OL R 295. 11. 

es. és az R 295. 3. d. 8. t. „Kupának" kezdetű iratát (IV. Zsurmay missziója. „Összeköttetés a lengyelekkel...") 
Ebben tévedett: az OL F 263. „Visszaállított főkormányszék, elnöki iratok" 1861. 3107. sz. följegyzése így 

szól: „Rendőrminisztérium elrendeli, hogy a magyar forradalombafn] részt vett porosz alattvaló Sher Thosz Artúr 
Grófnak mint a Cs-i. Konnány veszélyes ellenségének a birodalombai bejövetelét kéri megakadályoztatni." Az 
adatért Miskolczy Ambrusnak tartozom köszönettel. 

344 L. Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 7. és júl. 8. OL R 295. 9. d. 22. t., közölte Borsi-Kálmán: 
Klapka, Cuza. 159-160. o., ill. magyarul Uő.: Klapka, Cuza és A. S. 797-806. o. 

345 Uo. és D. Kretulescu-Seherthossnak, Bukarest, 1860. júl. 1. OLR295. 8. d. 22. t. 
Ezt Teleki László és Jérôme Napóleon közbenjárására kapta meg, s 1853-1864 között évenként még kellett 

újítania. Seherr Thosz' Emlékezések. II. 406. o. 
347 Seherr Thosz: Emlékezések, m. 36., 42. o. 
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megfordult.348 Szükség esetén persze igénybe vehette porosz kapcsolatait is, amit nem ha
bozott megtenni.349 Végül, de nem utolsósorban: a tábornok bízott barátja képességeiben.350 

Seherthoss küldetésének célja az volt, hogy általa Klapka elnyerje Cuza hozzájárulá
sát a Éber-féle angol fegyverszállítási akcióhoz, s végleg megegyezzék az 1859-ben a 
fejedelemségekbe juttatott 20 000 fegyver sorsáról. Ennek a fele a megállapodások ér
telmében a magyar emigránsokat illette, s külön egyezmény, az úgynevezett Bäläceanu-
konvenció351 intézkedett későbbi felhasználhatóságuk feltételeiről. Cuza pedig vállalta, 
hogy megőrzi, s amikor a „körülmények megengedik"352 a magyar emigráció rendelkezé
sére bocsátja őket. (Ezt a hajlandóságát Place is megerősítette egy Klapkához írott, 1863. 
októberi levelében. A dolognak csupán az a bökkenője, hogy ekkor már felmentették 
konzuli tisztéből.353) Klapka ezt a pillanatot tartotta elérkezettnek, és végleg dűlőre akarta 
vinni a dolgot.354 Úgy képzelte: Seherthosst előreküldi a román fővárosba azzal a fela
dattal, hogy közvetlen közelről figyelje meg a román politikai színtér mozgásait, s 
amennyiben módja nyílik rá, készítse elő a talajt a román fejedelemmel való személyes 
tárgyalásaihoz.355 Miután ez megtörténik, július 15-én maga is utána indul.356 (Ez egybe
vág a Garibaldit „puhító" 1864. május 23-i levelében357 olvasható elképzeléssel, misze
rint a harcot „augusztus hónap előtt" nem kezdhetik el.) 

Uo. 36.0 
349 

348 

Seherthoss-Klapkának, Konstantinápoly, 1864. jún. 26. uo. 
350 

Vö. Klapka-Cerrutinak (a szard külügyminisztérium akkori államtitkára), levélfogalmazvány, kelt. nélkül 
(valószínűleg 1864. jún. 13. vagy 15.) OL R 295. 8. és Klapka-egy olasz miniszternek, Genf, 1864. szept. 2., le
vélmásolat OL R 295. 10. 

Kossuth: Irataim. Dl. k. 69-70.;o. Ács 52-53. o„ újabban: Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 205-206. o. Az 
egyezmény egyik eredeti (Bäläceanu kézírásával készült) példánya, egy másolattal együtt, megtalálható a Klapka
hagyatékban: OL R 295. 8. tétel. Eredetiben közölte Iványi 262-263. o. 

Cuza-Klapkának, Párizs, 1864. jún. 15. (levélmásolat Seherthoss írásával) OL R 295. 8. t. Ezt a hajlandó
ságot Place francia konzul is megerősíti egy Klapkának írott 1863. októberi keltezésű levélben. (Kossuth Lajos 
Iratai. V.k. 411-412.0.) 

353 
Egészen pontosan: 1863. mára 23-án I. Alecsandri, Cuza párizsi megbízottja jelenti, hogy Place-t Drinápolyba 

helyezték, utóda Tissot lett. Bossy, R.V:. Agenda diplomaticä. 16. o. 4. jegyzet. Vö. Emerit 188. o. Egy nemrégiben 
előkerült levél szerint az 1860-as évek végén Calcuttában szolgált mint fökonzul, részt vett Ninive romjainak föltárásá
ban, erről a császár parancsára könyvet készült kiadni. Ezért, hogy a kiadás előkészületeit irányíthassa és idős szüleit 
támogathassa, testvére - Ch. Ph. Place marseillei püspök - azzal a kéréssel fordult feletteseihez, hogy Antwerpenbe 
helyezzék, 1. Ch. Ph. Place levelét (Párizs), 1869. máj. 10. Archives Nationales (Párizs), 45 AP 2. 

Vö. Klapka-Cerrutinak, helymegjelölés és keltezés nélkül (fogalmazvány), OL R 295. 8.; Klapka-
Cuzának, Párizs, 1864. jún. 15. OL R 295. 8.; Klapka-Artomnak (fogalmazvány), OL 295. 11. A fegyverek 
tulajdonjoga körüli korábbi huza-vonára 1. Kossuth: Irataim. II. k. 520-521., 531.0. és Kossuth Lajos Iratai. V. k. 
409^412. o. Vö. Brätianu 122. o. 

-5CC 

Klapka-egy olasz miniszternek, Genf, 1864. szept.2. (másolat) OL R 295. 10. 
Klapka-Cerrutinak, helymegjelölés és keltezés nélkül (valószínűleg 1864. jún. 13. vagy 15., fogalmaz

vány), OL R 295. 8. és egy táviratának szövegével („J'espère pouvoir le 15 [Juillet] pour Galatz") OL R 295. 3. d. 
8. t. Vö. Tanárky Gyula Naplója (1849-1866). 301. o. és Sadyk-L.Bystrzonowskinak, Konstantinápoly, 1864. júl. 
6. (1. 323. jegyzet), melyből szintén az derül ki, hogy az olaszok, a magyarok és a lengyelek július végén akarják 
megtámadni Ausztriát. Klapka ekkori felfokozott aktivitásáról Tanárky így ír egyik levelében: "Klapka csakugyan 
itt volt 's itt késett 5-6 napig. Megint valami eszmével jött, a mi roppant vérmessé tette öt 's egész környezetét - ti. 
egy pár pillanatra szokás szerint - , s mert elmenetele előtti napon így szólla hozzám: »Rósz [sic!] kedvvel távo
zom.« A ki hitét nem akarja veszteni, ne nézze »jobbjainkat«." Tanárky-Dunyov Istvánnak, Turin, 1864. jún. 12. 
OL R 24. 2. es. Vö. Tanárky-Dunyov Istvánnak, Turin, 1864. júl. 2. uo. 

357 Klapka-Garibaldinak, Turin, 1864. máj. 23. (levélmásolat), OL R 295.7. d. 22. t. 
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Seherthoss úticélját leplezendő, egyszersmind hogy személyét a román vezető körök 
számára vonzóvá tegyék (ismerve gazdasági nehézségeiket), Klapka barátja mint a Crédit 
Mobilier de France (más forrás szerint: Crédit foncier de France) megbízottja érkezett, 
hogy előnyös „államkölcsönről" tárgyaljon a román kormánnyal, s volt egy ipari termé
szetű megbízatása is.358 

Seherthoss útjának időzítése érdekében Klapka az illetékes olasz diplomata, Cerruti 
külügyi államtitkár figyelmét arra is fölhívta, hogy ne késleltessék tovább a hatezer angol 
fegyvert szállító két hadihajónak a Duna torkolatvidékéhez való érkezését. Arról is gon
doskodott, hogy az olasz hadügyminiszter „egészségügyi szabadságot" engedélyezzen 
Telkessy ezredesnek, aki a fegyverszállítmány átvételével s az erdélyi határhoz való 
szállításának felügyeletével volt megbízva.359 

Az akció sikerének biztosítására Klapka részletes instrukciókkal látta el megbízottját. 
Ezek lényegesebb pontjai a következők: 

- Nagy politikai fontosságú feladatát gondosan álcázza, s bukaresti tartózkodása so
rán senkit se avasson be útjának igazi céljába. 

- Konstantinápolyon átutaztában lehetőség szerint tudjon meg mindent a román feje
delem tárgyalásainak eredményéről, terveiről és szándékairól. Ezért vegye föl a kapcso
latot annak itteni képviselőjével, Costache Negrivel. 

- Galacban a helyi olasz konzulon kívül lépjen érintkezésbe Kupával és Zsurmayval, 
de szigorúan ügyeljen a konspirativ szabályok betartására, s jelentéseiben is csak a leglé
nyegesebbre szorítkozzék. 

- Miután Galacon tájékozódott, utazzon Bukarestbe, talákozzék Strambio olasz kon
zullal, és semmit se tegyen, míg ki nem ismeri magát. 

A fentieknél is lényegesebb Klapka utasításainak 9., 10. és 11. pontja, amelyek értel
mében Seherthossnak közölnie kellett az olasz konzullal, hogy Klapka álláspontja szerint 
jelen pillanatban Magyarországon kell cselekedni, s számítanak a szerb határőrök és a 
horvátok segítségére is. Cuza fejedelemtől függ tehát, hogy meggyorsítja-e vagy megne
hezíti a harc kitörését. A küldöttnek nyíltan meg kellett mondania az olasz konzulnak, 
hogy nem állhatnak meg félúton és mindenre el vannak szánva. A fejedelemnek magának 
kell döntenie, hogy „velünk vagy ellenünk lesz-e". Klapka a fenyegetéstől sem riadt visz-
sza, mert megbízottjának azt is Strambio tudtára kellett adnia, hogy ez utóbbi esetben 
Cuzát a dunai országok ellenségének fogják tekinteni, s minden erejükkel arra fognak tö
rekedni, hogy uralmát megdöntsék. 

Az „erdélyi kérdést" illetően Seherthossnak nem volt szabad részletekbe bocsátkoz
nia, azt a biztosítékot kellett nyújtania, hogy „azt a kérdést, hogy [Erdély] közigazgatási 
szempontból Magyarországgal egyesülve vagy különválva legyen-e, a lakosság maga, 
vagy Franciaország, Olaszország és Anglia mint döntőbírák döntsék el."360 

Vö. Seherthoss-Klapkának, Buk., 1864. júl. 7., Sehen Thosz: Emlékezések. DI. 41. o.; Klapka-egy olasz 
miniszternek, Genf, 1864. szept. 2. Instruktion für den Gfen A. S. seine Mission in den Fürstentümer betreffend. 
13. Júny 1864. OL R 295. 8., közölte Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza. 144-145. o., ill. magyarul Uö:. Klapka, Cuza 
és A. S. 785-788. o. 

359 
Klapka-Cerrutinak, helymegjelölés és keltezés nélkül (fogalmazvány), OL R 295. 8. 
Instruktion für den Gfen A. S. uo. Szövegének átírásához és értelmezéséhez Miskolczy Ambrus nyújtott se

gítséget, amit ezúton is köszönök. 
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Eddig tehát a zsaroláson, a fenyegetésen kívül nincs semmi új Klapka utasításaiban. 
Mi több, a nagyhatalmak jószolgálati tevékenységét, sőt akár döntőbírói tisztét igénybe 
vevő gondolat is megtalálható Kossuth Duna-konföderációs tervezetében, az alábbi meg
fogalmazásban: „Oly kényes kérdések megoldására, melyekre nézve a népek megegyezni 
nem tudnának a barátságos hatalmak közvetítését vagy ítéletét is ki lehetne kérni."361 

A l i . pont viszont már vitán felül visszalépés a Kossuth által javasolt, árnyalt és 
részletesen kifejtett demokratikus társadalomberendezkedesi elvekhez képest, mert így 
hangzik: „...Ami a Magyarországon élő románokat illeti, arról az utolsó pesti országgyű
lés már feloszlatása előtt döntött. Teljes egyenjogúság, teljes szabadság és egyenlőség az 
egyének és nemzetiségek között egész Magyarországon. Ez az egyetlen alap, amire a jö
vőbeni államépítményünket felhúzhatjuk, nem szabad ugyanis már a születéskor az ösz-
szeomlás alapját magában hordania..." 

Ezek szerint Klapka magáévá tette az Eötvös-féle nemzetiségi bizottság (Deák és 
Andrássy egyetértésével kidolgozott) alapelveit, és elhatárolta magát Kossuth koncepció-
zusabb s demokratikusabb elképzeléseitől.362 

A következő nyolc pont azokat az egyéneket sorolja föl, akiktől valamilyen segítségre 
számíthat, illetve támogatásukat meg kell szereznie. A fejedelem francia titkárán, Arthur 
Baligot de Beyne-n és Cuza legkedveltebb politikusának, Nicolae Krefulescu bátyján, 
Dimitrien kívül (aki Klapka régi barátja363 s korábban a fejedelem segédtisztje volt, to
vábbi magyarázatot adva a tábornok romániai népszerűségére és Cuza bizalmára), Klap
ka a moldvai miniszterelnökként a magyar emigránsokat védelmébe vevő Mihail 
Kogälniceanu személyét is megjelölte.364 Ezt a tényt a magunk részéről annak a közvetett 
bizonyítékának tekintjük, hogy bár a moldvai politikus nevét a magyar emigránsok által 
hátrahagyott iratok ritkábban említik, tisztában voltak segítő szándékával és számítottak 
támogatására. 

Az utolsó, a 20. pont megint igen fontos, mert arra inti Seherthosst, hogy „Cuzanak 
semmiképpen sem szabad megtudnia, hogy nekünk más eszközök is a rendelkezésünkre 
állanak". Amennyiben beleegyezik Klapka kérésébe, a grófnak azonnal hírt kell adnia, 
hogy a fegyverszállítmány útnak indítása érdekében megtehesse a szükséges intézkedé
seket, s a felügyeletével megbízott tisztet, Telkessy ezredest, július l-jén Bukarestbe 
küldhesse. S hogy instrukcióinak még nagyobb nyomatékot adjon, utóiratként egy ütem
tervvel is ellátta Seherthosst, melyet a tárgyalások folyamán a „lehető legszigorúbban" be 
kell tartatnia. így hangzik: 

361 Szövegét legutóbb közölte (s az értelmezést segítő zárójeles kiegészítésekkel ellátta) Szabad: Kossuth poli
tikai pályája. 184-187. o. Legújabban 1. Borsi-Kálmán 210-213. o. 

362 Vö. Magyarország története 1848-1890. I. k. (Szerk. Katus László.) Budapest, 1979. 690-691. o.(Szabad 
György szövege); Kossuth-Vukovits Szávának, S. Francesco D'Albaro, 1862. febr. 15. OL R 295. 1. es. 1. t. 

Vö. Klapka-Jerôme Napóleonnak, Genf, 1859. febr. 26. OL R 295. 11. es. Klapka „favorizálásra" 1. még 
Bossy 57., 364-365. o., ill. Baligot-I. Alecsandrinak, Bukarest, 1865. jan. (jún.?) 4. B. A. R. 5751.; Irina 
Rädulescu-Valasoglu 167. o. Klapka román pozícióit tovább erősítette, hogy D. Krefulescu a vele szívélyes vi
szonyban levő Ion Bäläceanu sógora volt, 1. Bäläceanu: Souvenirs. I. k. 72. fol. 

364 L. Instruktion für den Gfen A. S. Vö. Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 7. OL R 295. 9. d. 22. t. 
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I. fázis: Arra a kérésre vonatkozik, hogy a fejedelem támogassa a magyar emigránso
kat, ezért kilátásba helyezendő Magyarország hálája, Olaszország és Franciaország elis
merése. Itt bármiféle fenyegetéstől tartózkodnia kell... 

II. fázis: Annak megértetése, hogy amennyiben Cuza cserbenhagyja a magyar emigrán
sokat, s adott szavához hűtlen lesz, akkor ez minden bizonnyal tönkreteszi Olaszországhoz 
fűződő kapcsolatait, és nagyon valószínűen megrontja viszonyát Franciaországgal is... 

III. fázis: A komolyabb fenyegetésen alapul, nevezetesen: a fejedelem vonakodása 
esetén Klapka arra kényszerülne követeléseinek érvényre juttatása céljából, hogy politi
kai barátait s hazáját fölvilágosítsa s bizonyítékokkal a nyilvánosság elé lépjen... 

IV. fázis: A nyílt szakításással fenyegetés, amely esetben a magyar emigránsok Cuzát 
Magyarország legveszélyesebb s legártalmasabb ellenségének kellene hogy tekintsék...365 

Tehát megint a nyomásgyakorlás, a zsarolás, a fenyegetés alkalmazása. 
Ezenkívül Klapka 1864. június 15-i keltezéssel hosszú levelet366 írt a fejedelemnek -

ezt Seherthossnak személyesen kellett (volna) átadnia - , melyben emlékeztette korábbi 
találkozóikra, a Bäläceanu-konvencióba is belefoglalt kötelezettségére (hogy tudniillik a 
fegyverek fele a magyaroké) s ama 1861. január 9-i ünnepélyes Ígéretére, miszerint a 
magyar emigránsok adott esetben az 1859-es fegyverküldemény Jelentős részére számít
hatnak". Klapka úgy vélekedett, hogy mindez most vált időszerűvé, mert ez hosszú ideig 
az utolsó alkalom „Magyarország, Erdély és Horvátország számára, hogy közös igájukat 
lerázzák". De arra is, hogy a többi dunai ország elhárítsa a környező autokratikus hatal
mak általi „elnyeletés" veszélyét. A Duna menti helyzet kulcsa Cuza kezében van. Neki 
kell döntenie ama „óriási érdekek felett, melyek kockán forognak". Választania kell: 
vagy megőriz a szomszédságában egy „ellenséges és fenyegető kormányt", vagy hozzájá
rul a „hálás szomszédok" létrehozásához, akik közös jövőjük garanciájaként testvéri szö
vetségre lépnek Romániával. 

Mivel - Klapka megítélése szerint - a magyarországi passzív rezisztencia „az ország 
teljes morális és anyagi rombadöntésének veszélye nélkül nem folytatható, Magyaror
szágnak nem marad más választása, mint vagy a nyílt küzdelem vagy a kiegyezés a bécsi 
Dinasztiával". Ha Cuza nem nyújt segédkezet ahhoz, hogy Magyarország sikeresen 
megindítsa a fegyveres harcot, nem marad más hátra, mint hogy az ország kibéküljön 
Ausztriával. Ez esetben azonban - minthogy megszűnne az Ausztria elleni olasz-magyar 
stratégiai érdekközösség - Velence olasz felszabadítása is elmaradna, s „diplomáciai 
tranzakciókra" kerülne sor, s mindennek szerencsétlen következményei egyformán sújta
nák mind a román, mind a magyar nemzetet. Végül egészen ünnepélyessé válnak Klapka 
sorai: „Kegyeskedjék Őfelsége a történelem ítéletére gondolni, mely csalhatatlanul meg
nyilatkozna az ellen, aki visszautasítva a Gondviselés által számára kijelölt szép szerepet 
s ama alkalmat, hogy örökre dicsőségessé tegye nevét és készakarva e két bátor nép sza
badságára és jövőjére nézve ilyen szomorú eredményt idézne elő."367 Klapka azonban 

305 L. Instruktion für den Gfen A. S. Vö. Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 7. OL R 295. 9. d. 22. t. 
366 Klapka-Cuzának, Párizs, 1864. jún. 15. (levélmásolat Seherthoss írásával), OL R 295. 8., közölte Borsi-

Kálmán: Klapka, Cuza. 147-149. o., ill. magyarul Uö:. Klapka, Cuza és A. S. 788-792. o. 
Eredetileg: „e két vitéz nemzet" - Klapka sk. javítása. 

— 465 — 



reméli, hogy erre nem kerül sor, s a fejedelem teljesíti igéretét, s jóakaratúan fogadja az ő 
személyes képviselőjét.368 

Klapka helyzetelemzése több ponton is érintkezik Kossuth két évvel korábbi megíté
lésével.369 Nem esik azonban benne szó sem társadalomberendezkedési elvekről sem 
Ígéretekről, s bár „üzenete" mélyen igaz, érzékelteti, hogy mindezek a rohanó események 
sodrában egyre inkább háttérbe szorultak. 

Seherthoss e levél (s az instrukciók) birtokában, a saját nevére szóló francia útlevél
lel,370 a szükséges rejtjelkulcsokkal,371 valamint pénzzel ellátva,372 június végén indult út
nak Marseille-ből.373 Öt nappal Cuza elutazása után, 1864. június 25-én érkezett Kons
tantinápolyban74 s már másnap megírta első jelentését megbízójának. Rögtön kellemetlen 
hírt kellett vele közölnie: Cuza útja - nem utolsósorban Moustier francia követ hatékony 
segítségével375 - teljes sikerrel járt, helyzete megszilárdult.376 Az ügynöknek még inkább 
megerősödött ez a meggyőződése, amikor július 2-án megérkezett Bukarestbe, s fölvette 
a kapcsolatot Strambio olasz főkonzullal. Tőle azt az értesülést szerezte, hogy Cuza „ab
szolút úr módjára kormányoz a fejedelemségekben", s még az ellenzék véleménye szerint 
sincs olyan politikai csoportosulás az országban, mely megkísérelhetné hatalmát meg
dönteni.377 Ráadásul kiderült: Seherthoss nem is érkezhetett volna rosszabb lélektani pil
lanatban, hiszen alig egy héttel előbb, június 24-én tartóztatták le a Mazzini és Garibaldi 
megbízásából már 1863 óta a Fejedelemségekben tevékenykedő Frigyesy Gusztávot.378 

368 Uo. 
369 

„Ha van két nemzet, melly inkább mint más akármelly, arra van hivatva hogy egymással a legszorosabb 
barátságban elljen, bizonyosan a Magyar 's a Rouman az... semmi sem bizonyosabb mint hogy Roumania nem le
het szabaddá, ha a szomszédjában a Magyar Kor.(ona) területén a szabadság csakugyan elnyomatnék" 1. Kossuth-
Vukovits Szávának, S. Francesco d'Albaro Genua mellett, 1862. febr. 15.0LR216. l.cs. l.t. 

370 Vö. Baligot-I. Alecsandrinak, Cotroceni, 1864. aug. 16. B. A. R. 5749. 395-396. fol. 
371 L. „Chiffres pour Cte A. S." OL R 295. 9. d. 22 .t., közölte Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza. 149-150. o., ill. 

magyarul Uő.: Klapka, Cuza és A. S. 792-793. o. 
372 10.000 frank útiköltséget kapott Klapkától, elismervényének kelte: Genf, 1864. jún. 6. OL R 295. 9. d. 22. 

t. Vö. Seherr Thosz: Emlékezések. III. 45 o.; Horváth Mihály szerint 25.000-ről volt szó, 1. Horváth M.-Vukovits 
Szávának, Genf, 1865.jan. 21. OL R 216. l.cs. l.t. 

373 Seherr Thosz: Emlékezések, m. 42. o. 
Seherthoss-Klapkának, Konstantinápoly, 1864. jún. 26.; vö. /.Rädulescu-Valasoglu 161. o. 
Cuza és miniszterelnöke 1863 decemberében államosította a fejedelemségek területén lévő görög monosto

rokat, mely nagy diplomáciai vihart váltott ki, de egyszersmind komoly nézeteltéréseket eredményezett a „garan
táló hatalmak" között, csakúgy mint Cuzának az agrárreform keresztülvitele érdekében végrehajtott 1864. máj. 2-i 
államcsínyének megítélése. Az ezekkel kapcsolatos diplomáciai viszályok elsimítása céljából 1864 májusában 
nemzetközi konferenciát hívtak össze, ahol Cuzának is meg kellett jelennie de - főként a francia diplomácia segít
ségével - sikerült elfogadtatnia intézkedéseit. (A görög kolostorok kérdéséről I. bővebben Xenopoi. Istoria 
românilor. XIII. k. 3. kiad. 176-248. o. A román uralkodó konstantinápolyi utazásáról Uő.: uo. XIV. k. 15-19. és 
/. Rädulescu-Valasoglu 158-163. o. Vö. Bossy 355-357. o. 

376 Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 7. OL R 295. 9. d. 22. t. Vö. /. Rädulescu- Valasoglu 161. o. L. 
még Sadyk-L. Bystrzonowskinak, Konstantinápoly, 1864. jún. 22. Czartoryski Múzeum 5556. 

•377 

Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl.7.; vö. Strambio-Klapkának, Bukarest 1864. júl. 8. OL R 295. 
9. d. 22. t. Egyébként a gróf nagyon jó benyomást tett az olasz konzulra („Volt alkalmam már, hogy értékeljem ba
rátja és honfitársa erényeit, és meg vagyok győződve róla, hogy sok jót tehet itt majd. Nagyon kívánatos lenne, 
hogy minél tovább itt maradjon") Ezt megerősítik Ártom sorai is: Artom-Klapkának, Torino, 1864. júl. 17. OL R 
295. 9. d. 22. t. 

378 
Frigyesy romániai tevékenységére 1. Duzinchevici 30, 83-93., 95.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 19., 82., 

143., 152., 155-157, 221, 242, 251., 254-255.; Lukács: Garibaldival a szabadságért. 203-205. és Uő.: Magyar 
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Elkobzott iratai arra utaltak, hogy adott esetben merénylettől sem riadt volna vissza an
nak érdekében, hogy Cuzát egy Ausztria ellenes fellépésre kényszerítse.379 Rossz vért 
szült az is, hogy a románságról állítólag megvetéssel nyilatkozott.380 Mindez érthetően 
nagy felzúdulást váltott ki a román kormánykörökben, és Seherthoss helyzetét rendkívül 
kényessé tette. Klapka instrukcióit és a Cuzának szóló levél tartalmát ismerve, világossá 
vált előtte, hogy nem kezdhet hozzá feladatához azonnal. Ezért, nem hallgatva el ama 
véleményét, hogy a tábornok illúziókban ringatta magát a szervezkedés esélyeiről, újabb 
utasításokat kért tőle.381 Klapka, miután konzultált Isacco Altommal, a piemonti külügy
minisztérium kabinetfőnökével és Strambio olasz konzullal,382 felszólította, hogy marad
jon a román fővárosban, s mihelyt a magyarellenes hangulat kissé lecsillapodik, kezdjen 
szigorúan pénzügyi jellegű tárgyalásokat az „államkölcsön" tárgyában,383 s óvakodjék 
minden politikai véleménynyilvánítástól. (Egy levélfogalmazvány384 szerint azonban a 
tábornok csak a Cuzának szóló első, „bevezető" levél megsemmisítését kérte emberétől, 
s új semleges hangú levelet küldött neki az olasz konzulátus útján.) 

Seherthoss föl is vette a kapcsolatot a román miniszterelnökkel, Kogälniceanuval,385 

aki „nagyon jól fogadta", de hogy milyen eredményre jutott vele, nem tudjuk. Klapkához 
írt 1864. július 8. és augusztus 8. közötti jelentései ugyanis eddig még nem ismeretesek. 
Ennek ellenére a rendelkezésünkre álló adatok alapján megkíséreljük rekonstruálni 
Kogälniceanu szerepét s egyáltalán: nézeteit. 

Kogälniceanunak a magyar ügy iránti rokonszenve minden vitán felül áll, nyilatkoza
tai - Cuzáéival ellentétben - kritikus helyzetekben sem voltak ellenségesek, történészi 
fölkészültsége és államférfiúi nagysága pedig különösen érdekessé és értékessé teszik 
megnyilatkozásait. Annál is inkább, mert a magyar ügyben tanúsított magatartása - a ro
mán diplomáciai és politikai vezetés ismételt kényszerhelyzete, a szinte elviselhetetlen 

politikai emigráció. 278-279. L. még a 327. és a 330. jegyzetet is! A letartóztatás hírére Strambio olasz konzul he
ves szemrehányással illette és haragjában Ausztria és Olaszország zsandárjának nevezte a román miniszterelnököt. 
Kogälniceanu Cuza nevében adott, tehát a „kamarilla" véleményét tükröző válasza: „Cuza fejedelem egy olyan ál
lam biztonságát mint az Egyesült Fejedelemségek nem kompromittálhatja a forradalmárok kénye-kedve szerint -
Erdély kérdésében ő [Cuza] sohasem lesz a Magyarokkal, hanem Ausztriával." (L. Sadyk-Bystrzonowskinak, 
Konstantinápoly, 1864. júl. 6. Czartoryski Múzeum 5556. 820-822. fol.). Ha azonban felidézzük Gradowicz 1864. 
márc. 9.-i jelentését (1. a 304. jegyzetet!), miszerint Kogälniceanu nyilatkozatai nem annyira saját, mint Cuza és 
környezete véleményét tükrözték, akkor gyanítható, hogy Kogälniceanu és Cuza között 1864-ben éppúgy nem volt 
teljes nézetazonosság a magyar ügyben, mint 1860-61-ben! Az erre vonatkozó perdöntő dokumentumok -
Seherthoss idevágó jelentései - viszont sajnos még nem kerültek elő, így véleményünk egyenlőre inkább feltétele
zés, mint bizonyosság. 

379 
Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 7. Vö. Sehen Thosz: Emlékezések. Dl. 43. o. 

380 Uo. 
Táviratának kelte: 1864. júl. 3. L. Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 7. Egy levélfogalmazvány 

szerint (Klapka-Artomnak, keltezés nélkül, OL R 295. 11.) a tábornok azonban csak a Cuzának szóló első „beve
zető levél" ejtését kérte emberétől, s új, semleges hangú levelet küldött az olasz konzulátus révén. Másolatát 1. OL 
R295.il. 

382 Vö. Strambio-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 8. és Artom-Klapkának, Turin, 1864. júl. 17. Mindkettő: 
OL R 295. 9. d. 22. t. 

383 Sehen Thosz: Emlékezések, m. 44. o. Vö. Artom-Klapkának, Turin, 1864. júl. 17. OL R 295. 9. d. 22. t. 
Klapka-Artomnak, levélmásolat, keltezés és helymegjelölés nélkül, OL R 295. 11. es. A román fejedelem

nek szóló második levél másolat uo. 
385 

Vö. Sehen Thosz: Emlékezések. III. uo. 
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orosz-osztrák fenyegetések ellenére - minden jel szerint 1864-ben is különbözött 
Cuzaétól, még ha belügyminiszterként maga is kénytelen volt fellépni a magyar emigrán
sok ellen. De, akárcsak 1860-6l-ben, a barátságtalan, adminisztratív lépéseket Cuza ren
delte el, és Kogälniceanu politikai megnyilvánulásai mögött is Cuza és környezete nyo
mását kell sejtenünk. Cuza 1864. július eleji ingerült nyilatkozatát386 - mely kiélezett po
litikai helyzetben, Frigyesy letartóztatásának hírére és elkobzott, a román államérdekeket 
sértő iratai ismeretében született - Kogälniceanu csupán tolmácsolta, ám az nem tőle 
számazott.387 Ez a tény szinte szimbolikusan megint csak jelzi, hogy a folyamatos nagy
hatalmi presszióban testet öltő (kül)politikai létbizonytalanság közepette a román vezetés 
kényes és kínos döntései indoklására egyre sűrűbben nyúlt az erdélyi problematika érv
rendszeréhez. Azaz - bizonyos mértékben a fejedelemségekben román társadalomfejlő
dés integrációs tendenciájából következően is (gondoljunk csak Brätianuék nyomására!) 
- egyre erősödtek a feltételei annak, hogy a havasalföldi „pszeudo-polgári" fejlődés vi
szonylag nagyobb dinamikájára is támaszkodó korabeli román politikai kultúra öröklött 
„bizantinus" beidegződései az erdélyi román nemzeti ideológia sérelmi-kompenzatív 
elemeivel egyre jobban összefonódjanak. A „politikacsinálás" eszköztára így nem egy
szerűen egy újabb összetevővel bővült, hanem bármikor sikerrel érvényesíthető s igen 
hatékony érzelmi fedezettel (attitűddel) is gazdagodott. Ezáltal viszont egyre csökkent az 
esélye és lehetősége a moldvai nemesi-rendi gyökerű és jellegű „különvélemény" (vala
mint nemzetstratégia), illetve mérséklő szerep érvényesíthetőségének. 

Kogälniceanu különben Berzenczeynek és Vidats Józsefnek - 1860 decemberében az 
osztrák hatóságok ellen - nyújtott támogatását maga is oly sokszor hangsúlyozta, hogy ez 
egykori magyar partnereiben is gyanút keltett. Koós Ferenc bukaresti református lelkész 
például, bár nem vonta kétségbe Kogälniceanu vendégszeretetét, meglehetősen rosszhi
szeműen azt írja, hogy „drága ára lett volna annak, ha viszonozni kellett volna azt. Egy 
országot [Erdélyt] egy útlevélért!"388 Ezt a véleményét lényegét tekintve Jancsó Benedek, 

Vö. Sadyk-L. Bystrzonowskinak, Konstantinápoly, 1864. júl. 6. Czartoryski Múzeum 5556. 820-822. fol. 
387 

L. Gradowicz jelentését L.Czartoryskinak, Bukarest, 1864. márc. 9. uo. 5744. Szó szerint: „Kogälniceanu 
úr csupán Cuza fejedelem és környezete nyomásának következtében használta ezt a hangnemet" (vagy: „intézte 
hozzám ezeket a szavakat"), ti. azt nyilatkozta, hogy „végülis eleget kell tenni - [a lengyel emigránsok szervezke
désével kapcsolatban] - Oroszország jogos reklamációinak". Véleményünk szerint ez legalább annyira jellemzi 
Ausztriával szembeni magatartását, hiszen mind történészi, mind magánemberi tapasztalatai rosszabbak voltak az 
osztrákok vonatkozásában mint az oroszokat illetően.(Vö. Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. I. fej. 266-267. jegy
zeteivel!). Sőt, elméletileg még az sem zárható ki teljesen, hogy az a tény, hogy 1864. júl. 19-én megválik a belügymi
niszteri poszttól, valamiképpen összefügg a lengyel és a magyar emigránsok szervezkedésével; talán éppen azzal, hogy 
Cuza nem volt megelégedve a figyeltetésük és ellenőrzésük terén kifejtett buzgalmával. Lemondásának (vagy menesz
tésének) dátuma mindenesetre egyértelműen igazolja, hogy állításainak megfelelően nem lehetett része a Seherthosst ért 
augusztus közepi inzultusban! (Vö. Zub, Ai: Mihail Kogälniceanu. Bibilografie. Bucuresti, 1971. LU. o. 

388 Koós Ferenc: Életem és emlékeim, 1828-1890. II. k. Brassó, 1890. 389. o. Kogälniceanu pl. 1868. dec. 
11-én a román parlamentben ezt mondta magyar kapcsolatairól: „Brätianu néhány magyar nevet említett, kikkel 
ezelőtt viszonyban voltam s kik közül nálunk többen vendégszeretetet találtak 1848-tól 66-ig. Szerencsés vagyok 
többeket ismerni közülük. Tényleg bizonyítottam... hogy nem vagyok ellensége a magyaroknak. 1860-ban mint 
moldvai miniszterelnök ezreknek adtam a magyarok közül menhelyet és Ausztria követelésének daczára többeket 
mentettem meg a bitófától közülük. Nem kívánják tehát tőlem magyar szomszédaink, hogy én ugyanazon vérből 
származott kárpátokontúli véreim iránt kevesebb rokonszenvvel viseltessem, mint voltam 1860-ban a magyarok 
iránt" (viharos taps). A Hon romániai tudósítójának (R. L.) fordítása, 1. A Hon, 1868. dec. 19., szombat (esti kia
dás). Személyével, belügyminiszterré való kineveztetése alkalmából (ti. „Ghyka Demeter uj minisztériumába") a 
magyar sajtó is foglalkozik, 1. pl. Reményi Károly: Cogalniceano minisztersége 1863-65-ben. Századunk,\868. 
dec. 12. és a köv. szám. 
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a századforduló neves magyar történész szakértője is átvette.389 Bonyolítja a képet, hogy 
Kogälniceanu - a monarchiabeli románság sorsa miatti aggodalmában - 1867 márciusá
ban az ellenzék padsoraiból éles hangú interpellációban390 ítélte el a pár nappal korábban 
lemondott kabinet elnökét, az Andrássy-kormány megalakulását elsőként üdvözlő Ion 
Ghicát, kimutatva, hogy a kiegyezés mennyiben fenyegeti az erdélyi románság létérdeke
it. Viszont kevés hangsúly esett eddig arra, hogy Kogälniceanu szinte sohasem támadta a 
„magyarokat" általában és en bloc, hanem - megtéve az árnyalt és oly kívánatos distink
ciót - csak a kiegyezés utáni magyar nemzetiségi politikát. Mint ahogy 1867 előtt is a 
magyarországi és erdélyi románsággal szembeni majdani méltányos magatartás reményé
ben vette védelmébe őket. 

A magyarsággal kapcsolatos nézeteinek legjelentősebb összefoglalójában391 pedig van 
néhány olyan kijelentése,392 mellyel sem a magyar, sem a román historiográfia nem tudott 
eddig mit kezdeni. Ellenben már Jancsó Benedek s legutóbb Dan Berindei is joggal fi
gyelmeztetett393 arra, hogy Kogälniceanu 1886. február 11-i nevezetes interpellációja is
mét az ellenzék oldaláról hangzott el, az akkori Brätianu-kormány megbuktatásának eltö
kélt szándékával, s erre a kései elemzőnek mindenképpen tekintettel kell lennie! Ám 
1886-os szavai: „Azért támogattam őket [ti. a magyarokat] uraim, hogy elérjem: Erdély 
maradjon olyannak amilyennek az Isten teremtette... soknyelvű (poligott) országnak, 
olyan országnak, mely összekötő kapocs legyen a magyar és a román nemzet között..."394, 
teljes összhangban állnak Kállay Benjamin (Béni), belgrádi osztrák-magyar konzul 
1868. július 8-i feljegyzésével. Az akkor magánemberként Pestre, Bécsbe és Párizsba 
igyekvő Kogälniceanut Radu Ionescu, a román konzul mutatta be a magyar ügyvivőnek, s 
a román politikus partnere értésére adta, hogy „ők Erdély számára külön országgyűlés 
óhajtanának."395 

S itt úgy gondoljuk érdemes még egy utolsó rövid kitérőt tenni, mert bár igaz, hogy 
erre az interpellációra éles belpolitikai szituációban s nyilvánvalóan a hivatalban lévő 
minisztérium hatalmi pozíciói megingatása céljából került sor, mégsem hagyható figyel
men kívül, hogy nem egy egyszerű szenátortól, vagy sanda szándékú rutinpolitikustól, 

Bár többször is meghajtja az elismerés zászlaját a román politikus képességei és érdemei előtt, szemére ve
ti, hogy „ferde világításba helyezett tények alapján követeléseket... és vádakat" formuláz, illetve „az alkudozások 
történetéből miként vél jogot formálni az iránt, hogy szavát felemelhesse a magyarországi románok érdekében". 
Jancsó 230., ill. 317. o. L. Uő:. A román irredentista mozgalmak története. Budapest, 1920. 103. o. 

390 
Kogälniceanu, M:. Opere. IV. (II) k. Bucuresti, 1977. 291-294. o. Eredeti címe: Interpelare ín legaturä eu 

telegrama de felicitare trimisä de Ion Ghica, pe cínd era presedinte al Consiliului de Ministri, contelui Andrassy, 
primul minstru al Ungariei. 

391 
Kogälniceanu: Interpelafiunea privitóre la expulsarea românilor de peste Carpa^i, adresáta guvernului. 

Bucuresti, 1886. Ezt a nyomtatott brosúrát Dan Berindei és Leonid Boicu egy 1967-ben kiadott 
szöveggyűjteményükben (Kogälniceanu: Texte social - politice alese. Bucuresti, 1967. 356-368. o.) jelentős szö
vegcsonkítással közölték újra, s így az időközben könyvritkasággá vált füzet beszerzése és a kihagyott szövegré
szek lemásolása meglehetősen körülményesnek bizonyult. Az ehhez nyújtott segítségért Zirkuli Péternek tartozom 
köszönettel. 

392 Uo. 4.0. 
393 

Jancsó: Mozgalmak 102-103. o.; Berindei 241. o. 
Kogälniceanu: Interpelatiunea. 16. o. (Ezt a passzust, némileg más fordításban idézi Jancsó: Sza-

badságharczunk. 235-236. o. is.) 
395 OL P 344. 31. k. 67. fol. 
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hanem a XIX. század román történelmének Bälcescu mellett talán legnagyobb formátu
mú, mindenesetre egyik legtehetségesebb államférfiától származik. Aki, ráadásul - ritka 
kivételként - alapos történészi előképzettséggel és távlatos történelmi érzékkel is rendel
kezett, így válnak igazán súlyossá a magyarsághoz fűződő kapcsolatait megvilágító, Er
dély államjogi helyzetéről kialakított véleményét valamint történészi hitvallását egyaránt 
tükröző vallomásos szavai: „...Sohasem lázítottam; sohasem szítottam viszályt Románok 
és Magyarok között; sohasem avatkoztam e két nemzet belső perpatvaraiba, amelyeknek, 
közös érdekükben, a legjobb egyetértésben kellene élniük egymás mellett. És továbbme
gyek, kijelentvén hogy sem közvetlenül sem közvetve, nem tartoztam és nem tartozom a 
román irredentizmushoz, mert nem ismerem el hazámnak, Romániának azt a jogot, hogy 
Erdély uralmát (birtoklását) követelje, amiképpen Magyarországnak sem ismerek el fikarcnyi 
jogot sem Romániára. Én csak történészként tartozom a Dako-romaniz/nushoz, és nem politi
kusként... "396 (Az én kiemelésem: B-K. B.) 

S hogy mi következik mindebből? Semmiképpen sem az, hogy ő maga román hazafi
ként nem kívánta, ne szerette volna az általa is minden bizonnyal modern, polgári, euró
pai tipusú, demokratikus társadalomberendezkedésü, szabadelvű államként elgondolt 
Dako-Románia (Nagy-Románia) megvalósulását, amely végső soron nem egyéb, mint a 
Kossuth(ék) megálmodta „demokratikus mintaállam", a történelmi Nagy-Magyarország 
román változata. Ám történészként, s mi több: történelmi ismereteit gyakorló politikus
ként kamatoztató államférfiként megsejthette, legalábbis fölvillanhatott benne, hogy sem 
nem célszerű, sem nem kívánatos, ha ezt egyszerű, adminisztratív intézkedéssel, netán 
hódítás, foglalás397 útján azonnal és nem lassan, fokozatosan, belső reformok, a 
fejedelemségekben román társadalom elengedhetetlen modernizációja, demokratizálása 
után tárgyalások, egyezkedések útján érik el; s Erdély hovatartozásának érzelmileg 
mindkét felet mélyen érintő problémáját függőben hagyják. Nem azt jelenti, hogy a ro
mán nemzeti törekvések maximumáról, a mindkét nemzet tudatában lassanként „tündér
kertté" stilizált s már-már mitologikus dimenziókba emelkedett országrészről valóban 
lemondtak volna. Ezt egy ember, legyen bármekkora hatalom birtokosa is, amúgy sem 
tehette volna meg. De az a Kogälniceanu képviselte, s politikai megnyilvánulásaiból, il
letve beszédeiből korábban is kihüvelyezhető - s 1886-ban tételesen is kifejtett - (román) 
minimum találkozik a magyar reformkor, az 1848-49-es magyar forradalom és szabad
ságharc egyik legjelentősebb és az 1849-1867-es magyar politikai emigráció vitathatat
lanul legnagyobb súlyú személyisége, Kossuth által részben hosszasan érlelt politikai el
képzelésből s taktikai megfontolásokból egyaránt megengedhetőnek tartott 1862-es (ma
gyar) maximummal, azzal, hogy „Erdély lakói általános szavazattal fognák eldönthetni, 
vájjon hazájuk egy legyen-e Magyarországgal, vagy legyen politikailag egyesülve Ma
gyarországgal, közigazgatásilag pedig különválva attól vagy végre csak szövetségben le
gyen Magyarországgal és a többi szövetséges állammal mint maga is autonom állam tel
jes egyenlőségi alapon?" Vagyis a kérdést szintén függőben hagyva Kossuthék beérték 
egyelőre annyival, hogy „Erdély és Magyarország között personalis unió létezzék a kö-

Kogälniceanu: Interpela{iunea. 4. o. 
397 Kogälniceanu: „Nem akarjuk elvenni Erdélyt, ez meg sem fordult a fejünkben... De ki gondol arra, hogy el

ragadja önöktől Erdélyt?... Ám kormányozzák jól, hallgattassák el [román testvéreink] jajkiáltásait, amelyek át
hallatszanak a Kárpátokon és nem hagynak nyugodni bennünket..."uo. 23. o. 
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zös fő személyében"398; hiszen „nem a szoros jog, hanem az expedientia szempontjából 
kell azt megítélni, 's ha csak a ezé Írói, a függetlenségről nem akarunk lemondani, a szer
ves jogon túl is áldoznunk kell..."399 Annál is inkább mert bár a kontinuitás elméletét 
Kossuth sem tekintette történelmileg megalapozottnak, már két és fél évvel később, 
1864. szeptemberében megérezte a román nemzeti törekvések mögött tornyosuló igazi 
erőket, s fölrémlett benne, hogy „ezzel meglehet hogy komolyan harczolni kell a ma
gyarnak e vad igény fejében is...",400 s ez az áldatlan testvérharc „a nagy czélt", „a jó 
egyetértés(t) magyarok és románok közt" - ami Kossuthnak is „leghőbb vágya" volt401 -
lehetetlenné teszi vagy a nagyon távoli jövőbe utalja. Éppen ennek elkerülése végett szö
gezte le félreérthetetlenül Kogälniceanu méltán nevezetes beszédének egy másik helyén: 
„Erdélynek soknyelvű országnak kell maradnia, mindegyik nemzetiségnek meg kell őriz
nie személyiségét (egyéniségét) és jogait, hogy a tökéletes egyenlőségben fejlődjék a 
magyarokkal. E feltétel nélkül nem lehet béke közöttünk; még egyszer ismétlem, hogy 
Erdélynek összekötő kapoccsá kell válnia Románok és Magyarok között... "402 (Az én ki
emelésem: B-K. B.) 

Kossuth Lajos Iratai. VI. k. 9. o. Erdély különállásának gondolata (ill. Kossuthék részéről történt elfogadá
sa) az 1859. márc. 29-i első Klapka-Cuza megállapodás ún. „B-egyezmény" részében így szerepel: „6. A háború 
befejezése után egy Erdélyben összehívandó gyűlés határozna ezen tartománynak Magyarországgal való admi
nisztratív egysége fölött, s ha a többség azt határozná, hogy Erdély régi, különálló adminisztratív helyzetébe visz-
szalépjen, ez nem elleneztetnék" Kossuth: Irataim. I. k. 371. o. A Magyar Nemzeti Igazgatóság által „Couza feje
delemhez intézett (1860. szept. 15-i keltezésű, Teleki által fogalmazott „levélben" ez a Kossuth kívánságára ké
sőbb törölt gondolat eredetileg az alábbi formában szerepelt: "...nous déclarons, sous la réserve expresse de 
l'intégrité du territoire de la Couronne Hongroise et de ses droit sur la Transylvanie, que pour ce qui concerne ľ 
organisation future de la Transylvanie, et notamment la question de savoir, si cette organisation doit avoir lieu sur 
la base de l'union administrative avec la Hongrie, ou bien sur celle ď une administration politique et judiciaire 
séparée, ou mime d'une assemblée provinciale particulière nous voulons rester fidèle à ce principe fondamental de 
la liberté, en vertu duquel la décision d'une pareille question n'appartient et qu'à la totalité du peuple. Partant nous 
donnons notre assentiment à ce que la question de l'organisation administrative future de la Transylvanie soit 
considérée comme dépendente de la volonté du peuple Transylvain tout entier, manifestée par le suffrage universel 
direct..." L. a „M. N. Igazgatóság Couzanak" OL R 90.1.3380., másolat, Klapka írása, Teleki sk. javításaival, 13-
14. fol. A törölt gondolatsor egy részét Teleki ekképpen ültette át magyarra: (fenntartva) „a magyar korona jogait 
Erdély fölött s Magyarhon területi épségét, valamint a legislatív kapcsolatot is Erdély és Magyarország között, Er
dély közigazgatásának alakja, valamint az is vájjon Erdély azon kívül, hogy a magyar országgyűlés képviselőket 
küldene, bírjon-e még tartományi diétával is? - az erdélyi összes népség akaratától tétessék függővé." L. Teleki-
Kossuthnak, helymegjelölés nélkül, 1860. nov. 26., töredékesen közli Kossuth: Irataim. III. k. 168. o. A memoran
dumot idézi és részben publikálja Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei. V. k. 41. és köv. o., 1. még Kossuth: Ira
taim. I. k. 453. o. Vö. L'Etoile d'Orient, 1868. okt. 13/25. és Federatiunea, 1868. okt. 17/29. (152. sz.) Kossuth 
1860 nevemberében (legalábbis az akkori eseményekre visszatekintve) az alábbiakban indokolja miért töröltette 
ezt a passzust a Cuzának megküldött emlékiratból, egyszersmind rávilágítva arra is, hogy a magyar politikai köz
vélemény hangulatának ismeretében mekkora erőfeszítésbe került azon (a magyar részről maximumnak tekintett) 
engedmény - „az Uniónak kérdésbe tétele" - elfogadása. 

399 Kossuth-Vukovits Szávának, S. Francesco d'Albaro, 1862. febr. 15. OLR 216. 1. cs. 1.1. 
4 Kossuth szavait Tanárky 1864. szept. 13-án jegyezte fel, 1. Tanárky Gyula Naplói. OL R 195. 1 .es. 1-3. t. 

15. k. 138-139. fol. Bővebben idézi és interpretálja: Borsi-Kálmán: Kihívás és eretnekség... Limes (Nemzetpoliti
kai Szemle), 1989. 1. sz. 205-206. o. 

401 Kossuth Lajos Iratai. VI. k. 9-10. o. 
Kogälniceanu: Interpelafiunea. 28. o. Nem kevésbé izgalmas Kogälniceanu legnagyobb hazai ellenlábasá

nak Ion Brätianunak a beszéddel kapcsolatos első reakciója sem, most ebből idézünk: „Reggel kérleltem 
Kogälniceanut, ne tegye meg interpellációját, remélve hogy felvilágosításaim következményeként lemond róla... 
amikor megláttam Kogälniceanu urat, hogy a szónoki emelvényre lép, egy nagy halom könyvvel és irattal honnan 
tudhattam volna miféle idézetekkel hozakodik elő önöknek, hogy én is igyekezzek másféle idézeteket hozni, ame
lyekkel cáfolhatom Kogälniceau úr érveit?" S véleménye szerint „csupán hozzám nem intézett kérdést, én csupán 
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De emez elvont történészi okfejtés (és pozitív utópia) után térjünk vissza Klapka, a 
reálpolitikus 1864-es célkitűzéseihez és ügynöke sokkal prózaibb tevékenységéhez. 

Seherthoss és Cuza találkozójára - Kogälniceanu közvetítésével - 1864. augusztus 
10-én délután került sor.403 Cuza, vendége megrökönyödésére, minden bevezetés nélkül a 
tárgyra tért. Kapcsolatot látott a gróf jelenléte és Klapka esetleges tervei között, sőt, még 
azt sem titkolta, hogy Klapka, a Frigyesy-féle és a lengyel szervezkedés között is össze
függést sejt, amit ö a lengyelek és a magyarok iránt érzett rokonszenve ellenére sem en
gedhet meg, hiszen neki feladatai vannak, és nem tűrheti, hogy játszanak vele. Seherthoss 
válaszában egyrészt tagadta, hogy politikai megbízatása lenne, kétségbevonta a Frigyesy-
ügy súlyát, és tiltakozott ama feltevés ellen, hogy ez utóbbi és Klapka között valamiféle 
kapcsolat volna. Majd kifejtette azt a véleményét, hogy ha Klapkának kezdeményezési 
szándéka lenne, közvetlenül Cuzával venné föl a kapcsolatot. Vele egyetértésben csele
kedne, mert meg van győződve róla, hogy Romániának és Cuza trónjának éppoly szüksé
ge van Magyarország újjászületésére, mint a magyaroknak a román fejedelem segítségé
re. Arról is meg van győződve Klapka - tolmácsolta Seherthoss -, hogy egy független 
Romániának nincs helye a térképen, ha szomszédságában nincs egy szabad és szövetsé
ges Magyarország. Ezért számít a tábornok Cuza esetleges segítségére. 

Cuza nem vonta kétségbe sem a Fejedelemségeket állandóan fenyegető veszélyt, sem 
azt az előnyt, amelyet egy szabad Magyarország szomszédsága jelentene számára, de ki
jelentette, hogy semmit sem kell, s ők nem is tudnának siettetni. Kérte az ügynököt, is
mételje el ezt a tábornoknak (egy pillanatig sem hitte tehát, hogy a gróf nem Klapka 
megbízottja), de - tette hozzá - semmiféle olyan fegyveres erő nem áll rendelkezésére, 
amelyre számíthatna. Magyarországnak, Romániának és Olaszországnak föl kell készül
nie, méghozzá jól. Ezért fokozza fegyvervásárlásait. Öt-hat éven belül már egészen más 
segítséget jelenthetne. Országa iránti feladatai is arra intik, hogy semmit se kockáztasson, 
nehogy szerencsétlenségnek tegye ki azt. 

kellék voltam az ő interpellációjában"... Majd a következő szónokinak szánt kérdést teszi fel ellenfelének: 
„Kogälniceanu Úr, hogy lehet az hogy egy olyan intelligens, egy olyan tapasztalt ember, egy olyan ember akinek 
nem lehet felróni hogy nem ért a történelemhez, mint maga, ne tudná, hogy a történelmet nem a szónoki emelvé
nyen csinálják?" S most következik az a szövegrész, amely - közvetve - ismét a Kossuth és Kogälniceanu közötti 
párbeszéd lehetőségére, a látens nézetazonosságra látszik utalni (jóllehet, Kossuthot tévesen a kiegyezés hívének 
beállítva, a román politikus polemikus hangot üt meg!); kifejezve egyszersmind egy szokatlanul sikeres reálpoliti
kus (Ion Brätianu) és egy a maga korában nem egyszer doktriner fantasztának minősülő, sikertelen emigráns ve
zető habitusának különbségeit - egyszersmind a román és a magyar történelemfejlődés utóbbi száz esztendejének 
fejleményeire is érdekes fényt vetve: „Önre [Kogälniceanura] kivált Kossuth egyik írása hatott [a jelek szerint vagy 
a kutahyai alkotmányterv valamelyik változatáról, vagy a Teleki-Kossuth-Klapka-féle memorandumról van szó]. 
Valóban, Kosuth nagy egyéniség, s ami nagyon gyakran megesik az egyéniségekkel, azt hiszi hogy minden körü
lötte forog, hogy ő a fö tényező minaódabban, ami egy társadalomban történik. Én csodálom Kossuth szónoki te
hetségét... Nagy ember volt, nagyon nagy érdemeket szerzett, csak éppen államférfi nem volt." (Az én kiemelésem: 
B-K. B.) - erről azonban sem a történelem, sem a történetírás nem mondta ki az utolsó szót... L. Dezbaterile 
Adunärii Deputafilor, 1886. febr. 18. (44. sz. 658!) Kogälniceanu nézeteihez nagyon hasonló véleményt nyilvání
tott Kossuth előtt Alessandru Mocioni (Mocsonyi Sándor), aki Turinban meglátogatta a volt kormányzót, s így el
képzelhető, hogy 1868-69-es pesti látogatásai idején egyeztették álláspontjukat. Tény mindenesetre, hogy 
Kogälniceanu felolvassa, illetve közli Mocioni Kossuthnak mondott szavait is (s így esetleg azok hatottak őrá) és a 
találkozót 1879-re datálja (1. Interpela{iunea. 39. és a köv. o. Vö. Kossuth: Irataim. Dl. k. 692-693. o.) 

Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 10., vö. Sehen Thosz: Emlékezések. EH. 44. o. 
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Cuza helyzetelemzése eddig igen emlékeztet Kossuthéra (harckészültség, várakozás, 
kockázatkerülés404), s komoly reményekre is jogosítana, ha nem így folytatná: „...Ha 
megengedném, hogy a fejedelemségek zavargások gócpontjává váljanak mindenki szá
mára, aki akár Ausztriát, akár Oroszországot meg akarná támadni, a garantáló hatalmak -
melyek élére én Franciaországot helyezem - lennének az elsők, melyek megrónának érte, 
talán sorsára is hagynák Romániát. Ha Franciaország jelenleg ilyen nyilvánvaló módon 
támogat bennünket, ez azért van, mert érdekében áll, minthogy a politikában semmit sem 
tesznek semmiért. Franciaország tehát szolgálatokat vár tőlünk, s én ezért készülődöm 
erre. Akár ma is hadba indulnék, ha Franciaország ezt kívánja, de mindaddig, míg csak 
Olaszország a Magyarok [kívánják], addig én semmit sem fogok tenni amíg nem érzem 
elég erősnek magam, hogy saját erőmre számíthassak." (Seherthoss kiemelései.) 

Majd, többször is hangsúlyozva ugyan, hogy minden tisztelete Klapkáé, és nagyon 
rokonszenvesnek találja őt is s az ügyet is, melyet képvisel - ismét partnere értésére adta: 
van alapja arra, hogy összekösse a tábornok 1859, 1860-1861-es, Türr 1863-as kísérle
teit s a lengyel és magyar emigránsok 1863-64-es mozgolódásait. Mégpedig főleg azon 
oknál fogva, hogy igen kevéssé vannak tekintettel az ő kényes helyzetére. Holott neki 
akarva-akaratlanul figyelembe kell vennie Ausztria és Oroszország igényeit és Törökor
szág érzékenységét, hacsak nem akar ujjat húzni velük. Ezért, sajnálattal bár, de néhány 
lengyel és magyar emigránst ki kellett utasítania az országból. De bármikor visszajöhet
nek, különösen, ha Klapkától ajánlólevelet hoznak vagy francia útlevéllel rendelkeznek. 
Végül a román uralkodó kifejezte azt a reményét, hogy Klapka, amennyiben meg akar vele 
egyezni, minden esetben egyenesen hozzá fordul majd javaslataival. 

Seherthoss már Cuza szavainak lejegyzése közben sem tagadhatta meg elismerését a 
fejedelem okfejtésének belső logikájától s racionalitásától. Ami pedig Cuzáról alkotott 
véleményét illeti, ez egyike a román uralkodóról valaha készült leghitelesebb jellemrajz
oknak, egyszersmind az évszázadok óta három nagyhatalom között lavírozó román 
egyensúlypolitika legtömörebb jellemzésének: „Couza, az a Couza, akit Ön 1859-ben és 
1861-ben megismert, nyilvánvalóan nem ugyanaz az ember többé. Megváltozott, talán 
megnőtt a helyzettel együtt, mely szintén nem azonos a négy évvel ezelőttivel. Abban az 
időben, amikor ő éppen csak egyesítette a két fejedelemséget, melyekből akkor hiányzott 
az összetartó erő (cohésion), trónra lépését valószínűleg nagyon rövid életűnek tekintette. 
Ma mindez megváltozott: Moldva-Oláhország igazi állammá vált, egy kis hatalommá, me
lyet Franciaország kitartóan és nyíltan támogat. Couza ma tudatában van fontosságának, s 
megvan a becsvágya is. Büszke e Franciaországgal való »morális szövetségére«, s kirajzo
lódni látja a horizonton azokat az előnyöket, melyekhez annak révén szükségképpen jutnia 
kell. Emiatt változott meg az ember a helyzettel egyidejűleg." (Seherthoss kiemelései.) 

Majd miután kifejti, hogy a fejedelmet az elterjedt vélekedések ellenére „erős ember
nek", tisztán látó politikusnak tartja, „aki tudja, mit akar, s azt jól akarja", Seherthoss rá
tér Cuza politikájának elemzésére, előrebocsátva, hogy azt ,jól meghatározottnak" 
(mármint célra törőnek és koncepciózusnak), a fejedelem cselekedeteit pedig kijelenté
seivel összhangban állónak tartja: 

Vö. Kossuth: Irataim. HL k. 558. o.; Kossuth Lajos Iratai. V. k. 483. o. (Helfy jegyzete) és VI. k. 35. o., va
lamint Tanárky Gyula Naplói. OL R 195/2. 14. k. 35-37. fol. 
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„Fölismerve annak összeegyeztethetetlenségét, ami az országa nemzeti törekvései és 
saját becsvágya között egyrészt és két olyan szomszéd hatalom, mint Ausztria és Oro
szország léte között másrészt fennáll, Couza őszintén munkálkodik Moldva-Oláhország 
fegyveres, anyagi és pénzügyi erőinek fejlesztésén abból a célból, hogy adott pillanatban 
segíthessen az osztrák birodalom megdöntésében.405 Azt reméli, hogy a jelet Franciaor
szág fogja megadni, az egyetlen hatalom, melynek mindenhatóságába teljes bizalmát he
lyezte. Megindul, mihelyt ezt a Tuilleriák részéről kérni fogják tőle, de előbb nem. Addig 
kívül egy hintapolitikával igyekszik fenntartani magát, ahogy ezt belül eddig is tette. 
Nem akar gyanút kelteni a Portánál, mivel [a hazáját] a Törökországhoz fűző gyenge s 
névleges köteléket inkább védelemnek tekinti, mely nélkülözhetetlen számára, míg észak
ról és nyugatról fenyegető veszély el nem tűnik. A várakozás közben nem akar haszon
talanul összeveszni két hatalmas szomszédjával, melyeknek egy franciaországi trónválto
zás esetén áldozatául eshetne. Emiatt nem hallja meg a Szerbia részéről való kezdemé
nyezéseket sem. Egyszóval Couza nagy jövőre törekszik, de nyugodtan meg akarja várni 
a kedvező pillanatot, s mindenirányú készülődéseit folytatva eltökélte, hogy semmit sem 
siettet előbb, csak akkor akarja ledobni álarcát, amikor biztosnak hiszi, hogy célját elér
heti."406 (Seherthoss kiemelései.) 

Nem kevéssé jelentős az sem, amit Seherthoss a bukaresti politikai légkörről jegyzett 
fel, mert a bukaresti „előkelőség" tagjai egy idő után, politikai csoportosulásra való te
kintet nélkül, egymással versengve tisztelték meg vacsora- és ebédmeghívásaikkal, így e 
téren is tapasztalatokat szerezhetett. Kogälniceanun, Cuzán, Ion Bäläceanun és Dimitrie 
Krehalescun kívül találkozott Ion Ghicával,407 a Gràdiçteanu család egyik tagjával, a 
Lapati testvérekkel s valószínűleg C. A. Rosettivel.408 Ám nem vet rá túl jó fényt, hogy a 
legjobb viszonyba a havasalföldi konzervatív nagybojárok közé tartozó Constantin 
Cantacuzinóval került, aki egy időben kajmakám (helytartó) volt. Azt viszont feltétlenül 
a javára írhatjuk, hogy tapintatos viselkedésével sok barátot szerzett a román fővárosban, 
és minden alkalmat megragadott arra, hogy elősegítse a közeledést a két nép között. Vé
leménye szerint a román liberális politikusok Erdélynek a Fejedelemségekhez való csatolá
sában reménykednek, bár érveit udvariasan meghallgatták, s nem vonták kétségbe sem a 
magyar-román sorsközösség tényét, sem Magyarország intellektuális és katonai fölényét. A 
konzervatív nagybojárság soraiban pedig sok osztrák- és oroszbarát politikussal találkozott. 
Megítélése szerint ezen a téren is Cuza foglalta el a legméltányosabb magatartást, s a feje
delem neki is kijelentette, hogy sohasem támogatta az erdélyi román agitációkat. 

Mindez a sors iróniájaként, Klapka 1860 decemberében szerzett benyomásaival is egybecseng. Vö. Kos
suth: Irataim. III. k. 238. o. 

Seherthoss-Klapkának, 1864. aug. 10. Seherthoss elemzéséhez igen hasonló Edouard Thouvenel francia 
diplomata (1860-63 között Louis Napóleon külügyminisztere, korábban konstantinápolyi nagykövet, Nemeskéri 
Kiss Miklós sógora) fiának apja hátrahagyott iratai ismeretében kialakított véleménye: ,,[A két dunai fejedelemség, 
Moldva és Havaselve] az állandó intrikák fészkei voltak, a jászvásári és bukaresti apró fejedelmi udvarok minden 
moralitás nélkül lavíroztak Törökország, Ausztria, Oroszország rivális pretenciói közepette, ez utóbbi hatalom túl
nyomó befolyást gyakorolt Moldva-Oláhországra." L. Thouvenel: Pages de l'histoire du Second Empire. Paris, 
1903. 22-23. o. 

407 Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. júl. 8. 
Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 10. Vö. Sehen Thosz: Emlékezések. III. 45. o. 
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A helyzetet azonban mindenek ellenére sem ítélte reménytelennek. Nagy hibának tar
totta viszont, hogy a magyar emigráció nem küldött képviselőt Cuza mellé (nem úgy, 
mint a lengyelek409), aki pedig ezt - teljes joggal - elvárta volna.410 

A román fejedelem még egy meglepetést tartogatott Klapka személyes megbízottja 
számára. Bár tudták, hogy már elutazásának időpontját is kitűzte, a román hatóságok 
1864. augusztus 13-án 48 órán belüli távozásra szólították föl, aminek a gróf, vonakodva 
bár, de augusztus 16-án eleget is tett. Hosszas nyomozás után pedig kiderítette, hogy a 
parancsot a fejedelem titkára, Baligot adta, mégpedig Cuza utasítására.411 

Azt viszont a gróf már nem sejthette, hogy a fejedelem kémelhárítása régóta tudott a 
készülő szervezkedésről, s a Portától és Ausztrától egyaránt kapott értesüléseket. Egy tit
kos jelentés nyomán még az egyik angol fegyverszállító hajó nevét is ismerték.412 

Frigyesy elkobzott irataiból egyébként is pontosan tájékozódhattak, még azt is tudták, 
hogy az olaszországi toborzások Cuza nevében is folytak! Amikor pedig a Fejedelemsé
gekbe tartó, munkásoknak álcázott413 (egy forrás szerint mintegy ötezer főnyi414) lengyel
magyar légió tisztekből álló előőrse Borzyslawsky vezetésével megérkezett (aki Garibal
dira hivatkozva még meggondolatlan kijelentésekre is ragadtatta magát a fejedelem 
előtt), Cuza néhány nappal később parancsot adott valamennyi gyanús idegen (köztük 
Seherthoss) haladéktalan kiutasítására.415 

A lengyel emigránsok képviselője dr. Theophil Glück egyúttal Cuza háziorvosa is volt, személyére és tevé
kenységére 1. Duzinchevici 15-19., 23-25., 32., 34., 36., 40., 43., 48-56., 62-68., 70., 72-74., 77., 79-81., 87-89., 
90-91., 93-94., 96. o. Vö. Bossy 66. o.; Bobango 134., 136., 139., 142. o. 

Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 10. A gondolat nem új, már Ludvigh János javasolta Kos
suthnak, s Karacsayt(!) tartotta a feladatra legalkalmasabbnak Kossuth: Irataim. I. k. 412-413. o. (Ludvigh-Kos-
suthnak, Brüsszel, 1859. szept. 25.) 1859-ben fölmerült a román nyelvet jól beszélő s a helyszínt ismerő Teleki 
Sándor bukaresti küldetésének ötlete. Vö. Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. Bukarest, 1973. (Csetri Elek be
vezető tanulmánya. 38. o.) A megbízást, mely „hivatalos rangra" nem emelkedett, végül is Buda Sándor kapta. Vö. 
Kossuth: Irataim. III. k. 632-634. o. és Tanárky Gyula Naplója (1849-1866). 180. o. Buda azonban a kezdeti buz-
gólkodás után belefáradt akcióiba (Buda-Papiu vita, 1. Veress II. k. 403-418. o.), s ettől kezdve kétes szereplésével 
inkább ártott, mint használt az ügynek. Bizonyított, hogy 1865-től formálisan fizetett besúgó volt. (Vö. Dr. Bajzik 
József: Az „Asbóth-féle" konfidens lista és más abszolutizmus kori besúgók. Magyar Nemzet, 1979. nov. 28. 9. o.) 
Nem kizárt, hogy a román hatóságoknak is szolgáltatott adatokat. Ezt látszik alátámasztani, hogy lengyel levéltári 
adatok alapján Duzinchevici román történész úgy tudja: Buda Cuza ügynöke, s ő adta fel Frigyesyt is, 
Duzinchevici 93. o. Seherthoss pedig úgy értesült Bukarestben, hogy Buda állandó kapcsolatban volt mind Éder 
osztrák konzullal, mind Mihai Marghiloman bukaresti rendőrfőnökkel. (Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. 
júl. 7.) Ez utóbbi adatok további megerősítésre szorulnak! L. még Kovács: A Kossuth-emigráció. 396. o.) 

Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 14., aug. 15., aug. 16., és Seherthoss-Klapkának, Konstanti
nápoly, 1864. aug. 24. Vö. SeherrThosz: Emlékezések. III. 44-45. o. és Baligot-I. Alecsandrinak, 1864. aug. 4/16. 
B. A. R. 5749. 395-396. fol. 

412 Vö. Baligot-I. Alecsandrinak, Bukarest, 1864. máj. 5. B. A. R. 5749. 367-368. fol. és Pop, Augustin Z N.: 
Catalogul corespondenfei lui Mihail Kogälniceanu. Bucureçti, 1959. 172. o. 

413 Vö. Bossy 54-55. és 344. o., valamint Koltay-Kastner 245. o.; Baligot-I. Alecsandrinak, Bukarest, 1864. 
máj. 4. (távirat), B. A. R. 5750. 79-80. fol. 

Uo. egy nappal később (valószínűleg erős túlzással) már 9000-ről számol be a párizsi ügyvivőnek, B. A. R. 
5749. 367-369. fol. 

415 Vö. Duzinchevici 93-96. o.; Koltay-Kastner 245., 248.0.; Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 8. 
(a Borzyslawski-ügy); Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 13., aug. 14., aug. 15., aug. 16.; Seherthoss-
Klapkának, Konstantinápoly, 1864. aug. 24. (kiutasítattatása). Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Seherthoss 
1864. aug. 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. és 24-i váltakozó terjedelmű jelentéseit egyetlen levélbe foglalta. 
Közölte Borsi-Kálmán: Klapka, Cuza. 168-178. o., ill. magyarul Uő.: Klapka, Cuza és A. S. 817-834. o. 
Megjegyezendő, hogy Baligot - 1 . Alecsandri révén - először gondosan tájékozódott a gróf személyéről. (Baligot-I. 
Alecsandrinak, Cotroceni, 1864. aug. 4/16. B. A. R. 5749. 395-396. fol.) Seherthoss állításai pedig megegyeznek 
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így ért véget Klapka és Seherthoss valamint az olasz kormány 1862-1864-es közös ak
ciója anélkül, hogy valójában elkezdődhetett volna. Paradox módon igazolva az ügynök -
megbízójának írt - egyik szentenciáját: „egy jó politika első feltétele a terep jó ismerete. 
Amennyiben sikerülne... hozzásegítenem Önt hogy felmérje a helyzetet... misszióm, bár 
eredeti célját nem érte el, jóval fontosabb eredményeket hozna, mint ez a cél maga." 

Az akkori zaklatott politikai légkörben és az emigrációs rivalizálások közepette azon
ban épp ez a megfontolt, körültekintő és az erőviszonyok helyes felmérésén alapuló táv
lati stratégia hiányzott Klapka György tábornok koncepciójából és fegyvertárából. Ennek 
hiányában viszont joggal minősítette a vállalkozást Tanárky Gyula, a Kossuth-emigráció 
egyik krónikása „elvetélt kísérletnek".416 

Ám a próbálkozások, a Klapka nevéhez fűződő magyar-román megegyezések és 
egyezkedési kísérletek történetéből, a szereplők viselkedéséből, állásfoglalásaiból s azok 
változásaiból, módosulásaiból és egyáltalán: az események és folyamatok menetéből né
hány óvatos következtetés levonható: 

Cuza - akinek személye, intézkedései, gesztusai számtalan vitára adtak alkalmat mind 
az emigránsok, mind a történészek körében - nem volt, korabeli kifejezéssel élve, „dáko
román", nem tartozott az 1848-as román reformnemzedék által a román nemzeti törekvé
sek végcéljaként megjelölt, a hajdani Dácia azonnali, feltétel nélküli megteremtését sür
gető politikusok sorába, jóllehet ez a lehetőség, mint nemzedékének csaknem minden 
tagját, őt is foglalkoztatta. Nem volt az, már csak a külső-belső egyensúlypolitikája kö
vetelményei és következményei miatt sem. Az sem róható föl számlájára, hogy elfogult, 
netán ellenséges érzelmeket táplált volna a magyar emigránsok iránt. Berzenczyvel és 
Klapkával való jó személyes kapcsolatai ezek ellenkezőjét bizonyítják. Néhány 
ránkmaradt indulatos kijelentését már csak azért sem szabad túlságosan komolyan venni, 
mert azok kivétel nélkül kényes diplomáciai helyzetben születtek De személyes érzelmeit 
mindig „magasabb szempontoknak" rendelte alá, azonosította magát a román államér
dekkel, s úgy ítélte meg, hogy a magyar emigráció törekvései - a szervezetlenség, a nem
zetközi kapcsolatok elégtelensége s a nagyhatalmi ellenérdekeltség következtében - nem 
annyira megalapozottak, hogy egy nagy délkelet-európai konfliktus esetén építeni lehes
sen rájuk. A hatalmi pozíciójának legfőbb támaszát és bizonyos mértékig mintáját jelentő 
francia diplomáciában szintoly kép élt a magyar tervekről, mint amit maga is tapasz
talt.417 Nem akadályozta a magyar emigráció törekvéseit (feltéve, ha azok nem fenyeget
ték közvetlen hatalmi érdekeit), de nem is támogatta őket minden erejével. így fenntar-

Cotroceni, 1864. aug. 4/16. B. A. R. 5749. 395-396. fol.) Seherthoss állításai pedig megegyeznek a Baligot-I. 
Alecsandri levelezéséből kihámozható adatokkal. Klapka megbízottjának „elkergetéséröl" (némi kárörömmel) 
Csáky Tivadar is beszámol. (Csáky-Komáromynak, Torino, 1864. aug. 17. OL R 296. 11. es.) 

Tanárky Gyula Naplói. OL R 195/2. 20. k. 90. fol. (1866. aug. 16-i följegyzés). Szövegösszefüggése: [Kos
suth] „Hallotta hogy Genfben valami magyar Comité gazdálkodik saját kezére Csáky és Komáromy auspiciumai 
alatt - de ezt, valamint Klapka elvetélt kísérleteit is az olasz kormánnyal 1864-ben - csak megvetéssel nézte, úgy 
hivén, hogy ha még is komoly valami találna készülni az ő neve, és az ő fellépése előtt e cselszövényes tukmálások 
elsepertetnek mint polyva a zivatar előtt..." 

Vö. Kossuth-Klapkának, S. Francesco ď Albaro, 1862. jan. 18. és Kossuth-Vukovits Szávának, uo. 1862. 
febr. 15. L. Magyarország története. IV. k. (1849-1918.) Budapest, 1972. 119. o. és Magyarország története 
(1848-1890). I. k. Budapest, 1979. 686. o. {Szabad György szövegei.) III. Napóleon és Cuza diktatórikus, belső 
ellentéteket keltő s azokat kiegyensúlyozó, a külpolitikájára nagy súlyt helyező személyes irányító módszereinek 
hasonlóságáról 1. Buda-Klapkának (1862), helymegjelölés nélkül OL R 295.6. d. 22. t. és Renouvin 270. o. 
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totta magának a beavatkozás, a döntés esélyét. Ezenkívül megérezte az úgynevezett 
dáko-román (nagyromán) eszmékben rejlő lehetőségeket, és nem tartotta kizártnak, hogy 
egy újabb kedvező külpolitikai konstelláció esetén meg lehet valósítani őket.418 (Külön
ben is tekintettel kellett lennie a főként havasalföldi radikálisok - I. Brätianu és C. 
A.Rosetti-csoport - elvárásaira is, akik főleg a Románul című lapjuk hasábjain, a „he
gyeken túli" románság gondjait állandóan napirenden tartották, s mindinkább elültették a 
köztudatban.) De az ehhez megfelelő pillanatot ki akarta várni, és semmiféle eszközzel 
nem akarta siettetni, míg az eredmény felől egészen biztos nem lehet. A magyar emigrá
ció támogatása már csak ezért sem állt igazán érdekében. Ami pedig a tárgyalások egyik 
elvi alapját jelentő demokratikus társadalomberendezkedési elképzeléseket illeti, meg
kockáztatható az a vélekedés, hogy nem foglalkoztatták különösebben, s a külső-belső 
egyensúlypolitika szabályai szerint is csupán másodrangú kérdésnek tekintette őket. 

Áttérve a magyar-román megegyezések és megegyezési kísérletek tanulságaira: a 
kezdeményezés - Klapka egyéni adottságai folytán - fokozatosan átkerült a tábornok ke
zébe, aki azonban csak látszólag volt a román diplomácia egyenrangú partnere. Jó fellé
pése és diplomatikus modora, neve, kapcsolatai s rugalmas magatartása tették „persona 
toleratá"-vá, valamint az a román nemzedéktársaival egyező képessége, hogy sikerült bi
zalmat keltenie: nem meggyőzni, inkább megnyerni igyekezett partnereit. Mindenesetre 
az alkati hasonlóság okán sokkal jobb benyomást keltett Romániában, mint (Seherthosst 
kivéve) bárki a magyar emigráció tagjai közül, s Cuza többször is kifejezte készségét az 
újabb tárgyalásokra.419 A személyes rokonszenven kívül - ez talán megengedhető felté
telezés - azért is, mert újabb engedményeket remélt tőle. 

A magyar emigráció vezetői (még nagy műveltségű, kifejezett történelmi érzékkel bí
ró tagjait, köztük Kossuthot is beleértve) az ismeretek akkori szintjén és saját történelmi 
hagyományaikra támaszkodva s nemesi jellegű alkatukra és reflexeikre hagyatkozva nem 
tudhatták és fogódzók híján nem is érzékelhették, hogy román partnereik, ennek a való
ban nagy nemzedéknek a tagjai, a fejedelemségekben társadalomfejlődés és politikai 
történet következményeként úgy lettek européerek, úgy sajátították el a nyugat-európai 
műveltséget, nyelveket, úgy illeszkedtek koruk követelményeihez, hogy közben régebbi 
beidegződéseiket is megőrizték, átmentették részben konstantinápolyi görög őseik dip
lomáciai kifinomultságát, kitartását, rátermettségét. Mindez egyfajta kétarcúságot ered
ményezett, amit nyugat- és közép-európai szemmel (beállítódással) nemigen lehetett kö
vetni, s ami félreértésekre, túlzott reményekre, téves következtetésekre adott alkalmat. 
Kossuthék azt sem tudhatták - s ezt nem is róhatjuk fel nekik - , hogy így, ezzel a balká-
ni-levantei történelmi örökséggel, mentalitással lépett színre a két dunai fejedelemségben 
(a leendő Regátban) az a szűk politikai-szellemi elit - Klapka barátai és tárgyaló partne
rei - , amely adottságai révén alkalmasnak bizonyult arra, hogy az európai hatalmi viszo
nyok legapróbb rezdüléseire is érzékenyen reagálva (s immár nem Sztambulra, hanem 
főként Párizsra figyelve) az 1853-tól kezdődő sorozatos dél-kelet-európai és világkonf
liktusokban (krími háború: 1853-56, orosz-török háború: 1877-78, II. Balkáni-háború: 
1913, I. világháború: 1916-18) maximálisan érvényesítse népe és nemzete érdekeit, 

18 L. foként Seherthoss összegezését bukaresti tapasztalatairól. 
Vö. Seherthoss-Klapkának, Bukarest, 1864. aug. 10.; Kovács: A Kossuth-emigráció. 254. o.; Marcu 323. 

o.; Bossy 364-365. o. 
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kíméletlenül lecsapjon minden esélyre, lehetőségre. Azt viszont ők is meglepetve, olykor 
felháborodva tapasztalták, hogy ezek az erények egyszersmind hátrányokkal is járnak: 
néhány kimagasló képviselőjük (Bälcescu és Kogälniceanu) kivételével e politikusnem
zedék tagjai kevéssé voltak tekintettel a Dunatáj népeinek távlati érdekközösségére, 
előbb-utóbb bekövetkezendő, legalábbis nagyon kívánatos magasabb szintű integrációjá
ra, s emiatt jobbára a hagyományos „egyensúlypolitika" elemeit s az annak révén kínál
kozó előnyök egyoldalú kihasználásának készségét örökítették át kései utódaikra. 

Ebben a gondolatmenetben Klapka jászvásári és bukaresti szereplése inkább elisme
rést, mint elmarasztalást érdemel, hiszen ő ösztöneire, egyensúlyérzékére, vállalkozó 
kedvére és nem utolsósorban előítéletmentességére alapozva, egyedül vette fel velük az 
egyenlőtlen küzdelemét, és összehasonlíthatatlanul jobb eredményt ért el mint nagynevű 
kortársai. Bár bevallottan félmegoldásra (félmegegyezésre) törekedett, „Komárom hősé
ből" így lett a magyar-román megbékélés bajnoka, akinek nevét a Cuzával kötött egyez
mények is örökre őrizni fogják. Minderre azonban csak individuumként nyílt lehetősége, 
sajátos karaktere, bonyolult személyiségjegyei folytán. 

Annak viszont, hogy Kossuth az integer Magyarország kérdésében tanúsított korábbi 
hajthatatlansága miatt előbb a román politikai vezetés ellenszenvét és előítéleteit keltette 
föl, majd a Duna-konföderációs tervezetben lefektetett elvek következetes vállalása 
nyomán és, főként Klapka intrikái következtében, politikailag fokozatosan diszkreditáló
dott, majd háttérbe szorult, volt még egy rendkívül sajnálatos következménye: a tárgyalá
sokból, az érdemi döntések hozatalából eleve kirekesztődött az a személyiség, Kossuth, 
aki egyedül lehetett volna képes hatékonyan képviselni a külpolitikai elképzelések (a 
történelmi Magyarország fenntartása) és a megvalósítandó polgári-demokratikus állam
berendezkedés (a virtuális magyar mintaállam) eredetileg szervesen összefüggő, fölöt
tébb kívánatos és egymástól elválaszthatatlan eszméjét. Ezek kölcsönös összefüggése, 
interdependenciája viszont a román politikusok számára (részben a fejedelemségekben 
társadalom viszonylag alacsonyabb fejlettségi szintje miatt) nem volt evidencia, s Klapka 
kezében - mérsékeltebb szellemi színvonalon - átgondolt, vonzó társadalmi program 
helyett, ez utóbbi egyre inkább taktikai fegyverré s alku tárgyává vált, s valóban másod
lagosnak minősült a közjogi kérdések, kétes értékű katonai-stratégiai megfontolások és 
felületesen előkészített, politikailag rossz időpontban végrehajlott akciók420 fényében. 
(Nem véletlen, hogy Kossuth - egyetlen eset kivételével - szigorúan elhatárolta magát a 
megalapozatlan, kalandor jellegű kísérletektől. Különösen áll ez Klapkáék 1863-64-es 
tevékenységére: „Csak tegyenek, ha tudnak tenni ...csak vigyázva, mert véghetetlen sokat 
lehet elrontani, ha elhibázzák a dolgot"421 -jelentette ki 1864 nyarán Tanárky előtt.) S 
ami még sajnálatosabb: e fejlemények nagymértékben elterelték a figyelmet a demokrati
kus társadalomberendezkedés igényéről s az együtt élő két nép rendkívül kívánatos sza
bad társulásának eszméjéről. A román politikusok ráadásul - tudomásunk szerint - nem 
is igen ismerték a Kossuth által javasolt demokratikus társadalomberendezkedési alapel
veket. Azok többsége pedig, akik (többnyire célzatos beállítással) egyáltalán hallottak 
róla, előítéletes alapon nem láttak benne egyebet, mint a magyar uralmi törekvések bur-

Erre Frigyesy tevékenysége különösen jó példa, de Klapka és Seherthoss közös vállalkozása is ide sorolható. 
421 L. Tanárky Gyula Naplói. OL R 195/2. 14. k. 113. fol. Vö. Kossuth: Irataim, ffl. k. 739-740. o.; és Koltay-

Kastner 249 o. (és 15. lábjegyzet). 
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kolt kifejezését, a magyar „szupremácia" fönntartásának programját, illetve átmentésének 
kísérletét. A helyzetet az is megnehezítette, hogy a magyar hegemón szándék gyanúját 
már az 1859-ben kezdett tárgyalásokat megelőzően elültették az erdélyi társadalmi (ren
di-etnikai) viszonyokkal s új hazájuk, Havasalföld mostohább körülményeivel egyaránt 
meghasonlott, azonosulási és egyensúly-zavarokkal küszködő erdélyi származású román 
tanárok és publicisták.422 

Ilyen körülmények között az erdélyi románság helyzetének megoldatlansága a magyar 
úr-román paraszt ellentétének és a románság politikai jogfosztottságának dogmájában 
rögzült, amit ráadásul jó néhány magyar emigráns, mint például Karacsay, modora, stílu
sa alá is támasztott. így ez a sematikus toposz vált hivatkozási, nem egy esetben elutasí
tási alappá, s mindinkább elvonta a figyelmet arról, hogy - valós elemei dacára - végső 
soron és minden látszat, az egyre fokozódó kölcsönös ellenérzések s előítéletek ellenére, 
elsősorban mégsem nemzetiségi ellentétekről, még kevésbé nemzeti szembenállásról volt 
szó, hanem egy alakulóban levő, polgáriasuló dunatáji társadalomberendezkedésnek - a 
nemzetközi helyzet alakulásával, döntően az 1848-49-es magyar forradalom és szabad
ságharc elfojtásával nagy mértékben összefüggő423 - a problémáiról és zavarairól. És per
sze az ezeket tartósítani és szítani igyekvő Monarchia hatalmi érdekeiről s megosztó tö
rekvéseiről. Ráadásul a nemzetiségi kérdés, legalábbis ahogy Közép- és Kelet-Európában 
fölvetődött, szinte ismeretlen volt Nyugaton,424 ahol a kontinens keleti területeire is ható, 
lényeges politikai döntések jó részét hozták. Ezért azután kitűnően lehetett érvelni, diva
tos szóval: manipulálni vele. 

Mindennek másik oldalaként a Cuza által létrehozott (sok vonatkozásban az előző, 
„fanarióta" korszakból öröklött), külpolitikai egyensúlyozásra (hintapolitikára425) alapí
tott, belső ellentétek keltésére s azok kiegyensúlyozására építő hatalmi struktúra a román 
társadalomfejlődés három tendenciája (havasalföldi „polgári", erdélyi „értelmiségi", 

Az eddigieken kívül 1. még Pulszky U. k. 296-297. o. 
Kossuth 1862. márc. 28-án így írt Helfynek: „tudja Ön, hogy éltem öröméhez tartozik annak a tudata hogy 

fö eszköz lehetek a jogegyenlőség elvének rang, faj, nyelv, vallás különbség nélkül, a Magyar alkotmány sarkkö
vévé letételében 1848-49-ban, úgy hogy a Nemzetiségi Kérdés nem azon elv elfogadása körül (min rég túl va
gyunk) hanem a körül forog miként kell ezen elvnek a sociális közjogi és administratív institúciók minden ágaza
taiban azon részleges alkalmazását formulázni, mellyet 48-49-ben a reánk kényszerített harcz miatt nem 
formulázhatánk." L. Kossuth-Helfynek, S. Francesco ď Albaro, 1862. márc. 28. OL R 65. 1. es. 1.1. L. még Borsi-
Kálmán: Nemzetfogalom. 73. o. 

Ezzel kapcsolatban az előző jegyzetben idézett levelében Kossuth ezt írja Helfynek: „Én Ön helyzetében 
[Helfy az Alleanza c. milánói lap szerkesztője] feladatomul venném: megtisztítani a Nemzetiségi kérdést azon fo
nákságoktól melyekkel azt az európai journalistica bámulatos ignorantiája körül vette - reducalni azt a valódi ele
mekre - vindicalni nemzetem becsületét a rágalmak ellen - constatirozni a liberalitást, mellyet e kérdésben elvül fel 
vett..." uo. Nehogy sor kerüljön arra, ami valóban bekövetkezett, az ti. hogy „a nemzeti kérdést... az osztrák 
cabinet-politika, melynek Magyarország magát horgára akasztá, elmérgesítette. E politikának szükségszerű követ
kezménye, hogy végelemzésben a nemzetiségi kérdés a nemzetközi válságok terére jutott; e téren a történelem nagy 
vágásokban mozog s a paragraphusok kuruzslását, ép ugy, mint a diplomaták udvarias szóváltásait kineveti..." 
Kossuth: Irataim, ffl. k. 690-691. o. 

Vö. Szemerének a román politika céljait világosan látó okfejtésével és Cuza magatartásának árnyalt minő
sítésével „...Kuza a tudtával [1860-ban] odaküldött két hajó fegyvert ő maga lefoglaltatta, s a más három jövetelét 
a török kormánynál [is] feljelentette... e képpen macchiavellileg hű fennebbi nyilatkozatához: a magyarokkal is tart 
mert a fegyverszállítást nekik megengedte, az osztrákokkal is tart, mert a küldött fegyvereket elkobozta..." Szemere 
i. m. II. k. 291-292. o. Fegyverszállítás, ha szórványosan is, később is előfordult. Erre látszik utalni egy 1868 tava
száról származó sajtótudosítás: „Nem hagyhatom itt említés nélkül, hogy a múlt évben Bakauban lefoglalt magyar 
fegyverekből még most is osztogattak a nemzetőrségnek" Hazánk, 1868. máj. 27. 
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moldvai „nemesi") közül a hajlékony, pragmatikus, előítéletmentes, képlékeny ám rend
kívül dinamikus havasalföldi és a merev, a magyarországi (hungarus) társadalomfejlődés 
fonákságaiból eredő frusztrációit, kompenzatív attitűdjét (és magyarellenes előítéleteit) 
közvetítő erdélyi mentalitás összefonódásának és szervesülésének kedvezett. Ezáltal -
még (és már) Cuza korában - háttérbe szorult, majd a későbbi évtizedekben fokozatosan 
elsorvadt a magyar-román párbeszéd és megegyezés távlatai szempontjából legtöbb re
ményrejogosító moldvai (köz)nemesi szellemiség. A térség geopolitikai érzékenységével 
összefüggő európai hatalompolitikai érdekek miatt egyre nyilvánvalóbb magyar-román 
külpolitikai ellentétek s az ezeket megnyergelő párt- és klikkharcok belpoltikai taposó
malmában így egyre csökkent az esélye annak, hogy a vitatott, szerfölött bonyolult, a két 
együtt és egymás melletti életre ítélt nép és nemzet426 jövőjét újabb hoszú időszakra 
meghatározó alapkérdésekben folytatódjék a polgárosodott magyar köznemesek és a pol
gáriasodon moldvai román bojárok tanácskozása, vagyis az egyenrangú felek kiegyen
súlyozott párbeszéde. Végső soron ezért nem nyílt lehetőség arra sem, hogy Kogälni-
ceanu, aki egyúttal a legtöbb megértést is tanúsította a magyar emigráció törekvései iránt, 
s akit történészi fölkészültsége is hozzásegítette, hogy a közép- és délkelet-európai társa
dalom- és történelmi fejlődés alternatíváit áttekinthesse - tárgyalóasztalhoz üljön. így 
persze az sem derülhetett ki,427 hogy mindkét nagy történelmi személyiség - egymástól 

Erről Kossuth - megismételve 1848-as kijelentését - 1862. februárjában így vall: „Ha van két nemzet, 
melly inkább mint más akármelly arra van hivatva hogy egymással a legszorosabb barátságban elljen, bizonyosan 
a Magyar 's a Rouman az; - 's e kettő között ismét kétségtelenül a Roumán az, mellyet jövendőjének minden ér
deke arra utal, hogy a Szomszéd Magyar Nemzettel barátságos viszonyban elljen, - mert... maga saját erejével soha 
sem azon függetlenséget melly után sóvárog el nem érhetné, sem ha a körülmények ingyen jóvoltából elérné, fen 
nem tarthatná... semmi sem bizonyosabb mint hogy Roumania nem lehet szabaddá, ha szomszédjában a Magyar 
Kor.[ona] területén a szabadság csakugyan elnyomatnékx..." L. Kossuth-Vukovits Szávának, S. Francesco 
ď Albaro, 1862. febr. 15. OL R 216. 1. es. 1.1. Bővebben idézi és interpretálja Borsi-Kálmán: Kihívás és eretnek
ség... 205. o„ közölte: Borsi-Kálmán: Dlúziókergetés. 169-190. o. 

így Kogâlniceanu nem tudhatta azt sem, hogy a rendkívül összetett erdélyi társadalomtörténeti, alkotmá
nyos és nemzetiségi problémák megoldása Kossuthot élete végéig foglalkoztatta s egy alkalommal - újabb fontos 
elméleti lépést téve rendezésük útján - így elmélkedett: „az alkotmánytan nemzetiségi kérdést sem ismer, hanem 
csak egyenjogúságot faj, nyelv különbség nélkül - s az élet kineveti a doctrinát mert hát a nemzetiségi kérdés még 
is megvan - s a politica az exigentiák tudománya. Nem lehet felejtenünk, hogy Erdély egy anomáliát képezett Eu
rópában 3 nemzetre és 4 vallásra alapított alkotmányával, melyből az oláh, a íegszámosabb nemzetileg is, vallási
lag is ki volt zárva. Innen aspiratiok keletkeztek nálla s nem hiszi magát szabadnak,... ha csak arra avult régi min
tára ruhát nem ka o. Ezért... valami oly helyi autonómiának nem volnék ellene, mely nyugtathatna a nélkül, hogy 
az uniót veszélyeztetné. - A dolog megérdemli a gondolkodást." Idézi és interpretálja Szabad Gy.: Kossuth nemze
tiségpolitikai irányadása a kiegyezés után. Klny. Levéltári Közlemények LVHJ. évfolyamából, 1987 [89]. 258. o. L. 
még Kossutth és Erdély ügye.(Bevezetéssel elláta és az »Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület« javára 
közzéteszi Hermann Ottó.) Második kiadás (Kossuth Lajos-Hermann Ottónak, Collegno al Baraccone, 1877. 
márc. 22.)] Budapest, 1886. 22-59. o. Arról nem is beszélve, hogy társadalom felfogásuk is igen sok hasonló ele
met tartalmaz. Kossuth pl. 1848-ban így ír a moldvai és havaselvi állapotokról: „Közép osztály - európai értelembe 
véve - alig van az oláh fejedelemségekben. A mint a kézműves vagy kereskedő egy kevéssé jobb létre vergődik 
mindjárt bojár lenni kívánkozik... így történt hogy sem a bizalmatlankodó köznép sem az előjogaikra féltékeny 
föranguak a forradalomhoz nem csatlakoztak." Kossuth Hírlapja, 1848 július 29., idézi Erdőay Gábor: Egykorú 
megítélés Magyarország helyéről 1848 Európájában. (Kossuth Lajos az 1848-as magyarországi polgári forradalom 
külpolitikai feltételrendszeréről). Klny. a Magyar Történeti Tanulmányok [Debrecen] XI. kötetéből, Kossuth Lajos 
Tudomány Egyetem, Debrecen, 1979. 94. o. Kogâlniceanu kilenc évvel később, ugyanarról így beszélt a moldvai 
országyűlés 1857. nov. 12-i ülésén: ,A legnemzetibb, a legerősebb kötelék, az egyetlen, amely megteremtheti az egyen
súlyt [ti. a társadalomban] és megszüntetheti az antagonizmust, a középosztály, az, amelyről Sieyès azt mondta, hogy a 
minden kell hogy legyen egy nemzetben, teljességgel hiányzik, főként Moldvában." Kogâlniceanu: Opere. HI. Oratorie. 
I. 1856-1864. Partea I. 1856-1861. (Összeáll. Diculescu, Vladimir, a bev.tanulmányt írta Berindei, Dan.) Bucureçti, 
1983.56. o. Vö. Borsi-Kálmán: Nemzetfogalom. 27. o. (és 102. jegyzet). 
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függetlenül s más és más körülmények s kényszerek közepette - megsejtette: Erdély nem 
lehet vita tárgya, viszály forrása e két, minden látszat ellenére egymásra utalt, polgári át
alakulása, nemzetté válása legkritikusabb időszakában lévő, ráadásul stratégiailag, hata-
lompolitikailag a kontinens egyik legérzékenyebb térségében (sőt, egyik társadalom- és 
művelődéstörténeti törésvonala mentén elhelyezkedő) egymással keverten élő nép között. 
Nem válhatnak e miatt előbb rivalizáló ellenfelekké, majd ádáz, folytonosan egymásra 
acsarkodó ellenségekké, mert ezáltal még saját belső fejlődésükből adódó lehetőségeiket, 
társadalomberendezkedésük elengedhetetlen demokratizálását, modernizációját sem 
hajthatják maradéktalanul végre. Ellenkezőleg, mindenkor ki lesznek szolgáltatva saját -
egymásra vetített - feldolgozatlan irracionális indulataiknak, kölcsönösen hamis fölény
érzetüknek és végső soron mindkét részről indokolatlan frusztrációiknak, valamint - eb
ből következően - külső (nagyhatalmi), illetve belső (autokratikus, antidemokratikus) 
erők és tényezők hideg számításainak. A vita, e baljós „történelmi disputa", felfüggeszté
se lehetővé tehette volna, hogy az 1780-as években induló magyar és az 1830-as években 
kezdődő román nemesi vezetésű nemzeti mozgalom közötti mintegy félévszázados fázis
eltolódás428 (décalage) megszűnjék, legalábbis mérséklődjék, s hogy a tárgyalópartnerek
nek ne csupán frazeológiája és érvrendszere, hanem fogalmi bázisa, illetve ennek érzelmi 
fedezete is közelebb kerüljön egymáshoz. 

De ez már egy másik történet; igazán nem Klapkáék jószándékán múlt - bár tőlük is 
függött - , hogy így alakult. 

Ebben az összefüggésben is figyelemre méltó, ahogyan Klapka tábornok, „a kompro
misszumok embere", a magyar-román egyezkedések első számú szereplője, 1867 végén 
hazatérve a kiegyezés utáni Magyarországon elfoglalt új helyzetét - egy román sajtótá
madásra válaszolva - az 1860-as években tanúsított magatartásával próbálja összhang-
zásba hozni: „Annyi mindenesetre igaz - ismeri el a generális - hogy amaz álláspont, 
melyet én s az egykori száműzöttek most elfoglalunk, homlokegyenest ellenkezik azzal, 
amelyből 1860-ban indultunk ki. 

Amaz időben hazánk állami létének visszaállítása, az országra súlyosodó idegen ura
lomtól való megszabadulása és ama bűnmerényletek megtorlása volt a czél... Ma a béke 
Magyarország és Ausztria között ismét helyre van állítva... 

De bármiként változott legyen is álláspontom; nézeteim s óhajaim, a mennyiben ezek 
a köztünk lakó nemzetiségek szabadságát és jogegyenlőségét s a dunai fejedelemségek
hez való viszonyunkat illeti, ma is ugyan azok. 

Ezt már Szemere is érzékelte, amikor (1860-ban!) így írt: „C'est de cette époque, de 1780 à 1790, que date 
la renaissance nationale et politique de la Hongrie. Si ce fut la race hongroise qui se mit courageusement à la tite 
du mouvement, en luttant pour la constitution de la partie en général, pour sa langue en particulier, c'est 
assurément un mérite civique... les Roumains, les Slaves, les Croates ne donnèrent signe de leur vitalité nationale 
que bien plus tard, vers la période de a 1848m quoique la constitution du pays leur eut fourni aussi, comme aux 
Hongrois, toute la latitude et tous les moyens nécessaires"! (Ettől az időszaktól, 1780-1790 között veszi kezdetét 
Magyarország nemzeti és politikai újjászületése. Bizonyosan polgári [állampolgári] érdem, hogy ha a magyar faj 
[értsd: a magyar köznemesség] bátran a mozgalom élére állt és a haza alkotmányáért harcolt általában és nyelvéért 
különösen... A Románok, a Szlávok, a Horvátok nemzeti életerejük első jeleit csak jóval később, az 1835-1848 
közé eső időszak táján mutatták, jóllehet az ország alkotmánya számukra éppúgy mint a Magyaroknak teljes moz
gásteret és minden eszközt biztosított)." Barthélémy Szemere: La question hongroise (1848-1860). Paris, 2. kiad. 
1860.42-43. o. Vö. Varga János: Helyét kereső Magyarország. Budapest, 1982. 70. o. 
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Ma éppen ugy, mint akkor, azt hiszem, hogy a románok és magyaroknak más missió
juk is van, mint hogy egymással harczban álljanak, s hogy állami fejlődésüket kölcsönö
sen akadályozzák. S ma éppen ugy mint akkor, azt hiszem, hogy az államnak az ország 
integritásával nem ellenkező jogos nemzetiségi kívánalmakat szintúgy kell teljesítenie, a 
mint a nemzetiségeknek kötelessége, hogy a rendezett államkormány szükségességének, 
saját javukra is, magukat alárendeljék..."429 

Ez a helyzetelemzés - különösen a magyar-román megbékélés szükségességének 
hangoztatása - részben ma is helytálló. Nem feledtetheti el azonban, hogy 1867-ben a 
külpolitikai függőség intézményes és önkéntes vállalása nem a magyar-román történelmi 
vitát függesztette föl, hanem - a magyar nemzeti érdekeket egyoldalúan s önző, rövidlátó 
módon érvényesítve - a közép- kelet-európai térség társadalmai demokratikus átalakítá
sának és kiegyensúlyozottabb, magasabb szintű integrációjának kérdését hagyta függő
ben, s nemzeteiket, politikai elitjeiket adandó alkalommal ugyanolyan vagy nagyon ha
sonló önző és távlattalan döntésekre készítette és jogosította föl. 

429 
Századunk, 1868. nov. 2. (253. sz., kedd). Az idézet Klapka .felelet a »Románul« és »Hazánk«-nak." 

Pest, nov. 2. c. cikkéből származik. A hazatért egykori emigránsok dilemmáira és helyzetük feloldhatatlan ellent
mondásaira Canini már 1868-ban fölhívta a figyelmet: „Mégsem hagyhatom megjegyzés nélkül, hogy ama jó 
egyetértés, amely néhány év óta a Magyarok és az Ausztriai (osztrák) ház között létezik, nagyon meglepte a vilá
got. Joggal állapítható meg, hogy több évszázad óta Magyarország története a Magyaroknak az Ausztriai ház elleni 
heroikus harcának és ugyanazon ház javára folytatott erőfeszítéseinek az alternatívája. Ez a bensőséges és szívélyes 
egyetértés azt látszana elhitetni, hogy a Magyarok csupán azért haragudtak Ausztriára, mert ez nem adta beleegye
zését ahhoz, hogy politikai szupremáciát gyakorolhassanak a többi népfaj fölött. Tudjuk, hogy az osztrák biroda
lom egységét a dualizmus váltotta fel: ez a rendszer (szisztéma) sem lehet hosszú életű. Klapka és a többi, a dua
lizmushoz csatlakozott hajdani emigráns helyzete fölöttébb kényes. Mit tesznek majd akkor, ha a birodalom többi 
népe, például a Csehek föllázadnak s ugyanazon jogokat követelik, amelyekkel a magyarok rendelkeznek? mihez 
kezdenek, ha Szent István hajdani koronájának többi népe törvényes mozgalom keretében, vagy fegyverrel a kezé
ben kérni (követelni) fogja ezt az autonómiát egy föderációban, amelyet ugyanezek az egykor üldözött most vi
szont mindenható férfiak valaha javasoltak vagy elfogadtak?" Canini 180-181. o. Hasonlóan vélekedett egy esz
tendővel később egy román (havasalföldi) kortárs is: [1867 után] „Magyarország nem volt egyenes (igazságos) a 
népek iránt és Ausztriával szemben követelte (kérte) a szabadságot, hogy a maga részéről elnyomja a többi nem
zetet. A többi náció fölötti dominancia régi állapotához anélkül tért vissza, hogy az igazi és teljes autonómiát el
nyerte (kivívta) volna"... Bolintineanu, Dim:. Romania roabä La Austro-Maghyari? Bucuresci, 1869. 47. o. Vö. 
Szénássy 120-124. o., valamint Gergely András-Szász Zoltán: Kiegyezés után. Budapest, 1978. 22-23. o. és Ger
gely A.: A legújabb történeti szintézis (Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-1849-ben). In: Uő.: Egy 
nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Budapest, 1987. 492. o., 1. még 
Lajtor 75-79. o., Szekß 381-384. o. és Gáli Ernő: A románság és a Dunai-Szövetség eszméje. Korunk, világné
zeti és irodalmi havi szemle. Szerkesztette Gaál Gábor. (Vál. és összeállította Tordai Zádor és Tóth Sándor.) Buda
pest, 1976.122-129. o. Vö. jelen tanulmány 48. jegyzetével. 
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Béla Borsi-Kálmán 

GYÖRGY KLAPKA, GENEVA AND THE ROUMANIANS, 1847-1868 

Summary 

The study tries to give a broad outline of the career of a renowned yet insufficiently known 
character of the 19th century by rearrangement of earlier data and with the use of the outcomes of 
a research-work of a quarter of a century, and looks for answers to some very important questions. 
First of all: what personal abilities and main characteristics rose Klapka to be one of the most 
outstanding generals of the Hungarian War of Independence of 1848-1849, resolute defender of 
Komárom on the one hand, and how could this talented strategist become the most successful 
diplomat of the Hungarian-Roumanian negotiations of the fifties and sixties on the other hand. 
With other words: the study tries to reveal the real personality of Klapka as a human being, hidden 
so well behind the old clichés of „The Heroe of Komárom" or „The Champion of the Hungarian-
Roumanian Reconciliation" 

Béla Borsi-Kálmán 

GYÖRGY KLAPKA, GENÈVE ET LES ROUMAINS 1847-1868 

Résumé 

Dans notre essai, nous désirions analyser et examiner en grandes lignes la carrière de l'un des 
personnage célèbres, mais pas suffisamment connus de l'histoire de Hongrie du XIXe siècle. Nous 
cherchions la réponse à plusieurs questions. Quels faits et traits personels rendaient-ils capable 
Klapka de devenir l'un des meilleurs généraux de la guerre d'indépendance hongroise de 1848-
1849, de devenir le défenseur audacieux et tacticien de Komárom? D'autre part, comment 
pouvons-nous expliquer qu'au cours des entretiens entre les Roumains et les Hongrois, aux années 
1850 et 1860, Klapka, le stratège peut-être le plus talentueux de la lutte d'autodéfense était 
également le diplomate le plus efficace de l'époque? Comment est la personnalité qui est derrièr 
les clichés comme „le héros de Komárom", „le tenant de la réconcilition hungaro-roumaine"? 
Autrement dit: comment était Klapka, comme individuum, individu défini par les événements 
historiques et socio-historiques? Comment était-il comme „simple mortel", comme être humain? 
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Béla Borsi-Kálmán 

GYÖRGY KLAPKA, GENF UND DIE RUMÄNEN 1847-1868 

Resümee 

Diese Studie gibt einen Überblick über den Lebensweg einer der großen Figuren der 
ungarischen Geschichte des 19. Jahrhunderts und setzt sie mit Hilfe der Umgruppierung der 
während der fast ein Viertel Jahrhundert dauernden Forschung gesammelten Fakten in neues Licht. 
In erster Linie sucht diese Studie die Antwort auf die Frage welche persönlichen Fähigkeiten, 
beziehungsweise Charakterzüge Klapka einerseits zu einem der besten Generäle der 1848/49-er 
ungarischen Revolution und zum entschlossenen und taktischen Verteidiger von Komárom, 
andererseits auch zum erfolgreichsten Diplomaten der Zeit während der ungarisch-rumänischen 
Verhandlungen der 1850-1860-er Jahre gemacht haben. Im Klartext: die Studie versucht zu 
ermitteln was für eine Persönlichkeit sich hiter den Klischees „der Held von Komárom" „der 
Verfechter der ungarisch-rumänischen Versöhnung" verbirgt, anders gesagt: was für ein Mensch 
war Klapka, das durch geschichtlihe-sozialgeschichtliche Vorgänge bestimmte Individuum, und 
der „gemeine Sterbliche", also der Mensch. 

Бела Борши-Кальман 

ДЬЁРДЬ КЛАПКА, ЖЕНЕВА И РУМЫНЫ 1847 - 1868 ГГ. 

Резюме 

В своей статье авторы намеревались охарактеризовать в крупных штрихах биографию 
одного из видных персонажей венгерской истории XIX века, который до сего времени еще не 
был достаточно известен читателю. Исторический материал, накопленный в ходе исследований 
почти в течение четверти века, посредством перегруппировки более старых и более свежих 
данных пытается представить фигуру Клапки в новом освещении. Исследователи стараются 
ответить прежде всего на вопрос о том, какие личные качества, индивидуальные черты и 
способности сделали пригодным Клапку, чтобы он смог стать одним из выдающихся генералов 
венгерской освободительной борьбы 1848-1849 гг, самоотверженным и тактическим 
защитником города Комаром. С другой стороны, чем можно объяснить - на основании 
ретроспективы, - что во время венгеро-румынских согласований 1850-1860 годор Клапка 
проявил себя как, пожалуй, наиболее талантливый стратег и тактик самообороны и пожалуй, 
самый успешный дипломат эпохи. Иными словами, авторы хотели узнать, что в 
действительности кроется за шаблонными выражениями „комаромский герой" или „чемпион 
венгеро-румынских переговоров" и каким был подлинный Клапка, индивидуальная личность, 
которая была определена историческими и историко-общественными процессами, и каков был 
Клапка как „простой смертный", то-есть человек. 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
BUDA BEVÉTELE 150. ÉVFORDULÓJÁNAK 

TISZTELETÉRE 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 1999. május 19-20. 

A forradalom és szabadságharc 150. év
fordulójáról a Hadtörténeti Intézet több konfe
renciával emlékezett meg. 1998. május 16-
17-én a Magyar Honvédség megalakulásának 
150. évfordulója emlékére kétnapos konferen
ciát tartott a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
dísztermében, illetve a Dorogi Művelődési 
Házban. A konferencia első napján a szabad
ságharc hadseregének alkotóelemeiről, fegy
ver- és csapatnemeiről, a második napon az 
elmúlt 150 év honvédségének történetéről 
hangzottak el előadások. 1998. szeptember 
27-én Székesfehérvárott a Szent István Király 
Múzeummal és a Székesfehérvár Városi Le
véltárral közös konferencián az 1848 nyári és 
őszi hadieseményekről hallhattak az érdeklő
dők, az 1999. május 19-20-i konferencián pe
dig a téli és tavaszi hadjárat eseményeit, a 
szabadságharcban részt vett külföldiek emlé
két idézték fel az előadók. 

A konferencia elején Szekeres István dan
dártábornok, a Hadtörténeti Intézet és Múze
um megbízott főigazgatója köszöntötte a 
résztvevőket. A konferenciát Kosáry Domo
kos akadémikus nyitotta meg. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar hadtörténetírás 1848-49 törté
netének vonatkozásában rengeteg új ered
ményt hozott az elmúlt évtizedekben, s ezek
nek köszönhetően ma már sokkal differen
ciáltabb képünk van az eseményekről, mint a 
125. évfordulón volt. Külön kiemelte a sza
badságharc tisztikarának összetételével, illet
ve az úgynevezett Görgei-kérdéssel kapcso
latos kutatások fontosságát. A délelőtti ülés
szakon Bona Gábor ezredes, a Hadtörténeti 
Intézet igazgatója elnökölt. 

Katona Tamás, a Károli Gáspár Refor
mátus Egyetem oktatója „Erdély felszabadítá
sa 1849 tavaszán" címmel tartotta meg elő
adását, de gyakorlatilag az 1848-49 téli er
délyi hadieseményeket is ismertette. Hangsú
lyozta, hogy mind Bemnek, mind Puchnernak 
igen csekély erők álltak rendelkezésére a had
járatban és a fő bázisaikhoz vezető hadműve
leti vonalak metszették egymást. Emiatt min
dig az került közülük előnybe, aki mozgó 
hadseregét valamelyik bázisához közelebb 

tudta vinni. Lényegében ennek köszönhető 
Bem 1849 márciusi sikere is. 

Hajagos József, a gyöngyösi Berze Nagy 
János Gimnázium tanára az 1849. február 26-
27-i kápolnai csata történetét foglalta össze, 
azonban igen részletesen tárgyalta az előzmé
nyeket, így Henryk Dembiňski fővezéri kine
vezését is. Hajagos szerint Dembiňskinek 
minden esélye megvolt a győzelemre, ám el
mulasztotta csapatai időben történő összevo
nását, s így lehetővé tette, hogy Windisch-
Grätz vereséget mérjen a magyar főseregre. 

Pelyach István, a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka
ra Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének 
adjunktusa az 1849 március-júniusi bácskai és 
bánsági hadműveletek történetét ismertette. 
Hangsúlyozta Pétervárad felmentésének je
lentőségét, illetve azt a tényt, hogy a délvidéki 
szerb erők széttagoltsága tette lehetővé Per-
czel gyors sikereit. Ugyanakkor Perczel erői 
nem voltak elégségesek a nagy területek meg
szállásához, s Titel ostromának elhalasztásá
val maga tette lehetővé a délvidéki szerb föl
kelés újjáéledését. 

A szünet után Kedves Gyula kandidátus, a 
Hadtörténeti Múzeum főosztályvezetője az 
1849 tavaszi hadjárat főhadszíntéri esemé
nyeiről tartotta meg előadását. Részletesen 
foglalkozott a hadjárat két szakaszának hadi
tervével, s kiemelte, hogy a tervek a sikert fé
lig már garantálták is. Kitért arra, hogy mind
két haditerv igen kockázatos volt, hiszen 
néhány napra lehetővé tette, hogy a es. kir. 
csapatok részenként verjék meg a magyar 
hadtesteket, azonban a veszély elmúltával, a 
terveknek köszönhetően, a cs. kir. fősereg 
előtt nem volt más lehetőség, mint a Duna-
Tisza köze, majd a főváros és a Dunántúl ki
ürítése. 

Ehhez az előadáshoz szorosan kapcsoló
dott Bona Gábor ezredesnek, a történelemtu
domány kandidátusának, a Hadtörténeti Inté
zet igazgatójának előadása „Bécs vagy Buda? 
A hadvezetés dilemmája 1849 április végén" 
címmel. Röviden ismertette a kérdéssel kap
csolatos historiográfiai vitákat, s úgy vélte, a 
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magyar hadvezetés előtt a csapatok adott álla
pota és az erőviszonyok adott állása mellett 
nemigen volt más lehetőség, mint Buda fel
szabadítása. Ehhez járult a politikai vezetés 
kívánsága, valamint az a tény, hogy Buda vá
ra képes volt blokkolni a magyar utánpótlást 
is. Bona szerint ugyanakkor a magyar hadve
zetés komoly taktikai hibát követett el, amikor 
megfelelő előkészületek, osztromlövegek nél
kül vonult Buda alá. 

A konferencia első napján ezután kötet
bemutató következett. Bona Gábor „Hadna
gyok és főhadnagyok az 1848-49. évi szabad
ságharcban" című könyvét Hermann Róbert, a 
„Szabolcsi honvédek a szabadságharcban" cí
mű kötetet Bona Gábor, Hermann Róbert „Az 
abrudbányai tragédia 1849" című kötetét Úr-
bán Aladár, „Győr város és megye hadtörté
nete 1848-49-ben" című kötetét Zakar Péter 
mutatta be. 

A délutáni ülésszakon Király Béla pro
fesszor elnökölt. Bevezetőjében előadással 
felérő részletességgel szólt a szabadságharc 
nemzetközi körülményeiről, s különösen a 
német és az olasz egységmozgalom fontossá
gát emelte ki. A nyitó előadást Kathrin Sitzler 
tartotta, aki „Solidarität oder Söldnertum? Die 
ausländischen Freiwilligenverbände im unga
rischen Unabhängigkeitskrieg 1848-1849" 
címmel először írta meg a magyar szabadság
harcban harcoló külföldi légiók összefoglaló 
és összehasonlító történetét. Az előadónő -
főleg a német légió történetéből vett példákkal 
illusztrálva - azt a kérdést vizsgálta, hogy mi
lyen eszmei motivációk és materiális érdekek 
vezették a harcban e külföldi légiók tagjait. 

Őt követte Kovács István kandidátus, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékve
zetője, aki „Lengyelek a magyar szabadság
harcban" címmel tartotta meg előadását. Az 
előadó ismertette a magyarországi lengyel lé
gióik) megszevezésének körülményeit, a kü
lönböző légióparancsnokok egymás közötti 
ellentéteit, a légiók harctéri ténykedését. Kü
lön kitért a két lengyel hadseregparancsnok, 
Józef Bem és Henryk Dembiňski működésére, 
Józef Wysocki hadtestparancsnoki ténykedé
sére, az erdélyi lengyel légió megszervezésé
re. Előadását Wysocki búcsúkiáltványának 
szavaival zárta: „Ne feledjétek el [ti. a magya
rok], hogy mindvégig veletek voltunk". 

Pasquale Fornaro egyetemi tanár az ola
szoknak a magyar szabadságharcban játszott 
szerepét ismertette új levéltári kutatások 

alapján. A szerző nemrég külön kötetet publi
kált Alessandro Monti ezredesnek, a magyar
országi olasz légió parancsnokának pályafutá
sáról. Fornaro professzor szólt a Magyaror
szágon szolgált két olasz gyalog- és egy köny-
nyűlovasezred magyar szolgálatba állt kato
náiról, a piemonti-szárd kormány diplomáciai 
és katonai együttműködési kísérletéről, a 
novarai csata következtében előállt helyzetről. 
Részletesen foglalkozott Monti Magyaror
szágra utazásával, a magyarországi olasz lé
gió megszervezésének és harctéri bevetései
nek körülményeivel, végül röviden ismertette 
a légió kimenekülését és tagjainak hazajutá
sát. Az olasz légió tagjait - ellentétben a ma
gyar honvédekkel, vagy lengyel légionistákkal 
- nem internálták, hanem Piémont önálló álla
mi státusának köszönhetően, hazaszállították. 

Az első napot dr. Zakar Péternek, a. sze
gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola do
censének előadása zárta, „A honvédsereg had-
lelkészi szolgálata" címmel. Az előadó rész
letesen foglalkozott a es. kir. hadsereg hadlel-
készi szolgálatának felépítésével és működé
sével, az önálló magyar tábori püspökség 
létrehozásának kísérletével, majd rátért a ma
gyar hadlelkészi szolgálat megszervezésének 
körülményeire. Ismertette az egyes hadlelké
szek szolgálatvállalásának lehetséges motivá
cióit, egyházjogi szempontból „irregularitás-
nak" minősülő ténykedéseit, s igen színes 
ismertetőt tartott néhány különleges pályát be
futott tábori lelkészről, többek között Erdősi 
Imréről, Mednyánszky Cézárról és Szabó 
Richárdról. 

Ezt követte az „Magyar Hadi Történet
írást Támogató Alapítvány" által alapított, 
„Az év fiatal hadtörténésze" című díj átadása. 
Az Alapítvány ebben az évbn osztotta ki az 
1997-1998. évi díjakat. Az 1997. évi díjat 
Ungváry Krisztián kapta, a „Budapest ostro
ma" című monográfiájáért, az 1998. évi díjat 
pedig Kedves Gyula „A szabadságharc hadse
rege I. A lovasság" című munkájáért. 

A konferencia második napján Zachar Jó
zsef, a történettudomány doktora, a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum főigazgatójának tu
dományos helyettese elnökölt. Csikány Tamás 
kandidátus, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem docense „Buda ostroma 1849. május 
4-21." címmel tartotta meg előadását. Ismer
tette a szemben álló felek erejét és szándékait, 
a vár erődítési rendszerét, foglalkozott annak 
ellenállóképességével. Ezt követte az ostrom 
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katonai szakmai szempontú elemzése. Csi-
kány három szakaszra osztotta Buda ostromát: 
1.) május 4-én az ostromlók kísérletet tettek a 
vízvédmű rajtaütésszerű elfoglalására; 2.) má
jus 5-16. között előkészítették a vár ostrom
ágyúkkal történő lövetését. 3.) május 17-21. 
között folyt a várfalakon a rés lövetése, majd 
21-én hajnalban lezajlott a döntő roham. 

Rosonczy Ildikó, a Magyar Napló felelős 
szerkesztője az orosz intervencióval kapcso
latos kutatásait ismertette. Hangsúlyozta, 
hogy a XIX. században 1849-ig - ide értve a 
napóleoni háborúkat is - az orosz cár egyetlen 
egyszer sem mozgósított olyan jelentős hadse
reget, mint a magyar forradalom leverésére: 
200 000 fő volt a működő hadsereg, s további 
60 000 fő a tartalék létszáma. Az orosz hadse
reget a legkiválóbb és leghíresebb tábornokok 
vezették. Ugyanakkor ez a hadsereg, amely 
pusztán tömegénél fogva eldöntötte a háború 
sorsát, Erdély kivételével nem aratott jelentős 
harctéri sikereket. Rosonczy Ildikó szerint en
nek magyarázata a fővezér, Ivan Fjodorovics 
Paszkevics óvatosságában, valamint a Görgei 
vezette magyar csapatok szívós ellenállásában 
és szellemes hadműveleteiben keresendő. 

Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet 
tudományos főmunkatársa az 1849 május-jú
niusi magyar haditerveket ismertette. Hang
súlyozta: a fősereg hadmozdulataival kapcso
latos terveket március vége óta az a remény 
befolyásolta, hogy Bem vezetésével a Délvi
dékről újabb erősítések érkeznek a főhadszín-
térre. Ezzel magyarázható, hogy a Klapka 
György által kidolgozott május 20-21-i hadi
terv éppen a fősereget kényszerítette volna tét
lenségre ennek az erősítésnek a beérkeztéig. A 
helyzetnek egyedül megfelelő, noha meg
lehetősen merész haditerv a Görgei által júni 
us 26-án előterjesztett, de néhány nap múlva a 
kormány által elejtett, kétközpontú összponto
sítási terv volt, mert az lehetővé tette volna a 
es. kir. fősereg megverését az orosz főerők 
beérkezése előtt. 

Rövid szünet után Jerzy Snopek iroda
lomtörténész, a Lengyel Tudományos Aka
démia Irodalomtudományi Intézetének igaz
gatója „Petőfi és Mickiewicz" címmel tartotta 
meg előadását. Az előadó szerint Petőfi és 
Adam Mickiewicz két különböző költői ma
gatartást képviselt: Mickiewicz váteszként vi
selkedett, s a függetlenség visszanyerésének 
reményét igyekezett ébren tartani, ám ő maga 
nem harcolt fegyverrel azokért az eszmékért, 
amelyek eljövendő diadalát hirdette. Petőfi
nek - Mickiewicz által is irigyelten - meg
adatott az a lehetőség, hogy ezekért az esz
mékért harcoljon, s életét áldozza érettük, 
ezzel is hitelesítve költői és politikai prog
ramját. 

A záró előadást Bayram Nazir, az erzuru-
mi Atatürk Egyetem munkatársa tartotta „Fá
radozások Kossuth Lajos Kütehjából való el
távolítására és az Oszmán Birodalom által tett 
ellenintézkedések" címmel. Az előadó az 
isztambuli levéltárakban kutatott e tárgykör
ben, s immáron török oldalról is hitelesítette 
azt a képet, amelyet Hajnal István festett be
fejezetlen munkájában, „A Kossuth-emigráció 
Törökországban" című forrásgyűjteményben. 
Részletesen ismertette a Kossuth és az emig
ránsok biztonsága érdekében tett török intéz
kedéseket, a Kossuth meggyilkolására és el
rablására szőtt osztrák tervek meghiúsulását. 

Zachar József az elnöki zárszóban hang
súlyozta: a két nap alatt elhangzott előadások 
többsége új kutatási eredmények alapján szü
letett, ugyanakkor még messze vagyunk attól, 
hogy a kutatásokat lezártnak, s valamennyi 
fontos problémát megoldottnak tekinthetnénk. 

A konferenciát a Magyar Millennium 
Emlékbizottság, a Budavári Önkormányzat, 
és az Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Inté
zet Budapesti Kirendeltsége támogatta. A 
konferencia fővédnöke Végh Ferenc vezérez
redes, a Magyar Honvédség parancsnoka, ve
zérkari főnök volt. 

Hermann Róbert 
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főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA levelező tagja, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész, egyetemi tanár. 
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HECKENAST GUSZTÁV 
(1922-1999) 

Éppen ötven éve, hogy megismertem Heckenast Gusztávot. A Budapestről lejáró fiatal elő
adók egyike volt, én pedig még fiatalabb bölcsészhallgató a Szegedi Tudományegyetemen. Ő bí
rálta el 1950-ben szerény szakdolgozatomat, majd a Rákóczi-szabadságharc kutatása közben egyre 
többször találkoztunk levéltárban, előadásokon, konferenciákon. Nagy élmény volt számomra ol
vasni 1953-ban megjelent tömör, összefoglaló munkáját a Rákóczi-szabadságharc történetéről. 
Megragadott munkájában a tények tisztelete, a logikus gondolatmenet, a problémák reális felvetése 
és a megoldásukra adott érvelés. Csak most, miután többé már nem találkozhatom vele, gondol
kodtam el azon, hogy azóta sem vállalkozott senki a szabadságharc összefoglaló történetének 
megírására. 

Ekkor figyelme már egyre inkább ipar- és bányászattörténeti kérdések felé fordult, s kutatásai 
eredményeiből előadást tarthatott az 1953-ban rendezett Magyar Történész Kongresszuson Rákó
czi tevékenysége a gazdasági élet fejlesztése érdekében címmel. Nem volt könnyű szakasza ez a 
néhány év a magyar történetírásnak, senki sem térhetett ki legalább néhány mondat erejéig a köte
lező tiszteletkör megtétele elől. Munkastílusára jellemző, hogy ennek ellenére a kongresszus anya
gában az ő tanulmánya volt a leggazdagabban dokumentálva levéltári adatokkal. A témában vég
zett további kutatásainak eredménye a Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban 
című kötete (Értekezések a történeti tudományok köréből, 1959). Ez a 150 oldalnyi munka azóta 
klasszikusnak számít a szakirodalomban, hatalmas forrásbázisa és az abból levont időtálló megál
lapításai révén. Természetes, hogy az 1976-os Rákóczi-évforduló alkalmával rendezett tudomá
nyos tanácskozások mindegyikén részt vett, s a kiadott kötetekben megjelentek tanulmányai: A 
merkantilizmus és Rákóczi gazdaságpolitikája (Európa és a Rákóczi-szabadságharc, 1980), Az 
1706-1708. évi bányászmozgalmakról (Rákóczi-tanulmányok, 1980). 

Heckenast Gusztáv nemcsak rendszeres előadója volt a vajai Vay Ádám Múzeum által rende
zett Rákóczi-ülésszakoknak, hanem a Folia Rákócziana című sorozat köteteinek egyik szerkesztője 
is. A Fóliának 1979-1984 között 7 kötete jelent meg, közöttük az ő általa sajtó alá rendezett Kajali 
Pál (1662-1710) kuruc szenátor, országos főhadbíró válogatott iratai (Vaja, 1980). Még halála 
előtt, a kórházi ágyon is az újrainduló sorozat 8. kötetének problémáival foglalkozott. 

1984-ben a Magyarország hadtörténete I. kötetében megírta a Rákóczi-szabadságharc katonai 
történetét. Ezt az összefoglalást is a rá jellemző, szigorúan a tényeken alapuló előadás, a problé
mák reális felvetése, frázisok és szépítés nélküli boncolgatása jellemzi. 

1987-ben megvédte akadémiai doktori értekezését a magyarországi vaskohászat feudalizmus
kori történetéről, amelyet nem sokkal később impozáns kötetben meg is jelentetett: A magyaror
szági vaskohászat története a feudalizmus korában. A XIII. század közepétől a XVIII. század vé
géig (1991). 1989-ben pedig a „tízkötetes" 4. kötetének egyik főszerkesztője s egyben a bányászat-
és ipartörténeti fejezetek szerzője volt. 

Még ekkor, túl a nyugdíjkorhatáron is talált magának új kutatási területet. A Vaján tartott Rá
kóczi-kori tudományos ülésszakon, 1994. október 7-én ő maga mondotta: „Nyilvánvaló volt, hogy 
olyan témát kell keresnem, amely nem idegen számomra, amelyben felhasználhatom eddig szerzett 
tapasztalataimat. A Rákóczi-szabadságharc történetével több mint negyven évvel ezelőtt, az akkori 
egyetemi tankönyv munkálatai során kezdtem foglalkozni, s kisebb-nagyobb megszakításokkal 
azóta foglalkozom vele. Ésszerűnek látszott, hogy a témát a témakörből válasszam. 

A Rákóczi-szabadságharc a magyar történelem egyik legalaposabban feltárt korszaka, ennél
fogva - paradox módon - sokkal több feldolgozandó témát kínál, mint a kevésbé kutatott korszak
ok. A legcsábítóbb feladat a Rákóczi-szabadságharc történetének .több kötetes monografikus fel
dolgozása lenne, de azt hiszem nem véletlen, hogy erre eddig még senki nem vállalkozott. Én sem 
merek. Szerényebb célt tűztem magam elé: elhatároztam, hogy összeállítom a Rákóczi-kor sze
replőinek életrajzi adattárát." 

Ennek a „szerényebb célnak" a megvalósítása azonban nemcsak újszerű volt, hanem lehetővé 
tette volna a magyar rendi társadalom belső struktúrájának és a kor politikai-hatalmi viszonyainak 
finomabb, tehát alaposabb megismerését. 
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Heckenast Gusztáv hozzá is látott programjának teljesítéséhez, aminek eredménye két mun
kája: A Rákóczi-szabadságharc tábornokai (Benda Kálmán emlékkönyv, 1993.) és //. Rákóczi Fe
renc szenátorai (Kosáry Domokos emlékkönyv, 1993). Ebbe a témakörbe tartozik //. Rákóczi Fe
renc elitképző Nemesi Társasága című összeállítása is (Művelődési törekvések a korai újkorban. 
Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szeged, 1997). Anyaggyűjtésére támaszkodva két tanul
mányt is publikált: //. Rákóczi Ferenc Udvari Gazdasági Tanácsa (A gazdaságtörténet kihívásai. 
Berend T. Iván emlékkönyv, 1996), és A Rákóczi-szabadságharc szenátusa (Molnár Mátyás em
lékkönyv. Vaja, 1998). 

A sors azonban nem volt kegyes sem hozzá, sem a tudományterülethez: ezt a munkáját már 
nem tudta befejezni. 

Elveszítettük a baráti munkatársat is, akihez mindig lehetett fordulni szóban, levélben, telefo
non, bármilyen problémával: segíteni mindig kész volt és tudott. Munkái révén pedig segíteni fog 
a jövőben azoknak a kutatóknak is, akik személyesen már nem ismerhetik őt. Reméljük, hogy akad 
majd valaki, aki összeállítja Heckenast Gusztáv műveinek bibliográfiáját - mert munkái meg fog
ják őrizni emlékét. A Rákóczi-szabadságharc jövendő kutatói számára ezek nélkülözhetetlenek 
lesznek. 

Bánkúti Imre 

— 496 — 



SZAKÁLY FERENC 
(1942-1999) 

Igen fájdalmas, szívszorító hír rázta meg 1999. július 7-én délelőtt a magyar történész
társadalmat, majd néhány óra elteltével az egész ország közvéleményét. Szakály Fe
renc akadémikus, az MTA Történettudományi Intézete Koraújkori Osztályának ve
zetője, a törökkori Magyarország történetének egyik legkiválóbb kutatója, életének 
57. esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt. A megdöbbentő hír csaknem olyan 
gyorsan jutott el a családtagokhoz, a barátokhoz és a kollégákhoz, mint Szakály Fe
renc olyannyira szeretett korszakában egy-egy váratlan ellenséges betörés híre a tö
rök-magyar határ közelében élő és általa szinte személyesen ismert lakossághoz. A 
mai napig nehezen elhihető esemény sokkolta a XVI-XVII. században Magyarország 
területén viaskodott két világbirodalom egykori fővárosaiban, Bécsben és Isztambul
ban élő külföldi kollégákat és éppen ott dolgozó magyar kutatókat is. Az egykori 
végvidéki szokásokkal ellentétben - mint annak idején a magyar királyok halálakor -
most mégsem tudatta ágyúlövés és harangzúgás a tragikus eseményt. Az ágyúk és ha
rangok helyett most sok száz barát és kolléga szívének felgyorsuló és együttérző 
dobbanása jelezte a Mindenhatónak az óriási fájdalmat. S a mély megrendülés Oda
fent meghallgattatott, az Ég napokon át keservesen könnyezett... 

Senkitől sem búcsúzva távozott közülünk Szakály Ferenc, távozásra ugyanis egyáltalán 
nem készült. Noha köztudott volt - hiszen maga sem palástolta -, hogy már közel 
egy évtizede rakoncátlankodik a szíve, teljességgel visszatért optimizmusa és párat
lan munkabírásának újabb kiváló eredményei már-már azt jelezték, boldog évtizedek 
és további hosszú, eredményes munkásság áll még előtte. Azok a monográfiák ugyan
is, amelyek befejezésére 1993 nehéz esztendejében - amikor először került súlyos 
betegen hosszabb időre kórházba - megkérte legközelebbi tanítványait, immáron 
mind készen állnak. Méghozzá nem is akármilyen minőségben, terjedelemben és 
mindenekelőtt teljesen új szellemiségben - hogy csak két legfontosabb kötetét említ
sük: az egymással rokon tudományterületek (társadalom-, gazdaság-, politika-, mű
velődés- és irodalomtörténet) mezsgyéit bravúrosan „határbejáró" Mezőváros és re
formáció című kötet (1995), illetve könyv formájában napvilágot látott nagydoktori 
disszertációja, a török hódoltság magyar intézményrendszerének mesteri összefogla
lója (1997). Az elmúlt hónapokban további köteteket tervezett, többek között egy új 
monográfiát az 1526 és 1541 közötti hadi eseményekről, egy másikat Szerémi 
György krónikájának kritikai vizsgálatáról, egyet -jelen nekrológ írójával közösen -
az 1556. esztendő páratlanul jól dokumentált, Szigetvár környéki hadi eseményeiről, 
és végül, de nem utolsósorban, egy Szekfü Gyuláéhoz hasonló, modern történeti ösz-
szefoglalót a XVI-XVII. századi Magyarország fejlődésének meghatározó kérdései
ről. A váratlanul és kegyetlenül gyorsan beköszöntött halál azonban most még abban 
is megakadályozta, hogy mindezek befejezésére buzdíthassa kollégáit. S noha 
Szakály Ferenc ezúttal nem adott konkrét útravalót tanítványainak, egész munkássá
ga mégis kijelöli azt az utat, amelyen történetírásunk az elkövetkező évtizedekben 
előre léphet a koraújkori Magyarország históriájának művelésében. 
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Tudományos pályája messziről és az elmúlt korszak minden nehézségével telítve veze
tett el a csúcsra. 1942. október 28-án, Zalaegerszegen született, ám ifjúsága minde
nestül édesapja pátriájához, Szekszárdhoz és Tolna megyéhez kötötte - amelynek 
azután történetíróként is a legnagyobb szeretettel szentelt középkori oklevélkiadáso
kat, helytörténeti összefoglalókat és tekintélyes terjedelmű politika-, had- és gazda
ságtörténeti tanulmányokat. A törökkor iránti érdeklődését - miként egyszer maga 
mesélte - számos kollégájához hasonlóan ő is Gárdonyi Géza felejthetetlen Egri 
csillagok-jának köszönhette. Édesapja 1956-os szereplése miatt azonban a gimnázi
um elvégzése után nem léphetett tüstént kedvelt korszaka megismerésének útjára. 
Mégis a sors különleges fintora, hogy az életében bekövetkezett megpróbáltatások 
számos alkalommal elősegítették pályája későbbi kedvező alakulását. Aligha kapha
tott ugyanis egy fiatalember az 1960-as években mind történetírói látásmódban, mind 
a szakma alapjainak elsajátításában kiválóbb iskolát mástól, mint az az időben a Pest 
Megyei Levéltárba száműzött professzortól, Kosáry Domokostól. 

Egyetemi tanulmányait 1967-ben történelem-levéltár szakon fejezte be, amely dupla 
história-szak lévén - a Kosáry-iskola mellett - egyenesen predesztinálta őt a tudomá
nyos kutatói-történészi pályára. S bár az egyetem befejezését követően 1977-ig a 
Magyar Nemzeti Múzeum koraújkori osztályán dolgozott, igazi kutatói otthonává az 
időben a Pest Megyei mellett a Magyar Országos Levéltár vált. Sokat mesélt arról, 
miként folytatott ott egyik legkedvesebb barátjával, az őt néhány esztendeje örökre 
elhagyott Barta Gáborral hónapokon át kutatásokat, majd esténként a közeli kis
kocsmákban felüdítő, feledhetetlen borozgatásokat. Ugyanakkor munkahelyén, a 
Nemzeti Múzeumban eltöltött esztendők szintén meghatározó, kellemes emléket 
hagytak benne. Az ország legkülönbözőbb helyeit bevándorló múzeumi szakfel
ügyelőként pedig a levéltári kutatómunkák mellett lehetősége nyílott arra is, hogy 
kapcsolatot tartson a vidékkel, mindenekelőtt tág értelemben vett szülőföldjének, a 
Dunántúlnak és később megírt nagymonográfiái legfőbb színterének, a hódoltság 
nagy részét alkotó Nagyalföldnek a történészeivel, muzeológusaival és levéltárosai
val. Szakály Ferenc ugyanis, noha életének jelentősebb részét Budapesten töltötte, 
mindvégig megőrizte azt a természetes tisztességet, emberi méltóságot és szeretetet, 
amelyet vidékről hozott a fővárosba örök útravalóul magával. 

Nehezen indult pályája páratlan szorgalmának és tehetségének köszönhetően az 1960-as 
évek legvégétől jelentős fordulatot vett. Életének még csak huszonhetedik esztende
jében járt, amikor megjelent levéltári kutatásainak első komoly összefoglalása, a tö
rök hódoltság peremén kialakult parasztvármegyék XVII-XVIII. századi történetének 
kismonográfiája (1969). Az értekezés szakmai berkekben komoly elismerést hozott 
számára, utólag visszatekintve mégis fontosabb volt saját későbbi tudományos pá
lyája szempontjából. A parasztvármegye-kötettel ugyanis Szakály Ferenc egy mo
numentális épület egyik legfontosabb alapkövét tette le, hiszen ezzel megkezdte a 
XVI-XVII. századi török hódoltság és a vele szomszédos királysági országrész törté
netének szisztematikus feldolgozását, mégpedig a keresztény fél forrásai alapján. S 
bár maga említett disszertációjának zárszavában a hódoltság jogszolgáltatásának 
részletes bemutatására még egy vaskos kötetet tervezett, az 1969-ben megalapozott 
épület mégis igen tekintélyes, erős „végvárrá" épült. A hódoltság intézményrendsze
réről, társadalmáról, egyháztörténetéről, gazdasági kapcsolatrendszeréről, s nem utol-
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só sorban az ottani keresztény adóztatásról - hogy csak legfontosabb alapműveire és 
tanulmány-sorozataira utaljunk - írott munkái történetírásunk maradandó eredményei 
közé tartoznak. 

Vitathatatlan elismerést hozott Szakály Ferenc számára második kötete is, a magyar tör
ténelem sorsfordító, 1526. évi ütközetének történetét és hátterét feltáró, A mohácsi 
csata című kötet (1975). Az elismerés ezúttal nem pusztán a szűk szakmai közvéle
ményből érkezett, hiszen az új kötet a későbbiekben tőle megszokott, élvezetes, 
ugyanakkor véleményét mindig markánsan kifejező stílusban tárta fel a magyar tör
ténelem iránt érdeklődő nagyközönség számára a téma minden fontosabb aspektusát. 
A munka kedvező fogadtatása újabb fontos utat nyitott Szakály Ferenc életében. 
Felismervén a magas színvonalú tudományos népszerűsítés fontosságát, ennek érde
kében örömmel utazott vidékre a legkisebb helytörténeti klubok meghívására is elő
adásokat tartani, vállalt televíziós és rádiós kerekasztal-beszélgetéseket, zsűritagsá
gokat, majd lett utóbb a művelt magyar társadalom történeti gondolkozását 
meghatározó História folyóirat törökkori témáinak egyik leglelkesebb szerzője és 
szerkesztője. 

Ez utóbbi tevékenységét jelentősen elősegítette, hogy 1977-től munkatársa, méghozzá 
egyre meghatározóbb munkatársa lett a magyar történettudomány egyik legfontosabb 
műhelyének, a MTA Történettudományi Intézetének. A sors ugyanis úgy hozta, hogy 
a törökkor egyik legkiválóbb ismerője és legélvezetesebben előadó szakértője soha
sem taníthatott. Jóllehet munkái ennek ellenére is igen komoly hatást gyakoroltak 
mind a szűk értelemben vett szakma, mind az általa olyannyira fontosnak ítélt hely
történetírás fejlődésére, csak most, fájdalmas halála után fogjuk majd belátni igazán, 
mennyire hiányoznak azok az utódok, akiket markáns, de mindig emberi személyisé
gével a koraújkori magyar történelem legfontosabb irányvonalainak kutatására állít
hatott volna, megmentve őket attól, hogy elvesszenek a korszak hatalmas és rendkí
vül sokszínű forrásanyagában. Ennek ellenére Szakály Ferencnek - ha nem is a 
megszokott, szűk értelemben - mégis volt iskolája. Az ő iskolája az 1980-as évek 
végére nem lett más, mint a törökkori kutatás csaknem teljes történész-levéltáros és 
muzeológus-„családja". 1985-től az Intézet osztályvezetőjeként és folyóirata, a Tör
ténelmi Szemle főszerkesztőjeként, majd utóbb a Magyar Történelmi Társulat egyik 
első embereként, valamint számos szerkesztő bizottság tagjaként határtalan jóindu
lattal és segítőkészséggel mindig arra törekedett, hogy a tisztességgel igyekvő kollé
gák pályájukon minél könnyebben és gyorsabban jussanak előre. 

Lehetetlen feladatot vállalnánk magunkra, ha csak válogatva is, de megpróbálnánk a tör
ténész szakma előremozdításában és képviseletében végzett tevékenységét bemutat
ni. Ez irányú jótetteiröl gyakran még közvetlen barátai sem tudtak; azokat szerette 
magának megőrizni. Sokirányú kapcsolatrendszerével pedig, mely az akadémiától -
amelynek, munkásságához mérten, meglehetősen későn, 54 évesen lett tagja - a mű
vészeteken át egészen a politikáig kiterjedt, sohasem élt vissza, bár nem ritkán irri
tálta a szakma iránti tiszteletlenség, a jóindulattal való visszaélés. Megsértődni azon
ban nagyon nehezen és ritkán tudott, s haragja még ilyen esetekben is meglehetősen 
gyorsan szállt el. Kevesen lehetnek a történettudomány berkeiben, sőt még a vele ro
kon szakmákban is, akik ne mondhatnának neki valamiféle köszönetet. 
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Emberségét Szakály Ferenc a csúcsra érő professzorként és akadémikusként is mindig 
képes volt a legtisztábban megőrizni. Bár megtehette volna, hiszen munkássága töre
déke is feljogosíthatta volna rá, sohasem pózolt tudóst játszva, mindig nagyvonalúan 
mellőzött minden professzori allűrt és formalitást. Úri utcai irodájába nem kellett tit
kárnőjénél előre bejelentkezni, a megszokott hétfőkön és péntekeken örömmel fo
gadta ott már elismert kollégái mellett a kezdő egyetemista-kutatókat is, hogy sok 
hasznos óráját félretéve gondosan kigyomlálja írásaik rossz irányba meginduló hajtá
sait. De még az sem sértette, sőt egyenesen boldoggá tette, ha kijavították kutatásai 
sokrétűségéből adódó kisebb hibáit. A legnagyóbbakra jellemző módon ugyanis tö
kéletesen tisztában volt azzal, hogy tudományunk csakis ezen az úton haladhat előre. 
Szakály Ferenc ekként maradt meg a XX. század rohanó és önös világában is tudós
nak, kollégának és igaz embernek. 

De 1999. július 7-től minden üressé vált: üres az akadémikusi szék, üres az intézeti iro
da, üresen maradnak a kuratóriumi, szerkesztő bizottsági helyek, sőt még a megszo
kott kisvendéglők asztalai is. De legfőképpen üres a magyar történettudomány egyik 
meghatározó területe és nem utolsósorban a rokonok, a barátok és a kollégák szíve. S 
ezt a mélységes űrt igen nehéz lesz betölteni. Erre csakis oly módon van lehetőség, 
ahogy annak útját Szakály Ferenc kijelölte számunkra: a történettudományban meste
ri módon megírt monográfiákkal, a mindennapokban pedig mindenféle szakmai né
zeteltérést félretéve egymást támogató önzetlenséggel és szeretettel. Szakály Ferenc 
élete és munkássága ezért a jövőben legyen minta mindannyiunk számára, miként 
kell szolgálni példás tisztességgel, becsülettel és emberséggel a nemzet és a haza, az 
egész magyar tudomány és történész szakma érdekeit, és miként lehet megmaradni a 
csúcsra érve is mindig igaz barátnak és atyai tanítómesternek. 

FERI, tisztelt és kedves mesterünk, barátunk! Sohasem fogunk elfeledni! 

Pálffy Géza 
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TANULMÁNYOK 

BENCZE LÁSZLÓ 

A 11. HADSEREG OFFENZÍVÁJA AZ ALPOKBAN 
1918. JÚNIUS 15. 

A caporettói győzelem megerősítette a német és az osztrák-magyar katonai vezetők
ben a hitet, hogy jól előkészített és taktikailag jól végrehajtott támadással állóháborúban, 
erős ellenséggel szemben is ki lehet erőszakolni a döntést. Az anyagcsaták kritikájaként 
felértékelődött a harcászati győzelmet, azaz a helyi áttörést követő, mélységi küzdelem 
hadműveleti, majd hadászati kiterjesztésének elve. A galíciai és a romániai diadal után a 
vezérkarok megfogalmazták a mozgó háborúra való áttérés legfontosabb előfeltételeit is, 
amelyeket egy adott hadszíntér és a szemben állók erői közti különbség alapján lehetett 
módosítani. Taktikai áttörési kísérletnél célszerűnek tartották a hadműveletileg előnyös 
pontot, hogy a helyi siker elhárítására gyorsan bevetett ellenséges tartalékokat szét lehes
sen verni, vagy látszattámadásokkal elvonni az ellenséges tartalékokat az áttörésre ki
szemelt ponttól, és az erőfölényt a harcászati siker hadműveleti kiterjesztésére bevetni. A 
vezérkarok az áttörést rendkívüli méretű tüzérségi összpontosítással, tüzérségi és gyalog
sági súlypontképzéssel, védelemből időben kivont és támadásra alaposan kiképzett had
osztályokkal, támadó harc vezetésére iskolázott tisztekkel, részletesen kidolgozott és be
gyakorolt mélységi hadműveletekkel kívánták stratégiai sikerré növelni.1 

1917 októberében az olasz hadvezetés Flitsch és Tolmein között nem számított táma
dásra a szinte járhatatlan terep és a felvonulási utak teljes hiánya miatt. Az offenzíva át
ütő ereje, a német és az osztrák-magyar kötelékekből álló 14. hadsereg, hónapokon ke
resztül gyakorolta a támadó magashegyi harcot a Karavankáktól északra, a vezérkari 
tisztek 1917. szeptember 27. és október 17. között, két 60 km hosszú, rossz minőségű, 
meredek emelkedőkkel tarkított úton elsőrangú szervezéssel előrevonták a tüzérséget, 
megoldották a lőszerszállítást, majd közvetlenül a roham előtt felzárkóztatták a támadó 
erőket - első lépcsőben 5, a második és harmadik lépcsőben 3-3 hadosztályt - a készen
léti állásokhoz. A támadást nagy erejű tüzérségi tűz készítette elő. A lövegsűrűség - ak
navetők nélkül - meghaladta a 100/km-t, a közvetlen célokat lövő aknavetők száma el
érte a lövegszámok ötödét, a gránátok mennyisége csövenként 1000 db-ot tett ki, a gaz
és brizánstöltetek aránya megfelelt a feladatnak, a rohamozók előtti tűzhenger fala hi
bátlanul működött, az ellenséges árokrendszer minden 15 m-es szakaszát ötpercenként 

Erich Ludendorff: Meine Kriegserinnerungen 1914-1918. Berlin, 1919. (a továbbiakban: Ludendorff) 
386-388. o., William Balet. Entwicklung der Taktik im Weltkriege. Berlin, 1922. (a továbbiakban: Balek) 
343-345. o., Weltwende 1917. Monarchia-Weltrevolution-Demokratie. Hrg. Hellmuth Rössler. Göttingen-
Berlin-Frankfurt-Zürich, 1965. (a továbbiakban: Weltwende) 20-21. o. Az 1918 júniusi offenzíva kudarca 
után parlamenti vizsgálóbizottság elemezte a legfőbb parancsnokság, az AOK - Armee-Oberkommando-
stratégiai tévedését. Kriegsarchiv Wien (a továbbiakban: KA), Parlamentarische Untersuchungs-Komission zur 
Erhebung militärischer Pflichtverletzungen (a továbbiakban: Untersuchung). Besonderer Bericht an die 
Nationalversammlung. B-234/19/24. 
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érte egy becsapódás. Az áttörésre vezényelt, rohamosztagokkal megerősített zászlóaljak 
200 m-es sávban - 2 század az első, 2 század a második lépcsőben, lépcsőnként 5-5 
hullámban - nyomultak előre, és képesek voltak a végső erőkifejtésre. Az áttörés után a 
mélységi harcra felkészült parancsnokok és tüzérfőnökök jól irányították alárendeltjei
ket: a Tagliamento eléréséig a haditerv egyetlen korábbi pontját sem kellett módosítani. 
A megáradt folyók feletti átkelők csekély száma, a szétrombolt vasútvonalak, továbbá a 
gépjárművekkel szállított gyalogság és a kerékpáros zászlóaljak hiányai korlátozták az 
üldözés sikerét. Az offenzíva lendülete véget ért. A német és az osztrák-magyar katonai 
vezetés a tapasztalatok birtokában készült az újabb offenzívakra.2 

Az antant hatalmak 1917. november 5-7-én, majd 1917. december 17-én úgy dön
töttek, hogy korlátlan embertartalékaik, haditechnikai fölényük, kimeríthetetlen gazdasá
gi erőforrásaik ellenére stratégiai defenzívába vonulnak, a központi hatalmak áttörési kí
sérleteit szilárd védelmi rendszerekkel verik vissza, elvéreztetik a legjobb német és 
osztrák-magyar hadosztályokat, és a kifáradt ellenséget az amerikai erők tömeges meg
jelenése után kényszerítik térdre. A védelem elé azt a követelményt állították, hogy 
mélységi kiterjedtsége, megerődítettségi foka és tüzrendszere segítségével fogjon fel 
minden offenzívát. Nemcsak a caporettói vereség, a központi hatalmak új hadászati el
vei, a nyugati antant erők olasz szárnyának veszélyeztetettsége késztette a döntéshozókat 
a stratégiai defenzívára, hanem saját gyalogságuk értékének csökkenése is. A háborús 
évek alatt a képzett, megpróbáltatásokat tűrő, tapasztalt tisztek helyébe a fenti erényeket 
nélkülöző fiatalok léptek, a katonák legfeljebb hathónapos kiképzésen estek át a korábbi 
két év helyett, a csapatokhoz egyre alacsonyabb évfolyamok érkeztek kiegészítésül, 
akiknek morális tartását a magas zsold és a kitűnő ellátás jobbára csak átmenetileg bizto
sította. A szentpétervári forradalom és az orosz hadsereg hazaözönlése intő példa volt. 
Az 1917 őszi fordulat utáni új helyzetben az antant hatalmak a legfontosabb és legsür
getőbb feladatnak az élőerő megóvását és az olasz haderő megsegítését tartották. A nyu
gati hadszíntéren legfeljebb 1918 tavaszára várták a következő offenzívát.3 

A szilárd olasz védelmi rendszer kialakításában jelentős szerepet játszottak az angol 
és francia segélycsapatok tapasztalatai, továbbá egy olasz katonai különbizottság elem
zése a caporettói kudarcról. A tábornokokból és vezérkari tisztekből álló testület megál
lapította, hogy az Isonzó mentén harcoló hadseregek - északon a 2., délen az 1. - a 11 
offenzíva során csak a támadó harchoz szoktak. Ragaszkodtak az egyszer offenzívával 
megszerzett vonalakhoz, akkor is, ha ellenállásra elégtelenek voltak, elől vonták össze 

2 Max Schwarte: Der grosse Krieg 1914-1918. Leipzig, 1922. (a továbbiakban: Schwarte) Band V. Dér 
österreichisch-ungarischer Krieg. 432-434. o. Balck 158-161. o. 

1917. november 6-án Rapallóban a nyugati antant hatalmak miniszterelnökei, továbbá Ferdinand Foch 
tábornok főparancsnok azonnali segítséget ígértek az olasz vezetőknek. Az elveszett 350 000 katona pótlására 
5 angol - 110 000 fő - és 6 francia - 120 000 fő - hadosztályt nehézfegyverzettel, a hátrahagyott 3000 löveg 
helyébe, fokozatosan növelt szállítással, legalább 1000 löveget és elegendő lőszert,-továbbá műszaki és anyagi 
támogatást az olasz löveggyártás felfuttatásához, valamint 100 angol és francia repülőgépet pilótával. A fentie
ken kívül hadfelszerelést, élelmiszert, közlekedési eszközöket. Arthur Arz: Kampfund Sturz der Kaiserreiche. 
Wien und Leipzig, 1935. (a továbbiakban: Arz) 237. o., Schwarte 446. o. A felek vitáztak a nyugati hadszíntér 
olasz szárnyának védelmi esélyeiről. Foch tábornok az Adige (Etsch) térségében szerette volna az olasz straté
giai védelmi vonalat kiépíttetni. Luigi Cadorna tábornok, olasz vezérkari főnök ragaszkodott a Hétközség-
felföld-Grappa-Piave vonalhoz. Utóbbi érvei győztek. Schwarte uo., Weltwende 13., 17. o. Mario Caracciolo: 
Italien im Weltkrieg. Roma, 1937. (a továbbiakban: Caracciolo) Beilage 5. 
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erőik zömét, és nem készültek fel rugalmas védelemre. Az elemzők szerint a parancsno
kok helyesen ismerték fel, hogy a hegyi harcban a magaslati vonalak megtartása a ki
emelkedő pontok birtokától függ, lebecsülték azonban a német és az osztrák-magyar tü
zérség csapásmérő képességét, és hibát követtek el azzal, hogy nagy erőkkel szállták 
meg az uralgó magaslatokat, ahelyett, hogy oldalról védték volna őket. így ugyanis az 
offenzívára indulók összevont tüzérsége elsöpörte a kiemelkedő pontokon kiépített állá
sokat. Megállapították azt is, hogy az olasz hadvezetés nem látta el a katonákat biztonsá
gos gázmaszkokkal, az ellenséges tüzérségi előkészítés négyórás gáztámadása emiatt 
rendkívüli pusztítást végzett az uralgó pontok alatti szélmentes hegyoldalakon és völ
gyekben befészkelt erők között. A különbizottság szerint az olasz parancsnokok óriási 
hibát követtek el akkor is, amikor a 11 offenzíva sémájához ragaszkodva a tartalékok 
jelentős részét szorosan a megerősített pontok mögött vonták össze, és kiszolgáltatták 
őket a tűzcsapásnak és a mozgó tűzhengernek. A tartalékok számára nem jelölték ki az 
ellenlökések végrehajtásához szükséges hegyi utakat, járható irányokat. Hiba volt, hogy 
az olasz tüzérség, a korábbi offenzívak sémáihoz igazodva, közvetlenül az első vonalak 
mögött építette ki a lövegállásait. Hiányoztak a védelem tűzrendszerébe illeszkedő vál
tóállások, amelyekből nemcsak a kiemelkedő pontokhoz vezető hegyoldalakat, hanem 
valamennyi hegyoldalt és hegygerincet tűz alatt lehetett volna tartani. Az olasz tüzérség 
frontális védelemre alkalmas volt, oldalazó tűzre azonban nem, pedig a frontális védelem 
ellátásához elegendők lettek volna az aknavetők is. Súlyos tévedésnek bizonyult, hogy a 
gránátokat az első vonalak mögött, a lövegállások közelében halmozták fel, nem szét
szórtan és egy részüket mélységi depókban. Katasztrofális következménnyel járt az 
„impedimenta" - kiszolgáló alakulatok, segélyhelyek, tábori kórházak, sütödék, vágóhi
dak, marhacsordák, raktárak, szekéroszlopok - előrevonása: a több tízezernyi fegyverte
len katona az áttörés hírére pánikszerűen özönlötte el a Vicenza és Velence közötti szűk 
terület kevés számú útját, az áradástól megduzzadt folyók hídjait. Nemcsak akadályozták 
a stratégiai tartalékok előrevonását, hanem fejvesztett menekülésükkel bomlasztották az 
intakt csapatok harcképességét is.4 

A Piave-front általános megnevezés a svájci határ és a tenger közötti, 400 km hosszú 
- légvonalban 280 km - itáliai hadszíntérből - Caporetto előtt 600 km volt - a Hétköz
ség-fennsík és a Piave-torkolat közötti, 110 km-es arcvonalat jelentette. Ebből 56 km-t 
tett ki a Hétközség-felföld-Piave közötti alpesi és 54 km-t a folyó menti szakasz. Az 
olasz hadvezetés már a háború előtt évtizedekkel e vonal mögötti térségbe kívánta ösz-
szevonni haderejét egy Ausztria-Magyarország elleni háború megvívásához. A stratégi
ailag kedvező, félkör alakú frontot kisebb erőkkel is lehetett tartani, a védelem támasz
kodhatott mind az alpesi, természetes előnyökre, mind a széles folyó által képzett 
akadályra, sűrű út és vasúthálózat kötötte össze a hátországgal, emiatt alkalmas volt se
gélycsapatok rendkívül gyors átalárendelésére, tartalékok előrevonására, erőösszponto
sításra. A stratégiai defenzív rendszer tengelyét a nehezen megközelíthető, a Brentától és 

Angelo Satti olasz hadügyminiszter, Poro tábornok, az olasz haderő helyettes parancsnoka, a különbizott
ság vezetője, Ruggeri-Laderchi tábornok, a IX. hadtest parancsnoka, Marieni tábornok, a Grappán bevetett mű
szaki hadtest parancsnoka, Luigi Loretti őrnagy, a IX. hadtest hadműveleti főnöke a Cornera delia Sera, 1920. 
okt. 16-i számában „Noi, italiani, al Piave. Testimonianze" („Mi, olaszok a Piavénái. Tanúságtétel") címmel 
összefoglalót adott a caporettói vereségről. A caporettói vereség okairól részletesen tudósít Caracciolo 163-
166. o., illetve Balek 161-162. o. 
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Piavétói határolt Grappa-masszívum képezte.5 Az olasz vezérkar már 1916-tól műszaki 
munkákat végeztetett a Piave, valamint mellékfolyói - Treviso, Méolo, Vallio, illetve a 
régi Piave meder: a Sile-mentén, továbbá a Grappán. A félig kész védelmi létesítmények 
megerődítése 1917 elején gyorsult fel, amikor a költségvetés külön 50 millió lírát bo
csátott a hadvezetés rendelkezésére. Luigi Cadorna tábornok olasz vezérkari főnök 1917. 
október 28-án, egy nappal a Monte Maggiore eleste és a Juliai-front összeomlása után 
egy műszaki hadosztályt vezényelt a Grappára és a Piave partjára, hogy november első 
hetének végéig fejezze be az erődítési munkákat, és hozzon létre legalább 3000 m mély
ségben egy további hevenyészett védelmi övet az erődök mellett, illetve a Montello-
háton.6 November elejétől pedig friss kötelékeket - 450 000 fő - és tüzérséget, elsősor
ban könnyülövegeket rendelt az új állásokba. A Piave mögött pedig gyüjtőtáborokat ál
lított fel a megbízható alakulatok kordonával összefogott, rendetlenül menekülő katonák 
- 300 000 fő - eredeti hadrendjének helyreállítására. 

Az olasz haderő - 4 hadsereg 14 hadtestében 35 gyalog-, 4 lovashadosztály és 1 
Bersaglieri mesterlövész-hadosztály - alapvető harcászati, hadműveleti köteléke a gya
loghadosztály volt. Ez 2 gyalogdandárból állt, a gyalogdandárok 2-2 ezredből, az ezre
dek 3 zászlóaljból. A hadosztályhoz tartozott 1 tüzérezred - 3 csoport, azaz osztály 3-3 
könnyüüteggel, ütegenként 6 csővel és egy közepes vagy nehéz tüzérosztály 2 üteggel, 
azaz 4 csővel - , továbbá egy műszaki század és a törzsszázad. A gyaloghadosztály lét
száma 430 tiszt, 15 963 fő, 2693 ló, 58 löveg volt. A hadtest 2 vagy több hadosztályból, 
1 Bersaglieri-, 1 lovas-, 1 tüzérezredből, 1 nehéz tüzércsoportból, telefonos, műszaki, 
ellátó részlegekből állt. Állománya 2 hadosztállyal: 1100 tiszt, 38 150 katona, 8814 ló, 
60 hadtestközvetlen löveg. A két alárendelt hadosztály tüzérségével együtt összesen 176 
löveggel rendelkezett.7 

Az olasz hadvezetés 1917 végétől a nyugati hadszíntér tapasztalatait és a katonai kü
lönbizottság ajánlásait felhasználva mélyen tagolt, rugalmas védelmi rendszerekre tért át. 
Az általános séma szerint a peremvonalat többsoros drótakadályok, közöttük szöges
dróttal befont és aknákkal biztosított sodronykötelek jelezték.8 Az akadályok előtt elő-

5 Corriera della Sera, 1920. okt. 16. A front hosszát Caracciolo 400 km-re becsülte: Caracciolo uo. A va
lóságos hossz a terephullámok miatt jóval több volt. 

6 Cadorna már az első isonzói csaták kudarca után meggyorsította az alpesi-front-Piave találkozása melletti 
erődítési munkálatokat. Corriera della Sera, 1920. okt. 16. id. cikk. KA Untersuchung. B-234/19/21. Walter 
Schaumann-Peter Schubert: Süd-West-Front. Wien, Klosterneu burg. é. n. (a továbbiakban: Schaumann-
Schuberť) 32-34. o.; Schwarte 446-447. o. 

Az 1917. december végéig tartó harcokban az olasz haderő fokozatosan teremtette újjá az októberi had
rendet. Caracciolo 199. o., Beilage 1., 2., 4. A caporettói áttörés után megmaradt 2390 könnyűlöveg - 10 cm 
űrméret alatt - , 1534 közepes löveg- 10-15 cm között - és 62 nehézlöveg - 15 cm felett - helyett 1918. ápri
lisban 3300 könnyű-, 25Q0 közepes és 104 nehézlöveg állt a fronton. 1918. júniusban pedig a francia és angol 
segítséggel felfuttatott gyártó kapacitások révén a haderő több mint 7400 löveggel rendelkezett, ebből a fronton 
állt 3237 könnyű, 2922 közepes, 135 nehéz, összesen 6292 cső. Amadeo Torti: La guerra Italo-Austriaca 1915-
1918. Milano, 1927. 270. o. A francia és angol segélycsapatok közül 1918. márciusban, az Amiens elleni né
met offenzíva idején 6 hadosztály hazatért. Maradt a XIV. angol hadtest 3 (62 00 fő) és a francia XII. hadtest 2 
hadosztálya (32 000 fő). Caracciolo Beilage 5. 

Az új olasz védelem felépítéséről részletes elemzés nem készült. Foglalkozott vele: Österreich-Ungarns 
letzter Krieg 1914-1918. Band VII. Wien, 1938. (a továbbiakban: ÖULK) 214-216. o. KA 
Kriegswissenschaftliche Manuscripte zum Kriege 1914-1918 (a továbbiakban: Kw. Ms.) Feldmarschall-
leutenant Ludwig Golginger: Warum wir unterlagen. Allgemeine Serie (a továbbiakban: A)-49. KA Kw. Ms. 
Generalmajor Anton Pitreich: Die k. u. k. Piave front. II. Italien (I.)-1918/18. Ugyanakkor a témával részlete-
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retolt figyelőőrsök, az osztrák-magyar parancsnoki telefonokat lehallgató híradó cso
portok, biztosító részlegek települtek, hogy idejében jelentsék a meglepetésszerű táma
dásokat. A kirendelt katonáknak a rohamok előtti tüzesapások idején is el kellett látniuk 
a szolgálatukat, csak az előrelendülő ellenség láttán vonulhattak vissza.9 

Az akadályok mögött húzódott a mintegy két km széles első harci zóna első állása -
500 m-es sáv - , amely kettő-négy párhuzamos lövészárokból és összekötő árkokból állt. 
A második állás két-három árka a zóna utolsó 500 m-ét foglalta el. Az állásokat mintegy 
1 km-es, akadályokkal, támpontokkal, óvóhelyekkel, géppuskafészkekkel, aknavető ki
lövőhelyekkel, előrejutási terepszakaszokon ellenállási körletekkel megerősített köztes 
térség kötötte össze. 

A második állás mögé települtek a hadosztálytüzérség könnyű- és közepes lövegei, 
illetve az elől védő ezredek legszükségesebb „impedimenta" részlegei. Az újabb akadá
lyok hálózata után kezdődött a második harci zóna, állásokkal, köztes térséggel, tüzér
séggel, kiszolgáló alakulatokkal.10 A hadosztályok 12 zászlóalja egyharmad-egyharmad 
arányban szolgált egymás mögött - az ezredek egymás mellett - az első állásban, vagy 
tartózkodott készültségben a második állásban, vagy pihent. A zászlóaljak 12-12 gép
puskája az első harci zónában települt, esetenként csak a kezelőszemélyzet egy része 
változott. Védelemben a hadtestparancsnokság és a hadtestközvetlenek hónapokon ke
resztül a helyükön maradtak, csak a hadosztályok váltották egymást.] ' 

1918 első felében, a hosszú ideig tartó védelmi harc alatt a magasabbegységek pa
rancsnokai lényegében lemondtak a séma szerinti, megszakítás nélküli vonalakról. Az 
ellenséges pergötüz a lövészárkok jelentős részét gránáttölcsérek halmazává rombolta, a 
szívós ellenállás lelke az épen maradt tüzelőállások sora maradt. Az árkok a biztonságos 
közlekedést szolgálták. Felértékelődtek a harccsoportok - többnyire félszakaszok, köny-
nyű és nehéz géppuskákkal, aknavetőkkel, lángszórókkal, kézigránátvetőkkel, tüzérségi 
figyelőkkel, híradókkal - , amelyek század-, zászlóaljkörletekké szerveződtek. 

Fontos szerephez jutottak a köztes térségek. A nem belátható mélységi zóna védet
tebb volt az ellenséges tüzérségi tűztől. Az egymásnak tűztámogatást nyújtó géppuska
fészkek, támpontok, ellenállási terepszakaszok hálózata módot nyújtott a betört ellen
séggel szembeni rugalmas védekezésre, tartalékok bevetésére. A magasabbegységek 
parancsnokai a helyszínen dönthettek el, hogy az első állásban fogják-e fel a szemben 
állók támadását, vagy a biztosítók kivételével visszavonulnak-e az előnyomulok elől a 
második állás előtti köztes térségbe, ahol az osztrák-magyar tüzérség már csaknem ha
tástalan, és ellenlökéssel-ellencsapással állítják vissza az eredeti helyzetet, vagy offenzí
va esetén kiürítik-e teljesen az első zónát, izolálják, és oldalazó tűzzel semmisítik meg a 
felbomolva előrelendülőket.12 A Hétközség-fennsíkon a parancsnokok csak korlátozottan 

sen foglalkozni kívánó Peter Fiala: Die letzte Offensive Altösterreich. Boppard am Rhein. 1967. az olasz vé
delmet nem elemzi és hasonlóan hiányos Schaumann-Schubert idézett munkája is. Az akadályrendszerekről jól 
tájékoztat: KA Neue Feldakten (a továbbiakban: NFA) 1918. 13. Korps. Karton 1795. Operations-Nummer (a 
továbbiakban: Op.) 501/10-XLVI. 

9 KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 501/10-XLVI. 
10 KA Kw. Ms. A-49.; Balek 265., 267-274. o. 

Caracciolo 199. o.; Schwarte 447. o. 
12 Balek 274. o. 
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élhettek a második vagy harmadik lehetőséggel, mert az első árok és a felföld déli pe
remhegyei között alig 4-5 km volt a távolság, az utolsó gerincek mögött pedig kiszol
gáltatottan feküdt az észak-olasz síkság. 

A hátrányt az olasz hadvezetés nagy erőkkel csökkentette: a Hétközség-felföldön első 
lépcsőben a teljesen feltöltött 6. hadsereget - 7 hadosztály, ebből l-l angol és francia -
vetette be, több mint 1000 löveggel. Az Astico és a Brenta közötti ellenállási vonal cent
rumát védő XIV. angol és XII. francia hadtestek elsőlépcső-hadosztályai mögött további 
2 angol és 1 francia hadosztály sorakozott fel a Piave-front tartalékának részeként. A 6. 
hadseregparancsnok kötelékeivel és műszaki századaival a peremhegyekig húzódó 4-6 
km-es mélységben 7 állást létesíttetett, lemondott a megszakítás nélküli lövészárkokról -
az első állás kivételével -, helyettük szívós védelemre alkalmas, ellenséges tüzérségtől 
alig megfigyelhető és bombázható támpontrendszert hozott létre. A támpontokból sza
kasz-század-zászlóalj ellenállási körletek alakultak, őket erősítették a könnyű géppuskák, 
míg a védelem gerincét képező nehéz géppuskák sakktáblaszerűen települtek a támpont
októl különálló fészkekben. 

A Hétközség-fennsíkon védő parancsnokok arra készültek, hogy harcban hagyják a 
technikát érvényesülni, s a katonákat csak a végső erőkifejtéskor vetik be. A géppuskák 
különösen ott jutottak szerephez, ahol az erősen átszegdelt terep miatt a tüzérség oldala
zó tűzhatása kevésbé érvényesült. A felföld jelentős részét - az Ény-DK irányú Astico 
és a beletorkolló É-D irányú Ássa melletti, mintegy 3 km széles, kopár, illetve ligetes 
sávot, valamint a Brenta jobb partján elterülő 4 km-es fátlan területet kivéve - csaknem 
20 km széles, 4-6 km mélységű tűlevelű erdő borította. 1917. december vége és 19t8. 
június közepe között az angol és francia csapatok és az olasz műszakiak munkája ered
ményeképp az erdő a Piave-frontnak a Grappa melletti másik nagy védműve lett. A fel
deríthetetlen területet behálózták a természetes akadályok, a fák közé kihúzott érintésre 
robbanó szögesdrótkötegek, támpontrendszerek, géppuskafészkek, aknavetőállások, 
lángszórós rajok fedezékei, 15 m mély óvóhelyek, az erdő közepén emelkedő Monte 
Lemerle (1224 m) betonerődjei, sziklákból emelt sáncvonalak, tüzérségi tüzelő- és váltó
állások. Az erdő mindent rejtett. 

A legkiválóbb osztrák-magyar tüzérek sem tudták telitalálattal kilőni a védelmi ele
meket, csak a lőszerpocsékoló tömegtűz véletlen hatásaiban bízhattak. Egyedül a gáztá
madással lehetett megsemmisíteni az élőerőt, az olaszok azonban kicserélték a gázálar
cokat, az előretolt telefonlehallgatók pedig pontos információkat szereztek a 
gáztámadások kezdetéről.13 A felderíthetetlen erdei védelmet csak megkerülni lehetett, 

Rudolf Kiszling: Die Durchbruchschlachten an der italienischen Front. KA Kw. Ms. I./1918. Nr. 21., KA 
Kw. Ms. A-49.; Caracciolo 199. o. Az olasz védelem szilárdságának bemutatását néhány fontos részlettel se
gítették: KA NFA 13. Korps. 1918. Karton 1795. Op. 501/10-XLVI., továbbá KA Untersuchung. B-234/19/6.: 
Maximilian Lauer ezredes, az 59. gyalogezred parancsnokának 1919. máj. 20-i jelentése; KA Untersuchung B-
234/19/5.: a VI. hadtest dandárparancsnokának, Konstantin Wasserthal tábornoknak 1919. szept. 5-i jelentése; 
KA Untersuchung B-234/19/13.: Rudolf Handel-Mazetti ezredes, a l l . tábori vadászzászlóalj parancsnokának 
1920. júl. 7-i jelentése; KA Untersuchung B-234/19/14.: Rudolf Frank ezredes, a VI. hadtest 26. hadosztály tü
zérdandár parancsnokának 1920. máj. 23-i jelentése. A 6. olasz hadsereg - az erdő nyugati szélétől a Brentáig 
- mintegy 30 km-es sávot védett, 1220 könnyű-, 341 közepes és 28 nehézlöveggel. OULK VII. Band. 236. o. 
(Az aknavetők számáról nem került elő adat.) Az osztrák-magyar felderítés 1918. május eleji összesítése sze
rint a 6. olasz hadsereg 695 löveggel rendelkezett. KA NFA AOK Italien-Gruppe (a továbbiakban: I. Grp.) 
1918. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. Az olasz vezérkar valamennyi, fronton álló seregének legalább 
1000 löveget adott. A 6. olasz hadsereggel szemben álló 11. osztrák-magyar hadsereg a Hétközség-felföldet 
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szemből elsöpörni nem. A medence nyugati szegélyén, az Astico-Assa part menti, kopár 
részein elvileg be lehetett törni Arsiero városa felé, az olasz harci zónák mélységébe, eh
hez azonban az első rohamozó lépcsőnek birtokba kellett vennie az olasz peremvonal 
felett uralkodó Sculazzon (1100 m) magaslatát, és kikapcsolni a hegyi állásokat oldalazó 
tűzzel védő ellenséges lövegeket.14 A Hétközség-felföld keleti, Brenta menti kopár részét 
hegyi állások biztosították a Monte di Val Bella (1312 m), Col del Rosso (1276 m), Col 
d'Echele (1108 m) csúcsain, illetve a peremvonallal csaknem párhuzamos Frenzela-
szurdoktól délre a Monte Melago (1827 m) és Cima Ecker (1366 m) magaslatain. Az 
uralgó pontok birtoka lehetővé tette, hogy az olasz tüzérség nagy távolságból állandó 
tűzzel árassza el az osztrák-magyar előrevonási utakat, terepszakaszokat, összpontosítási 
körleteket, lőszer- és élelmiszerdepókat. Ugyanakkor a 6. olasz hadsereg e kopár térsé
gen számos megtévesztő tüzelőállást, fedezéket létesített, hogy a repülő-felderítés utáni 
tűzcsapások kíméljék a bevetett erőket és eszközöket. A Brenta jobb partját védő had
osztályokat hatásosan tudták támogatni a Grappára telepített lövegek is. A 6. hadsereg 
tartalékainak gyors bevetését, utánpótlását szolgálta a Hétközség-fennsíkra vezető fo
gaskerekű vasút és a Brenta völgyében futó Padua-Bassano-Val Sugana vasút, továbbá 
a jelentős számú teherautóból álló szállítólépcső.15 

A Grappa-masszívum, egy 1775 m magas, légvonalban 18 km széles, a Brenta és a 
Piave folyóval határolt tömb, az itáliai hadszíntér legfontosabb erődítménye volt. Az 
1917-ben a folyóközbe rendelt műszaki hadtest, kivezényelt munkásokkal és a védelem
re rendelt katonákkal jó munkát végzett. Dél felől teherautók számára is járható út veze
tett fel a tetőig, amelyre motoros vontatók, ökörfogatok vonszolták fel a nehézlövegeket. 
Az ágyúk, tarackok zöme föld alatti, bombabiztos kavernákba települt, amelyeket föld
alatti járatok kötöttek össze. A Grappa fennsíkján két hatalmas erőd épült. A masszívum 
keleti lejtője és a Piave között, a Montello-hát felé 5 km mélységű lövészárokrendszer 
létesült, a házcsoportok megerődített támpontokká változtak, A Grappa alacsony elöhe-
gyei - Monte Tomba (868 m), Monte Spinuccia (1305 m), Monte Raniero (1246 m), Col 
Moschin (1278 m) - messzehordó lövegekkel védett megerődített körletekké épültek ki, 
mögöttük 2-3 harci zóna húzódott 4-6 állással. A két folyó közötti front íve meghaladta a 
20 km-t. Az erős védelmi rendszert a 4. olasz hadsereg 7 hadosztálya szállta meg, min-

keresztülszelő Astico folyó és a Piave közötti sávból a felföldön a Brenta-folyóig 28 km-t, a Brenta és a Piave 
között 18 km-t szállt meg. 

14 KA NFA 1918. AOK 1. Grp. Karton 538. Op. 142.033. KA NFA 1918. 6. Infanterie-Division (a továb
biakban: ID) Karton 361. Kriegstagebuch von Feldmarschalleutenant Josef Ritter von Schilhawsky (a további
akban: Schilhawsky). Az Astico és az Ássa között harcoló hadosztályparancsnok 1918. február és október kö
zött naplójában rögzítette észrevételeit a harc napi eseményeiről. A terepről és az angol védelemről a szkepszis 
hangján nyilatkozott. L. uo. ápr. 24., máj. 3., 5. 27., jún. 1„ 6., 8-i bejegyzések. „...Übersicht über die Gelände 
ergibt, dass die Angriffsaufgabe der Div. sehr schwehr werden wird, denn der Raum ist sehr gross und rings 
von Höhen beherrscht. Insbesondere drängt sich auf, dass das Vorgehen gar nicht möglich ist, so lange die 52. 
ID [szomszéd hadosztály - B. L.] den Mt. Lemerle nicht genommen hat. Sculazzon [bastionartig vor
springender, sehr stark ausgebauter Teil der it. Linien] muss stark niedergehalten und dann direkt angegangen 
werden [Sturmbaon]." Május 3-i bejegyzés. 

15 KA NFA 1918. 11. Armee. Generalstabs-Abteilung (a továbbiakban: Gst. Abt.) Karton 583. 
Lagemeldungen, Heft. 54. jún. 2-15. A hadműveleti napló.szerint az osztrák-magyar tüzérségi fölény e térsé
gében egyáltalán nem érvényesült. Uo. Hasonlóan nyilatkozik Rudolf Jank ezredes. KA Untersuchung B-
234/18/14., illetve B-234/19/10. 
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tégy 1000 löveggel, a hadsereg mögötti tartalékok a Padua-Bassano vasúton vagy teher
autókon órák alatt a veszélyeztetett szakaszokra érkezhettek. 

A Grappa áttörhetetlen bástya volt, erejét egyedül csak a francia Verdunhöz lehetett 
mérni. A hadseregparancsnok az első állásokban készült felfogni az offenzívát.16 

Conrad von Hötzendorf tábornagy, a 10. és 11. hadseregből álló alpesi hadseregcso
port parancsnoka egy esetleges offenzíva végrehajtásakor a Brenta és a Piave közötti tá
madást csak azért tartotta problematikusnak, mert az olasz peremvonalakhoz igen rossz 
és a Grappáról, illetve az előhegyekröl jól tüz alatt tartható utak vezettek. Kevés módot 
látott a saját közepes és nehéztüzérség összpontosítására, csapatok gyülekeztetesere. A 
Grappa és a Piave közötti szakaszhoz vezényelt XV. osztrák-magyar hadtest parancsno
ka egyéb okok miatt is szkeptikus volt a sikert illetően. Ő is hiányolta a fedezékek rom
bolásához nélkülözhetetlen közepes lövegeket és nehézlövegeket, ugyanakkor számításai 
szerint a sávjában álló előhegyek birtokba vételéhez, a legkedvezőbb feltételek esetén is, 
legkevesebb 15-16 órai harcot látott szükségesnek. A napi harcidőt 17 órában számolta. 
Az előhegyek után pedig még hadtestére várt a Grappa keleti lejtőjének megrohamozása. 
Előnynek számított egy sikeres gáztámadást, hátránynak egy olasz ellentámadást. Ösz-
szességében a Grappa elleni hadműveletet kérdéses vállalkozásnak ítélte.17 Conrad az al
pesi offenzívára készülve igyekezett megnyugtatni tábornokait és vezérkari tisztjeit. Sa
ját ismereteire és a caporettói tapasztalatokra hivatkozva állította, hogy az olasz állandó 
erősségek, néhány elenyésző kivételtől eltekintve, korábban nem akadályozták döntően 
az osztrák-magyar támadó tevékenységet. Csekély értékű építményeknek nevezte őket, 
amelyek elégtelen páncélos erővel, gyenge betonfedéllel rendelkeznek, és feltételezte, 
hogy csak rövid ideig tudnak ellenállni az osztrák-magyar tüzérségnek. Véleménye sze
rint az olasz erődítési kísérletek 1917-ig hadászati kudarccal jártak, a hegyek közötti 

Cornera delia Sera, 1920. okt. 16. id. cikk. A KA Kw. Ms. 1/1-918. Nr. 21. emlékiratban Kiszling tábor
nok az olasz zárótűz erejéről megállapította, hogy jelentősen csökkentette a Grappa elleni támadás esélyeit. 
Ugyanakkor a masszívumon kiépített olasz erődrendszert az emlékirat megfogalmazásakor sem tartotta le
küzdhetetlennek. Uo. Goiginger altábornagy szerint az áttöréshez birtokba kellett volna venni időben a Monte 
Tombât. Külön lehetséges előnyként említette, hogy a Grappán nem harcoltak sem angol, sem francia kötelé
kek, az olasz ezredek harcértékét pedig igen alacsonynak ítélte. KA Kw. Ms. A-49. Az előhegyek birtokáért a 
szemben állók nap mint nap súlyos harcokat vívtak. A harcok hullámzásáról részletesen tudósítanak a hadsereg 
hadműveleti naplójának adatai. KA NFA. 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 583. Lagemeldungen. 1918. janu
ár-június. A Grappán védő olasz erők hadrendjéről Caracciolo 199. és 203. o. 

1 Conrad helyzetmegítélését 1918. április 12-én fogalmazta meg. KA NFA AOK 1918. I. Grp. Karton 
538. Op. 142. 033. „Der Hauptangriff soll ein grosses, entscheidendes Resultat bringen - es muss daher für ihn 
das Maximum an verfügbaren Infanterie-und Artilleriekräften zur Geltung gebracht werden können. Dies ist in 
dem Raum zwischen Astico und Brenta in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich; in jenem zwischen 
Brenta und Piave nicht denn es ist ganz ausgeschlossen hier 16 Divisionen zu entwickeln und materiell zu 
versorgen und ebenso ausgeschlossen jene Masse an Artillerie zu plazieren und rechtzeitig zu munitieren... Im 
Raum Brenta und Piave besteht ausser den Talstrassen an den beiden Flügeln nur die einzige fahrbare Strasse." 
Uo. A harcidő és a feladat közti súlyos ellentmondásról számol be KA NFA AOK. 1918. I. Grp. Karton 538. 
Op. 148. 142. szám alatt, a XV. hadtestparancsnokának 1918. máj. 15-i jelentése. A Grappán felállított olasz 
erők tüzérségét az osztrák-magyar felderítők meglehetős pontossággal jelezték: 639 löveget számoltak össze 
1918. áprilisban. KA NFA AOK 1918. I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. A lövegszám júniusig 
többszáz csővel nőtt. Gaetano Giardino olasz tábornagy, a Grappát védő 4. hadsereg parancsnoka a Brenta-
folyó jobb partján harcoló olasz hadtest tűztámogatására az alábbi lövegeket bízta meg: 11 csoportban 34 üte
get, 84 ágyúval, 44 tarackkal és 12 mozsárral, továbbá szükség esetén 4 csoportban 11 üteget 12 ágyúval, 24 
tarackkal és 8 mozsárral. Aknavetőkről nem tájékoztat. Gaetano Giardino: II fuoco del Grappa (15 giugno 
1918). Roma, 1935. 16. o. 
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erődvédelem néhány sikere csak a parancsnokok helytállásának volt köszönhető. S bár 
elképzelhetőnek tartotta, hogy az olaszok, tanulva a kudarcokból, néhány állandó erős
séget kiegészítettek kavernákkal, azt állította: az offenzívára induló csapatok nem fognak 
találkozni tökéletesen kiépített erődrendszerrel.18 

A Grappától délre fekvő Montello-hátat kelet felé elsősorban a tavaszi olvadásoktól 
és esőzésektől megáradt Piave védte, amelynek közvetlenül a víz felőli partja meredeken 
emelkedő, egymáson fekvő sziklateraszokból állt, és uralkodott mind a túlsó parton al
kalmas gyülekezési körletek, mind az erőszakos átkelésre alkalmas helyek felett. A 
Montellóra rendelt 8. olasz hadsereg - 3 hadosztály - elsősorban a peremen koncentrálta 
erőit, amelyeket jelentős számú tüzérséggel erősített meg, továbbá mintegy 5-6 km 
mélységű védelmi rendszert szállt meg. A kiemelkedő pontokon épült erődökbe géppus
kákkal és gyorstüzelésű ágyúkkal támogatott harccsoportokat telepített, amelyek bizto
sító vonala mögött közepes és nehézágyúkból, tarackokból álló tüzérösszpontosítást ho
zott létre. A lövegeknek oldalazó tűzzel, a kijelölt bombázó repülőgépszázadokkal 
együttműködve kellett megakadályozniuk az erőszakos átkeléshez gyülekezést, szétver
niük az erőszakos átkelők pontonjait, egy esetleges hadihídépítést. A parancsnokok ru
galmas ellenállásra kaptak felhatalmazást. Az osztrák-magyar támadás kezdetekor a pe
remre épített védővonal kivételével kivonhatták katonáikat az előtérből. Esetleges 
áttöréskor az első állásba jutottakat a szomszédoknak kellett izolálniuk, a tüzérösszpon
tosításnak zárótűzzel kellett megakadályoznia mind a hídfő kiszélesítésére tett kísérlete
ket, mind a mélységi zónába kijutottak előrehaladását, a tartalékoknak pedig a keskeny 
zónába szorított ellenség ellen kellett erős csapásokat mérniük. A Montello-hát olasz vé
dői műszakilag jól kiépített harci zónákkal, tüzérösszpontosítással, rugalmas mélységi küz
delemre előkészített tartalékállásokkal készültek az ellenséges offenzíva fogadására.19 

A Piave alsó szakaszán a 3. olasz hadsereg 6 hadosztálya szállta meg a harci öveket, 
illetve a mellékfolyók partjainál épült erődöket. A 3. hadsereg rugalmas védekezésre ké
szült. A Piave-front első lépcsőjében felsorakozott négy olasz hadsereg mögött, közvet
lenül, 9 hadosztály állt tartalékban, közöttük a Hétközség-fennsík angol és francia had
osztályát támogató, már említett 2 angol és 1 francia hadosztály. Vasúton, fogaskerekű 
vasúton, teherautókon bármikor előrevonhatóak voltak a Padua és Vicenza térségében 
álló olasz főparancsnokság stratégiai tartalékai is: a 9. hadsereg 11 hadosztálya.20 

18 Conrad parancsnoki tájékoztatója. 1918. május 28. KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 
25-.000/4. 

19 KA Kw. Ms. A-49. A Montellóval szemben álló 6. hadsereg parancsnoka, József főherceg vezérezredes, 
kétségbeesetten sürgette az AOK-tól az új típusú gázlövedékek - mustárgáz - kiutalását, amelyre az olasz ka
tonáknak még nem volt ellenszerük. „Ich brauche dicsen Munition unbedingt [József fhg. kiemelése - B. L.], 
um eine Artilleriegruppe - Monte Suide [a 8. olasz hadsereg tüzérösszpontosítása - B. L.] - fúr mehrere Tage 
zum Schweigen zu zwingen. Der einfache Grund dazu ist, dass sie unbedingt 2 mal so stark ist, wie meine, die 
ihr gegenübersteht und gut eingebaut ist; während meine zwischen Vidor und Falze [Piave menti olasz helysé
gek - B. L.] im letzten Moment in der dichten Kultur nur von laub verdeckt auffahren muss... Diese meine 
Forderung sollte nicht abgewiesen werden, denn von ihrer Erfüllung ist das los aller Batterien im Soligobecken 
[a 6. hadsereg offenzívára kijelölt tüzérösszpontosítási körlete - B. L.] abhängig..." 1918. ápr. 29-i levél. 
Johann Waldstätten vezérőrnagy, az AOK hadműveleti osztályának vezetője válaszából: „... Im vierten 
Kriegsjahr werden die Einschrenkungen, die wir uns auf materiellen Gebiete auferlegen müssen, immer 
drückender. Wenn wir Dinge nicht haben, können wir sie nicht geben..." Baden, 1918. jún. 1. Mindkét levél: 
KA NFA AOK I. Grp. 1918. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 

20 Caracciolo 198-199., 202-205. o. 
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A Piave-fronttól nyugatra, a svájci határig húzódó magashegyi terepen - az ún. 
„gleccserfronton" - az olasz hadsereg nem számolt offenzívával. A 3500-4000 m magas 
Ortler-Presanella-Adamello-Judikarien óriásain át nem lehetett nagy katonatömegeket 
mozgatni. A Garda-tó és az Adige medencéjében modern, páncéltornyos erődök és ki
épített harci zónák torlaszolták el az utat, az Adige és a Hétközség-felföld között pedig 
magashegyi állások zárták le az átjárókat. A svájci határ és a felföld között a 2. olasz 
hadsereg 12 hadosztálya és 6 alpesi vadász magasabbegysége megbízhatóan ellenőrizte a 
frontot.21 A Hétközség-felföld és a Piave közötti olasz, angol, francia erőkkel védett al
pesi frontot sem lehetett a caporettóihoz hasonló módon, valamelyik gyenge ponton át
törni, mert nem volt gyenge pontja. 

Más okok is szerepet játszottak az áttörés illuzórikusságában. A katonai kötelesség 
elmulasztása miatti, a Monarchia katonai vezetőivel szembeni parlamenti vizsgálat foly
tatói a bécsi képviselőháznak adott 1921. november 11-i jelentésükben többek között 
kimondták: „1918 első felében minden anyagi eszközből kevés volt, pedig a keleti fron
ton szabaddá váló, nagy kötelékek átmeneti megkönnyebbülést okoztak. Az olaszok ve
lünk szembeni, fegyverszámban, lövegek tömegében, lőszerdotációjában meglévő fölé
nyét mégis csak nehezen tudtuk kiegyenlíteni az áttörési terepszakasz szűkítésével és a 
bevetendő erők összpontosításával. A harceszközök és segédeszközök kiegyenlítéséhez 
szükséges előrevonási utak és állások kiépítése pedig lehetetlen volt a teljesítőképes 
munkaerő hiányai miatt. Az akkori harceljárásokban különösen hatásos gázlövedékek 
alkalmazását a technikailag alacsony szintű, gyenge kémiai iparunk korlátozta. A szállí
tási viszonyokat különösen rossznak kell minősítenünk. A nagy felvonulást, amely min
tegy három hónap alatt az offenzívához szükséges erők és eszközök összpontosítását ol
dotta volna meg, csak fővonalakon lehetett végrehajtani, amelyet jelentősen akadályozott 
a szénhiány, a lokomotívok állandó javítási igénye, a vagonok hibái, a szolgálattevők 
hanyagságai. A vasúti szállítás az egyik krízishelyzetből a másikba zuhant. A szállítási 
helyzet különösen Dél-Tirol felé volt kedvezőtlen, mert itt a forgalomért felelős civil és 
katonai szervek teljesítményét lehetetlen volt tovább fokozni. Az egyetlen Dél-Tirolba 
vezető vonalat Franzensfesten át Bozenbe azok a szerelvények kötötték le, amelyek a 
bozeni hadsereg [a 10. hadsereg - B. L.] fenntartását és utánpótlását szolgálták. Ezért ki 
kellett zárni az offenzívához szükséges felvonulás dél-tiroli szállításait, ha intenzív, tehát 
rövid idő alatti összpontosításról lett volna szó. A felvonuláshoz a Pontafelén és Görzön 
átvezető, olasz vasutak teljesítményét növelni lehetett..."22 

Nem volt esélye annak az osztrák-magyar vezérkar által táplált reménynek, hogy a 
támadók az első napi lendülettel birtokba vehetik az olaszok első harci zónáját, és kijut
nak a tüzérségi sávba. Még reménytelenebb illúzió volt Conrad terve is, hogy a felföldön 

Caracciolo uo. 
22 

KA Untersuchung. Besonderer Bericht an die National-versammlung. B-234/19/21. Az olasz védelem 
fölényéről beszélt Arthur An von Straussenburg vezérezredes, a Monarchia vezérkari főnöke is A központi 
Monarchiák harca és összeomlása c. művében (Budapest, 1942. 166-167. o.) a Luciano Magrini professzor 
kérdéseire adott válaszában kifejtette, hogy az olasz védelem ereje felülmúlta a támadókét. Kiemelte az olasz 
tüzérség mérhetetlen gazdagságát, lőszertömegét, legújabb aknavető gránátjainak hatékonyságát, a 
megnövekedett tűzhatást, a tökéletes tüzelj árasokat. Legerősebb védelmi körletnek a Hétközség-fel földet tar
totta, a Grappát bevehetetlennek ítélte, és megjegyezte, hogy az offenzíva előkészítésekor számolt a masszí
vumon berendezkedett védelem szívósságával, és ezért meg akarta kerülni. 
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bevetett csapatok az áttörés után rövid idő alatt elérik a közelebbi célt, az erdő déli sze
gélyét, és a tartalékokkal betörhetnek az olasz síkságra.23 A Monarchia elsőlépcső
hadosztályai, különösen a l l . hadsereg csapatai 1918. június előtt tapasztalatokat sze
rezhettek az olasz védelem szívósságáról, az ellentűzcsapások hatásairól, amelyekkel 
megtörték a fontos pozíciókért folytatott osztrák-magyar kísérleteket: 1917. november
ben a Grappán, decemberben a felföldön, januárban a Monte Val Bella-Col del Rosso-
Col d'Echele vonalon, majd a Frenzela-szurdokban, márciusban az Assa-völgyben. A 
11. hadsereg az 1917. november és 1918. március közötti eredménytelen harcokban 
51 800 főt veszített úgy, hogy a hadosztályoknál a nyugalmi periódusokban havonta 
mintegy 900 fő halt meg, került fogságba vagy szenvedett súlyos sebesülést.24 

Az alpesi hadszíntéren az ellenséges tűz mellett természeti veszélyektől is szenvedtek 
a katonák. Kőomlás, lavina, csúszós hegyoldal, robbanástól kiszakadt fák, sziklatörme
lékek, figyelést akadályozó köd, hirtelen viharok, villámcsapás, rettenetes hideg, kifűt-
hetetlen pihenőhelyek, menetben és heves harcban a levegőhiány ugyanúgy hozzájárul
tak a veszteségekhez, mint a küzdelem. A magashegyi viszonyok a csapatoktól a tűrő- és 
teljesítőképesség maximumát követelték meg. Az önfenntartási ösztön ugyanakkor nö
velte a parancsnokokkal szembeni bizalmat, akik tudásuk és tapasztalataik segítségével 
enyhítették a veszélyek közvetlen hatásait. 1918 júniusáig az alpesi fronton a szemben 
állók csaknem ugyanazokban a lövészárkokban foglaltak tüzelőállást, ahol 1917 kará
csonyán, a kifulladt offenzíva után megkapaszkodtak. Magashegyi harcokban előnyt je
lentett a gerincvonalak birtoka, ahol a szél elfújta a gázt, ahonnan be lehetett látni az 
előterepet, amelyet nehezen lehetett megközelíteni, amelyről le lehetett kaszálni a táma
dó hullámokat és amely mögül ellenlökésre előretörhettek a pihent tartalékok. Ugyanak
kor a lövészárkok, a fedezékek kiépítéséhez robbantómesterek kellettek, hozzáértő mű
szakiak, a lövegek csak utak mentén települhettek, és a váltóállásokat sem lehetett 
távolabb kijelölni. A hegyi védelem fő eszköze a könnyen mozdítható géppuska és ak
navető lett. Jól képzett, rátermett katonákból álló kis kötelékek, gyenge erők is képesek 
voltak sok géppuskával, jól helyezett aknavetőkkel, kézigránátvetőkkel, lángszórókkal 
jelentős kiterjedésű területeket lefogni. A támadóknak is a gerincvonal birtoka jelentett 
előnyt: ott kellett harcba vetni a kifulladt, megtizedelt első lépcsőt követő, viszonylag 
friss erőkből álló tartalékot, hogy a túlsó lejtőn lendületből göngyölítsék fel az ellenség 
védelmi mélységének állásait. A völgyekben az előrehaladás ütemét a kísérő magaslatok 
megszerzésének üteme határozta meg.25 

Az osztrák-magyar frontvonal az olasz állásokkal párhuzamosan húzódott a svájci 
határtól a tengerig, a senki földjének szélességét a terep befolyásolta. Fél évig tartó, sza-

" KA NFA 13. Korps. 1918. Karton 1795. Op. 1288/14. Op. 604/4., Op. 501/10-XVIII., Op. 920., Op. 608/1. 
24 KA NFA Heeres-Gruppen-Kommando (a továbbiakban: HGK) Conrad. 1918. Karton 1856. Op. 2-22/8-

4.; KA NFA 1918. 6. ID. Karton 361. Schilhawsky naplója, ápr. 25., máj. 2., 3., 26., jún. 7., 8., 9., 11-i bejegy
zések; KA NFA 11. Armee Gst. Abt. Karton 583. Lagemeldungen. 6. 1., 6. 4., 6. 6., 6. 8.; Amedeo Tosti: 
Cronologia délia Guerra Mondiale 1914-1918. Roma, 1938. 176., 185., 187. o. 

KA Kw. Ms. A-49., Balek: 165-167., 169. o. Alfred Krauss tábornok, a caporettói áttörés egyik irányí
tója, a hegyi harcok szakértője önkéntelen parancsnoki gyakorlatnak is nevezte, hogy mindenki a magaslatok 
felé akart előretörni, és hogy a harci mozgás fellazította a kötelékeket. Végül a küzdelem a hegyhátakon külön
álló ütközetek formájában zajlott. Alfred Krauss: Die Ursachen Unserer Niederlage. Erinnerungen und Urteile 
aus dem Weltkrieg. München, 1923. (a továbbiakban: Krauss) 216-217. o. 
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kadatlan pozíciónyerésért folytatott harc eredményeképp a császári és királyi csapatok 
perem vonala is kedvező magaslati vonulatokra támaszkodhatott: a szemben állókat né
hol csak kétszáz méter, néhol több mint két kilométer választotta el egymástól. Az oszt
rák-magyar védelmi séma sokban hasonlított az olaszokéhoz, ugyanakkor az ellenállási 
sáv keskenyebb volt és kevésbé megerődített, kivéve a gleccserfrontot, a Garda-tó térsé
gét és a Hétközség-felföld nyugati medencéjét. Az akadályrendszerek mögött húzódott a 
csaknem 2 km széles legkülső védelmi zóna, amelynek el kellett hárítania a kisebb ellen
séges előretöréseket, felderítő- vagy járőrtámadásokat. A zónát bizonyos értelemben 
táboriőrs- vagy járőrövezetnek is lehetett tekinteni. A géppuskával és aknavetővel felsze
relt csoportoknak biztosítaniuk kellett a fő védelmi övet, megfigyelni az ellenséget, le
hetőséget nyújtani a tüzérségi megfigyelő tüzvezetők munkájához. A legkülső állásban 
néhány lövészárok szolgálta a biztonságos közlekedést, a területet ugyanakkor behálóz
ták a támpontok, géppuskás, gránátvető, aknavető, lángszórós csoportok fészkei, a tü
zértisztek figyelőpontjai.26 A peremvonal elé, a senki földjére minden napszakban meg
figyelő járőrök rajzottak ki. Ellenőrizték a biztosító posztokat, összecsaptak az olasz 
járőrökkel, foglyokra vadásztak, rajtaütöttek az ellenséges fészkeken. Csak a zászlóaljpa
rancsnokok írásos engedélyével mehettek csoportok a drótakadályokon túlra (ott is leg
feljebb a zászlóalj előtti sávba), azzal a megkötéssel, hogy sohasem mehetett ki együtt 
két cseh vagy két szerb katona. A járőrök csak a hadosztályparancsnok írásos engedé
lyével léphettek át a szomszéd zászlóalj sávjába, írás nélkül dezertöröknek minősültek, 
és a helyszínen agyon lehetett lőni őket. A zászlóaljak csak egyetlen őrzött kaput mű
ködtethettek az akadályokon, így a parancsnokok ellenőrizhették a katonák ki és befelé 
irányuló mozgását.27 

A legkülső védelmi zóna mögött kezdődött a mintegy 2 km széles, fő ellenállási öv 
első állása. Az 500 m széles állás két-három lövészárokból, összekötő árkokból állt, mö
götte 1 km mély köztes terület húzódott támpontokkal, géppuskafészkekkel, kézigránát
vető- és lángszórórajok fedezékével, óvóhelyekkel, könnyű- és hegyilövegek tüzelő és 
váltóállásaival. Az övhöz tartozott a köztes terület mögötti második állás két-három árka, 
nehézfegyverzetének fészkei. Az öv mögött sorakoztak fel a közepes űrméretű lövegek, 
a lőszer- és a felszerelés-depók, az ellátó és az egészségügyi intézmények. A második és 
a harmadik, a hadosztály-, hadtesttartalékok övében is árokrendszerek húzódtak - csak 
szükség esetén kellett megszállni őket - támpontokkal, géppuskafészkekkel és a nehéz
tüzérség állásaival, mögöttük foglaltak helyet a stratégiai tartalékba kijelölt hadosztályok 
és a hadsereg-hadseregcsoport tüzértartaléka, az erők működtetéséhez szükséges szerve
zetekkel, szállítólépcsőkkel. A császári és királyi haderő védelmi rendszerében a had
testparancsnokságok, a hadtestközvetlenek - a közepes és a nehéztüzérség -, és a nehéz
aknavető-részlegek mindig a helyükön maradtak, csak a hadosztályok cserélődtek, velük 
a hadosztály-tábori tüzérség is. A harci gyakorlat szerint erős olasz támadáskor, parancs
ra, ki kellett üríteni a legkülső sávot, a nehézfegyverzetet biztonságba kellett helyezni, és 

/ ö KA Kw. Ms. A-49. KA Kw. Ms. L/1918. Nr. 21. 
27 KA NFA 13. Korps. 1918. Karton 1795. A 11. hadsereg parancsnokának 1918. máj. 1-jei utasítása a 

dezertáció elleni védekezésről. Op. 2200/85. 
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az előretörőket a fő védelmi övből kellett visszaverni. A tartalékok ellenlökése, ellencsa
pása az eredeti állapot helyreállítását szolgálta.28 

Az alapvető osztrák-magyar harcászati-hadműveleti kötelék, a hadosztály, 1918-ban 
4 gyalogezredből - ezredenként 3 zászlóalj 4-4 századdal, technikai századdal, telefonos, 
aknavető, élelmezési szakaszokkal - , 1 tüzérdandárból - 2 tüzérezred, esetleg 1 nehéztü
zérosztály - , 1 rohamzászlóaljból, 1-2 lovasszázadból, hadosztály közvetlenekből és 
hadtápból állt, 26 000 fővel. Az ezred élelmezési létszáma: 106 tiszt, 3653 katona volt, a 
harci létszám 2818 puska, 24 géppuska, 4 aknavető.29 A hadosztály harci létszáma 15 
000 puska, 104 géppuska - a rohamzászlóalj 8 géppuskájával -, 16 aknavető, 60-75 lö
veg, továbbá a feladat és lehetőség szerint támogatásul adott ütegek. A hadosztály
tüzérség összesen 120-160 csővel rendelkezhetett. A 2-4 hadosztályból álló hadtestek a 
feladattól és a lehetőségektől függően a hadtestközvetlen tüzérséggel együtt 300-700 
ágyúval, többnyire improvizált légvédelmi ágyúval, tarackkal, mozsárral sorakozhattak 
fel a fronton.30 A hadrendi létszámokat a hadosztályok 1918-ban sohasem érték el. A 
veszteségek miatt 1918 márciusában a két sávhatár, a felföld nyugati részét átszelő 
Astico és a Piave közötti 46 km széles fronton a l l . hadseregnek alárendelt kötelékek 
közül első lépcsőben 12, a tartalékban 1 hadosztály harcolt, összesen alig 120 000 fővel. 
Különösen nyomasztó volt a hiány a tüzércsapatoknál - 8500 fő - , ami miatt számos 
üteg működésképtelenné vált, továbbá a műszaki századoknál és az utászszázadoknál -
50 %-os feltöltöttség - valamint a szállítószázadoknál.31 Az AOK a hiányok megszünte
tése, egyben a tervezett offenzíva előkészítése érdekében a keleti fronton az oroszokkal, 
illetve a románokkal kötött béke után feleslegesnek ítélt alakulatokat, illetve a fogságból 
szabadultakat - mintegy 500 000 főt - erős szűrés után átirányította a délnyugati had
színtérre. A keleti front parancsnoka utasítást kapott a hadifoglyok, a nélkülözhető ezre
dek, tábori zászlóaljak összpontosítására és megbízhatóság szerinti felmérésére. Alapelv 
volt: a nemzetiségi összetétel, a katonák hazafias érzése, uralkodó iránti hűsége, vagy a 
szociáldemokrata, esetleg bolsevik befolyás felderítése, újság ismerete, végül fizikai ál
lapota. Az AOK az offenzívához elsősorban a nemzetiségi szempontból megbízható 

Zö KA Kw. Ms. A-49. 
29 1918. májusi hadrend. KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1872. Op. 105.400. Az önálló tábori- és he

gyivadász-, a hegyi határvadász-, valamint a hegyivezető-zászlóalj 1200-1300 főből állt, 800-1000 puskával és 
8 géppuskával. Uo. 

30 KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 920.; KA NFA AOK 1918. I. Grp. Karton 538. Op. 
25.550/19.; KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 583. Op. 3074/6. 

31 * 
A hadosztályok márciusban 8500-10 500 fős harci létszámmal rendelkeztek. A technikai csapatok hiá

nyai elsősorban a hegyi felvonulási utak, a vízutánpótlási helyek, az Astico bal, illetve a Brenta jobb partja 
mentén szükséges kötélpályák kiépítését hátráltatták. A szállítólépcsők működési elve szerint a kirakodó állo
másoktól a lőszert, élelmet, technikai és egyéb eszközöket a hadsereg vagy a hadtest juttatta el a szétosztó ál
lomásokra. Innen a hadosztályok továbbították szállítólépcsőikkel az állásokba. Egy hadosztály napi igénye 
nyugalmas periódusben: 70 t élelem, 30 t lőszer, 30 t egyéb volt. Ehhez kellett legalább 2 lépcső 140 szekérrel 
- á 3 q rakomány - és legalább napi 2 forduló. A hadosztályok nem rendelkeztek a megfelelő számú szállító 
eszközzel és lóval. A kapacitáshiányt málhahordó századok pótolták. A l i . hadsereg 15 málhahordó százada 
egyharmados feltöltöttségű volt, a 101 orosz, a 23 olasz, a 16 szerb és 3 román hadifogoly málhahordó század 
kétharmados, létszámuk összesen mintegy 35 000 fő. Az orosz és a román foglyok tudtak kormányaik béke
kötéséről és nem akartak dolgozni. Megoldást az épülő kötélpályák beindítása hozhatott. 10 000 katona és 100 
mérnök dolgozott rajta. Málhahordásra az ezredek pihenő zászlóaljait vezényelték ki. Az állásokba rendelt 
hadosztályok a napi szükségleteiket sem kapták meg. KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1856. Op. 2-22/8-4. 
KA AOK 1918.1.Grp. Karton 538. Op. 141.020. 
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osztrák-, szudétanémet és sziléziai német, magyarországi sváb alakulatokat akarta felso
rakoztatni, valamint a hasonló értékűnek tartott magyar, horvát és bosnyák, illetve ve
gyes kötelékeket, továbbá néhány lengyel és rutén ezredet és csak szükség esetén csehe
ket, szlovákokat, szerbeket. Az AOK az uralkodó utasítására azonban megváltoztatta a 
bevetendő alakulatok listáját: az alpesi tartományok ezredeit vagy kivonatta az offenzíva 
előkészületeiből, vagy a már fronton állókat nem engedte feltölteni.32 A főparancsnokság 
1918 elején elrendelte az ezredek és önálló zászlóaljak hadkiegészítő körleteiben a 33., 
34., 35., 36., 37., majd márciusban a 38. és 39. menetformációk felállítását - 4-4 menet
század, egyenkint 150-200 fővel - és 12 hetes kiképzését. 

A kivezényelt tiszteknek gondoskodniuk kellett a hazafias, vallási nevelésről, harci tel
kesítésről, a katonák feltáplálásáról, a felszerelés tökéletesítéséről, a tiszthelyetteseknek 
pedig a praktikus gyakorlatok - szétbontakozás, előremozgás, fegyverkezelés, kézigránát
dobás, fedezékharc módjai és sok alaki - sulykolásáról. A lőkiképzés eredményei igen 
gyengék voltak: 100 lövésből 25-35 találat az álló alakos céltáblán már jónak minősült.33 

Az alpesi fronton, az Astico és a Piave között bevetésre kijelölt és a 11. cs. és k. hadsereg 
hadrendjébe beosztott harcoló alakulatok százalékos nemzetiségi megoszlása az alábbi volt: 

III. hadtest 
6. lovashadosztály 

6. dragonyos ezred: 69 cseh, 29 német 
8. dragonyos ezred: 65 cseh, 26 német, 6 rutén 
11. dragonyos ezred: 66 cseh, 30 német, 2 lengyel 
15. huszárezred:88 magyar, 7 szlovák, 3 német 

>l KA NFA 11. Armee. Gst. Abt. 1918. Karton 556. Op. 1900/11. Vegyes - telefon, légi, autó, egészség
ügyi, tüzér, műszaki, trén, fényszórós - legénységű csapatoknál nem volt szükség ellenőrzésre. Uo. Op. 
2662/2. Az uralkodónak az alpesi ezredek kíméletéről szóló utasítása: KA NFA HGK Conrad 1918. 2-12/4-6. 
Végrehajtására példa: A 6. hadosztály parancsnoka panaszkodott, hogy „...die schwachen Stände der Inf. 81. 
und 27. [Schilhawsky ezredei - B. L.] rücken mit 50-55 Mann starken Komp. aus. Was kann man von solchen 
Komp. verlangen! Wie sollen sie neben alle Gefechtshandlungen noch SicherungsDienst [sie!] machen, Relais 
aufstellen, Trägerabteilungen bilden?" Június 1-jei bejegyzés. Századai létszáma jún 9-én változatlanul 50-60 
puska és jún. 15.-én reggel is ennyi maradt. KA NFA 1918. 6. ID. Karton 361. Schilhawsky altábornagy naplója. 

33 
Az ezredek a háború kezdetétől általában havonta kaptak veszteségeik pótlására egy - számozott - me

netzászlóaljat - 800 fő -, kiképezve. A frissen beérkező alegységek még a hadosztály pihenösávjában további 
kiképzést kaptak, és hegyi vezetők segítségével hozzászoktak az alpesi terep- és klímaviszonyok veszélyeinek 
kivédéséhez. KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1856. Op. 2-2/6-17. Az új katonák féltek a magasban. Fizi
kailag jók voltak, de rendkívül ügyetlenek, gyakorlatlanok és önállótlanok. Bár lőkiképzésük nyugodt körül
mények között zajlott, fegyverkezelésben sok hibát követtek el, s az állásokban idegesség miatt sokkal rosz-
szabbul lőttek. KA NFA 11. Armee. Gst. Abt. 1918. Karton 556. Op.l 1900/11-0. A hazatért hadifoglyokból 
összeállított és ellenőrzött alegységek fegyelmi állapota rendkívül rossz volt. Fellépéseik hatást gyakoroltak 
más, nem hadifoglyokból álló alegységekre is. A front felé tartó szerelvényekről, osztrák területen, rendszere
sen lövöldöztek a vasút mellett legelésző állatokra, vagy a levegőbe, majd a falvakra, sőt Dél-Tirolban a kato
nai irányításra átvett szállókra, állomásokra, elektromos müvekre is. KA NFA 11. Armee. Gst. Abt. 1918. 
Karton 592. Tagebuch ápr. 16., 27. KA NFA HGK. Conrad. 1918. Karton 1856. Op. 2-11/30 k. A fronton álló 
lengyelek és ukránok egymás közti harcát, a csehek lázadását a magyar huszárok verték le. Judenburgot cseh 
alakulatok elfoglalták, kifosztották, lakói egy részét lemészárolták, és 24 órán keresztül megszállták a várost. A 
lázadás leverése után a maradék az erdős hegyvidékre menekült. KA NFA 6. ID. 1918. Karton 361. 
Schilhawsky naplója, mára 12., máj. 1., 30-i bejegyzések. 
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Az osztrák-magyar frontvonal 1918. június 15-én. Erich Ludendorff: Kriegführung und Politik. Berlin, 1922. 



6. gyaloghadosztály 
17. gyalogezred: 81,5 szlovén, 11,5 német 
27. gyalogezred: 75 német, 14 cseh 
81. gyalogezred: 66 cseh, 31 német 
127. gyalogezred: 69 német, 8 lengyel, 8 szlovén 

2. gyaloghadosztály 
6. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 96 szerb-horvát 
26. gyalogezred: 62 magyar, 35 német 
42. gyalogezred: 81 német, 16 cseh 
74. gyalogezred: 62 cseh, 37 német 

28. gyaloghadosztály 
7. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 94 szerb-horvát, 3 német 
11. gyalogezred: 72 cseh, 19 német, 6 szerb-horvát 
28. gyalogezred: 80 cseh, 10 szerb-horvát, 5 német 
47. gyalogezred: 72 német, 22 szlovén 

XIII. hadtest 
38. honvéd gyaloghadosztály 

21. honvéd gyalogezred: 54 magyar, 42 román, 3 német 
22. honvéd gyalogezred: 53 román, 42 magyar, 3 szlovák 
23. honvéd gyalogezred: 58 szlovén, 34 magyar, 5 német 
24. honvéd gyalogezred: 51 magyar, 38 román, 8 német 

16. gyaloghadosztály 
2. gyalogezred: 50 magyar, 32 román, 10 német 
31. gyalogezred: 63 román, 22 német, 13 magyar 
52. gyalogezred: 67 magyar, 21,5 német 
138. gyalogezred: 52 román, 34 magyar, 10 német 

42. honvéd gyaloghadosztály 
25. honvéd gyalogezred: 98 horvát 
26. honvéd gyalogezred: 98 horvát 
27. honvéd gyalogezred: 95 horvát, 2,5 magyar 
28. honvéd gyalogezred: 90 horvát, 5 német, 3 magyar 

74. honvéd gyaloghadosztály 
306. honvéd gyalogezred: 55 magyar, 35 román, 8 német 
307. honvéd gyalogezred: 54 magyar, 15 szlovák, 14 német 
5. honvéd népfölkelő gyalogezred: 50 magyar, 31 román 
3/VI. honvéd népfölkelő zászlóalj: 62 magyar, 24 román 

VI. hadtest 
18. gyaloghadosztály 

20. gyalogezred: 81 lengyel, 10 rutén, 5 német 
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22. gyalogezred: 90 horvát, szerb-horvát 

104. gyalogezred: 89 német 

117. gyalogezred: nincs adat 

126. gyalogezred: 90 magyar, 5,5 szlovák 

7. vadász zászlóalj: 52 szlovén, 27 horvát 

3. gyaloghadosztály 

14. gyalogezred: 94 német 

59.gyalogezred: 95 német 

107. gyalogezred: 84 német, 8 szlovén 

114. gyalogezred: 90 német 

26. lövészhadosztály 

9. lövészezred: 72 német, 22 cseh 

10. lövészezred: 50 német, 40 cseh 

11. lövészezred: 55 cseh, 38 német 

12. lövészezred: 86 cseh, 9 német 

XXVI. hadtest 

27. gyaloghadosztály 

25. gyalogezred: 80 magyar, 16 szlovák 

34. gyalogezred: 94 magyar 

67. gyalogezred: 60 szlovák, 26 magyar 

85. gyalogezred: 37 román, 31 magyar, 25 rutén 

32. gyaloghadosztály 

23. gyalogezred: 43 magyar, 35 német 

70. gyalogezred: 77 szerb-horvát, 10 német, 8 magyar 

86. gyalogezred: 71 magyar, 8 román 

123. gyalogezred: 58 magyar, 30 német 

4. gyaloghadosztály 

8. gyalogezred: 70 cseh, 25 német 

9. gyalogezred: 65 rutén, 12 német, 11 lengyel 

49. gyalogezred: 94,5 német 

99. gyalogezred: 63 német, 36 cseh 

I. hadtest 

60. gyaloghadosztály 

4. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 93 szerb-horvát 

5. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 93 szerb-horvát 

105. gyalogezred: 88 magyar, 7 német 

108. gyalogezred: 76 cseh, 21 német 

12. vadászzászlóalj: 57 cseh, 38 német 
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55. gyaloghadosztály 
2. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 89 szerb-horvát, 8 német 
4. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 93 szerb-horvát 
6. gyalogezred: 32 német, 25 magyar, 24 horvát 
7. gyalogezred: 74 német, 18 szlovén 

XV. hadtest 
50. gyaloghadosztály 

1. boszniai-hercegovinai gyalogezred: 94,5 szerb-horvát 
129. gyalogezred: 29 német, 24 rutén, 20 magyar, 20 román 
130. gyalogezred: 50 rutén, 27 lengyel 
133. gyalogezred: 63 magyar, 17 román, 10 szlovák 

20. honvéd gyaloghadosztály 
1. honvéd gyalogezred: 78 magyar, 15 román 
3. honvéd gyalogezred: 69 magyar, 22 rutén 
4. honvéd gyalogezred: 58 magyar, 30 román 
17. honvéd gyalogezred: 73,5 magyar, 18 román 

48. gyaloghadosztály 
73. gyalogezred: 87 német, 8 cseh 
79. gyalogezred: 100 horvát 
119. gyalogezred: 60 cseh, 32 német 
120. gyalogezred: 32 német, 24 cseh, 22 lengyel 

A l i . hadsereg tartaléka 
3. lovashadosztály 

3. dragonyosezred: 94 német 
8. huszárezred: 70 magyar, 14 német 
4. ulánusezred: 60 rutén, 27 lengyel 
7. ulánusezred: 59 rutén, 30 lengyel 

10. lovashadosztály 
9. huszárezred: 82 magyar, 9 német 
10. huszárezred: 85 magyar, 10 német 
13. huszárezred: 96 magyar 
1. népfölkelő huszárezred: 81 magyar, 9 német 

36. gyaloghadosztály 
78. gyalogezred: 89 szerb-horvát 
116. gyalogezred: 80 szerb-horvát 
16. gyalogezred: 86 szerb-horvát 
53. gyalogezred: 95 szerb-horvát 

A Conrad-hadseregcsoport tartaléka 
53. gyaloghadosztály 
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81. gyalogezred: nincs adat 
131. gyalogezred: 55 magyar, 21 német, 16 román 
124. gyalogezred: 60 rutén, 15 német, 12 lengyel 
125. gyalogezred: 55 magyar, 38 szlovák, 4 német 

5. gyaloghadosztály 
54. gyalogezred: 31 német, 59 cseh 
101. gyalogezred: 87 magyar, 10 román 
13. gyalogezred: 84 lengyel, 8 német 
113. gyalogezred: 85 lengyel, 7 szerb-horvát 

74. honvéd hadosztály 
306. honvéd gyalogezred: 55 magyar, 35 román 
307. honvéd gyalogezred: 54 magyar, 15 román, 14 német 
5. népfölkelő gyalogezred: 50 magyar, 31 román, 9 szlovák 
Orosz zászlóalj: 43 magyar, 45 román, 6 német.34 

Az alpesi hadszíntérnek a svájci határ és a Hétközség-felföldet átszelő Astico-folyó 
közötti frontját a Conrad hadseregcsoport 10. hadserege szállta meg. Védelmi rendszere 
a háború kezdete óta ugyanott húzódott, jellegét a terepviszonyok befolyásolták. Az 
Ortler-Presanella-Adamello-Jurdikarien óriás hegyei a határ és a Garda-tó között lehe
tetlenné tették a jelentős élőerők és tüzéreszközök összevonását. A néhány szűk völgy
ben értelmetlen volt hadműveleti sikerré bővíteni a harcászati jellegű áttörést, a hadászati 
célt pedig a hegyek eleve kizárták. A Garda-tó melletti Riváig alpesi hadkiegészítésü és 
különlegesen kiképzett katonák - Conrad a legalkalmasabbakból összeállított hegyi kö
telékeket 1914 őszén Galíciában elvéreztette - a Rayon I. és a Rayon II. sziklafészkeiben 
védekeztek. Az önálló hegyivadász-, a hegyi határvadász-, a hegyivezető-századok, az 
alpinista századok mellett tiroli császárvadászezredek, továbbá az 1. császári és királyi 
gyaloghadosztály és a 22. császári lövészhadosztály sorakozott fel. Riva és a 10. hadse
reg sávhatárát jelentő Astico között pedig a XX., XXI. és a XIV. (Edelweiss) hadtest. A 
mintegy 170 km frontot 415 000 katona és 1360 löveg védte.35 

34 A hadrendről: KA NFA 13. Korps. 1918. Karton 1795. Op. 12.88/14. A vegyes csapatokról nem készült 
nemzetiségi összesítés. Az összetételről részletes felsorolást ad Kun József: Az Osztrák-magyar Monarchia 
hadserege gyalogos és lovas csapattesteinek (önálló alosztályainak) nyelv szerinti százalékos megoszlása (1918 
május). Hadtörténelmi Közlemények, 1974. 1. sz. 104-131. o. A töredék százalékokat a szerző nem jelezte. 

35 A 10. hadsereg élelmezési létszáma. KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1856. Op. 12-3/200. A 10. 
hadsereg rendelkezett még szállításhoz 40 000 lóval és 2000 ökörrel, élelmezéshez 5000 vágómarhával. Uo. A 
10. hadseregben végrehajtott megbízhatósági - nemzetiségi - felmérésből kiderült, hogy az óriás hegyeken be
vetett önálló zászlóaljaknál, a tiroli vadászoknál is szolgáltak magyarok. KA NFA. 11. Armee. Gst. Abt. 1918. 
Karton 556. Op. 2-44/5-25. A XIV. (Edelweiss) hadtest kötelékeiben is harcoltak magyarok. KA NFA 11. 
Armee. Gst. Abt. Karton 556. Op. 2678., Op. 2693/51. A XIV. hadtest működését jelentősen akadályozó 
Pasubio (2236 m) olasz védelmét 1917. november 9-től osztrák és magyar műszaki katonák hegyi alagutak fú
rásával közelítették meg, és 1918. március 13-án felrobbantották. A robbantást az 1/6. komáromi árkászszázad 
hajtotta végre. KA NFA. 1. Kaiserjäger-Brigade. 1918. Karton 1. Op. 16.; Magyar Műszaki parancsnokságok, 
csapatok és alakulatok a világháborúban, (Szerk. Jakobi Ágost.) Budapest, 1938. 270-276. o. 
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Ali. hadsereg támadási irányai. Peter Fiala: Die letzte Offensive Altösterreichs. Boppard am Rhein, 1967. 



Az alpesi hadszíntér további, Astico és Piave közötti, 46 km-es frontján a l l . hadse
reg alakulatainak kellett a védelemből offenzívába átmenniük. A frontot a Brenta-folyó 
két részre választotta, amely két csoportosítást tett szükségessé. Az Astico és a Brenta 
közötti 28 km-es sávban három hadtestnek kellett felsorakoznia, közülük a középsőnek 
kellett áttörő hadtestként utat nyitnia a szárnyakon harcolóknak. A csoportosítás terve
zett összlétszáma a támogató és kiszolgáló alakulatokkal és tartalékokkal együtt 545 000 
ő és 109 000 ló volt. A Brenta és a Piave közötti, Grappával szembeni, 18 km-es fronton 
ugyancsak három hadtestnek kellett, áttörő összpontosítás nélkül, támadásra indulnia. A 
három hadtest, a támogató és kiszolgáló alakulatok, valamint a csoportosítás mö-gött 
álló tartalék tervezett összlétszáma 286 000 fő és 57 000 ló volt. Az offenzívára készülő 
11. hadsereg előzetesen becsült állománya 831 000 katonát, 166 000 lovat tett ki. Tüzér
ségi támogatásul mintegy 2500 könnyű- és hegyilövegnek, 600 közepes és 80 nehézlö
vegnek, valamint 150 légvédelmi ágyúnak, továbbá 400 aknavetőnek kellett felsorakoz
nia. A l i . hadsereg légi támogatására 100 repülőgép kapott parancsot.36 A Piave melletti 
Pederobbától - sávhatár a 11. és a folyó melletti 6. hadsereg között - a Montellóval 
szemben álló 6. osztrák-magyar hadsereg két hadtestének kellett felsorakoznia mintegy 
170 000 fővel.37 Tőle délre az Isonzó-hadsereg négy hadtestének 360 000 fővel. 
Szvetozar Boroevič tábornagy hadseregcsoportja, a 6. és az Isonzó-hadsereg, együttesen 
mintegy 2000 könnyű-, 400 közepes és 70 nehézlövegre, 128 légvédelmi ágyúra, továb
bá 250 aknavetőre számíthatott.38 

Az osztrák-magyar haderő főparancsnoksága május 15-én lezárta a készülő offenzíva 
haditerveinek egyeztetését a két hadseregcsoport főnökével, kiválasztotta a keleti had
színtéren felesleges hadosztályokat, befejezte az orosz hadifogságból hazatért félmillió 
katona ellenőrzését és a megbízhatóak és hadrafoghatóak kiképzését, továbbá vissza
vonta az Amiens elleni német offenzíva megfigyelésére kiküldött vezérkari és csapat
tiszteket. A Chemin des Dames elleni második német offenzíva kezdetéhez alkalmaz-

36 Élelmezési létszámok. KA NFA AOK. 1918. I. Grp. Karton 538. Op. 142.113. A lövegszámokról Uo. 
Hofzug-Akten, szám nélkül. Az aknavetők - 9., 12., 14., 15., 23, 22 cm - közül a 12., 14., 20 cm-es hatótávja 
érte csak el a 800 m-t. KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1872. Op. 2046/22. A l i . hadsereg alárendeltségé
be 40 vadász- és 60 felderítőrepülő tartozott. KA NFA AOK 1918. I. Grp. Karton 538. Op. 142.085. Az olasz 
légierő megszerezte a légtér feletti uralmat 120 vadászgépével - benne 4 angol és 1 francia vadászszázad, 
századonkint 10 géppel - bombázó és felderítő századaival, valamint a haditengerészeti légierő több, mint 300 
repülőjével. Caracciolo 239-241. o. 

A 6. hadsereg - öt hadosztály - hadrendje alapján készült becslés. Boroevič 1918. ápr. 25-i, AOK-hoz 
küldött felterjesztése megállapította, hogy a hadseregcsoportjához tartozó 6. és Isonzó-hadsereg zászlóaljai a 
hadrend szerinti 1000 fő helyett 500-600 főből állnak. A becslés megközelítő értéket jelent. A lovak tervezett 
számáról nem került elő adat, csak a hiányokról. Boroevič a fenti jelentésben a felvonuló tüzérség mozgatásá
hoz az egész hadseregcsoport számára 19 900 lovat, a szállítási hiányok pótlásához 25 000 lovat, valamint 
hadosztályonként 4 autóoszlopot - 20 db 3 tonnás teherautó oszloponként - követelt. KA NFA AOK 1918. I. 
Grp. Karton 538. Op. 142.060. 

Az Isonzó-hadsereg - 14 hadosztály és egy népfölkelő lövészdandár - hadrendje alapján készült becslés. 
A Boroevič hadseregcsoport tüzérségéről a KA NFA AOK I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 
Boroevič hadseregcsoportja légvédelméhez hadtestenként 1 repülőszázadot tartott szükségesnek. KA NFA 
AOK 1918.1. Grp. Karton 538. Op. 1342.060. A Piave melletti légvédelemről Adalberg Sternberg 1918. júliusi 
parlamenti interpellációja tájékoztat: „...Und beim Montello, wo wieder die bravsten Truppen aus Ungarn 
Heldentat auf Heldentat gehäuft haben, kam der Befehl Halt unerwartet. Der Grund der Einstellung des 
Vorgehens war die Zerstörung der Brücken durch feindliche Flieger... die Flieger konnten unbehelligt bis auf 
10 m herunter gehen und Bombenwürfe die Biücken zerstören." KA Untersuchung. Aus Sternbergs 
Tagesfragen. A-41/19/14. 
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kodva, június első felében akarta az offenzívát megkezdeni. Bízott abban, hogy a 
caporettói áttörésnél bevetett német segítséget pótolni tudja. Az olasz Piave-front fel
göngyölítéséhez a hadra fogható sereg 4/5-ét kívánta összpontosítani, s ezzel a döntést 
úgy kicsikarni, hogy a két hadseregcsoport mérjen egy gyenge ponton túlerejű, kivédhe
tetlen csapást az ellenségre, az áttörést pedig fejlessze tovább hadműveleti majd hadá
szati sikerré.39 A keskeny szakaszon, legalább kétszeres fölénnyel végrehajtandó áttörési 
kísérlet terve azonban az uralkodó, a vezérkari és a hadműveleti főnök ingadozása, illet
ve a két hadseregcsoport-parancsnok rivalizálása miatt egy széles fronton végrehajtott 
támadási kísérletté silányult. A haderő főparancsnoka, az uralkodó úgy adott parancsot 
az alpesi és a Piavén keresztüli offenzíva megindításához, hogy legalább azzal tisztában 
volt: a rendelkezésre álló erők nincsenek fölényben, a Monarchia egyetlen támasza már 
csak a hadsereg, és a kudarc a birodalom összeomlását jelentheti. Károly és közvetlen 
törzse habozását kihasználva a végső döntés előtti utolsó pillanatban József főherceg is 
kicsikart a 6. hadseregnek egy kis offenzívát, még ha csekélyke erejűt is.40 Három áttöré
si kísérlet, három csapás egy helyett, három ujj egy ököl helyett. A téves döntést súlyos
bította, hogy az uralkodó a gleccser-fronton is elrendelt egy eleve sikertelen demonstrá
ciót: a 10. hadsereg két hadosztályának kellett támadnia a Tonale-hágó nehezen járható 
kísérő hegyeire, hogy elterelje a figyelmet az alpesi és a Piave melletti akciókról. A ka
tonai kötelességmulasztás vizsgálatára 1918. júliusban létrehozott parlamenti bizottság 
kimondta: „Erre a nagy offenzívára nem lett volna szabad vállalkozni. A felelősség érinti 
a német politikai és katonai vezetést, a vállalkozás előidézőjét, a Monarchia politikai ve
zetését, mint a német utasítás közvetítőjét, és a végrehajtót, a haderő főparancsnokságát. 
Utóbbi kötelessége lett volna, hogy ezt a katonailag kilátástalan vállalkozást elhárítsa, 
vagy akár kereken elutasítsa."41 

A hadvezérek a kicsikart uralkodói hozzájárulás után mozgásba hozhatták a haderő 
gépezetét és törzseiket. Valamennyi katonai központ és polgári hivatal ezernyi parancsa 
fogta össze a csapatok által megszállt területek és a birodalom erőfeszítéseit, hogy az 
erők és a harceszközök a Piave-fronton összpontosulhassanak. Egyetlen katonai szük
ségletet sem lehetett kielégíteni maradéktalanul, a gyártó kapacitások maximális kihasz
nálásával sem. Különösen hiányoztak a lövegek, a lőszerek, a mozdonyok, az autók, a 
lovak, a drótkötélpályák, az egyenruhák, a lábbelik, a tüzelő és legfőképpen az élelmi
szer. Az Astico és a Piave közötti alpesi front pedig a fentieken túl szenvedett még az 
elegendő vasúti és közúti szállítási hiánytól, sőt még a járhatatlan kocsiutaktól is. Conrad 
nagyvonalú, lendületes előnyomulást ígérő haditerve, az „Operation Radetzky" alig vette 
figyelembe a szükségest, csak a meglévő minimum elosztásáról intézkedett. Május 18-án 
kiadott támadási parancsa először is lakonikusan közölte: az offenzíva állami szükség
szerűség. A rendkívül súlyos élelmezési helyzetre, a hátország egyre rosszabb hangulatá-

3y KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142.026., Op. 142.033., Op. 142.095. 
40 KA Kw. Ms. A-49. 
41 KA Untersuchung. Dritter Bericht des Skretärs über die Angelegenheit Junioffensive 1918." A-

41/19/15. Ludwig Goiginger altábornagy, a XXIV. hadtest parancsnoka élesen bírálta a felelőtlen osztrák-
magyar támadási gyakorlatot: „Angriffe mit unzulänglichen Mittel waren fast die Regel, daher trotz tapferkeit 
der Truppen, oder auch garade wegen dieser, schwere Verluste, doch oft nug geringe Erfolge; die Truppen 
verblutelen sich häufig in Aussichtslosen Angriffe. Die Führung war oft übertrieben hart und Rücksichtlos..." 
KA Kw. Ms. A-49. 
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ra tekintettel az offenzívát legkésőbb június 15-ig végre kell hajtani, amikorra a problé
mák következményei még elkerülhetők. Conrad a l l . hadsereg É-D irányú offenzíváját 
a frontot szétválasztó Brenta-folyó miatt két csoportosítással kívánta végrehajtani. Az 
Astico és a Brenta közötti 28 km-es szakaszon három - III., XIII., VI. - hadtestnek, a 
Brenta és a Piave közötti 18 km-en ugyancsak három - XXVI., I. és a 6. hadseregtől át
vezényelt XV. - hadtestnek kellett betörnie az ellenséges vonalak mögé és hadművelete
ket folytatnia. A főcsapást mérő XIII. hadtest öt hadosztályának a jobb szárny III. és a 
bal szárny VI. támogatásával 6 km széles szakaszon kellett átszakítania a szemben álló 
védelmet, a nagy erdő északi szélétől Monte Lemerle iránnyal támadnia az erdőben, a 
Monte Lemerle elfoglalásával felgöngyölíteni az ellenség ellenállását és az első támadási 
napon kijutni egészen az erdő déli szegélyéig. A távolabbi cél, Thiene-Mason-
Vincentino elérése a második harci nap feladata volt.42 A XIII. hadtest jobb szárnyán, 
mintegy 11 km szélességben előremozgó III. hadtest négy hadosztályának a főcsapást 
mérő erők biztosítása érdekében a felföld nyugati, kopár sávjában kellett támadnia, el 
kellett foglalnia az Astico és az Ássa közötti térséget, birtokba venni Sculazzon 
magaslatait, majd déli irányban előnyomulni a Hétközség-fennsík déli peremhegyei felé. 
Főerőkkel el kellett foglalnia az Astico völgyében fekvő, hadműveleti szempontból 
fontos Arsiero városát, továbbnyomulva pedig a hegyek mögötti, stratégiailag jelentős 
csomópontot, Schiót. Mozgását támogatnia kellett a Pasubio és az Astico közötti, a 10. 
hadsereghez tartozó XIV. (Edelweiss) hadtestnek.43 A Brenta mellett támadó VI. 
hadtestnek a főcsapást mérő erőkhöz szorosan kapcsolódva támogatnia kellett a XIII. 
hadtest balszárny-hadosztályát, mintegy 11 km szélességben el kellett foglalnia a kopár 
hegyi állásokat a Monte di Val Bella, Col del Rosso, Col d'Echele, Monte Melago és 
Cima Ecker magaslatain, és a Brenta jobb partján előre kellett törnie Bassano felé. A 
XIII. hadtest kifulladása és a hadseregtartalék harcba lépése esetén a Vl.-nak egy 
hadosztállyal erősítenie kellett a Vincentino irányában támadó kötelékeket.44 

Az „Operation Radetzky" másik nagy csoportosítását képező és a Grappa ellen táma
dó hadtestek közül a Brenta bal partján és a masszívum keleti lejtőjén harcoló XXVI. 
hadtestnek két hadosztállyal a folyó jobb partján előrelendülő VI. hadtesttel együttmű-

Conrad parancsa az „Operation Radeztky" végrehajtására, a „Direktiven für die geplante nächste 
Offensive gegen Italien" a hadtestek fő feladatait határozta meg. Conrad hadvezéri szerepét a vezető táborno
kok a háború utolsó éveiben igen erős kritikával illették. Krauss tábornok: „Conrad war ein ganz einseitiger 
Taktiker. Sein heller Geist beherrschte zwar auch das Operative, er erkennte überall das Wesen, urteilte immer 
richtig, aber er hatte keine liebe dafür und daher auch keine Zeit, sich in Einzelheiten bis zur vollsten 
Erkenntnis zu vertiefen." Krauss 98-99. o. August Cramon altábornagy, a német haderőnek az uralkodó, Kár
oly, mellé állított összekötő tisztje: „Er erwies sich als meister in der strategischen konzeption und im 
Erkennen der grossen Ziele; aber er vermochte es nicht, die Idee reibungslos in Räumliche zu übertragen." 
August Cramon: Unser österreichisch-ungarischer Bundesgenosse im Weltkriege. Berlin, 1922. 171. o. 
Sündermann vezérőrnagy a l l . hadsereg vezérkari főnöke Schauchenstuel vezérezredeshez, a l l . hadsereg pa
rancsnokához Conrad haditervével kapcsolatban: „Dennoch volíte gerade im Walde die Entscheidung geführt 
werden, wo die feindl. Stellungen ungenau bekannt u. durch Artilerrie schwer gefasst werden konnten. 
Merkwürdig, dass ein so eminent geschulter und aus allen überlegener Mann, wie Conrad, der doch Praktiker 
und nicht nur Theoretiker war und der so viel über die Psychologie der Soldaten sehr treffend geschrieben hat, 
den zermürbten, nicht mehr begeisterungsfähigen Soldaten des Jahres 1918 nicht erkannt hat..." Sündermann 
levele 1922. dec. 4-én. KA NFA AOK I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 

43 KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142./18. 
44 Uo. és KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 501/10-XVIIL; KA NFA 11. Armee. Gst. Abt. 

Karton 592. Tagebuch 1918. 5. 18. 
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ködve kellett mozognia 6 km szélességben, egyben megakadályoznia, hogy a Grappán 
beépített, kavernákba rejtett olasz tüzérség oldalazó tűzzel akadályozza a Brenta-
völgyben bevetett erők sikerét. A XXVI. hadtestnek birtokba kellett vennie Col del 
Fenilon (1337 m) erődrendszerét, majd Col Moschin és Monte Raniero hegyek tám
pontjait és előrenyomulnia a Bassanót uraló peremhegyek széléig. A lendületes mozgás 
fő célja: megfosztani a Grappa védőit a Brenta-völgy vasutján és útjain érkező utánpót
lástól és elősegíteni az I. és XV. hadtestek feladatainak teljesítését.45 A masszívum ellen 
rendelt utóbbi két hadtestnek, mint a l l . hadsereg különleges csoportosításának Kari 
Scotti gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt be kellett vennie együtt, 12 km széles 
fronton végrehajtott rohammal a Monte Tomba, Monte Spinuccia elöhegyeken kiépített 
erős állásokat és közösen törni előre a Grappa keleti oldala felé. A bal szárnyi XV. had
testnek kellett kapcsolatot tartania és az együttműködést megszerveznie a Piave bal 
partján működő, a 6. hadsereghez tartozó erőkkel. A Grappa különleges védelmi rend
szerének áttöréséhez minden hadosztálynak rohamzászlóaljat, a XXVI. hadtestnek láng
szórós zászlóaljat, minden ezrednek rohamszázadot, zászlóaljnak rohamosztagot, a tá
madó első hullámoknak könnyű, kézi géppuskás harccsoportot kellett szerveznie. A 
támadó kötelékeknek önálló csoportokra oszolva kellett felzárkózniuk a mozgó tüzhen-
ger falához. A haditerv nem tűzött ki távolabbi célt a Grappa ellen támadó Scotti cso
portosításnak. Conrad csak az áttörési feladatokat részletezte, a mélységi harc vívásáról a 
hadtest-, illetve hadosztályparancsnokoknak kellett dönteniük. Egyúttal az áttörő XIII. 
hadtest 38. és 42. honvédhadosztályát háromhetes, zászlóalj kötelékekben végrehajtott 
iskolázásra kötelezte.46 A hadtesteknek napokon belül válaszolniuk kellett, hogy készen 
állnak-e június 15-én a támadásra. Valamennyi parancsnok jelezte a hiányzó lövegek, lő
szer, élelmiszerek mennyiségét, valamint a hiányzó lovak, autók számát. A legrosszab
bul ellátott hadtest a VI., a XXVI. és az I. volt. A hiány május végén: 15 hegyi-, 10 ak
navető- és 41 könnyű tábori üteg, 20 közepes és 10 nehéz tábori üteg, 39 szerelvény lőszer 
- főleg brizáns, mert gázlövedékekből a jelentés szerint a l l . hadsereg megfelelően el volt 
látva -, 70 szerelvény abrak, 5900 ló és 4 autóoszlop. A szerelvények többsége már gurult 
a rendeltetési helyek felé, és várhatóan legalább a hiányok felét pótolni lehetett.47 

45 KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 1288/14., Op. 608/1. A Grappa kavernákba rejtett ütegeit az 
osztrák-magyar tüzérek el tudták hallgattatni, feltéve, ha fel tudtak vonulni és tüzelő állást tudtak foglalni az 
olaszoktól belőtt terepen. Krauss tábornok dicsérte őket: „Probeschiessen ergaben gute Ergetnisse: unter 5-10 
Schuss waren immer 2-3 Schartentreffer, indes die überigen Schüsse knapp um die Schiesscharte in den Fels 
donnerten." Krauss 223. o. 

46 KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 1288/14., Op. 604/4., Op. 2286., Op. 2200/78.; KA NFA 
1918. AOK I. Grp. Op. 142.018. A rohamzászlóalj válogatott és állandó kiképzéssel különleges feladatok vég
zésére alkalmas katonákból állt. Csak támadás vagy rejtett vállalkozás esetén volt bevethető. Szervezete: 4 szá
zad - 4-4 szakasszal, minden szakasz élén tiszttel, a zászlóalj parancsnoki karát segítő további 6 (egyik felderítő) 
tiszttel -, továbbá önállóan alkalmazott géppuskás század 8 géppuskával, gyalogsági tüzérszakasz 2 löveggel, 
lángszórós szakasz, műszaki szakasz robbantó és lángszórós rajokkal, telefonos raj. 4-6 hetes kiképzés minden ro
hamzászlóaljnak. KA NFA 1918. HGK. Conrad. Karton 1872. Op. 585. A rohamszázadok szervezete a lövegsza-
kasz kivételével arányosan kisebb volt. Századok helyett szakaszok, speciális századok (szakaszok helyett rajok) 
csoportok. A lángszórós kötelékek szervezetéről nem került elő adat. A l i . hadsereg parancsnoka 1918. április 24-
től a harcokban kitűnt katonákból 4-6 hetes kiképzéssel külön lángszórós szakaszokat hozott létre a hadosztályok 
számára. KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton. 553. Op. 1317/19., Op. 1317/25. 

47 KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142.175., KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 
501/10-IX. 
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A gigantikus méretű „harapófogó" offenzíva - egyszerre az Alpokban és a Piavén ke
resztül, széles fronton - végrehajtásához nem volt elég erő. A l i . hadsereg nem számít
hatott arra, hogy az Astico és a Piave közötti, 46 km-es szakaszon megismételheti a 
caporettói áttörésnél alkalmazott háromlépcsős hadrendet. A tapasztalatok szerint az első 
vonalban bevetett hadosztályok kedvező támadási szélessége nem haladhatta meg a 2 
km-t, a másodiklépcső-hadosztályoknak az első harci zóna áttörése után kellett harcba 
lépniük és elérniük a közelebbi célt, míg a távolabbi cél a harmadik lépcső feladata volt. 
Ugyanakkor Conrad frontján az elsővonal-hadosztályok támadási szélessége elérte, sőt 
néhol meghaladta a 4 km-t, a másodiklépcső-hadosztályok csak fő irányokban álltak fel, 
a harmadik lépcsők felsorakoztatására már nem volt lehetőség. A harcba küldött ezredek 
közül pedig az alpesi hadkiegészítésüek nem kaptak feltöltést. A többi ezred puskalét
száma megközelítette ugyan a hadrendi létszámokat, ám a felvonulás és a kiképzés, sőt a 
készenléti állásokban való tartózkodás alatt sokan haltak és sebesültek meg ellenséges 
tűztől vagy betegedtek meg. A l i . hadsereg áttörési szándéka és a nyugati hadszíntéren 
szerzett tapasztalatok között óriási volt a különbség. A francia hadszíntéren 1918 tavaszán 
zajló csaták alatt már nem az volt a kérdés, hogy hány löveg szükséges az áttöréshez, ha
nem az, hogy hány gyalogos tudja kihasználni az összevont lövegek tűzhatását. A tapasz
talatok szerint egy hadosztálynak - 2 km - legalább 90 könnyű-, 68 közepes, 64 nehézlö
veggel és 8 mozsárral kellett rendelkeznie, hogy a gyalogság bízhasson a sikerben.48 

A 11. osztrák-magyar hadsereg tüzérsége 1918. június 15-én a 46 km-es támadási 
szakaszon 3178 - 2544 könnyű, 558 közepes, 76 nehéz - löveggel, 146 improvizált lég
védelmi ágyúval és 416 aknavetővel rendelkezett,49 azaz frontkilométerenként 69 löveg
gel, 3 légvédelmi ágyúval és 9 aknavetővel. A háborús tapasztalatok szerint optimálisnak 
mondható arányoknál ez kevesebb csövet jelentett. Ami még szembetűnő, a közepes tü
zérség és a nehéz- vagy áttörő tüzérség meglepően kis aránya. A l i . hadsereg sem lö
vegszámban, sem kaliberben nem haladta túl a szemben álló olasz, angol, francia had
osztályok tüzérségének együttes tűzerejét. A terep adottságai, illetve a felvonulási utak 
és a kötélpályák megléte miatt a kedvezőbb helyzetű III. és XIII. hadtest, illetve a Brenta 
bal partján támadó XXVI. hadtest aránylag több közepes löveget és nehézlöveget állít
hatott harcba mint a többi, rendkívül kedvezőtlen összeköttetéssel rendelkező hadtest. A 
Hétközség-felföldet borító, felderítetlen erdő ellen bevetett XIII., áttörő hadtest 6 km-en 
706 löveget - 117,6 cső/km - kapott, a III. 11 km-en 517 löveget - 46 cső/km - a XXVI. 
pedig 6 km-en 420 löveget - 70 cső/km -, ugyanakkor az áttörő hadtest és a Brenta kö
zött bevetett VI. hadtest 11 km-en csak 420 löveget, az I. pedig 6 km-en 372 löveget. 
Egyik csősürűsége sem érte el az átlagot.50 Gondot okozott a Hétközség-felföld ellen tá
madóknak, hogy nemcsak az első állás mögött húzódó nagy erdő rejtette az angol, olasz, 

Balek 340. o. Ludendorff minden támadó km-re legalább 20-30 üteget (100 cső), az egymás mögött tá
madó három hadosztály sávjában (2 km) 40-60 üteget (200 cső) tartott szükségesnek áttöréshez. Az angolok a 
védelem három egymás mögötti hadosztálya 2 km-es sávjában elégnek tartottak 24 könnyű- és közepes üteget, 
valamint 33 nehézüteget. A franciák átlag 30 m-ként számoltak 1 tábori löveggel és 1 nehézlöveggel védelem
ben. Ludendorff463. o.; Balek 341. o. 

49 KA NFA 1918. AOK. I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. Pontos, 1918. június 16-i elle
nőrzés szerinti adat. 

50 KA NFA Aok. I. Grp. Karton 538. Op. 25.550/19. A XV. hadtest a rendszeresített lövegeit hozta a 6. 
hadseregtől. A l i . hadsereg, a Conrad-hadseregcsoport és a hadseregfőparancsnokság tüzértartaléka csőszá
mával összegződik a 3178 löveg száma. 
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francia védelmi létesítményeket, tüzérségi tüzelőállásokat, hanem egy K-Ny irányú, 
hosszú, kiemelkedő karsztvonulat is. A sziklás, éles gerincek domináltak a III. és a XIII. 
hadtest vonalai felett, csak a drótakadályok és részben az első lövészárkok voltak látha
tók, az első állás második és harmadik árka valamint az erdőszél előtti köztes térség is 
rejtve maradt. A felföld Brenta felőli kopár része, a VI. hadtest támadási sávja felett, a 
Monte di Val Bella, Col del Rosso, Col d'Echele magaslatok uralkodtak. Kavernákba 
rejtett lövegek tartották tüz alatt még éjszaka is a VI. hadtest állásait. Fényszórókkal vi
lágították meg a közlekedőárkokat, a hadtest egyetlen utánpótlási vonalát, egy nehezen 
járható szerpentint, és mindenre lőttek ami mozgott. Május végére sikerült üzembe he
lyezni két holt térben működő kis kapacitású kötélpályát, június 13-án pedig egy nagy 
kapacitásút, amellyel közepes lövegeket is lehetett a tetőre juttatni. Hasonló kedvezőtlen 
terepviszonyok akadályozták a Grappa-Piave közt támadó Scotti csoportosítást is. Az 
előhegyek - Monte Spinuccia, Monte Meata, Monte Pallone, Monte Tomba - kiugró 
csúcsok, keskeny sziklahátak voltak, amelyek leküzdése harc nélkül is fáradtságos fela
datot jelentett. Az I. és a XV. hadtestnek akkor is kevés esélye volt az ellenség megkö
zelítéséhez, ha pusztító tüzfölényt vet be. Az úttalanság miatt azonban közepes lövegeket 
és nehézlövegeket nem vonultathatott fel.51 

A lőszerellátottság sem támasztotta alá az offenzíva céljainak realitását. Az osztrák
magyar tüzérségi gyakorlat szerint egy ellenséges üteg kilövéséhez - robbanó töltettel -
magas röppályájú könnyülövegeknél 100, közepesnél 75, nehéznél 40 gránát szükségel
tetett. Ugyanez a mennyiség kellett 100 m hosszú j ó i kiépített lövészárok rombolásához is. 
Oldalazó tűznél az ágyúk 100 lövedékkel 400 m hosszú árokrészt is meg tudtak semmisí
teni. Lőszerutánpótlásnál az ellátmány - 3 napi gránátmennyiség - 2/3-át az üteg közelé
ben, 1/3-át a depókban kellett felhalmozni. Az ellátmány minimuma ún. nyugodt periódus
ban: könnyűlövegeknél 750, közepes lövegeknél 600, nehézlövegeknél 450, 30,5 cm-es 
mozsaraknál 120 lövés, offenzíva esetén a minimum többszöröse. A támadó tüzérség 1918. 
június 14-én, az offenzíva kezdete előtt mindössze az ún. nyugodt harci periódusra előírt 
minimummal rendelkezett. A könnyülövegek 663-958, a közepesek 553-625, sőt a közepes 
űrméretű ágyúk mindössze 300 gránáttal, a nehézlövegek 200 lövéssel készültek az offen
zíva előtti tűzcsapásra és a három napos áttörési kísérlet tűztámogatására.52 

Conrad a gázlövedékek hatásában bízott. A Monarchia tüzérsége 1918-ban elsősor
ban a könnyeztető gázzal vegyített fojtógázt részesítette előnyben. Az olasz gázálarcok 
áteresztették az ingerlő hatású vegyületet, a katonák önkéntelenül lekapták maszkjaikat, 
hogy megdörzsöljék arcukat, és ekkor hatott a méreg. A mustárgáz termelését az osztrák
magyar ipar nem tudta megnyugtatóan megoldani. Gáztámadásnál a kedvező feltétel a 
szélcsend vagy enyhe szél - 3 m/sec - volt, és egy hektár elgázosításához 100 könnyű-, 
50 közepes vagy 25 nehézgázgránát kellett. 1918. június 14-én a könnyűlövegek mellett 

51 KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142.034., Op. 142.113. KA Untersuchung. B. 234/19/5., 
B-234/19/6., B-234/19/14. 

52 KA NFA 1918. AOK. I. Grp. Karton 538. Op. 206/11. Június elején a l l . hadsereg stratégiai lőszerrak
tárát Tezze városa mellett az olasz felderítő repülőgépek bemérték, és tüzvezetésükkel több napos lövetés után jú
nius 6-án eltalálták. 3000 t - 6 száztengelyes szerelvény - gránát robbant fel. KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. 
Karton 583. Lagemeldungen, jún. 2., 3., 4. A felsorakoztatott lövegek június 15-én átlag 300-400 gránátot lőttek 
ki, utána krónikus lőszerhiánytól szenvedtek. Június 16-tól mindössze napi 65-85 lövést adhattak le, alig tizedét az 
olasz-angol-francia lövegek lőszerfelhasználásának. KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 206/11. 
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125-218, a közepesnél 106, a nehéznél 81 gránát várt a bevetésre. A lövedékek azonban 
gyenge hatásfokú gázokat tartalmaztak.53 

Conrad haditervének illuzórikusságát bizonyítja a l l . hadsereg - vele együtt az egész 
haderő - élelmezési helyzete. A hadtestek az offenzíva előtt hetekkel ígéretet kaptak a 
tábornagytól, hogy rendkívüli kiutalással 20 harci napi - 14 normál és 6 tartalék fej
adag/porció - ellátmányhoz, fagyasztott hús helyett Tirolból élőhúshoz, a lovak ugyan
csak 20 napon keresztül napi legalább 2,5 kg szemes takarmányhoz jutnak. Ugyanakkor 
a hadsereg-főparancsnokság május 25-én értesítette Conradot, hogy a l l . hadseregnek 
mindössze 9 és fél napi lisztellátmányt tud előteremteni, a 10. hadseregnek csak 4 napit, 
húst egyáltalán semmit, a hátországi raktárak üresek, a rekvirálások eredménytelenek.54 

A l i . hadsereg vezérkari főnöke válaszában közölte, hogy a hátországi élelemszállítmá
nyok még a folyó szükségleteket sem fedezik, nemhogy az offenzívához tervezett fel
halmozást, és a málhahordó kapacitás hiánya miatt az élelem nem juttatható fel a harco
lókhoz elégséges mennyiségben. Az offenzíva kezdetén pedig a hiányosságok együttesen 
fognak jelentkezni, aminek következtében az előnyomulok ellátás nélkül maradnak.55 

Az első vonalakban harcolók éheztek. A lövészárkokban kiosztott kenyérfejadag he
tekig nem volt több, mint 125 g keményre szikkadt, élvezhetetlen kukoricalepény, némi 
férges, fagyasztott hús. A tartósan éhező katonák legyengültek, a harci szolgálat szinte 
pihenőnek tűnt a készültségi szolgálathoz képest, amikor napközbeni gyakorlatok mellett 
éjszaka fel kellett cipelni a hegyekre az offenzívára szánt lőszert, felszerelést, élelmi
szert. Akadtak körzetek, ahol a biztonsági öv tüzelőállásaiban lapuló katonák az ötnapos 
váltás teljes ideje alatt nem láttak kenyeret, csak kávét ittak, szárított főzelékfélét ettek, 
esetleg romlott, fagyasztott húst. A hadtápfőnökség még egy körlevelet is szerkesztett, 
miszerint: „...a húsban található kukacok gusztustalanok ugyan, de nem károsak az egés
zségre".56 József főherceg, a 6. hadsereg parancsnoka a csapatok éhezésében látta az of-

3i KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142. 175.Felhasználás után a haderőnek nem maradt gáz
lövedéke. A gázgránátok a gyenge kémiai kapacitások és silány munka miatt csak igen enyhe könnyezést 
okoztak, fojtó hatásuk nem érvényesült. Hadifoglyok beszámolói. KA Untersuchung. B-234/19/6., B-
234/19/14., B-234/19/5. 

54 KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 1918-ban a normál fejadag: 350 g 
kenyér, 15, majd 10 g hús, 6 g zsiradék, 140 g főzelékféle, pótkávé és 10 db cigaretta. A háború elején a fej
adag 700 g kenyér, 400 g hús, 20 g zsiradék, 100 g főzelékféle, 2 db (46 g-os) kávékonzerv. A tartalék porció 
nem változott: 1 db (200 g-os) húskonzerv, 400 g kétszersült, 2 kávékonzerv, 10 cigaretta. KA Manuscripte der 
Carnegie-Stiftung (a továbbiakban: Ms. Ca.) Nr. 9/1. A hátországi alakulatok csak hetenként háromszor, majd 
kétszer ehettek húst. A haderőbe vont lovak fejadagja 1914-ben 4500 g zab és 3000 g széna, 1918-ban 1000 g 
kukorica, 3500 g széna, zöldtakarmány. Az élelmezési válságot Galícia pusztulása, a munkaerő és az igásállat
ok tömeges bevonultatása okozta. A Monarchia a háború előtt 10 millió t kenyérgabonát, 11 millió t takar
mánygabonát termelt, 1917 nyarán 6-6 millió t-át lehetett csak learatni. A nem önellátó lakosság fejadagjai a 
375 g átlagról 1918-ra 200 majd május végére 165 g kenyérre zuhantak. Dr. Gustav Gratz-Dr. Richard 
Schüller. Die Tragödie der Erschöpfung. Wien, 1930. 40., 51., 81-83. o. 

Sündermann tábornok azonnali válasza. KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 
56 KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 553. Op. 1283/6. Az ellenséges állások védői tudtak az 

osztrák-magyar csapatok éhezéséről. Gramafonjaik tölcséreit feléjük fordítva csárdást, polkát, keringőt, ropo
gós tiroli dalokat játszottak, szuronyaikra cipókat tűztek és a mellvéd fölött táncoltatták őket. Az éhező katonák 
a foglyoktól tudták, hogy az angolok például reggelire szalonnát, kávét, teát, kenyeret kapnak, ebédre marha
sültet bőséges krumpli és zöldségkörettel vagy ír káposztás gyulyást - irish stew - , vacsorára vajaskenyeret 
marmeládéval, kávéval, teával. Még az első árokban is működött századkantin, ahol csokoládét, füstölt lazacot 
lehetett vásárolni. KA NFA 1918. 6. ID. Karton 361. Schilhawsky naplója: márc. 10., ápr. 29., jún. 11., 12. A 
hadtáp sáv tisztjei ugyanakkor valóságos orgiákat tartottak az „impedimentában" alkalmazott több tízezer ön-
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fenzíva legfőbb akadályát. Az AOK hadműveleti főnökéhez, Waldstätten tábornokhoz irt 
levelében kijelentette: „Az offenzíva előtt feltétlenül kapnom kell annyi élelmiszert, 
amennyitől a katonák valamennyire erőre kapnak, különben nem fogják bírni a megpró
báltatásokat. Ez nem siránkozás. Ez a legpusztább, nyomasztó igazság. Biztosíthatom, 
hogy a nagy győzelem attól függ, hogy megfelelően fel tudunk-e készülni rá. Ha nem 
kapunk elég ennivalót, nem szabad elindulnunk, mert az offenzíva rögtön a kezdet után 
megbénul. Ehhez adott a feltétel! Éhező, félig felszerelt csapatokkal messze nem lehet 
menni. Kérem úgy értse, ahogy én valóban gondolom. Meg kell kapnunk mindazt, amit 
igényelek. Ismétlem: nem a csapatok akarata gyenge, az éhezéstől gyengék..."57 A le
sújtó válasz után a vezérezredes a termékeny északolasz síkság megszállt területeinek 
főparancsnokát, Szvetozar Boroevič tábornagyot sürgette élelmiszer beszerzésére és a 
csapatok ellátásának javítására: „A legénység az utolsó leheletig teljesíteni akarja köte
lességét, a folyamatos éhezéstől azonban erőnléti állapota teljesen leromlott. Minden 
erejét összeszedve sem tudja elégségesen ellátni a jelenlegi szolgálatát sem. Mihamari 
offensívát sürgetnek, nehogy éhen haljanak, mielőtt elérik a gazdag tartományokat."58 

A magyar élelmezési miniszter szigorú beszolgáltatási kényszerrel lisztet, újkrumplit, 
zöldségféléket, zsírt, szalonnát, olajat, füstölt töltelékárút, lekvárt, savanyú káposztát 
gyűjtetett össze, irányvonatokra rakatta, és magyar katonai kísérettel közvetlenül a had
testek kirakodó állomásaira küldte. A „Hungária Kartoffel-Züge" - „Hungária krumpli
vonatok" - enyhítették az éhező katonák megpróbáltatásait. A krónikusan alultáplált 
csapatoknak azonban legalább két hónapon keresztül kellett volna kiadósan enniük, hogy 
végigharcoljanak egy offenzívát.59 Június elejétől Conrad naponta sürgette a főparancs-

ként bevonult nővel. Az 1919. júliusban megkezdett parlamenti vizsgálat felháborító szokásokat tárt fel. KA 
Kw. Ms. Untersuchung. A-51/19/15. Dritter Bericht des Sekretärs. Fegyelmi vizsgálatok kiderítették, hogy a 
tiszthelyettesek önkénye elképesztő volt. Pénzt vontak le a zsoldból a kiadott konzervekért, cigarettáért, meg
lopták az élelmiszeradagokat, este csak a kávét adták ki - „éjszaka aludni kell" - és a többit feketepiacokon 
árusították. A tisztek passzívan szemlélték. KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 553. Op. 1308. 

57 KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. Waldstätten elutasító válaszában 
egyértelműen a Ciszlajtán tartományok ellenállásával magyarázta az élelemhiányt. Hús volt bőven. A háború 
alatt a hadi felhasználást biztosította az évi 2 milliós természetes szarvasmarha-szaporulat. 1917-ben 15 millió, 
340 kg-os átlagsúlyú, 170 kg-os színsúlyú szarvasmarha volt, és nem csökkent a sertések, birkák, kecsék száma 
sem. Ciszlajtániában azonban a tartományi főnökök megállapíthatták a gazdaságok önfenntartó állatmennyisé
gét - kapacitás kifejezéssel - , valamint a takarmányszükségletet, és csak az ezen felüli részt kellett beszolgál
tatniuk. A határt a tartományi főnökök, a helyi érdekek alapján, magasan húzták meg. A vezérkari főnök felhá
borítónak minősítette a tartományi főnökök gyakorlatát, de a politikai döntéssel szemben tehetetlen volt. Arz 
tábornok: „Die österreichische Regierung vertrat den Standpunkt, dass die einzelnen Länder nur nach ihrer 
»Kapazität«, wie die Fachausdruck lautete, zu Lieferungen herangezogen dürften und stützte sich dabei auf die 
Berichte der politischen Landesschefs ... Die Armee Oberkommando hob mit grösstem Nachdruck hervor, dass 
die käpfenden Truppen durch Unterernährung zugrunde gerichtet werden. Es war vergeblich: die Lieferungen 
wurden nicht gesteigert. Zweifellos hat die Resistenz, die in Österreich gegen die Fleischversorgung der Armee 
eingesetzt hatte, wesentlich dazu beigetragen, deren Widerstandkraft und Leistungsfähigkeit zu erschüttern. Es 
ist kaum zu glauben, dass Länder, deren Söhne in ihrem soldatischen Opfere keine Grenzen kannten, derart 
zurückhaltend waren, als er sich um das Vieh des Landes handelte." Arthur Art. Zur Geschichte des grossen 
Krieges 1914 bis 1918. Wien, 1924. 275. o. 

58 KANFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142.134. Boroevié durván elutasította a kérést. Uo. 
59 A szerelvények 40-50 vagonból - 80-100 tengely - álltak. KA NFA 1918. HGK. Conrad Karton 1865. 

Op. 12-25/4-3., Op. 12-25/4., Op. 12-25/4-5., Op. 12-25/4-8. Schilhawsky örömmel jegyezte fel naplójában, 
hogy a katonák rég nem látott ételeket fogyaszthatnak, és kenyérfejadagjaik 650 g-ra nőttek, és még kukorica
liszt sem volt bennük. KA NFA 1918. 6. ID. Karton 361. ápr. 29., jún. 11., 12-i bejegyzések. A magyar élel
mezési miniszter, Windischgraetz Lajos herceg ellátási szempontból ostobaságnak minősítette az uralkodó és 
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nokságot, hogy emelje napi 8 db száztengelyes szerelvényre a lisztutánpótlást, mert a 
meglévő szállítási ütemmel a l l . hadsereg kötelékeinél az offenzíva előtt csak 1 napi 
normál és 1 napi tartalék porció marad, sőt a 10. hadseregnél csak 1 napi tartalék fej
adag. Ugyanakkor közölte azt is, hogy a hiányok ellenére mindenképpen támad június 
15-én, mert az utolsó éjszaka a rohamra előrevont hadosztályoknak nem marad semmi 
ennivalója.60 Arz tábornok, a Monarchia vezérkari főnöke lakonikusan közölte, hogy az 
offenzívára induló sereget csak a meglévő ütemmel és csak júliusig tudja ellátni. Az of
fenzíva kezdetétől a csapatoknak magukat kell élelmezniük. Legalább 8000 vagon lisztet 
kell zsákmányolniuk, vagy egy részét, legalább 3000 vagont kell learatniuk az elfoglalt 
területen, hogy a hátországot megmentsék az éhségtől és az összeomlástól. Felhatal
mazta Conradot, hogy hirdesse ki: minden katona kedve szerint zsákmányolhat saját fo
gyasztásra az előtalált élelmiszerből, továbbá jogosult 10 kiló hadizsákmányra a családja 
számára is. A hadtápszerveknek egységes csomagokat kellett azonnal készíteniük, amely
be a győztes harcosok a zsírt, olajat, sajtot, száraztésztát, szövetet, cipőt, szappant, cérnát 
stb. csomagolhatják és díjmentesen hazaküldhetik. Conrad utasította hadtestparancsnokait 
a hangulatjavító hír továbbítására, egységládák készítésére, továbbá, hogy az olasz élelmi
szerraktárak megszerzése és biztonságos őrzése stratégiai érdek, a raktárak fosztogatóival 
szemben a legszigorúbban járjanak el, valamint hogy a polgári lakosság élelmiszer és ipar
cikk készleteinek összeszedésére minden hadosztály zsákmánygyüjtő századot állítson fel, 
utaljon mellé teherautókat, és vonja ki őket az utánpótlási feladatok alól.61 

Az offenzíva közeledtével a szemben álló olasz, angol, francia tüzérség napi váltással 
a felsorakozó hadosztályokra és a tüzelőállásba vont ütegekre megsemmisítő csapásokat 
mért. Június 10-én háromórás össztüzet lőtt a XIII., 11-én az I. hadtestre, 12-én a Hét
község-felföld előre vonási útjaira, 13-án a Tezze melletti lőszerraktárakra. Június 14-én, 
napközben, a készenléti állásoknak, gyülekezési körleteknek kijelölt szurdokokra, első
sorban a III. hadtest sávjában húzódó Assa-patak mély völgyére, illetve a VI. hadtest ké
szenléti vonalát kitöltő Frenzela-szakadékra lőtt ki brizáns-, foszfor- és gázgránátokat, 
este 11 órától pedig megelőző tüzösszpontosítást hajtott végre elsősorban a XIII. és a 
VI., majd a Grappa ellen támadó I. hadtest rohamozókkal túlzsúfolt állásai ellen. Az el
lenfél pontosan tudta az offenzíva kezdetét és méreteit. A 42. honvédhadosztályból egy 
zászlóalj-segédtiszt, egy zászlós, egy egyéves önkéntes és egy tiszthelyettes dezertált, 
valamennyien szerbek voltak. Az olasz telefonlehallgató csoportok kiválóan működtek. 
Az olasz felderítőgépek módszeresen fényképezték a hatalmas összevonást.62 

A 11. hadsereg tüzérsége 1918. június 15-én 0300-kor ötperces tűzcsapással kezdte 
meg a roham előkészítését. Egy órán keresztül a szemben álló ütegek elhallgattatását kí
sérelte meg, további másfél órán keresztül pusztította az ellenséges akadályrendszert és 
az első állás védelmi létesítményeit, hat órától 20 perces gázrajtaütést hajtott végre, amit 

környezete előtt, továbbá a magyar kormányülésen az offenzívát. Prinz Ludwig Windischgraetz: Von roten 
zum schwarzen Prinzen. Mein Kampf gegen des k.u.k. System. Berlin und Wien. 221. o. 

60 KA NFA 1918. AOK I. Grp. Karton 538. Op. 142.154., Op. 142.164., Op. 142.168. 
61 KA NFA 1918. AOK 1. Grp. Karton 528. Op. 142.180., Op. 142.143. 
62 KA NFA 1918. 6. ID. Karton 361. Schilhawsky naplója, jún. 7., 10. A tüzesapások a hadműveleti napló 

becslései szerint esetenkint legalább 25 000 lövést jelentettek korlátozott területekre, miközben az ún. „mérsé
kelt", azaz jobbára zavaró tűztevékenység a front egész hosszában érvényesült. KA NFA 1918. 11. Armee. 
Gst. Abt. Karton 583. Lagemeldungen, jún. 10-15. 
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egy óra múlva megismételt. 07 -ig minden üteg az első árkokat és a mögöttes köztes 
térséget lőtte, majd mozgó tüzhengerre tért át. A tüzesapást azonban csak a korábbi he
tekben állásba vont és harcokban részt vevő lövegek hajthatták megfelelően végre. A 
többiek 15-én 03oo-ig nem árulhatták el tüzükkel az offenzívát. így a tüzesapás első órá
jában az utolsó napokban felállított lövegeknek az ellenséges súlypontok ellen úgy kel
lett fellépniük, hogy először be kellett lőniük a felderített célokat, majd megvárniuk a 
felderítetlen, illetve a váltóállásokba átvitt ellenséges ütegek választüzét, és azokat is 
belőni a rég ismert tapasztalattal: lehetetlen feladat valamennyi kikapcsolása,63 csak a 
gázlövedékek hatásában lehet bízni. Az időveszteséget és a tüzérek hibáit felerősítette, 
hogy a gázlövedékek nem okoztak károkat. Az ellenség peremvonalára lőtt tűz szinte 
érintetlenül hagyta az akadályokat, nem nyitott a gyalogság számára kapukat a sodrony
kötelekből font háromszoros rendszeren, nem pusztította az első állás látható árkait, csak a 
Grappán a kavernákba rejtett célok némelyikét, nem biztosította a gyalogságnak az áttörés
hez szükséges rombolást. Conrad óriási hibát vétett, amikor nem keresett megoldást a be-
lövésre, amikor a l l . hadsereg tüzérfőnökére bízta az egész 46 km-es fronton a tüzérségi 
előkészítés irányítását. Egységes, de sematikus tűzvezetéssel nem lehetett az adott helyze
teknek megfelelő csapásokat mérni, a helyi parancsnokok igényei nem érvényesültek. A 
hibát később megismételte a VI. hadtest parancsnoka is: a mozgó tüzhenger indulása pilla
natától saját irányítása alá vonta a hadosztályok ütegeit is. így az alárendelt alakulatok pa
rancsnokai csak telefonon kérhettek támogatást a fenyegető célok ellen, a telefonösszeköt
tetés azonban az offenzíva első órája után megszűnt az ellenséges válaszcsapások miatt.64 

Az offenzívára rendelt hadtesteknek 0740-kor kellett az ellenséges peremvonalhoz ér
niük. Mindegyik parancsnoka úgy számította ki a rohamozók indulási idejét, hogy az el
ső árokra lőtt utolsó nehézgránátok becsapódásakor még legalább 400-500 m, az utolsó 
könnyügránátok robbanásakor még legalább 200 m válassza el hadosztályait az akadá
lyoktól. A 11. hadsereg tüzérsége 0740-től 400 m-rel hátrább helyezte a tüzét. A 
Brentától Ny-ra bevetett erőknek 800-2000 m-t kellett megtenniük a készenléti állástól, 
100-135 m-es emelkedővel, ami tempós mozgás esetén 20-45 perc közötti időt követelt. 
Köd volt, a hóhatár 1200 m körül húzódott, szél alig fújt, a nedves talajon nehezen lehe
tett haladni. A III., a XIII. és a VI. hadtest első lépcsőjében 3-3 hadosztály indult roham
ra. A hadosztályok élén a rohamzászlóaljak bontakoztak szét, mögöttük a sorgyalogság. 
Az áttörésre rendelt ezredek 900 m széles sávban és mélységben, egymás mögötti hét 
hullámban támadtak. A szárnyakon bevetett hadosztályok csak jelentős térközökkel kísé
relték meg kitölteni a nekik kijelölt sávot vagy növelték az ezredek harci szélességét a 
hullámok rovására. A főcsapásra kijelölt XIII. hadtest morális tartása a roham alatt meg
győzőnek látszott. A hosszú árokharc és a megpróbáltatások alatt felhalmozódott indulat 
és bosszúvágy hajtotta a katonákat előre. Az áttörésre szánt 38. honvédhadosztály ezred-

03 KA NFA 1918. 13. Korps. Karton 1795. Op. 608/1. 
Wasserthal tábornok leírása. KA Untersuchung. B-234/19/5., Rudolf Jank ezredes szerint az ellenfél a 

tűzcsapás kezdetén váltóállásokba vonta lövegeit. Válaszcsapásában érvényesült a jobb löszerellátottsága. KA. 
Untersuchung. B-234/19/14. Lauer ezredes idézi a tisztek véleményét: „Tulajdonképpen ki indított itt offenzí
vát?" Utalt a saját aknavetőkre is: gránátjaik 50-80 m repülés után a senki földjébe csapódtak be. KA. 
Untersuchung B-234/19/6. A VI. hadtestnek a Frenzela-szakadékban, készültségi állásban váró része súlyos 
veszteségeket szenvedett a 14-i nappali, a 15-re virradó éjszakai megelőző tüzcsapásoktól és a 15-i válasz-
tűzcsapástól. KA. Untersuchung B-234/19/13. 
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parancsnokai és tábori papjai kereszteket emeltek a magasba, egyes századok énekeltek. 
A kísérő tüzérség kiválóan működött, a rohamzászlóaljak előtt 200 m-re csapódtak be az 
utolsó gránátok, és a következő percben a peremvonal mögött 400 m-re robbantak a kö
vetkezők. A hullámok áthaladtak az ellenség által korábban felhagyott fedezékeken - az 
ellenség az első árkokat hátrábbra, a domináló karsztvonulatra telepítette -, és tévesen, 
fehér rakétákkal jelezték, hogy áttörték az első vonalat.65 

A rohamozók 0740-kor jutottak ki az akadályokhoz. A tüzérség egyetlen kaput sem 
tudott nyitni, mintha nem is célozta volna a látható hármas rendszert. A sodronyköteleket 
nem lehetett elvágni drótvágó ollóval. A rohamzászlóaljak robbantó különítményei elő
ször az első, majd a másik két akadály során robbantottak nyújtott töltetekkel keskeny 
kapukat. A hullámok összetorlódtak, a védők elkeseredett géppuskatűzzel tizedelték 
őket, a levegőből ellenséges repülőgépek csaptak rájuk, és mélyrepülésben kaszálták a 
fekvő sorokat, az olasz, angol és francia lövegek és aknavetők a senki földjén lőtték a 
támadók hátsó hullámait, és szétszaggatták a kihúzott telefonzsinórokat. A harcállás
pontok és a harcolók között megszűnt az összeköttetés. Egyes előrelátó törzsek postaga
lambokkal tartották fenn a kapcsolatot a hadtest-harcállásponttal. Az első átjutó, a 21. 
honvéd gyalogezred 0930-kor betört az első majd a második árokba. Mögötte előretört az 
egész 38. honvédhadosztály. Elfoglalta az első, majd a második árkot, ahol megkapasz
kodott és visszaverte az ellenlökéseket. Egyes zászlóaljak 70 %-os veszteségeket szen
vedtek. A sebesültvivők eltűntek az első sebesültekkel, százak várták, hogy visszatérje
nek. A XIII. hadtest bal szárny 42. honvédhadosztálya még délelőtt keresztülharcolta 
magát az akadályokon, és az angol és francia géppuskatűzben előretört a nagy erdőben 
húzódó második árokig. Az első lépcsőben bevetett XIII/16. hadosztály többször kísérelt 
meg kapunyitást a precízen lövő ellenség tüzében, de csak délelőtt 1000 körül erőszakolta 
át néhány zászlóalját. Aki bejutott, nem mehetett vissza az erős tűzben. A zászlóaljak rá
vetették magukat az első árokra, és a lélegzetvételi szünetet kihasználva a l ó . hadosztály 
egésze betört a mélységbe. A hadtestparancsnok a tartalék 5. és 74. hadosztályt is előre
vonta, hogy töltsék ki a réseket, képezzenek az elől harcolókhoz zárkózva, összefüggő 
frontvonalat. A szabad szárnyak megszűnése után mind a 38., mind a 42. hadosjztály újra 
előrelendült, megközelítette az első harci öv második állását, majd áttörte vonalát, és 
birtokba vette Monte Lemér le erődrendszerét. A hadtest sávjának bal szárnyán a 42. 
hadosztály sikeres kapcsolatot teremtett a Cima Eckert rohamozó VI./18. hadosztállyal. 

A részben feltöltött III. hadtest az előző éjszakai gáz- és tűzcsapásból felocsúdva, 
erős ködben indult a csaknem 2 km-es senki földjén az akadályok felé. Heves géppus
katűzben robbantott kapukat, és az ezredek szinte egyesével jutottak át az akadályok 
mögött K-Ny irányban, a drótfonatokkal párhuzamosan húzódó, a térképen csak jámbor 
csermelynek jelzett Ghelpach-patak mély szurdokáig. Az angolok régóta bemérték a 
szurdokot, a kapaszkodó hullámokra aknavető- és kézigránátok tömege hullott. A feldü
hödött támadók kézitusában megölték az első árok védőit, és futva rávetették magukat a 
második árokra. A 6. lovas-, a 6. és az 52. gyaloghadosztály lendületből elfoglalta 
Sculazzon védelmi rendszerét. Előbbi kettő elakadt az ellenállásban, az 52. azonban to
vább erőszakolta a sikert és felzárkózott a XIII./38. hadosztály mellé. Dél volt. A táma-

w KA NFA 1918. AOK. I. Grp. Karton 538. Op. 701. KA NFA 1918. 11. Armee. Gest. Abt. Karton 583. 
Legemeldungen, jún. 15., KA NFA. 1918. Korps. Karton 1795. Op. 501/10-XLVI. 
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dók súlyos veszteségeket szenvedtek. A parancsnokok hiába keresték a sebesültvivőket, 
orvosokat. Az egészségügyi részlegek működése összeomlott. Az összeköttetés meg
szűnt, a katonák kifulladtak, a tüzérség nem tudott zárótüzet lőni eléjük. Sőt a 38. hon
védhadosztályt és részben az 52. hadosztály ezredeit a saját lövegek lőtték tévedésből, 
amikor harcba léptek a tartalékban álló angol és francia kötelékek. Délutántól egyértel
mű ellenséges tüzérségi fölény mellett elkeseredett harc folyt az ellenlökésre rendelt és a 
megkapaszkodott katonák közt. Először a 6. gyaloghadosztály maradéka kezdte meg a 
lassú visszavonulást, a sebesültek egy részét magával cipelve. Estére a 6. lovas- és az 52. 
hadosztály is utóvédharcban közeledett a kiindulási állások felé. A magára maradt 38. és 
a 16. hadosztály, a XIII. hadtest jobb szárnya, még éjszaka is tartotta megszerzett vonalát 
sorozatokkal, lángszórókkal, kézigránátokkal. Nem jött sem erősítés, sem utánpótlás, 
nem volt sebesültvivő, az angolok és franciák kíméletlen szívóssággal rohamozták őket, 
sőt a saját tüzérség még gázcsapást is mért arra az erdőrészre, ahol a honvédek harcoltak. 
A 38-asok hajnalra visszavonultak a készenléti állásokba az 5. és 74. hadosztály zászló
aljaival. A 42. honvédhadosztály, a 74. néhány honvédzászlóaljával és az 5. hadosztály 
részeivel megkapaszkodott elfoglalt helyén, és bal szárnyával ívet alkotva csatlakozott a 
Cima Eckert birtokló VI. hadtest jobb szárnyához. Az éjszaka megállás nélküli harcban 
telt el. Az erdőben az angolok és franciák fától-fáig, sziklától-szikláig közeledtek előre -
„mint a macskák" egy jelentés szerint -, közben a mintegy 2 km-es beékelődést szünet 
nélkül lőtte az ellenséges tüzérség. A front azonban nem mozdult. A honvédek óvóhe
lyeket találtak, az elfoglalt fedezékben bújtak meg, vagy a sziklák mögött várták ki a 
tűzcsapások végét. Az ezredek súlyos veszteségeket szenvedtek.66 

A VI. hadtest három hadosztálya - 18., 3., 26. - a peremvonalakig tartó távolságot 
szinte rohanva tette meg. A parancsnokok nem akarták az akadályok előtti, csaknem 300 
m mély, jól tűz alatt tartható völgyben tempósan vezetni csapataikat. A gránátvető és 
gázcsapások, a géppuska-sorozatok kevés veszteséget okoztak a futva előremozgó hul
lámokban. A vastag drótból font és betonoszlopokra erősített sodronyköteleken egyetlen 
kaput sem lőttek a tüzérek. A gyalogság fekve várta meg, hogy a robbantó csoportok utat 
nyissanak. Repülők géppuskázták, aknavetők és sorozatlövő fegyverek kaszálták a soro
kat. A megdühödött katonák óriási lendülettel törtek át az első árokig, kézitusában min
denkit megöltek, majd megrohanták először Monte di Val Bella, majd Col del Rosso és 
Col d'Echele magaslatát, elűzték-elpusztították a megerődített és csak részben rombolt 
állások védőit. Délelőtt ellencsapások elhárítására rendezkedtek be a hegyeken, a támadó 
ezredek pedig üldöző harccal nyomultak előre a dél felé ereszkedő lejtőkön a Cima 
Ecker és a Monte Melago magaslatok ellen. Az erős tűzben negyedóra alatt szökellve 
tettek meg csaknem 800 m-t és betörtek az állásokba. Déli 12°°-kor a hadosztályparancs
nokok a telefonösszeköttetés hiánya miatt postagalambokkal jelentették, hogy mindkét 
hegyi erődítményt bevették. A 6. olasz hadsereg parancsnoka olasz hadosztályokat ren
delt előre a Brenta partján fekvő vasúton és úton. A vonattal, teherautókkal érkező friss 
csapatok csaknem a támadók orra előtt rakodtak ki és bontakoztak szét. Az osztrák-

öö KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 583. Lagemeldungen, jún. 15. KA NFA 1918. 13. Korps. 
Karton 1795. Op. 920. Op. 501/10-XXV., Op. 501/10-XLVI. A 38. hadosztály és a 21., a 22., a 23. és a 24. gya
logezredek parancsnokainak beszámolói. KA NFA 1918. 5. ID. Karton 345. Lagemeldungen, jún. 15., továbbá Op. 
1464/11. és Op. 1464/4. KA Kw. Ms. 1/1918/6. Bericht über die Kämpfe des IR. 27., KA NFA 1918. 6. ID. 
Schilkawsky naplója, jún. 15., 16., 17., KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 583. Lagemeldungen, jún. 15. 
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magyar könnyűlövegek a peremvonaltól 2 km-es mélységbe kijutott alakulatokhoz a te
rep nehézségei miatt nem tudtak felzárkózni, a harcoló parancsnokok és a tűzvezető tü
zértisztek a telefonvezetékek szakadásai miatt tüzet nem tudtak rendelni rájuk. A saját 
ütegek zöme vaktában lőtt. Az ellencsapásra rendelt olasz erők a folyó melletti úttól ka
paszkodtak felfelé, és a 26. lövészhadosztály keleti szárnyát támadták. Tüzérségük ta
rackokkal bombázta állásaikat. Az osztrák-magyar ezredek géppuskával és kézigránát
okkal verték vissza az első, kifulladva felérő hullámokat. Délután a VI. hadtest 
könnyűütegeinek egy része előre vonszolta lövegeit a Col del Rossóra. A kis kaliber mi
att azonban nem ellensúlyozta az olasz tüzérség hatását. A VI. hadtest bal szárnyán har
coló 26. lövészhadosztály az olasz tűzfölény és az ellenlökő gyalogság erősödő nyomása 
miatt lassan visszahátrált a Col d'Echele magaslatra. A VI./18. hadosztály azonban szi
lárdan megkapaszkodott a Cima Ecker birtokba vett védelmi rendszerében, jobb szárnyát 
megbízhatóan védték a XIII. hadtest harcban álló részei, a 42-es honvédok és a hozzájuk 
csatlakozott zászlóaljak, a VI. hadtest centrumát alkotó 3. hadosztály pedig eltökélten 
védte Monte Melago hegyét. Mögöttük a tartalékok rendezkedtek be tartós ellenállásra a 
Col del Rossón és a Val Bellán, a 26. hadosztály pedig biztosította a 2 km mély betörés 
keleti ívét a Col d'Echele birtokával. Az olasz ellenakciók kifulladtak. A l i . hadsereg 
Brentától nyugatra bevetett hadtestei közül egyik sem érte el a közelebbi célt, de sikere
sen beékelődött az ellenséges védelembe, áttörte az első, a legerősebb harci zónát. 
Ugyanakkor elfogyott a tüzérség és gyalogság lőszere, a kötelékek súlyos veszteségeket 
szenvedtek, a kísérő tüzérség egy része csatlakozott csak hozzájuk. Tartalékok nélkül 
nemcsak előrenyomulni, de tartósan védekezni sem voltak képesek. Conrad nem újította 
fel az offenzívát a friss csapatok és a tüzérlőszer teljes hiánya miatt, de megerősíteni sem 
tudta az elől befészkelt erőket. Két nap és két éjszaka elkeseredett küzdelem után a le
harcolt XIII/42. honvéd-, illetve a VI/18. és 3. hadosztály feladta Cima Eckert és Monte 
Melagót és visszavonult a Val Bella-Col del Rosso-Col d'Echele vonalig. A beékelő
désben kiépített állások ellen a 6. olasz hadsereg szünet nélküli rohamokat indított, fo
lyamatos tűzcsapásokat mért mind az árkaikra, mind az utánpótlási útjaikra. Július 2-án 
sikerült megtörnie a kimerült védők ellenállását.67 

A Brenta és a Piave között is 300-kor kezdődött a rohamot előkészítő tűzcsapás. A 
Grappa előtt felállított, jobbára könnyülövegek egy órán keresztül teljesen hatástalanul 
lőtték a szemben álló, részben kavernákba rejtett ütegeket. Hajnali 400-tól az olasz tüzér
ség gránátokkal bombázta a készenléti állásokat, a bemért lövegeket, a felvonulási uta
kat, és súlyos veszteségeket okoztak a támadóknak. A 06°°-kor kezdődő, osztrák-magyar 
gázcsapás teljesen hatástalan maradt. Az ellenséges ütegek változatlan hevességgel tü-

KA Untersuchung. B-234/19/13. Rudolf Handel-Mazetti ezredes szerint a VI. hadtest parancsnokának a 
tüzérség egységes irányítására kiadott parancsa mellett hasonló súlyos hiba volt közvetlenül az offenzíva előtt 
leváltani a hadtest magyar vezérkari főnökét - Álgya-Papp Sándor ezredest - , és olyan újat tenni a helyére, aki 
csak térképről ismerte a terepet. Uo. Kiszling tábornok emlékirata kiemeli, hogy a III., leginkább azonban a 
XIII. kudarcát a felderítetlen erdő okozta, addig a VI. hadtest és a hozzá csatlakozó XIII/42. hadosztály részle
ges sikerében szerepet játszott, hogy a küzdelem viszonylag nyílt terepen és olaszokkal szemben zajlott. KA 
Kw. Ms. 1/1918/21. A harcról: KA NFA 1918. 11. Armee. Karton 583. Lagemeldungen, jún. 15.—júl. 2. KA 
Untersuchung. B/234/19/6. Mazetîi ezredes a 26. lövészhadosztály kudarcát annak tulajdonítja, hogy állomá
nyát a kirakodás után azonnal a készenléti állásba vezényelték és másnap rohamra küldték, kiképzés nélkül. 
KA Untersuchung B-234/19/13. Továbbá: KA NFA 1918. 5. ID. Karton 345. Lagemeldungen, jún. 15., 16., 
Op. 1464/4., 1465/11., 1465/14., 1466., 1465/10. 
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zeltek, a roham kezdetére a Grappa előtti csapatok súlyosabb veszteségeket szenvedtek, 
mint a Hétközség-felföldön támadók a megelőző csapás alatt. A jobb szárny XXVI. 
hadtest, az előzetes gyakorlás eredményeképp és a veszteségek miatti indulattól hajtva 
meglepő gyorsasággal tette meg a peremvonalig húzódó 700 m-t. Az első lépcsőben be
vetett - 27. és 32. - hadosztályok 10 perc rohanás után elértek az akadályokig. A roham
zászlóaljak robbantói náluk is gyorsabban futva, előttük robbantottak kapukat az előre 
összeszerelt nyújtott töltetekkel - a tüzérség itt sem találta el a látható szögesdrótkötege
ket - , és a gyalogság betódult az első ellenséges árokba. A hadtest vezérkari főnöke a 
szervezett rohanás mellett intézkedett arról is, hogy az áttörő ezredek kerüljék az időt 
rabló kézitusát, ugorjanak át az árkokon és hagyják a védők megsemmisítését a kísérő 
hullámokra. Csak a géppuskafészkek ellen kellett lángszórókat bevetniük. Reggel 900 kor 
a hadtest már az olaszok második árkán és a köztes térségen is túljutott. A 27. hadosztály 
lendületes támadással szinte ellenállás nélkül elfoglalta Col del Fenilon erődrendszerét, a 
menekülő alakulatokat üldözve birtokba vette Col Moschint és a Brenta-völgyet, kijutott 
a Monte Ranierón berendezett hegyi erődítményekig. A 85. és 67. gyalogezredek rend
kívüli erőfeszítésekkel, lángszórós rajokkal megerősítve délben kikergették az olaszokat 
a hegyi fészkekből, az első harci zóna áttörése után megállíthatatlanul nyomultak előre, 
kiverték az olaszokat a második harci zóna két állásából is, és délutánra megközelítették 
Bassano városát. A hadtest egyedül hajtotta végre Conrad tervét. 4 km mélységben ki
jutott az olasz síkság feletti utolsó peremhegyekig, és csaknem áttörte a bevehetetlennek 
hitt Grappát a Brenta felőli lejtőkön. A hadtest 32. hadosztálya az áttörő hadosztály ke
leti szárnyát védve ívet foglalt el az I. hadtest felé, amely súlyos veszteségek árán tört 
előre a Grappa előhegyén berendezett második védelmi állásig. Óriási veszteségeket 
szenvedett - egyes ezredeiből 150 fő maradt -, és képtelen volt a további előnyomulásra. 
A XV. hadtest hasonló véres harcban tört magának utat az akadályokon nyitott kapuktól 
a Monte Spinuccia lejtőin kiépített második állásig. A Grappa szinte valamennyi lövege 
az I. és a XV. hadtestre helyezte át a tüzét, egyik hadosztálya sem tudott újabb erőt ki
fejteni. A XV./20. honvédhadosztály, a l l . hadsereg sávjának bal szárnyán, kísérletet tett 
ugyan 1900 körül egy Monte Tomba elleni támadásra, de az ellenséges tüzérségi és gép
puskatűz vérbe fojtotta a kísérletet. Scotti tábornok pedig habozott bevetni a nagyobb 
erőkifejtés érdekében a tartalékként felsorakozott 48. hadosztályt. Eközben az olasz fő
parancsnokság riadóztatta a XXII. olasz hadtestet, hogy szállja meg a Bassano-Asolo 
között korábban kiépített védelmi övet, és utasította, hogy a végsőkig tartsa az előnyo
muló osztrák-magyar ékkel szemben. A XXVI. hadtest 27. hadosztálya azonban kifulladt 
a nyolc órai szakadatlan harcban és lendületes előnyomulásban, megállt a Bassano feletti 
tetőkön, és várta a tartalékok előrevonását. A mögötte bevetett 4. hadosztály elakadt a 
Brenta túlsó partjáról és a Grappa tetejéről lőtt zárótüzben. A 85. és 67. gyalogezred lő
szere elfogyott, legénységét megtizedelte a harc, a maradék a tűzcsapástól szenvedett. 
Összeköttetés hiányában, a tartalékok elakadását látva, a csapatok megkezdték a vissza
vonulást a kiinduló állások felé. Egy részüket hátvédharc közben morzsolták fel az el
lenlökésre indított olasz zászlóaljak, más csoportokat hátrálás közben értek sorozatok. 
Kis létszámú alegységek tudtak csak megmenekülni. A két ezred szinte teljesen meg
semmisült 15-én estéig. Mire a sötétség beállt, Conrad évek óta melengetett terve, a nagy 
alpesi offenzíva teljes kudarccal végződött. Csak a XXVI. hadtest által, még reggel el-
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foglalt egyik kis előhegy - Ca d'Anna (1383 m) - és a rajta kiépített támpont maradt 
osztrák-magyar kézen, ugyancsak július 2-ig.68 

A l i . hadsereg vezérkari főnöke, Sündermann tábornok 16-ra virradóra közölte Arz 
tábornokkal, hogy az offenzíva lényegében sikertelen maradt, a XIII. a VI. és a XXVI. 
hadtest részei beékelődtek ugyan az ellenséges védelembe, a támadás felújításához 
azonban nincsenek tartalékok, a súlyos veszteséget szenvedett csapatok harcértéke rend
kívül alacsony, nincs lőszer, a gázgránátok használhatatlanok, elfogyott az élelmiszer. 
Az ellenséges válaszcsapásra kell minden erőt mozgósítani. Vita volt közöttük, hogy a 
XXVI. hadtest és a VI. hadtest megkísérelje-e ismét az előretörést a Brenta két partján. 
Sündermann kategorikusan elutasította Arz óhaját. A l i . hadsereg vezérkari főnöke, 
Conradot kikapcsolva, megakadályozta a csapatok újabb értelmetlen áldozatait, és június 
16-ra előzetes összefoglalót ígért a kudarc okairól. Arz végül elfogadta Sündermann ér
veit és „súlypontokat képző defenzívára" utasította a l l . hadsereget.69 A hadosztályok 
némelyikének - többségük feltöltöttsége 80 % felett volt - harci létszáma a június 19-i 
állományellenőrzés során: 

18. hadosztály: 2 190 fő 
26. lövészhadosztály: 3 450 fő 
32. hadosztály: 2 260 fő 
38. honvédhadosztály: 5 800 fő 
42. honvédhadosztály: 4 120 fő70 

A XIII. hadtest ezredei azonban arról számoltak be, hogy századonként átlag 15-20 
katonájuk maradt, egy-egy zászlóaljukból mindössze 40-50 fő a hadrafogható.71 A III. 
hadtest a 6. gyaloghadosztály feltöltetlensége miatt kevesebb veszteséget jelenthetett, 
ugyanakkor sebesültjei nagy részét a gyors visszavonulás miatt hátrahagyta.72 A VI. 
hadtest hadosztályai június 17-ig tartották Cima Ecker és Monte Melago állásait, majd 
július végéig harcoltak a Val Bella-Col del Rosso-Col d'Echele vonalon. Ezredei harci 
létszáma az offenzíva kezdetén - az éjszakai olasz tüzesapás után - meghaladta az 1800 

KA Kw. Ms. 1/1918/21. Kiszling a 27. hadosztály kudarcáért a tartalékokat megállító zárótüzet okolta. 
Szerinte tartalékokkal a Grappát át lehetett volna törni, mert a védelem nem volt mélyen lépcsőzött. Goiginger 
tábornok ellentmond Kiszlingnek. A Grappa védelmet különösen erősnek, mélyen lépcsőzöttnek tartotta, az of
fenzívára bevetett tüzérséget és gyalogságot erőtlennek, a hegyi harceljárást és a széles fronton indított táma
dást elhibázottnak, az alpesi offenzíva értelmetlenségére pedig a legfontosabb bizonyítékként emelte ki: a be
vetett óriási erő egyetlen nap alatt megsemmisült. KA Kw. Ms. A-49. A harc részletes leírása: KA NFA 1918. 
11. Armee. Gst. Abt. Karton 583. Lagemeldungen, jún. 15., júl. 2., továbbá KA Untersuchung. Aus Stenbergs 
Tagesfragen. A-410/19/14., KA Untersuchung. Dritter Bericht des Sekretärs. B-234/19/20. A XXVI. hadtest 
vezérkari főnöke Stromfeld Aurél ezredes volt. 

69 KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 592. Tagebuch. 6.16., 6.17. Sündermann a legsúlyosabb 
veszteséget szenvedett hadosztályokat kivonta a frontról és a hátországba vezényelte. Az 5., 16., 18., 26. lö
vész, 27., 32., 38. honvéd és 42. honvéd hadosztályok állományának töredéke gyalogmenettel vonult a berako
dó helyekre. Uo. 

70 Uo. KA NFA 1918. 5. ID. Karton 345. Lagemeldungen, jún. 15., 16. 
71 KA NFA 1918. 11. Armee. 13. Korps. Karton 1795. OP. 501 /10-XLVI . 
7 2KAKw. Ms. 1/1918/6. 
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puskát. Valamennyi sebesültet kimentették. Veszteségük halottakban, eltűntekben, sebe
sültekben átlag 1600 fő volt.73 A Brenta és a Piave közt bevetett erőkből a XXVI. hadtest 
27. hadosztálya gyakorlatilag megsemmisült, 32. hadosztályát ki kellett vonni a frontról 
a veszteségek nagysága miatt. Az I. hadtest első lépcsőben harcba küldött 8 ezredéből a 
harc végén egyenkint alig 150-250 fő maradt, a többi vesztesége ismeretlen. A XV. 
hadtest 50. közös és 20. honvédhadosztályai vesztesége csak becsülhető az egy napon és 
egy éjszakán át tartó heves harc alapján. Az állomány legkevesebb kétharmad része el
esett vagy megsebesült.74 

Az óriási erőfeszítéssel előkészített offenzíva az alpesi fronton súlyos veszteségeket 
követelt. A kezelt sebesültek száma elérte az 59 000 főt. Több mint 40 000 katona esett 
vagy tűnt el, került épen vagy sebesülten fogságba. Meglepően alacsony volt a fogságba 
esettek aránya.75 

" KA Kw. Ms. Untersuchung. B-234/19/13. 
74 KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Ab. Karton 592. Tagebuch, jún. 16., 17. KA NFA 1918. 11. Armee. 

Gest. Abt. Karton 583. Lagemeldungen, jún. 15., 16., 17. A június végéig beérkező menetszázadokkal a l l . 
hadsereg 2300-7000 főre kivánta feltölteni az offenzívára bevetett és súlyos vereségeket szenvedett hadosztá
lyokat. KA NFA 1918. 11. Armee. Gst. Abt. Karton 592. Tagebuch jún. 21. 

KA Untersuchung. A-41/19/14. Sternberg képviselő 1918. júl. 6-i, bécsi interpellációjában a vesztesé
gekről: „...Der Angriff in Tirol brach unter furchtbaren Verlusten zusammen ... die Verwundetennummer über 
59 000 trug. Wenn man die Toten und Gefangenen bei der Armee Conrad dazu rechnet, was kommt da für eine 
Ziffer heraus! Die allgemein geläufige Ansicht ist, dass die Armee Conrad allein 100 000 Verluste hat. Die 
Italiener und besonders die Schotten [skót ezredek - B. L.] sollen alle totgeschlagen haben, was die geringe 
zahl der Gefangenen erklärt...". Uo.; A l l . hadsereg hadrendje 1918. június 15-én: 

Hadtest Hadosztály Hadtesttartalék 
hadosztály 

Hadseregtartalék 
hadosztály 

III. 6. lovas 
6. gyalog 

52. gyalog 

28. gyalog 3. lovas 

XIII. 38. honvéd 
16. gyalog 

42. honvéd 

74. gyalog 
5. gyalog 

10. lovas 

VII. 18. gyalog 
3. gyalog 
26. lövész 

36. gyalog 

XXVI. 27. gyalog 
32. gyalog 

4. gyalog 

I 60. gyalog 
55. gyalog 

53. gyalog 

XV. 50. gyalog 
20. honvéd 

48. gyalog 
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László Bencze 

THE OFFENSIVE OF THE 1ÍTH ARMY IN THE ALPS, 15 JUNE 1918 

Summary 

The victory at Caporetto has reinforced the belief of the German and Austro-Hungarian mili
tary leadership that even a strategical success can be reached with a well-prepared and tactically 
well-executed local break-through. At the same time, from the end of 1917, the aim of the Entente 
was to wear out the Central Powers by strategical defensive. With the use of the experiences of the 
defeat at Caporetto and with the help of the British and French allies the Italian military leadership 
created a deeply echeloned and masterfully equipped defence-system in the Alps and along the 
banks of the River Piave. The Austro-Hungarian Monarchy planned the break-through in mid June 
and the main blow had been to be dealt by the 11th Army on the „Seven Villages Plateau" and on 
Mt. Grappa. However, in the lack of personnel, sufficient medium and heavy artillery and as a 
consequence of production and provisioning difficulties, together with the shortage of food and 
forage, the military command proved to be unable to ensure enough strength, supply and ammuni
tion for the venture. Emperor and King Charles IV, Chief of Staff General Arz and Chief of the 
Operational Staff General Waldstätten committed grave mistakes in the preparation and execution 
of the offensive and the 11th Army lost about 100 000 men in a single day. The committee of in
quiry of the Vienna parliament could but only name those who were responsible for the tragedy: 
the fall of the Monarchy gave no way to their impeachment. 

László Bencze 

L'OFFENSIVE DE LA 1 IE ARMÉE DANS LES ALPES, LE 15 JUIN 1918 

Résumé 

Après la victoire de Caporetto la direction militaire allemande et austro-hongroise croyait 
qu'avec un enfoncement local bien préparé et bien réalisé du point de vue tactique, il était possible 
d'arracher à l'Entente un succès d'opération militaire, un succès stratégique également. En même 
temps l'Entente, à partir de la fin de 1917, voulait épuiser les forces des empires centraux avec un 
défensive stratégique. La direction militaire italienne - aidée par les Anglais et les Français - après 
les expériences de la défaite de Caporetto, a créé un système de protection très bien construit et 
bien équipé en matériel au front des Alpes et au long de la Piave entre le mois de novembre 1917 
et le mois de mai 1918. La Monarchie Austro-Hongroise voulait réaliser un enfoncement au front à 
la mi-juin 1918. La 1 Ie armée devait faire le coup principal au pays haut des Sept Villages et à la 
Grappa. Mais la direction militaire ne pouvait pas mettre en ligne assez de force vivante et de piè
ce d'artillerie pour l'enfoncement. Il y avait également des problèmes de production et de trans
port: l'artillerie n'a pas eu assez de munitions et d'obus asphyxiant, les soldats et les chevaux 
n'étaient pas suffisamment nourris à cause de la manque de nourriture. La direction militaire, en 
premier lieu l'empereur et roi Charles, et les chefs d'état major et d'opérations militaires, les géné
raux Arz et Waldstätten, ont commis des fautes très graves au cours de la préparation et de la réali
sation de l'offensive. En un seul jour, la 11e armée a perdu 100 000 soldats. Le comité enquêteur 
du parlement de Vienne - à cause de la chute de la Monarchie - pouvait nommer les principaux 
chefs militaires coupables, mais ne pouvait pas les rendre responsables. 
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László Bencze 

DIE OFFENSIVE DER 11. ARMEE IN DEN ALPEN, 15. JUNI 1918 

Resümee 

Der Sieg in Caporetto hat in den Österreich-ungarischen militärischen Leitern den Glauben ver
stärkt, daß mit gut vorbereiteten und taktisch gut ausgeführten lokalen Durchbrüchen Operati
onserfolge, bzw. strategische Erfolge zu erreichen sind. Gleichzeitig wollte die Entente die Mit
telmächte ab Ende 1917 mit strategischer Defensive erschöpfen. Die italienische Kriegsführung 
hat mit englischer und französischer Hilfe zwischen November 1917 und Mai 1918 - aufgrund der 
aus der Niederlage bei Caporetto gewonnenen Erfahrungen - an der Alpenfront bzw. entlang der 
Piave ein außerordentlich tief gestuftes und technisch bestens ausgerüstetes Verteidigungssystem 
ausgebaut. Die Österreich-Ungarische Monarchie wollte Mitte Juni 1918 einen Durchbruch an der 
Front erreichen. Den Hauptschlag hatte die 11. Armee auf den Hochflächen der Sieben Gemeinden 
und im Grappagebiet auszuführen. Die Kriegsführung konnte aber nicht genügend Soldaten und 
mittlere bzw. schwere Geschütze aufstellen, aufgrund von Herstellungs- und Transportproblemen 
war sie nicht in der Lage, die Artillerie mit der Menge Munition und Gasgeschossen zu versorgen, 
die die Überlegenheit gesichert hätte, und wegen des Lebensmittelmangels konnte sie die Soldaten 
und die Pferde nicht ausreichend ernähren. Die Kriegsführung, vor allem Kaiser und König Karl, 
der Chef des Generalstabes General Arz und Chef der Operationsabteilung General Waldstätten, 
hat während der Vorbereitung und der Ausführung der Offensive schwere Fehler begangen. Die 
11. Armee hat an einem einzigen Tag 100 000 Mann verloren. Die Untersuchungskommission des 
Wiener Parlaments konnte die höchsten militärischen Leiter für die Niederlage der Monarchie nur 
für schuldig erklären, aber nicht zur Verantwortlichkeit ziehen. 
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Ласло Бенце 

НАСТУПЛЕНИЕ 11-ОЙ АРМИИ В АЛЬПАХ, 15 ИЮНЯ 1918 ГОДА 

Резюме 

Победа при Капоретто укрепила в немецком и австро-венгерском военном руководстве 
уверенность в том, что в результате хорошо подготовленного и проведенного местного 
прорыва можно добиться оперативного и даже стратегического успеха. В то же время стра
ны антанты с конца 1917 года намеревались с помощью стратегической обороны изнурить 
центральные державы. Итальянское руководство на основании опыта поражения при Капо
ретто на всем альпийском фронте, с помощью англичан и французов в период с ноября 1917 
по май 1918 года создало чрезвычайно глубоко эшелонированную и технически превосход
но оснащенную систему обороны. Австро-Венгерская Монархия в середине июня 1918 года 
намеревалась совершить прорыв на этом фронте. Главный удар должна была нанести 11 
армия на возвышенности Хеткёзшег и на Граппе. Однако для такого прорыва военное ко
мандование не могло обеспечить достаточно живой силы, а также средних и тяжелых ар
тиллерийских орудий, вследствие проблем с производством и транспортом оно не было 
способно оснастить артиллерию обеспечивающим преимущество необходимым количест
вом боеприпасов и газовых снарядов, а недостаток продовольствия и фуража препятст
вовали снабжать бойцов и лошадей нужным питанием. Военное руководство, в первую оче
редь император и король Карл, начальники генерального штаба и оперативного управления, 
генералы Арц и Валыитеттен допустили серьезные ошибки в ходе подготовки и осущест
вления наступления. 11-ая армия за один единственный день потеряла 100.000 солдат. 
Однако Контрольная комиссия Венского парламента по причине падения Монархии могла 
на звать лишь виноватым высочайшее военное руководство, но не могла привлечь к ответ
ственности ни одного из военных руководителей. 



RAVASZ ISTVÁN 

AZ ERDÉLYI HADMŰVELETEK 1944 KÉSŐ NYARÁN-KORA ŐSZÉN 

IV. RÉSZ1 

A Székelyföld kiürítése 

A Székelyföld kiürítése először szeptember l-jén merült fel, úgy, hogy a hadihelyzet 
rosszabbodásának veszélye miatt a kosnai-nyak lezárására hátsóbb védelmi vonalat kell 
kiépíteni. Az erre hivatott Maros-állást (Maros-Stellung) Marosvásárhely-Szászrégen-
Marosoroszfalu-Kelemen-hegység vonalában jelölték ki, egyelőre általában. Kiépítésére 
a kelet-magyarországi hadműveleti terület addigi parancsnokát (bisherige Befehlshaber 
des Op. Geb. Ostungarn) jelölték ki. Emil Zellner altábornagynak, aki 1944. március 20-
tól látta el ezt a beosztást, és Debrecenben volt a főhadiszállása, törzsét át kellett alakíta
nia olyan törzzsé, amely irányítja a kiépítést, szervezi az ahhoz szükséges munkaerőt és 
anyagot, gondoskodik a védelmi vonal megszállásáról a harcoló alakulatok visszavonu
lásának fedezésére stb. A megalakítandó Erkundungsstab Zellner belépett a Dél-Ukrajna 
Hadseregcsoport parancsnokságának közvetlen alárendeltségébe. Az intézkedés még 1-
jén kiment a 6 és 8. hadsereg-parancsnokság, valamint Zellner felé.2 

A Zellner-törzs három hétig töltötte be szerepét. Feladatát 22-én a Fischer-törzs vette 
át (Stab General Fischer). Friessner távirati intézkedését 21-én este továbbították Zellner 
és Fischer tábornokokhoz, a két német hadsereg és a hadseregcsoport mögöttes hadmű
veleti terület parancsnokságaihoz.3 Adolf Fischer vezérőrnagy szeptember 1. óta a Bán
ságban megszervezett Kampfgruppe Südost parancsnoka volt. 

Szeptember 2-án a hadseregcsoporthoz olyan hadműveleti utasítás érkezett az OKH 
hadműveleti osztályától, amely lehetőséget biztosított a Székelyföld kiürítésére: függet
lenül az összeköttetés megteremtésétől az Észak-Ukrajna Hadseregcsoporttal, a Dél-
Ukrajna Hadseregcsoport centruma visszavonható a Kolozsvár-Mackensen-hágó általá
nos vonalra, amennyiben a Déli-Kárpátok átjáróinak birtokbavételére indítandó támadás 
sikertelen maradna. Kolozsvártól nyugatra a magyar-román határ vonalát ebben az eset
ben is tartani kellett.4 (A Mackensen-hágó nem azonosítható magyar hágónévvel.) 

Az OKH ezzel az elvi, feltételekhez kötött engedéllyel meg kívánta előzni, hogy az 
ún. székely zsákban harcoló német-magyar csapatok bekerítésbe kerüljenek. Felismerték 
a veszélyt, hogy ha a 40. szovjet hadsereg a kosnai-nyakon át, Vatra Dornei felől betör 
délnyugati, illetve a 4. román hadsereg Marosvásárhely térségében északkeleti irányba, 

A tanulmány harmadik része a Hadtörténelmi Közlemények 1998/4. számában (857-893. o.) jelent meg. 
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Heeresgruppe Südukraine; (a továbbiakban: KTB). Hadtörté

nelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), Mikrofilmtár 895. tekercs, 7208255. felvétel; a vonatkozó intézkedés 
száma: H.Gr. Südukraine la Nr. 3355/44 g.Kdos. 

3 KTB 895. tekercs, 7208591. felvétel; a vonatkozó intézkedés száma: H.Gr. Südukraine la Nr. 10268/44 
geh. 

4 KTB 895. tekercs, 7208262. felvétel. 
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akkor a IX. magyar, LVII. német páncéloshadtest, valamint a német Gruppe Sieben
bürgen gyors visszavonására a Székelyföldről nem sok esély marad, azok katlanban re
kedhetnek. A Székelyföldet a szűk értelemben vett Észak-Erdélytől elválasztó szűkület
ben, az Erdélyben 1940-ben meghúzott magyar-román határtól a Kárpátokban lévő tör
ténelmi magyar-román határig légvonalban alig 100 km volt a távolság. A Dél-Ukrajna 
Hadseregcsoportnak nem volt számottevő tartaléka, egy ilyen kétoldalú betörés esetén 
nem lett volna mivel elreteszelni a betört erőket, azok két-három nap alatt találkozhattak 
volna az arcvonalban harcoló magyar-német seregtestek hátában. 

A visszavonulás megkezdésének esetére az Észak- és a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport 
közötti sávhatárt Dorohoi (Csernovictól délkeletre 50 km-re)-Máramarossziget vonalá
ban jelölték ki, mindkét helység a Dél-Ukrajna Hadseregcsoporthoz tartozott.5 

Szeptember 5-én Szovátán, a hadseregcsoport parancsnokságán a hadseregcsoport 
vezérkari főnöke tanácskozott a 6. és 8. német hadsereg vezérkari főnökével arról, hogy 
milyen körülmények között és milyen módon kell kiüríteni a Székelyföldet.6 A 2. ma
gyar hadsereg vezérkari főnökét nem hívták meg. Grolman nem akarta elvonni az éppen 
aznap induló támadás napján az offenzíva súlyát viselő hadsereg vezérkari főnökét, más
részt sejtette, hogy az nem csupán hadmüveleti-szükségességi oldalról közelíti meg a 
kérdést, de érzelmi oldalról is, s tiltakozni fog a tervezett kiürítés ellen. 

Igaz, e napon indult meg a 2. magyar hadsereg támadása, de ez volt az a nap, amikor 
a Békás-szoros felől is elérték a szovjet csapatok a Székely-medencét. Ezzel immár négy 
helyen léptek ki a magas hegyek közül: az Ojtozi-szoros és az Úz-Csobányos völgyei 
után a Székelyföld északi részén is. Ez pedig előrevetítette az átkarolás lehetőségét, 
Brassó körzete ellen ugyanis nem indult német-magyar támadás. 

5-én éjfél előtt a 6. hadsereg vezérkari főnöke érdeklődött Grolmantól, hogy a Szé
kelyföld kiürítése megkezdődik-e másnap, s javasolta elhalasztását 24 órával. Arra hi
vatkozott, s ebben igaza volt, hogy a kiürítés megkezdése abban a pillanatban, amikor a 
magyar csapatok éppen támadásba lendültek, igen rossz hatással volna Magyarországra. 
E táviratból közvetett úton kiderül, hogy az értekezleten még nem született döntés a ki
ürítés megkezdésének időpontjáról.7 Hasonló tartalmú telefonbeszélgetést folytatott a 
hadseregcsoport vezérkari főnökével a 8. hadsereg parancsnoka is. Felhívta Grolman fi
gyelmét, hogy tekintettel a politikai vonatkozásokra, nem szabad megkezdeni a Székely
föld kiürítését, amíg nem egyeztettek Budapesttel.8 A német tábornokokban friss volt a 
romániai élmény, s nem kívánták azt még egyszer átélni, feltehetően ezért hivatkoztak a 
magyar érdekekre és érzékenységre. 

A tervezett kiürítés térképe 5-én már elkészült. A hadseregcsoport napijelentéseinek 
mellékleteihez csatolt 1:300 000 méretarányú térkép tartalmazta a Maros-állásig tartó 
visszavonulás közbeeső ütemeinek terepszakaszait is.9 

5 KTB 895. tekercs, 7208262-7208263. felvétel. 
6 KTB 895. tekercs, 7208286. felvétel. 
7 KTB 895. tekercs, 7208289. felvétel. 
8 KTB 895. tekercs, 7208290. felvétel. 
9 KTB 895. tekercs, 7208291. felvétel. 
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Szeptember 6-án Grolman telefonon rákérdezett Greiffenbergre, hogy beszélt-e már a 
magyar vezetéssel a Székelyföld kiürítéséről. Emlékeztette, hogy Guderian korábban 
már megadta az elvi engedélyt arra. A forrásokban nincs utalás, hogy Greiffenberg mit 
válaszolt Grolmannak. Negyed órával később a 6. hadsereg vezérkari főnöke hívta 
Grolmant, s jelezte neki, hogy a hadihelyzet alakulása folytán, függetlenül előző esti ki
jelentéseitől, legkésőbb másnap este meg kell kezdeni az elszakadást a szovjet csapa
toktól. Késő este Gaedcke még egyszer hívta Grolmant, s a Brassó térségében felderített 
szovjet csapatösszevonásokra hivatkozva ismételten kérte a hadseregcsoport vezérkari 
főnökét a visszavonulási parancs kiadására.lü 

6-án este tízkor Friessner táviratban jelentette a kialakult helyzetet Guderiannak. Egy 
nappal a 2. hadsereg támadásának megindulása után, annak még térnyerő szakaszában 
kételyeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a hadsereg elérheti-e a Vöröstorony
szorost. Indokként nem a román ellenállást, hanem a 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg 
megjelenését jelölte meg. Rámutatott, hogy feltétlen szükséges a magyarországi arcvonal 
megrövidítése. Arra hivatkozott, hogy amennyiben ez nem történik meg, a hadseregcso
portnak nem lesz elegendő ereje a szovjet csapatok feltartóztatására, s így azok betörhet
nek Szerbiába, sőt akár Budapestig is eljuthatnak. Ez utóbbi lehetőséget pedig, mint a 
Székelyföld kiürítésének indokát, a magyar vezetés is elfogadhatná. Guderian egyetértett 
Friessner érvelésével.11 

Éjfélkor Grolman táviratban hatalmazta fel a 6. hadsereg parancsnokát a kiürítés 
megkezdésére, jelezve, hogy ezt Greiffenberggel egyetértésben teszi.12 7-én délelőtt 
Friessner személyesen látogatott Fretter-Picohoz, megbeszélni az elszakadó mozdulato
kat (Absetzbewegungen).13 

7-én a hadseregparancsnokok megkapták a parancsot a visszavonulás aznapi meg
kezdésére a Maros-, illetve az Árpád-vonalra. Ez alapvetően a két német hadsereget 
érintette, a magyar számára még más harcfeladatot szabtak meg, ezt az előző részben 
mutattuk be. A 7-én reggel elfoglalt helyzet és a Maros-vonal között három közbeeső 
állást (A-, B- és C-vonal) határoztak meg.14 1700-kor az OKH 1. vezérkari tisztje telefo
non jelezte, hogy Hitler megtiltotta a visszavonulást. Az azonban ekkorra már megindult. 
Grolman 10 perccel később ismét beszélt az OKH 1. vezérkari tisztjével, s pontosítani 
tudta, hogy nem kategorikus tilalomról van szó: amint a Führernek tudomására jutott a 
visszavonulás megkezdése az A-vonalra, kijelentette, hogy a további visszavonulás (zum 
weiteren Absetzen) engedélyezését magának tartja fenn.15 

A visszavonulás folytatódhatott. Grolman meg is jegyezte az OKH 1. vezérkari 
tisztjének, hogy a már megkezdett visszavonulás aligha állítható le a közbeeső terepsza
kaszokon, mire az reményét fejezte ki a Führer engedélye iránt, ezzel kifejezve egyetér
tését. 1725-kor Grolman értesítette a Gaedckét Hitler döntéséről. 2140-kor telefonon je-

1U KTB 895. tekercs, 7208467-7208468. felvétel. 
11 KTB 895. tekercs, 7208467. felvétel. 
12 KTB 895. tekercs, 7208468. felvétel. 
13 KTB 895. tekercs, 7208472. félvétel. 
14 KTB 895. tekercs, 7208477. felvétel. 
15 KTB 895. tekercs, 7208478. felvétel. 
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lentette Guderiannak, hogy a visszavonulás az A-vonalra tervszerűen folyik, s a követ
kező éjszaka kénytelenek lesznek azt végrehajtani a B-vonalra is.16 Hasonlóan meg
nyugtatóan hatott, hogy 8-án este Greiffenberg közölte Grolmannal: a magyar vezetés 
belenyugodott a Székelyföld kiürítésébe. („Mit der Zurücknahme der Front auf die Ma-
ros-Stellung habe man sich in Budapest bereits abgefunden.")17 

7-én estig a 6. hadsereg visszavonult az A-vonalra (A-Linie). Ennek centruma szere
pel a hadseregcsoport 8-i napijelentésében: az Olt mentén, Sepsiszentgyörgytől északra 
Zalán (Zalan)-Sepsibodok (Bodoc).18 Az A-vonal jobbszárnyán a LXXII. hadtest Nagy-
ajtáig (Aita Mare), pontosabban az ott az Oltba ömlő Ajta-patak vonaláig, a balszárnyon 
az LVII. páncéloshadtest Csernátonig (Cernât) és attól keletre a Feketeügy jobb- (északi) 
partjáig. Utóbbi kettő az OKH titkos napijelentéséből derül ki. A német csapatok ezzel 
feladták a Sepsiszéket és a Baróti-hegység déli felét.19 

8-án késő délutántól a 6. hadsereg folytatta visszavonulását a B-vonalra. Ez a hadse
regcsoport napijelentése szerint Bárót (Baraolt)-Csíkszentsimon (Sinsimon)-Csíkmena-
ság (Armaseni) vonalában húzódott. Ezzel 9-ére kiürítésre került a Miklósvár, a Baróti-
hegység északi fele, a Bodok-hegység, a Kézdiszék, a Kászonszék és az Ojtozi-szoros 
nyugati kijáratának térsége.20 

9-én a visszavonulás közben komolyabb harctevékenységre került sor német és ro
mán csapatok között a LXXII. hadtest arcvonalán Barótnál, az Olt völgyében Málnásnál; 
az LVII. páncéloshadtest arcvonalán a Sepsiszéket Kézdiszékkel összekötő úton 
Felsőcsernátonnál, német és szovjet csapatok között a Kézdivásárhelytöl az Olt völgyébe 
vezető úton Torjánál s a Kézdiszékből Csíkba vezető út mentén Kászonimpernél és 
Kászonújfalunál. A visszavonulás ezek ellenére tervszerűen zajlott.21 

A LXXII. hadtest visszavonulásának megkezdésekor a Sepsiszentgyörgytől délre az 
Olt vonalán álló román hegyihadtest két hadosztálya megindult északi irányban. 8-án 
estére az 1. hegyihadosztály bevonult Sepsiszentgyörgyre, a 3. kiképző gyaloghadosztály 
elérte a Bölönnél az Oltba ömlő Bölön-patak vonalát. 9-én az 1. hegyihadosztály élei az 
Olt völgyében elérték Málnást, ahol a harcokba bekapcsolódtak a 27. szovjet hadsereg 
33. lövészhadtestének alárendeltségében lévő Tudor Vladimirescu hadosztály részei. A 
3. gyaloghadosztály Barótig jutott. Az ott az Oltba ömlő Baróti-patak vonalán három 
napra elakadt, bár másnap a patak vonalára az Olt völgyéből átirányított 1. 
hegyihadosztály is felzárkózott. 10-én az Olt észak-déli völgyét teljes egészében a 33. 
lövészhadtest vette át, s harcba lépett a 202. lövészhadosztály is.22 

A magyarok hamarabb kezdték meg a Székelyföld kiürítését, mint a németek. A 
MÁV már szeptember 3-án kiürítette az Olt völgyében futó Csíkszereda-Brassó vasút-

16 KTB 895. tekercs, 7208478. felvétel. 
17 KTB 895. tekercs, 7208484. felvétel. 
18 KTB 895. tekercs, 7208482. felvétel. 
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vonalat Sepsibodoktól délre, beleértve Sepsiszentgyörgy pályaudvarát. Érdekes véletlen, 
hogy éppen Sepsibodokig kezdték meg a vasútvonal kiürítését: az A-vonal e községnél 
keresztezte az Olt völgyét.23 Két nappal később a Sepsiszentgyörgy-Bereck vasútvona
lon megkezdődtek a németek által végrehajtott rongálások.24 

8-án délben Grolman telefonkapcsolatba lépett az OKH hadműveleti osztályának ve
zetőjével, s kérte, hogy a visszavonulás másnap folytatódhasson a C-vonalra. Bonin ve
zérkari ezredes közölte, hogy Hitler még a B-vonalra már megkezdett hátramozgást sem 
hagyta jóvá. Délután Bonin hívta Grolmant, s kijelentette, hogy további visszavonulásra 
nincs lehetőség, viszont Guderian sem örült Hitler elhatározásának („...der Chef d. 
Gen.St. des Heeres sei über die Entscheidung des Führers nicht erfreut.")-25 

Grolmant nemcsak Bonin (pontosabban Hitler) lepte meg, de Veress is, aki telefonon 
éppen afeletti értetlenségének adott hangot, hogy az arcvonalrövidítés miért nem folya
tódik. Veress azt várta a visszavonulástól, hogy a felszabaduló csapatok egy részét a 2. 
hadsereg arcvonalára irányítják át.26 Grolman ezt követően a 6. hadsereg vezérkari főnö
kével közölte a Führer elhatározását. Gaedcke jelentette, hogy csapatai éppen meg akar
ták kezdeni a visszavonulást, de jelenleg (1750-kor) még az A-vonalon állnak. Grolman 
azt javasolta, hogy az A-vonal főbb pontjait tartsák továbbra is megszállva, de a hadse
reg általában kezdje meg a hátramozgást a B-vonal irányába.27 

Grolman este ismét kapcsolatba lépett az OKH-val, s arra való hivatkozással, hogy a 
rohamlövegeket és légvédelmi ágyúkat a 2. magyar hadsereg megerősítése céljából már 
kivonták, megkísérelte az engedélyt kicsikarni a B-vonalra történő visszavonulásra, sőt 
azonnal tovább a C-vonalra is. Jelezte, hogy végrehajtja a Führerbefehlt, de az több 
harccsoport elvesztését vonhatja maga után. Wenck altábornagy, akivel ekkor beszélt, s 
aki az aznap felállított, Magyarország megtartásáért felelős vezetési törzs főnöke (Chef 
der Führungsgruppe im Gen.St. d. Heeres) volt, kifejtette, hogy katonailag Grolmannak 
igaza van, de a kérdést politikai oldalról vizsgálva respektálniuk kell a magyar kormány 
véleményét, amely nagy jelentőséget tulajdonít a Székelyföld tartásának. Meghagyta 
Grolmannak, hogy ha mégis elkerülhetetlenné válik a további visszavonulás, akkor 
Friessner annak megkezdése előtt maga hívja fel őt.28 

Grolman nem sokkal később Greiffenberg hivatalát hívta fel, ahol annak vezérkari 
főnökét találta. Kifejtette, hogy respektálja a magyar kormány politikai véleményét a 
Székelyföld megtartására, de katonai szempontból Magyarország megtartására nincs más 
esély, csak ha azonnal visszavonulnak a C-vonalra, mivel így erők szabadulnak fel az or
szág belső területeit fenyegető szovjet páncélos ékek feltartóztatására.29 

Friessner 2005-kor hívta Guderiant. Hangsúlyozta a C-vonalra történő visszavonulás 
fontosságát, kiemelve, hogy mind az A-, mind a B-, mind a C-vonal csupán közbeeső 
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állás a Maros-állás előtt, s hogy közülük legfeljebb a C-vonal huzamosabb tartására lát 
lehetőséget. Azt is csak addig, ameddig a szovjet csapatok nem indítanak nagyobb erejű 
támadást. Hivatkozott Veressnek a visszavonulást a Maros-vonalig szükségesnek tartó 
álláspontjára is. Jelezte, hogy ha tartják magukat a Führerbefehlhez, akkor a hadsereg
csoport utolsó erői is elveszhetnek. Guderian megígérte, hogy közbenjár Hitlernél az en
gedély kieszközlésére, s jelezte, maga is reméli annak megszerzését, de kérte, addig ne 
kezdjék meg a visszavonulást az A-vonalról. Friessner ezt tudomásul véve hozzátette, 
nem garantálja az A-vonal tartását, ha azt szovjet támadás éri.30 

Este ll^-kor Gaedcke jelentette Grolmannak, hogy az LVII. páncéloshadtestnek 
csak egy csoportja maradt az A-vonalban, a másik kettő mozgásban van a B-vonal felé. 
A LXXII. hadtest arcvonalán egy román hadosztály (a Tudor Vladimirescu - R. I.) dél
ben indított támadásával betörést ért el, s hogy ennek elreteszelésére az A-vonalban 
nincs sok esély.31 A helyzetet az oldotta meg, hogy 9-én 040-kor távirat érkezett Hitler 
engedélyével a visszavonulásra B-vonalra.32 Délben a hadseregcsoport 5. hadműveleti 
tisztje Grolman nevében jelentést tett az elszakadó mozgás („Absetzbewegung") állásá
ról, s jelezte, hogy szükséges azt a C-vonalig folytatni („durch Zurückgehen auf die C-
Linie fortgesetzt werden muss."). Bonin késő délután emlékeztette Grolmant, hogy a 
folytatáshoz elengedhetetlen a Führer engedélye. Ennek pedig az a feltétele, hogy ma
gyar részről ne merüljenek fel kételyek.33 

8-án este a hadseregcsoport parancsnoksága, az Észak-Ukrajna Hadseregcsoporttal 
történt hosszas egyeztetést követően megadta a 8. hadsereg bal szárnyán harcoló XVII. 
hadtestnek az engedélyt az Árpád-vonalba történő visszavonulásra. Ezzel a hadseregcso
port feladta (volna) az utolsó, még kezén levő román területet, Vatra Dornei körzetét. Az 
arcvonal visszavételét másnap kellett megkezdeni.34 Az csupán érdekesség, hogy 8-án a 
várostól keletre a XVII. hadtest kötelékébe tartozó magyar csapatok még támadó harcte
vékenységet folyattak, német nehézfegyverek támogatásával ellenlökést hajtottak végre 
Cruceánál, a Beszterce völgyében, 35 km-re a magyar határtól.35 

Másnap az OKH vezetési törzsének főnöke pontosította az előző nap megadott enge
délyt: a visszavonulás általában engedélyezett, de nem vonatkozik Vatra Dornei térségé
re, az ottani mangánérc-mezőt feltételen tartani kell.36 

Friessner, aki tisztában volt a Székelyföld megtartásának vagy kiürítésének politikai 
jelentőségével, szeptember 9-én 1. hadműveleti tisztjének kíséretében Budapestre repült. 
Emlékirataiban azt írja, első és egyetlen látogatását Horthynál az tette szükségessé, hogy 
Hitler a magyar politikai érzékenységre hivatkozva makacskodott az egyes visszavonu
lási ütemek engedélyezésével, s hogy mint a hadműveletek irányítója, a magyar politikai 
és katonai vezetés meggyőzésén keresztül kívánta elérni a Führer álláspontjának meg-
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változtatását.37 Ez hihető, ha Hitler meggyőzésének szándékát hangsúlyozzuk. Friessnert 
valójában ez érdekelte. A későbbi történések bizonyítják, hogy mind Friessner, mind 
más német katonai vezetők a német politikai és/vagy katonai érdekek alapján hozták el
határozásaikat, szövetségeseik szempontjait a háború előrehaladtával egyre kevésbé 
vették figyelembe. 

Friessner elsőként Greiffenberggel találkozott, majd Vörös János vezérkarfőnökkel, 
utána Lakatos Géza miniszterelnökkel, végül a kormányzóval. Vörös és Lakatos elfo
gadta Friessner érvelését, a katonák egyetértettek a Székelyföld kiürítésének szükséges
ségével. Mindketten arra kérték viszont Friessnert, hogy a végrehajtás ütemezésével te
gye lehetővé a magyar lakosság számára a terület elhagyását, illetve hogy lehetőség 
szerint kíméljék a városokat és községeket.38 Horthynál Friessner, legalábbis emlékiratai 
szerint, sikerrel tárgyalt, kieszközölte a kormányzó hozzájárulását a Székelyföld kiüríté
séhez. Horthy ugyanarra kérte a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnokát, mint Vörös 
és Lakatos. Friessner az államfőnél tett látogatást követően tájékoztatta a miniszterelnö
köt annak eredményéről.39 

Friessner, akinek számára Hitler engedélye volt igazán fontos, másnap a főhadiszál
lásra repült. Előzőleg, 9-én este Grolman telefonon tájékoztatta az OKH hadműveleti 
osztályának vezetőjét Friessner magyar vezetőknél tett látogatásáról és kérte Bonint, 
eszközölje ki, hogy a Führer másnap fogadja a hadseregcsoport parancsnokát.40 

Friessner úgy szeretett volna Hitlernél jelentkezni, hogy magával viszi a magyar ve
zetés írásos hozzájárulását a Székelyföld kiürítéséhez. Emlékirataiban azt írja, hogy az 
okmányt Horthyval íratta alá. Ennek ellentmond, hogy a hadseregcsoport hadinaplója 
szerint az iratot Greiffenberg eszközölte ki Vöröstől, aki azt teljes felelősséggel, a maga 
és a kormány nevében írta alá, s hogy azt még 9-én éjfél előtt Greiffenberg juttatta el 
távirati úton a német főhadiszállásra és a hadseregcsoport parancsnokságára.41 A magunk 
részéről, ismervén a Friessner emlékirataiban található tárgyi tévedések magas számát, 
ugyanakkor Grolman pontosságát, az utóbbit tartjuk elfogadhatónak. Wenck éjfél után 
telefonon tájékoztatta Grolmant, hogy Hitler aznap (tehát 10-én) fogadja Friessnert. 
Grolman a beszélgetés során közölte Wenckkel, hogy a magyar vezetéstől sikerült meg
szerezni a fenti írásos hozzájárulást.42 

Szeptember 10-én Hitler fogadta Friessnert, aki kettős céllal érkezett a rastenburgi 
főhadiszállásra. Egyrészt tájékoztatni kívánta a Führert a Balkán keleti felén és a Kárpát
medencében kialakult helyzetről, a vezetése alatt álló hadseregcsoport harcértékéről, ter
veiről és lehetőségeiről; másrészt, s ez volt pillanatnyilag fontosabb, meg kívánta sze
rezni Hitler engedélyét a székely zsák kiürítésére. A Führer azonban nem nagyon hagyta 
szóhoz jutni tábornokát. A magyar politika visszásságairól és veszélyességéről tartott 
monológot, s elsorolt néhány alakulatot, illetve parancsnokságot, amelyet a magyaror-
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szági politikai helyzet „tisztázására" Budapest körzetébe irányít. Mikor Friessner előho
zakodott kérésével, Hitler először hallani sem akart a kiürítés engedélyezéséről. Újabb 
kiselőadás következett, ezúttal a Vatra Dornei környékén fekvő mangánlelőhelyek fon
tosságáról (Friessner nem ennek kiürítésére kért engedélyt, ez jóval északabbra fekszik a 
Székelyföldtől), illetve arról, hogy a szovjet hadsereg behatolása az addig semleges Bul
gáriába a Tengerszorosok (Boszporusz és Dardanellák) megszerzése céljából történt, a 
cári törekvések felelevenítésével, ami az angolszász hatalmakat szövetségi politikájuk 
újragondolására fogja késztetni. Ebben az összefüggésben ellenezte az arcvonal hátravo
nását északi irányba. Csak akkor enyhült meg (Friessner emlékiratai szerint), amikor 
megmutatta neki a magyar hozzájárulást a Székelyföld kiürítéséhez. Az engedélyt ekkor 
sem adta meg, de Friessner számára az is óriási eredmény volt, hogy már nem zárkózott 
el kategorikusan az adott esetben történő visszavonulástól. Azt azonban kikötötte, hogy a 
Beszterce völgye feletti hegyekben lévő mangánérc-mezőket minden áron tartani kell. 
Hitler végezetül közölte, hogy hamarosan találkozik a Honvéd Vezérkar főnökével. 
Friessner így Rastenburgban maradt.43 

A Hitler által emlegetett törzsek és alakulatok közül a legnagyobb harcértéket képvi
selő III. páncéloshadtest-parancsnokság és 23. páncéloshadosztály átengedésére a Dél-
Ukrajna Hadseregcsoportnak végül is 12-én került sor.44 

A békeelőkészítő iratokban az áll, hogy a német (had)vezetés hivatalosan 10-én tájé
koztatta a magyart a Székelyföld kiürítéséről. Ez egy nappal korábban történt meg, 
amennyiben Friessner tárgyalásait Horthynál és más magyar vezetőknél hivatalos érte
sítésnek (is) tekintjük.45 A 10-i dátum azért kerülhetett be az anyagba, mert Hitler végül 
is ezen a napon járult hozzá a kiürítéshez. Mindenesetre a német források között nem 
találtunk arra utalást, hogy akár az OKH, akár a Heeresgruppe Südukraine 10-én 
mégegyszer, külön értesítette volna a magyar politikai és/vagy katonai vezetést, bár en
nek lehetőségét sem szabad kizárni. Friessner ugyanis 10-én 1650-kor telefonon jelezte 
Grolmannak a Führer jóváhagyását, s nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy Rastenburg-
ból Budapestet is felhívta, noha erről nem készült feljegyzés.46 

Láttuk, hogy 9-én, miközben még a B-vonalra történő visszavonulás sem fejeződött 
be, felmerült az igény a C-vonalra való hátramozgásra. Késő délután a hadseregcsoport 
5.a hadműveleti tisztje felhívta a 6., majd a 8. hadsereg vezérkari főnökét, s közölte, 
hogy ismeretei szerint Hitler hozzájárult a C-vonalig történő folytatáshoz. Reinhardt ezt 
tudomásul vette (a 8. hadseregre kevés hárult földrajzi helyzete folytán), Gaedcke azon
ban jelezte, hogy estig csak a B-vonalra való hátramozgást képes befejezni, nem áll 
módjában még 9-én folytatni a C-vonalra történő visszavonulást, de az engedélynek örül. 
Éjfél előtt Grolman lépett kapcsolatba Gaedckével, s jelezte neki a Honvéd Vezérkar fő
nökének egyetértését a visszavonulással.47 
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A fenti telefonbeszélgetésektől függetlenül 9-én délután Gaedcke táviratot juttatott el 
Grolmannak, teljesíthetetlennek minősítve az egy ütemben történő hátramozgást a C-
vonalról a Maros-állásig. Indítványozta további három közbeeső állás (D-, E-, F-Linie) 
közbeiktatását. Ezideig csupán három közbeeső állás szerepelt a Maros-állás előtt, az A-, 
B- és C-vonal.48 Reinhardt is jelezte, hogy szintén három ütemben kívánja a XVII. had
test Székelyföld északkeleti szegélyén érintett részeinek visszavonulását végrehajtani, 
9/10-én, 10/11-én és 11/12-én éjszaka.49 

Miközben zajlott a vezéri hozzájárulás körüli kötélhúzás, s már folyt a kiürítés, a 
Honvéd Vezérkar 6. osztálya az MTI számára kiadott 30. számú hadijelentésében, nyil
ván a közvélemény megnyugtatásának szándékával, még arról számolt be, hogy: „A 
Székelyföld peremén a túlerejű orosz és román kötelékekkel vívott harcok változatlan 
hevességgel folynak. A K. és EK. Kárpátok előterében (sic!) több ellenséges felderítő 
vállalkozást vertünk vissza."50 

Szeptember 10-én a 6. hadsereg folytatta a visszavonulást a C-vonalra. A C-vonal a 
határon fekvő Székelykeresztúrtól (Cristuru Secuiesc, a német napijelentésben a szom
szédos határfalu, Fiatfalva [Filias] szerepel) a Nagy-Küküllő mentén húzódott 
Székelyudvarhelyig (Odorheiu Secuiesc), onnan keleti irányban elvált a magas hegyek 
közül érkező folyótól, hogy Lövétéig (Lueta, a napijelentésben a nagyközség részét ké
pező Szentkeresztbánya [Vlahica] szerepel) a hegyek déli lábainál húzódjon, majd a 
Kéruly-patak völgyében beváltott a magas hegyek közé, érintette a Hargita-hegységet 
megfelező Tolvajos-hágót, attól északra Csíktapolczát (Harghita-Bai), majd Csíkrákoson 
(Racu) és Lövészen (Livezi) áthaladva kettészelte Csíkszéket, s Gyimesközéploktól 
(Lunca de Jos, a német napijelentésben a község részét képező Nagypatak szerepel) 
északnyugatra érte el a Csíki-havasok gerincvonalán a magyar-román határt.51 

Az előző ütemhez képest visszájára fordult a helyzet. Az A- és B-vonal között a ke
letebbre harcoló LVII. páncéloshadtestnek kellett mintegy háromszor annyit visszavo
nulnia, a B- és C-vonal között a LXXII. hadtest hátrált kétszer annyit. A C-vonalba tör
ténő visszavonulással a LXXII. hadtest a Hargita-hegység délnyugati oldalán feladta a 
Bardóczszéket, illetve az Udvarhelyszék Nagy-Küküllőtől délre fekvő felét. A Hargita 
északkeleti oldalán az LVII. hadtest kiürítette Alcsíkot. A Gyimesi-szoros térségét, s az 
attól délre a Csobányos-völgyig elterülő területeket az Abraham-csoport adta fel, ezzel a 
8. hadsereg jobbszárnya is megkezdte a Székelyföld kiürítését.52 

A 6. hadsereg két hadtestének zöme 10-étől 11-én reggelig a jobbszárny kivételével 
befejezte a visszavonulást a C-vonalba, de utóvédeik csak 11-én reggel hagyták el állá
saikat a B-vonalban. Közülük a jobbszárnyon lévők nehezen tudtak elszakadni a Baróti-
patak vonaláról, ott a harcok még a délelőtti órákban is tartottak.53 A 8. hadsereg 
Abraham-csoportja 11-ére virradó hajtotta végre a kiürítést. A fáziskésésnek az volt az 
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oka, hogy a Gyimesi-szoros körzetében szoros harcérintkezésben álltak a 24. szovjet 
gárda-lövészhadtesttel, s Abraham altábornagy nem kockáztatta meg az elszakadás meg
kezdését nappal, jó látási viszonyok között.54 

A visszavonulás közben, szeptember 10-én komolyabb harccselekményekre került 
sor a LXXII. német hadtest és a 3. román kiképző gyaloghadosztály között Bárót, illetve 
a hadtest és az 1. román hegyihadosztály között Vargyas (Virghis) térségében; az LVII. 
páncéloshadtest lemaradt utóvéde és a román Tudor Vladimirescu hadosztály között 
Sepsibükszádnál (Bixad), majd Újtusnádnál (Tusnadu Nou). A lemaradt kifejezést az in
dokolja, hogy Sepsibükszád és Újtusnád az Olt völgyében néhány km-re a B-vonal előtt 
fekszik.55 A 8. hadsereg arcvonalán csupán Csíkszépvíznél (Frumoasa) fordult elő ko
molyabb összecsapás: az Abraham-csoport visszavonulását a 72. szovjet gárda
lövészhadosztály egy harckocsikkal megerősített zászlóalja zavarta meg.56 

Az LVII. páncéloshadtest egyelőre nem adta fel Csíkszeredát, azt 10-én, 11-én és 12-
én a hadseregcsoport napijelentései hídfőként említik, amit 13-ára virradóra ürítettek ki. 
Tartására azért volt szükség, mert a Hargita-hegységen átvezető Tolvajos-hágóba e tér
ségen át lehetett feljutni, s onnan nyugati irányban lefelé a LXXII. hadtest hátába lehetett 
volna kerülni. Ameddig ez összes csapattestével nem lépte át északi irányban a Nagy-
Küküllőt, addig a hídfő nem volt feladható.57 Szerepet játszott a parancs kiadásában az 
is, hogy a rég elveszettnek hitt Mieth-csoport egy része a Gyimesi-szorost övező hegye
ken keresztül ekkor érkezett meg az LVII. hadtest sávjába Moldvából, s a hadseregcso
port parancsnoksága nem akart újabb részeket megfosztani a beérkezés lehetőségétől. A 
hídfő tartására a 4. hegyihadosztály jelölték ki.58 

Ezekkel függött össze Gaedcke 10-én éjfél előtt Grolmannak tett javaslata, hogy a 
C-vonalban néhány napig meg kellene kapaszkodni. Gaedcke egyúttal jelentette, hogy az 
LVII. páncéloshadtest előreláthatóan másnap estig tudja befejezni a visszavonulást a 
C-vonalba, leszámítva a csíkszeredai hídfőt.59 

11-én, még a C-vonal előtt súlyos harcok zajlottak Székelyudvarhelytől délkeletre 
Homoródoklándnál (Ocland) és Homoródalmásnál (Meresti). Veszélyes helyzetet te
remtett, hogy ezen a napon a Kis-Küküllőtől délre, a folyó mentén a 78. szovjet lövész
hadosztály keleti irányban átlépte a határt és a LXXII. hadtest valamint a Gruppe 
Siebenbürgen csatlakozásánál 5 km mélyen betört magyar területre, elérve Rava (Roua)-
Bordos (Bordosiu) körzetét. Ez mélyen a C-vonal mögött következett be, veszélyeztetve 
a LXXII. hadtest jobbszárnyának visszavonulását.60 Elreteszelésére 12-én Phleps 
Erdőszentgyörgy (Singeorgiu de Padure) körzetéből az Eder-csoporttal sikeres ellenlö-
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kést hajtott végre.61 Az LVII. páncéloshadtest balszárnyán 11-én csupán a csíkszeredai 
hídfőnél zajlottak említésre érdemes harcok.62 

A B-vonalról a C-vonalra történő visszavonulás két ütemben ment végbe. 10-én az 
arcvonalat Bárót - Bardóc patak - Tolvaj os-hágó - Csíkszereda - Csíkszép víz - Tatros 
forrásvidéke - Gyimesfelsőlok - Gyimesközéplok vonaláig vették vissza. 11 -én estére a 
csíkszeredai hídfő kivételével elérték a C-vonalat. A balszárnyon a távolság hosszúnak 
bizonyult. A Kis-Homoród völgyében az utó védek csak 12-ére virradóra érkeztek be 
Homoródoklándon és Homoródalmáson át a C-vonalba, ettől keletre pedig még akkor 
sem.63 A visszavonulás a B-vonaltól, legalábbis a vezetés szintjén, akadálytalanul folyt. 
10-én délután Friessner ugyanis a rastenburgi főhadiszállásáról telefonon jelezte Grol-
mannak, hogy Hitler beleegyezett a visszavonulásba a Maros-állásig, ezzel a Székelyföld 
kiürítésébe („der Führer das Absetzen auf die Maros-Stellung genehmigt"). Igaz, felté
telül szabta, hogy minél több magyart és lehetőleg minden német nemzetiségű lakost 
evakuáljanak.64 

Ugyancsak 10-én érkezett a parancs Grolmantól a 6. hadsereghez, hogy a C-vonal el
érését követően a LXXII. hadtestparancsnokságot ki kell vonni, arcvonalszakaszát és az 
ott harcoló alakulatokat az LVII. páncéloshadtest parancsnokságának kell átvennie. A 
váltás elvileg 11-én 12°°-kor lezajlott, de a LXXII. hadtest parancsnoksága aznap még a 
Marosvásárhelytől 8 km-re északnyugatra lévő Mezőszabadon (Voiniceni) maradt. Az 
LVII. páncéloshadtest 11-én áthelyezte törzsszállását a Hargita nyugati oldalára, 
Székelyudvarhelytől 15 km-re északnyugatra Kecsetkisfaludra (Satu Mic).65 

A román hegyihadtest 11-én lendült ismét mozgásba a visszavonuló német csapatok 
nyomában a Baróti-patak vonaláról. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között 12-ére 
érte el a Nagy-Küküllőt. Jobbszárnyán az 1. hegyi, balszárnyán a 3. kiképző gyaloghad
osztály haladt. A Kis-Küküllőt 14-ére érték el. Jobbszárnyán ekkor már bekapcsolódott a 
támadásba a 25. szovjet gárda-lövészhadtest 36. lövészhadosztálya, balszárnyán a 78. lö
vészhadosztály. A négy hadosztály 16-án érte el a Nyárád bal partját onnan, ahol a folyó 
kilép a hegyek közül Nyárádkarácsonyig (Craciunesti), ami 7 km-re délre található Ma
rosvásárhelytől. A Nyárád vonalán viszont elakadtak.66 

Az előző fejezetben említettük: a 78. lövészhadosztály 14-én a Kis-Küküllő vonaláról 
Bélavásár (Balauseri) térségében indított támadását, amely 17-ére jutott ki a Nyárád déli 
partjára a Backamadaras (Pasareni)-Ákosfalva (Acatari) szakaszon, nyugatra a magas 
hegyektől. Ezzel kialakult az összefüggő arcvonal a kettős német-magyar visszavonu
lást, a 2. hadsereg és az Erdély-csoport visszavonulását, illetve a Székelyföld 6. hadsereg 
általi kiürítését követően. 

Ettől északra a Székely-medencéből átcsoportosított 24. szovjet gárda-lövészhadtest 
18-ára érte el a Nyárád felső folyását, s attól északra a Görgény völgyében Libánfalvát 
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(Ibanesti). A Görgény völgyében a 6. gárda-lövészhadtest, attól délre a Görgény és a 
"Nyárád közötti hegyekben Felsöorosziig (Urisiu de Sus) a 103. román hegyihadosztály, a 
Nyárád felső folyásánál a 72., illetve a 81. gárda-lövészhadosztály támadott. Ezt a had
testet erősítették meg a román harckocsicsoporttal és a 7. nehéz tüzérezreddel.67 A két 
hadtest 20-án újította fel támadását a Nyárád vonaláról, illetve a Görgény völgyében. 
Igen lassan haladtak, csak 28-ára tudtak felzárkózni a Maros bal partjára Szászrégen és 
Marosvásárhely között.68 

Szeptember 11-én, miközben még folyt a B-vonalról a C-vonalra történő visszavo
nulás, Grolman táviratilag intézkedett a 6. és a 8. hadsereg-parancsnokság felé, hogy ké
szítsék elő a csapatok hátravonását a D-, majd tovább az E-vonalra. Az E-vonalat 12-éről 
13-ára virradó éjszaka kellett elérni.69 Grolman, elfogadva a 6. hadsereg vezérkari főnö
kének 9-én és a 8. hadsereg vezérkari főnökének aznap tett javaslatait, kijelölte mindkét 
közbeeső állás vonalvezetését. 

A D-vonal, rendhagyóan a jobbszárnyon a C-vonal előtt és nem mögött húzódott, 
mivel a Kis- és a Nagy-Homoród észak-déli völgyeiben az utóvédek még 11-én is harc
ban álltak a követő román csapatokkal. A D-vonal Székelyderzsnél (Dirjiu) hagyta el a 
határt, s Lokodot (Locodeni) érintve Homoródremeténél (Calugareni) keresztezte a C-
vonalat. Attól északnak húzódott Zetelakától (Zetea) keletre 12 km-re, a Nagy-Küküllő 
felső folyásától keletre a Hargita nyugati lábainál, áthaladt a Hargita-hegységet és a 
Görgényi-havasokat elválasztó Szent Maros-hágón, onnan a Gyergyószentmiklóstól ke
letre 8-10 km-re fekvő magaslatokon átjutott ki a Békás-szorosig, a Görgényi-havasok 
gerincvonalán visszafordult északnyugatnak, érintette Borszék (Borsec) keleti szegélyét, 
Bélbort (Bilbor), majd északra, román területen a Paltinis-hágónál csatlakozott a Vatra 
Dornei-i hídfő védelmére foglalt állásokhoz. 

Az E-vonal Magyarhidegkútnál (Vidacut) indult ki a határtól. Kezdeti szakaszán 8-10 
km-re északnyugatra húzódott a C-vonal jobbszárnyától, ahol ez hátrébb volt a D-
vonalnál. Ettől északkeletnek haladt Gagyon (Goagiu) át Korondig (Corund), onnan 7-8 
km-t északnak a Pál-patak völgyében, majd északkeletnek, át a Görgényi-havasokon a 
Gyergyóalfalutól (Joseni) délnyugatra 8 km-re található magaslatokig, onnan északnak a 
Maros mentén haladt Salamásig (Sarmas), majd észak-északkeletnek a Borszéki-hágót 
érintve az 1375 m-es csúcsnál, s Bélbortól délre csatlakozott a D-vonalhoz.™ 

A D-vonalra való visszavonulás a Hargita-hegység, Felcsík, a Gyergyói-havasok déli 
vonulata, a Békás-szoros nyugati kijárata és a Tölgyesi-szoros (a Kis-Beszterce felső 
folyása) feladását jelentette. Az E-vonalra való visszavonulással ki kellett üríteni 
Udvarhelyszéket, a Nagy-Küküllő felső folyását, a Görgényi-havasok délkeleti vonula
tát, Gyergyószentmiklós térségét, a Gyergyói-havasokat és Borszék körzetét. 

Szeptember 12-én az LVII. páncéloshadtest tervszerűen végre tudta hajtani a vissza
vonulást a D-vonalra. Patakfalvánál (Valeni) azonban egy harckocsikkal megerősített 
román harccsoport betört a D-vonalba és délkeletről 4 km-re megközelítette Székelyud-
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varhelyet.71 A 8. hadsereg jobbszárnyán a 46. német gyalog- és a 2. magyar tábori pót
hadosztály szintén végrehajtotta arcvonalának visszavételét a D-vonalon át egyenesen az 
E-vonalba. Gyergyóalfalutól (Joseni) délkeletre a D- és az E-vonal közötti, csupán 5 km-
es távközt a Maros jobb- (keleti) partján lezárták. Komolyabb harcra csak Csíkszentdo
mokosnál (Sindominic) és a Tölgyesi-szorosba keletről felvezető út mentén került sor, de 
ezek nem zavarták érdemlegesen a visszavonulást.72 

Grolman 12-én intézkedett a két német hadsereg-parancsnokság felé, hogy éjszaka 
hajtsák végre a visszavonulást az E-vonalra, s készüljenek fel az F-vonalra történő visz-
szavonulásra a következő, 14-ére virradó éjszakán. Az F-vonalra történő visszavonulás 
ellenére az LVII. páncéloshadtestnek tartania kell Paraj d (Praid) körzetét, hogy a 8. had
seregnek a Gyergyói-medence felől a Görgényi-havasokon átvezető Bucsin-hágón ke
resztül visszavonuló részei elérhessék Parajdot, s tovább vonulhassanak északnyugatnak 
a szovátai úton a Nyárád völgyébe. Grolman itt a csíkszeredai hídfőt védő, valamint a 
Gyergyóalfalutól délkeletre a Marost lezáró erőkre gondolt. Intézkedett arra is, hogy az 
F-vonal és a Maros-állás között még egy közbeeső állást, a G-vonalat kell beiktatni, s azt 
néhány napig tartani kell, hogy maradjon idő a Maros-állás megerősítésére.73 

Az F-vonal a jobbszárnyon a Marosvásárhelytől délre fekvő Küküllői-dombságtól a 
Görgényi-havasok délnyugati lábainál elterülő Sóvidékig tartott, s jellegét tekintve az E-
vonallal párhuzamos, attól 10-13 km-re hátrébb húzódó reteszállás volt a 6. hadsereg 
LVII. páncéloshadtestének arcvonalán. A Kis-Küküllő partján fekvő Bélavásárnál 
(Balauseri) a határról indult ki, s Makfalváig (Ghindari) a folyó mentén haladt felfelé. 
Ott elvált a folyótól és az 5 km-re délre található Siklódon (Siclod) át Alsósfalvánál 
(Ocna de Jos) keresztezte ismét az ott délkelet-északnyugat irányban folyó Kis-
Küküllőt, ami egyben az LVII. páncéloshadtest csatlakozását is jelentette a 8. hadsereg 
jobbszárnyához. A német forrás Ocna de Jos helyett csak „de Jos"-t említ, ami románul 
„alsó"-t jelent, s így önmagában nincs értelme. Alsósfalva behatárolását egyértelművé 
teszi, hogy 4 km-re délre található Parajdtól, amit egyelőre nem volt szabad feladni. Az 
F-vonal a parajdi hídfőtől élesen északnak fordult, Alsófancsalnál (Bradetelu) érte el a 
Görgény-patak felső folyását, onnan északkeletnek haladt a Fancsal-tetőn át a Maros 
partján fekvő Gödemesterházáig (Stinceni), majd tovább a Paltinis-hágóig.74 

A G-vonal vezetésére a 8. hadsereg vezérkari főnöke javaslatot is tett: az délről 
Buzaházánál (Griusorul) érje el a Nyárádot, haladjon annak mentén addig, ahol a folyó 
kilép a magas hegyek közül, ott forduljon északnak, Görgényhodáknál (Hodac) érje el a 
Görgény-patakot, majd 7 km-re északkeletre onnan, ahol az kilép a Görgényi-
havasokból, forduljon északkeletnek, a Polelitől 2 km-re nyugatra lévő völgyzáron át 
jusson ki a Paltinis-hágóhoz.75 Poleli nem azonosítható. A G-vonal tervezett vonalveze
tése és a „völgyzár" kifejezés azonban arra enged következtetni, hogy Palotailváról 
(Lunca Bradului) van szó. Ott volt ugyanis a 65. magyar határvadászcsoport 21/6. erőd-
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alosztálya által megszállt völgyzár a Maros völgyében. A Palotailva helységnevet, főleg 
telefonban vagy rádión, egy német anyanyelvű tiszt félrehallhatta Polelinek.76 

Mivel a Paltinis-hágót, mint a Vatra Dornei-i hídfő déli sarkpontját a Führer parancsa 
értelmében minden áron tartani kellett, Palotailvától az új védelmi vonalnak a község 
keleti szélén a Marosba torkolló Ilva-patak mentén kellett északkeletnek húzódnia a Ke
lemen-havasok gerincvonalán álló Pietrosz-csúcsig, majd onnan kelet-északkeletnek a 
Paltinis-hágóig. Grolman, aki 13-án jelölte ki pontosan a G-vonalat, alapvetően jóvá
hagyta Reinhardt javaslatát, azzal az eltéréssel, hogy az Buzaházánál nem délről érte el a 
Nyárádot, hanem Buzaházáig is a folyó vonalában húzódott a határon lévő Nyárádtőtől 
(Ungheni), ahol a Nyárád a Marosba ömlik. Nyárádremeténél (Eremitu) fordult észak
nak, s haladt tovább, ahogy Reinhardt javasolta.77 

Az F-vonalba történő visszavonulással a jobbszárnyon csupán a Kis-Küküllőtől délre 
egy olyan, 10-13 km széles sávot kellett feladni, ami Magyarhidegkút (Vidacut) és 
Bélavásár, illetve Korond (Corund) és Siklód (Siclod) között húzódott. A balszárnyon 
viszont fel kellett adni a Görgényi-havasok középső tömbjét, a Gyergyószék északi felét 
(Maroshévíz térségét) és a Borszéki-hágót. A G-vonalba való visszavonulással a 6. had
seregnek ki kellett ürítenie a Kis-Küküllő és a Nyárád közét, vagyis Marosszék déli felét, 
a Nyárád felső folyását, a Sóvidéket. A 8. hadseregnek fel kellett adni a Görgényi-
havasok északi felét, a Maros völgyét Gödemesterháza-Palotailva között, s a Kelemen
havasok déli lejtőit a Pietrosztól keletre. 

Szeptember 13-án az LVII. páncéloshadtest végrehajtotta arcvonalának visszavételét 
az E-vonalba. Komolyabb össszecsapásra csupán Székelyudvarhelytől keletre, a Nagy-
Küküllő menti Máréfalvánál (Satu Mare) került sor. A 8. hadsereg jobbszárnyán csak 
Gyergyóborszéknél, a Borszéki-hágóba keletről felvezető út mentén, illetve Ditrónál 
zajlott említésre érdemes harc, a hadsereg általában az E-vonalban állt.78 

Grolman 13-án adott parancsot az F-, majd a G-vonalra történő visszavonulásra, az 
F-vonalra a 14-ére, a G-vonalra 15-ére virradóra. A G-vonalban kellett bekapcsolódnia a 
védelembe a IX. magyar hadtestparancsnokságnak. A hadseregcsoport vezérkari főnöke 
e parancsot nem csak az érintett 6. és 8. német, hanem a 2. magyar hadsereg parancsnok
ságához és Greiffenberghez is továbbította.79 Másnap megismételte parancsát, hogy az 
arcvonal visszavételét a G-vonalba a 6. és a 8. hadseregnek 15-ére virradóra végre kell 
hajtania. Ez új elemet is tartalmazott: Grolman intézkedett, hogy a 2. hadsereg arcvona
lának balszárnyát a 6. hadsereg vegye át. Az utasítás nem tartalmazta a két hadsereg új 
csatlakozási pontját. Mégis ismerjük: a hadseregcsoport 14-i napijelentése Marosbogatot 
(Bogata) a 6. hadsereg legnyugatibb pontjaként említi.80 

14-én az LVII. páncéloshadtest visszavonult az F-vonalba. Két helyen támadta je
lentősebb csoportosítás: Erdőszentgyörgynél (Singeorgiu de Padure) és Makfalvánál 
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(Ghindari), de nem sikerült betörniük az F-vonalba. A 8. hadsereg szintén visszavonult 
az F-vonalba. Az Abraham-csoportnál a Görgény-patak forrásvidékén Laposnyánál 
(Lapusna), a XVII. hadtestnél Maroshévíznél (Toplita) zajlottak komolyabb harcok. A 
XVII. hadtest egy harccsoportja csak 14-én este, sötétedés után adta fel Maroshévízt és 
vonult vissza a Maros mentén az F-vonalba, Marosgödeházáig (Stinceni).81 

A Kis-Küküllö felső folyásánál egy ponton az Abraham-csoport tovább vonult visz-
sza, mint az F-vonal. Mivel a Görgényi-havasokból levezető úton több visszavonuló 
csapatrész már nem érkezett, feladta a parajdi arcvonal-kiszögellést és Szováta déli, il
letve keleti szegélyéig vonult vissza.82 

Szeptember 15-én az LVII. páncéloshadtest visszavonult a G-vonalba, egyúttal arc
vonalának jobb szélső pontját Marosbogátig tolta ki, átfedve a Gruppe Siebenbürgen 
sávját. Arcvonalának bal szélső pontját az aznap kijelölt új bal hadsereg-sávhatárnak 
megfelelően (lásd a II. részben) Buzaházáig vette vissza. Komolyabb harctevékenységre 
csak Demeterfalvánál (Dumitresti) került sor. A 6. hadsereg ezzel jobbszárnyával elérte 
a Maros-vonalat, csak balszárnyával, Marosvásárhelytől délre és keletre maradt a G-
vonalban.83 A 8. hadsereg kiterjesztette jobbszárnyát Buzaházáig, s végrehajtotta a visz-
szavonulást a G-vonalra. Eközben Nyárádremeténél (Eremitu) egy harckocsikkal meg
erősített harccsoport betört a G-vonalba, majd a német felderítési jelentések szerint ma
gától megállt. E jelentések mintegy 50 harckocsiról számoltak be. Erős harctevékenység 
zajlott Parajdnál és Szovátánál, de ezek nem eredményeztek betörést a G-vonalba. A 
Görgényi-havasoktól északra számottevő összecsapás nem zavarta meg a G-vonalba 
történő visszavonulást.84 

A G-vonalon a következő alakulatok alakították ki az összefüggő arcvonalat: Maros
vásárhelytől délnyugatra a Nyárád torkolatánál és Marosvásárhelytől délre a Nyárád 
északi partján az Erdély-csoport 8. SS lovashadosztálya, ettől Nyárádremetéig a "Nyárád 
mentén a 6. hadsereg LVII. páncéloshadtestének 46. gyaloghadosztálya, ettől északra a 
Birka- és a Görgény patak két oldalán a 8. hadsereg IX. magyar hadtestének 2. tábori 
póthadosztálya, tovább északnyugatnak a Görgényi-havasok nyugati lejtőin és a Maros 
két oldalán a XVII. hadtest 3. hegyihadosztálya, a Kelemen-havasokban és a Paltinis-
hágó két oldalán 8. vadászhadosztálya, s 27. magyar könnyühadosztálya.85 

16-án a Központi Szállítás Vezetőség bekapcsolódott a kiürítésbe. „Csaba" fedőnév
vel három héten át tartó vasúti szállítást indított el, a G-vonal mögött összetorlódott pol
gári menekültek evakuálására.86 

Szeptember 16-án a Honvéd Vezérkar 6. osztálya már nem takargathatta tovább az 
ország közvéleménye előtt a Székelyföld kiürítését. Az ezen a napon az MTI számára ki
adott 32. számú hadijelentésben leírták, hogy: „A nagy kiterjedése miatt nehezen véd-
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hető Székelyföld-i határvonalról arcvonalunkat tervszerűen rövidebb vonalra vettük 
vissza. Az ellenséges támadásokat itt elhárítottuk." A fogalmazáson - megítélésünk sze
rint - érezhető a német propagandaminisztérium hadijelentéseinek hatása.87 

Friessner 17-én a 6., majd a 8. hadsereg parancsnokságára repült és megbeszélte a két 
hadseregparancsnokkal, Maximilian Fretter-Pico tüzérségi tábornokkal és Otto Wöhler 
gyalogsági tábornokkal a kiürítés további menetét. Egyetértettek abban, hogy mivel a 
hadseregcsoport arcvonalán kiszögellés már nincs, a visszavonulást a közeli napokban 
nem szükséges folytatniuk, a már elfoglalt G-vonalat kell fő ellenállási vonalnak (HKL, 
Hauptkampflinie) tekinteni, a Maros-vonalat pedig második állásnak. A 8. hadsereg pa
rancsnokságán folytatott megbeszélésen jelen volt Kovács Gyula vezérőrnagy, a IX. ma
gyar hadtest parancsnoka is.88 A döntésben több tényező játszott közre. A Székelyföld 
kiürítése a G-vonal elérésével gyakorlatilag befejeződött, az arcvonal kiegyenesedett, 
pontosabban nagyívű, enyhe kanyarral kötötte össze Marosvásárhely térségét északon a 
Vatra Dornei-i hídfővel. A G-vonal törés nélkül kapcsolódott a Marosvásárhelytől nyu
gatra lévő állásokhoz, nem volt sehol „zsák" az arcvonalban. A G-vonal Marosvásár
helytől északkeletnek Nyárádremetéig természetes akadály, a Nyárád job- (északnyuga
ti) partján húzódott, tehát védhető volt, akár a Maros. Igaz, a Nyárád nem olyan széles, 
de sebesebb sodrású és partjai meredekebbek. Ha áttörik, ott van mögötte a Maros, 
amelynek vonalán a betört erők elreteszelhetők. A Maros mögött viszont természetes 
akadály nincs, csupán jól járható dombvidék. 

A G-vonal Nyárádremetétől északra a Maros völgyéig (Palotailváig) húzódó szaka
sza nem víziakadály mentén épült ki, de ezt ellensúlyozta, hogy a Görgényi-havasok 
északnyugati oldalán a hegyek kedveztek a támpontszerű védelem kiépítésének. Ezen a 
szakaszon is igaz volt az, amit a Nyárád-menti szakasznál a Marosról, mint második vo
nalról vagy reteszállásról megállapítottunk. 

Palotailvánál, ahol a G-vonal a Marost keresztezte, már korábban kiépült a magyar 
völgyzár. A völgyzár beillesztésével a védővonalba a G-vonal bal- (északi) szárnya ösz-
szekapcsolható volt a Vatra Dornei-i hídfőállás jobb- (déli) szárnyával a Kelemen
havasokat a Beszterce-hegységtől elválasztó Paltinis-hágónál. Ha nem használják ki a 
palotailvai völgyzárat, akkor az Erdély belsejéből érkező védővonal csak a Kelemen
havasok nyugati nyúlványaitól északra, a Borgói-hágónál érte volna el az Árpád-vonalat, 
s csak ott kapcsolódhatott volna a Vatra Dornei-i hídfőálláshoz. A Borgói-hágótól keleti 
irányban lefelé a Beszterce völgye vezet, amelyik Vatra Dornei-n folyik keresztül, egy 
ilyen megoldás tehát megkérdőjelezte volna a hídfő tarthatóságát. 

Közrejátszott a döntésben, hogy szeptember közepére világossá vált a szovjet szán
dék: a 2. Ukrán Front súllyal nyugati szárnyán kívánja támadását folytatni. Ezt jelezte az 
élénkülő szovjet harctevékenység az erdélyi hegyek nyugati kijáratainál, tehát a 3. ma
gyar hadsereg hadműveleti területén, illetve az, hogy bent Erdélyben a hadműveleti 
szintű áttörést Torda térségében erőltetik, s nem attól keletre. Persze voltak támadások a 
Marosvásárhelytől keletre húzódó G-vonalon is, de érzékelni lehetett, hogy azokat nem a 
2. Ukrán Front főerői indítják. 
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Emlékirataiban Friessner nem ír konkrétan a visszavonulás leállításáról a G-vonal el
érését követően, azt azonban kiemeli, hogy a hadműveletek súlypontja szeptember má
sodik felében a hadseregcsoport nyugati szárnyára tolódott el.89 

Volt egy politikai jellegű oka is a visszavonulás leállításának: a székely katonák de
zertálása, amelyről Friessner is panaszkodik emlékirataiban. A székelyek jó része ugya
nis, amikor ki kellett üríteni szülőföldjét, hátramaradt. A székelyek dezertálása nem volt 
más, mint hazaszökés a szülőfaluba a család megvédésének szándékával. A kérdés elem
zése külön dolgozat témája lehetne. Csak utalunk rá, s megemlítjük, hogy dezertálásuk 
szeptember közepén már a hadseregcsoport naplójába is súlyozottan került be.90 

A székelyek dezertálása nem csupán a német anyagokban jelenik meg. Nem lehet ezt 
a kérdést a német tábornokok által a vereségek indoklására kreált (egyik) oknak tekinte
ni, még akkor sem, ha jelentőségét kissé eltúlozzák. A probléma valós jellegére utal, 
hogy a Honvéd Vezérkar is foglalkozott azzal, s október 2-án egy külön anyagot is ké
szített a Kormányzó Katonai Irodájának vezetője és a honvédelmi miniszter számára az 
„Egyes székely zlj-aknál előfordult tömeges szökésekről...".91 A német hadvezetés nem 
ismerhette a székelyek lelki sajátságait, csak azt érzékelte, hogy a Székelyföld kiürítésé
vel párhuzamosan hirtelen megnő a dezertőrök száma. A visszavonulás leállítását az 
szándék is vezérelte, hogy ne csökkenjen tovább az erdélyi magyar csapatok harcértéke. 
A visszavonulás szeptember 17-i leállítása azt is jelentette, hogy két Maros-menti város, 
Marosvásárhely és Szászrégen nem kerül (egyelőre) közvetlenül az első vonalba. A to
vábbi visszavonulás azonnali kiürítésükkel járt volna, ami a fenti szándékkal ellentétesen 
ható tényezőt jelenthetett. 

Nem csupán a német tábornokok emlékirataiban találkozunk a magyar katonák harc
értékére vonatkozó negatív megítéléssel. Fordítottja is előfordul. A Dél-Ukrajna Hadse
regcsoport Romániából történt visszavonulásának időszakában hasonlóan lesújtó véle
ményeket is olvashatunk egyes magyar katonai vezetők tollából. Vidos Géza vezérőr
nagy, a II. magyar hadtest műszaki parancsnoka szeptember 2-án azt jegyezte be napló
jába, hogy „...sok dolgom van a németekkel, akik tömegesen, pánikszerűen »vonulnak« 
nyugat felé [...] menjenek, ha már annyira a »Reichet« akarják megvédeni, minél mesz-
szebb - az ilyen demorizált (sic!) csürhe nekünk úgysem használ!"92 

Harcok Észak-Erdélyben szeptember közepétől az októberi visszavonulásig 

A Székelyföld kiürítését követően a 6. és 8. német hadsereg arcvonalán lefolyt har
cok a tordai csata lefolyásával nem voltak közvetlen kapcsolatban. Kivételt képez Ma
rosvásárhely-Szászrégen térsége, mivel egy ott bekövetkező szovjet áttörés veszélyez-
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ugyanis a határokat kellett tartani, a székely zászlóaljak kiválóan harcoltak. A dezertálás fő okát abban látjuk, 
hogy a székely emberek az átlagosnál erősebben kötődtek szülőföldjükhöz. 
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tethette volna a 2. magyar hadsereg balszárnyát és/vagy hátát. A 3. magyar hadsereg te
vékenységével nem foglalkozunk, noha az aradi csata ebbe az időszakba esett. 

Szeptember 9-én a 8. hadsereg XVII. hadteste megkezdte arcvonalának visszavonását 
a balszárnyon az Áprád-vonalba, ezzel az utolsó moldvai területek kiürítését.93 Az elsza
kadó hadmozdulat lassan haladt, Vatra Dorneit, a magyar határ előtti utolsó román várost 
a 8. német vadászhadosztály október l-jén adta fel az 50. szovjet lövészhadtest 159. gár-
da-megerődített körlettel szemben.94 A halogatásban nem kis szerepet játszott, hogy a 
város környékén a német hadiipar számára fontos mangánérc-bányák voltak, s hogy 
Hitler Friessnernek 10-én még a mangánmezők minden áron való tartásáról („unter allen 
Umständen zu halten") tartott kiselőadást. Friessner érvei az arcvonal-kiszögellés ve
szélyességéről és az ércbányászat már megtörtént beszüntetéséről leperegtek a Führerről, 
aki negligálta az OKH 8-án adott engedélyét a terület kiürítésére. Igaz, ekkor még 16 
500 t kibányászott érc várt elszállításra. A kötélhúzás két hétig tartott, Hitler a végleges 
engedélyt a visszavonulásra 23-án adta meg.95 

Szeptember 10-én a 8. hadsereg vezérkari főnöke, Reinhardt vezérőrnagy jelentette a 
hadseregcsoport parancsnokságának a körzet megtartására tervezett új főellenállási vo
nalat. Ez a Tölgyesi-szorost védő állásoktól északra vált el az Árpád-vonaltól, az 1355 
m-es Paltinis-hágó alatti, román területen lévő Paltinis falun keresztül a Vatra Dorneitől 
felvezető keskenynyomközü vasút mentén a Beszterce-hegységet a Kelemen-havasoktól 
elválasztó Paltinis-patak völgyében húzódott Cozanestiig, onnan Sunatoriig a Beszterce 
völgyében, majd északnak a Glumalau-hegy keleti lábainál Hosszúmezőig (Cimpulung-
Moldovenesc), tovább a Cimpulung-hágón át Vatra Moldoviteiig, majd északnyugatnak 
a Moldovita völgyében, végül annak forrásvidékétől Szeletinig (Seljatin), ahol az Észak-
Ukrajna Hadseregcsoportba tartozó 1. magyar hadsereg állásai kezdődtek. A XVII. né
met hadtest arcvonalszakasza így 30-35 km-rel meghosszabbodott ahhoz képest, mintha 
az Árpád-vonalban védekezett volna.96 Reinhardt egyidejűleg kérte Grolmant a vissza
vonulás engedélyezésének mielőbbi kieszközlésére az Árpád-vonalra, illetve addig is a 
hadtest megerősítésére a 27. magyar könnyühadosztály harcbavetését.97 

A hídfő északi szakaszán kijelölt vonal megszilárdítása nem sikerült. A 54. szovjet 
gárda-megerődített körlet Vama felől a Moldova völgyében előretörve már 11-én elfog
lalta Hosszúmező városát. Ezt elősegítette, hogy Statioara felől a 3. román határőrezred 
átkelt a Ráró-hegy északi lejtőin, s a 3. német hegyihadosztály vonala mögött leereszke
dett a Moldova völgyébe. 14-éig a szovjet-román erők kijutottak a Vatra Dorneitől 10 
km-re északra az Aranyos-Beszterce menti Jakobényig (Iacobeni).98 

Tíz napra a XVII. hadtest arcvonala északon az Aranyos-Beszterce Jakobény feletti 
7-8 km-es szakaszán, onnan északkeletre a Moldova völgyében Breza alatt, majd a 
Moldovát keletről szegélyező hegyek lábainál szilárdult meg. 22-én a 3. határőrezred 
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felújította támadását, s elfoglalta a Moldova völgyének Breza környéki szakaszát. Más
nap az 54. gárda-megerődített körlet csatlakozott a támadáshoz, s 24-én hajnalig birtokba 
vette a Moldova forrásvidékét. 24-én estére együtt elérték, 25-én elfoglalták Cirlibabát 
és Radnalajosfalvánál (Cirlibaba-Nou) átlépték a magyar határt. A 9. magyar határva
dászdandár arcvonala a Borsai-hágóhoz felvezető Aranyos-Beszterce völgyét délnyugat
ról szegélyező Omu- és Rotunda-hegy keleti lejtőin szilárdult meg, az Omu előtt nem 
messze az Árpád-vonaltól, még román területen, ám a Rotunda előtt már a magyar ol
dalon. 29-én a 3. román határőrezred elérte a Borsai-hágót." 

13-án az 50. szovjet lövészhadtest 159. gárda-megerődített körlete elérte a Paltinis-
hágót a hídfő déli szárnyán, betörést azonban nem sikerült kiharcolnia. Támadását csak 
29-én tudta felújítani, mikor a XVII. hadtest német 8. vadász-, 3. hegyi- és magyar 27. 
könnyühadosztálya megkezdte a visszavonulást. Ezen a napon a szovjet magasabb
egység elfoglalta a Beszterce felső folyását Panaci-Cozanesti-Crucea között, október 1-
jén pedig bevonult Vatra Dornei-be.100 

Szeptember 28-án Grolman intézkedett, hogy a 8. hadsereg vezényeljen át csapatré
szeket a Kolozsvár-Nagyvárad közötti rés lezárására. (E rés nem keletkezett, itt eleve 
nem voltak német alakulatok, csak magyar határvadászok). Reinhardt azt válaszolta, 
hogy a Vatra Dornei-i hídfő feladása nyomán lerövidülő északi arcvonalszakaszról el
vont erőkkel hajtja végre a parancsot.101 

Láttuk, hogy az Erdélyben harcoló csapatok támogatására a német hadvezetés szá
mottevő erőt szándékozott küldeni, ám ezek nagy részét előbb Budapest körzetébe vezé
nyelték, s hogy a III. páncéloshadtest-parancsnokság és 23. páncéloshadosztály átenge
désére a Dél-Ukrajna Hadseregcsoportnak csak szeptember 12-én került sor.102 

Grolman már 11-én intézkedett a III. páncéloshadtest-parancsnokság, a 23. páncélos
hadosztály, a 22. SS-lovashadosztály, a 109. és 110. páncélosdandár, valamint a 4. SS-
páncélgránátos-hadosztály, illetve a későbbiekben a 18. SS-páncélgránátos-hadosztály 
gyülekezésére Nagyvárad térségében és attól északra. A csoportosítás lehetséges beveté
sét Kolozsvár vagy Nagyvárad körzetében jelölte meg, mindkét esetben támadóan. In
tézkedését megküldte Greiffenbergnek, a 2. magyar és a 6. német hadsereg parancsnok
ságának. Grolman azért vett bátorságot az előzetes intézkedés kiadására, mert, mint a 
hadseregcsoport napijelentésében olvashatjuk, jó jelnek tekintette Vörös másnapi láto
gatását a Führernél, s számított Hitler engedélyének elnyerésére.103 

Greiffenberg 11-én este még arról tájékoztatta Grolmant, hogy az OKH Magyaror
szág német szövetségi rendszerben való benttartásának érdekében szükségesnek ítéli a 
III. páncéloshadtest-parancsnokság és a 23. páncéloshadosztály visszatartását Budapest 
körzetében. Grolman fél órával később visszahívta az OKH-t és a hadseregcsoport kato
nai feladatának hangsúlyozásával kérte a rendelkezésre bocsátás lehetőségének ismételt 
megvizsgálását. Az OKH 1. hadműveleti tisztjétől egy választ és egy ígéretet kapott: 
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egyelőre tartsa magát a fenti utasításhoz, de a kérdést megvizsgálják, s másnap táviratot 
kap annak rendezéséről.104 

13-án Hitlertől újabb utasítás érkezett a hadseregcsoport parancsnokságához: meg
erősítette a fenti parancsnokság és alakulatok átadását a hadseregcsoportnak, egyben el
rendelte támadólagos alkalmazásukat a 2. magyar hadsereg arcvonalszakaszán keresztül 
a Vöröstorony- és a Szurdok-szoros lezárására. A IV. magyar hadtestnek megszabta 
Arad, a 4. SS-páncélgránátos hadosztálynak Temesvár elfoglalását, majd tovább támadá
sát délkeleti irányban. Az idő alatt adta ki utasítását, amíg Friessner Breslauba 
(Wroclaw) repült, ahonnan 14-én tért vissza Rastenburgba.105 

Ez a már meghaladott elképzelések felújítását jelentette, hiszen lezajlott a 2. magyar 
hadsereg és a Gruppe Siebenbürgen visszavonulása, s befejezéséhez közeledett a Szé
kelyföld kiürítése. A hadseregcsoport parancsnoksága igyekezett is ezt lehetőségei sze
rint interpretálni. Friessner 15-én délelőtt vezetési értekezletet tartott, amelyen részt vett 
a 6. és 8. német hadsereg, a Gruppe Siebenbürgen, a III. páncéloshadtest parancsnoka, a 
hadseregcsoport mögöttes hadműveleti területének parancsnoka, a hadseregcsoport ve
zérkari főnöke, 1. és 3. hadműveleti tisztje és főszállásmestere. Elgondolkodtató, hogy a 
2. magyar hadsereg parancsnokát nem hívta meg. 

Friessner beszámolt a Führernél tett látogatásairól, első megbeszéléséről Hitlerrel, 
illetve a Honvéd Vezérkar főnökének jelenlétében tartott vezetői értekezletről. Ezt kö
vetően vázolta a hadseregcsoport elkövetkező harctevékenységét: a harcok súlypontja 
Kolozsvár térségében várható, ezért ott kell gyülekeznie s onnan kell harcba lépnie 
Breith (a III. páncéloshadtest parancsnoka) csoportjának. S most jön a lényeg. Figyelemre 
méltó, ahogyan Friessner szinte diplomáciai nyelvezetbe illően adta tovább a Führer táma
dási parancsát. A III. páncéloshadtestnek szét kell zúznia a térségben tartózkodó szovjet
román csapatokat, ezt követően („nach Zerschlagen der russ.-rum. Kräfte...") kell birtokba 
vennie a Déli-Kárpátok hágóit („...die Karpatenpässe wieder in die Hand zu nehmen "). A 
jelenlévők mindegyike tudta, hogy a rendelkezésre álló erőkkel legjobb esetben is csak a 
helyzet stabilizálása várható, a Kárpátokon belül álló szovjet-román hadseregek szétverése 
semmiképpen, vagyis nem kerül sor a hadműveleti szintű támadásra. 

Friessner bejelentette a 6. német és a 2. magyar hadseregből álló Armeegruppe 
Fretter-Pico megalakítását is, szó szerint a 2. magyar hadsereg alárendelését a 6. német 
hadseregnek („die 2. ung. Armee der 6. Armee unterstellt werde..."), valamint a XXIX. 
német és IV., VII. magyar hadtestből álló csoportosítás kialakítását Nagyvárad térségé
ben, a 6. hadsereg-parancsnokság alárendeltségében (ezeket a II. részben mutattuk be). 
Végezetül megbeszélést folytattak a korábban szétvert német alakulatok újjászervezésé
ről, az ellátás helyzetéről és a népi németek problematikájáról.106 Az értekezlet után 
Friessner a 2. hadsereg parancsnokságára repült, hogy megbeszélje Veressel az Armee
gruppe Fretter-Pico megszervezését.107 
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Grolman esti távirati intézkedése a délelőtti értekezleten elhangzottakat tükrözte. 
Tartalmazta a támadási parancsot a III. páncéloshadtest számára a Déli-Kárpátok hágói
nak visszafoglalására, de hangsúlyozta, hogy mivel a harcok súlypontja Kolozsvár térsé
gében várható, s hogy a szovjet-román erők éppen támadásban vannak, a fő feladat az 
elért Aranyos-Maros-vonal megerödítése és védelmi harccal a támadók oly mérvű meg
gyengítése, hogy lehetségessé váljon az átmenet a támadásba, hiszen a fő feladat, mint 
azt a Führerweisung meghatározta, a hágók birtokbavétele. 

Az általános feladatszabás után meghatározta, hogy a 6. hadsereg (már beleértette a 
2. hadsereget is) feladata az Aranyos-Maros-vonal, valamint a G-vonal déli szektora, a 
8. hadseregé a G-vonal északi szektora és a Vatra Dornei-i hídfő tartása. A Breith-
csoport (Pz.Gruppe Breith) számára gyülekezést rendelt el Kolozsvár térségében, majd 
(„dann", s nem „sofort") a 23. páncélos- és a 22. SS-lovashadosztállyal, a 6. hadsereg 
mozgatható részeivel és a 109. és 110. páncélosdandárral támadó harctevékenységgel a 
szovjet-román erők szétzúzását Nagyszeben körzetében, s a Déli-Kárpátok lezárását. A 
tervezett, ám meg nem alakult hadtestcsoport (Korpsgruppe XXIX: XXIX. német, IV. és 
VII. magyar hadtest, 4. SS-páncélgránátos hadosztály) számára ugyancsak támadó harc
feladatot szabott meg: Lúgos és Belényes térségén át kellett kelet-délkeleti irányban tá
madnia, lezárnia a Déli-Kárpátok nyugati hágóit, s a Fretter-Pico-seregcsoporttal Gyula
fehérvár körzetében kellett felvennie az összeköttetést.108 

Hogy Grolman már nem számolt a Déli-Kárpátok lezárásával, bizonyítja a 15-i reg
geli helyzettájékoztatón elejtett megjegyzése. Ekkor már ismerhette a hadseregcsoport 
parancsnokának nem sokkal később, a vezetési értekezleten elmondott áttekintését és 
feladatszabásának lényegét. Azt a megjegyzést tette a 6. hadsereg vezérkari főnökének, 
hogy a Maros-állásnak egyben téli állásnak kell lennie („Der Chef d.gen.St. betont, dass 
die Maros-Stellung [...] Winterstellung werden müsse").109 

Hitler szeptember 12-i engedélye nyomán másnap a Központi Szállítás Vezetőség 
német kérésre megváltoztatta a 23. páncéloshadosztály szállítási irányát. Az új kirakó-
körzet Kolozsvár, illetve a közelében lévő, harckocsik kirakására alkalmas vasútállo
mások lettek. A „Selma" fedőnevű szállításra az „igen sürgős" jelzés került, s meghatá
rozták, hogy naponta 20 szerelvényt továbbítsanak.110 15-én Kolozsvárra érkezett a 23. 
hadosztályt szállító első vonat,111 s a III. páncéloshadtest parancsnoksága is beérkezett a 
városba, ahol berendezte törzsszállását.112 A szállítás ütemére jellemző, hogy 18-án 36 
olyan szerelvény rakott ki, amely a 23. hadosztályt hozta.113 A III. páncéloshadtest 19-én 
lépett be a hadseregcsoport (közvetlen) alárendeltségébe.114 

Ezen a napon megtörtént a pontos feladatszabás a III. páncéloshadtest, valójában a 
23. páncéloshadosztály számára: a Maroskece (Chetani)-Marosludas (Ludus) terepsza-
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kaszról kellett harcba lépnie Felvinc (akkor Vintul de Sus, ma Unirea) irányába. Az 
Armeegruppe Fretter-Pico vezérkari főnöke azonban este jelentette, hogy a hadosztály 
összevonása nem fejeződött be, 20 harckocsi még szállítás alatt áll, kevés az üzemanyag 
(360 köbméterre volna szükség), s hogy megítélése szerint a hadosztály készenléti álla
potát a támadáshoz 23-ánál korábban nem éri el. Friessner elfogadta a 23-i dátumot, de 
jelezte, hogy a már harckész részeknek fel kell vonulniuk a védővonal mögé, hogy egy 
esetleges nagyerejü szovjet támadás esetén (ami akár már másnap várható) bevethetők 
legyenek. Éjfél után, tehát már 20-án Friessner jelentette az OKH hadműveleti osztályá
nak, hogy a Breith-csoport támadása előreláthatóan 23-án indul meg."5 

A jelzett német seregtestek nem mindegyike került Kolozsvár térségébe és a III. 
páncéloshadtest-parancsnokság alárendeltségébe. A hadihelyzet alakulásának következ
tében az OKH hadműveleti osztályának vezetője 16-án reggel táviratilag úgy intézkedett, 
hogy a 22. SS-lovashadosztályt Nagyvárad körzetébe kell irányítani.116 Nem szállították 
Erdélybe a 109. és 110. páncélosdandárt sem, ezeket a 13. páncélos- és a Feldherrnhalle 
páncélgránátos-hadosztály újjászervezéséhez használták fel.117 

Szeptember 16-án a szovjet-román csapatok több ponton betörtek a G-vonalba. Ma
rosvásárhelytől délnyugatra Lőrincfalvánál (Leordeni) a román 1. lovas- és 6. kiképző 
gyaloghadosztály közös harccsoportja átkelt a Nyaradon és az északi parton elfoglalta 
Káposztásszentmártont (Nicolesti). A 2-4 km-es betörést a 8. SS-lovashadosztály elrete
szelte. Marosvásárhelytől keletre, Backamadarasnál (Pasareni) az 1. román hegyihad
osztály foglalt hídfőt, s foglalta el a falut. Másnap ideérkezett a 78. szovjet lövészhad
osztály is. A 46. gyaloghadosztály a betörést elreteszelte.118 

A 2. tábori póthadosztály arcvonalán 16-án két helyen kellett és sikerült betörést el
reteszelni. Nyárádremeténél (Eremitu), ahol a G-vonal elvált a Nyaradtól, a 103. román 
hegyihadosztály sikertelenül próbálkozott az előretöréssel a szászrégeni műút tengelyé
ben. Ettől délre a 72. szovjet gárda-lövészhadosztály átkelt a Nyaradon, birtokba véve 
Nyárádköszvényest (Matrici) és Mikházát (Calugareni). A betörés mélysége nem haladta 
meg az 5 km-t, de előrevetítette a nyárádremetei arcvonal-kiszögellés kiürítését. Ettől 
északra a 6. gárda-lövészhadosztály tört be 5 km-re a vonalakba, s foglalta el Görgény-
orsovát (Orsova) és Kincsesföt (Comori)."9 

17-én a 78. szovjet lövészhadosztály a Marosvásárhelytől délnyugatra a segesvári út 
mentén Ákosfalvánál (Acatari) betört a 8. SS-lovashadosztály és a 46. gyaloghadosztály 
csatlakozásánál. Nem jutott messzire a Nyárád jobb partjától, de a szovjet hídfő veszé
lyesen közel volt az előző nap foglalt backamadarasiihoz. A német ellenlökés gyorsan ki 
is bontakozott, s a szovjet hídfőt sikerült még aznap felszámolni.120 

Az előző napi reteszállásokat Nyárádremete két oldalán megerősítették, így nem 
kellett kiüríteni a nyárádremetei arcvonal-kiszögellést. Görgényhodáknál (Hodac) a 6. 
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szovjet gárda-lövészhadosztály 5 km mély betörést harcolt ki a 2. magyar póthadosztály 
jobb szárnyán, a Görgény-patak északi partján. A betörést súlyos veszteségek árán sike
rült Kásva (Casva) előtt elreteszelni, a 68. határvadászcsoport parancsnoka, Radnóczy 
László ezredes is elesett.121 

A 2. tábori póthadosztály arcvonalán bekövetkezett három nagyobb betörés nyomán, 
noha azok elreteszeltettek, Friessner 17-én este táviratban kérte Greiffenberget, hogy 
kezdeményezze a Honvéd Vezérkar főnökénél Czlenner Imre vezérkari ezredes felváltá
sát. Arra is hivatkozott, hogy vele Kovács Gyula altábornagy is elégedetlen („...auch der 
Kommandierende General des IX. ung. A.K. nicht für geeignet halte..."). Az interveniá
lás nyomán Czlennert Dobák Dénes vezérkari ezredes váltotta fel.m 

Szeptember 18-án az LVII. páncéloshadtest arcvonalán sikerült felszámolni a 
backamadarasi hídfőt, illetve elhárítani a szovjet-román támadásokat Demeterfalvánál 
(Dumitresti) és Nyárádszentmártonnál (Mitresti). A 8. hadsereg jobbszárnyán az 
Abraham-csoport támadásokat vert vissza Deményházánál (Damieni).123 

Súlyos helyzet alakult viszont ki a Nyárád és a Görgény-patak között. A 72. szovjet 
gárda-lövészhadosztály kitört a három napja foglalt nyárádköszvényesi hídfőből, s elérte 
a Soropháza (Serbeni)-Görgénynádas (Oláhnádas, Nadasa)-Jobbágytelke (Simbria) vo
nalat, hátába kerülve a 46. német gyaloghadosztály nyárádremetei arcvonal-kiszögellest 
védő balszárnyának, megnyitva az utat a 103. román hegyihadosztály előtt, amely a 
szászrégeni út tengelyében szintén Soropházáig jutott. A 6. szovjet gárda-lövész
hadosztály észak felé Görgényüvegcsürig (Glajarije) terjesztette ki a 2. tábori póthad
osztály arcvonalszakaszán előző nap foglalt hídfőjét. Ezzel a Nyárád-menti Mikházától 
fel a Görgény-pataktól északra fekvő Görgényüvegcsürig egyesítették betöréseiket, s a 2. 
póthadosztály 22 km szélességben, Szaszregennel szemben kiszorult a G-vonalból. Ez 
előrevetítette a IX. hadtest visszavételét a Maros mögé. A 8. hadsereg parancsnoka el
rendelte a XVII. hadtest bal szárnyán a 3. hegyihadosztály sávjának kiterjesztését 
Görgényüvegcsürig a 2. póthadosztály „rovására".124 

19-én nagyobb szovjet-román támadás nem indult, annál több visszavert zászlóalj-
ezred erejű támadást jegyeztek fel a német napijelentésekben: a 8. SS-lovashadosztály 
sávjában Maroscsapónál (Cipau), a 46. gyaloghadosztályéban a Marosvásárhely-Seges
vár út két oldalán Ákosfalvánál (Acatari), Demeterfalvánál, Csíkfalvánál (Vargata) és 
Görgénynádasnál. A 46. német gyalog- és a 2. magyar póthadosztály megszilárdította a 
reteszállást a két hadosztály csatlakozásánál az előző napi betöréssel szemben Jobbágy-
telke-Görgénynádas vonalában, illetve a 2. tábori póthadosztály balszárnyán Görgény-
hodák (Hodac) térségében. A Görgényüvegcsürtöl északra előző nap keletkezett rést 
nem sikerült lezárni, noha a 3. német hegyihadosztály ellenlökést indított a község visz-
szafoglalására.125 
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20-án a 8. hadsereg sávjában jelentősebb harcok nem folytak. A 103. román 
hegyihadosztály Szászrégentői délkeletre elfoglalta Soropházát (Serbeni), de ezzel csu
pán 2-3 km-rel jutott közelebb a városhoz a Maros felé folyó Birka-patak két oldalán. A 
3. hegyihadosztály balszárnya megteremtette az összeköttetést a 2. póthadosztály jobb
szárnyával Görgényüvegcsűrnél (Glajarie), ezzel a IX. magyar és a XVII. német hadtest 
között lezárták az előző napokban keletkezett hézagot.126 

21-én a 78. szovjet lövészhadosztály ismét a Segesvár-Marosvásárhely út közelében 
támadott. Két zászlóaljjal Nyárádszentbenedeknél (Murgesti) átkelt a Nyaradon, az 
északi partjon elfoglalta a falut. Estig a XXIX. hadtest 8. SS-lovashadosztálya a szovjet 
csapatokat a falu északi széléig szorította vissza. A 8. SS-lovas- és a 46. gyaloghadosz
tály között ezen a napon megjelentek a 4. német hegyihadosztály és a Gruppe Winkler 
részei (Max Winkler vezérőrnagy szeptember 5. óta az újjászervezés alatt álló 15. gya
loghadosztály megbízott parancsnoka volt). A 46.. gyaloghadosztály Marosteleknél 
(Oláhtelek, Teleac) elhárította a 72. szovjet gárdaMövészhadosztály támadásait. Ered
ménytelenek maradtak a 6. gárda-lövészhadosztály támadásai is Szászrégentői keletre a 
2. póthadosztály ellen a Fehér, a Birka, és a Görgény patak völgyében. A Maros völgyé
ben viszont a palotailvai völgyzárat a 24. gárda-lövészhadtest jobb szárnya (81. gárda
lövészhadosztály) északkeletről átkarolta.127 

22-én megélénkültek a harcok Marosvásárhely-Szászrégen térségében. A 8. SS-
lovashadosztály több ezred-zászlóalj-erejű támadást hárított el Marosbogátnál (Bogata), 
Maroscsapónál (Cipau), Malomfalvánál (Moresti), Káposztásszentmiklósnál (Nicolesti) 
és Nyárádszentbenedeknél (Murgesti). A német napijelentésben Ilomfalva áll, ami nem 
azonosítható. Malomfalva viszont Maroscsapó és Káposztásszentmiklós között fekszik, s 
a nyugat-keleti felsorolás éppen e kettő között említi. A román források szerint a 4. ro
mán hadsereg Maroscsapó és Radnót (Iernut) között két hadosztállyal (a gépesített
hadtest 9. és a 6. hadtest 11. kiképző gyaloghadosztályával) átkelt a Maroson, s Maros-
orbót (Oarba de Mures) elfoglalva 5 km széles, 2 km mély hídfőt foglalt a folyó jobb 
(északi) partján, Marosorbó és Maroslekence (Lechinta) között.128 

Mivel a 4. román hadsereg harcait leíró román forrás igen részletes, s más dátumai
ban megegyezik a német-magyar források időpontjaival, nem tételezzük fel róla a téve
dést egy 5x2 km-es hídfő kérdésében. A magunk részéről a maroscsapói hídfő esetében a 
német napijelentést kezeljük kritikával, s a románt fogadjuk el. A XXIX. hadtest arcvo
nalszakaszán 22-én a hadseregcsoport napijelentése ír még egy 2 km mély betörésről 
Kerelőszentpálnál (Sinpaul), amit viszont a román forrás nem említ. Lehetséges, hogy ez 
a fenti, a román anyagban leírt betörés, csak valaki elértette a helységnevet: Sinpaul és 
Cipau kiejtése nem sokban különbözik.129 

Szászrégentői keletre a 24. szovjet hadtest szintén felújította támadását. A 46. gya
loghadosztály bal szárnyán a 72. gárda-lövészhadosztály Jobbágytelek (Simbrias) irá
nyából betört a védelembe, elfoglalta Marosteleket és elérte Magyarpéterlakát (Petrilaca 
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de Mures). A 103. román hegyihadosztály a 46. gyalog- és a 2. póthadosztály csatlako
zásánál elfoglalta Görgénynádast (Oláhnádas, Nádasa) és Hétbükköt (Habic). A 6. gár-
da-lövészhadosztály a 2. póthadosztály védelmébe tört be a román páncéloscsoport 30-
35 harckocsijával, elfoglalta Görgénykakucsot (Cacuciu) és elérte Alsóbölkény (Beica 
de Jos)-Libánfalva (Ibanesti) vonalát.130 A 24. szovjet hadtest szeptember 22-i betörés
sorozata sokkal jelentősebb volt, mint azt a néhány község elvesztése mutatná. A három 
hadosztály ugyanis a Birka- és a Görgény-patak mentén futó főútvonalak tengelyében 
10-12 km szélességben szétzilálta a G-vonal mögötti reteszállásokat, 7-8 km-re megkö
zelítve Szászrégent. Északról hozzászámítva a Görgény-patak és Görgényüvegcsűr kö
zötti 7 km-t, Szászrégentői keletre a G-vonal védelmi rendszere közel 20 km szélesség
ben a hadműveleti mélységben is megroppant, s helyreállítására a rendelkezésre álló 
erőkkel nem volt lehetőség. A szovjet-román csapatok számára lehetővé vált, hogy nyu
gat felé Szászrégennél elérjék a Marost, vagy délnyugatnak fordulva oldalról felgöngyö
lítsék a Nyárád-vonalat, egyidejűleg északkeletnek fordulva a 3. német hegyihadosztály 
vonalait is Görgényüvegcsűr és Palotailva között. A XVII. hadtest védősávjában a 3. 
hegyihadosztály ellenlökésével sikerült tisztázni a helyzetet a palotailvai völgyzárnál. 
Északon, a 8. vadászhadosztály és a 9. határvadászdandár sávjában ugyancsak mozgásba 
lendült az arcvonal, mint leírtuk.131 

23-án a hadseregcsoport jelentésében leírják a betörést, amit a 4. román hadsereg 
anyaga alapján előző napra tettünk. A Maros mentén kialakult helyzet nyomán a XXIX. 
hadtestparancsnokság leszűkítette a 8. SS-lovashadosztály sávját a Marosludas-Nyárád-
torkolat szakaszra, arcvonalszakaszát Marosvásárhelytől délre, a torkolat és a segesvári 
út között a Gruppe Winkler vette át. Itt, Lőrincfalva (Leordeni) és Nyárádkarácsony 
(Crachinesti) között tört be a védelembe a 6. román kiképző gyaloghadosztály. A 69. 
magyar határvadászcsoport a betörést a községektől északra elreteszelte. A hadtest bal
szárnyán a 4. hegyihadosztály több zászlóalj-erejű támadást hárított el.132 Szászrégen 
előtt, a Görgény-pataktól északra a 6. szovjet gárda-lövész- és a 103. román 
hegyihadosztály folytatta támadását. Némi térnyerés után a 2. magyar tábori póthadosz
tálynak alárendelt, zömmel az addigi Abraham-csoport erőiből szervezett német 
Schoppner-csoport és a bal szomszéd 3. német hegyihadosztály egy zászlóalja védelmé
ben elakadtak. A Görgény völgyétől északra a védelem két sarokpontja, Kásva és Gör
gényüvegcsűr viszont elveszett.133 

24-én a XXIX. hadtest arcvonalszakaszán a szovjet-román csapatok sikertelen kí
sérleteket tettek a maroscsapói, valamint a Lőrincfalva-Káposztásszentmiklós-Nyárád-
szentbenedek hídfő kiterjesztésére.134 Szászrégennél szemben tovább romlott a helyzet. 
A 103. román hegyihadosztály a Görgény völgyében elfoglalta a várostól 8 km-re keletre 
fekvő Görgényadorjánt (Adrian). A 6. szovjet gárda-lövészhadosztály áttörte a 3. német 
hegyihadosztály jobbszárnyát, nyugati irányban elhagyta a Pál patak völgyét és jobb
szárnyával Déda (Deda) és Dédabisztra (Bistra Muresului) között kijutott a Maros bal 
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(délkeleti) partjára; ezzel bal- (déli) szárnyán 7 km-re megközelítette a Marost, az észa
kin pedig több mint 10 km-es előretörés után elérte azt.135 

Szeptember 25-én a 6. hadsereg XXIX. hadtestének 8. SS-lovashadosztálya súlyos 
harcokban meghiúsította a románok ismétlődő kísérleteit a maroscsapói hídfő kiterjesz
tésére. Hasonló jellegű harcok folytak Szászrégen térségében, a 46. gyalog- és 2. pót
hadosztály sávjában. A 3. hegyihadosztály visszaszorította a Maroshoz kijutott szovjet 
harccsoportot délnyugati irányban.136 A 8. hadsereg jobbszárnyán a helyzet stabilizálását 
csak ideiglenesnek lehetett tekinteni. Erre Reinhardt már 25-én reggel felhívta Grolman 
figyelmét, jelezve, hogy nincs több tartaléka. Kérte, hogy a 8. hadsereg és az 
Armeegruppe Fretter-Pico csatlakozásánál a XXIX. hadtest vegyen át legalább egy 
zászlóalj-védőszakaszt a 8. hadseregtől.137 

26-án a XXIX. hadtest arcvonalszakaszán a 8. SS lovashadosztály több kisebb román 
támadást hárított el a maroscsapói hídfőnél, a Gruppe Winkler Marosvásárhelytől délre a 
Nyárád torkolata és a segesvári út között. Szászrégentői északkeletre a 3. hegyi
hadosztály tovább szorította keletnek a két nappal korábban Dédánál a Marosig jutott 
szovjet éket.138 Friessner intézkedett a Gruppe Gradl és a Gruppe Eder kivonásáról a 
Kessel-csoporttól, a 2. hadsereg jobbszárnyáról. Mindkettőt a szászrégeni front megerő
sítésére irányították.139 A Gradl-csoport kivonása 27-én estére megtörtént, az Eder-
csoporté 28-ára virradóra.140 Az előbbi eredetileg a 13. német páncélos-, az utóbbi a 10. 
páncélgránátos-hadosztályhoz csapattöredékeiből állt.141 

27-én Gaedcke vezérőrnagy, a 6. hadsereg vezérkari főnöke a reggeli vezérkari főnö
ki eligazításon jelezte, hogy szükségessé vált az Armeegruppe Fretter-Pico balszárnyá
nak (a XXIX. német hadtestbe tarozó Winkler-csoport, 4. hegyihadosztály, 46. gyalog
hadosztály) visszavonása a Maros mögé. Egy óra múlva 8. hadsereg vezérkari főnöke, 
Reinhardt vezérőrnagy jelentette, hogy ez esetben hadseregének jobbszárnyát (a IX. ma
gyar hadtestbe tartozó 2. tábori póthadosztály; illetve a XVII. német hadtestbe tartozó 
Schopper-csoport, 3. hegyihadosztály) is hátra kell vonni a Maros-állásba. Jelezte azt is, 
hogy Palotailvától északra továbbra is a G-vonalban szeretné tartani a hadsereg centru
mát (a XVII. német hadtestbe tartozó 3. hegyihadosztály bal szárnya, 8. vadászhadosz
tály és 27. magyar könnyühadosztály).142 

Grolman egyetértett az arcvonal hátravonásával a jelzett szakaszon. Délben tájékoz
tatta visszavonulási szándékról, illetve a Gradl- és Eder-csoport átirányításáról az OKH 
hadműveleti osztályának 1. vezérkari tisztjét, aki a jelentést úgy adta tovább Boninnak, 
hogy a visszavonulást aznap éjszaka végre is hajtják. Este a hadseregcsoport 1. vezérkari 
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tisztje pontosította az OKH hadműveleti osztálya 1. vezérkari tisztjével, hogy éjszaka az 
arcvonal visszavételét még nem tudják megkezdeni.143 

A IX. hadtestparancsnokság törzsszállását 27-én a Szászrégentöl 17 km-re északnyu
gatra fekvő Mezőerkedre (Archiud), a Gruppe Schopper parancsnoksága az ettől 5 km-re 
keletre található Tekére (Teaca) helyezte át. Hátratelepülésük már a G-vonal fenti szaka
szának tervezett feladásával függött össze.144 

Szeptember 27-én a hadseregcsoporttól kiment a parancs a 6. és 8. hadsereg parancs
nokságához a G-vonal feladásáról a Nyárád torkolata és a palotailvai völgyzár között. 
Ezt 28-ára virradóra kellett végrehajtani, úgy, hogy Szászrégennél tartanak egy hídfőt a 
Maros bal (keleti) partján. A XXIX. hadtest átkerült a 8. hadsereg kötelékébe. A 8. SS-
lovas-, a 4. hegyi- és a 46. gyaloghadosztály a hadtestparancsnokság alárendeltségében 
maradt, a 15. gyaloghadosztály a Fretter-Pico-seregcsoporthoz került.145 A 15. gyalog
hadosztály ekkor nyerte vissza megnevezését, a romániai összeomlás óta parancsnoka 
után (Max Winkler vezérőrnagy) a Gruppe Winkler nevet viselte. 

27-én a 8. SS lovashadosztály arcvonalszakaszán a román 9. gyalog- és 11. kiképző 
gyaloghadosztály mélyítette a maroscsapói hídfőt, Oláhdellőtől (Dileul) délnyugatra el
foglaltak egy magaslatot. Szászrégennél a Schopper-csoport több támadást vert vissza a 
Pál pataktól nyugatra fekvő magaslatokon. A 3. hegyihadosztály balszárnya folytatta a 
három nappal korábban a Marosig jutott szovjet harccsoport visszaszorítását az Idecs-
patak irányába, s 6 km-re megközelítette Görgényüvegcsűrt (Glajarie).146 

28-án a XXIX. hadtest visszavonult a Maros vonalára. A 15. gyaloghadosztály ki
ürítette Marosvásárhelyt, ahová délután bevonult a román hegyihadtest 1. hegyi- és 3. 
kiképző gyaloghadosztálya. A város és a Nyárád torkolata között a 6. román kiképző 
gyaloghadosztály zárkózott fel a Marosra, két zászlóalja át is kelt, de a németek még az
nap visszavetették a bal partra.147 Az addig Marosvásárhelyen tartózkodó 102. magyar 
páncélvonat az utolsó percben, harcolva elhagyta a várost, s október l-jén beérkezett 
Kolozsvárra.148 A hadtest balszárnyán a Schopper-csoport (46. gyaloghadosztály) 
Peteléig (Petelea) visszavonult a Maros jobb partjára, onnan 5 km hosszan a Seifen patak 
északi partján foglalt védőállást, a Bölkény (akkor Bölheni, ma Beica) nyugati szélén 
álló hegy és Görgénysóakna (Jabenita) keleti széle között ugyancsak 5 km hosszan 
észak-dél irányú védőállást foglalt, kialakítva a szászrégeni hídfőt. A IX. hadtestpa
rancsnokság parancsot kapott a Schopper-csoport arcvonalszakaszának átvételére.149 

Görgénysóaknától északra a hídfőhöz a 2. tábori póthadosztály kapcsolódott, ahhoz a 3. 
német hegyihadosztály. E két seregtest nem vonult vissza a Maros völgyéig, állásaik 
Pálpataktól (Pauloaia, 2. hadosztály) és Görgényüvegcsűrtől (3. hadosztály) nyugatra, 
majd a Sánci-hegy nyugati lejtőin húzódtak, Palotailva irányába. A 2. hadosztály bal-
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szárnyát a Gruppe Scholze, a 3. hadosztály jobbszárnyát a Sánci-oldalban a 144. hegyi
vadászezred alkotta.150 A német forrásokban szeptember közepétől gyakran előforduló 
Santului a Sánci-hegyet jelenti, nem helységet. 1918-ig nem volt magyar neve, csúcsa a 
Sánci-tető nevet a második bécsi döntés után kapta.151 

28-án a német 3. hegyi- és 8. vadászhadosztály csatlakozásánál a 81. szovjet gárda
lövészhadosztály kivetett állásaiból egy székely határőrzászlóaljat az Ilva-patak vonalán, 
s nyugati irányban, 6 km-re északra a Marostól elérte a Ratosnya-patakot.152 Ez előreve
títette, hogy a palotailvai völgyzár hátába kerül, ami azt jelentette volna, hogy a Maros 
és a Dorna-patak között 20 km szélességben vissza kell venni a XVII. hadtestet, feladva 
a G-vonal utolsó tartott szakaszát. A Ratosnya a Kelemen-havasokból délnek folyva éri 
el Ratosnyánál (Rastolita) a Marost. Forrásától 5 km-re északkeletre fordult a magyar
román határ derékszögben keletnek, tehát a visszavonulás a Ratosnya vonalára kiegyene
sítette volna az arcvonalat a Maros völgye és az Árpád-vonal között. 

29-én a román csapatok a maroscsapói hídfőből erőltették a kitörést, s több kísérletet 
tettek Marosvásárhelytől északkeletre a Maros átlépésére Várhegynél (Chinari) és 
Sáromberkénél (Dumbravidara). A XXIX. hadtest sávjában indított valamennyi támadás 
kudarcot vallott. Vajdaszentiványnál (Voivodeni) a Gruppe Schopper sikertelen ellenlö
kését követően a szovjet csapatok nyertek némi teret. 

Szászrégentői északkeletre a szovjet-román csapatok, észlelvén a visszavonulást 
Szászrégentői délre, fokozták aktivitásukat. Oroszidecsnél (Deleni) sikerült betörniük a 
2. póthadosztály védelmébe, 3 km-re megközelítve a Marost. Palotailvától északra, a 
Ratosnya- és az Ilva-patak térségében nem folytak jelentős harcok.153 

30-án a románok tovább erőltették a kitörést a maroscsapói hídfőből, ezúttal is siker
telenül. Míg 29-én a hídfő nyugati szélén, Maroslekencénél (Lechinta) támadtak, addig 
30-án a keletin, Oláhdellőnél (akkor Dileul-Nou, ma Porumbac). Marosvásárhelytől 
északkeletre a 72. szovjet gárda-lövészhadosztály kisebb hídfőt foglalt a Maros jobb 
(északnyugati) partján, s birtokba vette Várhegyet (Chinari) és Udvarfalvát (Curetni), 
egyidejűleg a jobbszárnyon sikertelen kísérletet tett a vajdaszentiványi hídfő kiterjeszté
sére. Szászrégentői északkeletre, az Idées patak völgyében a 6. gárda-lövészhadosztály 
tovább haladt nyugatnak és elfoglalta Idecspatak (Idicel) községet. A 81. gárda-
lövészhadosztály kiszélesítette 28-án Palotailvától északnyugatra elért betörését a 3. 
hegyihadosztály 3. és 14. székely határőrzászlóalja ellenében.154 

A 28-i parancs alapján 30-án 18 órakor a IX. hadtest parancsnoksága átvette a 
Schopper-csoportot. A IX. magyar és a XXIX. német hadtest között módosították a sáv
határt: Mezőszentmihályig (Sinmihaiu de Cimpie) változatlan, onnan Mezőerke (Archi-
ud) - Körtekapu (Poarta) - Magyarpéterlaka (Petrilaca de Mures) vonalán húzódott, az 
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új töréspontokkal a XXIX. hadtestnek bezárva. A vajdaszentiványi szovjet és a szász-
régeni német hídfő a IX. hadtest sávjába került.155 

Október l-jén a két hadtest csatlakozásánál a 72. szovjet gárda-lövészhadosztály je
lentősen kiterjesztette a vajdaszentiványi hídfőt. Nyugati irányban a Sár-patakon átkelve 
elfoglalta Pókát (Paingeni), északnyugaton elérte Körtekaput (Poarta), északon a 
Szászrégentői 4 km-re lévő Beresztelkét (Breaza). A 4. hegyihadosztály viszont el tudta 
reteszelni a várhegyi hídfőt. Szászrégen térségében a Gruppe Schopper és a 2. póthad
osztály arcvonalán több kisebb betörést jelentettek.156 

2-án a 9. román gyaloghadosztály Radnótnál (Iernut) és Kére lő szentpálnál (Sinpaul) 
indított sikertelen támadást a 8. SS-lovashadosztály ellen a Maros átlépésére. Csittszent
ivánnál (Sintioana de Mures, Marosvásárhelytől nyugatra) a 6. román kiképző gyalog
hadosztály a 8. SS-lovashadosztály és a 4. hegyihadosztály csatlakozásánál átkelt a Ma
roson. Szászrégentői délnyugatra a XXIX. német és a IX. magyar hadtest csatlakozásá
nál elreteszelték az előző napi betörést.157 A IX. hadtest (Schopper-csoport és 2. 
póthadosztály) visszavonult a Maros vonalára az Idecs-patak torkolatáig, ami Szászrégen 
kiürítésével járt. A városba a 103. román hegyi- és a 6. szovjet gárda-lövészhadosztály 
részei vonultak be. Az Idées torkolatától északra a 3. hegyihadosztály továbbra is a Ma
rostól keletre lévő hegyekben harcolt.158 A Scholze-csoport, arcvonalban elfoglalt helyé
nek megtartásával átkerült a 2. póthadosztály kötelékéből a 3. hegyihadosztályéba. En
nek megfelelően a IX. és XVII. hadtest sávhatára néhány km-rel délebbre tolódott.159 A 
XVII. hadtest 8. vadászhadosztálya befejezte utó vedéinek visszavételét a Paltinis-hágó-
Vatra Dornei szakaszról a Dorna-patak (a magyar határ) vonalára a Pietrosz-hegy és 
Kosna (Cosna) között. Nyomában a 40. szovjet hadsereg 50. lövészhadtest 159. gárda
megerődített körlete birtokba vette az utolsó román négyzetkilométereket. A 9. magyar 
határvadászdandár védőszakaszán az 54. gárda-megerődített körlet átlépte a Radnai-
hágót és a Radnai-havasok keleti nyúlványainak déli lejtőin, a Bila-hegységben elérte a 
Nagy-Szamos forrásvidékét.160 

3-án a 8. vadászhadosztály visszavette déli szárnyát a Ratosnya völgyéig, feladva a 
G-vonalba tartozó arcvonal-kiszögellést a Pietrosz-hegy keleti lejtőin, északról a Dorna-, 
délről az Ilva-patak forrásvidékei között. Az Ilva és a Ratosnya torkolata közötti hegyet, 
a Marostól északra, a 3. hegyihadosztály balszárnya még tartotta, a palotailvai magyar 
völgyzárral együtt. Ez a néhány km-es szakasz ezt követően Maros-szükület (Maros-
Enge) néven szerepel a német jelentésekben.161 

A Honvéd Vezérkar MTI számára október 3-án kiadott 36. számú hadijelentése indi
rekt módon utalt a Vatra Dornei-i hídfő feladására: „A Borsa-i és Tatár-hágó területén 
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számos ellenséges támadást a honvéd csapatok szétvertek." A Borsai-hágóba csak a 
Vatra Dornei-i hídfő kiürítését követően juthattak be román és szovjet csapatok.162 

3-án Marosvásárhelytől nyugatra a románok 10 km szélességűre és 8 km mélységűre 
terjesztették ki hídfőjüket, észak felé Mezőpaniton (Panet) túl, északnyugat felé Mező-
bándig (Band), nyugatnak Kerelősóspatakig (Sausa). Marosvásárhelytől északkeletre, 
Marossárpataknál (Glodeni) az oroszok sikertelenül próbálkoztak újabb hídfő foglalásá
val.163 A Maros-vonal védelme összeomlóban volt. Marosvásárhelytől délnyugatra 10 
km szélességben álltak románok a jobb parton (csittszentiváni hídfő), a város román ké
zen volt, ami a város északkeleti szegélyétől kezdődő várhegyi szovjet hídfővel együtt 
újabb 7-8 km-t jelentett, majd következett a vajdaszentiványi szovjet hídfő, 
Szászrégennel együtt 15 km szélességben. A két hídfő között a 46. német gyaloghad
osztály részei mindössze 5 km szélességben (a felsorolt 32-33 km-ből) álltak a folyó 
jobb (északnyugati) partján, Marossárpataktól délnyugatra. A XXIX. hadtest nem ren
delkezett tartalékokkal a folyóvédelem helyreállításához. 

Szászrégentői nyugatra a 103. román hegyihadosztály teret nyert Kisfúlpös (Filpisu 
Mic) irányába, de a 2. magyar tábori póthadosztály a magaslatok megtartásával megaka
dályozta újabb települések elfoglalásában. Szászrégentői északra a 6. szovjet gárda
lövészhadosztály az Idecs-torkolat és Holtmaros község (Lunca Muresului) között kiju
tott a Maroshoz és Marosvécsnél (Brincovenesti; a napijelentésben Maros Tecs szerepel, 
de minden valószínűség szerint Marosvécsről van szó) hídfőt foglalt a jobb parton, amit 
a 3. német hegyihadosztály Scholze-csoportja még aznap felszámolt.164 

4-én Marosvásárhelytől nyugatra a XXIX. hadtest sávjában a 4. hegyihadosztály el
lenlökésekkel elreteszelte a román hegyihadtest előző napi betörését, hátravetette a hídfő 
jobbszárnyán az 1. román hegyihadosztályt, visszafoglalva Mezőpanitot (Panet). Szász-
régentől nyugatra a 24. szovjet gárda-lövészhadtest 103. román hegyihadosztálya tovább 
mélyítette hídfőjét és a IX. hadtest sávjában, a 46. gyaloghadosztály bal szárnyával 
szemben elérte Magyarfülpöst (Filpisu Mare). A német hadosztály a területveszteség el
lenére estére lezárta az előző nap keletkezett hézagot. Szászrégentöl északra a a 3. német 
hegyihadosztály sávjában a 6. gárda-lövészhadosztály sikertelen támadásokkal kísérlete
zett Marosvécsnél és az Idées pataktól északra lévő hegyekben.165 

Október 5-én a XXIX. német és a IX. magyar hadtest sávjában jelentős harcok nem 
folytak. A 8. hadsereg balszárnyán, a XVII. hadtest 9. magyar határvadászdandárának 
sávjában az 54. szovjet gárda-megerődített körlet északról megkerülte a Borsai-hágót és 
a Cisla-patak völgyében megközelítette Borsabányát (Baia Borsa).166 

6-án a XXIX. hadtest arcvonalán jelentősebb harcok nem folytak. Figyelemkeltő volt 
azonban, hogy az 1. román hegyihadosztály Mezőpanit (Panet) térségéből északi, a 72. 
szovjet gárda-lövészhadosztály Póka (Paingeni) körzetéből déli irányban indított zászló
alj-erejű támadásokat. Ha áttörnek, két irányból felgöngyölítik a még a Maros mentén 
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kitartó erőket. Szászrégentői nyugatra a IX. hadtest 2. póthadosztályának sávjában a ro
mánok több kiserejû támadással némi teret nyertek. A XVII. hadtest jobbszárnyán a 3. 
hegyihadosztály Marosvécs (Brincovenesti)-Magyaró (Alunis) között visszavonult a 
Maros mögé. A balszárnyon a 9. határvadászdandár a 8. vadászhadosztály egy csoport
jával elreteszelte az előző napi betörést a Cisla völgyében.167 

7-én a XXIX. hadtest sávjában a szovjet-román csapatok sikertelenül erőltették talál
kozó irányú támadásaikat Mezőpanit és Póka térségében. A IX. hadtestnél jelentősebb 
harcok nem folytak. Magyarótól délkeletre és északkeletre, s a Sánci-hegy lejtőin a 3. 
hegyihadosztály a 6. gárda-lövészhadosztály kiserejü támadásait visszaverte, de az oro
szok a Sánci-tetőtől nyugatra 6 km-re kisebb betörést harcoltak ki. Jelentősebb terület
nyereség nélküli pozíciójavító harcok folytak Palotailvánál, valamint a XVII. hadtest 
centrumában és északi szárnyán.168 

8-án a 4. hegyihadosztály a csittszentiváni hídfőnél visszafoglalta Mezőberegnyét 
(Berghia). A IX. hadtest több kiserejü támadást vert vissza, mint ahogy a XVII. hadtest 
is Palotailva térségében (beiderseits der Maros-Enge). Az Idecs-pataktól északra azon
ban a 6. szovjet gárda-lövészhadosztály a 3. hegyihadosztály jobbszárnyával szemben 
fokozatosan megkezdte a felzárkózást a Marosra Magyaró-Déda között. Északon a 8. 
vadász-, valamint a 27. könnyűhadosztály és a 9. határvadászdandár sorra visszaverte az 
50. szovjet lövészhadtest kiserejü támadásait.169 

Az utolsó napok harcait tanulmányozva meg kell állapítanunk, hogy a szovjet 7. gár
da-, 27., 40. és a román 4. hadsereg aktivitásán nem érződött az Alföldön október 6-án 
megindított offenzíva. Arcvonalszakaszukon harcászati jellegű támadásokat indítottak, 
legfeljebb ezred-, inkább kisebb erőben. Hadműveleti szintű támadást a 8. német hadse
reg ellen nem kezdeményeztek. A 2. magyar hadsereg tordai állásai ellen 2-án indítottak 
ugyan egy kb. négy hadosztály erejű támadást, de ennek ereje nem volt nagyobb az egy 
héttel korábbinál. Négy magasabbegység támadását lehet hadműveleti szintűnek tekinte
ni, de ahhoz ez az erő kevés volt, hogy hadműveleti szintű áttörést harcoljon ki; ezt a le
folyt harccselekmények igazolták is. A szakirodalomban olvasható, hogy a 2. Ukrán 
Front jobbszárnya 2-án felújította támadását, hogy lekösse a Dél Hadseregcsoport két 
hadseregét (2. magyar és 8. német) a csapásmérő csoportosítás 6-i offenzívájának előse
gítésére. E megállapítás - megítélésünk szerint - csak részlegesen állja meg helyét: 
Tordánál. A 8. hadsereg arcvonalszakaszán, amely kiterjedésében többszöröse volt a 2. 
hadseregének, nem. A tordai támadás viszont tény, amelynek fontosságát bizonyítja, 
hogy a második világháborúról összeállított szovjet kronológia október 2-ára mindössze 
két bejegyzést tartalmaz, s abból az egyik arról tudósít. 17° 2-án a harcok Észak-Erdélyben 
hasonló intenzitással folytak (leszámítva Torda térségét), mint az előző napokban, s az
nap a szovjet-román csapatok egyetlen számottevő eredményt tudtak felmutatni, 
Szászrégen elfoglalását. Ez sem azért következett be éppen 2-án, mert az ott harcoló se-

10/ KTB 895. tekercs, 7208969., 7208971. felvétel; KM-XI. 99. o. 
168 KTB 895. tekercs, 7208982-7208983. felvétel; KM-XI. 102. o. 
169 KTB 895. tekercs, 7208994. felvétel; KM-XI. 106. o. 
17 M. Szabó Miklós: A magyarországi felszabadító hadmüveletek 1944-1945 Budapest, 1985. (a további

akban: Szabó) 48. o.; CCCP v Velikoj Otecsesztvennoj Vojne 1941-1945. Kratkaja hronika. Moszkva, 1970. 
626. o. 
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regtestek hadműveleti szintű támadásba mentek volna át, az előző napok harcai nyomán 
kialakult helyzet nem tette lehetővé a város további védelmét. 

A Honvéd Vezérkar október 3-án az MTI számára kiadott 36. számú hadijelentése 
egyébként, a közvélemény megnyugtatására, tagadta Szászrégen feladását: „Erős ellen
séges harccsoportok Szászrégen elfoglalására indított támadását német csapatok a város 
előtt megállították."171 

Grolman szeptember 15-i hadműveleti utasítása a meghatározott formában nem való
sulhatott meg, nem állt rendelkezésre elegendő erő egy támadáshoz, amely eléri és bir
tokba veszi a Déli-Kárpátok átjáróit. A másik oldalon viszont a 2. magyar hadsereg által 
szeptember 5-7. között megtépázott 4. román hadseregen túl a Kárpátokon belül állt a 
szovjet 6. gárda-harckocsihadsereg, 23. harckocsihadtest, 27. és 53. hadsereg. A Szé
kelyföld kiürítése nyomán a Keleti-Kárpátok déli átjáróin pedig befejezéséhez közeledett 
a 7. gárdahadsereg és 5. lovashadtest átkelése Erdélybe. 

A támadás a téli állások kiépítésére alkalmas kárpáti gerincvonalra mindazonáltal 
nem került le a napirendről, hiszen az OKH, a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága és a 
magyar hadvezetés egyaránt tisztában volt vele, hogy az Alföldön a szovjet harckocsik 
nem állíthatók meg, legfeljebb késleltethetők. A támadás még egyszer és utoljára előke
rült. Guderian szeptember 24-én elrendelte előkészítését: október 5-ig 5 páncélos- és 
gépesítetthadosztály gyülekezzen Nagyvárad-Nagyszalonta-Debrecen térségében, s 12-
én indítsa meg a támadást. Ez a német offenzíva viselte (volna) a Cigánybáró (der 
Zigeunerbaron) fedőnevet. Grolman ki is jelölte az 1., 13., 23., 24. páncéloshadosztályt, 
a Feldherrnhalle páncélgránátos-hadosztályt és a 76. gyaloghadosztályt. A támadás vég
rehajtására azonban nem került sor, a 6-án megindított szovjet hadmüvelet gyökeresen 
megváltoztatta a helyzetet. 

Észak-Erdély feladása 

Észak-Erdély, pontosabban egész Kelet-Magyarország feladásának gondolatával első 
ízben szeptember 23-án találkozunk a német forrásokban. Greiffenberg telefonon fi
gyelmeztette Grolmant, hogy a frontesemények nyomán Budapesten rossz hangulat ala
kult ki. A magyar vezetés (Greiffenberg ezt nem nevesíti, a „man" általános alanyt hasz
nálja) megijedt Budapest elvesztésének lehetőségétől, ezért fontolóra vette mindhárom 
magyar hadsereg hátravonását általában a Tisza-vonalra. Grolman Friessner megbízásá
ból (im Auftrage) felkérte Greiffenberget, hogy erőteljesen tiltakozzon egy ilyen (ma
gyar) parancs esetleges kiadása ellen.172 

Friessner annyira komolyan vette a Greiffenbergtől hallottakat, hogy aznap este egy 
esetleges, a magyar 2. páncélos- és 27. könnyűhadosztályt nyugatra átirányító, a magyar 
vezetéstől származó parancsot előre is érvénytelenített. Az előbbi kivonása a tordai, az 
utóbbié a Vatra Dornei-i arcvonal összomlását vonhatta volna maga után, a hadseregcso
port egyik térségben sem rendelkezett számottevő tartalékkal.173 

171 Hadijelentések 695/b. o. 
172 KTB 895. tekercs, 7208608. felvétel. 
173 KTB 895. tekercs, 7208609. felvétel. 
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Késő este Grolmannal együtt telefonon intézkedett a 13. német páncéloshadosztály, 
ezen belül a 110. páncélosdandár, valamint az újjászervezés alatt álló 10. páncélgráná
tos- és 20. páncéloshadosztály részeinek Budapest térségébe irányítására, Magyarország 
- politikai - megtartása érdekében („... mit Rücksicht auf die Haltung Ungarns ...")• 
Egyidejűleg Grolman intézkedett, hogy egyelőre (vorläufig) az Armeegruppe Fretter-
Pico parancsnoksága szüntesse be a 23. páncéloshadosztály bevetését Tordánál.174 Éjfél 
után, már 24-én a hadseregcsoport az 1. hadműveleti tiszten keresztül jelentést tett az 
OKH vezetési csoportjának.175 

Szeptember 24-én Guderian telefonon értesítette Friessnert, hogy Hitler egyetértett 
előző napi intézkedéseivel, s hogy a Führer maga is kiadta ugyanezen intézkedéseket, 
egyben a Budapest irányába mozdított csapatokat Greiffenberg rendelkezésére bocsátot
ta, gyakorlatilag (szervezetileg nem) kivonva a hadseregcsoport parancsnokságának ha
tásköre alól.176 U gyanezen a napon Bonin elrendelte, hogy a hadseregcsoport parancs
noksága haladéktalanul (unverzüglich) kezdjen a visszavonulás előkészítéséhez a 
Szeged-Debrecen-Ungvár vonalra, következő ütemben a Tisza mögé.177 

24-én délután a hadseregcsoport 1. hadműveleti tisztje jelentette Boninnak, hogy a 
tordai harcokba bevetett és az arcvonalban álló csapatrészek szállítását a hadműveleti 
helyzet nyomán egyelőre nem kezdik meg Budapest térségébe.178 

25-én Friessner telefonon jelezte Greiffenbergnek, hogy egyetért a Honvéd Vezérkar 
főnökének előző napi javaslatával a 27. magyar könnyűhadosztály átadásáról a 3. ma
gyar hadseregnek, illetve hogy a 23. német páncéloshadosztály átirányítása sem fog so
kat késni Nagyvárad térségébe. Ragaszkodott viszont a 2. magyar páncéloshadosztály 
megtartásához a tordai arcvonalban. Greiffenberg tájékoztatta Friessnert, hogy a magyar 
vezetésben nagy az izgalom (Aufregung) a főváros körül már érzékelhető német csapat
összevonások miatt, s hogy Vörös jobban szeretné, ha a német seregtestek újjászervezése 
délebbre folyna. Friessner sem értett egyet mindennel. Noha megértette a politikai oko
kat, nem tartotta helyesnek az arcvonal meggyengítését.179 A 27. könnyühadosztály ki
vonása azért volt kivétel, mert a Vatra Dornei-i hídfő már folyamatban lévő kiürítésével 
a XVII. hadtest arcvonala jelentősen lerövidült. Másnap Friessner kiadta parancsát a 
hadosztály átvezénylésére Nagyvárad térségébe.180 Átcsoportosítása (gyalogmenettel) 
27-én kezdődött meg.181 

A 23. páncéloshadosztály átirányítását illetően az 25-én estére Grolman és Gaedcke 
többszöri telefonbeszélgetése során kialakult, hogy a bevagonírozásra leghamarabb 27-
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én kerül sor, ugyanis a Tordától nyugatra kialakult helyzet szükségessé teszi még egy
szeri támadólagos bevetését, 26-án. (Erre végül nem került sor.)182 

Friessner Greiffenberg után Guderiannal lépett kapcsolatba, s neki is elmondta véle
ményét. Az OKH megbízott vezérkari főnöke azzal győzte meg a hadseregcsoport pa
rancsnokát, hogy ha Magyarország Romániához hasonlóan kiugrik a háborúból, akkor a 
hadseregcsoport hiábavaló küzdelmet folytat a fronton.183 

26-án a hadseregcsoport 1. vezérkari tisztje a 8. hadsereg törzsszállására repült és 
megbeszéléseket folytatott a két német hadsereg vezérkari főnökével az esetleges vissza
vonulásról a Tisza-vonalra, abban az esetben, ha „Magyarországon politikai változás kö
vetkezne be". Szó esett közbeeső vonalak kijelöléséről is: ilyen távolságra egy ütemben 
lehetetlen lett vonla a visszavonulás végrehajtása.184 

26-án a 13. páncéloshadosztályt a 10. páncélgránátos-, 20. páncéloshadosztállyal és 
109. páncélosdandárral együtt (a 110. páncélosdandárt még az előző napon betagolták a 
13. páncéloshadosztályba) az akkor még az OKH közvetlen alárendeltségében lévő 
Kleemann-hadtesttörzsnek (Korpsstab Kleemann) szándékoztak alárendelni. Ulrich 
Kleemann páncélos tábornok ezen a napon települt át Budapestre Kréta szigetéről, s tör
zsével átvette a német seregtestek újjászervezésének irányítását (Auffrischungsstab 
Kleemann). Később ő lett a Szolnok felől Debrecen irányába október 19-én ellentáma
dást indító IV. páncéloshadtest parancsnoka. A Kleemann-törzs (19-i) átalakulására IV. 
páncélos-hadtestparancsnoksággá 5-én ment ki a parancs Friessnertől.185 

Szeptember 27-én az OKH a Kleemann-törzshöz vezényelte a 17. páncélgránátos
dandár törzsét is, alakulatok nélkül.186 29-én Friessner intézkedett az Armeegruppe 
Fretter-Pico és a 8. hadsereg felé, hogy a 13., 20. páncélos- és a 10. páncélgránátos
hadosztály valamennyi részét vonják ki és bocsássák Kleemann rendelkezésére.187 

Október 3-án a 109. páncélosdandárt Miskolchoz vezényelték, a Feldherrnhalle pán-
célgránátos-hadosztály kötelékébe.188 5-én a hadosztály, a 109. páncélosdandárt magába 
tagolva (foglalva, einschliesslich), valamint a 13. páncéloshadosztály, a 110. páncélos
dandárt magába foglalva a Kleemann-törzs alárendeltségébe lépett.189 

26-án délben Friessner táviratilag intézkedett, hogy a 3. hadsereg sávjában kialakult 
helyzet miatt a III. páncéloshadtest törzse és a 23. páncéloshadosztály haladéktalanul in
duljon Nagyvárad térségébe. A hadosztály aznap meg is kezdte menetét. Az esős idő mi
att az előző este Grolman és Gaedcke által megbeszélt támadásra délig nem került sor. 
Grolman arra intézkedett, hogy mivel időközben a Kolozsvár-Nagyvárad főutat a 6. né-
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met és 3. magyar hadsereg csatlakozásánál egy szovjet harccsoport átvágta, a 23. pán
céloshadosztály menetének végrehajtása közben tisztítsa meg ezt a nagy fontosságú út
vonalat. Arra is intézkedett, hogy a III. német páncéloshadtest parancsnoksága vegye át a 
VII. magyar hadtest arcvonalszakaszának hadműveleti irányítását, s hogy lépjen a 
Fretter-Pico-seregcsoport közvetlen alárendeltségébe.190 

Még e napon Nagykakucsnál (Cacuciu Nou, 20 km-re nyugatra a Királyhágótól) a 
23. páncéloshadosztály menetoszlopának élén haladó páncélos felderítő zászlóalj harcba 
lépett és szabaddá tette a főútvonalat. A menetet egyébként, a tervektől eltérően, 
Grolman utasítására nem vasúton, hanem keréken és láncon kezdték meg. Ezt a Király
hágóig a Bánffyhunyadon települt német műszaki zászlóalj biztosította (odáig nem vol
tak szovjet útátvágások).191 A III. páncéloshadtest parancsnoksága harcálláspontját 
Szalárdon (Salard, Nagyváradtól 20 km-re északkeletre) rendezte be.192 

27-én Friessner távirati úton helyzetértékelést terjesztett fel Hitlernek. Ebben - he
lyesen - arra a következtetésre jutott, hogy a szovjet hadvezetés Kelet-Magyarországon a 
Dél Hadseregcsoport egészének és az A Hadseregcsoport jobbszárnyának (1. magyar 
hadsereg) átkarolására és megsemmisítésére törekszik, s céljai között szerepel a Buda
pest irányába indítandó támadás. Elemezve az erőviszonyokat jelezte, hogy a várható 
szovjet offenzívát a Dél Hadseregcsoport nem lesz képes elhárítani. Külön kiemelte, 
hogy a 2. Ukrán Front főerőit Délkelet-Magyarországra csoportosították át, amivel 
szemben a 3. magyar hadsereg képtelen lesz tartani a Szeged-Nagyvárad vonalat. Kérte 
ezért egy páncéloshadtest és egy-két gyaloghadosztály azonnali átirányítását a hadsereg
csoporthoz. Nem írta le ugyan a visszavonulás szót, de érzékelhető volt a szövegezésből, 
hogy ha a kért erősítést nem kapja meg, erre fog kényszerülni.193 

Friessner Szatmárnémetiben (Zajtán) egyeztette álláspontját Josef Harpe vezérezre
dessel, az A (szeptember 24-ig Észak-Ukrajna) Hadseregcsoport parancsnokával.194 

Friessner 28-án az OKH hadműveleti osztályától kapott választ helyzetértékelésére. 
Kilátásba helyezték a kért erősítést 4 páncélos- vagy páncélgránátos-hadosztály erőben, 
de azok gyülekezését Debrecen térségében legkorábban október 10-ére tették. Addig is 
meghatározták a Szeged-Nagyvárad vonal tartását. Bonin intézkedésében részletesen is 
kitért az ott végrehajtandó hadmüveletekre.195 

Greiffenberg 28-án levelet kapott a hadseregcsoport parancsnokságától, amelyben 
kérték, hogy állítson fel két parancsnokságot a tiszai átkelőhelyek előkészítésére. Ez a 
visszavonulás előkészítéseként értékelhető.196 Ugyanilyen előzetes intézkedés volt 
Friessnernek 29-én az OKH hadműveleti osztályához felterjesztett kérése a hadseregcso-
port-parancsnokság törzsszállásának áthelyezésére Zajtárói (Szatmárnémetiből) Mátra-
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házára, s a Dél és a déli szomszéd F Hadseregcsoport sávhatárának módosítására.197 Hit
ler október 1-jei jóváhagyása alapján az áttelepítésre 5-én került sor.198 

Az OKH hadműveleti osztálya szeptember 29-én intézkedett két támadó hadmüvelet 
előkészítéséről a Kárpátokon belül került szovjet (és román) csapatok megsemmisítésére 
és téli állások kiépítésére alkalmas vonal elérésére. Az egyiket a Debrecen térségében 
gyülekező erőkkel kellett megindítani, a másikat új csoportosítás létrehozásával Torda 
körzetéből. Utóbbinak meghatározták a Kárpátok lezárását is.199 

Az OKH intézkedésétől függetlenül Veress Lajos vezérezredes is foglalkozott táma
dó hadművelet gondolatával. Elképzelése 28-án került Grolman elé. A 2. magyar hadse
reg parancsnoka arra tett javaslatot, hogy a szeptember 12. óta pihentetett és feltöltött 7. 
és 9. magyar tábori pót-, valamint a német 23. páncélos- és 76. gyaloghadosztállyal tá
madást indít Nagyszeben irányába a szovjet összeköttetési vonalak rombolására („die 
rückwärtigen Verbindungen des Russen abzuschneiden"). Elképzelését egyrészt a 23. 
páncéloshadosztály harcértékére, másrészt arra alapozta, hogy a Fretter-Pico seregcso
port törzsének értesülései szerint a szovjet 23. harckocsi- és 5. gárda-lovashadtest átcso
portosítást kezdett Torda térségébe.2lX) A szovjet manőver megzavarását célzó támadásra 
nem került sor, sőt az említett német csapatokat is elvonták a 2. hadsereg hadműveleti te
rületéről. A rendelkezésre álló forrásokban nem találtunk utalást, hogy ki, mikor és miért 
vetette el Veress javaslatát. Grolman kijelentéséből: amilyen hamar tud, Veress törzs
szállására repül, következtetések nem vonhatók le.201 

Október l-jén Friessner a 6. hadsereg-parancsnokságot jelölte ki az OKH által elren
delt támadás előkészítésére és vezetésére, megjelölve a parancsnokságokat és seregteste
ket is, amelyeknek abban részt kellett venniük. A III. páncélos- és a LXXII. különleges 
rendeltetésű hadtestparancsnokság alárendeltségében az 1., 13., 23., 24. páncélos-, a 
Feldherrnhalle páncélgránátos- és a 76. gyaloghadosztálynak kellett kijutnia a Karánse
bes (Caransebes)-Gyulafehérvár (Karlsburg, Alba Iulia) vonalra. Magyar seregtestet 
nem osztottak be, viszont a 3. magyar hadseregnek kellett két kisegítő támadást indítania 
a német támadó csoportosítások két szárnyán, a Marostól északra keleti irányban, vala
mint Temesvár térségében az Erdélyt az Alföldtől elválasztó hegyek átjáróinak lezárásá
ra. Friessner még nem határozta meg a támadás megindításának idejét, de elhangzott, 
hogy arra október 10-énél korábban nem kerülhet sor. A tervezett támadás ekkor kapta a 
Cigánybáró (der Zigeunerbaron) fedőnevet.202 

4-én Friessner pontosan megszabta a feladatokat. Kijelölte a támadást és a szárnya
kon támadó jellegű harctevékenységet végrehajtó csoportosításokat, megindulási terep
szakaszaikat, támadási irányaikat és elérendő céljaikat.203 5-én Grolman intézkedett az 
egyes támadó csoportosítások összetételének, erejének, feladatának pontosítására. Ez 
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volt az utolsó intézkedés, amely a Cigánybáróra vonatkozott. A 2 Ukrán Front másnap 
megindult offenzívája végleg levette a hadműveletet a napirendről.204 

3-án Friessner a két német hadseregparancsnok felé intézkedett a Tisza-Tatár-hágó 
vonalra történő visszavonulás előkészítésére. Hangsúlyozta, hogy a végrehajtást csak 
magyar politikai fordulat esetén kell megkezdeni. Nagy vonalakban szabályozta a visz-
szavonulás irányait, közbeeső terepszakaszait és menetrendjét is.205 

E napon, mindössze egy órával azután (1315-kor), hogy Otto Wöhler gyalogsági tá
bornok, a 8. német hadsereg parancsnoka mint az Armeegruppe Wöhler parancsnoka át
vette a vezetést a 2. magyar hadsereg parancsnoka és törzse felett, azonnal döntést kért a 
hadseregcsoport parancsnokától a 2. hadsereg megerősítésének vagy visszavételének 
kérdésében.206 Az október 3-ára Torda térségében kialakult helyzetet Wöhler úgy ítélte 
meg, hogy ha nem irányítanak oda újabb csapatokat, vagy nem vonják vissza a Tordánál 
harcoló seregtesteket, az arcvonal belátható időn belül összeomlik. Csakhogy Wöhler 
maga is tudta, amit fél órával később válaszként Grolmantól kapott: a hadseregcsoport
nak nincs e célra mozgósítható tartaléka, ha nem akarja visszavonni a 2. hadsereget, úgy 
erősítse meg a 8. hadsereg keleti arcvonaláról elvont csapatokkal, ám emiatt nem követ
kezhet be szovjet térnyerés. Wöhler tehát előre tudta, hogy nem marad egyéb lehetősége, 
mint a visszavonulás előkészítése. Friessner is végiggondolhatta ezt: újabb fél órával 
Grolman és Wöhler telefonbeszélgetése után távirati úton adott parancsot a Wöhler-
seregcsoportnak Torda térségének további védelmére.207 

Wöhler benyomásunk szerint határozottabb és gyorsabb volt Fretter-Piconál. Friess
ner táviratának kézhez vétele után két és fél órával, 1645-kor Wöhler vezérkari főnöke, 
Reinhardt vezérőrnagy már a megoldásról jelentett Grolmannak: Wöhler a Szászrégen 
térségéből az arcvonal-rövidítéssel fokozatosan kivonandó 3. német hegyihadosztállyal 
szándékozott a 2. hadsereget megerősíteni.208 

További két és fél óra múlva Reinhardt ismét érintkezésbe lépett Grolmannal, s je
lentette, hogy végrehajtja ugyan a 3. hegyihadosztály visszavonását, de kötelessége fi
gyelmeztetni, hogy a hadosztály jelenlegi állásai jobbak a mögöttük lévő Maros
vonalnál. Ha nem változik meg Friessner elhatározása, elvesznek ezek az állások, s ha
mar szükségessé válik a további visszavonulás a Maros-állásból nyugati irányba.209 A 
magunk részéről úgy véljük, Wöhler Reinhardton és Grolmanon keresztül e jelentéssel 
kísérletet tett Friessner befolyásolására. 2235-kor Wöhler távirati úton hivatalosan is ja
vaslatot terjesztett fel Friessnerhez a XXIX. és XVII. hadtest visszavonására.210 

Október 3-án Friessner újabb parancsot adott ki, amely a hadseregcsoport visszavo
nulása előzetes intézkedéseként értékelhető, A 6. és 8. hadsereg hadműveleti területét 

204 KTB 895. tekercs, 7208966. felvétel. 
205 KTB 895. tekercs, 7208946-7208947. felvétel. 
206 KTB 895. tekercs, 7208950-7208951. felvétel. 
207 KTB 895. tekercs, 7208951. felvétel. 
208 KTB 895. tekercs, 7208951. felvétel. 
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(szó szerint felelősségét: Verantwortlichkeit) a Tiszáig terjesztette ki, a mögöttes had
műveleti terület parancsnokáét (Befh. rückw. Op. Gebiet) a Tiszától a Dunáig.211 

4-én a hadseregcsoporttól jelentés ment az OKH hadműveleti osztályához. A 
Wöhler-seregcsoport helyzetéről szóló részben az is szerepelt, hogy szó van a XXIX. 
hadtest visszavonásáról a Maroslekence (Lechinta)-Komlód patak-Körtekapu (Poarta) 
vonalra. A reggeli vezérkari főnöki tájékoztatóból (ti. a hadseregcsoportéról) tudjuk, 
hogy ez csak elképzelés volt, nem pedig kiadott parancs.212 

6-án, amikor megindult a szovjet csapásmérő csoportosítás támadása a Délkelet-
Alföldön, Grolman már délben intézkedett, hogy a hadseregcsoport mögöttes hadműve
leti területének parancsnoka a tiszai átkelőket azonnal vonja ellenőrzése alá.213 E napon 
nem esett szó hadseregcsoport-szintű visszavonulásról. Az intézkedések az áttöréssel, 
annak elreteszelésével, az ellenlökésekkel, a minden áron megtartandó terepszakaszok
kal, valamint sereg- és csapattestek átirányításával foglalkoztak. 

7-én már, a gyors szovjet térnyerés nyomán, felvetődött a hadseregcsoport visszavo
nása a Tisza vonalára. 2150-kor Grolman telefonon jelentette az OKH vezetési törzsének 
a kialakult helyzetet, a szükségessé vált, s a tervezett intézkedéseket. Felvetette az 
Armeegruppe Wöhler visszavételét a G-vonalra, mivel erőit csak így lehet a bekerítéstől, 
s az elvesztéstől megóvni („Kräfte würden dadurch allerdings kaum gewonnen."). 
Wenck egyetértett a Wöhler-seregcsoport megóvásának igényével, de a jelenlegi állások 
tartásának fontosságát hangsúlyozta. A kérdés aznap függőben maradt.214 

Ez a G-vonal nem azonos a Székelyföld kiürítésének során kialakított G-vonallal, ez 
a Tisza-vonalra történő visszavonulás közbeeső állása volt. A Réz-hegység-hegyi átjá
rók Zilah térségében (Meszes-hegység - R. I.)-Zsibó-Nagybánya-Marangit-Jzvidovis-
hegység vonalában jelölték ki.215 Megjegyzendő, hogy Marangit és a Jzvidovis-hegység 
(Jzvidovis-Gebirge) nem azonosítható. A G-vonal vezetése alapján feltételezhető, hogy 
északkeleti végpontja a Fekete-Tisza nyugati oldalán a Körösmező és Rahó közötti Ma
gyarhavas-hegység lehetett, amelynek szlovák neve Svidovivec, ruszin neve 
Szvidovics.216 

7-én 23 -kor Grolman felhívta telefonon Greiffenberget, s kérte, szerezze meg ma
gyar vezetés hozzájárulását a G-vonalba történő visszavonuláshoz.217 

Nem sokkal azelőtt (2130-kor), hogy Grolman Wenckkel beszélt, távirati úton intéz
kedett Reinhardt vezérőrnagy, az Armeegruppe Wöhler vezérkari főnöke felé, hogy ké
szítsen jelentést, mennyi időre lenne szükség a G-vonalba történő, leggyorsabb ütemű 
visszavonuláshoz, ha a fronthelyzet tovább romlik (ti. nem az ő arcvonalszakaszán). Ezt 

211 KTB 895. tekercs, 7208952. felvétel. 
212 Az OKH-nak továbbított jelentést illetően: KTB 895. tekercs, 7208958. felvétel; a reggeli helyzettájé

koztatót illetően: KTB 895. tekercs, 7208960. felvétel. 
213 KTB 895. tekercs, 7208972. felvétel. 
214 KTB 895. tekercs, 7208990. felvétel. 
215 KTB 895. tekercs, 7208990. felvétel. 
216 Térkép-5 42° 48° szelvény; Kárpátalja (M. kir Honvéd Térképészeti Intézet, Budapest, 1940. M 1:200 000); 

Karpatorussland CSR (Kartografia, Prága, 1938. M 1:500 000); Zakarpatje (GUGK, Moszkva, 1986. M 1:300 000). 
217 KTB 895. tekercs, 7208991. felvétel. 

— 576 — 



a táviratot, tudomásul vétel végett, másnapra virradóra megküldték az Armeegruppe 
Fretter-Pico, a 4. légiflotta, az északi szomszéd A Hadseregcsoport parancsnokságainak, 
valamint Greiffenbergnek.218 Reinhardt még éjszaka válaszolt, a szükséges legkevesebb 
időt 6 napban jelölve meg.219 

Október 8-án a reggeli vezérkari főnöki helyzettájékoztatón Grolman azt az utasítást 
adta Reinhardtnak, hogy a lehető leggyorsabban készítse elő a seregcsoport visszavonu
lását. Jelezte, legkésőbb estére várja az OKH jóváhagyását, s hogy annak megérkezése 
esetén a visszavonulást azonnal, a 9-ére virradó éjszakán meg kell kezdeni. Arra is pa
rancsot adott, hogy a jóváhagyás megérkezése előtt is, az ő jelzésére, azonnal meg kell 
kezdenie a visszavonulást, ha az Armeegruppe Fretter-Pico hadműveleti helyzete tovább 
rosszabbodik, vagy ha Magyarország kiesik (Abfall) a további hadműveletek szempont
jából. Reinhardt jelentette, hogy a Wöhler-seregcsoport visszavétele a G-vonalra, tekin
tettel a hegyekben harcoló erőkre (a hadseregcsoport balszárnyán álló XVII. hadtest) e 
pillanatban még nem indítható meg.220 

Grolman 1050-kor kapcsolatba lépett az OKH hadműveleti osztályával és sürgette az 
előző este kért jóváhagyást az Armeegruppe Wöhler visszavonásához. Indoklásában a 
hajnal óta tovább rosszabbodott fronthelyzetre hivatkozott az Armeegruppe Fretter-Pico 
sávjában. Jelezte, hogy a szovjet gyorscsoportok már Hajdúszoboszlóig jutottak, s hogy 
pillanatnyilag nem lát esélyt megállításukra. Noha megtette az ellenintézkedéseket, azok 
hatása csak másnap fog érvényesülni. Ez pedig a konzekvencia levonásával jár, hogy 
függetlenül a politikai következményektől (ohne Rücksicht auf die politischen Folgen) 
nem szabad tovább állásaiban tartani a Wöhler-seregcsoportot, visszavonásához még az
nap meg kell kapnia az OKH hozzájárulását.221 

ll30-kor Grolman 1. vezérkari tisztje útján utasította a Wöhler-seregcsoport törzsét, 
hogy tegyen meg minden intézkedést a visszavonulás aznap este történő megkezdésére. 
A 8. német hadsereg 1. vezérkari tisztje azt válaszolta, hogy ehhez (ti. a végrehajtás az
nap esti megkezdéséhez) a végleges parancsnak 1300-ig meg kell érkeznie a seregcsoport 
parancsnokságához.222 1235-kor ő hívta vissza a hadseregcsoport törzsét, jelezve, hogy 
(az előkészületek állása alapján) a parancsnak elégséges 1500-ig megérkeznie.223 

A végleges visszavonulási parancs többszöri kérésében nem az 1. vezérkari tiszt 
vorschriftosságát kell látnunk. Estor vezérkari ezredes, aki a 8. hadsereg hadműveleti 
osztályát vezette (l.Gen.St.Offz./la/), nem a visszavonulás előkészítésére tett megjegy
zéseket, a szükséges előzetes intézkedéseket ki is adta. Éppen ezek tették lehetővé, hogy 
két órával elhalássza a parancs beérkezésének határidejét. Időre volt szükség a hátra
mozgást megindító parancs továbbításához minden alárendelt parancsnoksághoz ahhoz, 
hogy idejében megkezdhessék az elszakadó mozgást (Absetzbewegung), s az utóvéde-
ken kívül ne maradjon hátra egyetlen csapatrész sem. 
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Grolman 13 -kor felhívta az OKH hadműveleti osztályát és kérte a hozzájárulás leg
később 15°°-ig történő megadását a visszavonuláshoz. Bonin válaszában elmondta, hogy 
Guderian felfogása (Auffassung) szerint is szükségessé vált az Armeegruppe Wöhler 
visszavonása, de esténél korábban az engedély megadása nem várható.224 

Nem sokkal ezt a beszélgetést megelőzően Greiffenberg hívta Grolmant, s jelezte, 
hogy a magyar vezetés egyelőre nem ért egyet a Wöhler seregcsoport visszavonásával, 
azt csak egy későbbi időpontban véli helyesnek megindítani. A feljegyzésekben nincs 
nyoma, hogy Grolman ezt is elmondta volna Boninnak.225 

Arra vonatkozó utalást, hogy a magyar katonai vezetés egyelőre nem számolt Észak-
Erdély kiürítésével, a Honvéd Vezérkar anyagaiban is találunk. Vörös október 3-án 
olyan anyagot küldött a hadseregcsoport parancsnokához, amely a még német-magyar 
kézen lévő hágók (a Keleti-Kárpátokban) megerősítésének kérdéseivel foglalkozik. A 
völgyzárak páncélelhárító képességének fokozásához fegyvereket kért, völgyzáranként 
megadva azok típusát és mennyiségét.226 

A hozzájárulás a Wöhler-seregcsoport G-vonalra történő visszavonulásához a vártnál 
korábban érkezett meg. Guderian mindent megtett, hogy meggyőzze a Führert: a további 
késlekedés a 8. német és 2. magyar hadsereg bekerítéséhez vezet, ami a romániai ka
tasztrófához mérhető helyzetet (és veszteséget) idéz elő. 

Október 8-án 141 -kor az OKH hadműveleti osztálya telefonon jelezte a hozzájárulás 
megadását. Az üzenetet a hadseregcsoport 1. vezérkari tisztje vette, aki 1420-kor telefo
non már továbbította is azt az Armeegruppe Wöhlerhez. 1525-kor ezt távirati úton meg
ismételte. Az OKH-tól a megerősítő távirat 1740-kor érkezett meg, amikor a visszavonu
lás már megindult.227 Utóbbi megállapítás nem érdektelen. 1545-kor ugyanis Guderian 
felhívta Grolmant, s elmondta, hogy Hitler szerint az Armeegruppe Wöhler visszavonu
lása nem eredményezi erők megtakarítását („der Führer sei der Auffassung, dass das 
Zurückgehen keine Kräfteersparnis mit sich bringe..."), s rákérdezett: valóban szükség 
van-e a visszavonulásra. 

Grolman válaszában érvelt a Reinhardt által kiszámított 6 napos időszükséglettel, a 
szovjet gyorscsoportok térnyerésével a Délkelet-Alföldön, s a kettőből levonta a követ
keztetést, hogy még a visszavonulás azonnali megkezdése esetén is előfordulhat, hogy a 
szovjet csapatok gyorsabban törnek előre északi irányba, mint ahogyan a Wöhler-
seregcsoport befejezhetné hátramozgását a G-vonalig, s ez nem engedi meg a visszavo
nulás halasztását. Guderian viszontválaszában emlékeztett, hogy Hitler nem vetette még 
el a Torda körzetéből indított támadást, amit a visszavonulás eleve lehetetlenné tenne. 
Grolman erre nyíltan kimondta, hogy ha tovább vár, a Wöhler-seregcsoportot nyugatról 
bekerítik, s a hadseregcsoport elveszti utolsó hadosztályait („...und die Heeresgruppe 
dann auch ihre letzten Divisionen verliere."). Elmondta azt is, hogy a 141 -es telefonérte
sítés nyomán a parancs már kiment a csapatokhoz a visszavonulás végrehajtására. 
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Guderian azzal fejezte be a beszélgetést, hogy a kérdést még egyszer Hitler elé terjeszti, 
s a végleges hozzájárulásról tájékoztatja a hadseregcsoportot.228 

Guderian második telefonhívását 17°°-kor Friessner fogadta. Az OKH megbízott ve
zérkari főnöke megadta a végleges hozzájárulást a visszavonuláshoz, de kikötötte, hogy 
ha az Armeegruppe Fretter-Pico arcvonalszakaszán pozitív változás következne be, az 
Armeegruppe Wöhler hátramozgatását azonnal le kell állítani.229 1740-kor, éppen akkor, 
amikor az OKH-tól írásban (távirati úton) megérkezett a hozzájárulás, a hadseregcsoport 
parancsnoksága már arról intézkedett, hogy a tiszai átkelőket, személyzettel együtt, Ti
szafüredtől Tokajig a Wöhler-seregcsoportnak rendeli alá.230 

Az október 8-i huza-vona során olyasminek lehetünk tanúi a német vezetés legfelső 
szintjein, ami nem gyakran történt meg: tábornokai meggyőzték Hitlert egy hadműveleti 
szintű visszavonulás szükségességéről. 

Október 8-án este a 2. magyar és a 8. német hadsereg teljes arcvonalán megkezdődött 
a visszavonulás a G-vonal, távlatilag a Tisza irányába. A Honvéd Vezérkar 6. osztálya 
először 11-én tudósított Erdély feladásáról. Az MTI számára kiadott 38. számú hadije
lentés, aznap, amikor Kolozsvár elesett, így fogalmazott: „A Kolozsvár, Szászrégen tér
ségében küzdő erők arcvonalukat felsőbb parancsra tervszerűen Kolozsvár, Szászlekence 
vonalba vették vissza. [...] Az új védőállás ellen megindított számos [...] támadást a ma
gyar és német csapatok visszavertek."231 A 14-én kelt 39. számú hadijelentésben részle
tesebben foglalkoztak volna a visszavonulással, ám ez nem került kiadásra: „A K. Er-
dély-i arcvonalon, valamint az ÉK. Kárpátokban harcoló csapataink felsőbb pcs-ra 
tervszerű visszavonulásban vannak. Az arcvonalak eme visszavételét az erőmegtakarí
tásra való törekvés indokolja. Az arcvonalrövidítés mindenütt a legnagyobb fegyelme
zettséggel és rendben folyik."232 

A későbbi történések megmutatták, hogy Grolmannak igaza volt. Az Armeegruppe 
Wöhler visszavonulásának megkezdésével majdnem így is elkéstek, a debreceni csatá
hoz kapcsolódó nyírségi ütközetben a 8. német és 2. magyar hadseregnek át kellett vág
nia magát a szovjet Plijev lovas-gépesített csoporton, hogy Észak-Erdélyből kitörhessen 
és visszavonulási útját a Tisza-vonalra biztosítsa. Ez azonban nem *a Wöhler-
seregcsoport október 8-áig tartott arcvonalán lefolyt harcok, hanem a Dél-Alföldön ok
tóber 6-án megindított szovjet offenzíva következménye volt. 
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István Ravasz 

MILITARY OPERATIONS IN TRANSYLVANIA, 
LATE SUMMER - EARLY AUTUMN 1944 

The Evacuation of Székely Land (Eastern Transylvania) 

Summary 

This study in an abridged and revised variation of the 4th 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 

L'évacuation de la terre des Székely 

Résumé 

Cet essai fait la 4éme 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 opé
rations militaires menées dans l'Est de la Hongrie, tout particulièrement la formation de la 2cme 

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'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 
défection de la Roumanie, comme la direction hongroise, à ce moment-là a encore décidé de con
tinuer 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 

DE KRIEGSOPERATIONEN IN SIEBENBÜRGEN 
M SPÄTSOMMER-FRÜHHERBST 1944 

Die Evakuierung des Szeklerlandes 

Resümee 

Die Studie ist eine abgekürzte Variante des 4. 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 

Эвакуация Секейской провинции 

Резюме 

Статья содержит сокращенный вариант 4. 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 

TUSOR PÉTER 

ZRÍNYI MIKLÓS ISMERETLEN LEVELE 
EGY GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN 

Gregoróczy György szredicskói kapitány élete és halála 

Közismert tény, hogy Magyarország három részre szakadásának egyik következmé
nye az általános közbiztonság hihetetlen mértékű megromlása volt. Ez az állapot a 
„hosszú" vagy „tizenötéves" törökelleni háború (1591-1606) után még tovább rosszab
bodott.1 

Mégis, az a bűncselekmény, amelyről a horvát bán számolt be uralkodójának Csák
tornyáról, 1652. július 5-én, a korban is jókora feltűnést keltő eseménynek számított. A 
magyar-horvát nemesi társadalom normáit, a birtokszerzés és a zálogügyletek terén ki
alakult jogrendet durván felrúgó bűntett, a gyilkos, s különösen az áldozat életútjának 
felelevenítése így érdekes feladatnak ígérkezik. Kiváltképp, hogy a gyilkosság történetét 
az áldozat feleségének „könnyekkel áztatott instanciá"-ja és annak kancelláriai kivonata 
mellett Zrínyi Miklós eddig lappangó levele őrizte meg az utókornak, hitelt érdemlő, tár
gyilagos előadásban.2 

Az alábbiakban Zrínyi írását vezérfonalul használva egy kései nyomozásra indulha
tunk: feltérképezhetjük a gyilkos, még inkább az áldozat kapcsolatát, kapcsolatait, szem
ügyre vehetjük pályájukat, eközben a végvári élet mindennapjait. Azonosíthatjuk továb
bá a bűntett helyszínét, valószínűsíthetjük az indítékot, s bepillantást nyerhetünk a kor 
igazságszolgáltatásának buktatóiba. Az izgalmas, szinte egészében rekonstruálható tör
ténet nem csupán egy végvári katonai középkarrier felvázolására, hanem egy újabb Zrí
nyi-familiáris megismerésére nyújt alkalmat. 

Az ügy következményeit szélesebb aspektusból tekintve, megtapasztalhatjuk az 
egyén és a (jelen esetben nemesi) közösség tradicionális kapcsolatának a mai, gyakorla-

Szakály Ferenc: Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből 49.) Budapest, 1969. passim. 

Zrínyi levelének lelőhelye: Magyar Országos Levéltár. (MOL) Magyar Kancelláriai Levéltár (MKL) 
Propositiones et Opiniones (A 33) Fasc. 16. ad No. 44. Anni 1652. fol. 269r-270v. (Átírását lásd a függelék
ben.) A gyilkosságról fönnmaradt iratanyag további két darabja szintén itt található. Mellékletként még az ál
dozat özvegyének kérelme (Fasc. 16. ad No. 44. Anni 1652. fol. 267r-268v.), valamint a két felterjeszétés kan
celláriai kivonata rövid véleményezéssel. (Fasc. 16. No. 44. Anni 1652. fol. 265r-266v.) 

Feltehetően tévedésből ugyancsak a 44. szám alá került két további, eddig ismeretlen Zrínyi-levél. Az 
1654. január 18-án, Grácból, az Erdődy-lázadók lecsillapításáról írt sajátkezű misszilist (Fasc. 16. ad No. 44. 
Anni 1652. fol. 273r-v.) már közöltem: Kiadatlan részletek gróf Zrínyi Miklós levelezéséből. Irodalomtörténeti 
Közelmények, 1996. 720-721. o. Az 1648. június 5-én, Varasdról a kassai templomok és iskolák kapcsán kül
dött opinio (Fasc. 16. No. 44. Anni 1652. fol. 271r-272v.) az ügyben megmaradt egyéb, másutt található iratok 
kíséretében ugyancsak egy kisebb dolgozat kiindulópontjául szolgál. 
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tilag már egyeduralkodó individualista felfogástól eltérő jellegét is. Az pedig, hogy az 
események voltaképpen egy vissza nem fizetett hitel következményeképp vettek egészen 
brutális fordulatot, a nemesi társadalom üzleti moráljának színvonalán túl a gazdasági 
lehetőségek beszűkült voltát mutatja. Vagyis annak az újabb bizonyítéka, hogy a XVII. 
század első felének gazdasági fellendülését nem követte a szükséges intézményi háttér 
kialakulása, nem voltak bankok, és a gazdálkodáshoz, kereskedéshez szükséges tőke 
megszerzése, méginkább megforgatása nehéz és cseppet sem veszélytelen vállalkozás 
volt - akkoriban is.3 

Az előzmények 

Az egész történet, mint mondottuk, szokványos kölcsönügyletként indult. Talán még 
1651 végén vagy már a következő esztendőben, egy bizonyos, csupán nemesi állását te
kintve „Egregius" Petrichevich Ferenc, szlavónországi lakos egy nagyobb összeget - hogy 
pontosan mennyit, nem lehet tudni - kért kölcsön Gregoróczy (Greguróczy) Györgytől, a 
speciális jogállású báni határőrvidékhez tartozó szredicskói (szrediszki) végvár kapitányá
tól.4 A megállapodásban óvadék fejében kikötötték, hogy amennyiben a kitűzött határidőre 
Petrichevich nem akarja vagy nem tudja visszaadni a pénzt, a határidő lejárta után annak 
szlavóniai birtokai azonnal a kölcsönző Gregoróczy kapitány birtokába kerülnek. 

Amint az efféle ügyleteknél gyakran megesik, Petrichevich nem tudta időben, sőt, Zrínyi 
megjegyzése szerint, egyáltalán nem is akarta adósságát visszafizetni. Gregoróczy várt még 
néhány hetet a terminus letelte után, majd fogta az adósleveleket, és a kötelezvény szerint ne
ki járó javakat annak rendje és módja szerint, a lehető legtörvényesebb úton, szolgabíró je
lenlétében saját részére lefoglaltatta. Az ügy mindennaposnak számított. A birtokait elvesztő
nek bevett lehetősége lett volna arra, hogy az esetleges jogsértés elleni tiltakozását egy közeli, 
hiteleshelyi eljárást is folytató káptalannál, mondjuk a zágrábinál vagy a csázmainál írásba 
foglaltassa, s pert indítson a területileg illetékes vármegye ítélőszéke előtt. 

Melyik birtokról lehet szó? Az özvegy kérvényében említett mellékletek, a zálog
ügylet iratai nincsenek meg, így a későbbi gyilkosság helyszínének behatárolása egyelő
re lehetetlennek látszik. A Kulpa menti Szredicskó fekvéséből ítélve, ahol a kölcsönt adó 
Gregoróczy szolgált, leginkább Zágráb megye jöhet számításba. E feltevést megerősíti, 
hogy Petrichevich saját birtokai a Turopolje (Petrovina, Silakovina) és a Podgorje 
(szomszédvári birtokrész) vidékén terültek el, amint azt a Pucz János magyar kancellári
ai és királyi táblai jegyzőnek 1659. június 4-én kiállított adománylevélben olvashatjuk. 
Ezt Pucz számára azután foglalták írásba a kancellárián, hogy a pénzt kölcsönbe kérő 
Petrichevich hűtlenség vétkébe esve, összes javait elveszítette.5 

A magyarországi hiteltevékenység fajtáival, törvényi szabályozásával behatóan foglalkozik Bakács Ist
ván: A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII-XVIII. században. Budapest, 1965. Különösen 4 -
5., 10-11. o. A bankok hiányának jelentőségére 1. R. Várkonyi Ágnes: Államhatalom és jobbágyság. In: Uő.: 
Magyarország keresztútjain. Budapest, 1978. 33-37. o. 

Névváltozataira 1. Georg Heller: Comitatus Zagrabiensis. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ungarisch 
Seminars an der Universität München. Serie A Band 11/2.) München, 1980. II. k. 124-125. o. Mai névalakja: 
Sredičko, a helység Károlyvárostól keletre, kb. 30 km-re található. 

5 MOL MKL Libri Regii (A 57) vol. 12. fol. 278-279. 
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A tettes 

Petrichevich Ferencet társadalmi háttere, iskolázottsága nem feltétlenül erre a sorsa 
predesztinálta. A Petrichevich család a horvát nemesség sorában régi, jómódú középbir
tokosnak számított.6 Ferenc apja, György, már 1639 körül elhunyt. Anyja, Dominich 
Anna ezt követően férjhez ment Ráttkay Pálhoz, aki új feleségével együtt megkapta a 
még kiskorú Ferenc és húga, Erzsébet gyámságát, birtokaik igazgatásának kíséretében. 
Kérvényüket ez ügyben 1640 őszén küldték el III. Ferdinánd királyhoz.7 A mostohaapa 
megfelelően gondoskodott nevelt fia taníttatásáról, akit nyolc évvel később, 1648. febru
ár 14-én, már a horvátok által előszeretettel látogatott grazi universitáson találunk, ahol a 
logikai kurzusra iratkozott be.8 

Az egyetemről visszatérve Petrichevich nem vállalt közhivatalt, a katonai pálya sem 
vonzhatta. Miután kézhez kapta birtokait, azok gyarapításához fogott, valamint üzleti 
vállalkozásokba (mint például posztókereskedés)9 kezdett. Felesége Keglevich Katalin, 
Keglevich Miklós ónodi kapitány és tornai főispán lánya lett.10 Esküvőjüket 1651. no
vember 13-án tartották." Házassága révén Petrichevich így az egyik legtekintélyesebb, 
magyarországi ággal is rendelkező horvát családdal került rokonságba. Egy gyermekük 
született, Borbála.12 

Petrichevich a gazdálkodáshoz mindjárt azzal kezdett hozzá, hogy húga gyámjának 
tekintve önmagát, megkísérelte kisemmizni testvérét birtokaiból. Annak törvényes 
gyámságát és érdekeinek védelmét azonban Orsich Mátyás és Gotthal Miklós 
(Petrichevich Ferenc és Erzsébet idősebb nővérének, Zsuzsannánk férje) kapták meg. Ők 
csak hosszas pereskedés folyamán érték el, hogy végül a báni ítélőszék iudiciuma alap
ján Zrínyi Miklós kötelezte Petrichevichet a bitorolt javak átadására, a jövedelem-kiesés 
és az okozott károk azonnali megtérítésére. 

A határozat királyi megerősítése 1652. május 5-én kelt Bécsben. Eszerint Petri
chevich nem sokkal gyilkossága elkövetése előtt értesülhetett az őt anyagilag súlyosan 
érintő per végeleges elvesztéséről.13 Könnyen lehet tehát, hogy a Gregoróczytól kölcsön-

Petrichevich Péter és öccse János 1562-ben kötöttek egyezséget egymással és osztották fel birtokaikat a 
zágrábi káptalan előtt, véget vetve a hosszas háborúskodásnak. Újabb családi osztozkodásról történik említés 
1600-ban, amikor Petrichevich Kristóf egyezett ki rokonaival. MOL Magyar Kincstári Levéltárak Magyar Ka
mara Archívuma (MKA) Collectio Kukuljevichiana (E 201) Fasc. 6. No. 30.; Fasc. 2. No. 77. 

7 MOL MKL A 33 Fasc. 4. No. 255. Proposita 22. Sept. Anni 1640.; MOL MKL Conceptus Expeditionum 
(A 35) No. 183. Anni 1652. 

g 
A beiratkozás dátumára: Andritsch, Johann: Die Matrikeln der Universität Graz 1630-1662. 

(Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz Band 6/2.) Graz, 1980. 70. o. A logika elkezdésére: 
Fancev, Franjo: Tragovina hrvatske kajkavske poezije 16 vijeka - Hravatski daci gradackoga sveucilista god. 
1586-1829. In: Ljetopis Jugoslavenske Akademije Znanosti i umjetnosti 48. (1934-1935) Zagreb, 1936. 179. o. 

9 MOL MKA E 201 Fasc. 1. No. 235. 
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. V. k. Pest, 1859. 153. o. 
Deák Farkas: Keglevich Péter naplója. Magyar Történelmi Tár 13. (1867) 246. o. 

12 MOL MKL A 57 vol. 12. fol. 222-223. 
13 

MOL MKL A 35. No. 183. Anni 1652. A fogalmazvány előzményként ismerteti az anya, Domitrich An
na, mint gyám és az idősebb lány, Zsuzsanna között történt birtokmegosztást is. (Az első, felnőttkort megért 
gyerek, Anna, már korábban meghalt.) Az apa, Petrichevich György után megmaradt javakat tételesen felső-
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kért összeg visszafizetésében az ítélet nyomán keletkezett pénzügyi nehézségei akadá
lyozták meg. A fizetésképtelenség Petrichevich számára a zálogba lekötött, régi családi 
birtok nem várt elvesztését helyezte kilátásba. Ez ellen pedig tenni kellett valamit. 

Az áldozat 

t^L egyetemet járt, de kizárólag a mindenáron való birtokszerzéssel foglakozó fiatal 
horvát középnemesnél sokkal változatosabb az áldozat életútja. Ennek főbb állomásait 
egy, rövid önéletrajzát is tartalmazó kérvénye alapján követhetjük nyomon.14 

Gergoróczy György, saját elmondása szerint katonai erényeikről hírneves őseinek 
nyomába lépve választotta a hadi mesterséget.15 Semmiképpen sem túloz, hiszen, ha va
lószínűleg nem is egyenes ági, de mindenképpen felmenői között találjuk Gregoróczy 
Vincét, aki a győri vár vicekaptánya volt a 16. század második felében.16 Szüleiről, 
Gregoróczy Ferencről és Bukovachy Katalinról nevükön kívül csak annyit tudunk bizto
san, hogy 1633-ban, Szent László ünnepén vették zálogba 1160 forint ellenében a 
varasdi zadravci birtokot a Patachichoktól, akikkel az apa már 1611-ben bonyolított le 
birtokügyletet.17 A szülők 1648-ban már nem voltak az élők sorában.18 Felesége, mint 
láthattuk, Zabóky Éva, Voichovich Boldizsár özvegye lett. Lakodalmukat 1647. január 
20-án, Zenbicán ülték.19 Gyermekeik: Katalin és Péter 1668-ban egyeztek meg 1500 fo
rint fejében, néhai atyjuk Várasd megyében fekvő Cerje-Nebojse-i birtokáról.20 

Gregoróczy György iskolázottságáról nem kerültek elő adatok. Mint Batthyány Ádám
nak küldött levelei mutatják, mind írni, mind magyarul jól tudhatott. Az, hogy az uralko-

rolja: összesen huszonhét birtokot és birtokrészt említ név szerint is. Ezek javarészt Zágráb megyeiek, csupán a 
„Czerye-Neboisze"-i kúria és részbirtok található Várasd megyében. 

Lelőhelye: MOL MKL Transylvanica et Hungarica (A 97) 7. tétel: III. Ferdinánd király iratai. 7. es. fol. 265r-v. 
„...Ego Progenitorum meorum praeclaris Virtutum militarium Vestigiis insistens..." Uo. fol. 265r. (A la

tin szövegű idézeteknél az ún. humanista helyesírás szabályait követtem, azonban a névszóknál a nagy kezdő
betűt általában megtartottam, a személy- és helyneveket betűhíven közlöm.) 

Hogy egy és ugyanazon családról van szó, azt a névegyezésen kívül címerük hasonlósága is mutatja. 
Míg Vince címerpajzsán csupán egy ágon ülő madár látható, addig Györgyén eme szívpajzsként elhelyezett 
motívum mellett haránt már egy-egy oroszlán illetve két-két kör- (talán virág-)motívum található. Ez utóbbi 
címert, miként a Zrínyiekét is, „két foszlány" övezi, és egy sisakból ágaskodó sas koronázza. Gregoróczy Vin
ce pecsétje többek között Nádasdy Tamáshoz, Győrből, 1558 december 23-án, és Batthyány Boldizsárhoz 
ugyanonnan, 1587. május 18-án írt levelein, Györgyé pedig Batthány Ádámhoz intézett jelentésein található 
meg. MOL MKA Archívum Familiae Nádasdy (E 185) Missiles No. 12608.; MOL Batthyány család levéltára. 
Missiles ( P 1314) No. 16774., illetve No. 16747-16773. 

17 MOL MKL A 35 No. 462. Anni 1651.; MOL MKA E 201 Fasc. 1. No. 9. Talán hősünknek nagyapja és 
a győri alkapitány fivére lehetett az a Gregoróczy Ferenc, akit Miksa király 1569. június 25-i, Bécsben kelt 
oklevele említ: MOL A 35 No. 994. Annorum 1550-1594. Mindemellet a felmenők közül még Gregoróczy Já
nos ismert, aki György kapitány feleségének ősével, Zabóky Jánossal együtt varasdi szolgabíróként tűnik fel 
1582-ben. Az a Gregoróczy Péter, akinek felesége Balassa Barbara volt, Vincétől, a már említett és ismert győ
ri alkapitánytól származott. MOL MKA E 201 Fasc. 7, No. 49.; MOL MKL A 35 No. 132., 681. Annorum 
1613-1615., No. 151. Anni 1620. Lehetséges, hogy Gregoróczy apja az a Ferenc, aki mint Várasd megyei bir
tokos bukkan elő 161 l-ben. MOL MKA E 201 Fase 1, No 9. 

18 MOL P 1314 No. 16772. 
19Deáfc245.o. 
20 A szeptember 12-én kelt oklevél eredetije: MOL MKA E 201 Fasc. 3. No. 58. 
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dónak címzett kérvénye, amelyből főbb életrajzi adatait vehetjük, felesége felterjesztéséhez 
hasonlóan nélkülözi a sajátkezű aláírást, csupán a Supplex Libellas, vagyis a kérvény mű
faji sajátja a korban, miként - sajnos - a datálás hiánya is.21 Egy rövid, sajátkezű latin tanú
sítványa ha egyetemjárást nem is, de némi elmélyültebb tanulmányokat enged sejteni.22 

Egerszegi vicekapitány 

Gregoróczy harci tapasztalatait nem csupán a török elleni harcokban szerezte. Szá
mos horvát társával egyetemben megjárta a harmincéves háború nyugati csatatereit is. 
Mint írja, már a birodalmi háború alatt kapitányi tisztig vitte.23 Horvátországba való 
visszatérte után, 1639 körül24 Draskovich János horvát bán szolgálatába állt. Kapitányi 
tisztségét megtartva a Kulpa-menti végvidékhez tartozó pokupszkói végvárba vezényelt 
báni gyalogosok és lovasság parancsnoka lett.25 1642. március 24-én már biztosan Ma
gyarországon találjuk,26 ahol a Kanizsával szembeni végek kulcserősségének számító 
egerszegi vár alkapitányává lépett elő a Dunán-inneni részek főkapitányának, Batthyány 
Ádámnak alárendeltjeként.27 Elképzelhető, hogy ő az a tiszt, akit Keglevich Péter 1641 
decemberében Varasdról maga előtt Zalaegerszegre küldött, és egyúttal Batthyány fi
gyelmébe ajánlott. Ebben az esetben valószínűsíthetjük, hogy Gregoróczy a horvát és a 
nyugati hadszínteret ugyancsak megjárt, egerszegi kapitányi és vicegenerálisi tisztét 
1641. július 7-én elfoglaló Keglevich révén került új hivatalába.28 Gregoróczy e tisztsé
geiben „amennyire ideje és lehetőségi" engedték, hűségesen és álhatatatosan szolgált, sőt 
veret is ontotta. 

A zalaegerszegi működésének hat évéből fennmaradt, Batthyány Ádámhoz írt magyar 
nyelvű levelei elsősorban mint Gregoróczy tevékenységét és egyéniségét megvilágító for-

Csupán egy beszédes példa: Zrínyi Miklós és Péter kérvénye Medvevár és Rakonok ügyében. 
Österreichisches Saatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Ungarische Akten Miscellanea (Akten, Pläne für 
die Milleniumsausstellung - Károlyi Árpád gyűjteménye) Fase. 424. Konv. 3. fol. 3r-4v. A magyarországi 
íráskultúrára lásd Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az írás térhódítása a művelődésben 
a kora újkori Magyarországon. Budapest, 1996. 

22 MOL MKA E 201 Fase. 1. No. 235. 
23 

„...In Bello Maiestatis Vestrae Sacratissimae Imperiáli Capitaneatus officium gerens..." MOL MKL A 
97 7. es. fol. 265r. 

24 MOL MKL A 35 No. 429. Anni 1649. 
25 

„...in Confinio Sacratissimae Maiestatis Vestrae Colapiano Regni Sclauoniae certorum equitum et 
Peditum Banalium in Praesidio Pokupszky sub moderno scilicet Excellentissimo et Illustrissimo Comité Regni 
Hungáriáé Palatino, antea Bano, itidem Capitaneus existens..." MOL MKL A 97 7. es. fol. 265r. Pokukpszó 
(mai nevén: Pokupsko) Sziszektől keletre, kb. 30 km-re fekszik. Vö. He lier 66-67. o. 

Első fennmaradt levelének dátuma Egerszegről, Batthyány Ádámhoz. MOL P 1314 No. 16747. 
27 

„...In Praesidio Egerszegh, sub Illustrissimo Domino Comité Adamo de Batthjan, etc., alias partium 
Cisdanubianarum Generali, Vice Capitaneatus officio fungens..." MOL MKL A 97 7. es. fol. 265r. 

Keglevich Péter Batthyány Ádámhoz. Várasd, 1641. december 10. MOL P 1314 No. 24754.; Deák 241-
244. o. Az egerszegi vár monográfusa szintén 164l-re teszi szolgálata kezdetét. Müller Veronika: Az egerszegi 
vár a XVII. században. (Zalaegerszegi Füzetek 2.) Zalaegerszeg, 1976. 26. o. 

29 
„...pro temporis ac possibilitatis meae ratione, fideliter et constanter, etiam Sanguine effuso inservivi." 

MOL MKL A 97 7. es. fol. 265r. 
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rások keltik fel érdeklődésünket.30 Ez nem jelenti azt, hogy - ha dióhéjban is - nem tárnak 
elénk élvezhető és reális képet egy fontos végvidéki erősség mindennapjairól, hírszerzési 
és védelmi rendszeréről a XVII. század derekán - sőt. Ám ezt számos egyéb kútfő is meg
teszi időszakunkból, különösen az egerszegi végvár esetében.31 Gregoróczy levelei ehelyüt 
csupán abból a szemszögből érdekesek számunkra, hogy egy nyugati haditapasztalatokkal 
rendelkező, a horvát és magyar végvidéken egyaránt szolgálatot teljesítő horvát származá
sú tiszt magyarországi szolgálata során milyen problémákkal szembesült, miféle feladato
kat és hogyan oldott meg. Egyszóval milyen katona volt Gregoróczy, és milyen volt felelős 
beosztásban ténykedő katonának lenni a magyar romlás századának közepén a török köz
vetlen szomszédságában. Közben pedig arra is magyarázatot nyerhetünk, életének utolsó 
napján miért feledkezhetett meg a legelemibb óvatosság szabályairól? Az első látásra hosz-
szabb kitérővel talán így nem is távolodunk olyan messzire történetünktől. 

Gerogoróczy mint vicekapitány jószerivel csupán akkor lépett közvetlen érintkezésbe 
generálisával, Batthyány Ádámmal, ha közvetlen felettese, Keglevich Péter egerszegi 
kapitány (dunántúli vicegenerálisi minőségében Batthyány helyettese) nem tartózkodott 
állomáshelyén. Ez teljesen nyilvánvaló, részint Gregoróczy „ura" távollétére történő 
utalásaiból, s abból a tényből, hogy amikor beosztottja Batthyányhoz fordult, Keglevich 
saját írásait szinte sosem Egerszegről keltezte. Egy esetben Keglevich maga írja Batthy-
ánynak, hogy a pölöskei végházból azért küldték a jelentést Gregoróczynak, mert azt 
hitték, hogy ő, mármint Keglevich, nem tartózkodik várában.32 Vagyis, másként fogal
mazva, Gregoróczy levelének dátumai azt mutatják meg, milyen időszakokban irányít
hatta ő maga, személyesen a Kanizsával szemközti végek életét, mikor futottak az ő ke
zében össze a Kanizsát figyelő hírszerzés láncai.33 Az évenkénti két-három hónap 
nemcsak Gregoróczy parancsnoklásának időtartamát mutatja, hanem azt is, hogy némi
leg indokolt volt 1649-ben a zalai rendek panasza Keglevich ellen, hogy tudniillik 
„űkegyelme untalan Egerszegen nem lakhatik".34 

Jelentéseiben Gregoróczy híreket továbbít, a kapott parancs végrehajtásáról, ritkáb
ban ennek sikertelenségéről számol be. Gyakran (további) utasítást sürget. Olykor 
egyáltalán nem tudja mit tegyen, nem meri vállalni az önálló döntés következményeit, 
illetve bizonytalan, hogy helyesen járt-e el. Mindezt az esetek többségében természete-

MOL P 1314 No. 16747-16773. A minden esetben Zalaegerszegről, Batthyány Ádámnak címzett leve
lek évenkénti megoszlása a következő: 1642-ből 4, 1643-ból 4, 1644-ből 6, 1645-ből 2, 1646-ból 3, 1647-ből 
6, 1648-ból 2 darab. 

31 
Ilyen például Keglevich Péter kapitány és vicegenerális, és Kerpachich István (Gregoróczy régi katona

társa, beosztottja, majd utóda) több száz irata (MOL P 1314 No. 24738-25202., 25681-26183.), valamint a 
környező végházak tisztjeinek levelei. Lásd többek között Bessenyei István (Uo. No. 6264-6585. ), Eördögh 
István (No. 11245-11428.), Szarka Lajos (No. 46082-46118.), Szecsődi István (No. 46553-46671.), Sibrik 
István (No 43074-43179.) jelentéseit. Mindemellett az egerszegi végvár történetét már — ha nem is a teljesség 
igényével — feldolgozta a szakirodalom. Vö. Müller, i. m. 

32 Zalaegerszeg, 1644. január 15. éjjel egy órakor. MOL P 1314 No. 24802. 
Vagyis 1642-ben március második fele, július, november-december; 1643: március, szeptember; 1644: ja

nuár, május-június-július; 1645: áprilisjúlius; 1646: februárjúlius; 1647: augusztus; 1648: február-március. 
Zrínyi Miklós Batthyány Ádámhoz. Csáktornya, 1649 Január 23. Zrínyi Miklós őszes müvei. 2. k. Levelek. 

Szerk. Klaniczay Tibor-Csapody Csaba. Budapest, 1958. 103. o. Keglevich négy nappal később szenvedélyes 
szavakkal tiltakozott Batthyánynál, mondván, ha 25 egerszegi kapitányságot és megannyi vicegenerálisságot ad
nának is neki, el nem vállalná, ha feleségét, gyermekeit és jószágát meg nem tekinthetné. MOL P 1314 No. 24954. 

— 587 — 



sen a szemközti ellenséges végvárral, Kanizsával kapcsolatban teszi. Az egerszegi kirá
lyi vár vezetése Kanizsára vonatkozó értesüléseit rendszerint Eördögh István pölöskei 
hadnagytól - akinek leveleit Gregoróczy rendszeresen Körmendre küldte35 - , a kanizsai 
polgároktól és elszökött renegátoktól szerezte.36 

Beszámolóiban a központi helyet a töröknek Zalaegerszeg ellen való készülődései fog
lalják el. 1644. június 9-én a következőket írja Batthyánynak: „Ezen órában érkezek két bi
zonyos polgár Kanisarul, akik azt beszélik, hogy az török szántalan sok, aki Kanisara föl 
gyülekezett, és hogy többet is várnak. Azt értették, hogy az a szándékjok, hogy Egerszeget 
kétfelől üssék meg", vagy esetleg Szlavóniába törnek be ismét rabolni, ahol az előző évben 
is voltak. Gregoróczy javaslatot is tesz a megfelelő óvintézkedésre: „mindazonáltal az ő 
szándékjokot mi nem tudj ok, ha Nagyságod kegyelmes jó akaratja volna az Körmendiek
kel egyet értvén lennénk készen és az Úr Isten talán meg szégyenétené egyszer őket."37 Há
rom évvel később, 1647. augusztus 14-én hasonló jelentést küld. A helyzetet még veszé
lyesebbnek látja, mivel a kanizsai pasa a nagyvezértől kért engedélyt rajtaütésre, s még 
Pécsről is nagy készülődést jelentettek neki. A terv szerint a gyülekezés titokban, Szigetvá
ron lenne. Kanizsán - miközben Egerszeget emlegetik - már előkészítették a falak megmá
szására alkalmas létrákat, valamint egy, a kapu berobbantására alkalmas petárdát is. 
Gregoróczy száz embert kér erősítésül, és javasolja Batthyánynak, hogy csapataival száll
jon a Rábához. Ennek már a híre is elrettentő hatással lenne, és ha a helyzet úgy kívánná, 
gyorsan tudna reagálni.38 Félelme annál inkább megalapozott volt, mivel a megelőző napra 
virradó éjszaka a törökök húsz-huszonöt lóval felderítést hajtottak végre, valószínűleg az 
őrség legeltetésen lévő lovait keresték. Ennek valamint a Kanizsáról érkezett híreknek a 
hatására a vár kapuját és a „sorompókat" védő templomban minden fontosabb helyre húsz
húsz gyalogost rendelt.39 A következő év március 5-én egy kanizsai rab üzente neki Molnár 
Pál polgár útján, hogy valamire készülnek a törökök, mert már három napja folyamatosan 
tanácskoznak. Gregoróczy a hír ellenőrzésére egy „pribéket", vagyis egy renegátot küldött 
be kémkedni, aki miatt aggódik: netán a készülődés miatt nem engedik ki. Most csak arra 
kéri a főkapitányt, intse fokozott éberségre a végházakat, mint ahogy már ő is írt nekik.40 

Arról, hogy a török mennyire tart őtőlük, egyszer tesz említést. Eszerint a törökök a „furkói 
szentegyháznál" háromszáz lovast tartanak készenlétben „reggeliül fogva usona koráig", és 
még a marháikat sem merik istállóikból legelőre hajtani.41 Bár nem közvetlenül az 
egerszegi őrséget érintette a dolog, Gregoróczy mégis figyelmezteti Batthyányi 1644. júni-

Eördögh számos jelentése - amelyeket a mutató nevénél külön nem említ - magától értetődően nem 
Gregoróczy, hanem az ügyeket rendszerint vivő Keglevich leveleinek mellékleteként maradt fenn a 
Batthyányak levéltárában. 

36 1642. november27. MOLP 1314No. 16749.; 1642. december 1. uo. No. 16750.; 1644. január 20. uo. 16755.; 
1644. július 9. uo. No. 16759.; 1647. augusztus 9. uo. No. 16766., 16771.; 1647. augusztus 20. uo. No. 16769. 

MOL P 1314 No. 16759. (Tekintettel a gyakori szövegközti előfordulásra, s arra, hogy viszonylag késői 
szövegekről van szó, a könnyebb érthetőség végett a magyar nyelvű idézetek helyesírását a maihoz közelítet
tem. Az alkalmazott szempontokra lásd Hanuy Ferenc: Pázmány Péter.... összegyűjtött levelei. I. k. Budapest, 
1910. XVI-XVII.o.) 

38 MOL P 1314 No. 16768. 
39 MOL P 1314 No. 16767, 

MOL P 1314 No. 16773. Ez Gregoróczy utolsó fennmaradt, Egerszegről írt jelentése. 
41 Levele 1644. június 6-ról. MOLP 1314 No. 16758. 
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us 6-án a török készülődésére, mivel a légrádiak elhajtották a kanizsai alajbég juhait, és az 
egybegyüjtötte a környező török várak, köztük a segesdinek és berzenceinek agáit, és addig 
együtt is tartja őket, amíg birkái helyett egy-egy ökröt nem kap cserébe. Valószínűsíti, 
hogy a készülő (körmendi?) vásárt fogják megütni, esetleg a kereskedők elé mehetnek. Ő 
katonáival vigyázni fogja a zalai átkelőket, de a körmendieket is fokozott éberségre inti.42 

A vicekapitány több esetben a töröknek már bekövetkezett, igaz, kisebb rajtaütéséről 
ad számot. 1647 augusztusában például „a Kanizay törökök feles gyalogokkal és lova
sokkal, hajókat is vivén magokkal az Murára mentek volt" - írja, de különösebb kárt 
nem okoztak.43 Sokkal komolyabb következményekkel járhatott volna 1643 karácsonya 
előtti akciójuk. December 24-én, éjjel egy órakor mintegy háromszáz lovas a Vas me
gyei Telekesről, Kocsádföldről és Péterfáról száz rabot vitt magával. Gregoróczy majd
nem kísérletet tett kiszabadításukra, sajnálta is a kihagyott lehetőséget, de vissza kellett 
fordulnia, mivel azt a hírt kapta, hogy a zalaegerszegi szőlők alatt ezer török lovas és 
számtalan gyalogos áll lesben.44 A klasszikus cselvetés, amely sikere esetén talán még az 
egerszegi végvár elestét eredményezhette volna, így meghiúsult. A magyar végvári kato
naság már nem követett el olyan szarvashibát, mint tette azt Győrnél, 1577-ben.45 

Olykor az egerszegi őrség azt sem tudta megakadályozni, hogy az ellenség be ne tör
jön a városba. Az 1646. július 16-án, éjszaka történt eseményhez, amikor is a törökök 
egészen a vár sorompójáig jöttek, és egyiküket, valamint egy lovat az őrszemeknek sike
rült meglőniük, két érdekesség is fűződik. Gregoróczy erre az attakra hivatkozva utasítja 
vissza Batthyány kérését (ez egyetlen ismert, kvázi parancsmegtagadása), hogy húsz 
hajdút adjon „Kányavár alá, orozni", sőt ő maga kér segítséget, mert a török egy-két hé
ten belül támadni fog, és katonái - aratás ideje lévén - mind egy szálig a földeken vesz
nek el a termés védelmében. Ez pedig létszükséglet, hiszen a kenyér már fogytán van. A 
bástyákra alig húsz-harminc ember jut. Ő gondoskodott megfelelő helyről a segítségül 
jövő lovasok számára, ahol lesz víz és fű is az állatok számára, sorolta elő érveit.46 

Ugyancsak ez a támadás váltotta ki következő bonyodalmat az őrség és az egerszegi 
polgárok között. De adjuk át a szót magának a vicekapitánynak, mi is történt valójában: 
„...akartam Nagyságodnak megjelenteni, hogy mindőn (!) a törökök az ő Felsége szolgáit 
városon által űzték volna, két szegyény (!) légin egy városbéli polgár hazájában az török 
előtt szaladni akarván, s az polgár, az ő Fölsége szolgái előtt házaját bezárta, azt mond
ván ide bizony nem jüttök, hanem takarodjatok innend. Kit mindjárást hogy megértet
tem, megfogattam, s osztán kezességen ki bocsátottam addig, méglen Nagyságodtul vá
lasztom lenne, mit kellene véle cselekedni. Nagyságodtul azért ordinantiot (!) várok 

42 MOL P 1314 No. 16757. 
43 Levele 1647. augusztus 22-ről. MOL P 1314 No. 16771. 

MOL P 1314 No. 16754. A vár monográfusa az általa ungyancsak mozgalmasnak ítélt 40-es években 
három török támadásról tud, 1643, 1644 és 1646-ból. Müller 14, 16, 17. o. R. Várkonyi Ágnes kéziratom olva
sása után arra hívta fel a figyelmet, hogy a török mozgolódásait 1645 után a velencei-török (kandiai) háború 
összefüggésében magyarázhatjuk. 

4 Gecsényi Lajos: A végvári harcok taktikája. (Török lesvetés Győr alatt 1577-ben.) In: Scripta manent. 
Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bu
dapest, 1994. 165-175. o. 

46 Levele július 17-röl. MOLP 1314No. 16765. 
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micsodás büntetést érdemeli az polgár."47 Az esetben, tekintettel rendkívüli voltára, min
den bizonnyal nem a katonai joghatóságnak a mezővárosok lakosságára való kiterjeszté
sét kell látnunk. 

Szintén a városi polgársággal kapcsolatos az az ügy, amelyről 1644. július 23-án 
számolt be felettesének. Mint a katonai fegyelem megóvása végett tett intézkedéssel, 
amely egyúttal jól mutatja Gregoróczy katonai mentalitását, ismereteit, egyszerre pa
rancsnoki és beosztotti kvalitásait, ezzel is érdemes részleteiben megismerkedni: „Nagy
ságodat, mint kegyelmes Uramat ilyen dologrul kölleték megtalálnom - írja a vicekapi
tány - az elmúlt napokban itt való Egerszeoghi városon lakozó két értékes polgár 
emberek, Vás János és Benay Pál nevők, összeveszvén az több polgár társokkal jüttenek 
be hozzám magok szabad jó akaratjok szerént, senki reá nem erőltetvén őket, hogy be 
vegyem őket katonaságra az ő Felsége szolgalatjára, kire nézve minthogy sok héjok va
gyon a katonáknak, örömest befogadtam őket, azonban egynéhány nap múlván megbán
ván cselekedeteket, vissza akartak mászni az ő Felsége szolgálatjárul, én csak oly köny-
nyen nem akartam abban hagyni a dolgot, hanem be hozatván őket, vasban verettem és 
mast is fogva tartom, mely dolog püspök uram ő Nagysága48 Simegi tiztartójának is hí
rével esvén, azt izente nekem emberséges ember által, hogy ha (úgymond) emberséges 
ember lészen a tót hadnagy, (ti. Gregoróczy) bizony meg tanétja őket, mint kölj katonák
ká lenni és abból ismég vissza mászni", ezért fogva tartotta őket. Mivel emiatt Batthy-
ánynál be akarják panaszolni, kéri, hogy olyan választ adjon nekik, „akiből mássak is ve
hessenek példát, min kölj az ő Felsége szolgalatjával tréfálódni, mert ha az oly könnyen 
megengedtetik nekik, ezeken mások is példát vévén, csak játszani fognak az 
tiztviselőkkel, mert ha, kegyelmes Uram, én jártam volna utánnak, más dolog volna, de 
ők jöttek be hozzám szabad jó akaratjok szerént, kénálván magokat az ő Felsége 
szolgalatjára." Mindazonáltal Batthyány parancsához fogja tartani magát, de ismételten le
szögezi, ha engednek nekik, „sok lészen, kik ezeknek példájukkal élnek". Gregoróczy, 
mint vicekapitány, saját hatáskörében jogosan járt el.49 A főkapitányi jogértelmezés kérését 
a foglyok fellebbezése mellett az eset precedens nélküli volta indokolhatta. Más esetben 
egy katonája, a martonfalvi Pál kovács javára kéri Batthyánynak, mint generálisnak állás
foglalását. Emberét egykori földesura akarta újból jobbágysorba kényszeríteni.50 

Vicekapitányként nehézségei nemcsak a városi polgárokkal, vagy az újoncokkal 
adódtak. Generálisa parancsára már egerszegi szolgálatának kezdetén lótolvaj, illetve 
egyéb, ismeretlen kihágást elkövető katonákat (Szentpáli Miklóst, Bíró Gergelyt) kellett 
vasba veretnie. A kollégájának, Törjék Miklósnak hadnagysága alá tartozó vétkeseket 

Levele július 16-ról. MOL P 1314 No. 16764. Az egerszegi polgárok jogállására 1. Rúzsás Lajos: A du
nántúli védelmi vonal és a parasztpolgári fejlődés a XVI-XVII. században. Értekezések 1967-1968. Magyar 
Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Budapest, 1968. 229. o. (Klny.) 

48 
Gregoróczy Bosnyák István kancellárra gondolhatott, aki 1642. november 21-től állt a veszprémi egy

házmegye élén, azonban már 1644. június 24-én a nyitrai püspöki székre helyezte át III. Ferdinánd. MOL 
MKA Collationes Ecclesiasticae (E 229) vol. 1. fol. 450^151., 470^471. Az egyházmegye egészen augusztus 
7-ig, Szelepchényi kinevezéséig üresedésben volt. Uo. fol. 471-472.; Juhász Kálmán: A csanádi püspökség 
története (1608-1699). ( Csanád vármegyei Könyvtár 29.) Makó, 1936. 39. o. 

49 
A végvárakbani ítélkezésre, seregbíró hiányában a kapitány vagy annak vicéje volt jogosult. Vö. Pálffy 

Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. Győr, 1995. 133. o. 
50 Levele 1643. március 30-ról. MOL P 1314 No 16752. 
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nem sikerült elfogatnia, azok - Gregoróczy szerint - közvetlen előjárójuk segítségével 
„elbujdostak".51 Az eset arra utal, a horvátországi állomáshelyét magyarországira cserélő 
tisztet új beosztásában a már korábban ott szolgáló tisztek nem fogadhatták egyöntetű lel
kesedéssel, parancsnoki tekintélyét fokozatosan kellett megteremtenie. Ebben az esetben 
még a távollevő Keglevichnek kellett közbelépnie.52 A környező kisebb végházak parancs
nokaira szintén panaszt emel a fegyelem dolgában: „Ami kapitány uraim dolgát illeti sem 
Szarka uram, sem Sibrik uram, sem Szecződi uram, ítélem Suastich uram is nincsenek 
helben, nem tudj ok ha Nagyságod engedelmébül vagyon, valamikor akarnak csak fölkel
nek s elmennek az ő Fölsége végházábul."53 Ugyancsak megjelenti, hogy a vár „seregde
ákja" immár fél éve Bécsben lakik.54 A kiskomári kapitánnyal, Bessenyeviel csak kisebb 
problémája akad, tudniillik, hogy az Batthyánynak szóló leveleit továbbítás végett mindig 
Egerszegre küldi be, pedig közvetlenül is fordulhatna főkapitányához.55 Ugyanakkor 
Franchich Gáspár körmendi kapitánnyal jól együtt tud működni.56 Legkomolyabb kifogásai 
mindazáltal az egerszegi németekkel, különösen pedig kapitányukkal szemben merültek 
fel, aki oda vezényelte át a zalavári német őrséget, és más várakból ugyanezt akarja tenni, 
jóllehet már minden házba két-három németet szállásoltak be.57 Ezenkívül „az vitézlő 
renddel penig tizteletlenül bánnak, kiváltképpen az kapitán ű Fölsége százló (!) tartóját, Tot 
Bálint nevőt rútul szidalmazta, házára ment, rút szitokkal illette, mellé vévén muskotérosait 
házokra megyén és úgy fenegeti űket és szidja, tegnapi napon sereg deák házára reá küldött 
százló tartóját muskotérosokkal együtt, az ajtaját megállották, az ű Fölsége kapuját fölhú
zatta. Ilyen mód nékül való hatalmasságokat cselekeszik, Nagyságodat mint kegyelmes 
Uramat kérem, Nagyságod találjon módot felölő, parancsoljon Nagyságod mit köll vele 
cselekednünk, mert tűrhetetlen dolog rajtunk való cselekedeti. Nagyságodtul, mint ke
gyelmes Uramtul válazt várok, mihez akomodáljam magamat."58 

Talán ezt az elbeszélésben említett német zászlótartót nem engedte fel korábban egy ki
hágása miatt Bécsbe.59 A kiskomári alkapitány hiába akart kezest állítani érte, Gregoróczy 
Batthyányi döntését kérte, mondván, ha a zászlótartó ártatlan a lőporral való visszaélésben, 
a „törvény" után is elmehet.60 A német katona feletti rendelkezés ritka eseménynek számít, 
az pedig majdnem biztos, hogy az esetleg lefolytatott eljárás a főkapitány jóváhagyása 
esetén sem tartozhatott kizárólag az egerszegi vicekapitány jogkörébe.61 

51 Levelei 1642. december 1-ről, majd a következő év március 20-ról. MOL P 1314 No. 16750., 16752. 
52 Levele Batthyány Ádámhoz. Lobor, 1643. július 16. MOL P 1314 No. 24791. 
53 Levele 1644. június 6-ról. MOL P 1314 No. 16758. 
54 Levele 1647. augusztus 22-ről. MOL P 1314 No. 16771. 
55 Levele 1643. december 24.-ről. MOL P 1314 No. 16754. 
56 Levele 1644. július 9-ről. MOL P 1314 No. 16759. 

A német katonák városi beszállásolása Győrben is komoly gondokat okozott. Vö. Gecsényi Lajos: Katonák 
és polgárok a győri végvárban a XVI-XVII. században. Hadtörténelmi Közlemények, 31. (1984) 672-673. o. 

58 
Levele 1643. március 13-ról. MOL P 1314 No. 16751. A német katonákkal szembeni határozott fellé

pésre Keglevich adott parancsot Gergoróczynak távolléte idejére. Müller 44. o. 
59 

Müller archontológiájában egy Voitt János Vilmos nevű német zászlótartót említ 1642-45-ből. I. m. 26. o. 
60 Levele 1642. július 12-ről. MOL P 1314 No. 16748. 
61 Vö. Pálffy 45-64. o. 
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Keglevich vicegenerális gyakori távollétei alatt, a fegyelmi ügyek mellett helyettesé
nek egyéb parancsnoki elfoglaltságai is akadtak a zalaegerszegi végvár életének irányítá
sában. (Gregoróczynak egyébként ilyen alkalmakkor joga volt a Keglevichnek címzett 
levelek felbontására.) 1647 augusztusában Lippay Gáspár kamarai elnök - aki a fizetést 
a kapitányságok száma, így valószínűleg nem a katonák létszáma szerint akarta osztani -
dunántúli körútját igyekezett felhasználni arra, hogy embereinek több pénzt szerezzen. 
Különösen rá voltak erre szorulva, mert a megáradt Zala a vár összes szénáját elvitte.62 

Ugyanebben az időben ő készítteti el és küldi fel Körmendre az őrség összeírásait, szer
vezi meg a környékbeli kapitányok körmendi értekezletét. Sőt, ha Keglevich nem érne 
vissza időben (mária)celli útjáról, neki kell intéznie a fizetést is.63 

Kevesebb adat szól arról, hogy Gregoróczy milyen közelebbi kapcsolatot tudott kiala
kítani feletteseivel. Szolgálata vége felé a Batthyány úrfiaknak ha a kért karvaly sólymot 
nem is tudta elküldeni, egy ,jó isprimzét", amellyel már fürjezett, örömest adott oda.64 

Volt, hogy személyesen kereste fel Batthyányit Körmenden. Innen visszatértében, 1645 
március-áprilisában történt meg vele, hogy katonáival egy Hollós közeli Vas megyei falu
ban beszállásolva Kun István társaival váratlanul rátört, egy szolgáját és katonáját megöl
ték, öt lovát szerszámostól, ezüstözött fokosát háromszáz aranyni zsolddal együtt elvitték. 
Mikor utánuk ment, hogy számon kérje cselekedetüket, Kun felelet helyett közvetlen kö
zelből rálőtt, de elhibázta. Majd Gregoróczy emberei többet levágtak közülük.65 

Az eset több szempontból is tanulságos. Mutatja egyrészt a tapasztalt katona veszélyhez 
szokottságát, amely feledteti vele a kötelező óvatosságot, mind az őrség állításában, mind 
saját élete kockáztatásában. (Egy, a Kun Istvánéhoz kísértetiesen hasonló szituáció okozza 
majd a vesztét.) Másrészt megtudhatjuk belőle, miként próbálta magát tisztára mosni ebben 
a szintén nem egyértelmű történetben. Arra, hogy Batthyány minapi utasításához tartotta 
magát, és semmilyen kihágást sem követett el katonáival, a falu bíráját hívta tanúul. Még 
júliusban is arra kérte Batthyányi, hogy adattassa vissza Kunnal lovát, baltáját és az elra
bolt zsoldpénzt, nehogy az eset I vonku tinicz óbester révén az uralkodó tudomására jus
son.66 Még a következő évben is két levélben és egy lakodalmon, 1646. február 11-én, 
személyesen ugyanerre kérte Batthyányt, annál inkább, mivel a generális időközben lefo
gatta Kunt hatalmaskodásai miatt.67 Keglevich Péter is írt Gregoróczy érdekében egy, a 
történteket vele egyezően elbeszélő, pártfogó levelet.68 A vicegenerális többi tiszttársa kö
zül a legjobb katonának tartotta helyettesét, aki őt legalább egyszer, 1643 nyarán birtokain 
is felkereste. Ottani hosszas tartózkodásukat egyébként megbetegedésükkel menteget
ték.69 Szintén közelebbi kapcsolatukra utal Keglevich jelenléte Gregoróczy esküvőjén.70 

62 Augusztus 20. MOL P 1314 No. 16769. 
63 Levelei 1647. ugyancsak augusztus 20-ról és 22-ről. MOL P 1314 No. 16770., 16771. 
64 MOL P 1314 No. 16769. 
65 Levele 1645. április 6-ról. MOL P 1314 No. 16761. 
66 Levele 1645. július 13-ról. MOLP 1314 No. 16762. 
67 Levelei 1646. február 2-ről és július 16-ról. MOL P 1314 No. 16763., 16764. 
68 Keglevich Péter Batthyány Ádámhoz. Zalaegerszeg, 1645. április 6. MOL P 1314 No. 24835. 

Keglevich Péter levelei Batthyány Ádámhoz. Zalaegerszeg, 1644. március 12., Lobor, 1643. július 16., 
23. MOL P 1314 No. 24816., 24791-24792. 

70 Deák 245. o. 
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Ugyanebben az esztendőben, 1643. február 21-én jelentette a vicegenerális Batthyá-
nynak, hogy Gregoróczyt - akivel rendszerint együtt étkezett a várban71 - rövid időre 
hazaengedte, mivel az már szüret óta nem volt otthon, és más hadnagy megfelelően tudja 
majd helyettesíteni.72 Gregoróczy akkor is gyakran kért eltávozást, amikor az egerszegi 
vár parancsnoki teendői reá hárultak. Ezekben az esetekben kérelmével általában előre 
megkereste Batthyányi, kivéve röviddel az előbb említett elmenetele után, 1643. április 
27-én: „valami jószágom dolga végett haza kölletik mennem egynihány napra, az Nagy
ságod parancsolatjára ismég vissza j övék, Nagyságodat kérem addig ne nehezteljen re
ám, azon leszek, mennél hamarébb igyekezzem megjönni."73 Gregoróczy birtok- és 
anyagi ügyekben való eltávozásai házasságkötése után megszaporodtak. 1647. augusztus 
13-án kért „licenciát" Kisasszony napi, vagyis szeptember 8-a előtti hazamenetelre, nehogy 
komoly kára keletkeznék, mert áprilisban eddig az időpontig adott kölcsön kamatra ezer 
tallért Malakóczy Miklósnak.74 Egy nap elteltével eltávozásának szükségességét újabb fej
leménnyel indokolta: „kérem mégis Nagyságodat, Nagyságod méltóztassék licentiat adni 
az hazamenetelemben, mert szintén most érkezek házamtul hírem, hogy a pénzt a felesé
gemnek Malakoczi le akarta tenni, ez én hírem nélkül föl nem vette a gazdámasszony, 
Malakoczi Uram ő Nagysága nem tudom mi okájért a tránsactionk szerént nem tartván 
magát a káptalanba vitte a pénzt, melyre nézve kegyelmes Uram, ha haza nem mehetek, 
hatalmas káromra leszen."75 Amint már láthattuk, éppen ezekben a napokban érkeztek fe
nyegető hírek a török készülődéséről, amely dolog, úgy látszik, nem kényszerítette 
Gregoróczyt üzleti tevékenységének mellőzésére, hasonlóan 1643 áprilisához, amikor 
szintén nehéz helyzetében hagyta el katonáit. Egerszegről írt, utolsó előtti ránk maradt le
velében ugyancsak jószága miatt kért eltávozást: „ennek előtte régen az szegény atyám 
vetett volt néminemö jószágunkat zálogban Patachith János Uramnak esztendeig. Most 
azon jószágunkat én ki akarván váltani, az meg nevezett summát lefizetvén Patachith 
Uramnak, nem akarta leválni néminemö álnok practikái miatt, kire evokalnom kévántatott 
ad sedem futuram Comitatus Varasdiensis, melynek praedeterminált napja leszen 16 
Mártii. Minek okáért, mivel igen nagy káromra esnék, ha azon napon praesens nem lehet
nék, könyörgök Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak, méltóstassék (!) Nagyságod el
ereszteni, hogy azon praefigált napon jelen lehetvén kárban ne essem, és azon jószágom
hoz fölszabadulhassak, mennél hamarébb dolgaimat végezhetem, nem készem, (!) hanem 
sietséggel visszafordulok, és Nagyságodnak szolgalatjára futva késs (!) leszek." 

Szredicskói várkapitány 

Ha konkrétan nem is e fenti eset okozta, bár ez sincs kizárva, de minden bizonnyal 
hasonló problémák miatt válhatott meg Gregoróczy György még 1648 során a magyar
országi katonáskodástól, és vállalta el a birtokaihoz közelebb eshető szredicskói vár ka-

71 MOL P 1314 No. 24774. 
72 Levele Batthyány Ádámhoz. Zalaegerszeg, 1643. február 21. MOL P 1314 No. 24768. 
73 MOL P 1314 No. 16753. 
74 MOL P 1314 No. 16767. 
75 MOL P 1314 No. 16768. 
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pitányságát. Feláldozva ezzel karrierjét, hiszen Szredicskó a korban semmivel sem lehe
tett jelentősebb erősség, mint Pokupszko, ahonnan hat-hét évvel korábban Egerszegre 
előrelépett. Ugyan más jel nem utal arra, hogy a Zala mentét el kellett volna hagynia, az 
bizonyos, hogy új helyét csupán jobb híján vállalta el, avégből, hogy gazdálkodását za
vartalanabbul folytathassa. Korábban tudniillik, az életrajzi adatai okán már többször 
idézett kérvényében, a Ztankováchky Gáspár halálával megüresedett körösi királyi vár 
vicekapitányságáért fordult III. Ferdinándhoz. Vagyis eddigi állomáshelyéhez hasonló 
jelentőségű, ám birtokaihoz közelebb fekvő posztot kívánt a maga számára megszerezni. 
Kérdés, hogy mikor. Felterjesztésének keletkezését Draskovich János nádorkénti említé
se révén 1646. szeptember 25. és 1648. augusztus 8. közé tehetjük. 

További behatárolást tesz lehetővé Szakmárdi János ajánlása, aki az irat hátoldalára 
mint a horvát-szlavón rendek követe írta rá nevét, és egész Horvátország nevében aján
lotta az új hivatalra.76 Ő Draskovich nádorsága idején az 1646-1647. évi országgyűlésre 
nyert követi megbízatást.77 A még pontosabb keltezés Keglevich Péter 1646. november 
29-i levele alapján valószínűsíthető. A vicegenerális ebben arról panaszkodott Batthyá-
nynak, hogy egy hadnagya sincs már, mert Törjék Miklós útközben hirtelen megholt, 
Gregoróczy pedig - írja - „úgy remélem, hogy búcsúsott (!) volna oda föl".78 Eszerint 
elképzelhető, hogy a vicekapitány személyesen igyekezett utána járni a körösi hivatal
nak, és maga vihette fel folyamodványát. Hogy hová? A legvalószínűbb, ugyancsak az 
országgyűlési követ ajánlása miatt, (akinek szereplése egyúttal kizárja egy esetleges királyi 
tanácsbeli véleményezés lehetőségét) az országgyűlés helyszíne, Pozsony. A számos to
vábbi támogató aláírását kérvénye hátuljára szintén így tudta leginkább begyűjteni. 

Az ajánlók személye Gregoróczy kiterjedt főúri kapcsolatait mutatja. Köztük van 
természetesen Batthyány Ádám, aki mint számára optime notus, vagyis igen jól ismert 
személyt javasolta. Továbbá korábbi előjárója, Draskovich nádor, valamint Wesselényi 
Ferenc, Zrínyi Péter, Mikulich Tamás. Ez utóbbi adta a leghosszabb ajánlást, és az újon
nan hozott tartománygyülési határozat értelmében érvként hozta fel mellette, hogy a né
met főkapitány alatt horvát legyen a helyettes, a Győrben bevált szokás mintájára - fűz
hetjük hozzá.79 A legfeltűnőbb azonban, hogy Zrínyi Miklós, aki pár évvel később mint 
bán Szredicskóban felettese, majd özvegyének fő pártfogója lesz, nem szerepel a név-

Maiestati Vestrae Sacratissimae, Nomine quoque Regni Sclauoniae perquam humillime commendatur 
intronominatus supplicans, veluti militaris et Benemerita persona, per me Magistrum Ioannem Zakmardj veluti 
Ablegatum eiusdem Regni Sclauoniae Nuncium. MOL MKL A 97 7. es. fol. 265v. 

Zakljucci Hrvatska Sabora. I. 1631-1693. (Prothocolla generalium Congregationum statuum et ordinum 
regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae) Szerk. Josip Buturac, Mirko Stanisavlijevic, Ranko Sucic, Vesna 
Sojat, Bartol Zmajic. Zágráb, 1958. 183. o. 

78 
MOL P 1314 No. 24885. Keglevich Gregoróczy helyére kifejezetten olyan nemest keresett, akinek bir

tokai közel fekszenek Egerszeghez, és így azok igazgatása nem akadályozhatja munkáját. Ezt Gregoróczy régi 
cimborájában, Kerpachich István személyében találta meg, akinek Haditanács általi kineveztetésére Batthyányt 
kérte meg. Kerpachich Gregoróczy Pozsonyból való vissztérte után Törjék helyére került, többször helyettesí
tette is barátját távollétei alatt, azonban csak hősünk végleges távoztával lépett az ő, majd Keglevich helyébe. 
Müller szerint Törjék 1657-ig, Kerpachich 1636-tól szolgált Egerszegen. I. m. 26. o. 

79 
Maiestati Vestrae Sacratissimae humillime commendo praesentem supplicantem, Est denique persona 

bene mérita, fuit in exercitu Maiestatis Vestrae Sacratissimae, gessit officia militaria in confiniis, et actu proba-
vit se esse militem, Cum et alias in eodem Confinio Crisiensi Supremus Capitaneus sit Germaniae nationis, ut 
sit Vicecapitaneus Indigena eiusdem Regni et leges dictant. MOL MKL A 97 7. es. fol. 265v. 
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sorban. Pedig ekkortájt Pozsonyban tartózkodott,80 és személyesen ismerte Gregoróczyt. 
Talán katonai tapasztalatait becsülhette meg, amikor korábban saját esküvőjére is meg
hívta.81 Lehet, hogy már ekkor saját szolgálatában akarta látni? Nem tudhatjuk. Minde
nesetre Gregoróczy nem került Kőrösre, hanem, mint fentebb láthattuk, tovább szolgált 
Egerszegen. Hogy ilyen széles pártfogói körrel miért utasíthatták el „pályázatát", nem 
sikerült kideríteni. Olyan ügyleteiről, amelyek nem a legkedvezőbb színben tüntethették 
fel Bécs szemében, csak későbbről szólnak források. 

1649 novemberében ugyanis Johann Kusinich ezredes már mint szredicskói kapitányt 
vádolta be az udvarnál Gregoróczyt. Panasza szerint még 1639-ben, a bajor választó alez
redeseként arra adott megbízást és ezzel együtt jelentős összegű pénzt neki és Kerpachich 
Istvánnak, hogy Horvátországban lovas csapatokat toborozzanak.82 A feladatot Gregoróczy 
huszonnyolc, Kerpachich harminckét lovas híján teljesítette, a hiány két hónapon belüli 
pótlására pedig 1643-ban írásbeli kötelezettséget vállaltak. Kusinich szerint ennek nem 
tettek eleget, ezért azt kérte az uralkodótól, hogy - mivel tudomása szerint Gregoróczy 
Zrínyi Miklós, Kerpachich pedig Batthyány Ádám beosztottja -, hagyja meg nekik, hogy 
kényszerítsék alárendeltjeiket mulasztásuk pótlására.83 Ugyan a kancelláriai véleményezés 
szerint a követelés behajtására nem ez a megfelelő út, III. Ferdinánd december 10-én mégis 
ráírt Zrínyi Miklósra és Batthyányra, és a történteket ismertetve utasította őket tisztjeik 
megrendszabályozására.84 

Két évvel később, 1651. október 31-én az uralkodó a fentebb említett Patachich János
féle, zadrovci birtok kapcsán hozott legfelsőbb fokon ítéletet Gregoróczy ellenében. Az 
oklevél tanúsága szerint, Gregoróczy korábban ismertetett elmondásával ellentétben a bir
tokot nem Patachich, hanem Gregoróczy Ferenc, György apja vette bérbe, így a zálog lefi
zetése után az ismét a Patachichokat illette meg. Emellet királya a csázmai káptalan iratai
nak meghamisítása miatt is elmarasztalta.85 

Szintén szredicskói kapitány korában folyamodott a felesége apja, Zabóky Baltazár által 
elidegenített zabóki birtok adományozásáért. Kérvényét a magyar kancellária nem utasí
totta el, ám további információk beszerzését tartotta szükségesnek Várasd vármegyétől.86 

.' 

Klaniczay Tibor. Zrínyi Miklós. 2. kiad. Budapest, 1964. 330. o. 
81 ' 

Gregoróczy György Batthyány Ádámhoz. 1646. július 16. MOLP 1314 No. 16764. 
Az efféle toborzás nem számított rendhagyónak. Például Keglevich Péter 1632. február 11. és április 12. 

között egy teljes ezredet fogadott fel birodalmi szolgálatra, igaz, császári megbízatásból. Deák 241. o. 
Levelének kivonata és kancellári véleményezése: MOL MKL A 33 Fasc. 13. No. 183. Proposita 1. Dec. 

Anni 1649. 
Mandátumának fogalmazványa: MOL MKL A 35 No. 429. Anni 1649. A csupán itt szereplő 1639-es 

évszámból lehet következtetni Gregoróczynak a nyugati hadszíntérről való visszatérésére. 
Az ítéletlevél fogalmazványa: MOL MKL A 35 No. 462. Anni 1651. 
Gregoróczy felterjesztésének kivonata és a kancelláriai opinio: MOL MKL A 33 Fasc. 11. No. 98. Anni 

1647. (!) Az iratot tartalmazó füzetre már a kancelláriai regisztrátor rávezette, hogy 1647-nél későbbi lehet. 
Azonban a pontosabb datálasra közelebbi támpontot egy környező kivonat sem nyújt. Gregoróczy viszont itt 
már szredicskói kapitánykényt szerepel: „Capitaneus Praesidii Zredischko in Croatia". 

— 595 — 



A bűntett 

Gregoróczy az 1640-es évek végétől a jelek szerint a katonai tevékenységéről a gazdál
kodásra helyezte át a hangsúlyt. Birtokszerző és pénzkölcsönző tevékenysége során került 
üzleti kapcsolatba a hasonló ügyletekkel foglalkozó Petrichevich Ferenccel, aki házassága 
révén a szredicskói várkapitány volt felettesének, Keglevich Péter vicegenerális testvér
ének, Miklósnak volt a veje. Hogy kapcsolatuk nemcsak egyszeri, végzetes alkalomra 
korlátozódott, azt Gregoróczy tanúi aláírása mutatja Petrichevichnek egy 1652. április 19-
én, Mikulich Györggyel kötött szerződésén.87 így Gregoróczy tényleg semmi rosszra sem 
gondolhatott 1652 júniusában, amikor immár az utolsó zálogszerződés eredményeképpen 
újabb birtokot nevére író szolgabíró eltávoztával váratlanul betoppant néhány társával üz
letfele, Petrichevich Ferenc. Gregoróczy, a tapasztalt, sok meleg helyzetet (közülük egyről 
imént olvashattunk) megélt katona olyannyira gyanútlan volt, hogy - semmitől sem tartva, 
különösen nem a hozzá képest tapasztalatlannak tűnő üzlettársától - miközben egy kertben 
sétálgatott, még fegyverzetét is levetette magáról, bár felesége elmondása szerint közben 
egy botra támaszkodott. A folytatás korántsem volt ennyire békés. Petrichevich 
számonkérő szavaira, hogy mit keres ott, Gregoróczy, a szredicskói királyi vár kapitánya 
igaza teljes tudatában válaszolta, hogy tudja ő jól, hogyan és miért lettek elzálogosítva ezek 
a javak, és így van neki ott keresnivalója éppen elég. Ám ha Petrichevich nem hajlandó át
engedni számára a kijelölt birtokokat, adja vissza a kölcsönkért pénzt, öt pedig hagyja bé
kében elmenni onnét. A válasz nem tetszett a bandája közepén álló Petrichevichnek; pisz
tolyt rántott (amely ólomgolyóval már előre meg volt töltve), és közvetlen-közeiből a 
fegyvertelen Gregoróczyra lőtt. Vélhetően elhibázhatta, mert - miként Zrínyi levelében és 
az özegy panaszában olvashatjuk - gyorsan egy másik fegyvert ragadott meg, és azt is el
sütötte. Súlyosan ekkor sem tudta megsebesíteni. Az áldozat menekülni próbált, ám hasz
talan. Petrichevich társaival rárontott, és „a számos sebtől vérzőt, tekintet nélkül Istenre, 
emberre, könyörületet nem ismerve elemésztette és darabokra vagdalta". Az özvegy szerint 
a haldokló hiába könyörgött, azt sem engedték meg neki, hogy meggyónhasson s hogy a 
bűnbocsánat szentségében részesüljön. Petrichevichék gonosztettük megkoronázásaként a 
balkáni rablógyilkos hagyományoknak megfelelően a holttestet levetkőztették, ruháit, tár
gyait, a nála lévő iratokat elvették és szétosztották egymás között. Mindezt pro beneficio, 
.jótéteményéért" cserébe kellett Gregoróczynak elszenvednie, hallhatjuk ki özvegye sorai
ból a panaszos szemrehányást.88 

Az ítélet 

Eddig a történet. Csupán a tetthely ismeretlen még, és az, vajon Zrínyi, illetve az öz
vegy honnan szerezhették a gyilkosságra vonatkozó értesüléseiket. Nemkülönben joggal 
érdekelhet minket, mi lett a gyilkos sorsa. 

Az események kezdetének elbeszélésekor ugyan megpróbáltuk legalább azt kideríte
ni, melyik megyében feküdhetett az újonnan szerzett birtok, azonban a szereplők sze-

MOL MKA E 201 Fase. 1. No. 235. 
A forrásokra lásd a 2. sz. jegyzetet. 
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mélye, életútja hosszas kerülőre kényszerített bennünket. Ezek ismeretében a kérdés 
most már könnyen megválaszolható. A helyszín a magdalevichi, pontosabban maru-
seveci várhoz tartozó, ezerötszáz forintot érő Várasd közeli Cerje Nebojse volt. Ez a 
birtok az 1640-es években még a Petrichevichek tulajdonát képezte, később, mint 
Gregoróczy szerzeménye, az ő örököseit illette meg.89 

S valóban, a király Várasd vármegyét szólította fel 1652. július 30-án, mint első fokon 
eljárni köteles hatóságot a szándékos emberölés esetében érvényes törvények maradéktalan 
alkalmazására, minthogy a gyilkosság e megye területén történt.90 A királyi döntést már a 
kancellár véleményezése is megelőlegezte, amely teljes mértékben hitelt adott az özvegy és 
Zrínyi felterjesztésének. A bán az özvegyhez hasonlóan a tettes és társai példás megbünte
tését követelte, régebbi dekrétumokra és a Tripartitum-ra hivatkozva arra kérte az uralko
dót, hogy a hasonló esetek megakadályozása és az elrettentés érdekében, a lefolytatandó 
eljárás végén ne éljen kegyelmezési jogával.91 A kérésnek III. Ferdinánd - erre utal gyors 
intézkedése - talán eleget tett volna, ha lehetősége nyílott volna rá. Az ügy azoban ezen a 
szinten már nem került eléje. Petrichevich megmenekült a büntetés alól, hiába tett bizony
ságot ellene maga Zrínyi is. Perét vélhetően már a báni ítélőszék sem tárgyalta. A miértet 
illetően, mivel a varasdi közgyűlési jegyzőkönyvekbe nem sikerült betekintést nyerni,92 

feltételezésre kell hagyatkoznunk. Elsősorban nem a korbeli magyar (horvát) igazságszol
gáltatás hiányosságainak, nehézkességének tulajdoníthatjuk az ítélet hiányát. Éppen ellen
kezőleg, annak a gyakorlatnak, hogy kellő bizonyíték nélkül nem lehetett ilyen főbenjáró 
pert lefolytatni. Ha ugyanis az özvegy és Zrínyi beszámolóját teljességgel hitelesnek fo
gadjuk el, és miért ne tennénk, akkor egyértelmű, hogy értesüléseiknek a tettesek valame
lyikétől kellett származniuk, hiszen az áldozat teljesen egyedül volt, a részletekről csakis a 
gyilkosok tudhattak. Amennyiben az aprólékos beszámoló nem a feljelentők fantáziájának 
szüleménye, akkor joggal tételezzük fel, hogy az információk a cinkosok egyikétől jöhet
tek, aki büntetése elengedése reményében tárhatta fel az igazságot. Ez pedig esetleg a ma
napság a gyakorlatba visszatérő vádalku korabeli meglétére utalhat. A vármegye eljárásá
nak eredménytelensége ennek a jogintézménynek alkalmazási hiányosságaival 
indokolható. A vád hiányosságaira utal továbbá, hogy Gregoróczy özvegye és Zrínyi szük
ségesnek tartották a történtek soron kívüli uralkodó elé tárását. A vádlók a még korántsem 
aktuális kegyelmi kérvény elutasításának idő előtti kérelmezésével mintha prejudikálni 
akartak volna. Ezek szerint konkrét bizonyítékok híján Zrínyi saját báni tekintélyét sem 

VÖ. a 13. és 20. sz. jegyzetekkel. Cerje Nebojse Varasdtól dél-nyugatra, mintegy 15 km-re található. Vö. 
Gerog Heller. Comitatus Varasdiensis. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ungarisch Seminars an der 
Universität München. Serie A Band 8) München, 1977. 24-26. o. és térképmelléklet. 

90 
Az uralkodói mandátum fogalmazványa: MOL MKL A 35 No. 268. Anni 1652. 

91 
Az idézett cikkelyek szövege, amelyek a szándékos emberölésben vétkesek számára megtagadandó ki

rályi kegyelemről, illetve a királyi kegyelem hatályáról és a főbenjáró ítélet következményeiről rendelkeznek: 
Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvényczikkek. Szerk. Nagy Gyula, Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen. 
Budapest, 1894. 446-448. o. (Mátyás király 1486. évi dekrétuma), 534. o. (H Ulászló 1492. évi dekrétuma); 
Magyar Törvénytár. 1526-1608. évi törvényczikkek. Szerk. Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen. Budapest, 
1899. 504. o.; Magyar Törvénytár. Werbőczy István Hármaskönyve. Szerk. Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen. 
Budapest, 1894. 324-326., 130-132. o. A korban érvényes ítélkezési és fellebviteli gyakorlatot áttekinti és 
tömeren ismerteti: Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. 
2. bővített kiadás. Zalaegerszeg, 1996. 83-84., 157-189. o. A horvátországi gyakorlatra, az együttes kongregá
ciók és a báni ítélőszék működésére: 137-138. o. 

A MOL ezek közül csak az 1848-1849. évekből rendelkezik mikrofilm másolatokkal. 
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érezhette elégségesnek az igazságnak a büntető eljárás számára megfelelő feltárásához, és 
- más reális lehetőség híján - legalább ezúton akarta az özveggyel együtt a történtek hírét a 
legfelsőbb szintre eljuttatni. A vád ha a gyilkosságot nem is, az indíték tényét a jelek sze
rint sikerrel bizonyította. Ez a szolgabírói közreműködés után, mégha az áldozatnál volt 
iratok el is tűntek, nem lehetett különösebben nehéz. A Cerje Nebojsze-i birtok súlyos áron 
ugyan, de a Gregoróczy család tulajdonába került. A családfőnek azonban ezért, illetve 
mintegy ezerötszáz forintjáért az életével kellett fizetnie. 

Zrínyi a gyilkosság bizonyíthatatlansága miatt ragadhatott tollat 1652. július 5-én, min
dössze négy nappal azután, hogy a horvát-szlavón rendek tartománygyűlése a nem min
dennapi bűnesetet törvénybe foglalta. Gregoróczy halálát az elszaporodott útonállóknak 
tulajdonítva elrendelték, hogy a nem nemesi származású gyilkosokat és rablókat nem csak 
a fő- és alispánoknak, hanem ezentúl magánszemélyeknek is joga és kötelessége letartóz
tatni, és azonnal a törvény kezére adni. A sors furcsa fintorának tekinthető, hogy a Zrínyi 
által megnevezett gyilkos származása okán ott ülhetett a tartománygyülés padsoraiban, és 
minden valószínűség szerint talán meg is szavazhatta a „nemtelen útonállók" ellen hozott 
végzést. A törvény tanúskodása a gyilkosság hátteréről ugyan nem, szándéka azonban 
megegyezik Zrínyi kérvényének bevallott céljával: hogy az ilyen eseteknek egyszer s min
denkorra vége szakadjon.93 Hogy mindezek mennyiben járultak hozzá a közállapotok job-
bulásához, azt legjobban a gyilkos sorsa példázza: miután egy vissza nem térített kölcsön 
fejében Zrínyi 1656. augusztus 13-án parancsot adott Zágráb megyei javainak zár alá vé
telére,94 majd immár saját felesége, Keglevich Katalin meggyilkolása miatt 1. Lipót hűtlen
ség vétkébe esettnek nyilvánította, (régiesen, a nota infidelitatis nyomán „megnótázta"), s 
jószágvesztéssel, teljes körű vagyonelkobzással sújtotta.95 Lányától, Borbálától az immár 
többszörös gyilkost megfosztotta, valamint gyámjául 1659. június 14-én Lippay prímás 
ajánlására és közbenjárására az anyai nagybácsit, Keglevich Ferenc tornai főispánt rendelte.96 

* 

Zrínyi levelére rátalálva - nem lévén sem had-, sem jog-, sem gazdaságtörténész, de 
még Zrínyi-kutató sem - csupán a kíváncsiság ösztökélt arra, hogy ne elégedjek meg 
puszta közzétételével, hanem igyekezzek a benne foglaltakról: az ügyről, annak szerep
lőiről, fejleményeiről minél többet kideríteni. Eme 1997 koratavaszán végzett kései 

10. § „Occasione miserendae necis, et Jugulationis Egregii quondam Georgii Gregoróczy, ut tandem 
aliquando eiusmodi voluntariis homicidiis finis imponatur, conclusum est, ut Ignobiles eiusmodi, et manifesti 
homicidae, necnon Praedones, non solum per Comités, vei Vice Comités Comitatuum, sed etiam per alios 
privatos captivari, et legitimis ipsorum immediatisque Superioribus, Judicibus et Comitibus, ad debitam 
poenam ipsis infligendam assignari possint." Buturac, etc., 1958., 180. o. 

94 MOL MKA E 201 Fase. 2. No. 191. 
95 

„...idem [Franciscus Petricheuich] nesciturquo ausu temerario ductus, Dei et hominum timoré postposito 
et Patriae Legibus vilipensis Generosam ac Magnficam quondam Catharjnam Kegleuich, alias Consortem 
suam authoritate propria nefarie interfecisse, manusque suas impias coniugali sanguine commaculasse, ac per 
hoc iuxta Leges et Décréta Regni nostri Hungáriáé Notám perpetuae infidelitatis, amissionemque universorum 
Bonorum suorum mobilium et immobilium defacto incurrisse dignoscitur..." MOL MKL A 57 vol. 12. fol. 
222.-223. 

96 MOL MKL A 57 vol. 12. fol. 278-279. 
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nyomozás közben nyílott lehetőség egy olyan egyedinek mondható végvári katonai kö
zépkarrier felvázolására, amelynek fő sajátosságát ugyanannak a tisztnek mindkét vé
delmi rendszerben, úgy a horvát mint a magyarországi végeken végzett szolgálati tevé
kenysége adja, s amelyet még tovább színesít a birodalmi háborúban való részvétele. 
Gregoróczy katonai pályájának kirajzolódó fordulta, vagyis az, hogy a körösi vicekapi
tányságra tett meddő próbálkozás, majd a családalapítás után indulásához hasonlóan 
szintén egy jelentéktelenebb vár élén találjuk, azt példázza: amennyiben hosszú távra 
nem sikerül a családi és magánéleti szempontokat összhangba hozni a katonai pálya 
követelményeviel, egy tehetősnek mondható, középvezetői beosztásban működő nemes 
esetében óhatalanul az utóbbi láthatja ennek kárát. Zrínyi alá már életének ebben a sza
kaszában került, mint a szredicskói várba vezényelt báni katonaság parancsnoka. Zrínyi 
nem csak mint beosztottjának, hanem mint egykor saját esküvőjére is hivatalos, környe
zetéhez tartozó - Gregoróczy utóda a szredicskói vár élén Zrínyi bizalmasa, a halálánál 
is jelenlévő Gusich Miklós lett97 - emberének haláhírét jelentette uralkodójának azt az 
eseményt, amelynek visszhangját mi sem mutatja jobban, mint az, hogy hatására a hor
vát szábor a nemesi szolidaritás sajátos példaképeként külön törvényt alkotott a rabló
gyilkosságok megfékezésére. 

97 
Gusichot, mint sredicskói kapitányt, Zrínyi saját kezűleg írt, datálatlan horvát nyelvű levelében „kapitá-

nyom"-ként (Moi kapitane) szólítja meg. A MOL Acta Diversarum Familiarum (E 200) 72. tételéből az akkori 
Jugoszláviának kiszolgáltatott irat filmmásolata: MOL Mikrofilmtár 5219. doboz, fol. 141-142. A levél 
nyomtatott kiadását, fordítását és kiadatlan voltát kifejtő rövid magyarázatomat 1. Kiss Farkas Gábor. Zrínyi
levelek és dokumentumok. Első Közlés. Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Régi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszékének Textológiai Füzetei 4. Csillag István, Nagy Levente, Orlovszky Géza közreműködésével szer
keszti Kovács Sándor Iván. (Klny. az Irodalomismeret 1997. 1-2. számából) Budapest, 1997. 1-2. o. és 5. 
jegyzet. 
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FÜGGELÉK 

Zrínyi Miklós III. Ferdinándhoz 
Csáktornya, 1652. július 5. 

(MOL A 33 Fasc. 16. ad No. 44. fol. 269r-270v.) 

Sacratissima Caesarea, Regiaque Maiestas, Domine Domine Clementissime. 
Ad lachrymosam Generosae Dominae Evae Zaboky, Egregii condam Georgy Gregu-

roczy, alias Sacratissimae Maiestatis Vestrae in Praesidio Regni huius Sclauoniae Szre-
disky Capitanei Relictae Viduae instantiam, Capitanei eiusdem interemptionem, necem-
que miserabilem per Egregium Franciscum Petricheuich, Regni huius Sclauoniae Inco-
lam, certosque complices suos praedonice, deliberatoque animo et consilio praehabito 
nuper illatam et perpetratam, Sacratissimae Maiestati Vestrae humillime detegere debui. 

Primum itaque praefatus Franciscus Petricheuich certam non exigui momenti pecu-
niae summám ab eodem Capitaneo mutuavit, certaque sua Bona et Iura possessionaria in 
hocce Regno Sclauoniae habita eidem (casu quo ipsam pecuniae summám in termino ad 
id praefíxo sibi restituere nollet, aut nequiret, immediate post evolutionem talis termini 
occupanda et suo modo possidenda) obligavit et permisit. Quia verő idem Franciscus 
Petricheuich eandam pecuniae summám in termino ipso memorato Georgio Gregoroczy 
minimé restituit, imo nec restituere voluit, proinde idem Georgius Greguroczy, inter-
missis post terminum aliquot etiam septimanis, Bona ipsa sibi obligata ex parte eiusdem 
Francisci Petricheuich, vigore ipsius obligationis iudicialiter sibi exequi fecit, ibidemque 
paulisper post discessum Iudicis Nobilium, quo mediante Bona eadem apprehenderat, 
nihil mali sibi eventurum formidans, solus depositis etiam armis moratus et in quodam 
horto spatiatus est; extunc Franciscus Petricheuich cum certis Complicibus et servi-
toribus, hominibusque suis ad id secum assumptis aderat, quaerens quid ibi ageret Gre
goroczy, qui respondit bene se scire, qualiter et quare Bona ista oppignorata sint, 
adeoque illa via habere ibi quid agere. Aut si nollet Petricheuich cedere Bonis obligatis, 
restitueret pecuniam mutuatam et possideret sua bona quiete, se autem libere abire 
permitteret abinde. Quo responso nequaquam contentus idem Petricheuich primus de 
medio praedonum Complicum suorum in eundem Georgium Gregoroczy oneratum 
plumbea glande sclopum explosit ac tandem capto alio sclopo cum reliquis universis 
servitoribus, hominibusque et Complicibus suis ad id convocatis, ibidemque existen-
tibus, violentia et armata manu in ipsum Georgium Gregoroczy inermem penitus, 
fugamque capessere nitentem irruit, ibidemque eundem innumerabilibus pene sibi vulne-
ribus inflictis, Divino et humano respectu postposito, miserabiliter interemit, dilaniavit, 
interimique et dilaniari fecit, vestimenta quoque singula de eodem taliter occiso distrahi, 
resque alias eodem secum allatas afferri et pro se, suisque converti curavit, ubi inter 
reliqua certae etiam litterae, sive litteralia instrumenta ipsius Gregoroczy ad manus 
eiusdem Francisci Petricheuich devenerunt. 

Unde Maiestati Vestrae Sacratissimae humillime supplico, quatenus ipsum Francis
cum Petricheuich, veluti publicum et deliberatum homicidam ac Praedonem benigna sua 
ac Regia Gratia iuxta titulum 59. primae partis Decreti Tripartiti et 57. secundae partis 
Tripartiti ac etiam articulos Ferdinandi Imperatoris 63. et 38. Anni 1563., item articulum 
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82. Vladislaj Regis Decreti 1., necnon Matthiae Regis Decreti 6. articulum 51. minimé 
protegere, consequenterque cursum et Terminos Iuris ordinarios, quibus contra tales pub-
licos malefactores proceditur, impedire; verum in casu instantiae suae ad ordinarium 
Iuris Forum et Processum Regni istius Sclauoniae ipsum gratiose relegare et remittere 
dignetur; ne sub praetextu talis impetrabilis Gratiae plura etiam per quoscunque in hoc 
Regno homines deliberata eiusmodi homicidia et praedonia ulterius augeantur; quinimo 
patratores talium facinorum per eos, quorum interest, indilate iudicentur ac etiam legi
time condemnati debitae quoque executioni demandentur. 

In reliquo Vestram Sacratissimam Maiestatem diu foelicissime ac gloriosissime 
triumphantem regnare cupio. 

Datum Chyaktorniae, die 5. Mensis Iulii, 1652. 

Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis Vestrae 

Servus humillimus, 

[s. k.:] 

C Nicolaus a Zrin 

[Kívül:] 

Sacratissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dal-
matiae, Croatiae, Sclauoniae etc. Regiae Maiestati, etc. Domino, Domino Clemen-
tissimo. 

[P. H.] 
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MÉSZÁROS KÁLMÁN 

HADSEREGSZERVEZÉS ÉS REDUKCIÓ A RÁKÓCZI
SZABADSÁGHARCBAN ' 

A kuruckori hadseregszervezés irodalma és forrásai 

A Rákóczi-szabadságharc hadtörténetére vonatkozó szakirodalom mindenekelőtt az 
egyes hadjáratok, csaták, várostromok menetét, a hadseregszervezés munkáját, a hadse
reg belső életét és a hadiipari tevékenységet dolgozta fel. Adós még történetírásunk a ku
ruc tisztikar összetételének pontos adattárra épülő elemzésével,2 főként pedig az egyes 
alakulatok történetével. Gottreich László egy helytörténeti témájú tanulmányában több 
mint negyven évvel ezelőtt a következőket írta: „Jelenleg folyamatban van egy munka, 
amely a kuruc katonai alakulatok történetét fogja tartalmazni ezredek és tájak szerint. 
Amennyiben ez a vállalkozás befejezést nyer, a Rákóczi-szabadságharc hadtörténetének 
legtöbb kérdésére választ tudunk kapni."3 

Sajnos, Gottreich László korai halála után a megkezdett munkának nem akadt folyta
tója. Kifejezetten alakulat-történeti tárgyú cikk ismereteim szerint mindössze egy jelent 
meg, melyben Esze Tamás gyalogezredének vázlatos históriáját foglalja össze Kamody 
Miklós.4 Természetesen a szabadságharc egy-egy katonai vezetőjéről - így pl. Ocskay 
Lászlóról, Balogh Ádámról, Perényi Miklósról, Czelder Orbánról, Móricz Istvánról, Nyá-
rády Andrásról - készült monográfia vagy kisebb közlemény,5 továbbá a helytörténeti té
májú munkák sora6 jelentősen gazdagítja a kuruc alakulatokkal kapcsolatos ismereteinket. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a kuruc hadsereg alakulatait miért nem helyezte 
jobban előtérbe a hadtörténetírás. Gottreich László fentebb idézett szavaiból is kitűnik, 
hogy nem arról van szó, mintha a történészek nem tartották volna fontosnak a témát. 
Véleményem szerint sokkal inkább a forrásadottságokban kereshető a válasz. A kuruc 
hadikancellárián nem tartottak a későbbi korokban kialakult tiszti személyügyi anyaghoz 

Jelen közlemény 1997-ben megírt történelem szakos diplomamunkám (Gróf Bercsényi Miklós kuruc fő-
generális redukciós tervezete 1706 végén) rövidített változata. Itt kívánok köszönetet mondani témavezetőm
nek, Bánkúti Imrének és az azóta elhunyt Heckenast Gusztávnak hasznos tanácsaikért, amelyek alapján átdol
goztam szakdolgozatomat. 

Ez ideig a kuruc tábornoki kar adattára áll rendelkezésünkre: Heckenast Gusztáv: A Rákóczi
szabadságharc tábornokai. (Életrajzi adattár.) In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. 
születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, 1993. 163-174. o. Az egyes tábornokok életrajzára vonatkozó 
irodalmat 1. ott. 

3 Gottreich László: A bihari nép harca 1703-1704-ben. HK új foly. 2. (1955) 3-4. sz. 91. o. 
Kamody Miklós: Esze Tamás és ezrede. Borsodi Szemle 28. (1983) 4. sz. 64-81. o. 
A felsorolás sorrendjében: Thaly, 1905.; Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Budapest, 1955.; 

Komáromy András: Perényi Miklós egri várparancsnok. HK 16. (1915) 119-157. és 496-516. o.; Baksay Zoltán: 
Czelder Orbán, a Rákóczi-szabadságharc brigadérosa. Sz 91. (1957) 751-772. o.; Móricz Béla: Móricz István - II. 
Rákóczi Ferenc ezredese (1703-1711). HK új foly. 20. (1973) 79-102. o.; Nyárády Gábor: Nyárády András kuruc 
ezereskapitány és várparancsnok. Gács eleste, 1709. HK új foly. 34. (1987) 643-667. o. 

Pl. Esze Tamás: Tarpa és Esze Tamás. Nyíregyháza, 1966. (Sajnos tudományos apparátus nélkül.) 
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vagy az ún. csapatanyaghoz hasonló irategyütteseket. Szélesebb körű kutatással kell te
hát az egyes tisztekre vagy ezredekre vonatkozó adatokat feltárni. 

A legfontosabb forráscsoportot a különböző összeírások jelentik. A szabadságharc 
elején, 1704-ben főként a vármegyék és uradalmak tisztjei írták össze Rákóczi parancsá
ra a katonáskodókat. Ezek a listák elsősorban a közigazgatás szempontjai szerint ké
szültek, de a településenkénti névjegyzékekben többnyire azt is feltüntették, hogy kinek 
az ezredében, azon belül kinek a seregében szolgáltak az adott faluból.7 Amikor 1705-
ben a nemesi felkelés megváltására kiállítandó ún. zsoldosokat is ezredekbe szervezték, 
újabb összeírások készültek, immár a zsoldosállításra kötelezett nemesekről. Mivel a 
mezei hadak között szolgáló nemeseket külön (szolgálati helyük, alakulatuk szerint) 
tüntették fel, ezek a jegyzékek is igen értékesek számunkra.8 

A legjelentősebb összeírásokat a kuruc mustrakönyvek tartalmazzák. A fentebbi 
vármegyei jegyzékekkel szemben alapvető különbség, hogy a mustrakönyveket alaku
latok és nem települések szerint állították össze. Teljes épségében négy mustrakönyv 
maradt az utókorra: egy a Radvánszky család, három pedig a Károlyi nemzetség levéltá
rában. Az előbbi az 1704-ben Radvánszky János fejedelmi biztos irányításával az erdélyi 
hadakról, az utóbbiak pedig az 1706-ban és 1708 márciusában, illetve májusában Erős 
Gábor főszemlemester vezetésével Károlyi Sándor tábornagy hadtestéről készült név 
szerinti összeírásokat tartalmazza.9 Mindezek mellett csupán szórványosan maradt fenn 
egy-egy ezred teljes körű összeírása.10 Név szerinti összeírás hiányában meg kell eléged
nünk a mustrajegyzékekről készült kivonatokkal, az ún. generalis mustra tabellákkal, 
melyek a létszámokról, név szerint pedig az ezredtörzs állományáról és a századparancs
nokokról nyújtanak tájékoztatást." 

Az imént ismertetett források ugyan vagy alapos, kimerítő, vagy lényeges, tömör 
adatokat szolgáltatnak, de csupán az alakulatoknak az összeírás pillanatában fennálló 
helyzetéről adnak felvilágosítást. Az ezredek azonban gyakori átszervezésen mentek ke
resztül, és szinte egy sem volt, amely az 1703-1704-ben létrejött keretek között maradt 
volna fenn 1710-171 l-ig. Ezért a felsorolt elsődleges források mellett másodlagos forrá-

Itt és a következőkben a teljesség igénye nélkül, csupán egy-két jellemző példát hozok a felsorolt forrás-
típusokra: Zemplén vármegye 1704. április 8-án a sátoraljaújhelyi generalis congregation lezárt összeírása: 
MOL G 28. V. 2. c. fol. 10-31.; Pest-Pilis-Solt vármegye összeírása nyomtatásban is megjelent: Kosáry Do
mokos: Pest megye a kuruckorban. Függelék: Conscriptio militum. In: Pest megye múltjából. Tanulmányok. 
Szerk. Keleti Ferenc, Lakatos Ernő, Makkai László. Budapest, 1965. 63-76. o. 

A Heves és Külső-Szolnok vármegyére jutó 3 zsoldossereg kivetését tartalmazó összeírás: MOL G 16. I. 
2. d. fol. 349-350. Gyöngyös, 1706. április 12. 

A mustrakönyvekről legutóbb 1. Mészáros Kálmán: Adalékok a Károlyi család levéltárában lévő mustra
könyvek keltezéséhez. Fons 4. (1997) 99-105. o. 

így pl. Radies András brigadéros gyalogezredének név szerinti listája (886 fő): MOL G 16. 1. 2. d. fol. 
275-290. Kassa, 1706. augusztus 16.; Babocsay Ferenc brigadéros (névlegesen a fogságban lévő Forgách Si
mon tábornagy) dragonyosezredének teljes körű összeírása (471 fő): MOL G 28. V. 2. e. fol. 367. skk. 1709. 
július 29.; Csajághy János gyalogezredének személyenkénti összeírása: Bánkúti, 1996. II. k. 842-870. o. Szol
nok, 1710. július 25. 

Legújabban Bánkúti Imre adott ki több Duna-Tisza közi ezred adatait tartalmazó mustratabellát imént 
idézett munkájában. Id. gr. Barkóczy Ferenc tábornagy Gundelfinger Dániel által vezényelt lovasezredének 
1707. november 28-i tabellái: Bánkúti, 1996. I. k. 428-431. o.; a jász lovasezred i708. márciusi létszámkimu
tatása: uo. II. k. 469. o.; Berthóty István brigadéros Sőtér Tamás parancsnoksága alatt álló lovasezredének 
1708. július 19-i tabellája: uo. II. k. 499. o. 
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sok adatait is fel kell kutatni ahhoz, hogy a szinte minden évben végrehajtott kisebb-
nagyobb szervezeti változtatásokat és személycseréket alakulatonként nyomon lehessen 
követni. A hadbírósági, hadellátási, menekültügyi iratokban, a misszilis-anyagban, egyéni 
kérvényekben stb. meglévő adatokat azonban csak hosszú és fáradságos munkával lehet 
feldolgozni. Ez a magyarázata annak, hogy hadtörténészeink nem vállalkoztak a feladatra. 

Itt és most erre természetesen nekem sincs lehetőségem. Munkám első részében fel
vázolom, hogy a hadvezetés milyen átfogó változtatásokat hajtott végre a hadseregen a 
szabadságharc kezdetétől, majd összefoglalom a szakirodalom eddigi megállapításait az 
ún. redukcióról. Ezt követően a Bercsényi Miklós főgenerális kancelláriáján 1706-1707-
ben készült két tervezet létrejöttének körülményeit vizsgálom, melyek különösen alkal
masak a redukció lényegének és részleteinek szemléltetésére. Végül a függelékben teljes 
terjedelmében közlöm az említett források szövegét. 

/. Hadseregszervezés a szabadságharc első éveiben 

Markó Árpád szavait idézve: „A kuruc hadsereg feudális vezetés alatt álló toborzott 
néphadsereg volt."12 Véleményem szerint ebben az igen tömör megfogalmazásban Rá
kóczi hadseregének minden lényeges vonása benne van: 1. Feudális vezetés alatt nem 
csupán a főúri-nemesi tisztikart, de a hosszabb társadalmi-jogi fejlődés eredményeként 
létrejött, a katonai pályán kiváltságot szerzett vitézlő rend tagjait is érteni kell. 2. A fel
kelés nyolc éve alatt a hadsereg újoncozását mindvégig elsősorban toborzással oldották 
meg. 3. A néphadsereg kifejezés pedig a szó eredeti, szószerinti értelmében vett13 széles 
tömegbázisú, népi származású hadsereget jelöl. Ez a népi származás részben a termelő 
jobbágyokra utal, akik a jobbágyi kötelékektől szabadulni igyekezvén, a feudális társa
dalmon belüli kiváltságokért, hajdúszabadságért küzdöttek. Másrészt a köztes rétegek 
(hajdúk, jászkunok, volt végvári katonák) is ideértendők, mivel a török kiűzésével nem 
csupán addigi életformájuktól kellett búcsút venniük, hanem kiváltságos státusuk is ve
szélybe került, s most ennek megőrzéséért ragadtak fegyvert. 

A szabadságharc kitörésekor bujdosók, vagabund elemek, volt katonáskodók, szökött 
jobbágyok sereglettek Rákóczi zászlai alá. Bánkúti Imre megfogalmazásában: „a feudá
lis társadalom zárt kereteiből valamiképpen kikerült csoportok alkották" a mozgalom bá
zisát.14 A fejedelemnek ebből a katonai múlttal ugyan rendelkező, de a szabályos hadvi
seléshez már vajmi kevéssé értő heterogén összetételű tömegből kellett ütőképes 
hadsereget szerveznie. A küzdelem szélesebb társadalmi alapra való helyezése, azaz a 
nemesség megnyerése volt az első cél. Egyfelől a közbiztonságot veszélyeztető, fegyel
mezetlen felkelők megfékezése és a nemesség politikai-katonai vezető szerepének bizto
sítása, másfelől pedig a fegyvert fogóknak adandó hajdúszabadság ígérete képezte a 
Habsburg-ellenes nemzeti egység kompromisszumos alapját. 

12 Markó, 1934. 101. o. 
1 Ne feledjük, hogy Markó Árpád monográfiája a két világháború között íródott, és a ma kissé rosszul 

csengő néphadsereg szót csak az azt követő korszak koptatta el. 
14 Bánkúti, 1976.9.0. 
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A hadsereg szervezésére tett első lépések a katonai fegyelem betartatására, a várak 
körüli ostromzárak kiépítésére, a még el nem foglalt országrészek (a Felvidék nyugati 
vármegyéi, Erdély és 1704 elejétől a Dunántúl) meghódítására, valamint szükségszerűen 
a hadellátás biztosítására irányultak. Ehhez mindenekelőtt egy tisztikar létrehozására volt 
szükség.15 A fejedelem először - esetenként pontos katonai rangot sem viselő - szemé
lyes megbízottait küldte a harcoló csapatok és azok maguk választotta tisztjei ellenőrzé
sére. Később az újonnan csatlakozó, immár kellő politikai súllyal rendelkező hívei közül 
Rákóczi az első tábornokokat is kinevezte, akikre azonnal egy-egy országrészt bízott. 
Mikor 1703. szeptember végén Tokaj alá vonult, Sennyey István bárót nevezte ki ti
szántúli vezénylő generálissá. A tokaji táborban hűséget esküvő Károlyi Sándort szintén 
generálissá tette, és a Duna-Tisza közére küldte. Bercsényi, aki kezdettől fogva főhad-
vezérként tevékenykedett, október végén a Felvidéken meginduló császári ellentámadás 
visszaverésére indult. A híres császári ezredes, Bottyán János megnyerésén Bercsényi, 
majd Radvánszky János fáradozott Zólyom vára ostroma közben. Csatlakozása esetére a 
kancellárián már 1703 decemberében kiállították dunántúli vezénylő tábornoki dekrétu
mát. Mivel Bottyánnak csak 1704 októberében sikerült a kurucokhoz csatlakozni, a du
nántúli hadak főparancsnokságát 1704 januárjában Károlyi Sándor kapta meg. Az erdé
lyi hadak generálisa a kurucok által elfogott és fogságában hamarosan csatlakozó 
Thoroczkay István aranyosszéki főkapitány lett 1704. január 12-én. Rákóczi ilyen mó
don felülről kezdte meg az alulról szerveződve létrejött kuruc hadsereg rendbevételét. 

A spontán felkelők megszervezésével párhuzamosan Rákóczi és Bercsényi a hadse
reg növelésére „hadgyűjtő pátenssel" toborzó tiszteket küldött ki. Ezek jórészt saját szá
zadot vagy ezredet alakítottak, de arra is van példa, hogy utóbb az összegyűjtött kato
nákkal Bercsényi másképp rendelkezett. Az északkeleti vármegyékbe kiküldött Perényi 
Farkas báró és Új falusi János nagy létszámú csapatot gyűjtött, és egyúttal a kisebb 
zempléni várakat is sikerült elfoglalniuk. Ezt követően jelentkeztek a fögenerálisnál To
kaj alatt, aki az összegyűjtött lovasok egyik felét a frissen kuruccá lett Andrássy György 
bárónak adományozta, a másik feléből pedig a Szatmárból kiszökött, szintén akkortájt 
kuruccá lett Soós János alakíthatott saját ezredet. Új falusi János ez utóbbi ezredben csak 
főhadnagyi rangot kapott.16 

Az előkelő nemesek és mágnások csatlakozása után a fejedelem már meglévő alaku
latokat bocsátott a rendelkezésükre. Thoroczkay István pl. Kaszás Pál ezredét kapta meg. 
Teleki Mihály gróf és Pongrácz György a Kos Mihály által gyűjtött, az ezerfőnyi létszá
mot jóval meghaladó lovasezreden osztozhattak. Körösi Pap István katonáinak Ilosvay 
Imre lett az ezredese. A korábbi tisztek ekkor még a helyükön maradhattak: Kaszás és 
valószínűleg Pap István is alezredesként szolgálhatott tovább, Kos Mihálynak pedig volt 
egy gyalogezrede is. 

A dunántúli hadjárat elején Bercsényinek lehetősége volt arra, hogy a még teljesen „szűz" 
területen a toborzókörzetek elhatárolásával állíttassa ki a hadgyűjtő pátenseket. Minden kör
zetben egy lovas- és egy gyalogosezred kiállítását remélte. A nagyszámú dekrétum azonban 

A jelen dolgozattal párhuzamosan készülő másik munkámban részletesebben foglalkozom a kuruc tisz
tikar létrejöttével: Tábornoki és törzstiszti kinevezések a Rákóczi-szabadságharcban. Sajtó alatt. 

L. Újfalusi János levelét Bercsényihez 1705. június 30-án a fogarasi táborból: A Rákóczi-szabadságharc 
történetének dokumentumai 1705. Gyűjtötte, összeállította Bánkúti Imre. Miskolc, 1990. 104-106. o. 
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inkább a birtokos nemesség, azon belül is föként a volt végvári tisztek megnyerésére szolgált, 
semmint reálisan remélhető lett volna tucatnál is több ezred teljes feltöltése.17 

A fentiekben vázolt, önkéntesekből toborzott ezredek alkották az ún. „mezei hada
kat". A szabadságharc első másfél-két esztendejében - amíg a fejedelem komoly erőfe
szítéseket nem tett a hadsereg regularizációjára - e mezei hadak mellett csak a várme
gyék nemesi felkelői és paraszthadai, a császáriaktól átállt egységek és kisebb számban 
idegen (francia, lengyel, török-tatár) zsoldosok álltak rendelkezésre. 

A nemesi insurrectio és a szintén vármegyei ellenőrzés alatt álló gyalogos népfelkelő
egységek hatékony és tartós részvételére nem lehetett számítani a hadmüveletekben. Több
nyire a saját vármegyén belül, egy-egy vár ostrománál, illetve blokád alatt tartásánál meg
határozott időre lehetett együtt tartani ezeket a csapatokat. így Zólyom várát 1703 novem
ber-decemberében Radvánszky János parancsnoksága alatt vármegyei hadak ostromolták. 
Amint a nógrádi hajdúk kapitánya, Tolvay Ferenc írja verses krónikájában: 

„Ahhoz képest nemes vármegye zászlója 
s Nógrádbúi hajdúság, négy jó zászló alja, 
Zólyom vármegyének két hajdú zászlója, 
Ily kis milicia volt német bajnakja."18 

A vármegyék parasztságát eleinte többnyire nem is katonai szolgálatra vették igény
be, hanem sáncépítésben, egyes várak (pl. Szatmár, Tokaj) lerombolásában, illetve má
sok (pl. Szolnok, Ecsed) erődítési munkálataiban kellett részt venniük. 

1705 elején a fejedelem toborzással néhány reguláris ezred felállítását határozta el.19 

Ugyanez év tavaszán pedig a vármegyei hadak ezredekbe szervezése is megkezdődött. A 
nemesek a személyes felkelés megváltására zsoldost fogadhattak maguk helyett, és több 
szomszédos vármegye által kiállított kompániák alkottak egy zsoldosezredet. A paraszt
ságnak - a portaszámra kivetett kontingens alapján - gyalogos hajdúkat kellett kiállítani. 
Szintén több vármegye portális hajdúi képeztek egy gyalogosezredet. Rákóczi a vármegyei 
zsoldos- és portális hajdúezredek regularizálását tervezte. 1705 végére azonban rá kellett 
ébrednie, hogy a kivetés alapján felállított ezredeknek a regularizálása valósítható meg leg
kevésbé, pontosabban ezek csak a hadsereg más alakulataival történő összevonások révén 
szoktathatok a szabályos hadviseléshez. Éppen ezért, mikor 1705 decemberében új regulá
ris ezredek felállítására adott utasítást Forgách Simon tábornagynak, az újonnan toborzan-
dó katonák mellett néhány vármegye portális hajdúit is az új ezredekhez rendelte.20 

17 A Bercsényi által 1703-ban és 1704 elején kiállított pátensek jegyzéke: MOL G 16.1. 2. d. fol. 298-300. 
A „Dunántúl való Tisztek" külön felsorolva. 

Tolvay Ferenc: Mint folyt Magyarország dolga in annis proxime elapsis 1703, 1704 és 1705, azoknál írt 
rövid rythmica história szakaszai. 19. versszak. In: A kuruc küzdelmek költészete. II. Rákóczi Ferenc születé
sének 300. évfordulójára. Válogatta és s. a. r. Varga Imre. Budapest, 1977. 448. o. 

L. pl. az ifj. gr. Barkóczy Ferenc számára kiadott 1705. február 7-i pátens szövegét: Bánkúti, 1976. 161. 
o.; Bremer Károly föcolonellus számára hasonló szövegű, Nógrád, Zólyom, Kis- és Nagyhont, valamint 
Máramaros vármegye és a bányavárosok területére szóló toborzó pátenst állíttatott ki a fejedelem 1705. január 
25-én egy reguláris ezred felállítására: MOL G 16.1. 2. d. fol. 1008. 

20 Bánkúti, 1976. 174-176. o. 
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1706 nyarán pedig az irreguláris (mezei), reguláris és vármegyei ezredeknek a szoro
san vett területi elv alapján, egységes toborzókörzetek kijelölésével történő teljes körű 
átszervezése, az ún. redukció is megkezdődött. 

II. A redukció a kuruc hadseregben 

A redukció latin szó (reductio, onis f.), annyit tesz: visszahúzás, visszahelyezés. A 
korabeli Pápai Páriz-féle szótár is ezt az elsődleges jelentést közli: „Vissza-húzás, Hátra
vitel". Az igei alak mellett (reduco, xi, ctum, ere) azonban egy másik jelentés is szerepel: 
„Jó észre hozom".21 Ebben az átvitt értelemben (ésszerűsítés, racionalizálás) vált a kife
jezés magyar hadtörténelmi fogalommá. 

Mint ilyen, a Rákóczi-szabadságharcot megelőzően keletkezett, és a császári - benne 
a magyar - hadsereg „szervezésére" vonatkozott. A császári hadsereg redukciója első
sorban pénzügyi szempontú racionalizálást, vagyis gyakran a költségek lefaragására irá
nyuló létszámcsökkentést jelentett.22 A redukciónak ez a - némileg leegyszerűsített, de 
lényegében helytálló -jelentése császári oldalon még a Rákóczi-szabadságharc idején is 
élt. Ennek ékes bizonysága Pálffy Miklós 1704. április 9-i Nádasdy Ferencnek szóló leve
le, melyben arról ír, hogy a Károlyi Sándor veresége után a császár hűségére tért dunántúli 
kuruc csapatok felfogadására nem sok reményt lát: „De minemű regimentrül, úgy mint 
Szarka Sigmond népérűl emlékezetett tészen Kegyelmed, nem hiszem, hogy valami tellyék 
belűle, mivel mostanság az pínznek nagy szűke miát reguláris német hadakat sem fizethe
tik meg, és szerencse, ha némely magyar regimenteket is nem fognak reducálni..."23 

A kuruc hadseregben azonban semmi esetre sem jelentett létszámcsökkentést, csupán 
különböző szempontok szerint végrehajtott arányosítást. A szabadságharc hadtörténeté
vel behatóan foglalkozó történészek az alább következő megállapításokat teszik a reduk
cióval kapcsolatban. 

Thaly Kálmán Ocskay-monográfiájában írja: „Megjegyzendő még az 1706-ik évről, 
hogy az ezredek ú. n. reductiója, vagyis a nagyobb ezereknek 12, sőt több századból 10-
re leszállítása, viszont az aprós, csonka ezereknek egymásba olvasztása, továbbá vala
mennyiben a legénységnek lehetőleg egy-egy vidékből való összeállítása, illetőleg kicse
rélése, - ezen év közepén, végén és 1707. elején ment végbe."24 Markó Árpád szerint: 
„A rendesebb szervezés csak 1705-ben kezdődött, annak jelentős határköve az 1706-ban 
foganatosított úgynevezett »ezredreductió« volt, amikor az országot toborzókerületekre 

Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latino-Germanicum. Budapest, 
1995. (Az 1767-es kiadás hasonmása.) 476. o. 

22 
A redukál = csökkent jelentés ma is él nyelvünkben. A kérdéskör ennél természetesen jóval összetet

tebb, ennek behatóbb vizsgálata azonban témánkon kívül esik. L. részletesebben Takáts Sándor: Kísérletek a 
magyar haderő feloszlatására 1671-1702. Sz 38. (1904.) 1-24., 114-135., 219-239, 322-343. o.; legújabban 
pedig Czigány István: A királyi Magyarország hadügyi fejlődésének sajátosságai és európai összefüggései 
1600-1700. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1996. 148-180. o. Czigány István megállapítása szerint a végvári 
katonák egy (kisebb) részének elbocsátása ellenére az 1671/1672. évi redukció „egységes jogi, ellátási és fi
nanszírozási keretek között alapvetően a véghelyek katonaságát kívánta regularizálni": uo. 171.0. 

Bánkúti Imre: Iratok a kurucok első dunántúli hadjáratának történetéhez. (1704. január-április.) II. rész 
1704. március 22—április 30. In: Somogy megye múltjából. (Levéltári évkönyv 8.) Kaposvár, 1977. 104. o. 

24 Thaly, 1905.1. k. 95. o. 
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osztották, elrendelték a létszámok kiegyenlítését és hadrendi táblázatok kötelező össze
állítását."25 Esze Tamás a következőket adta meg tömör fogalom-magyarázatként: 
„Reductio: A kuruc hadseregben az ezredek létszámának arányosítását, megfogyott lét
számú ezredek egyesítését és a toborzókerületek elhatárolását jelölték ezzel a szóval."26 

N. Kiss István pedig részletesebben az alábbiakat fejtette ki: „A katasztrofálisan megrit
kult legénység miatt harcképtelenné vált alakulatokat 1706-1707-ben gyökeresen átszer
vezték, s e műveletnek a reductio nevet adták. A reductio végrehajtása során három fő 
feladatot kellett megoldani. Először a kiválasztott ezredek hadi létszámra emelését, azaz 
a legyengült és a maradék alakulatokkal a szóban forgó »ezerét kitölteni«. Másodsorban 
az egy vidékről, megyéből származó csapatok lehetőleg egy ezredbe tömörítését. A 
konkrét példák tanúsága szerint ez sikerült a legkevésbé. Végül a német és más idegen 
katonák összevonását néhány, ún. külföldi mintaezredbe."27 

Érdemben ennél többet mondani a redukcióról mai ismereteink szerint nem lehet. A 
további kutatás feladata ezen a téren magának a redukciós folyamatnak, vagyis az egyes 
alakulatokkal kapcsolatos intézkedéseknek a feltárása, továbbá az új eredmények pontos 
adattárának összeállítása. 

///. Bercsényi Miklós szerepe a redukció végrehajtásában 
J 706-1707 fordulóján kelt tervezetei alapján 

Történetírásunk - itt elsősorban Markó Árpád,28 Perjés Géza29 és Bánkúti Imre30 

munkásságára gondolok - mára kellően tisztázta, hogy Bercsényi Miklós mint a szabad
ságharc második embere nem főhadvezéri tevékenysége alapján emelkedik ki társai kö
zül. A küzdelem irányításában sem volt Rákóczi „jó" vagy „rossz szelleme", aki pozitív 
vagy negatív irányban téríthette volna el a fejedelmet eredeti szándékaitól. Az ezredesnél 
alacsonyabb rendfokozatú főtisztek kinevezési jogát gyakorló generalissimustól pedig az 
elvárható udvariasság és kíméletes tapintat is távol állt.31 

^ Markó, 1934. 50. o. 
Kuruc vitézek folyamodványai. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Esze Ta

más. Budapest, 1955. 537. o. (Régi és idegen szavak jegyzéke.) 
27 

N. Kiss István: A kuruc hadsereg társadalmi-gazdasági bázisa. (1703-17011) HK új foly. 31. (1984) 706. o. 
Markó Árpád: Gróf Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata. (1703. november-december). HK 33. (1932) 

20-63. o. Markó szerint: „Bercsényi minden szervezőtehetsége, helyes ítélőképessége és hadban való jártassá
ga ellenére sem rendelkezett azzal a megmagyarázhatatlan lelki tulajdonsággal, amelyet hadvezéri lángelmének 
nevezünk." (uo. 60. o.) 

29 
Perjés Géza: Az 1703. évi november-decemberi felvidéki hadjárat. HK új foly. 23. (1976) 208-240. o. 

A tanulmány végén külön fejezet foglalkozik Bercsényi méltatásával: „A kép, ami elemzésünk során Bercsényi 
hadvezéri képességeiről kikerekedett, láthattuk, eléggé negatív." (uo. 234. o.) 

Bánkúti Imre: Gróf Bercsényi Miklós. Budapest, 1991. (Várkapitányok, hadvezérek, generálisok soro
zat.) E népszerű feldolgozásnak különösen az alábbi két fejezete foglalkozik a főgenerális tárgykörünket érintő 
szerepével: Bercsényi mint katona és hadvezér 1703-1709. 24-28. o., A sokoldalú szervező. 29-31. o. 

Itt csupán a főgenerális katonai tevékenységét érintettem, Bercsényi politikai és diplomáciai működésé
re 1. még R. Várkonyi Agnes historiográfiai összefoglalását: Gróf Bercsényi Miklós a magyar történetírásban. 
In: Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjá
ra. Szerk. Sz. Jónás Ilona. Budapest, 1994. 146-164. o. 
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Mindezzel szemben kitűnő szervezőkészségét és fáradhatatlan munkabírását kell eré
nyei közé sorolnunk. A hadseregszervezés terén a fejedelem elgondolásainak végrehajtá
sán munkálkodott eredményesen. Az alább közölt források jellemző dokumentumai Ber
csényi ezirányu tevékenységnek, az 1706. évi redukció ugyanis szinte teljes egészében rá 
hárult: nem csupán főkapitányságában, a Felvidék 11 nyugati vármegyéjét magában 
foglaló Érsekújvári Kerületben, hanem a Dunántúltól a Partiumig országszerte minden 
ezred újjászervezését ő irányította. Ebbe az aprólékos, nagy gondot igénylő munkába 
enged bepillantást a most tárgyalandó két tervezet. 

Az első egy keltezetlen, javított fogalmazvány. A dátum megállapítására kellő tám
pontot nyújt, hogy ismerjük a fogalmazvány megfelelő része alapján megírt, Berthóty 
István brigadérosnak szóló levelet egykorú másolatból,32 a fogalmazvány egy másik, 
keltezett példányából pedig Bánkúti Imre időközben részleteket adott ki.33 

Mindkét esetben Szécsény városa és az 1706. november 22-i dátum szerepel. Bercsé
nyi e napon kelt levelében így tájékoztatta a fejedelmet: „Én, Kegyelmes Uram, minde
neknek rendben vételiben semmit sem múlatok; már is Borsodiul kezdve, vagy inkább 
Zemléntül, ezen propositiómnak első punctuma szerént, egész Barsig inclusive mind az 
hadi dispositiók, commendók és statiók iránt való dispositiókot és expeditiókot elvégez
tem. Orosz Pál, Csáki Mihály, Bertóti István Uraiméknak is az ordereket elküldtem.. ."34 

A fogalmazvány szövegéből kiderül, hogy Bercsényi diktálása után készült, ugyanis 
több ízben a megszólító forma helyett harmadik személyben szerepelnek a levelek cím
zettéi.35 A tollba mondott szöveg alapján az írnok még aznap megírta a leveleket, erről 
tanúskodik a Berthóty brigadérosnak szóló, imént említett példány. 

Berthóty leveléből az is jól látható, hogy a fogalmazványban lévő, az első (Mikházy 
György ezredesnek szóló) teljes szövegre visszautaló kancelláriai emlékeztető formulák 
alapján hogyan egészítette ki Bercsényi titkára a konkrét részeket az általánosan megfo
galmazott, a redukció mibenlétét körülíró magyarázatokkal. A további, már valóban 
formális kiegészítések is szembetűnőek: ezek a levél kezdő és záró részei, valamint a fo
galmazványban csak röviden „ő kegyelme"-ként említett személyek pontos címeinek 
(„nemzetes, vitézlő, tekintetes, nagyságos, méltóságos") feltüntetése. 

Az egyes főtisztekkel ezredeik átszervezését tudató levelek a következő magyarázatát 
adják a redukciónak: a fejedelem tapasztalata szerint a mezei ezredek „megh szakadoz
va, s keverve" találhatók, így a „szélyel szerte szedet katonasághbúl álló hadait csupor-
tossan tartani, vágj keresni aligh tudgyák tisztei", ezért Rákóczi „olly reductioját és 
rendbe vételét" parancsolta az ezredeknek, „hogj a' mennyiben lehett, ha nem edgy 
vármegyébülis, de edgy környékbül álló seregek, kik el hányva külön külön ezerekben 
tanáltatnak, eöszve hozatassanak, és úgj állítassanak rendben s helyben". 

A levél másolatát 1. Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Károlyi Sándorhoz. 1703-1711. Közli: Thaly 
Kálmán. Pest, 1868. (Rákóczi Tár. II. k.) 192-194. o. 

Bánkúti, 1996. 1. k. 358-359. o. A Bánkúti Imre által közölt fogalmazvány eredetije igen nehezen ol
vasható, két olvasati hiba a függelékben általam közölt példánnyal történő összevetés után korrigálható, I. a 74. 
és 79. jegyzetet. 

Székesi gróf Bercsényi Miklós föhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704-1712. 
Közli Thaly Kálmán. II. k. 1706-1708. Budapest, 1877. (Archívum Rákóczianum. I. osztály V. k.) 314. o. 

5 A függelék megfelelő lábjegyzeteiben erre utaltam. 
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Nagyon érdekes a tervezet földrajzi szemlélete, amely alapján a toborzókörzetek el
határolása megtörtént. A tervezet az ország középső - a Bodrogköztől a Duna mellékéig 
terjedő - részét: az alföld és a hegyvidék találkozásánál fekvő kistájakat érinti. Az egyes 
vidékek között a Tisza jobb parti mellékfolyói képezték a határt. Alapvetően három tér
ség különül el: 1. Az Eger-patakon túli Borsod vármegyei rész a Sajó és Hernád melléki 
(Borsod és Zemplén vármegyei) hajdútelepekkel együtt. 2. Az Eger-patak és a Zagyva és 
Tárna folyók által közrezárt terület, tehát nagyrészt Heves és Külső-Szolnok vármegye a 
Jászság nélkül, de feltehetően a Tisza bal parti sávjával együtt. 3. A Zagyvától nyugatra 
eső Pest-Pilis-Solt vármegye a Kiskunság nélkül, de talán a Duna menti falvakkal együtt. 
A tervezet az így elhatárolt tájegységeken kívül a térség valamennyi vármegyéjének 
zsoldosaiból szervezett kompániákra, a jelentős számú volt végbeli katonaságnak otthont 
adó városokra (Eger, Szolnok és Szeged) és néhány más szomszédos kistájra (Bodrog
köz, a Hernád középső folyásának melléke) is kiterjed. 

Az erről a vidékről származó lovasezredek közül hat redukciójáról nyerhetünk teljes 
egészében képet, de több más érintett ezredről is sok információt kapunk. A fogalmaz
vány a következő hat ezredparancsnoknak szóló utasítások adatait rögzíti: 1. Mikházy 
György (volt ifj. gr. Barkóczy Ferenc-féle ezred), 2. Orosz Pál, 3. gr. Csáky Mihály, 4. 
Berthóty István, 5. Deák Ferenc és 6. id. gr. Barkóczy Ferenc. Ezenkívül érintett még 
Bercsényi Miklós Rétey György által vezényelt ezrede, Gundelfinger Dániel Sajó-Her
nád melléki hajdúkból álló regimentje, az említés szintjén Szalay Pál lovas- és Csajághy 
János gyalogezrede, végül az ezredes megnevezése nélkül, de megállapíthatóan Krucsay 
János (azelőtt Nádaskay György) alakulata is. 

A második tervezet szintén fogalmazvány, melyre a korábbi változatoktól való meg
különböztetés végett feljegyezték az „Authenticum" (hiteles példány) szót. Ez az 1707. 
január 10-én Besztercebányán kelt áttekintés az előbbitől eltérően nem az ezredparancs
nokoknak szánt utasítások fogalmazványait tartalmazza, hanem a tervezésnek egy ko
rábbi fázisában vázlatosan szemlélteti a következő öt lovasezred redukcióját: 1. Rétey 
György, 2. Szalay Pál, 3. Bezzegh Imre, 4. Rétey János és 5. Berthóty Zsigmond. (Rétey 
György ezredének Bercsényi főgenerális, Berthóty Zsigmondénak Esterházy Dániel al
tábornagy volt a tulajdonosa, Bezzegh Imre ezrede pedig korábban Sréter János parancs
noksága alatt állt.) Az egyes alakulatoknál külön-külön, pontokba szedve tüntették fel a 
redukció után is megmaradó századokat, az újonnan kiállítandó vármegyei kontingense
ket, az egyéb mezei ezredektől átadandó és a máshová elvezényelt legénységet, ugya
nígy a helyükön maradó és a más beosztásba áthelyezett tiszteket. 

A két forrás szoros kapcsolata mindenekelőtt az egyes vármegyék zsoldoskompá
niáinak felosztásán mérhető le: a korábbi tervezet az Ung, Zemplén, Abaúj, Torna, Bor
sod, Heves és Külső-Szolnok által felállítandó kontingenseket, az újabb pedig „földrajzi 
rendet" követve Gömör, Kishont, Nógrád, Zólyom és Hont vármegyék seregeit érinti. A 
könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatba szerkesztettem a megyei zsoldosok fel
osztását ezredek szerint. Jól látható, hogy a korábban több vármegye által együttesen ki
állított, tisztán „zsoldoskompániákból" álló ezredeket a redukció során összevonták a 
mezei ezredek önkéntesekből álló seregeivel. Ennek eredményeként egy-két vármegye 
(tehát elvileg a korábbinál szűkebb terület) zsoldosai az ugyanonnan felkelt irreguláris 
katonasággal közösen alkották az új („vegyes") regimentet. 

— 610 — 



A redukció előtt mely 
ezredhez tartozott 

Vármegye és a kiállított 
zsoldos seregek száma 

A redukciós tervezet szerint 
mely ezredhez adandó 

? Ung(l) 
Orosz Pál 

Berthóty István 
Zemplén (4 vagy 5) 

Orosz Pál 
Berthóty István 

Abaúj (3) Mikházy György 
(volt ifj. gr. Barkóczy Ferenc) 

Csáky Mihály gr. 

Torna (1) 
Mikházy György 

(volt ifj. gr. Barkóczy Ferenc) 

Csáky Mihály gr. 
Borsod (3) 

Csáky Mihály gr. Csáky Mihály gr. Heves és Külső-Szolnok 
(3) 

Csáky Mihály gr. Csáky Mihály gr. 

Gömör (2)* 
Rétey János 

Berthóty Zsigmond 
(Esterházy Dániel gr.) 

Kishont (1) 
Rétey János 

Berthóty Zsigmond 
(Esterházy Dániel gr.) 

Nógrád (3) 
Berthóty Zsigmond Berthóty Zsigmond 

(Esterházy Dániel gr.) (Nagy) Hont (3) 
Berthóty Zsigmond Berthóty Zsigmond 

(Esterházy Dániel gr.) 
Zólyom (1) Bezzegh Imre 

* Az 1706. nov. 22-i tervezet szerint a 2 gömöri zsoldossereg még Rétey Györgynek jutott volna, de az 
1707. jan. 10-i tervben már Rétey János ezrede és 3 kompánia szerepel. 

Az alakulatok toborzókörzeteit a második tervezet már nem természetföldrajzi hatá
rokkal, hanem a megyei közigazgatás alapján különítette el egymástól, de a többszöri ja
vítások után is maradt néhány katona, aki az ország távolabbi vidékéről (Sáros, Bereg, 
Bihar) származott, sőt akadt erdélyi, lengyel- és horvátországi harcos is. A lapszéli 
megjegyzések szerint 1707 elején még számos ezred redukciója volt hátra, így többek 
között Ocskay Lászlóé, Ebeczky Istváné és Géczy Gáboré. 

A tervezetek részletesebb, behatóbb elemzése az egyes ezredek történetének feldol
gozásához lesz elengedhetetlen. Mindehhez természetesen a további kutatások során új 
források feltárása is szükségeltetik. 

FÜGGELÉK 

Bercsényi Miklós két redukciós tervezete (forrásközlés) 

A források közlése során elsősorban a betűhív átírást tartottam szem előtt, ettől csu
pán a következő néhány esetben tértem el. A latin szövegrészeket a humanista írásmód
nak megfelelően javítottam. A központozást mai nyelvérzékünk szerint alakítottam, 
egyúttal értelmezve is ezzel a szöveget. A megfelelő ékezeteket - a személy- és helyne
vek kivételével - kitettem,36 így a latin szavak magyaros toldalékaira is: pl. „conferál-
tatott, acceptálhattya ". A két pontos ipszilonról elhagytam a pontokat. 

A 2. sz. forrásban pl. a -bői, -bői toldalék nyelvjárási változatára következetesen csak egy vesszőt tettek 
ki: -búi, melyet a hangrendnek megfelelően -búi, -bűi alakra javítottam: „ lsőbűl, 2dikbúl, ezeribűl". 
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A nagy kezdőbetűk használatának egységesítése okozta a legtöbb gondot. A tulaj
donneveken és mondatkezdésen kívül a fokozott tisztelet kifejezésére részben mai he
lyesírásunkban is alkalmazható módon megtartottam a nagybetűket a megszólításokban 
és a címek, rangok, tisztségek írásánál is, pl.: „Méltóságos Generális Gro ff Csáky Mi
hály Uram". 

A rövidítések feloldását dőlt betűkkel jeleztem, a tollhibából kimaradt betűket szög
letes zárójelben pótoltam. A kihúzott szövegrészeket hegyes zárójelbe: <...> tettem. A 
tollhibákat, sajátos szöveghelyeket [!] jellel emeltem ki. 

A jegyzetekben szövegkritikai észrevételek és a hosszabb latin részek fordításai ta
lálhatók. Csak a legszükségesebb tárgyi jegyzeteket alkalmaztam, így főként a kereszt
név nélkül említett tiszteket azonosítottam be, ha tudtam. 

1. 
[Szécsény, 1706. november 22.] 

Bercsényi Miklós utasításai a redukció végrehajtásáról hat ezredparancsnok számára. 
(MOL G 19. U. 3. a. fol. 136-139.) 

37 
[fol. 136. r.] Series expeditionum in facto rectificatoriae reductionis regiminum 

Mikházy Györgj Úrnak 

<Mint hogj> Méltóságos Groff Iffíabbik Szalay Barkóczy Ferencz Uram magna lovas <eze-
rét> regimentit resignálván, Méltósághos Fejedelem azon ezerét kegyelmednek kegyelmesen 
conferálni méltóztatott. Látván azomban eö Nagyságha sok inconvenientiákot az mezei ezereknek 
olly megh szakadozva, s keverve lettekben, hogj szélyel szerte szedet katonasághbúl álló hadait 
csuportossan tartani, vágj keresni aligh tudgyák tisztei, azért parancsolta a' Méltósághos Fejede
lem olly reductioját és rendbe vételét az ezereknek, hogj a' mennyiben lehett, ha nem edgy 
vármegyébülis, de edgy környékbül álló seregek, kik el hányva külön külön ezerekben tanáltatnak, 
eöszve hozatassanak, és úgj állítassanak rendben s helyben az ezerek. Mire nézve kegyelmed ezeré 

38 
így rendeltetett: Hogj azon Iffíú Gróf Barkóczy Ferencz Uram ezerefélébül eött compania, úgj 

39 
mint Skabel János, Szabó János, Vid Sigmond, Gyulay Sigmond és Rákóczi János Feö Had
nagyok minden magok seregeihez tartozandó tisztekkel, jelen való vágj mégh el szélledet 
katonaságalis transferáltatnak Tekintetes Nemzetes és V/íezleö Orosz Pál Generális Strása Mester 
Uram eö kegyelme ezeréhez, mellyeknek lustralis listájukat nevezet szerint tartozik kegyelmed 
magha pecsétye alatt Orosz Pál Úrnak transmittálni és recepisset venni de transmissione, és első 
generális mustra alkalmatosságával az mustráló commissarius előtt producálni. Valami penigh az 
említet négj companián kívül <mind> azon regimentben marad, az mind kegyelmednek lészen, 

Kiadványok sora az ezredek kiigazító redukciója tárgyában. 
Négyről javítva. 

39 
Gyulay neve utólag odaírva a bal lapszélre. Ezért javították fentebb a négy kompániát is ötre. 
Az utólagos javítás következtében helyesen: öt. 
Ez a szó utólag javítva. Eredetileg talán marad állt a helyén, és a szóismétlés elkerülése végett javítot

ták. (Csak a szókezdő m betű vehető ki tisztán.) 
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úgj mint hét compania, mellyekhez azon kívül Tekintetes Nemzetes és V/rézleö Berthóty István 
Brigadéros Uram ezerébül s eö kegyelme által fel vetetendő Nemes Abaúj Vármegjei három [fol. 
136. v.] sereghe és Tornának edgj Méltóságos Generális Groff Csáky Mihály Uram ezerébül, De
ák Ferencz Uram ezerebéli Vice Kapitány Bodoky István serege mind tiszteivel maghán kívül, 
nem külömben Orosz Pál Uram ezerébül Horváth Sigmond seregebeli Torna vármegjei katonák, 
a' kik actu mégh Rétey Györgj keze alatt levő ezeremben nem volnának, úgj Szabó István 
seregebeli katonákis, a' mennyiben Szalay Pál Uram ezerében nem lennének ... . 

Reducáltatván azért ekképen a' felül írtt seregek, továbbá illyen observatiot tarcson, hogj most 
actu 14 compania lévén ezen kegyelmed ezerében, 10 companiára reducállya. Azt penigh azért, 
hogj a' Nemei Vármegjék ne talántán soldosokat nemis kaphatván, a' mennyiben azoknak 
statutiojában a' Vármegjék részérül fogjatkozás esnék, azokbúl az hátramarattakbúi completálya, 
de ezt a' Nemes Vármegjéknek hírré sem kell adni, mert megh tudván, arra támaszkodnának a' 
Vármegjék, s igen hátramaradók volnának azoknak statiójokban, seőt inkáb rigorosussabban 
visellye maghát exactiojokban. És jóllehet ekkoráigh edgj edgj companiában csak 80 személy 
számláltatott, s minden ezerben 12 compania, de mivel már Méltóságos Fejedelem kegyelmes 
parancsolattya azt tartya, hogj a' regimentek csak 10 companiára reducáltassanak, mire nézve sza
bad lészen minden companiát 100 személyre tiszteken kívül szaporítani, kiben szorgalmatos-
kodgjonis kegyelmed, kik mustra alkalmatosságávalis piacidáltatnak. Mi illeti az regimentbéli 

48 
<tisz> feő és aláb való tiszteket, ha vancantia vágjon avagj lenne, vágj penighlen ha vannakis, s 
arra alkalmatlanok, lészen jurisdictiojában kegyelmednek azok helyet más hadnagyokat avagj 

49 
edgjéb alsób tiszteket substituálni és rendelni; mint hogj azomban Vice Kapitányságh actu vacál, 
mostani Fő Strása Mestert penighlen magha rósz viseléséért Méltósághos Fejedelem az ezer mellet 
továb szenvedni nem akarja, azért kegyelmed minden tisztseghre külön külön két három 
becsületes expertus hadi személyt candidálván, azoknak [fol. 137. r.] neveit előttem praesentálya 
eléghséghes informatioval, kirül fogja venni dispositiomat, mivel azoknak substituálássa és tiszt
ségeknek collatioja immediate tülem kel megh lenni. Mint hogy azomban azon Iffíu Barkóczy 
Uram ezerének az országh karabélya osztatot ki, mellynekis karabélyos ezernek kellet volna lenni, 
de most már reducáltatván, Méltóságos Fejedelem azokat el szedetni parancsollya, megh 

52 
hagyatatván más edgyéb fegyvere az ezernek, kit el szedvén primum et ante omnia " azokbúl 100 

53 
Beszterczére kezemhez szolgáltasson, a' többit penighlen erga sufficientem quietantiam kassai 
czag haussba54 [!] administrállya, hogy számadásában pro rato acceptaitassék, kirül obligatioja 
lészen kegyelmednek előttem számot adni, tudniillik a' regiment mennyi számú karabélyt vett ke-Amennyiben itt sem vették figyelembe az utólagos javítást, úgy helyesen: hat. 

Ez a szó utólag odaírva a bal lapszélre. 
E szó felülről beszúrva. 
Szintén utólagos beszúrás felülről. 
Rétey György Bercsényi egyik mezei lovasezredét vezényelte ekkor. Ez a kitétel is mutatja, hogy a ter

vezet a főgenerális kancelláriáján készült. 
Itt egy szó javítás miatt olvashatatlan, talán applicálva. 
így! Helyesen: vacantia = üresedés. 

4 Ez a szó utólag felülről beszúrva. 
Értsd: mindkét, ti. az őrnagyi és alezredesi tisztségre. 
Ez a szó utólag javítva, de nem kivehető, hogy miről. 

52 Először és mindenek előtt. 
5 Kellő elismervény ellenében. 

így ! Zeughaus (német) = fegyvertár, hadszertár. 
Érvényesnek fogadtassék el. 
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zéhez. Hogj penigh ezen kegyelmed ezeréhez applicálandó seregek kézre való adásban fogyatko
zás ne légyen, íme adjungálom kegyelmednek mindenik tisztre aziránt való intimaí/omat. 

1° Berthóty István Brigadéros Úrnak az Nemes Abaúj Vármegje soldos seregeinek resignatioja 
iránt. 

2° Méltóságos Generális Csáky Mihály Úrnak Nemes Torna Vármegje soldos edgy seregének 
resignatiojárul. 

3° Bodoky Úrnak, Deák Ferenc Uram Vice Kapitányának, magha sereghét vice hadnagyával 
edgyütt adgya Mikházy Uram ezerébe, magha, mivel Deák Ferencz Uram ezereis reducáltatott, 
extra officium maradván. 

[fol. 137. v.] Generalis Orosz Pál Úrnak 

Intimationi simili az ezernek reductiojárul: Marad penigh magha ezerébül 3 compania, úgj 
mint Nagy-Iday, Kovács János és Galambosé,57 a' mellet Nemes Zemlény [!] Vármegye soldos 
seregei app[l]icáltattak, mellyek ekkoráigh Berthóty István Uram keze alatt voltak. Rétey Györgj 
directioja alatt levő ezerembül Siday Pál seregét, ahoz Vécsey Sándor ugjan azon említet 
ezerembéli Fő Strasa Mesternek companiájábul való Bodrok [!] közi katonákkal edgyütt. Méltdid-
gos Groff Iffiabbik Barkóczy Uram regimentye félébül, melly már Mikházy Úrnak conferáltatott, 
5 seregh, úgj mint Skabel János, Szabó János, Vid Sigmond, Gyulay Sigmond és Rákóczi János Fő 
Hadnagyok companiái, úgy Nemes Ungh Vármegyének edgy soldos seregheis. In reliquo a' 
companiabeli tisztek erectiojában ac in aliis punctis quoad reductionem eadem observatio, uti in 

58 59 
praecedenn. V/'ce Kapitánya s Fő Sírása Mestere vagyon, kikkel ha contentus bene, holot nem, 
candidálván neveit cum sufficient informaí/one personarum et qualitatum praesentálya. Ha 
Berthóty Úrnak Vice Kapitánya vagyon, az megyén oda, mellyel ha leszenis contentus, ha nemis, 
informályon kegyelmed, ha nem, lészen abban mód azon vármegyébül substituáltassék. Mint hogy 
14 companiája vágjon, azokbúl 2 Krucsay61 Uram ezerébe adgyon, ollyat, a' ki az eö kegyelme 
ezerebéli circulussához legh közeleb való környékbül fogja lenni itilni, a' 12tőt 10 reducállya. 
Jóllehet Nemei Zemlény Vármegjének 5 companiát kellene'k praestálni, mindazáltal ha csak né
gyet statuális, acceptálhattya. Mivel az ónodi ezret Méltóságos Fejedelem Deák Ferenc Úrnak 
conferálta, Nagy Márton sereghe ahoz applicáltatott. Mező István, Mező János, Fövenyessy, Buda 
Gergely és Bútevő62 seregei Rétey Györgj keze alatt levő ezeremhez jutottak, lévén Hernát melléki 
katonaságbúi álló. 

Intimaí/ok super resignatione compagniarwm etc. 
Orosz Pál Úrnak, hogj commandoja alat leszen magháé, Mikházi, Krucsai és Kenyheczi64 

Uxaimék ezeréi. 

Tisztségén kívül, vagyis korábbi beosztásából felmentve. 
57 Nagyiday Zsigmond (esetleg Nagyidai Szabó István), Kovács János és Galambos András főhadnagyok 

Orosz Pál ezredében. L. K Okit. V. k. 411-412. o. 
58 Kinevezésében és más redukciós pontokat illetően ugyanazon rendelkezés, mint az előzőekben. - Ez a 

latin emlékeztető formula szerepel a további utasításokban is, amely az első (Mikházy Györgynek írt) levélben 
részletesebben leírt szövegrészekre utal. 

59 
Ha elégedett, jól van. 
Elegendő tájékoztatással személyükről és jellemükről, terjessze fel. 
Krucsay János, ekkor már a volt Nádaskay György-féle lovasezred ezredese. Korábban mint alezredes 

szolgált ugyanott: K Okit. V. k. 419. o. 
Nagy Márton, Mező István, Fövenyessy György fő- és Buda Gergely vicehadnagy Orosz Pál lovasez

redében, Mező János és Bútévő István főhadnagy pedig Nádaskay Györgyében harcolt 1706-ban: K Okit. V. k. 
411-412. és 419-420. o. 

Parancsolatok a századok átadásáról stb. 
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[fol. 138. r.] Méltóságos Generális Csáky Mihály Úrnak 

In simili az regimentnek megh változássárúl etc. Marad az magha ezerébül Nemes Borsod 
Vármegye 3 és Nemes Heves Vármegye ugyan 3 soldos sereghei, azon kívül az ezernek 
completatiójára lesznek Deák Ferencz Uram ezerébül 4 iá est négj seregh, úgj mint Verebélyi Já
nosé, Kökényesié65, Verebélyi Györgyé és Nagy Jánosé, olly declaratioval, hogy valamelly kato
nák az Eger vize és Zadgyva közrül valók lesznek, azok mind eö kegyelme ezerébe jutnak, kik
nek fel szedésekre specialis parancsolattya vagyon tülem Verebélyi János Fő Hadnagjnak; 
ellenben penigh valamennyi találkozik az Eger vizén túl valók, ám bár ezen négj sereghbeliek 
lésznekis, Deák Ferencz Uram ezerében maradnak. A kik penigh Pest Vármegye felől Zadgyva vi
zén túl valók lesznek, hogy eöszve ne keveredgyenek, Berthóty István Uram ezeréhez 
applicáltattak. Azon felül ezen regimentnek completatiojára jutott Dékány János és Új Falusy67 

Vácz elein levő két sereg is. In reliquo quoad alia puncta reductionis uti in praecedenzi. 
Intimaíz'ok Szakmáry Miklós Úrnak, mennyen a' reg/menthez az el rendelt statiora Aszódhoz, 

és ott lévén, várjon Brigadéros Berthóty István Uram disposz'áojátul, mivel azon földnek 
vigyázassa eö kegye/mének committáltatot. 

Super resig[n]atione compagniartzm intimarz'ot Deák Ferencz Úrra. Dékány János és Új Falusi 
Hadnagyoknak, ezután ezen Csáky Uram ezeréhez tarcsonak számot. 

Csáky Úrnak, hogj Nemes Gömör Vármegje két soldos seregét Rétey Györgj keze alatt levő 
ezeremhez orderezze, mivel oda app[l]icáltattak. 

Szira Gergelynek pátenst, hogj a' Zagyván túl való katonákot fel szedgye, s vigye Kecskemét
re Berthóty Uram ezeréhez. 

Verebély Jánosnak in simili az Eger vize és Zagjva közrül valók fel szedésére Csáky Uram 
ezeréhez. 

[fol. 138. v.] Berthóty István Úrnak 

In simili az ezernek megh változásárúi: legh láváiképpen az Nemes Vármegyék soldosai között 
való inconvenientiákot és confusiot látván, s ellenben azon vármegjékbül (kiknek soldossai 
ekkoráigh kegyelmed directioja alatt voltak) exurgáló teöb katonaságh ki állításának alkalmatossab 
voltál [!] gondolván, tecset [!] eö Nagyságának kegyelmed alatt ekkoráigh levő ezerét más regi
mentekbe applicálni, s kegye/meánek penigh mind az haza szolgálattyának hasznossab folytatásá
ra, úgy más edgyéb consideratiokra nézveis más e' tájárúi való hadakot directioja alá rendelni. 
Úgy mint Kecskeméth városa 6 seregét, kőrössit 2 és czeglédi 1 sereget, azon kívül Deák Ferencz 
Uram ezerébül 3 sereget, úgj mint Farkas János, Szőcs István és Szira Gergely Fő Hadnagyokét 
olly declaratioval, hogy a' melly katonák ezen seregekben Zadgyán [!] és Tárnán túl valók talál
koznak, azok ezen ezerben maradnak, a' kik penigh innen valók lesznek, Csáky Uram ezeréhez 
applicáltattak. Mivel az kecskeméti, kőrössi, és czeglédi 9 seregnek complete kelletik lenni, de a' 
tisztei nem mind alkalmatossak tisztekre, azért a' kit elégtelennek s alkalmatlanoknak itíli a' tisz
teket ki hányván, a' katonaságot osza az tanult és próbált handnagyok [!] alá, úgy hogj jó 10 

69 
compamara reducálya az ezerét kegyelmed. In< reliquo uti in praecedená. 

Kenyheczy János ezredes, 1706-ban a volt Soós János- és Luby György-féle összevont lovasezred pa
rancsnoka: K Okit. V. k. 422. o. 

Kökényesi Ferenc főhadnagy. L. Deák Ferenc ezredének összeírását: MOL G 28. V. 2. e. fol. 123. Hat
vani tábor, 1705. szeptember 14. 

A fogalmazvány valószínűleg diktálás után készült, és az íródeák Bercsényi szavai után harmadik sze
mélyben ír Csákyról, pedig a levél neki szólt, így a második személyü forma lenne a helyes: kegyelmed. 

Újfalusy Ferenc, korábban Hatvani Szabó Máté lovasezredében vicehadnagy és váci kapitány: Bánkúti, 
1996.1. k. 157., 240., 246. o. (L. még a II. k. végi névmutató alapján!) 

Egyébként, ami a más redukciós pontokat illeti, mint az előzőekben. Vö. az 58. jegyzettel. 
69 

A többit illetően mint az előzőekben. Vö. az 58. jegyzettel. 
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70 
Intimaí/o super resignatione compagniarwm etc. 
Item Berthóty Úrnak más expeditio: eö kegyelme conferálya maghát Kecskeméthre posti-

runghba az ellenségh motusira való vigyázásra, s leszen eö kegyelme commandoja alatt a' Jász-
ságh, Csáki Mihály Uram, Barkóczi Ferencz, Deák Ferencz s a magha ezeré, úgj Csajághi gyalogh 
ezereis. 

Sőtér Tamás Úrnak intimario, hogj azon reg/ment Berthóty Úrnak conferáltatott, kiben eö ke-
71 

gyeimé Vice Kapitány lészen, ezért eö Berthóty Uram dispositiojátul várjon, 

[fol. 139. r.] Deák Ferencz Úrnak 
In simili az ezernek megh változásárul: Marad magha ezerébül 3 sereghe, úgj mint Kovács Ist

ván, Illyés János és Molnár András Hadnagyok, ahoz Guldenfinger reg/mentye egészlen 6 
compania, nem külömben annak completatiojára Orosz Pál Uram ezerébül 1 Nagj Márton <egj> 
sereghe cum declaratione, hogj az Egher vizin túl való katonaságh föl szedésére rendöllyen tiszte
ket magha ezerébűi, a' kik azokot akar ki seregébe s ezerébe menendők lésznekis. Reliqva etc. 

Intimar/ok Guldenfinger Úrnak, keze alat lévő 6 companiát resignállya. 
Orosz Pál Úrra super resignan'one compagniae Martini Nagj. 

73 ' 
[fol. 139. v.] Méltóságos Generális Barkóczy Ferencz Urnák 

In simili az ezernek megh változásárúi: Marad magháébúl eö kegyelmének a' szögedi 
katonaságh, kibül 3 sereget kell csinálni, úgj mint Szabó Jánosnak, Szőcz Farkasnak, Kis Mihály
nak, azon kívül a' szolnoky 2 seregh, a' mellet Rétey74 György Uram keze alatt lévő ezerembül 
egri két 2 seregh, úgj mint Nagy Istváné és Petőé és a' Polgár sereghe feleis, úgy hogj az ezer
nek completatiojára az egri lakossokat és ráczokat, a' kik a' végh háznak rendi szerint a' szolgálat
ra adigáltathatnak, szükségh fel szedni, és az ezerét ki tölteni. Lészen penigh ezen eö kegyelme 
regimentyének commendantya Méltóságos Fejedelem kegyelmes dispos/í/ojábúl Gundelfinger Já
nos78 Uram (kinekis a' Polgár serege lehet magháé) nem ugjan az magha, hanem kegyelmed neve
zeti alatt. V/ce Kapitány réghi decretumhoz79 képpest Egri Nagy István, s Fő Strása Mester 

* 80 
Háncsok Ádám. In reliquo quoad reductionem et alia uti in praecedenr/. 

Q I / 

Intimar/ok super resignatione compagniarnm Gundelfinger Urnák s a' többinek etc. 

Mint a 63. jegyzet. 
Ez a szó utólag javítva. Eredetileg a kgl rövidítés (kegyelme) állt a helyén. 

72 
Nagy Márton századának átadásáról. 

73 

Az idősebb Barkóczy, a Mikházy Györgynek írt utasításban szereplő ifjabb Barkóczy Ferenc édesapja. 
74 Bánkúti, 1996.1. k. 359. o.: „Rosy". Vö. a 33. jegyzettel. 
75 

Egy „jel segítségével beszúrás a bal lapszélen: úgj mint Nagy Istváné es Petőé. Pető Ferenc főhadnagy
ra 1. Bánkúti, 1996. I. k. 128. o. 

Az eredetiben így, ékezet nélkül. Lehetséges azonban, hogy nem Polgár századának feléről, hanem az 
egész Polgár-/e7e századról van szó. 

77 
Ismét arról van szó, mint a 66. jegyzetben. 

78 
Helyesen: Gundelfinger Dániel ezredes. (Gundelfinger János ekkor Abaúj vm. alispánja volt.) 

79 
Bánkúti, 1996.1. k. 359. o.: „demeritumához". Vö. a 33. jegyzettel. 

80 
Egyébként, ami a redukciót és a többit illeti, mint az előzőekben. 

81 
Mint a 63. jegyzet. — 616 — 



2. 
Besztercebánya, 1707. január 10. 

Bercsényi Miklós tervezete öt lovasezred redukciójáról 
(MOL G 28. V. 2. c.) 

Authenticum 82 

Besztercze 10 íanuarii 1707. 

Series expeditionum in facto rectificatoriae reductionis regiminum 

Retey György keze alat lévő ezernek reductioia 

f 1. vice kapitány companiája 
kiben másodikbúi 67 

8dikbúl 21 

2dik Gönczy Györgi companiáia 
kiben negyedikbűi 

elsőbűi 
42 
26 

harmadikbúi 4 
ódikbúl 1 
7dikbűl 1 

Aba Uy / 8dikbúl 10 

Vármegyébűl \ 3dik Fövenyessi companiáia 
kiben 9dikbűl 54 

8dikbúl 30 

Torna 
vármegyébűl 

v 

;} 

84 

} 84 

4dik Butévő companiáia, a' ki a' fő 
stráza mestere leszen 

5dik Mező János companiáia 

6dik Buda Gergely vice hadnagi 
companiáia. Fő hadnagyságh vacal. 

7dik Laib compania, kiben 
magáibúi 41 
3dikbúl 2 
4dikbűl 1 
5dikbűl 1 
ódikbúl 13 
7dikbűl 19 
8dikbúl 1 
Abauy vármegyéből 4 

Ezek mégh nem 
^ revideáltattak 

y 82 

Itt: hiteles példány, azaz a korábbiakhoz képest javított, érvényes változat. (Az itt közölt tervezet mellett 
ma is megtalálható egy némileg eltérő korábbi példány.) 

83 
Kiadványok sora az ezredek kiigazító redukciója tárgyában. 
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Borsod 
vármegyébűl 

Torna vármegyébűl Szálainál 
Bezzeghnél 
Retey Jánosnál 

8dik compania Pongracz Kristófé 
hatodikbúi 
lsőbűl 
2dikbúl 
4dikbűl 
9dikbűl 

33' 

22 "Ï 
2 
7 
1 

18 

y so 

83s 

9dik Szakmary János sereghe 
Borsod Retey János ezer[é]bül 

vármegyébűl ] Bezeghébűl 
Szalaiébúl 

84 

lOdik Csiba Mihály companiáia 
Posony J Csalóközi Posony vármegyei 

vármegyébűl | Komarom vármegyei 
Győr vármegyei 

Mosony vármegyei 
Szalaiébúl Mosón vármegyei 
Sopronbúi magha compam'a/ábúl 
Retey Janóstul Soprony[i] 
Veszprimbül magháiébúl [!] 
Retey Jánosibúi Veszprémbűi 
Vasbúi maghaibúl 
Rétey Jánosibúi 

9 
1 
2 
1 
2 
3 

13 
1 

73 

> 32 

M05 

Posony f 1 ldikcompam'a Rétey János ezeribűl Asztalos 
vármegyéből *- companiáia cum tota sua Ima plana ex personne N° 

Nyitra S 12dik Szécsi Péter Nittra vármegyei companiárul 
vármegyéből Retey Janóstul 

Ellemben ki kel adni: 
Retey Jánosnak Tótth Márton companiájából reducalt Nemei 
Gömör vármegyei katonákat 
Gömör vármegye/e/ceí Pongracz Kristoph companiaiabúl 
Ugyan Pongracz companiaiabúl 
Liptait Bezzeghnek 
Thuroczit 
Threncsinit 
Nyitrábúl Bezzeghnek 
Ghömörbűl Rétej Jánosnak Gönczj Györgyébül 

97 

93 

79 
22 

13 
1 
2 

16 
38 7 

14-ről javítva 
32-ről javítva. Ez a három sor is a következő 8. kompániához tartozik. 
82-ről javítva. 
Ez a sor utólag beszúrva. 
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Szalay Pál ezerének reductioia 

AbaUy 
vármegyei 

AbaUy 
vármegyei 

f 1. Laib compania Abauy vármegyébűl magha 
companiajábúl personae N° 90 

2dik Vice kapitány companiaia 
magháibúl iutot 51 
8dikbúl 28 

J 3dik Fő stráza mesteré 
magháibúl iutot 44 
lOdiksereghbűl 44 

4dik Fekete Lászlóé 
jutót az 5dikbűl 

9dikbűl 
4dikbűl 

5dik Zerghelyié 
második companiaiábúl jutót 71 
lldikbűl 8 ^87 
Rétey János ezeribül Abaúy vármegyébűl 8 J 

} 

} 

Zemlény 
vármegyei 

f 6dik Marusié 
ódikbúl 
13dikbúl 

jutót 

7dik Kántor Péteré jutót 
8dikbúl 
3dikbúl 
5dikbül 

8dik Hanghossié iutot 
Kilenczedikbűl 
lldikbűl 

59 
42 J" 

41 
40 

101 

} 
9dik Mező István companiaia, jutót Rétey Györgi 
ezeribül Zemlény vármegyei katonákkal és magha 

^ prima plánával 72 

88 Helyesen: 88. 
89 80-ról javítva. 
90 

Marossi András főhadnagy. L. Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve. 1706-1709. Közli 
Thaly Kálmán. Budapest, 1901. 551. o. (1707. július 12-én kelt bejegyzés.) 
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Sepes vármegyei 

Sáros vármegyei 

Ungh vármegyei 

Bihar vármegye/ 

Erdélyi 

Lengyel országhi 

Horváth országhi 

Beregh vármegyei 

Ezekhez accédai Sáros vármegyei 
Retey György ezeribűl 
Bihar vármegyei 
Joannes94 Reteiébűl Szabolcsbúi 
Retey Györgiébül Sepes vármegyei 
NB.95 Rétey Jánosibúi Zemplén vármegyei 
Biharbúi 
Ughocsábúl 
Szabolcsbúi 
Szakmárbúl 
Bezeghébül Szabolcsbúi 

} 
} 

lOdik compam'a Gandel [Gundel?] Istváné 
jutót másodikbúi 
4dikbúl 
7dikbűl 

másodikbúi 
negyedikbűi 
kilenczedikbűl 

harmadikbúi 
nyolczadikbúl 

2dikbúl 
ódikbúl 

tizenketedikbűl92 

másodikbúi 
12dikbűl 

12dikbül 

9dikbűl 

1 > 1 

5 
1 
3 

15 
2 
3 
1 
1 
6 
6 

46y 

89 

>43'J 

; 
E converso tartozik ki adni az ezerbül Bakó János sereghét cum sua prima plana et grtgariis 

Nyitra vármegy ebül 44 ""] 
Posonybúl 16 U 62 Bezegh Imrének 
Threncsinbűl 2 

Utólag javítva, talán 66-ról. 
Bizonyosan tizenkettediket kell érteni és nem tizenhetediket, bár inkább ez utóbbinak lehet olvasni az 

eredetiben. 17 kompánia azonban legfeljebb egy-két ezredben volt a redukció előtt. 
93 

38-ról javítva. 
A keresztnév latin rövidítése utólag beírva. 

95 Nota Bene! Valószínűleg a két Rétey megkülönböztetésére hívja fel a figyelmet. 
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Item Szakmáry János sereghibűl prima plana et gragarii 

Borsod vármegyeit 45 
Torna vármegyeit 15 
Mosón vármegyeit 1 
KomaromzY 2 

6096 Retey Györginek 

3 Geczi Gábornak97 

Item ugyan Szakmáry reducált sereghibűl 
Gömör vármegyeit 

Item Bakó sereghibűl 
Honth vármegyeit 
Nograd/í } 

15 Retey Jánosnak 

8 Berthóty Sigmondnak 

Bezzegh Imre ezerének reductioia 

Zólyom 
vármegyei 

Lipto 
vármegyei 

r 1. Laib compania per se 

2dik Polereczky companiája 
Zólyom vármegyei 
Bars vármegyei 
Ebeczky reductiojáigh 

Threncsin < 

3dik Zólyom vármegyei soldos compania, kit 
Berthóty Sigmondtúl kel venni 

4dik Kubinyi László companiája 

5dik Alexay companiája 
Retey Györgi 6dik companiájából 
Szalaiébúl 
Gécziébűl 

6dik Szent Ivany companiája 
Retey Györgiébűl és 
Thurócz vármegyei 
Retey Jánostól Thuroczj 

Arvai 

47 
2 
2 
2 

47 

1 
4 
1 

63 

69 

80 

64 

53 

66 

63-ról javítva. L. a köv. jegyzetet! 
Utólag beszúrva: A korábbi kapcsos zárójelet felosztva utóbb az egy mosoni és két komáromi katonát 

nem Réteyhez, hanem Géczyhez rendelték. 
Az ezred korábban Sréter Jánosé volt, akit időközben tüzérségi főfelügyelővé neveztek ki. Az itt 

szereplő századparancsnokok közül Pollereczky Mátyás (2. compania), Kubinyi László (4. comp.), Saskői 
Mihály (8. comp.) és a Berthóty Zsjgmondnak átadandó Tihanyi György egyaránt Sréter főhadnagya volt 
1704-1705-ben. Pollereczkyre 1. Zachar József: Idegen hadakban. Budapest, 1984. (Nemzet és emlékezet.) 
251. o. Kubinyire és Tihanyira 1. a Hont vármegyei nemesek 1705. márciusi összeírását: MOL G 16. I. 2. d. 
fol. 403. Saskőire 1. MOL G 19. II. 2. i. fol. 118. 

— 621 — 



Posonbúl 

7dik Retey János szexéből vice kapitány Kö-
röskényi magha stabián kívül viszen ki katonát 10 

Saskői companiájából 16 
Szálainál 16 
Bars vármegyei, mígh Ebeczkié 
reducáltatik 14 J 

y 56 

Nyitrábul 

Poson 
{ 8dik Saskői companiája 

9dik Bakó János companiája 
Szálai ezeribül 

lOdik Ocskaj Uram ezeribül kel ki telni 

44 
16 } 

48 

60 

Ellenben tartozik ki adni Berthoty Sigmondnak vice kapi
tányát, Vaida Andrást companiástúl Noghrad vármegyeit 49 
Hontit Polereczky companiájából 15 
Item Tihanit Ima plánával noghradit 63 
Alexay compan/a/dbúl Hontbúi 16 

Retey Györginek Tornábúl 
Borsodbúi 

Retey Jánosnak Gömörbül 

Szálainak Szabolcsbúi 

11 

3 

6 

6 

Gömör 

Retey János ezerének reductioia 

1. Soldos Ecset István companiábúl kel ki telni személynek n° 80 

2dik ugyan soldos Szakmari Miklós 80 

ë 3dik ugyan a' meg erigálandó soldos compania, kinek vácál planáia 80 

4dik Laib companz'a Gömör vármegyei 76 

5dik Fő stráza mester companiája 93 

6dik Molnár Gergely companiája, kiben van Gömör vármegyei 88 

7dik Rétey György ezeribül Thót Márton companiái, kiben vagyon iuxta 
reductionem Gömör vármegyei katona 79 
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<Ebeczki 

8dik Komiaty András compawa/a, kinek leszen ugyan Retey György ezeribűl 
3 

22 
15 
6 
2 

} 25 "\ Gönczy Györgi companiájából 
Pongracz Kristófíbúl 

Szálai ezeribűl Szakmáry János reducált compania(já]búl 
Bezeghébűl, Vajda András companiájából 
Géczy Gábor 4dik és 5dik companiájából 
Item maradnak Bars vármegyébűl Ebeczki ezerének reductiojáig 5>101 

Gömör vármegyéből 
NB. Oczkaitul vészen 37102 J 

m <53> w 

marad 851 0 0 

Kis Honth < 

NB. Balogh^ 
Istvánnak 

9dik Hainal János companiáia, a' kis Honthi 
compam'cíval 92 

lOdik compania a kis Honth vármegye soldos, kit 
^ Berthoty Sigmondtúl kel kezéhez venni 

Ellemben a' magha ezeribűl kel ki adni103 <Bezegh«ek>104 

Posony vármegyeit 10 
Zólyom vármegyeit 2 I Az vice kapitány 
Thuróczit 4 [ lmaplanájával 
Arvait 1 

Ebeczkinek { Item Nyitra vármegyei Szécsi Pétert egész companiástól 93 
Item Bars vármegyeit, <a' meüy> 5105 

Retei György 

<Item> Retey Györgynek 
Torna vármegyébűl 
Borsodbúi 
AbaUy 

7 
36106 

{ Item Asztalost companiaiástúl [!] Posony 
vármegyébűl108 

Sopron vármegyébűl 

Geczi "C Géczy Gábornak Komarom vármegyeit 

10 

12 

Ebbe az utóbb törölt összesítésbe beletartozott az 5 kihúzott Bars megyei katona Ebeczky ezredéből, de 
nem számolták még bele az Ocskay-féle 37 Gömör megyei katonát. 

83-ról javítva. (Ez a helyes végösszesítés.) 
Ezt a sort azért húzták ki, mert alább az Ebeczkynek kiadandó katonák közt szerepeltetik. 

102 
Ez a sor utólag beszúrva, ezért javították az összesítést is. 
A „kel ki adni" szavakat ,Jci megyen"-iö\ javították. 
Mint a bal szélen és az utolsó sorban is javították: Réthey János alezredesét, Köröskényi Lászlót nem 

Bezzegh Imre ezredébe, mint előbb tervezték, hanem galántai Balogh István ezredébe helyezték át szintén 
alezredesnek. 

105 Ez a sor utólag beszúrva. Vö. a 101. jegyzettel. 
35-ről javítva. 
Ez a sor utólag beszúrva. Előbb Szálai Pál ezredébe akarták adni. L. alább a 109. jegyzetet. 
A létszám nincs kitéve. 
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{ Vaidának i Berthoty Sigmondnak Nograd vármegyeit 

Szálainak •< 

r Szálainak Zemlény vármegyeit 
<Abauy vármegyeit 
Ughocsait 
Szabolcsit 
Biharit 
Szakmarit 

34 

2 
8>109 
1 
1 
3 
1 

NB. vice kapitánynak110 Balogh István111 ezerébe kell menni ugyan vice 
kapitánysághra. 

Berthoty Sigmond regimentyinek reductioia 

Noghrad 2dik rNoghrád vármegye 3 soldos sereghei 
3dik J 

4dik "1 
Honth 5dik vvármegye soldos 3 sereghe 

6dik J 

7dik a' Szécsény seregh Ebeczky ezerébül 

8dik a' Korponai seregh 

9dik Vaida András, a' ki vice kapitányais leszen Bezeghibül 

lOdik Tihany Noghradbűl Bezzeg/z ezeribül 
Accédai ezekhez az Rétey János ezeribül Noghrád vármegyébül 34 ^\ 

Szalaiébúl 2 
Gécziébül 4 
Rétey Györgyébül 1 

Honthbúl Retey Györgyébül 
Rétey Jánosibúi 
Bezeghibül 
Géczi Gaboribúl 
Szalaibúl 

Pest vármegyei Rétey György 
Géczi Gáborébul 

49 

63 

17 
31 

6 
6 

> 111 

J 

Ezt a 8 abaúji katonát utóbb Rétey György ezredéhez rendelték, ezért húzták ki a sort. Vö.a 107. 
jegyzettel. 

Köröskényi Lászlónak. 
Bezzegh Imre nevéről javítva. 
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Ebeczkiébül Pesti 
Nógrádi }• 132 
Nagy Honti 

Ocskaitul Honti 
Nograd 

[A lap alján számolás:] 112 
111 
132 
25 

380 
480 
860 

[A füzet hátoldalán:] 1707Reductio 

11 Az összeadás Berthóty Zsigmond ezredére vonatkozik: a Bezzegh Imrétől átadandó 9-10. kompánia 
összege 112 fő, a további számok a még innen-onnan hiányzó katonákat összegzik: 111, 132 és 25 fő. Az így 
összesen 380 főhöz bizonyára az egyenként 80 fős vármegyei zsoldos századokat adták hozzá: 6 X 80 = 480 
fő. A végösszegbe (860 fő) nem számolták bele a szécsényi és korponai sereget (7-8. kompánia). 
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A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A TÖBBSZÖR HIVATKOZOTT IRODALMI MUNKÁK JEGYZÉKE 

MOL Magyar Országos Levéltár 

G 16.1. 2. d. 

G 19. II. 2. i., IL 3. a. 

G 28. V. 2. c , e. 

G 16. Rákóczi-szabadságharc levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
levéltára. I. 2.: Munkácson maradt rész. d. Katonai iratok. 
G 19. Rákóczi-szabadságharc levéltára. Fejedelmi kancellária. II. 2. i.: 
Protocolla Instantiarum, II. 3. a.: Levélfogalmazvány-sorozatok és 
töredékeik. 
G 28. Rákóczi-szabadságharc levéltára. Gyűjteményes rész. V. 2.: 
Katonai iratok, c. Hadszervezetre vonatkozó iratok, e. Katonai ellátásra, 
hadianyaggyártásra vonatkozó iratok. 

Bánkúti, 1976. 

Bánkúti, 1996, 

HK 
K Okit. V. k. 

Markó, 1934. 
Sz 
Thaly, 1905. 

Rákóczi hadserege 1703-1711. Válogatta és a bevezetőket írta: Bánkúti 
Imre. Budapest, 1976. 
Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban. I-II. k. Közreadja: Bánkúti 
Imre. Budapest, 1996. 
Hadtörténelmi Közlemények 
A Nagy-Károlyi Gróf Károlyi család oklevéltára. V. k. II. Rákóczi 
Ferencz fejedelem korabeli oklevelek és levelezések, 1703-1707. Sajtó 
alá rendezte Géresi Kálmán. Budapest, 1897. 
Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Budapest, 1934. 
Századok 
Thaly Kálmán: Ocskay László II. Rákóczi Ferenc fejedelem brigadérosa 
és a felső-magyarországi hadjáratok 1703-1710. 2., bőv. kiad. I-II. k. 
Budapest, 1905. 
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VITA 

LADÁNYI ERZSÉBET 

INDOKOLT-E TELEKKATONASÁGRÓL BESZÉLNI 
AZ 1397 OKTÓBERI TÖRVÉNY VONATKOZÁSÁBAN? 

Válasz Borosy András észrevételeire1 

Vitapartnerem „Iobagio (liber iobagio) - ignobilis. A telekkatonaság és a partikuláris 
nemesség eredete" című, a Hadtörténelmi Közlemények 1998/3. számában (623-629. o.) 
közzétett tanulmányomban az 1397. évi, Temesvárott hozott törvény értelmezéséről 
megfogalmazottakat teszi szóvá. Ellenvetéseit három kérdéskör tekintetében adja elő: 

1.) Nem ért egyet azzal, hogy „telke az osztásos földközösség keretében, a proprius 
népek kezelésében, a nem szabad állapotúaknak is lehetett." 

2.) Helyteleníti azt, hogy „...az 1397-es rendi országgyűlés a hadakozó jobbágyok 
számának meghatározásánál a közszabadokra épített, s ezzel teljesen elhatárolta őket az 
éppen szabadságot nyert ignobilisektől, akik korábbi állapotukban nem tartoztak ilyen 
szolgálattal." 

3.) Nem ért egyet azzal a felfogásommal, hogy a törvényben olyan hadakozó jobbá
gyokról van szó, akiket telekkatonaságként megjelölni nem lehet. 

* 

Az első pontban, melyet Borosy vitat, körültekintően jártam el, hiszen csak telekről 
írok, de nem jobbágytelekről! E tekintetben Bolla Ilona álláspontját fogadom el.2 Bolla 
idézett munkájában különféle jogállású paraszti termelők gazdaságainak hasonló teherbí
ró képességét hangsúlyozza az 1351. évi törvény ama rendelkezését értelmezve, mely a 
kor minden birtoktípusán előírta az ott élőknek a kilenced adását, de különbséget tett a 
világi úri birtok közszabad jogállású parasztsága és a proprius állapotban élő paraszti 
termelők között: „Paraszt és paraszt között a XIV. században az államhatalom nem gaz
dasági, hanem még mindig jogi helyzetük tekintetében tett különbséget."3 Tanulmá
nyomban ez utóbbi (proprius állapotú paraszti termelő) kategóriának a helyzetét és létét 
bizonyítottam és az e tekintetben figyelembe vehető források alapján értelmeztem az 
1397. évi törvény vonatkozó helyét. Ez a kategória egészen a törvény meghozataláig 

Megjegyzés Gericsné Ladányi Erzsébet tanulmányához. Hadtörténelmi Közlemények, 1999. 1. sz., 183-
184. o. 

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon. Budapest, 1998. (A továbbiakban: 
Bolla: i. m.) 209-232. o. 

3 Bolla: i. m. 206. o. 
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proprius volt. A világi úri birtok népéből - az 1298. évi királyi tanácshatározat szerint -
a „rusticus seu iobagio" közszabad eredetű volt, aki a földesúr birtokán egyre inkább pa
raszti terheket teljesítve, ám az aurea libertás minimumát - a szabad költözést - meg
őrizve élt tovább. Ezért a világi úri birtokon élő iobagiónak és a királyi és egyházi birtok 
ignobilisémk megkülönböztetése elengedhetetlen, miként azt tanulmányomban bizo
nyítottam. A világi úri birtokon élő, hadakozásra fogható jobbágy megítélésénél a már 
korábban elnyert jogállapot a döntő (ezért sajnálatos, hogy Borosy az 1298. évi törvény
hez csatolt tanácshatározat általam adott értelmezését figyelmen kívül hagyja és így 
vonja le elsietett következtetését), közéleti szereplésük, hadakozásuk - adott esetben az 
ország hadában való részvételük - lényeges jele volt közszabad státusuknak.4 

* 

A királyi és egyházi birtok proprius népének hadakozókra, illetve paraszti gazdálko
dást folytatókra - s annak megfelelő terheket viselőkre - történő tagolását, valamint 
„nobilis" és „ignobilis" megjelöléssel való megkülönböztetését korabeli források iga
zolják. A szabad költözést éppen elnyerő ignobilis korábban kialakult, vázolt körülmé
nyei miatt hadakozásban nem vett részt, s ezt a szokatlan terhet nyilvánvalóan ama bir
tok ura sem kívánta vállalni, amelyen a szabad költözést elnyerő élt. Ezért aztán a 
hadakozó elemet 1397-ben és 1435-ben különös gonddal, nagy körültekintéssel határoz
zák meg a törvények. 

1397: „...országunk bárki bárója és birtokos nemese helyzetének és vagyoni erői le
hetőségének mértéke szerint, vagyis minden húsz jobbágyából egy pharetrariust tartozik 
hadba vonulók módjára felszerelni és legalább a pogányok elleni mostani háború tarta
mára a hadba magával vinni és a seregbe vezetni (in ipsum exercitum...secum ducere et 
exercituare facere)."5 

1435: „...minden egyes báró, előkelő és birtokos nemes domíniumainak mennyisége 
szerint, ti. minden olyan harminchárom jobbágy után, akinek saját sessiója és földje van, 
miként más jobbágyoknak a birtokokon (in possessionibus), amelyeken élnek, és a többi 
jobbággyal együtt viselik a censust, a collectât, ajándékokat és az urak egyéb servi-
tiumát, egyet, száz után hármat, és így tovább a többi után..." ti. minden száz után 3-3 
lovas pharetrariust, aki elsorolt fegyverei alapján „...alkalmas és megfelelő a hadakozás
ra, személyesen élükön járva tartozik az ország minden egyes általános hadába vezetni; 
azok pedig, akiknek harmincháromnál kevesebb jobbágyuk van, a maguk jobbágyait, 
akik vannak nekik, mások jobbágyaival úgy kötelesek együttesen összefogni és számba 
venni (coniungere et connumerare), hogy mindig mindegyiküknek harminchárom jobbá
gya után az előbbi módon felfegyverzett és felszerelt egy pharetrarius küldessék az álta
lános hadakba."6 

4 Bolla: i. m. 63., 132. o., valamint 125-143. o. 
F. Dőry-G. Bónis- V. Bácskai: Décréta Regni Hungáriáé 1301-1457. Budapest, 1976. 1. k. (A további

akban: DRH I.) 161. o. 
6 DRH I. 279. o. 
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Azaz mind 1397-ben, mind 1435-ben csak a nemesi birtokon élő jobbágyokról ír a 
törvény. 1435-ben a jobbágy sessiója és földje azért fontos, minősítésre alkalmas mérce, 
mert 1411-ben törvény mondja ki a feltételek létét, midőn különbséget tesz a „porta 
intégra" és a „válva seu parva porta /media porta" között.7 1435-ben a törvényszövegben 
alkalmazott „sessio" alapján már lehet telekkatonaságról beszélni, de ez a telekkatónaság 
változatlanul csak a nemesi birtok vonatkozásában fordul elő, pedig jobbágytelek más, 
pl. egyházi birtokon is volt. A nem a telkek, hanem a telkes jobbágyok száma szerinti 
hadba küldés az 1435-ös törvény idézett részében is megtalálható.8 

Borosy András 1971-1972-ben írt munkáit ismerem. Annak kifejtését azonban szük
ségesnek tartom, hogy mivel az 1397. évi októberi törvény a katonaállításról írva a job
bágytelek (sessio, porta) egyetlen szinonimáját sem említi - amint Borosy szintén elis
meri, - azért 1397-re vonatkoztatva a telekkatonaság szót bármilyen szempontból hasz
nálni korszerűtlenség. A telekkatonaságot - törvényszöveg alapján - 1435 előtt nem jo
gosult említeni, mert ismereteink szerint 1435-nél korábban a jobb ágy telekkel kapcso
latban a törvények sem teszik ezt. Borosy mostani véleménye, mely szerint „Bár a két 
dekrétum nem mondta ki, hogy a jobbágyok, vagy a jobbágytelkek után kiállítandó kato
nák személy szerint jobbágyok lettek volna, nagy többségük természetesen az volt, más
honnan nem is igen vehettek volna a földesurak...", ellentétes korábbi nézetével.9 

Az 1397. évi törvény világi urak és jobbágyaik viszonyát urak és közszabad eredetű 
(nem pedig proprius függésű) népek viszonyaként tárgyalja, miként az 1298. évi tör
vényhez csatolt királyi tanácshatározat is. 

' DRH I. 233. o. 
A kérdésről Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezet

ben. (Értekezések a történeti tanulmányok köréből. Uj sorozat 60.) Budapest, 1971. 16-17. o. 
9 Uo. 36. o.: a Szerző az 1398. november 13-án kelt, Pozsony megye nemeseihez küldött királyi mandá

tumra hivatkozik. Az oklevélben: „minden jobbágyotok huszadrészével felkelve ... tartozzatok exercituacionis 
more útra kelni." Uő. ide vonhatónak ítéli meg az 1399. január 25-én a királynak Ung megyéhez küldött okle
velét: i .m. 37. o. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

SIEGLER EGON 

HARCOK A ROKIETÁN 

1944 július - augusztus 

A magyar 1. hadsereg 1944 július végi, augusztus eleji védelmi harcainak azon rész
küzdelmei, melyek a részben kiépített Hunyadi-állás vonalát képező Makowicza-, Javo-
rowa-, Jawornik Gorgan- és Rokieta-magaslatok birtoklásáért 1000 méter magasságban 
folytak, a magyar királyi honvéd alakulatok erőn felüli helytállásának örökké emlékeze
tes példái maradnak. E harccselekményeknek köszönhetően hiúsult meg a szovjet 17. 
gárda-lövészhadtest átkaroló jellegű, kezdetben folyamatos előrenyomulása és ebből a 
védővonalból indult meg a hadsereg VI. hadtestének sikeres ellentámadása, mely egy 
időre a Tatár-hágón való áttörés tervének feladására késztette az ellenséges hadvezetést. 

Mint a nagyváradi parancsnokságú 25. gyaloghadosztály felderítő osztályának egyik 
alosztályparancsnoka, kerékpáros századom élén aktív részese voltam a Rokieta-
magaslatok (1111 és 1104 m) körüli harcoknak. Visszaemlékező, egyben történeti fel
dolgozásnak is szánt írásom célja e részleteiben még feltáratlan, stratégiai fontosságú 
harccselekmény megörökítése volt, melyet a határozott vezetés és a kötelességtudó, ál
dozatkész alárendelt csapatok együttes cselekedeteként kívántam bemutatni. Századpa
rancsnoki beosztásomból, illetve alakulatomnak az 1111 méteres Rokieta-magaslat kele
ti, ellenség felőli lábánál való elhelyezkedéséből kifolyólag kétszeresen is „alulné
zetből". A VI. hadtest 1944. július 18. és augusztus 10. közötti rövid harctudósítását, s 
benne néhány részletet a 25. gyaloghadosztály naplójából az események szélesebb átte
kintése végett építettem be feldolgozásomba. Munkám az 1944 július végi, augusztus 
eleji harccselekmények rövid elő- és utótörténetét is tartalmazza. 

A 25. gyaloghadosztály mozgósításától az 1944 május -júniusi galíciai harcokig 

A 25. gyaloghadosztály, melynek kötelékébe a 25. felderítő osztály kerékpáros szá
zada is beletartozott, az 1. hadsereghez másodízben mozgósított seregtestek egyikét je
lentette. Első parancsnoka vitéz Ibrányi Mihály vezérőrnagy volt, akit 1944. július 2-tól 
vitéz Kozma István vezérőrnagy váltott fel. A 27. székely könnyühadosztállyal együtt 
1944. március 22-én mozgósították, de a honvéd vezérkar március 29-i, megváltozott 
intézkedése alapján a Nagyvárad, Szilágysomlyó és Margitta által határolt gyülekezési 
területről csak április 25-én kezdte meg felvonulását a hadműveleti területre, Rahó -
Visóvölgy - Máramarossziget - Tatarow kirakó körzet megjelöléssel. 

A közel 20 000 fős seregtest egyike volt azon nyolc gyaloghadosztálynak, melyek a 
honvédség 1943. október l-jén életbe lépett szervezési rendelkezése alapján alakultak 
meg. A korábbi hadrendszervezésektől eltérően három gyalogezreddel (1., 25. és 26.), 
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négy könnyű tábori tüzérosztállyal (2., 25., 26., és 79.), egy gépvontatású közepes tüzér
osztállyal (IX.), egy-egy utász- (59.) és híradózászlóaljjal, egy felderítő osztállyal, egy 
tüzér mérőszázaddal, egy önálló légvédelmi gépágyús üteggel, illetve egy-egy fogatolt és 
gépkocsizó vonatosztállyal rendelkezett. A felderítő osztályok új alakulatai voltak a 
gyalogos seregtesteknek. Közvetlen alosztályai páncéltörő ágyús, aknavető, távbeszélő 
és árkászszakaszokból állottak, s hadrendjükbe került még egy-egy huszár- és kerékpá
ros század, illetve egy 4 db Csaba típusú páncélgépjárművel rendelkező páncélgépkocsi 
szakasz is. A 14. kerékpáros zászlóaljból, illetve a IX. hadtestközvetlen huszárszázadból 
felállított 25. felderítő osztály nem rendelkezett páncélgépkocsi szakasszal, helyette a 13. 
felderítő osztálytól egy szervezetszerűen alárendelt gépvontatású nehéz páncéltörő ágyús 
szakaszt osztottak be hozzá erősítésképpen. A közel 800 fős alakulat parancsnoki tisztét 
Muhoray Emil ezredes látta el. 

Mint 1942. június 18-án avatott hadnagy kerültem az 5 tisztből, illetve 213 főnyi le
génységből álló kerékpáros század élére, mely a századtörzsből, három kerékpáros lö
vészszakaszból, egy részben gépkocsizó nehézfegyverszakaszból, s a századvonatból 
állt. Szakaszparancsnokaim Kiss József, Csapó János, Tamás Tibor tartalékos zászlósok, 
illetve dr. Benedek Dezső hadapród őrmester voltak. A század legénysége negyedrész
ben 2. és 3. évét szolgáló tényleges, Somogyból származó, illetve délvidéki horvát és 
muraközi vend nemzetiségű honvédekből tevődött össze, a többiek javarészt erdélyi 
(Szatmár vármegyei) átképzettek, valamint budapesti és Budapest-környéki tartalékos 
állományúak voltak. Júniusban pótlásként kb. 40 fő Bihar vármegyéből, illetve a Sár
közből származó, a keleti hadszínteret már megjárt tartalékost kapott a század, Waretzi 
János hadapród őrmester vezetésével. Csapó János, dr. Benedek Dezső és Waretzi János 
ún. erdélyi átképzett tartalékos tisztek voltak, vagyis első kiképzésük még a román had
seregben történt. Alakulatom fegyverzetét szakaszonként 3 - a nehézfegyverszakaszban 
kerékpárra szerelt - golyószóró alkotta, ezen felül a nehézfegyverszakaszba 2-2 nehéz
puskát és gránátvetőt is rendszeresítettek. Az utóbbi szakaszban a 3 állványos golyószó
rót kerékpáron, a 2-2 nehézpuskát, illetve gránátvetőt gépkocsin szállították. A század 
járműállományát a 148 kerékpár mellett egy (Mercedes) terepjáró századparancsnoki 
személygépkocsi, 4 (Krupp) terepjáró csapatszállító gépkocsi, 2 (Ford) tehergépkocsi és 
egy motorkerékpár jelentette. 

Az elhúzódott kiszállítás folytán a 25. gyaloghadosztály alakulatai az 1. hadsereg 
Ottynia - Kolomea - Kosow - Kuty vonal elérését célzó, április 17-én megindított táma
dó hadműveletének végső szakaszában estek át a tűzkeresztségen, azon hadműveleti 
szakaszban, amikor a támadó magyar és német csapatok már összefüggő védőállásokat 
kiépített, s onnan gyakori, harckocsikkal is támogatott ellentámadásokat vezető ellensé
ges alakulatokkal találták szembe magukat. A Rahó és Tatarow térségében kirakott, s 
onnan gyalogmenetben, illetve gépjárműveken a Kőrösmező - Tatárhágó - Delatyn, il
letve Rokieta-magaslatok útvonalon felvonuló 25. gyaloghadosztályt fokozatosan és me
netből vetették harcba a német XI. hadtest jobbszárnyán küzdő 1. és 2. hegyidandár tá
mogatására. Két zászlóalja már április 30-án harcba bocsátkozott az 1. és 2. hegyidandár 
közötti hézag lezárására. Május 6-án, a 2. hegyidandár arcvonalszakaszának átvételét 
követően, a seregtestet Peczenizyn elfoglalására utasították. 

A május 15-ig folytatott, váltakozó sikereket hozott harcok során a 25. gyaloghad
osztály alakulatai - az 1. hegyidandár részeivel és a német 16. páncéloshadosztály harc-
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csoportjával - Peczenizynt csak megközelíteni tudták, Markowka és Rungory helység 
nagyobbik részét viszont sikerült birtokba venniük. Ezekben a harcokban javarészt a 
nagyváradi seregtest három gyalogezrede, valamint tüzérsége vett részt, a felderítő osz
tályt csak kisebb feladatokkal, összekötő és felderítő járőrtevékenységgel, erdőátfésülés-
sel, s az egyre inkább megmerevedő arcvonalak közötti ún. „senki földjének" felderíté
sével bízták meg. A kerékpáros század első halottját, Szabó József őrvezetőt egy 
járőrvállalkozás során veszítettük el. 

A felderítő osztály szálláshelye a galíciai harcok alatt Luczki helységben volt, oda 
települt a gyaloghadosztály parancsnoksága, a tüzérparancsnok és a német összekötő 
törzs is. A huszárszázad lovaival a közeli erdőbe húzódott be, századom a falu szélén 
rendezkedett be. Ott, egy hosszú és mély, védett horhosban, 3-5 személyes „barlanglaká
sokat" építtettem ki katonáimmal. A horhos oldalába fúrt barlangok külső falát és bejá
ratát ki-ki egyéni ízlése szerint alakította ki, a fekvőhelyek viszont a Hargitán tanult „re
ceptem" alapján készültek: a keret 20 cm-re a föld felett, azon fél méter fenyőgally, rajta 
sátorlap. Az első hónapokban német ellátást kaptunk (sajt, szárazfőzelék, konzerv), me
lyet a pótlékul kapott hazai szalonnával és hagymával próbáltunk kiegészíteni. 

A 25. gyaloghadosztály zömében Rungoryban, illetve Markowkán vívott harcai má
jus közepére lecsendesedni látszottak, az elért vonalon mindkét fél beásta magát. A se
regtest arcvonalszakasza Kolomeától és a Prut folyó völgyétől délre-délnyugatra Czarny 
Potok - Sloboda Rungorska - Berezow vonalában húzódott. A harcok elültével a felde
rítő osztály eredeti feladata, vagyis a középszintű felderítés megváltozott: a seregtest 
„vastartalékaként" a nagyobb ellenséges betörések felszámolásával bízták meg. Ez az 
önállóan alkalmazott huszár-, illetve a kerékpáros századra hárult, mivel a páncéltörő 
ágyús szakaszok a seregtest páncélelhárító rendszerében foglaltak helyet, az árkászsza-
kasz pedig az 59. utászzászlóalj keretében az utánpótlási vonalakat építette és rejtette. 

Kerékpáros századomat először május 16-án riadóztatták. A szovjet csapatok, zászló
aljnyi erőben, beszivárogtak a Kluczow helységtől nyugatra levő Dubowy 688-as há
romszögelési pont erdős területére, s alakulatomat ott szándékozták bevetni. A felsőbb 
utasítás úgy rendelkezett, hogy a közbeeső szakaszon észlelt „néhány partizánt" küzdjük 
le. E szépítő helyzetközlésnek súlyos következménye lett. Szinte belebotlottunk egy el
lenséges zászlóalj szilárd védővonalába, s a nem várt fogadtatás számos (köztük 3 tiszti) 
sebesültjébe és halottjába került a századnak. A helyzet rossz felmérése, az ellenséges 
géppisztolyok elleni, eladdig ismeretlen harc, az ellenünk alkalmazott zsákmányolt ma
gyar géppuskák megtévesztő hatása, s a fedett lövészkutakban védekező szovjet csapa
tok okozta egyéb nehézségek révén számos harci tapasztalatra tett szert az állomány. 
Dubowy birtokba vételére indított támadásunkat, a 26/III. zászlóalj, egy hegyivadász 
század, egy német felderítő lövészszázad, illetve némi tüzérség támogatásával csak har
madnap tudtuk folytatni. A magaslat tartós bevétele után egy ideig még tartani kellett 
állásainkat, míg végül, a gyalogságnak átadva azokat, mehettünk vissza Luczkiba. 

A harci tapasztalatok hasznosítására később bőven volt alkalmunk. A német XI. 
hadtest zarzeczei, frontvonal mögötti kiképzőtáborában lefolytatott néhány napos kikép
zést követően június 6-án ismét riadóztatták századomat. A sorozatos, általában tüzér
séggel is támogatott, zászlóalj-erejű támadások felemésztették gyalogezredeink minden 
tartalékát; ezúttal az 1. gyalogezred egyik zászlóaljánál roppant össze a védelem. Egy 
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szovjet helyi betörés által két kisebb szárnytámpont között veszélyes hézag keletkezett. 
Az első ellenséges rohamot - a hadosztályparancsnokság kiértékelése szerint - a zse
bükben őrzött régi váll-lap visszaszerzésének reményében egy büntető zászlóalj részegre 
itatott emberei hajtották végre. 

A feladat nem tűnt könnyűnek: a helyzet jobbra és balra egyaránt tisztázatlan volt; a 
rést végül az 1. gyalogezred arcvonal mögötti tisztesiskolája számolt fel, lőszer fogytán 
gyalogsági ásóval, úgy, hogy közben a heves ellenséges rohamokkal szemben saját állá
sainkat is védenünk kellett. A keskeny, vízzel telt árkok előtt nemegyszer kemény kézi
tusára került sor. Lőszert, élelmet csak a sötétség beállta után kaphattunk, vizünk nem 
volt, azt is gázálarctokban kellett hátulról előre hozatni. 

Ezen egyhetes, kimondottan gyalogsági harc alatt két „öntevékeny" lépésre is el
szántam magam. Egyrészt, amikor késett az utánpótlás, egy előre megszervezett -java
részben vételezőkből, műszerészekből, gépkocsivezetőkből és szakácsokból álló -
„harccsoport" 24 órás bevetését rendeltem el, másrészt a harcolók közül napi váltással -
tisztálkodás, illetve pihenés céljából - minden este hátra küldtem egy kisebb csoportot. 
A június eleji bevetést követően a hónap második felében, illetve július első harmadában 
a Luczkihoz közel kijelölt, második védővonalnak szánt ún. Prinz Eugen-állás építésé
ben is részt kellett vállalnunk. 

Az 1. hadsereg arcvonalának áttörése 
(1944. július 23-25.) 

1944 június közepén a galíciai és ukrajnai hadszíntéren ismét felgyorsultak az ese
mények. A szovjet csapatok június 21. és 23. között több helyen előbb a német Heeres
gruppe Mitte (Közép Hadseregcsoport) arcvonalát törték át, majd július 13-tól a Heeres
gruppe Nordukraine (Észak-Ukrajna Hadseregcsoport) védőszakasza ellen fordultak. Az 
1. Ukrán Front Tarnopol és Brodi területéről meginduló seregtestei a német 4. páncé
loshadsereg koveli állásain túljutva szinte akadálytalanul nyomultak előre nyugati irány
ban, s a magyar 1. hadsereggel szomszédos német 1. páncéloshadsereg arcvonalának át
törését követően megközelítették Lemberget. 

A kérdés az volt, hogy az elért sikerek hatására a szovjet hadvezetés a Kárpátok vo
nalának áttörésére rendeli-e csapatait, vagy minden erejét nyugati irányban összponto
sítja. A felettes német hadseregcsoport-parancsnokság elsősorban a nyugati irányú elő
retörés elreteszelését tartotta fontosnak, az 1. hadsereg parancsnoka viszont, a „leg
felsőbb helyről kapott magyar utasításoknak" megfelelően, a Kárpátokra akarta vissza
vonni csapatai arcvonalát. A német rendelkezéseket csak részben teljesítő, de veszé
lyeztetetté vált saját hadserege visszavételében is határozatlan Beregfy Károly vezérez
redest később ezért mentették fel beosztásából, s helyette július 26-tól ideiglenesen 
Farkas Ferenc altábornagyot, a VI. hadtest parancsnokát bízták meg az 1. hadsereg pa
rancsnoki teendőinek ellátásával. A Lembergnél bekövetkezett események miatt a német 
hadvezetés négy német seregtestet és egy hadtestparancsnokságot vont ki a magyar arc
vonalból, ennél fogva a korábban a német XI. hadtestparancsnoksághoz tartozott 24. 
gyaloghadosztály a VII., a 25. gyalog- illetve a 18. tartalék hadosztály pedig a VI. had-
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testparancsnokság alárendeltségébe került. Számottevő német alakulat az 1. hadsereg 
arcvonalán ezt követően nem maradt. 

A szovjet hadművelet - mely az 1. hadsereg északi szárnyának védelmét teljesen fel
borította -július 23-án reggel 8 órakor vette kezdetét a magyar arcvonalon. A szovjet 18. 
hadsereg seregtestei a VII. hadtestbeli 7. és 16. gyaloghadosztály válaszvonalán áttörték 
az állásokat, s áttörésüket július 24-én délig Ottyniáig mélyítették ki. A tőlük jobbra el
helyezkedett 24. gyaloghadosztály balszárnya mögé került ellenséges csapatok áttörése 
miatt a nap folyamán a Prinz Eugen-állást már nem lehetett tartani, az 1. hadsereg leg
főbb célja a továbbiakban Nadworna és Delatyn körvédelmi központok védelme volt. A 
megrendített VII. hadtestbeli seregtestek néha pánikszerű visszavonulása szükségessé 
tette a VI. hadtest harcok által még nem érintett balszárnyának visszavételét. 

Július 25-én reggel Delatyn-irányú támadásával a szovjet 17. gárda-lövészhadtest két 
seregteste is harcba bocsátkozott az 1. hadsereg déli arcvonalszakasza ellen. A nap fo
lyamán - a pánik átterjedése folytán - már a 18. tartalékhadosztály csapatai is megkezd
ték visszavonulásukat, de nem a 25. gyaloghadosztállyal közös sávhatár mögötti, Mlo-
diatyn helységnél levő reteszállást foglalták el, hanem Delatyn felé hátráltak. A 25. 
gyaloghadosztály balszárnya ezzel teljesen fedezetlen maradt, s a két seregtest között 10 
kilométeres megszállatlan rés keletkezett, melyen át a szovjet csapatok, a helyzetet ki
használva, benyomultak Czarny Potok és Oslawy Biale területére s Oslawy Bialén el
vágták a Delatyn és Luczki közötti fontos útvonalat. Az ellenség előretörése nem csak a 
25. gyaloghadosztály balszárnyán teremtett válságos helyzetet, de veszélyeztette a Prut 
völgyében, a Delatyn - Tatárhágó szakaszon visszaözönlő hadseregközvetlen, illetve te
kintélyes számú VII. és VI. hadtestbeli alakulatokat, köztük a 25. gyaloghadosztály vo
natalosztályait is. 

A Rokieta-magaslatok védelme 
(1944. július 26-29.) 

A VI. hadtest arcvonalán bekövetkezett ellenséges benyomulás július 25-én este a 
hadtest jobbszárnyának visszavételét is kikényszerítette, melyről a seregtest korabeli 
harctudósításában az alábbiak olvashatók: „Az új főellenállási vonal egyelőre a régi 
Prinz Eugen-állás, majd a 25. gyaloghadosztály balszárnyán nagy ívben Oslawy Czarne 
É-on át Oslawy Biale É-ra vissza, tehát arra a pontra, ahol a 18. tartalék hadosztály pa
rancsnokától beérkezett legutóbbi jelentések szerint a hadosztály jobbszárnya állt. Az ily 
módon nyert főellenállási vonal a Rokieta-i út Luczki-i kijárata körül alkotott hídfőállás
hoz hasonlít. E hídfőállásra a 25. gyaloghadosztálynak már csak azért is feltétlenül szük
sége volt, mert a csak a napokban járhatóvá tett Rokieta-i úton át teljes gépkocsi és tü
zérségi anyagának kivonására több napra volt szüksége." 

Ennek az arcvonalszakasznak a visszavételével a VI. hadtestparancsnokság kedve
zőbb feltételeket kívánt teremteni a 25. gyaloghadosztály és az 1. hegyi dandár számára, 
hogy az ellenség luczki - mikuliczyni, oldalirányú támadását elzárhassák. Az érintett 
csapatok hátravonása azonban nem volt könnyű. A 25. gyaloghadosztály jobbszárnyán a 
hadosztály tüzérsége, s egyéb, úthoz kötött alakulatai ugyan biztonságban jutottak hátra 
a Rokieta-magaslatok peremvonala mögé, a seregtest balszárnyán viszont, ahol az ellen-
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ség számára nyílt tér adódott, a szovjet támadók mindent elkövettek a Rokietához vezető 
út felső szakaszának birtokba vétele érdekében. 

A 25. gyaloghadosztály eredeti védőszakasza több, 500-600 méter magas kiemelke
déssel tarkított, dombos területen húzódott, a mögöttes terepszakasz, vagyis a Rokieta 
vonulatának előtere - egyben a Prinz Eugen-állás vonala - viszont inkább mezőgazdasá
gilag művelt, nyílt terület volt. Magát a Rokieta 1000 méter magasságot meghaladó, ke
resztül-kasul szabdalt vonulatát sűrű erdő borította. Az egyetlen, az első világháborús 
időkből származó és időközben megerősített luczki - mikuliczyni úttól eltekintve jármü
vek számára majdnem járhatatlan, járőrök, sőt nagyobb harccsoportok számára viszont 
ideális beszivárgási terület volt. 

Alakulatomat július 25-től érintették közvetlenül a harci cselekmények. Reggel a szá
zad még a közeli Prinz Eugen-állás építésén dolgozott, s az ágyúzás, a harci zaj még tá
volabb, Delatyn környékéről hallatszott, mikor Luczkiban riasztottak bennünket. Addig 
alakulatomat általában a gyalogezredeknél történt kisebb, helyi ellenséges betörések el-
reteszelésére vették igénybe, most komolyabb feladat várt rá. A gyors étkeztetés közben 
jött az eligazítás: az ellenség a hadosztálytól balra áttört, a felderítő osztály a hadtest 
tartalékát képezi, menet egy ismeretlen nevű községbe, Delatynon át a Kolomeába ve
zető úton... 

Oslawy Bialéig utunk problémamentes volt, de később ez megváltozott. Az időköz
ben a helyszínre érkezett hadosztályparancsnokkal együtt egy magaslatról megfigyel
hettük a szomszédos seregtest katonáinak visszafutását, s a mögöttük özönlő ellenség 
előretörését. Ezek után továbbjutásunkról már szó sem lehetett. A hadosztályparancsnok 
megváltoztatott szóbeli parancsa így hangzott: a kerékpáros század menjen vissza az ún. 
„olajkutakhoz" (Luczki É, Oslawy Czarne DK), s ott biztosítson, hogy a Luczkitól 
északra levő útelágazáson keresztül a hadosztály tüzérsége és egyéb, járművön szállított 
alosztályai számára a Rokietára vezető út szabadon maradjon. 

A visszaút már komoly akadályokba ütközött. Ellenséges csapatok támadták meg az 
előttünk feltorlódott gépkocsioszlopot, a rajtaütést a felderítő osztály huszárszázada, va
lamint a 13. gépvontatású nehéz páncéltörő ágyús szakasz is megsínylette. Az út végül 
csak századom támadása következtében vált ismét szabaddá. Ellenséggel a hátunk mö
gött, gépkocsironcsok mellett haladva, éjszaka érkeztünk meg az „olajkutakhoz". Mö
göttünk a járművek és a visszavonuló tüzérség szűnni nem akaró zaja hallatszott, előt
tünk, immáron a „senki földjén", feszült csend honolt. 

Július 26-án az előző este a Prinz Eugen-állásba, illetve a Luczki körüli hídfőállásba 
elrendelt visszavonulás az 1. hegyi dandárnál és a 25. gyaloghadosztály jobbszárnyán 
ellenséges behatástól mentesen, zavartalanul folyt le. E napon a 25. gyaloghadosztály pa
rancsnoka, mivel a számára előírt új főellenállási vonalat a szovjet csapatok már részben 
elfoglalták, támadással akarta azt megszállni. A seregteste visszavonása által meghosz-
szabbodott balszárnyán indított vállalkozáshoz az 59. utászzászlóalj, a 66. határvadász 
csoporttól erősítésül kapott 31. határvadász zászlóalj egységei és a 25. felderítő osztály 
részei álltak a rendelkezésére. A történtekről a VI. hadtest korabeli harctudósításába az 
alábbi szűkszavú tájékoztatás került be: 
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„A támadás kezdeti sikerek után estig a 701, Oslawy Czarne É. vonalában elakadt. 
Oslawy Biale-t akkor már kb. 3 zászlóalj erejű ellenség tartotta megszállva. Az eredeti
leg Oslawy Biale-ban lévő l/l. zászlóalj sorsa ismeretlen." 

A támadásban a 25. felderítő osztályból - immáron az egyik gépvontatású nehéz 
páncéltörő ágyús szakasz nélkül - ismét csak kerékpáros századom vett részt. Az utász
zászlóalj és a kerékpáros század között ugyan a felderítő osztály aknavető és nehéz pán
céltörő ágyús szakasza is tüzelőállást foglalt, de végül csak az utászok elhárító harcát 
tudták támogatni, mígnem még aznap, anyagukat már közelharcban mentve, állásaik fel
adására kényszerültek. 

Balra tőlünk az utászzászlóalj, jobbra a határvadász zászlóalj támadott. Az utóbbi, 
még teljes személyi és fegyverállománnyal rendelkezett alakulatnak ez volt az első ko
molyabb bevetése. Nem voltak önbizalom híján. Na persze az első vereség előtt mi is fe
negyerekek voltunk. A határvadász zászlóalj tisztjei között egy volt ludovikás ismerő
sömre is ráleltem. Utoljára szoríthattam vele kezet, mert még aznap elesett. 

A két kilométeres támadási sávban a két szomszéd között kezdetben akadálytalanul 
nyomultunk előre. Az idill azonban nem tartott sokáig. A bal szomszédhoz küldött ösz-
szekötő járőr hamarosan jelentette, hogy az utászok már helységharcot vívnak a mi tá
madási célunk felől özönlő ellenséggel. A szovjet alakulat második lépcsőben támadó 
kötelékei rövid idő múlva előttünk is feltűntek. Oldalirányú tüzünk meglepte őket, de 
aztán bőséges választ kaptunk. Rövidesen tapasztalhattuk, hogy a már előretolt és vona
lunkon túlhaladt szovjetek elsőként bevetett részei mögénk igyekeznek kerülni. 

Döntenem kellett. Éppen csak elértük Oslawy Czarne határát, s már előttünk volt az 
ellenség, sürü tömegben. A jobb szomszédtól ugyan figyelemre méltó fegyverropogás 
hallatszott, de bal szomszédunk minden jel szerint kemény elhárító harcban állt, s visz-
szavonulásra készült, itt saját támadásról már szó sem lehetett. Egy érdemleges feladat 
maradt: megakadályozni, hogy az ellenség elérje a visszavonuló saját csapatoktól zsú
folt, Rokietára vezető utat. Szabad tér alakulatom számára már csak a jobbszárny mögött 
adódott, mely által sikerült elszakadnunk a támadó szovjet csapatoktól, s egy kanyarral 
„besoroltunk" a hátunk mögé már beszivárgott erőik mögé. Ezt a manővert aznap még 
két ízben megismételtük. A harmadik reteszállás elfoglalása után többé nem támadtak 
bennünket, rokietai támadási céljukat tekintve feltehetően már nem voltunk az útjukban. 
Ez bizony nagy szerencse volt, s nem csak kis századom számára. 

Rövid rendezés, lőszerpótlás és étkeztetés után a vonatrészt - a kerékpárokkal együtt 
- a Rokieta peremvonala mögé irányítottam. Útjuk során legalább 500 méteres szintkü
lönbséget kellett leküzdeniük, áldva a sorsot, hogy az előző napihoz hasonlóan, korom
sötétben. A rokietai úton visszavonulókat ugyanis a sötétség egyáltalán nem zavarta, hi
szen - centiméterekre követve egymást - nem is lehetett utat téveszteni. A vonatrészleg 
elindítását követően alakulatom megmaradt részével felkészültünk az éjszakára. 

A nap folyamán a szovjet 17. gárda-lövészhadtest csapatai több támadást intéztek 
Delatyn elfoglalására, s a Dora helység környékére visszavonult 18. tartalék hadosztály
beli részek egyre jobban elszakadtak a tőlük jobbra szintén hátrálni kényszerült 25. gya
loghadosztálytól. A VI. hadtestnél kialakult helyzetet súlyosbítva a késő esti felderítés 
nyomán megállapítást nyert, hogy az ellenséges csapatok nem csak a 25. gyaloghadosz
tály visszavett védővonalával szemben, de a vele jobb felöl szomszédos 1. hegyi dandár 
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előtt is felzárkóztak. A jablonowi völgyben, Berezow Nizny körzetében, kb. 2-3, gépko
csival odaszállított szovjet zászlóalj gyülekezett. 

A 25. gyaloghadosztálynál történt július 27-i eseményeknek a VI. hadtest korabeli 
harctudósítása már bővebb teret szentelt: 

„Kora reggel a 25. gyaloghadosztály jelenti, hogy a Berezow Nizny-i kb. 2 zászlóalj 
erejű ellenség az 1. hegyi dandár (2. hegy i vadász-zászlóalj) arcvonalát Berezow Nizny 
Ny-on áttörte és a 25. gyaloghadosztály jobbszárnya mögött Luczki felé nyomul előre. 
Az 1. hegyi dandár jelentése szerint az áttörés nem Berezow Nizny-nél történt, hanem 
attól É-ra a 25. gyaloghadosztály jobbszárnyán. 

A nap folyamán a 25. gyaloghadosztálytól egyre aggasztóbb hírek érkeznek. A jobb
szárnyát átkaroló ellenség Luczki K. 3 km. útvilláig jutott el. Balszárnyon a felderítők
ből, utászokból és határvadászokból összeállított csoport Oslawy Biale felől jövő ellen
séges nyomásra Oslawy Czarne D-re kitérni kényszerült. A 25. gyaloghadosztály ezek 
szerint két oldalról át van karolva és kényszerhelyzetében ellenséges nyomásra vissza
vonulását a Rokieta gerinc felé megkezdte. 

A 25. gyaloghadosztály ellenséges nyomás alatt Rokieta-ra történt visszavonulása 
szükségessé teszi az 1. hegyi dandár balszárnyának további visszavételét. Intézkedni kell 
a 25. gyaloghadosztály balszárnyának és a 18. tartalék hadosztály jobbszárnyának új 
csatlakozására is. [...] 

A hadtest I. a. (hadműveleti osztály) vezetője délután helyszíni tájékozódásra fel
megy a 25. gyaloghadosztály-parancsnokhoz, ki harcálláspontját a Rokieta Vlk. 1111. 
háromszögelési ponton választotta meg.[...] 

A hadtest I. a. útközben szembetalálkozik a 25. gyaloghadosztály vezérkari főnöké
vel, ki éppen útban van a hadosztályparancsnokság Jamna-i törzsszállása felé, hogy ott a 
25. gyaloghadosztály súlyos helyzetét ecsetelve a Rokieta-i állások felhagyására és 
Mikuliczyn irányába történő visszavonulásra kapjon felhatalmazást. 

A hadosztály vezérkari főnöke a hadtest I. a-val visszafordulva felmegy a hadosz
tályparancsnokhoz, vitéz Kozma István vezérőrnagyhoz, aki a hadosztály helyzetéről a 
következő képet festi: 

A kettős átkaroltság miatt a 25. gyaloghadosztályt ellenséges nyomás alatt fényes 
nappal vissza kellett vonni. A jobbszárnyon küzdő 1. gyalogezred visszavonulni már 
nem tudott és az ezredparancsnok jelentése szerint két zászlóaljával Luczki-tól K-re a 
Kaniugi-i magaslaton be van kerítve. Meg fog próbálni kitörni. A tüzérség és nehéz pán
céltörő ágyúk zömét, valamint az egész seregvonatot a Rokieta-i úton sikerült átmenteni. 

A fényes nappal ellenséges nyomásra történő visszavonulás egyrészt veszteségekkel 
járt, másrészt a kötelékek teljes felbomlására vezetett. Rokieta-i új védőállásában a had
osztályparancsnoknak mindenüvé csak személyes összeköttetése van és a visszavonuló 
részek mind a Rokietán haladnak keresztül. A hadosztályparancsnok dél óta a Rokietán 
állva a visszavonuló alakulatokat állítja meg és egy-egy éppen rendelkezésre álló tiszt 
parancsnoksága alá helyezve személyesen, szóban ad nekik parancsot arra, hogy a 
Capul, Rokieta, Pankir gerinc vonalában, illetve az e vonal előtti erdőszegélyen védőál
lást foglaljanak. 
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E szomorú helyzetet kiértékelve a hadosztályparancsnok javasolja, hogy az éj folya
mán a hadosztály a hadtestparancsnok engedélyével Mikuliczyn-ra vonuljon vissza és 
onnan a kötelékek rendezése után új támadással menjen ismét előre. 

A hadtest I. a. jelenti, hogy ez nem lehetséges, mert a 25. gyaloghadosztály további 
visszavonulása a 18. tartalék hadosztály teljes elvágását és a Pruth völgyi védelem felbo
rulását jelentené. A 25. gyaloghadosztály parancsnoka a hadtestparancsnok e parancsát 
tudomásul veszi és bár hadosztálya további helytállásáért pillanatnyilag a felelősséget 
vállalni nem tudja, kijelenti, hogy a védelem Rokieta-i megszilárdításáért mindent elkö
vet és [...] élve a Rokieta-t el nem hagyja." 

Farkas Ferenc altábornagy, a VI. hadtest - és Beregfy vezérezredes július 27-én dél
utáni távozásával egyben az egész 1. hadsereg - parancsnoka a 25. gyaloghadosztálynál 
is tapasztalt megingott fegyelem újbóli megszilárdítása és a csapatok ütőképességének 
biztosítása céljából július 27-én folyamodott első ízben erélyes rendszabályokhoz. Éjfél
kor kiadott parancsa, melynek végrehajtására az erélyességéről közismert Vincze Lajos 
vezérkari ezredest, a 19. tartalékhadosztály parancsnokát jelölte ki, az alakulatuktól el
széledt katonák azonnali összefogását, az első vonalba való visszavezetésüket, szükség 
esetén, elrettentő példaként, helyszíni felkoncolásukat, illetve rendfenntartó tiszti és le
génységi rajcsoportok felállítását tartalmazta. 

Kerékpáros századommal július 27-én a hajnali órákban az előző napi támadási cé
lokhoz ragaszkodva újból támadást indítottam. Úgy véltem, jobb, ha mi okozzuk a meg
lepetést. A határvadászokkal ezúttal volt összeköttetésünk, jobb felől egy századuk mel
lettünk rendezkedett be - védelemre! Balra az utászokkal viszont megszakadt a kapcso
latunk: a túlerőben lévő ellenséges csapatok nyomására az erdőbe vonultak vissza, s a 
köztünk levő hézagban tevékenykedő nehézfegyver szakaszainknak is nyoma veszett. 
Mire teljesen kivilágosodott, megállapíthattuk, hogy immár három oldalról is körül va
gyunk véve. Ezek után nagy megkönnyebbüléssel vettem a határvadász zászlóalj pa
rancsnokának parancsát: vissza a Rokietára. A visszavétel során elszakadtunk a határva
dász zászlóaljtól is, s csak hosszas éjszakai kóválygás után találtuk meg újonnan kijelölt 
védőállásunkat. A következőkben a 26. gyalogezred alárendeltségében, s annak védő
szakaszát megtoldva zártuk le Luczkitól nyugatra a Rokietára vezető utat, melyen ke
resztül a 25. gyaloghadosztály utolsó jármüve is hamarosan mögénk került. 

Ez idő alatt a 25. gyaloghadosztály parancsnoka megbeszélésre hívta össze a 
Rokieta-magaslatokon védelemre berendezkedett alakulatai parancsnokait, s arra utasí
totta őket, hogy a gerinc vonalát minden áron tartani kell. Kinevezte valamennyi „Roki-
eta-kúp" védelmi parancsnokát, magát a „középső, névtelen kúp" védőjévé jelölte ki. 

Az 1. hadsereg arcvonala ellen július 23-án megindított szovjet hadmüvelet alatt a 
25. gyaloghadosztály alakulatai védelmük legválságosabb és legnehezebb időszakát júli
us 28-án élték át. A nagyváradi parancsnokságú seregtest arcvonalán történtekről a VI. 
hadtest korabeli harctudósításához fűzött, a 25. gyaloghadosztály parancsnokságától 
származó naplórészletben az alábbiak olvashatók: 

„Egy az éjjel elfogott fogoly azt vallja, hogy a hadosztállyal szemben két hadosztály 
áll súllyal Luczki, Bania Berezow területén. Ugyanez a fogoly vallja, hogy gépkocsin is 
szállítottak ezekre a területekre egységeket... 
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10 h-kor a hadtestparancsnok távbeszélőn közli a hadosztályparancsnokkal: »A 25. 
hadosztályparancsnoknak a Hunyadi állás, Rokieta gerincvonal, Rotundul vonalon a 
végsőkig ki kell tartani. Innen hátra már nincs. Ez felsőbb parancs. 

A balszomszéd 18. tartalék hadosztállyal az összeköttetést a Jaworowa 1005 magas
sági ponton kell keresni. A hadosztály mögött felkoncoló különítmények állnak fel.« 

A hadosztályparancsnok ezt a parancsot távbeszélőn adja tovább a csoportparancsno
koknak. 

A parancs kiadása után közvetlenül 11 h. 30 I-kor a középső Rokieta-n az első válság 
kirobbant... 

Az ellenség egységei közvetlenül az 1104 magassági pontot támadták és sikerült is 
feljutniuk részekkel a gerincre. Egyes csapatrészek a tüzérségi és aknavetőtűz, valamint 
az erdőszegélyről kapott erős gyalogsági és géppisztolytűz hatása alatt pánikszerűen 
kezdtek visszaözönleni az 1104 magassági pontról... Félő volt, hogy a Rokieta-k elvesz
nek és Mikuliczyn-ig a csapatok alig lesznek megállíthatók. 

Ebben a pillanatban Kozma vezérőrnagy puskát ragadott, kiugrott a védőárokból és 
elkiáltotta magát: „Urak utánam! A törzs kövesse a hadosztályparancsnok példáját!" El
sőnek a vezérkari főnök ugrott ki a védőárokból, majd a harcállásponton tartózkodó ösz-
szes tisztek és legénység mind puskával a kezükben. A hadosztályparancsnok vezetésé
vel a visszaözönlők elé nyomultak, s erélyes parancsokkal, lelkesítő és buzdító 
szavakkal, valamint fegyverhasználattal visszatérésre bírták őket. Egy visszafutónak a 
hadosztályparancsnok által személyesen történt felkoncolását az összesek látták... Ez 
volt az a lélektani pillanat, amelyben az ellentámadás eldőlt. A példa hatott, a buzdító 
szavak és parancsok elintézték a többit..." 

A kerékpáros századnak a Rokieta-magaslatok előterében kialakított reteszállásában 
számottevő esemény nélkül telt a július 28-ra virradó éjszaka. A jobboldalunkhoz csatla
kozó gyalogos alakulat jelenléte ugyan nyugtatólag hatott, de baloldalunkon továbbra 
sem tudtunk kapcsolatot teremteni az utászzászlóaljjal. A megkeresésükre reggel útnak 
indított háromfős összekötő járőrt többé már nem láttam viszont. Feltételezett irányukból 
egyre inkább füttyjeleket hallottunk, melyekkel a szovjet járőrök tartották egymással az 
összeköttetést, s ezekre a jelekre hamarosan a mögöttünk elterülő térség felől is felfi
gyelhettünk. A felsőbb parancs az észlelt helyzet jelentésére sem változott, a helyben 
való kitartásra utasítottak. Gyalogos szomszédaink is nyugtalanok voltak, hiszen a csata
zajt tőlük jobbra, egyre inkább a Rokieta szintvonala felől hallották. 

Az első kisebb ellenséges harccsoport, maguk előtt néhány, Luczkiból ismert polgári 
lakossal, a reggeli órákban tűnt fel előttünk a Rokietára vezető úton. A civileket been
gedtük az erdőbe, a mögöttük gyanútlanul közelgő szovjet katonákat viszont „illő mó
don" fogadtuk. Fogadtatásukhoz a gyalogosokhoz beosztott géppuskák is hozzájárultak. 
A továbbiakban nem kis veszteség árán tartottuk az utat, nehogy a hátunk mögött egy 
ellenséges támadó csoport megvesse a lábát. 

A hegycsúcson dúló csatából viszont teljesen ki voltunk kapcsolva, pedig ott nyilván 
nagyobb szükség lett volna ránk. Jelenteni, s parancsot venni - rádióösszeköttetés hiá
nyában - már nem tudtunk. Újból öntevékenyen kellett cselekednünk: a szomszéd gya
logszázaddal megpróbáljuk átvágni magunkat a még nem túl erős gyűrűn, és újabb re
teszállását foglalunk el az ellenséges csapatokkal szemben. Tervünket megvalósítván 
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hamarosan erős támadásoknak voltunk kitéve, s a szovjet alakulatok nyomására a Roki-
eta egyik előretolt kúpjára, az utászzászlóalj védővonala mellé szorultunk vissza. Ott a 
támadókkal összekeveredve jórészt kézitusában folyt a küzdelem, de végül sikerült meg
akadályozni, hogy az ellenség arról az oldalról jusson fel a peremvonalra. Ezen harcok 
során sebesült meg súlyosan újonnan kiérkezett szakaszparancsnokom, Waretzi hadap
ród őrmester is. Ahogy a távoli csatazajból kivehető volt, másutt a védők nem voltak 
ennyire eredményesek. A szürkület beálltával aztán nyilván a támadók is kimerültek. Éj
szakára a határvadász zászlóalj parancsnoka útján új parancsot kaptunk: északabbra, a 
Pankir magaslat aljában kell védelemre berendezkednünk, hogy a 25. gyaloghadosztály 
arcvonala mögé onnan se törjön be az ellenség. Századom kiváló szolgálatvezetője oda 
is felhozatta a lőszert és az élelmet, mely nemcsak a harci morált, de a szomszédainkkal 
szembeni presztízsünket is lényegesen emelte. 

A 25. gyaloghadosztály jobbszárnya ellen irányuló, erős tüzérségi tűzzel támogatott 
ellenséges támadások a nap folyamán mindkét félre nézve tetemes veszteséggel jártak. 
Seregtestünk arcvonalát ugyan a Hunyadi-állásba (Makowicza 1155. magassági pont -
1099. magassági pont - Zapul 1048. magassági pont - Rokieta-magaslat 1114. három
szögelési pont) szorították vissza, de azt a szakaszt a szovjet csapatok csak rövid időre 
tudták áttörni augusztus folyamán. 

A Hunyadi-állás védelme 
(1944. július 30 - augusztus 10.) 

Miután az ellenség a Rokieta-magaslatok irányában nem tudott áttörni, a következő 
napokban támadásának súlypontját északabbra helyezte át. Célja változatlanul a Tatár
hágó, illetve annak elérése érdekében előbb Mikuliczyn elfoglalása volt, mely súlyos 
helyzetet teremtett volna a VI. hadtest - benne a 25. gyaloghadosztály - visszavonulása 
szempontjából. 

A 25. gyaloghadosztály parancsnokságán közben személyi változások történtek, 
ugyanis Kozma István vezérőrnagy, a seregtest parancsnoka július 29-én délelőtt 10 óra
kor a Rokietán súlyosan megsebesült, s helyette ideiglenesen a gyalogsági parancsnok, 
Benda Antal vezérőrnagy vette át a seregtestparancsnoki teendőket. Az új gyalogsági pa
rancsnok a 7. gyaloghadosztály volt gyalogsági parancsnoka, Deák Ferenc vezérkari ez
redes lett. 

A megsebesült hadosztályparancsnoknak elévülhetetlen érdemei voltak a sikeres 
rokietai védelmi harcokban. Ő volt az, aki személyes példájával lelket öntött a 25. gya
loghadosztály már megrendített, s hite vesztett személyi állományába. A július 28-i har
cok kritikus szakaszában visszafutó katonájával szemben alkalmazott, felsőbb parancs
ban előírt, s a korabeli katonai szabályzatok által megengedett fegyverhasználata később 
1950/5 l-es perének lényeges vádpontját jelentette.1 

Kozma altábornagyot 1950. február 19-i előzetes letartóztatását követően a budapesti katonai bíróság 
folytatólagosan elkövetett háborús bűnösség vádja alapján 1951-ben halálra ítélte, s az ítéletet 1951. október 2-
án végrehajtották. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1990-ben e vád alól fölmentette, s a Magyar 
Köztársaság elnöke 1991-ben Kozma Istvánt posztumusz vezérezredessé léptette elő. 
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Kerékpáros századomat július 29-től a hadosztályparancsnokság közvetlen közelébe, 
előbb a Rokieta gerincére, majd a hadosztályparancsnoki harcálláspont áthelyezése után 
a Prut völgyébe vonták. Az utóbbi térségben - mint hadosztálytartalék - mozgékonysá
gátjobban kihasználva, felderítő, biztosító és összekötő feladatokat látott el. 

A szovjet 17. gárda-lövészhadtest három seregtestével július 30. és augusztus 6. kö
zött még három nagyobb támadást indított a Hunyadi-állás áttörése, s a Tatár-hágó eléré
se céljából. A leginkább megfelelő támadási irány a 25. gyaloghadosztály és a 18. tarta
lékhadosztály között változatlanul meglévő kitöltetlen hézag felé kínálkozott. Súlypont
jának áthelyezését követően a Jaworowa- és a Makowicza-magaslatok között július 30-
án délután átkelve, s részeivel Mikuliczyn északkeleti részéig eljutva július 31-én estére 
át is törte a Hunyadi-állást. A szovjet csapatok további előretörését gyaloghadosztályom 
augusztus 1-i erőteljes oldalirányú ellentámadása akadályozta meg, melynek eredmé
nyeképpen, a Skyza-, Kiczera-, és Pyszny-magaslatok környéki súlyos harcok után a 
Mikuliczynig előrenyomult ellenség a Jaworowa felé vonult vissza. 

A következő szovjet próbálkozás súllyal a Prut völgyében és Jamnán át Swinianka 
felé fejlődött ki. Ehhez a 18. tartalékhadosztály augusztus 1. délutáni visszavonulása 
biztosított kezdeti sikereket az ellenségnek. A Pyszny- és Bukowna-magaslatokra au
gusztus 2-án és 3-án sebtében oldalirányított székely és 2. hegyidandarbeli hegyivadász 
zászlóaljak az ellenséget egyelőre ott is megállították. 

Farkas Ferenc altábornagy ezt követően a Hunyadi-állás egyes részeinek visszavéte
le, s a védelem megszilárdítása érdekében merész lépésre szánta el magát. Augusztus 2-
án hadseregparancsnoki minőségében a felettes német hadseregcsoport-parancsnokságtól 
az 1. hadsereg balszárnyára irányított német 4. hegyi hadosztály zömének alárendelését 
kérte azzal a szándékkal, hogy e seregtesttel Mikuliczyn északkeleti területéről a 
Jaworowa 1005. és a Makowicza 988. magaslatokat visszafoglalva, az előrenyomult el
lenséges csapatok oldalába és hátába támad. A vállalkozásban a VI. hadtest seregtestein 
kívül a Kárpát-szorosokhoz rendelt, de augusztus l-jén a VI. hadtesthez irányított 2. 
hegyidandár bevetésére is számított. 

A szovjet 17. gárda-lövészhadtest időrendben utolsó, augusztus eleji támadását au
gusztus 4-én indította meg a VI. hadtest bukownai magaslatnál szabadon hagyott bal
szárnyának a Jawornik-hegyvonulat gerincén át történő átkarolása céljából. A támadás 
iránya és ideje meglepő volt, sikere esetén a balszárnyon levő 18. tartalék- és a 25. gya
loghadosztályt elvágta volna a Tatár-hágótól. Augusztus 6-án estig a rossz időjárási vi
szonyok közepette az ellenség a Jawornik Gorgan 1467 méteres háromszögelési pontját 
érte el, sőt jelentések érkeztek arról is, hogy előretolt osztagai a Zeniec patak völgyén át 
Tatarow helység felé közelednek. E válságos helyzetben az 1. hadsereg ideiglenesen ki
nevezett parancsnoka a német 4. hegyihadosztálynak a VI. hadtest területére elsőként 
beérkezett három zászlóalja bevetését határozta el. Ezzel augusztus 8-án a Jawornik 
Gorgannál ugyan sikerült ismét a helyzetet megszilárdítani, de a Hunyadi-állásnak a 
Pankir-magaslattól nyugatra húzódó szakaszán ütött rés továbbra is megmaradt. 

Augusztus 8-án a Jawornik Gorgan gerince és Jaremcze helység között előregyüleke
zett szovjet csapatok az előző napi sikeres védelmi harcok, illetve a Pogur 1225. magas
lat környékén levő 18. tartalékhadosztály-beli részek oldalirányú támadásai hatására - a 
kialakuló katlan veszélyét felismerve - Jamna és Jaremcze helységek, illetve a Pogur-
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magaslat vonaláig igyekeztek kihúzódni. Farkas altábornagy augusztus 2-án kigondolt 
tervét ekkor vélte megvalósíthatónak, s az azonnali elhatározással augusztus 8-án délu
tán 4 órakor a balszárnyon megindított saját támadás az ellenséget estig a Prut folyóig 
vetette vissza. A német 4. hegyihadosztály indította támadáshoz az egész 2. hegyidandár 
és a 25. gyaloghadosztály balszárnya is csatlakozott. A 2. hegyidandár parancsnoka saját 
elhatározásából augusztus 9-én már a Makowicza-magaslat elfoglalására adott parancsot, 
s a nagy lendülettel, teljesen váratlanul végrehajtott, előrehozott támadás sikerrel is járt. 
Hasonló eredményt hozott a 25. gyaloghadosztály augusztus 10-én reggel megindított 
támadása, mely során egy rövid időre a Jaworowa 1005. magaslat is saját kézbe került. 
Augusztus 10-én sikerült elfoglalni Jamnát is, így a Jaremczétől Dora felé menekülő el
lenséges csapatrészek útja Dóránál egy időre lezárult. 

A Tatár-hágót, s vele együtt az 1. hadsereg jobbszárnyának védelmét fenyegető ve
szély ezt követően egy időre elmúlt, s a Kárpátok térségében vívott hadmüveletekben 
egy hónapos, lényegében harcmentes időszak következett. A 25. gyaloghadosztálynak az 
1. hadsereg arcvonaláról történt augusztus 25-i kivonásáig kerékpáros századom ismét a 
Rokietán foglalt el védőállást, feladata a Luczki és Mikuliczyn közötti út lezárása, s a 
Luczki felé irányuló felderítő vállalkozások végrehajtása volt. 
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A SZÖVEGBEN ELŐFORDULÓ KORABELI KATONAI KIFEJEZÉSEK ES 
FÖLDRAJZI MEGNEVEZÉSEK MAGYARÁZATA 

Főellenállási vonal: A főellenállási övnek az ellenség felé eső védőmüveit összekötő vonal. Ideális 
esetben a gyalogság és az azt megerősítő, vagy támogató gyorscsapatok fegyvereinek tüzrend-
szere, szélességben és mélységben rendszertelenül tagolt fészkek és támpontok alkotják. 

Hunyadi-állás: Az Északkeleti-Kárpátok hágóit lezáró erődítések legkülső vonala. Nem képezett 
összefüggő védelmi vonalat. Műszakilag megerősített támpontokból, völgyzárakból, műszaki 
zárakból és azokat fedező beton-, fa és földerődök, illetve reteszállások rendszeréből állt. 
Fontosabb támpontjai Zabie, Mikuliczyn, Zielona, Stryj és Turka voltak. 

Olajkutak: használaton kívüli, kisebb olajfúrási kísérletek maradványai Luczki É, Oslawy Czarne 
DK térségében. 

Peremvonal: A főellenállási vonal legelöl fekvő, még összefüggő, mélységi kiterjedés nélküli része. 

Prinz-Eugen-állás: hz 1. hadsereg 1944. május közepére megmerevedett galíciai arcvonala mö
gött 10-15 km-re párhuzamosan húzódó, lakott településeket Ottynia kivételével nem érintő, 
alig kiépített, hevenyészett védőállások összessége, melyet a felettes német hadseregcsoport
parancsnokság második védelmi vonalnak szánt. Teljes kiépítése az 1. hadsereg kiszolgáló és 
harcos alakulataira várt volna. 

Reteszállás: Olyan előre kiépített, vagy kijelölt védőállás, ahol a védőnek az arcvonalat áttört el
lenség támadását kellett megállítania, illetve elhárítania. 

Seregtest: Hadosztálytól, illetve dandártól kezdve seregtesteknek, illetve hadműveleti egységnek 
nevezték az alakulatokat. 

Tisztesiskola: A személyi állomány utóképzése a harcok alatt is folytatódott, a tisztesutánpótlást a 
már kellő harci tapasztalatokkal rendelkező „bevált" honvédek továbbképzése által kívánták 
biztosítani. Mindez általában a védőkörletek hátsó részében zajlott. 

Vonat: Oszlopokba szervezett személy-, vagy anyagszállítás végrehajtására létrehozott katonai 
egység. Magába foglalta a rendszeresített fogatolt, vagy géperőhajtású szállítóeszközöket, 
málhásállatokat, valamint az azokhoz tartozó személyzetet. Rendeltetés, szervezés és vezetés 
szempontjából csapatvonatra és seregvonatra tagozódott. A csapatvonat szállította mindazon 
anyagi eszközöket (lőszer, élelem, egészségügyi anyag), amelyre a csapatoknak az ütközetek, 
menetek és elhelyezések során szüksége lehetett. A seregvonat feladata a szolgálati ágak anya
gi igényeinek kielégítése, s az utánszállítás végrehajtása volt. 
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SZEMLE 

AZ ELSŐ ES MÁSODIK KERESZTES HABORU KORÁNAK FORRÁSAI 

Gesta Francorum 
Keresztesek levelezése 

Szent Bernát: Az új lovagság dicsérete 

Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta Veszpremy László 

(Szent István Társulat, Budapest, 1999. 246 o.) 

Még az 1980-as években a Helikon Kiadó 
vállalkozott arra, hogy a Vizkelety András 
szerkesztésében indított Harmónia Mundi so
rozatban közreadja a középkori irodalom, ben
ne a történeti irodalom méltatlanul elfelejtett 
remekműveit. A sorozatban olyan kötetek je
lentek meg, mint a Legenda Aurea, vagy Eck-
hart mester, s a tervezettek között volt a nem
rég megjelent Policraticus mellett a jelen kötet 
is, de a kiadó privatizálása a sorozat végét je
lentette. Dicséret illeti a Szent István Társula
tot, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársának évek óta fiókban porosodó for
dításkötete megjelentetésére vállalkozott. 

A kötet első felében egy Névtelen szerző
nek az első keresztes hadjáratról írott krónikája 
olvasható: „A frankok és a többi jeruzsálemi 
zarándokok tettei" címmel. Nem csak a kötet
ben elfoglalt helye, de historiográfiai jelentősé
ge is első rangú forrássá teszi e krónikát. 

A műről és szerzőjéről legalább annyit talál
gattak, mint a magyar Anonymusról, ám ez 
esetben mára beszélhetünk a kutatók között ki
alakult communis opinióról:1 a mű valóban nem 
sokkal az első keresztes hadjáratot követő évek
ben íródott a szemtanú hitelességével. 

A szerző nagy valószínűséggel a dél
itáliai Tarantói Bohemund kontingensében 
kezdte meg a hadjáratot. A történeti kutatás, 
noha gondolkodóba ejtették a Névtelen króni
kája és a későbbi, ugyancsak az első keresztes 
hadjárattal foglalkozó müvek közötti hasonló-

L. erre legutóbb John France munkáját a 
„The Crusades and Their Sources. Essays Presented 
to Bernhard Hamilton" c. kötetben. Aldersot, 1998, 
39-69. o. 

ságok, határozottan a Névtelen szerző müve 
eredetisége, elsősége és szinte teljes szöveg
történeti egysége mellett foglal állást. A mai 
olvasó a fordító szöveghű, ugyanakkor gör
dülékeny tolmácsolásában értesül a hadjárat 
minden fontos momentumáról, természetesen 
Bohemund-párti interpretációban. Miként ma
gának a hadjáratnak, úgy e műnek is csúcs
pontja Antiochia elhúzódó ostroma, amikor az 
araboknak minden esélyük meglett volna a 
keresztesek felmorzsolására. Hogy miért nem 
így történt, a vonatkozó fejezetek elolvasása 
után az olvasó maga is eldöntheti. 

E krónika esetében feltétlen hitelű alko
tással találkozhatunk, amit éppen a jelen kötet 
második részében közölt korabeli levelekből 
adott reprezentatív válogatás bizonyít. A kró
nika szereplői e levelekben hivatalos, vagy 
magántermészetű megnyilatkozásaikkal - pél
dául Blois-i Istvánnak feleségéhez írott leve
leiben - a maguk valódi hitében, idealizmusá
ban, vagy éppen emberi gyengeségükben lép
nek a mai olvasó elé. 

A kötet harmadik része minden szem
pontból elkülönül az előzőektől. Stílusát te
kintve a legmagasabb stilisztikai elvárásoknak 
is megfelel. Szent Bernát (1090 k. - t i 153) 
parádés teológiai okfejtésekkel és biblikus 
példaanyaggal támasztja alá érveit, míg a kró
nika és a levelek igencsak az egyszerű iro
dalmi stílushoz, a „sermo humilis"-hez sorol
hatók. Ekkora időben is messze, a XII. század 
harmincas éveiben, 1130 körül járunk, amikor 
az első nagymester, Hugo de Payns európai 
körútja során aktuálissá vált a Templomos 
Lovagrend szabályzatának, s magának a rend
nek a népszerűsítése. 
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A néhány évtized eltelte ellenére a mű 
problematikája már a Névtelen krónikájában 
tetten érhető, ti. hogy jogos-e az igaz hit és 
Isten nevében a keresztes háborúk során 
fegyverrel az ellenségre támadni, azt meg
semmisíteni; vajon a keresztények keze által 
kiontott vér nem jelent-e hátrányt az örök élet 
szempontjából? A kérdésekre a szerény mű
veltségű, valószínűleg egyházi rendhez tartozó 
Névtelen is ugyanúgy válaszolt, mint a nagyhí
rű ciszter hitszónok: a jogos háborúban részt
vevők élvezik az égiek támogatását, s haláluk 
után a mennyországba kerülnek. A Névtelennél 
ez persze csak odavetett megjegyzésekből, a 
mű egészének szelleméből következtethető ki -
pl. a „Deus le volt!" = „Isten így akarja!" harci 
kiáltásból - , míg Szent Bernát a középkori 
buzdító, „propagandisztikus" irodalom egyik 
legkerekebb és legfrappánsabb alkotásában 
adja meg az igenlő választ. 

Bernát műve nem csak egy konkrét lovag
rend jövőjét meghatározó dokumentum, ha
nem a középkori lovagi éthosz és „igazságos 
háború"-gondolatkör egyik alapvető, a keresz
tény szellemű lovagság követendő ideáljait és 
céljait kijelölő dokumentuma. 

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kötet
ben közölt művek mindegyikére folyamatosan 
hivatkoznak, ám magyar fordítás híján eled
dig csak a kutatók számára voltak elérhetők. 
E kötettel a helyzet szerencsésen megválto
zott, s csak remélhető, hogy a későbbi ke
resztes hadjáratok forrásainak kiadásától sem 
zárkózik majd el a kiadó. 

A kötet erényei közé sorolható, hogy be
lekerült egy eligazító időrendi táblázat, egy ol
vasmányos utószó, egy bibliográfia valamint -
Gombócz András kitűnő szerkesztésében - négy 
térképoldal is. Ugyanakkor az olvasó számára a 
Névtelen krónikás esetében szükséges lett volna 
megjelölni a Hagenmayer és Hill-féle kiadás el
téréseit, mivel az utóbbi már elhagyja a szöveg
hez később hozzáírt, ugyan rövid és az összképet 
nem zavaró, függelékeket. 

A Névtelen krónikájához írt utószóhoz 
annyi megjegyzést fűznénk, hogy a Névtelen 
inkább a betelepült normannok második gene
rációjához tartozhatott, s a magunk részéről 
nem becsülnénk le annyira műveltségét és írói 
vénáját. A Levelek esetében, legalább a jegy
zetekben, szükséges lett volna egy rövid átte
kintést adni az összes fennmaradt korabeli le
vélről. A mű egészének a használhatóságát 
nagyban megnövelte volna egy hely- és név

mutató, hiszen nem kétséges, hogy e kötet, 
egyetemi forrássegédletként, évtizedeken át 
használatban marad. 

A hely- és személynév-használatban ér
ződik, hogy a keresztes háborúk fordításiro
dalmának csupán a kezdetén vagyunk, s na
gyon sok esetben még nincsenek kanonizá-
lódott, elfogadott, magyaros névalakok. A 
kötet kiadói szerkesztése igényes és gondos, 
néhány apró sajtóhiba, pl. „lovasság" „lovag
ság" helyett a belső címlapon, vagy a 237. ol
dalon, elkerülhető lehett volna. 

Hasonlóképpen ki kellett volna elégíteni a 
türelmetlen olvasót a Sarbak Gábor által terve
zett sorozat, a „Középkori keresztény írók" to
vábbi, tervezett címeinek listájával. Jelen mű a 
középkori hadtörténelem, általában az ideoló
gia- és propagandatörténet kutatói számára el
sőrangú forrást jelent. 

Érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy 
mi lehet a keresztes háborúk iránt az utóbbi 
egy-két évben világszerte, de Magyarorszá
gon is megnyilvánuló hihetetlen érdeklődés 
mögött? Elég az olvasót arra emlékeztetni, 
hogy a napokban jelent meg Steven Runci-
mannak A keresztes háborúk története (Osiris 
Kiadó), illetve a Szicíliai vecsernye című 
(Balassi Kiadó) munkája; rövidesen pedig 
napvilágot lát Farhad Daftarynak az aszaszin 
szektáról írott klasszikus angol nyelvű mun
kája az Osiris Kiadó gondozásában. Jövőre 
készül el a magyar keresztes hadjáratok és a 
magyar részvétellel zajlott keresztes háborúk 
történetét bemutató kötet (Helikon Kiadó). 

Az erőszak alkalmazásának, a háborúk jo
gosságának és létjogosultságának a dilem
máin túl a Földközi-tenger medencéje a klasz-
szikus keresztes hadjáratok idején, azaz a XI. 
század és a XIII. század vége között a külön
böző nyelvű, vallású és kultúrájú hatalmak 
összeütközésének olyan színterét, a történelmi 
tapasztalatok olyan egyvelegét kínálta, amely 
mind a mai napig tanulságokat szolgálhat a 
modern ember számára. Nem véletlen, hogy 
Runciman klasszikus munkája is az első 
Arab-izraeli háborúk után jelent meg, s vált 
máig változatlan utánnyomások és fordítások 
tucatjainak bestsellerévé. 

Runciman, talán túl sommásan, a keresztes 
háborúkat az emberi butaság történetének ne
vezte, ugyanakkor elismerte, hogy a „nyugati" 
civilizáció éppen e háborúk során szembesült 
először kultúrája és politikai rendszere idegen 
környezetben, fegyveres erőszakkal való meg-
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honosításának problémakörével, amit azután 
századokon át próbált tökéletesíteni - mind a 
mai napig. 

A kötetben kiadott művek e folyamat kez
deteit világítják meg, amikor a kortársak még bi
zakodóan tekintettek a jövőbe, ám Szent Bernát 

John Keegan, a hazánkban is ismert angol 
hadtörténész könyvét kézbe véve már rögtön 
az első belelapozás után csalódik az olvasó. 
Ebben nem kis részben ludas a magyar kia
dásnak adott cím, mivel jóval többet ígér a 
könyv valódi tartalmánál. A mű eredeti címe 
már inkább fedi a valóságot: The Price of 
Admiralty. War at Sea from Man-of-War to 
Submarine, de még ez sem teljesen. Elég egy 
pillantást vetni a tartalomjegyzékre, és rögtön 
világossá válik, hogy szó sincs a címben fog
laltakról, a négy részre osztott könyv min
dössze egy XIX. századi és három XX. száza
di eseményt tárgyal, ez a két évszázadnyi 
időszak pedig csak töredéke a tengeri hadvi
selés legalább háromezer éves történetének A 
szerző által kiválasztott négy tengeri csata -
bár e kifejezés klasszikus értelemben véve 
nem alkalmazható az itt tárgyalt események 
mindegyikére - kívánja reprezentálni az utób
bi két évszázad tengeri hadviselését. A 
könyvben a következő négy csata leírása ta
lálható: a trafalgari, a jütlandi, a midwayi, 
valamint az atlanti csata eseményei közül az 
SC122-es és a HX229-es konvoj története. 

John Keegant a négy ütközet kiválasztá
sakor minden valószínűség szerint az a szán
dék vezette, hogy a más-más technikai szintet 
képviselő különböző típusú hadihajókkal való 
hadviselést az adott típussal vívott legjelentő
sebb és legismertebb tengeri csatákon ke
resztül mutassa be. Ennek szellemében a vi
torlás sorhajókat a trafalgari, a páncélos 
csatahajókat a jütlandi, a repülőgéphordo
zókat a midwayi, a tengeralattjárókat pedig az 
atlanti csata reprezentálja. Ezzel az elgondo-

személye már átvezeti az olvasót a kétkedés, fel
háborodás, a bűnbakkeresés: a keresztes katonai 
kudarcok, a keresztes háborúk kritikájának idő
szakába. E korszak forrásai azonban már egy új 
kötet tárgyát képezik. 

Rázsó Gyula 

lássál nem is lenne baj, ha az ütközetek konk
rét leírása mellett helyet kapna a különböző 
típusok kifejlődésének és alkalmazásának 
megfelelő leírása is, hogy az olvasó valami
lyen képet kapjon az adott eszközökkel való 
hadviselés tágabb történetéről. E tekintetben 
különösen az első két részt lehet kritikával il
letni, mivel mind a trafalgari, mind pedig a 
jütlandi csata egy-egy korszak végén található, 
és e korszakok meghatározó típusai, a vitorlás 
sorhajók, illetve a páncélos csatahajók (sorha
jók) a tárgyalt csaták idején már nagy múltra 
tekintettek vissza, ennek ellenére kifejlődé
sükről és a velük vívott korábbi háborúk ta
pasztalatairól vajmi keveset tudhatunk meg. 

A Trafalgarról szóló rész első fejezetében 
Keegan a stratégiai hátteret vázolja fel, a kor
szak kiváló ismerőjeként, tömören és jól ösz-
szefogottan. A következő fejezet röviden Nel
son korábbi földközi-tengeri ténykedését, 
illetve a brit blokád-stratégiát ismerteti. Nel
son, az 1798-as kudarcból tanulva, a Földkö
zi-tengeren felhagyott a szoros blokád takti
kájával, mivel azt az ottani időjárási viszo
nyok nem engedték meg. Nelson, aki 1803. 
óta blokád alatt tartotta Toulont, mindenkép
pen csatára akarta kényszeríteni a franciákat. 
Napóleon tervezett inváziójának sikeréhez a 
különböző, blokád alatt álló kikötőkből kellett 
kifutnia a francia és a spanyol flottának, hogy 
egyesülve lezárják a Csatornát a brit flotta 
elől. Villeneuve francia admirálisnak 1805 
márciusában sikerült a szökés és rögtön kifu
tott az Atlanti-óceánra, míg Nelson először 
Egyiptom felé indult. Miután rájött tévedésé
re, ő is a franciák után indult a Karib-tengerre, 

JOHN KEEGAN 

A TENGERI HADVISELÉS TÖRTÉNETE 

(Corvina kiadó, Budapest, 1998. 272 o.) 
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majd a nyomukban visszatért Európába. 
Villeneuve, miután visszatért, ahelyett, hogy a 
Csatorna felé indult volna, befutott Cadiz ki
kötőjébe. Napóleon 1805. augusztus 24-én le
fújta az invázió tervét, és csapatait az osztrák
orosz szövetség ellen indította. A habozó 
Villeneuve végül október 19-én futott ki 
Cadizból, és a két flotta október 21-én a 
Trafalgar-fok közelében találkozott. Nelson, 
szakítva a hagyományos vonalharcászattal, 
hajóit két oszlopba rendezve támadta meg az 
egyesült francia-spanyol flottát, és bár ő maga 
elesett, döntő győzelmet aratott. 

Keegan Nelson és Villeneuve párharcának 
értékelésekor arra a megállapításra jut, hogy 
Villeneuve habozásának és döntésképtelensé
gének elsődleges oka a Nelsontól való, szinte 
babonás félelem volt. Egyébként a trafalgari 
csata kapcsán a franciák és a spanyolok mind 
a mai napig egymást okolják az elszenvedett 
vereségért. A csata előzményeinek tárgyalá
sánál az angol, de főképpen a francia és a 
spanyol haditengerészet állapotának bemuta
tása nem igazán sikerült, mint ahogyan a vi
torlás hajókkal való hadviselésé sem. Ez 
utóbbi inkább csak a XVIII. század második 
felében vívott csatákra koncentrál, azonban a 
vitorlás hadviselés kezdetei ennél jóval ré
gebbre nyúlnak vissza: a modern tengeri had
viselés, a vitorla és az ágyú „házasságával," a 
XVI-XVII. században kezdődött. Mindemel
lett ez a fejezet egy kissé zavarosra is sikere
dett, bár a szerző már a könyv előszavában 
bevallotta, hogy igen keveset ért a haditengeré
szeti kérdésekhez. Az első részt a csata részle
tes leírása és a veszteségek felsorolása zárja. 
Arra nem tudtam rájönni, hogy az értékelés vé
gén mi célt szolgál a szerző meglehetősen za
varos eszmefuttatása a vitorlás hadihajókról. 

A könyv következő része a jütlandi csatá
val foglalkozik, miközben egy évszázad tör
ténete teljesen kimarad. Szinte semmit nem 
tudunk meg a páncélos hadihajók kialakulásá
ról, és egyáltalán semmit sem az e hajókkal az 
első világháborút megelőzően vívott ütköze
tekről, még utalás szintjén sem. A GLOIRE és 
a WARRIOR után rögtön Tirpitz következik, 
majd egy rövid leírás a németek és az angolok 
között zajló flottaversenyről, amelyet végül 
Németország elvesztett. A háború kezdetekor 
a dreadnoughtok aránya 32:18 volt a brit 
flotta javára, ezért a németeknek kevés remé
nyük volt arra, hogy egy nagy, döntő csatában 
legyőzzék az angolokat. 

A háború kitörése után, a németek számá
ra kedvezőtlenül végződött 1915 januári 
dogger bank-i ütközetet követően a német 
flotta több mint egy évig nem vállalkozott 
újabb akcióra az Északi-tengeren. A német 
flotta új parancsnoka, Scheer, 1916 tavaszán 
olyan tervet dolgozott ki, amely számításai 
szerint a siker reményével kecsegtetett az erő-
sebb angol flotta ellen: az angol hajókat egy 
aknazárakból és tengeralattjárókból álló csap
dába akarta csalni. A döntő flottaakcióra 
1916. május 31-én került sor. A csata végül 
nem hozta meg a németek által várt ered
ményt, nem sikerült akkora veszteséget okoz
niuk a briteknek, amely döntően megváltoz
tatta volna az erőviszonyokat. Igaz, az 
angolok három csatacirkálót vesztettek, míg a 
németek csak egyet, és általában az angolok 
veszteségei felülmúlták a németekéit, mégis, a 
stratégiai győzelem az angoloké volt, a német 
flotta soha többé nem merészkedett elő védett 
kikötőiből. 

Az angolokat legérzékenyebben három 
csatacirkálójuk, az INVINCIBLE, az INDE
FATIGABLE és a QUEEN MARY felrobba
nása érintette. Keegan könyvében még azt a 
régi nézetet képviseli, hogy a lőszerkamrák 
felrobbanását elsősorban a gyengébb tűzvé
delmi berendezések okozták. Az újabb kutatá
sok szerint a fő probléma nem ez volt, hanem 
a brit tengernagyok által a XVIII. század óta 
képviselt gondolkodásmód, amely a tűzgyor
saságot mindenek fölé helyezte. Az angol 
hajóknak is megvoltak a tűzvédelmi berende
zéseik, azonban azokat a legnagyobb tűzgyor
saság elérése érdekében kiiktatták. A csata so
rán nyitva hagyták a tűzbiztos ajtókat, illetve 
minden elképzelhető helyre lőszert zsúfoltak, 
hogy azok minél gyorsabban a lövegekhez 
jussanak. A gyenge páncélzatú csatacirkálók 
esetében ilyen körülmények közt a tornyot ért 
közvetlen találat végzetesnek bizonyult. 

A könyv harmadik része a csendes-óceáni 
háború fordulópontjaként is emlegetett mid-
wayi csatával foglalkozik, a szerző ezen ke
resztül mutatja be a repülőgéphordozók al
kalmazását. A fejezet elején néhány oldalban 
bemutatásra kerül a hajóosztály kifejlődése, 
illetve a japán és az amerikai haditengerészet 
két világháború fejlesztése, valamint e két ha
ditengerészet egymás elleni stratégiai elkép
zelései. Az amerikai haditengerészeti straté
gák évről-évre elővették a „Narancssárga" 
tervet, mely a Japán elleni háború körűimé-
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nyeit határozta meg. A haditengerészet veze
tői tudták, hogy az elkövetkező háborúban 
mindenképpen számíthatnak a Csendes-óce
ánon a japán-amerikai összecsapásra. Az egy
re inkább a háború felé sodródó Japán igyeke
zett mindent egy lapra feltenni, mivel felis
merte, hogy hosszú távon képtelen az 
Egyesült Államok ipari potenciáljával ver
senyre kelni. A japán tengernagyok legkivá-
lóbbja, Yamamoto, az amerikai ipar ismereté
ben, óva intett az Amerika elleni háborútól. A 
japán stratégia egyetlen csapással akarta meg
semmisíteni az amerikai csendes-óceáni flottát, 
így akartak erőfölénybe kerülni a Csendes
óceánon. Ennek végrehajtása majdnem sikerült 
is Pearl Harbornál, de vesztükre, az amerikai 
repülőgép-hordozókat nem tudták megsemmi
síteni, pedig az elkövetkező csendes-óceáni há
ború legfontosabb eszköze ez a hajótípus lett. 

Az elkövetkező néhány hónap látványos 
japán sikersorozatot hozott, és mindenki el
felejtette Yamamoto figyelmeztetését, hogy 
ez csak hat hónapig, maximum egy évig tart
hat. Yamamoto, aki tartott az amerikai repü
lőgéphordozóktól, 1942 márciusában tervet 
dolgozott ki az amerikai hajók csapdába csa
lására a Midway-szigetek ellen indítandó tá
madással. A terv eleinte heves ellenállásba 
ütközött, de a Tokiót ért április 18-i légitáma
dás után mindenki elfogadta azt. A fejezet to
vábbi részeiben foglaltak, melyek leírják a 
csata előkészületeit, illetve az 1942. június 4-i 
csata eseményeit, nem ismeretlenek a magyar 
olvasók előtt sem, mivel rövidített formában 
ugyanazt tartalmazzák, mint Walter Lord „Hi
hetetlen győzelem" című könyve. 

A könyv utolsó fejezete az atlanti csatá
val, illetve azon belül az SC 122 és a HX 229 
konvojjal foglakozik. A tengeralattjáró, mely 
néhány évvel korábban jelent meg, mint a re
pülőgép, már az első világháborúban is je
lentős szerepet játszott az elsősorban a néme
tek által folytatott tengeralattjáró-háborúban. 
Bár az első világháborúban a kívánt célt nem 
sikerült elérni, a tengeralattjáró félelmetes 
fegyvernek bizonyult. A békeszerződésben 
Németországnak megtiltották a tengeralattjá
ró-építést, de a németek külföldön hoztak lét
re tervező irodákat, majd a versailles-i szer
ződés felmondása után onnan rendelték első 
tengeralattjáróikat. 1935-ben Hitler az új ten
geralattjáró-flotta élére Kari Dönitzet nevezte 

ki. Dönitz volt az, aki kidolgozta a falkatakti-
kát, amely igen eredményesnek bizonyult az 
atlanti csata első szakaszában. 

Az atlanti háború legnagyobb csatája 
1943 márciusában zajlott, amikor 40 német 
tengeralattjáró 22 hajót süllyesztett el a HX 
229 és az SC 122 konvojból, mindössze egy 
saját veszteség mellett. Dönitz ekkor úgy 
érezte, hogy küszöbön áll a győzelem, de két 
hónap múlva fordult a kocka, a német tenger
alattjárók veszteségi aránya 1:1 -re növekedett, 
ami már elviselhetetlen volt a Harmadik Biro
dalom számára. A német tengeralattjárósok 
hatalmas veszteségeket szenvedtek el a máso
dik világháború során, 40 900 főből 28 000 
soha nem tért vissza. Egyetlen ország egyetlen 
fegyvernemét sem érte el ilyen arányú veszteség. 

A felsorolt hiányosságok ellenére a könyv 
olvasmányos, élvezetes stílusban adja vissza 
az eseményeket. Talán a könyv egyik legna
gyobb értékét a benne közölt eredeti vissza
emlékezések jelentik, melyek „alulnézetből", 
a résztvevők szemszögéből mutatják be a 
csatákat, illetve egyes részleteiket. A magyar 
kiadás másik nagy értéke, hogy egyáltalán 
megjelent, mivel Magyarországon, sajnos, 
igen ritkán jelennek meg könyvek ebben a 
témakörben, pedig lenne rájuk olvasói igény. 
Ugyanakkor a kiadók részéről megfontolás 
tárgyát képezhetné, hogy a jövőben az ismer
tetett műnél átfogóbb és színvonalasabb mű
vek is lefordításra kerüljenek. 

Keegan könyve, hiányosságai ellenére, 
üdítő kivételt jelent a manapság megjelenő, 
hevenyészetten átültetett, lektorálatlan köny
vek tömegében, melyek hemzsegnek a ma
gyartalanságoktól és a durva fordítási hibák
tól. Ez a fordító mellett nem kis részben a 
könyv lektorainak köszönhető. A magyar kia
dásnak eme erénye mellett, sajnos, vannak 
egyéb fogyatékosságai is: hiányzik a végéről 
a felhasznált irodalom felsorolása, és a téma 
jellegéből adódóan, nagyon hiányoznak belőle 
a képek. Sajnálatos, hogy a könyv illusztráci
ók nélkül jelent meg, annál is inkább, mivel a 
sorozat (Faktum) más darabjaiban vannak ké
pek, és eredetileg - tudomásom szerint - eh
hez a műhöz is több tucat illusztráció tarto
zott, ráadásul a reménybeli olvasónak mélyen 
a zsebébe kell nyúlnia, hogy a könyvet meg
vásárolhassa. 

Krámli Mihály 
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VOLKER R. BERGHAHN 

SARAJEWO, 28 JUNI 1914 

Der Untergang des alten Europa 

(Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1997. 237 o.) 

A kötet a német DTV kiadó „20 nap a 
XX. században" című, 1997-ben indított soro
zatának első kötete. Szerzője 1938-ban szü
letett Hamburgban, Göttingenben és az Egye
sült Államokban tanult történelmet, a londoni 
egyetemen történt doktorrá avatása után az 
oxfordi St. Antony's College-ben tanított, 
majd 1970-ben a Mannheimi egyetemen ha
bilitált. 1988-tól az USA-ban, a Brown Egye
temen a Rhode Island-i Providence-ben oktat. 
Ezidáig számos, elsősorban Németország XIX. 
és XX. századi történetével foglalkozó könyve 
és publikációja jelent meg. 

Az 1914. június 28-án bekövetkezett sza
rajevói merénylet végeredményben az első vi
lágháború kiváltó oka lett. Volker Berghahn 
fontos korszakhatárnak tekinti ezt az ese
ményt. A kötetben a XIX. század eleji nagy
hatalmi egyensúly felbomlásának, az első vi
lágháború kitörésének és lefolyásának, vala
mint az azt követő nemzetközi újrarendezés
nek, az új hatalmi viszonyok fejlődésének be
mutatására vállalkozik. 

Már a mü címe is sejtetni engedi, hogy 
Berghahn nem csupán az 1914 és 1918 kö
zötti eseményeket veszi górcső alá, hanem tá
gabb vissza- és kitekintést nyújt. Jó össze
foglalóját adja az 1900 és 1929 közötti törté
néseknek, amikor is a „régi" Európa, mint ha
talmi centrum véglegesen alulmaradt az Egye
sült Államokkal szemben. 

A bevezető részben Berghahn az 1914. 
június 28-i szarajevói merényletet tárgyalja. 
Röviden ismerteti a dunai birodalom trónörö
kös párja elleni merénylet mindenki által jól 
ismert részleteit, annak politikai következmé
nyeit, az első világháborút megelőző ún. júli
usi válság lefolyását. Megvilágítja miért kül
dött Németország az antant országoknak had
üzenetet 1914. augusztus elején. A mű írója 
úgy véli, hogy a világháború egyik következ
ménye a világgazdaság centrumának áttolódá-
sa Európából Amerikába, valamint az öreg 
kontinens politikai és szellemi hanyatlása. 
Bemutatja a különböző társadalmi csoportok 

helyének változását, a kulturális környezet 
gyökeres megváltozását. Felfogása szerint Eu
rópa 1945-ig feltartóztathatatlanul haladt a 
katasztrófa felé, és ebben Németországnak 
nagy szerepe volt. 

Az első fejezet a „Játék a tűzzel 1900-
1905" címet viseli. Berghahn elemzi az 1900-
as esztendő fogadtatását Európa országaiban, 
azt az általános optimizmust, ami az új év
század beköszöntét kísérte. Ennek érzékel
tetésére különböző korabeli lapokból idéz 
kommentárokat, bemutatja a német újságok 
hogyan értékelték a századvég világpolitikai 
eseményeit. 

Áttekintést ad a századforduló világkeres
kedelmének és világgazdaságának helyzeté
ről, elemzi az európai országokban végbe
ment gazdasági folyamatokat, a főbb terme
lési mutatókat ábrákon, grafikonokon szem
léltetve. Felvázolja a gazdasági tendenciákat, 
és azt a következtetést vonja le, hogy az euró
pai hatalmak gazdasága általános növekedési 
fázisban volt. Kitér a korszellemre és a kultú
rára is. Bemutatja, hogy a német tudósok mi
lyen felfedezéseket tettek főként a természet
tudományok terén, de szól a társadalomtudo
mányokról, a képzőművészetről, a zenéről, 
irodalomról, költészetről is. A korabeli ese
mények közül az 1900-as párizsi világkiállítás 
fontosságát emeli ki. 

A világpolitika eseményeit is taglalja, fő
ként a nagyhatalmak összetűzéseit a gyarmati 
kérdésekben. Ilyen vonatkozásban elemzi a 
német világhatalmi törekvéseket, a flotta- és 
hadsereg-fejlesztési programokat. Foglalkozik 
a demokrácia helyzetével, fontos változásként 
az általános választójog bevezetését emeli ki 
Németországban. Röviden áttekinti a Közép-
Kelet-európai államok bel és külpolitikáját. 

A második nagy témaegység címe „Út a 
pusztulásba, 1906-1914." A mű írója bemu
tatja Anglia és Németország főként a tengeri 
fegyverkezés terén vívott versenyét, valamint 
azt, hogyan szőtték azt át ideológiai és politi
kai motívumok. Elemzi Tirpitz admirális sze-
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repét, a hadsereg fejlesztésével kapcsolatos 
történéseket és annak belpolitikai fogadtatását 
Németországban. Bemutatja a nagy európai 
szövetségi rendszerek (az antant és a hármas
szövetség) ebben az időszakban bekövetkezett 
kialakulását és megerősödését. Röviden is
merteti az 1908-ban Bosznia-Hercegovina 
osztrák-magyar annexiója nyomán kitört vál
ságot, a második marokkói válságot, bemu
tatja azoknak a német belpolitikára gyakorolt 
hatását, a német vezérkarnak a társadalmi 
változásokhoz való hozzáállását. Felvázolja 
az 1912-1913-as Balkán-háborúk történéseit, 
az annak következményeként bekövetkezett 
német-török és osztrák-magyar-német köze
ledést. Betekintést enged a német pártviszo
nyokba, érintőlegesen foglalkozik a nagyha
talmak belpolitikájával, ír Moltke német, illet
ve Conrad von Hötzendorf osztrák-magyar 
vezérkari főnök háborús terveiről. Elmondja, 
hogy az 1914-es júliusi krízis után végül miért 
döntöttek Bécsben és Berlinben a hadüzenet, 
egyúttal a háború megindítása mellett. 

A harmadik nagy témakör a „Világháború 
és önmegsemmisítés, 1914-1918" címet vise
li. A szerző felsorolja - mintegy a világégés 
borzalmainak érzékeltetésére -a szembenálló 
nagyhatalmak veszteségeit, majd az álláshá
ború mindennapjait vázolja fel, a nyugati, az 
orosz és az olasz fronton lezajlott nagyobb 
csatákról ejt szót. Bemutatja a totális háború 
eszközeit és annak a polgári lakosságra gya
korolt hatását (a kereskedelmi, gazdasági há
borút, a blokádokat, a német tengeralattjáró 
harcot). Kitér a világégés gazdasági követ
kezményeire (az ellátási gondokra, az infláci
óra, az éhezésre, a hadikölcsönökre, a német 
hadiipar nyereségeire, a bérek esésére, a lakó
körülmények romlására). Ausztria-Magyaror
szág és Oroszország belső viszonyait összeha
sonlítja Németországéval. A háború végén az 
ősi dinasztiák is megbuktak, elsőként az 
1917-es oroszországi két forradalmat, és kö
vetkezményeiket, a központi hatalmak kime
rülését, katonai helyzetét elemzi. Ismerteti a 
német összeomláshoz vezető utat, majd be
mutatja a weimari köztársaság megalakulá
sáig terjedő időszakot. 

A negyedik fejezet címe „A háború utáni 
korszak Európában, 1919-1923". Berghahn 
élénk színekkel ecseteli a világháború társa
dalmi, gazdasági és szociális következményeit 
a különböző országokban, képet kapunk a 
rengeteg nyomorékról, sebesültről, azok elhe

lyezkedési, megélhetési gondjairól, a külön
böző államok leszerelt katonáinak beilleszke
dési nehézségeiről, az elszegényedésről, az 
ipari és a mezőgazdasági termelés visszaesé
séről. Mindezek sztrájkokat, a bal- illetve 
jobboldali radikális erők által szervezett tün
tetéseket váltottak ki. Olaszországban Musso
lini hatalomra kerülése is ennek volt köszön
hető, ír a Németországban egészen 1923-ig 
tartó bal-és jobboldali puccskísérletekről, bel
politikai harcokról. Berghahn külön figyelmet 
szentel annak, hogy a művészek a háború után 
hogyan dolgozták fel a háborús élményeket, 
traumákat, pl. a dadaisták, szürrealisták, az 
egyéb irányzatok (többek között az 1919-ben 
Weimarból indult Bauhaus) hogyan jelenítet
ték azt meg. Szól a pacifizmus általános tér
hódításáról. A nemzetközi irodalom vonula
tait nagy részletességgel taglalja. Kiemeli a 
nemzetközi kapcsolatokat jellemző nehézsé
geket. Külön figyelmet szentel a Párizs kör
nyéki békéknek, amelyek egy új Európát te
remtettek a határok átrajzolásával, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy Közép-Kelet-Európát 
stabilizálják, a bolsevik veszély terjedése elé 
akadályt állítsanak és a német revizionizmust 
korlátok közé szorítsák. Képet kap az olvasó a 
Kisantant megalakulásáról, az orosz-lengyel 
háborúról és annak 1921 márciusában a rigai 
békével történt lezárásáról, a szovjet-német 
közeledésről, ami 1922 áprilisában a rapallói 
egyezmény aláírásához vezetett. 

Sokat megtudhatunk a Németországot 
sújtó Versailles-i béke korlátozásairól, a Nép
szövetség megalakulásának körülményeiről és 
a szervezet súlytalanságáról, mivel az nem 
vált meghatározóvá a nemzetközi életben, a 
politikában. Részleteket tudunk meg a győz
tes államok háborús jóvátételi politikájának 
csődjéről, az antant hatalmas összegű, Né
metországgal szembeni jóvátételi követelései
ről, a weimari köztársaság lavírozásáról 1921-
ig, amikor is a német jóvátétel összegét vég
legesen 132 milliárd márkában állapították 
meg. Végezetül kitér a németeknek a Ruhr-
vidék 1923-as francia-belga megszállására 
válaszul kifejtett passzív ellenállására. 

Az ötödik fejezetben Berghahn „Látszat
virágzás és bukás, 1924-1929" cím alatt is
merteti az 1925. december l-jén Locarnóban 
kötött szerződéshez vezető francia és német 
politikát. Bemutatja az amerikai gazdaság 
1920-as években elért nagyarányú fejlődését, 
kiemelkedő teljesítményét az 1929-es világ-
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válságig, a Németország anyagi megsegítését 
célzó Dawes-terv megszületését, annak gya
korlatba átültetését, az amúgy is (nem utolsó
sorban az amerikai kölcsönök rossz felhaszná
lása miatt) gyenge lábakon álló német gazda
ság stagnálását, majd összeomlását 1929-ben. 
A szerző levonja a tanulságot: 1929 után Euró
pa végleg elvesztette korábbi szerepét, nem 
volt már többé a világ gazdasági és politikai 
centruma. Az első totális háború utáni esemé
nyek vezettek 1929-hez, majd 1933-hoz és a 
második világháború borzalmaihoz, ezt kö-

Vajon milyen szakmunkát írna egy had
történész (mondjuk) a gyémánt fizikai tulaj
donságairól? Kérem a tisztelt olvasót, ne fe
leljen a feltett kérdésre automatikusan a ké
zenfekvő viszontválasszal: nyilván olyat, mint 
egy fizikus (mondjuk) az első világháború 
olasz frontjának történetéről. Hogy a hadtör
ténészek hogyan állnak meg a helyüket a reál
tudományok területén, arra nézve jószerével 
csupán feltételezéseink lehetnek. A fizikusok 
ugyanakkor a jelek szerint meglehetősen ott
honosan mozognak a hadtörténelemben: a 
most bemutatandó kötet szerzői, a Wilks há
zaspár, magas tudományos fokozattal rendel
kező tudósok, akik egyebek mellett a gyé
mántok tulajdonságaival (is) foglalkoztak. 
Szabad idejükben pedig, szenvedélyes síelők 
lévén, bejárták az Alpokat és megismerkedtek 
azokkal a helyszínekkel, ahol az első világhá
ború folyamán súlyos harcok folytak. Ezek 
után tulajdonképpen kézenfekvő, hogy kedvet 
kaptak egy alaposabb kirándulásra a hadtörté
nelem területén is. 

Remélem, a tisztelt olvasó nem érzékel 
valamiféle bántó iróniát az eddigiekben. 
Wilksék könyvét nem a pellengérre állítás 
szándékával választottam e recenzió tárgyául. 
Éppen ellenkezőleg: már most elárulhatom, 
hogy szakmai szempontból kiválónak tartom 
a házaspár munkáját. Az azonban kétségtele-

vetően pedig a két szuperhatalom uralmához 
és a kontinens kettéosztottságához. 

A művet jegyzetek, a korszak fontosabb 
eseményeit felvonultató kronológia, az első vi
lágháború hadszíntereit és a világégés utáni álla
potokat bemutató néhány fekete-fehér térkép, 
ajánló bibliográfia és névmutató egészíti ki. 

E kiváló összefoglaló munka elolvasását 
ajánlom minden, a XX. század történelme 
iránt fogékony, azt jobban megismerni vágyó 
olvasó és szakember figyelmébe. 

Ballá Tibor 

nül igaz, hogy a szerzők gyakorolt hivatása 
meglehetősen távol esik a hadtörténelemtől: a 
szó vallási értelmében laikusok ők, azaz olyan 
szakemberek, akik nem tartoznak a hadtörté
nészek szent anyaszentegyházához. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy eleve szakszerűtlen 
kézzel nyúlnának az idegen témához. Preg
náns példáját nyújtják az egyetlen releváns tu
dósi magatartásnak, bizonyítva, hogy tudós
nak lenni egyfajta életforma és gondolkodás
mód is egyben, melynek gyakorlója nem zár
kózhat be saját szakterülete látszólag elég
ségesen tág, ám a tudomány egészéhez képest 
mégis csak nevetségesen szűk világának hori
zontja alá. Természetesen a tudományos meg
ismerés mindenki számára nyitva áll, min
denki számára, aki hajlandó elsajátítani a 
diszciplína sajátos módszereit és a szükséges 
szinten megismerni alapvető forrásbázisát. 
Ezek után már csak megfelelő problémaérzé
kenységre van szükség, no meg kitartásra és 
szorgalomra. Nos, Wilksék képesek voltak 
meglátni a problémát, amit a maguk számára 
a következőképpen fogalmaztak meg: miért 
lehet olyan keveset olvasni a szakirodalomban 
az első világháborúban az olasz fronton har
colt brit katonák tevékenységéről? Igaz, a hi
vatalos brit hadtörténeti munka megfelelő 
kötete (Official British History of the War, 
Military Operations, Italy, 1915-1918), amely 

JOHN AND EILEEN WILKS 

THE BRITISH ARMY IN ITALY 
1917-1918 

(Leo Cooper, J 998, 225 o.) 
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még 1949-ben jelent meg, természetesen 
részletesen tárgyalja a kérdést. Időközben 
azonban - 1967-ben - napvilágot látott az 
olaszok hivatalos számadása a történtekről. 
Ennek fényében pedig szükségessé vált a brit 
csapatok szereplésének újbóli áttekintése. Er
re vállalkozott a fizikus házaspár. 

Amit tettek, az valójában nem igényelt 
különösebb invenciót: számba vették és átte
kintették a rendelkezésre álló forrásanyagot, 
pontosabban annak publikált részét. Sorra 
vették még a vonatkozó memoárirodalmat. A 
bibliográfiából kitűnik, hogy a szerzők az an
gol mellett bírják az olasz nyelvet is, ám 
egyetlen német munkához sem férhettek hoz
zá eredetiben, nyilván a hiányzó nyelvismeret 
miatt. így megelégedtek a kínálkozó fordítá
sok hasznosításával. Ez az eljárás ugyan alap
jában véve kifogásolható, ám manapság szinte 
általánosnak mondható: az angolszász szerzők 
korunk modern latinja, a nemzetközi angol 
birtokában egyre kevésbé veszik a fáradságot, 
hogy megtanulják akár a hajdani fontosságát 
visszanyerni képtelen német nyelvet is, nem 
beszélve a kis nemzetek nyelveiről, holott 
ezek híján csak másodkézből - jobb esetben 
fordításból - származó információk haszná
latára kényszerülnek. Ez azonban a jelek sze
rint egyáltalán nem zavarja őket. Wilksék 
esetében talán mentség lehetne, hogy ők par 
excellence a brit hadsereg tevékenységéről ír
nak, nem pedig az olasz front eseményeiről 
általában. Valójában természetesen lehetetlen 
reális képet nyerni a történtekről a másik oldal 
beszámolóinak ismerete nélkül. Osztrák szak
munkák olasz fordításai végül is valamelyest 
áthidalhatóvá teszik a problémát, ám mennyi
vel érdekesebb lenne, ha a szerzők a hivatalos 
brit és a hivatalos olasz hadtörténet mellé a 
hivatalos osztrák (sőt: a hivatalos magyar!) 
beszámolókat is odaállíthatnák. De ne le
gyünk telhetetlenek. A Wilks házaspár mun
kája ugyanis rendelkezik egy igen fontos 
erénnyel. Jó természettudósokhoz méltóan 
maximális erőfeszítéseket tesznek az elfogu

latlan, objektivitásra törekvő szemlélet érvé
nyesítésére. El kell mondani, hogy törekvésü
ket jelentős siker koronázza: beszámolójuk 
nem csupán mentes a szokásos előítéletektől 
és rossz beidegződésektől, hanem ráadásul 
néhány konkrét esetben képes rámutatni a 
ferdítés - hamisítás - meglétére is. Leleplezé
seik ugyan önmagukban talán nem rengetik 
meg a világot, ám mégis roppant fontosak, 
mert illusztrálják, igenis lehetséges ered
ménnyel törekedni a tacitusi sine ira et studio 
elvének gyakorlati érvényesítésére a mi ko
runkban is. Igaz, ebben kétségtelenül segíti 
őket jó értelemben vett céhen kívüli mivoltuk, 
aminek eredményeképpen jóval elfogulatla-
nabbul képesek a problémához közelíteni. 

(Mellesleg nem példátlan a teljesítmény, 
amit produkáltak: Ferenc Ferdinánd életéről 
és ennek kapcsán a szarajevói merényletről a 
talán mind ez ideig legracionálisabb és legke
vésbé elfogult müvet nem történész, esetleg 
újságíró, hanem egy orvos publikálta.) Szak
mai tisztesség és előítéletektől mentes szem
lélet: ez a két dolog teszi ezt a munkát ki
emelésre - és legfőképpen elolvasásra -
méltóvá. 

Még néhány szó a kötet technikai jellem
zőiről: a térképvázlatok egy kise modern fel
fogásban készültek, ám áttekinthetőek és jól 
használhatóak. 

A jegyzetapparátus - a kor divatjának 
megfelelően - nem a lap aljára, hanem a 
könyv végére került, ám azért annyi enged
mény tétetett az olvasónak, hogy a jegy
zeteket tartalmazó oldalak tetején feltüntették 
azt az oldalszám-tartományt, amelyhez az il
lető jegyzet tartozik. így azután nem remény
telen a hivatkozások viszonylag gyors meg
találása. 

Bőséges képanyag egészíti még ki a mun
kát, a fotók döntő többsége az Imperial War 
Museum képgyűjteményéből való, de kivétel
ként bekerült egy fénykép a bécsi Kriegs-
archivból is. 

Pollmann Ferenc 
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SZAKÁLY SÁNDOR 

VOLT-E ALTERNATIVA? 

Magyarország a második világháborúban 

(Ister Kiadó, Budapest, 1999. 139 o.) 

Ezelőtt egy emberöltővel néhai Barcy 
Zoltán barátom megjegyezte, hogy a mi gene
rációnknak már könnyebb lesz a legújabbkori 
történelemmel foglalkozni, mert már nem 
számítunk „ellenségnek". Az volt a vélemé
nyem, hogy nekünk, akik ugyan nem felnőt
tek, hanem gyerekek voltunk a második vi
lágháború idején, még nem, hanem talán az 
úgy fél nemzedékkel fiatalabbaknak. 

Szakály Sándor mintha csak munkásságá
val akarná igazolni előbbi véleményemet. Ko
ra is megfelel az általam jósoltnak, kutatási 
eredményei, publikációi is ezt igazolják. 

Becsülendő szokásként felújította azt a 
magyar szakírói-kutatói hagyományt, hogy 8-
10 évenként, számba véve az eltelt évek során 
különböző, többé-kevésbé eldugott kiadvány
okban megjelent publikációit, a maradandó
nak ítélteket összegyűjtve is megjelenteti, 
hogy ne csak a ráérő kutatók, hanem a nagy
közönség is olvashassa azokat. Előre bocsá
tom: jól válogatott. 

Könyve egyik nagy értéke - amelynek 
normális viszonyok között természetesnek 
kéne lennie, de idehaza még '45 előtt sem volt 
általános -, hogy prekoncepció nélkül látott a 
témákhoz. S ha valakit szakmailag jónak, sőt 
kiemelkedőnek talált, akkor azt meg is írta, 
függetlenül attól, hogy az illető politikai sze
repéről mi a véleménye. 

Dolgozatai között vannak olyanok, me
lyeknek tanulsága „csak" történelmi, s van, 
amelyik kifejezetten a mának is szól. Zömmel 
országos katonapolitikai kérdésekkel foglal
kozik bennük, ám egyikben az egyszerű hon
védig nyúl. 

Az elsőnek sorolt dolgozat - a meglehető
sen körülményesnek tűnő, „A katonai vezetés 
és a honvédelmi politika alakításnak szintjei a 
két világháború közötti Magyarországon" cí
met viseli - kifejezetten olyan, amelynek ta
nulságai sokkal általánosabb érvényűek. Arról 
van szó benne, hogy hogyan próbálkoztak az 
alkotmányosság megkövetelte országgyűlési 
politikai ellenőrzés és a vezetés katonai szak

szerűségének egyensúlyát biztosítani. Hol a 
Honvédelmi Miniszter (HM) - Honvédség 
Főparancsnoka (HFP) - Honvédvezérkar Fő
nöke (HVKF) háromszögben, hol a HFP és a 
HVKF feladatkörét összevonva, mindezt sú
lyosbítva az államfő legfelsőbb hadúri szere
pével. Ha valaki felkapja a fejét, és az utolsó 
tíz év eseményeire gondol, hogy ez ugyanaz a 
probléma, akkor nem téved, mert a dolgozat 
„A honvédelem korszerű irányításnak mo
dellje" című szakmai tanácskozásra készült. 
Az alapprobléma ma is ugyanaz. Magyaror
szág 1919, azaz 80 év óta küszködik ezzel a 
kérdéssel. Sőt, teszem hozzá, ha elfogulatla
nul nézzük a 150 év előtti eseményeket, az 
OHB - HM - mindenkori főparancsnok el
lentétében, gyökerükben, ugyanezek a prob
lémák ismerhetők fel. Egy beszélgetés során a 
Szerzővel oda lyukadtunk ki, hogy lényegé
ben 1526 óta nem lévén önálló magyar hon
védelem és katonapolitika, nem alakulhattak 
ki annak az előzményekből szervesen kinőtt 
szervezeti keretei sem. Ráadásul az egészre 
rányomta a bélyegét, hogy előbb az Osztrák-
Magyar Monarchia nagyhatalmi vezetési 
rendszere volt a példakép, egy ötvenmilliós 
országé egy nyolc-tízmilliós számára, 1948 
után pedig rákényszerítették az országot arra, 
hogy átvegye egy még nagyobb hatalomnak 
az átlagos európai hagyományoktól végképp 
idegen rendszerét. (Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy 1938-tól ugyanez zajlott le a Hon
védségen belül is: „azok a csodálatos férfiak 
az ő repülő szerkezeteiken," repülőcsapatként, 
csupán a fegyvernemek egyikét alkossák-e, 
avagy, mint Légierő, önálló haderőnemet? 

Részben ugyancsak aktuális indíttatásból 
született a Katonaetika című tanulmánygyűj
temény számára az „Erkölcs, politika és nem
zettudat a volt magyar királyi honvédség tisz
tikarában" című tanulmány, melynek utolsó 
bekezdése mindent elmond. 

„A volt magyar királyi honvédség tiszti
kara csak részben, illetve felkészületlenül po
litizált, és azt sem szervezett keretek között 
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tette. Halálra ítéltsége azonban 1945-ben 
ténnyé lett; nemcsak a honvédség és annak 
tisztikara vált áldozatává egy új diktatúrának, 
hanem azon erkölcsi normái is azzá váltak, 
melyek ugyan nem egy elavult elemet tartal
maztak, de összességükben megfeleltek a tár
sadalom és annak tagjai által támasztott elvá
rásoknak. A hasznosíthatónak tűnő elemek 
elvetése egy bizonyos fejlődési lehetőségtől 
fosztotta meg Magyarország későbbi hadse
regét, mely a nemzeti minták kritikus értéke
lése és alkalmazása helyett »internacionalis
ta«, adaptált változatokat tett követendővé 
minden talaj nélkül, és amint azt a gyakorlat 
igazolta, eredménytelenül." 

A magyar-német katonai együttműködés
ről írva (amelyet inkább a német-magyar ki
fejezés jellemezne jobban) bemutatja, hogy az 
eleinte - főleg 1941-ben - még jónak is volt 
tekinthető, ám 1944 őszén „mindenki számára 
egyértelművé vált, hogy a kezdeti fegyvertársi 
viszony alá- és fölérendeltségi viszonnyá ala
kult át". Egyébként formális szövetségi szer
ződés sohasem volt a két állam között, ezt a 
németek nem is óhajtották, mivel így akaratu
katjobban tudták érvényesíteni. 

E kötetben is közli azon tanulmányának 
egyik változatát, mely a magyar hadbalépés 
körülményeit világítja meg. Talán végre min
denki tudatába eljut, hogy soha nem üzentünk 
hadat a Szovjetuniónak, (bár az Egyesült Ál
lamoknak igen...), és Bárdossy Lászlót sok
féle felelősség és mulasztás terheli mind a 
magyar-angol mind a magyar-román kapcso
latok tekintetében (évtizedekkel ezelőtt néhai 
Kéri Kálmán is tett előttem erre vonatkozóan 
néhány pikírt megjegyzést), csak éppen azért 
nem volt felelős, amiért kivégezték: a hadba
lépésért. Ezért jogilag Horthyt, erkölcsileg 
Werthet és Barthát terheli a felelősség - őket 
viszont ezért nem vonták felelősségre... 

A nagy szemhatárú katonapolitikai kérdé
sek után a Szerző hirtelen megtér szülőföldjé
re, és „Levelek és tábori lapok a háborúból" 
címmel a rokonságban fennmaradt doku
mentumokat elemzi. Magyar szakosként elő
ször is meg kellett állapítanom, hogy a régi 
falusi tanító urak valamit nagyon tudtak, mert 
a legegyszerűbb falusi ember is érthetően meg 
tudta fogalmazni gondolatait. 

Tartalmi szempontból a levelek-lapok ér
dekessége, hogy az itthon feladott, cenzúrá-
zatlan küldeményekben sem írtak mást, mint a 
hatósági szűrőkön átment táboriakban. És ez 

érthető is. Az átlagember számára a legfonto
sabb az, hogy a levél írója él-e, s ha él, egész
séges-e? S a fronton lévő számára is az volt 
fontos, hogy otthon minden rendben van-e? 
Ilyen körülmények között a többi mellékes. 
Az azonban így is kiderül a levelekből, hogy a 
magyar parasztember számára elkeserítő volt, 
hogy „alig látni gyümölcsöt a fákon", szinte 
sehol sincs szőlő, és júliusban még nem arat
nak. Meg is jegyzi a Szerző, hogy „Ennek és 
hasonló benyomásoknak az ismeretében nem 
kell tehát csodálkoznunk a magyar paraszt ké
sőbbi, »szocializmushoz, kolhozhoz való vi
szonyulásán«." A kis dolgozat végén számos 
kérdést vet fel, hogy mi mindent kellene és 
lehetne még megvizsgálni a kutatóknak a há
ború mindennapjait illetően. Igaza van. De én 
azt mondom, hogy e dolgozattal (mely né
metül is megjelent) tisztes emléket állított a 
Don-kanyarból soha vissza nem tért két roko
nának. 

„A magyar tábori csendőrség a második 
világháború időszakában" című dolgozat hideg 
tárgyilagossággal mutatja be témáját, a követ
keztetések levonását az olvasóra bízza. Nos, én 
úgy látom, hogy a magyar katonai vezetés 
(több más dolog mellett) a tábori rendészeti 
feladatok ellátására sem készült fel kellően. A 
tábori rendészeti szolgálatra igénybe vett csen
dőrök itthon nagyon hiányoztak, ott kint vi
szont kevesen voltak, s nem egyszer maguk a 
katonai parancsnokok sem tudták, hogyan al
kalmazzák őket. Egységes és nagyobb létszá
mú tábori rendészet csak a nyilas hatalomátvé
tel után jött létre, de az már nem Magyar
országé, hanem a Hungarista Államé volt. 

Az utolsó dolgozatban Szakály Sándor 
felteszi a kérdést: „Volt-e alternatíva?" Utólag 
- még ha az aktuálpolitikai szószaporításokat 
figyelmen kívül is hagyjuk - nagyon sokan na
gyon sok okosságot mondtak, ám mielőtt ítél
kezünk, a körülményeket kell megvizsgálni. 

Nos: Magyarországot - több más térség
beli államhoz hasonlóan - a nyugati államok 
magukra hagyták, valósággal a németek ol
dalára lökték. A náci-jellegü államokkal kö
rülvett Magyarország nem is kerülhette volna 
ki a hadbalépést. S végül: „Ha közelebbről 
megnézzük a dolgot, azt tapasztaljuk, hogy 
minden, Németország oldaláról levált ország 
akkor »lépett«, amikor a korábbi ellenség már 
az ország területén vagy az ország határainál 
állt." Magyarország is így tett, s Horthy kor
mányzó vitán felül ügyetlenül intézte a kiug-
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rási kísérletet. Ám én még hozzáteszek vala
mit: a sikeres átálláshoz az is kellett, hogy a 
másik félben is meglegyen erre a fogadókész
ség. S ez Magyarországgal szemben igencsak 
kevéssé volt meg. (Gondoljunk csak a Magyar 
Légió megalakítási kísérletének a kudarcára.) 

Szakály Sándor ebben a kötetében is -
mint a korábbiakban - legjobb tudása szerint 
megírótt dolgozatait közli. Határozott véle
ménye - mint a könyv hátlapján írja - hogy 
„az akkori politikai és katonai vezetés tagjai a 
lehetőségek között »válogatva« bizonyára a 
legjobb megoldást szerették volna, s ennek 
megfelelően cselekedtek. Hogy a történelem 

őket igazolta, vagy másokat? Erre a kérdésre 
nem kerestem a választ. Egyet szerettem vol
na: hiteles források alapján megrajzolni egy 
olyan képet, amely mintegy öt évtizeddel az 
események után, még mindig elgondolkoztat 
bennünket a múltunkról. Arról a múltról, 
amely minden hibájával és erényével, bírál
ható illetve dicsérhető elemével a miénk, s azt 
ebben a teljességében kell vállalnunk." 

Remélem, hogy a „legjobb kutatói korá
ban" lévő Szerző még jó néhány, ehhez ha
sonló színvonalú kötettel áll elénk a jövőben. 

Nagy Domokos Imre 
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KRONIKA 

ZACHAR JÓZSEF 

AZ 1945 UTÁNI KATONAI SZÖVETSÉGEK 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXV. Kongresszusa, 
Brüsszel, 1999. augusztus 29 - szeptember 4. 

Az UNESCO égisze alatt a Nemzetközi 
Történelemtudományi Bizottság egyik tag
szervezeteként működő, eredetileg 1938-ban 
magyar részvétellel is alapított, majd műkö
dését csak 1955-ben újrakezdő Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság, amelynek munkájá
ba a magyar kutatók újólag csak 1970-ben 
kapcsolódhattak be, immár huszonötödik al
kalommal gyúlt össze tudományos eszmecse
rére és kollegiális találkozóra. A kezdetben 
csak az ötévenkénti nagy történészkongresz-
szushoz csatlakozóan, majd 1980 óta immár 
évenként sorra kerülő fontos szakmai tanács
kozás házigazdája ezúttal a Belga Hadtörté
nelmi Bizottság volt. A II. Albert király véd
nöksége alatt állt rendezvényhez társrende
zőként csatlakozott még a Királyi Hadsereg
múzeum, a Királyi Hadiiskola és a Báró Greef 
Belga Hadtörténelmi Alapítvány. Az anyagi 
támogatók a belga haderő vezérkari főnökén 
és törzsfőnökein túl a Belgiumi Francia Kö
zösség Nemzeti Tudományos Kutatási Alapja, 
a Flandriai Tudományos Kutatási Alap, Nyu
gat-Flandria Tartomány, Ypern Városa, vala
mint a Dexia Csoport - Városi Hitelbank volt. 
A 33 nemzeti tagbizottság közül ezúttal 30 
fogadta el a meghívást, és ezek képviseleté
ben 110 hadtörténész csatlakozott az egybe
gyűlt belgiumi kollégákhoz. A Magyar Had
történészek Nemzeti Bizottsága egyetlen 
tagjaként jelen sorok szerzője lehetett jelen az 
eseményen. 

Az ezúttal rendhagyó módon szervezett 
kongresszus megnyitó ülésére augusztus 30-
án délelőtt került sor a Királyi Hadiiskola 
dísztermében. Először André Flahaut, Belgi
um védelmi minisztere üdvözölte a megje
lenteket, köztük a belgiumi tudományos, kul
turális, társadalmi és politikai közélet számos 
képviselőjét, valamint a világ különböző or

szágaiból egybesereglett hadtörténészeket. 
Ezt követően Dr. Luc de Vos tanszékvezető 
katonai akadémiai főtanár, a Belga Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke köszöntötte az egybe
gyűlteket, és méltatta az újabb tudományos 
tanácskozás jelentőségét, amelynek a NATO 
alapításának ötvenesztendős ünnepségeihez 
csatlakozva éppen Brüsszel adhat helyszínt. 
Végül Dr. Cornelius M. Schulten kutatóinté
zeti igazgató (Hollandia), a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság elnöke emelkedett szó
lásra. Köszönetet mondott a rendezvénysoro
zat megszervezéséért, és azt hangsúlyozta, 
hogy immár két évtizede évről-évre találkoz
nak e tudományág művelői, így módjuk van 
egymás munkásságát ismerni és arra is építeni 
saját feldolgozó munkájukban. Befejezésül a 
mindenkor kollegiális, baráti hangulatú, poli
tikai megnyilvánulásoktól mentes és így gyü
mölcsöző rendszeres találkozások nemzetközi 
tudományos jelentőségét emelte ki. 

A tematikus megközelítésű tudományos 
tanácskozás-sorozat angol, francia, német és 
flamand nyelvű szinkrontolmácsolással zaj
lott. Az első ülés augusztus 31-én reggel a 
Városi Hitelbank nagy előadótermében nyílt 
meg Allan M. Millet professzor (Egyesült Ál
lamok) elnökletével, és „Az 1947-es és 1949-
es szerződések" témakörbe tartozó előadáso
kat fogott át. 

Elsőnek Dr. Luiz Paulo Macedo Carvalho 
ezredes, kutatóintézeti igazgató, a Brazíliai 
Hadtörténelmi Bizottság elnöke tartotta meg 
„Az 1947-es Amerika-közi viszontbiztosítási 
szerződés" című előadását. Ebben előbb hosz-
szan elemezte a Simon Bolivar vezette felsza
badító harcok eredményeként megszületett 
államok egyesülési törekvései óta eltelt közel 
másfél évszázadot, majd ezután ismertette az 
1947-es viszontbiztosítási szerződést, végül 
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kitekintést adott a napjainkig terjedő további 
fejleményekre is. 

Ezt követően Massimo de Leonardis egye
temi tanár (Olaszország) „Az európai szabad
ság védelme. A Brüsszeli Egyezmény és az 
Atlanti Szövetség stratégiája 1949-1952" 
címmel tartotta meg referátumát. A hangsúlyt 
annak bemutatására fektette, hogy a szovjet 
veszély hatására miként alakult át az eredeti
leg gazdasági-politikai együttműködés mind
inkább katonaivá. 

Szünet után, elnökváltás nélkül a második 
ülésen, amelynek témája „Délkelet-Ázsia és 
Kuba" volt, először Dr. Edward J. Marolda 
tudományos kutató (Egyesült Államok) „Ten
gerhatalmi szerződés és ázsiai hidegháború" 
című előadása hangzott el. A kínai kommu
nista hatalomátvétel és további terjeszkedési 
törekvés, a koreai háború tükrében részletezte 
az amerikai, angol és nemzeti kínai egyre fo
kozódó és erősödő haditengerészeti együtt
működést, majd a további fejleményeket, 
amelyek 1951-ben elvezettek a japán önvé
delmi haditengerészeti erők megszervezésé
nek ösztönzéséhez, sőt az ausztrál-újzélandi-
amerikai ANZUS-paktumhoz. 

Őt követte Dr. José Luis Picciuolo ezre
des, az Argentin Hadtörténelmi Bizottság fő
titkára „A kubai rakétaválság politikai és ka
tonai következményei, 1962 október-novem
ber" című referátumával, amelyben napon
kénti bontásban elemezte az október 23-no-
vember 29. közti, világméretű feszültséget 
okozó eseményeket és Argentína ezzel kap
csolatos reagálásait. 

Újabb szünetet után az elnökséget Dean 
A. Allard professzor, az Egyesült Államok 
Hadtörténelmi Bizottságának elnöke vette át. 
A téma ezúttal „Amerikaiak és kanadaiak 
Németországban" volt. 

Elnöklete alatt először Dr. Bryan T. van 
Sweringen tudományos kutató (Egyesült Ál
lamok) kapott szót „Az Egyesült Államok 
haderejének németországi felépítése és elhe
lyezése, 1945-1990" című előadásával. 1950-
es, 1953-es, 1961 -es és 1966-os belső sza
kaszhatárokkal a világméretű stratégiai válto
zások tükrében idézte fel a béke- és háborús 
diszlokáció változásait. 

Ezután Dr. Margaret Isabel Campbell tu
dományos kutató (Kanada) tartott előadást 
„Hongkongi árnyak. A stratégia és a hadmű
velet kettéágazása. Kanadai kísérlet a Néme
tország északi zónájában levő kanadai dandár 

hadműveleti terveinek befolyásolására, 1951-
1962" címmel. Ez a magyar szemmel nehezen 
követhető világméretű brit politika árnyalati 
változásainak a kanadai hadvezetésre gyako
rolt befolyásolását elemezte. 

Az ebédszünet után sorra került negyedik 
ülés elnöke Dr. Jean Delmas tábornok, nyu
galmazott levél tárigazgató, a Francia Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság ügyvezető alelnöke volt. 
E tematikus egység a francia-német viszony 
alakulásával foglalkozott. 

E témakörben elsőként Elisabeth du Reau 
egyetemi tanár (Franciaország) „Franciaor
szág és az európai védelem első felépítése" 
című előadása hangzott el. Ebben az előadó 
az európai biztonság és védelmi politika 
1948-1950 közötti kérdéseit a francia kor
mányzat szempontjából mutatta be. 

Ezután Dr. Bruno Thoss tudományos ku
tató (Németország) „A katonai és a szociális 
biztonság ellentéte. Az NSzK-beli NATO-
csapatok pénzügyi fedezete körüli viták, 
1955-1967" című előadása következett. A 
cím pontosan visszaadja, amiről az előadó 
szólni kívánt, hogy tudniillik, miként kény
szerült az NSzK kormánya a szükséges belső 
fejlesztési és az ugyancsak elkerülhetetlen vé
delmi kiadások tekintetében állandóan mérle
gelni, egyúttal a NATO-vezetésre is tekintet
tel lenni. 

„A svájci és az osztrák semlegesség" kér
déseit napirendre tűző ötödik ülésre szeptem
ber 2-án reggel Adrien Tschumy hadtesttábor
nok, a Svájci Hadtörténelmi Bizottság elnöke 
elnökletével került sor. 

Először Fritz Stoeckli egyetemi tanár, 
dandártábornok (Svájc) adta elő Hervé de 
Weck gimnáziumi tanárral, ezredessel közö
sen készített előadását „Svájci védelmi előké
születek a hidegháború idején. A NATO-val 
párhuzamos és kiegészítő tevékenység" cím
mel. Ez az érdekfeszítő előadás A Varsói 
Szerződés stratégiai elképzelései tükrében 
szükségesnek vélt, a NATO előkészületeket 
számításba vevő, de azoktól független svájci 
védelmi előkészületekről szólt. 

Ehhez kapcsolódott Hans Rudolf Fuhrer 
egyetemi docens, ezredes (Svájc) „A NATO 
és Svájc hidegháborús szövetségéhez" című 
előadása, amely a svájci semlegesség feladá
sára irányuló NATO-nyomást és az azzal 
szembeni előállást részletezte, elkülönítve az 
1953-ig tartó elszigeteltség, az 1959-ig tartó 
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rendelkezésre állás, majd 1967-ig a szuvere
nitás és azután következő szolidaritás idejét. 

A továbbiakban Manfried Rauchensteiner 
egyetemi tanár, udvari tanácsos, múzeum
igazgató, az Osztrák Hadtörténelmi Bizottság 
elnöke „Örökös semlegesség és a NATO. 
Ausztria helyzete" címmel tartotta meg elő
adását. Az aktualitásoktól elszakadva, az elő
adó az 1948-1989 közti időszak érdekfeszítő 
biztonságpolitikai elemzését adta, miközben 
az osztrák kormányzat helyzetváltozásait a 
globálstratégia tükrében mutatta be. 

A szünet utáni hatodik ülés „A skandináv 
és az ír semlegesség" témakörben Dr. Erik 
Norberg levéltárigazgató, a Svéd Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság elnökségi tagja elnökle
tével folytatta munkáját. 

Elsőnek Érmei Kanninen nyá. altábornagy, 
a Finn Hadtörténelmi Bizottság korábbi elnö
ke „A NATO és a Varsói Szerződés közti finn 
katonai semlegesség illúziója vagy realitása, 
1948-1991" című előadására került sor. A pá
rizsi békeszerződésből és a kikényszerített 
szovjet-finn barátsági és kölcsönös együtt
működési szerződésből kiindulva, a kis északi 
állam kiszolgáltatottságát és szükkörü politi
kai manővereit részletezte. 

Ezt követően Bo Hugemark ezredes, ka
tonai akadémiai tanár (Svédország) tartotta 
meg „Svédország a hidegháború idején, a ka
tonai szövetségek közti katonai fejlemények" 
című referátumát. Ebben a svájci referátum
mal megegyezően, egy nem-szövetséges ál
lam katonai együttműködési lehetőségeit vizs
gálta a szovjet fenyegetés tükrében, az 1945— 
1969 közti időszak vonatkozásában. 

Végül Dermot Keogh egyetemi tanár (Íror
szág) előadása hangzott el „Írország és a 
NATO. Történelmi távlatok" címmel. A refe
rátum a hidegháború és az Európai Gazdasági 
Közösséghez való csatlakozás időszakában a 
védelmi együttműködés és a semlegesség 
kérdésében zajlott belső politikai vitáit eleve
nítette fel. 

Ebédszünet után, még mindig szeptember 
2-án következett a hetedik tudományos ülés 
Dr. Piet Kamphuis kutatóintézeti igazgató, a 
Holland Királyság Hadtörténelmi Bizottságá
nak elnöke elnökletével a BENELUX-téma-
körben. 

Először Dr. Jan Hoffenaar tudományos 
kutató, a Holland Királyság Hadtörténelmi 
Bizottságának főtitkára történelmi elemzése 

következett „Hollandia katonai hozzájárulása 
a NATO-hoz" címmel. A teljes ötven eszten
dőt átfogó előadás azt emelte ki, mennyire 
Holland Kelet-India állt sokáig a holland kül-
és hadpolitika előterében, és ez az ottani ese
mények következtében és az egyéb világpoli
tikai fejlemények hatására miként változott 
szoros szovjetellenes katonai védelmi együtt
működéssé a NATO keretén belül. 

Öt követően Jean-Michel Sterckendries 
őrnagy, hadiiskolai tanár (Belgium) tartotta 
meg „Belgium és a nyugat-európai biztonság, 
1944-1955" című előadását. Az előadó azt az 
időszakot elevenítette fel, amikor Belgium 
betagolódott a Nyugat-Európa biztonságát 
célzó nemzetközi együttműködési rendszerbe. 
Ennek során elemezte az Egyesült Nemzetek 
Szervezetéhez, a Szovjetunióhoz, az Egyesült 
Államokhoz fűződő kapcsolatokat, valamint a 
németországi megszállással, majd újrafel-
fegyverzéssel kapcsolatos belga politikát. 

Szünet után Manuel Freire Themudo Barata 
tábornok, akadémikus, nyugalmazott kutató
intézeti igazgató, a Portugál Hadtörténelmi 
Bizottság elnöke, a Nemzetközi Hadtörténel
mi Bizottság elnökségi tagja elnökletével kö
vetkezett a nyolcadik ülés az Ibériai félszi
gettel kapcsolatosan. 

Elsőként Nuno Severiano Teixera katonai 
akadémiai tanár, a Portugál Hadtörténelmi 
Bizottság főtitkára tartotta meg „Portugália, a 
NATO és a hidegháború, 1949-1989" című 
előadását. A szerző visszanyúlt a NATO lét
rejöttét megelőző semleges portugál politiká
hoz, majd a NATO-ba való belépés kül- és 
belpolitikai indítékait elemezte, végül a belé
pésnek a kül-, védelmi és belpolitikai követ
kezményeit részletezte, zárásul pedig röviden 
kitekintett az utolsó tíz esztendő változásainak 
portugáliai hatásaira is. 

Ezután José S. Mendez repülő-hadosztály-
tábornok, katonai akadémiai tanár (Spanyol
ország) következett „A spanyol-észak-ameri
kai egyezmény hozzájárulása az európai biz
tonság védelméhez" című referátumával. Eb
ben a kétoldalú 1953-as védelmi és 1955-ös 
gazdasági megállapodásból kiindulva, az 
1970-es barátsági és együttműködési szerző
dést, majd annak 1976-os és 1982-es megújí
tását, végül az 1989-es új védelmi együttmű
ködési szerződést elemezte. 

A kilencedik tudományos ülésre szeptem
ber 3-án reggel Dimitris Gedeon vezérőrnagy 
(Görögország) elnökletével a Földközi tenger 
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térségével kapcsolatos kérdésekre került sor. 
Raimondo Luraghi nyugalmazott egyete

mi tanár, az Olasz Hadtörténelmi Bizottság 
tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság elnökségi tagja (Olaszország) 
előadása hangzott el először „A mediterrán 
térség. Olaszország és a NATO" címmel. Az 
előadó a térség geopolitikai sajátosságaiból 
kiindulva, részletezte az elmúlt ötven év kü
lönböző szakaszaiban a NATO déli szárnyán 
Olaszországra hárult védelmi feladatokat. 

Ehhez csatlakozott Pierpaolo Raimono el
lentengernagy, kutatóintézeti igazgató (Ola
szország) „A NATO és az olasz haditengeré
szet a Földközi tengeren az utóbbi ötven 
évben" című előadása. Bemutatta az 1952-ig 
főleg az olasz haditengerészetre háruló jelen
tős feladatkör változását Görögország és Tö
rökország NATO-csatlakozását követően és 
az azóta eltelt időszak világpolitikai változá
sai következtében. 

Szünet után a kongresszus az új NATO-
államok kérdéskörét vitatta meg, Andrzej 
Ajnenkiel katonai egyetemi tanár, kutatóinté
zeti igazgató, a Lengyel Hadtörténelmi Bi
zottság elnöke elnökletével. 

Ezen először Tadeusz Panecki ezredes, 
katonai egyetemi tanár, a Lengyel Hadtörté
nelmi Bizottság főtitkára, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság elnökségi tagja tartotta 
meg „A Lengyel Hadsereg a Varsói Szerző
désben" című előadását. A szovjet befolyási 
övezetbe átengedett Lengyelország első tíz 
évének felidézését követően az előadó a je
lentős nagyságrendű lengyel haderőnek a 
Varsói Szerződésben játszott kiszolgáltatott 
szerepét és a szovjet hadvezetés által számára 
előírt háborús feladatkörét vázolta fel. 

Következőként Zachar József ezredes, a 
Hadtörténet Intézet és Múzeum tudományos 
főigazgatóhelyettese, a Magyar Hadtörténé
szek Nemzeti Bizottságának főtitkára, a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság alelnöke „A 
Varsói Szerződés és az 1956-os magyar for
radalom. (A Déli Hadseregcsoport megszüle
tése)" című előadásában összefoglalta az 
ezirányú legújabb magyar kutatási eredmé
nyeket. 

Dr. Miloslav Pucik alezredes, tudományos 
kutató (Szlovákia) előadása következett ezu
tán „Szlovákia a Varsói Szerződés terveiben" 
címmel. Az előadó az azóta önálló állammá 
vált terület hidegháborús geostratégiai szere
pét felidézve, az e térségben a szovjet kor

mányzat által kikényszerített háborús előké
születekről, ezeket szolgáló hadgyakorlatok
ról és a csehszlovák haderőnek szánt felada
tokról szólt. 

A tizenegyedik ülés szünet után Zachar 
József elnökletével kezdte meg munkáját a 
Balkán témakörében. 

Elsőként Dimiter Minysev ezredes, kutató
intézeti igazgató, a Bolgár Hadtörténelmi Bi
zottság elnöke tartotta meg „Bulgária a Varsói 
Szerződésben" című előadását. Elsődlegesen a 
bolgár nép és a bolgár haderő Szovjetuniónak 
való kiszolgáltatottságát hangsúlyozta, ami 
véleménye szerint már a második világháború 
lezárultával bekövetkezett, és a Varsói Szerző
dés létrehozásával tovább erősödött. 

Ezt követően Dr. Pétre Otu ezredes, kuta
tóintézeti igazgató, a Romániai Hadtörténelmi 
Bizottság elnöke olvasta fel Dr. Alesandru 
Dutu ezredessel, a Romániai Hadtörténelmi 
Bizottság alelnökével közösen készített refe
rátumát „A román hadsereg a hidegháború 
idején" címmel. Ez a referátum is azzal indí
tott, hogy a győztesek oldalára történt átállás 
ellenére azonnal bekövetkezett a szovjet ha
talomnak való kiszolgáltatottság. A további
akban az előadó részletezte a román haderő 
létszámváltozásait a hidegháború különböző 
szakaszaiban. 

Ebédszünetet követően került sor a tizen
kettedik, utolsó tudományos ülésre, amelyen 
Dr. Cornelius M. Schulten kutatóintézeti igaz
gató (Hollandia), a Nemzetközi Hadtörténel
mi Bizottság elnöke elnökölt, a téma pedig a 
Közel-Kelet volt. 

Joannisz Lukasz haditengerészeti akadé
miai tanár (Görögország) előadása hangzott el 
először „A keleti mediterrán térség geopoliti
kai viszonyai és a NATO a hidegháború ide
jén" címmel. Az előadó bevezetőben az 
1945-1949 közti időszak fő fejleményeit, 
köztük a görög polgárháborút idézte fel, majd 
a NATO létrehozásának a keleti mediterrán 
térségre gyakorolt hatását mutatta be, végül a 
NATO kibővítésére áttérve, összehasonlította 
Törökország és Görögország szerepvállalási 
lehetőségét egy szovjet támadás esetén. 

Ezt követően tartotta meg Hasszán Koni 
egyetemi tanár (Törökország) „Törökország 
NATO-felvétele" című előadását. Ebben elő
ször Törökország, Görögország és Irán máso
dik világháború utáni állapotát mutatta be, 
majd rátért a Truman-doktrínára és a NATO 
megalakításához vezető tárgyalásokra, a Tö-
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rökország bevonását célzó törekvésekre, a tár
gyalásoknak a koreai háború általi felgyorsulá
sára és Törökország 1952-es csatlakozására. 

Végül Matitiahu Mayzel egyetemi tanár 
(Izrael) előadása zárta a sort „Sem ide, sem 
oda. Az új izraeli állam és a nagy világszövet
ségek" címmel. Az 1947-1967 közti időszak 
tekintetében azt vizsgálta, hogy „a nyugati 
világhoz" való tartozása ellenére az újonnan 
létrehozott zsidó állam miért nem csatlakozott 
annak védelmi szövetségéhez, miközben az 
arab környezetben erőteljesen épített a nyu
gati védelmi szövetséggel való együttműkö
désre és az onnan elnyerhető kül- és védelmi 
politikai támogatásra. 

A tudományos tanácskozás rendezői ta
pintatosan előzetesen gondoskodtak arról, 
hogy az egyes üléseken elegendő idő legyen 
az érdemi felszólalásokra, vitákra is. Még 
elevenebb vitalehetőséget teremtettek azzal, 
hogy meghívtak néhány egykori aktív és je
lentős politikai személyiséget, hogy vissza
emlékezésükkel segítsék a kutatók munkáját. 
így a szeptember 2-i hetedik üléshez csatla
kozóan Willy Claes, az 1973-1994 közti belga 
kormányok minisztere, a NATO 1994-1995 
közti főtitkára és Étienne Davignon őrgróf, 
belga bankelnök, volt nagykövet és az Euró
pai Gazdasági Közösség 1981-1985 közti 
alelnöke állt a kongresszus rendelkezésére. A 
szeptember 3-i tizenkettedik üléshez csatlako
zóan pedig az ugyancsak meghívott, de sze
mélyes megjelenésében akadályozott Bronis-
law Geremek egyetemi tanár, a Solidarnošc-
mozgalom kimagasló egyénisége, az 1990-es 
évek lengyel kormányainak minisztere hosszú 
levele került felolvasásra. Végül ugyanezen 
az alkalommal a tanácskozás egész napját je
lenlétével megtisztelő Pierre Messmer aka
démikus, a második világháborúban Charles 
de Gaulle tábornok tiszttársa, majd államel
nökké választott politikai küzdőtársa, az 
1960-1969 közti francia kormányok védelmi 
minisztere (1972-1974 között miniszterelnök) 
nyújtott bőséges tájékoztatást. 

A tudományos tanácskozás-sorozat záró
ülésére szeptember 4-én délelőtt ismét a Ki
rályi Hadiiskola dísztermében került sor. Ezen 
immár hagyományosan André Corvisier nyu
galmazott egyetemi tanár (Franciaország), a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tiszte
letbeli elnöke összegezte az elhangzottakat. 
Kiemelte, hogy bár a 23 országbeli 28 előadás 
kétharmada, miként a vitahozzászólások és a 

visszaemlékezések döntő része is érthető mó
don az éppen ötvenesztendős NATO-val fog
lalkozott, mód nyílt más fegyveres szövetsé
gekre való kitekintésre is. 

A hadtörténelmi kollokviumon kívül a 
kongresszus keretében sor került egyéb, ehhez 
csatlakozó rendezvényekre is. 

így már augusztus 29-én a Királyi Hadse
regmúzeum egyik üléstermében tanácskozott 
a Nemzetközi Hadi levél táros Bizottság Dr. 
Manfred Kehrig ezredes, levéltárigazgató (Né
metország) elnökletével. Adminisztratív kér
déseken túl megvitatta a gépesítés, a számító
gépes rendszerre való áttérés szakmai kér
déseit. A Hadtörténelmi Levéltár képviseleté
ben az ülésen vendégként megjelent Dr. 
Bonhardt Attila alezredes, a Bécsi Kirendelt
ség helyettes vezetője, aki nagy sikerrel foga
dott és számos kérdést felvető tájékoztatást 
adott a hazai helyzetről. 

Ugyancsak e napon és szintén a Királyi 
Hadseregmúzeumban, Jean Langenberger dan
dártábornok (Svájc) elnökletével tartotta meg 
ülését a Nemzetközi Hadibibliográfus Bizott
ság, amelynek Dr. Rázsó Gyula professzor, 
nyugalmazott főigazgató kiválása óta sajná
latos módon nincs állandó magyar tagja. Oszt
rák javaslatra felmerült az igény, hogy minden 
nemzeti bizottság készítse el a koszovói vál
sággal kapcsolatos saját bibliográfiáját, és ezzel 
járuljon hozzá a nemzetközi összegzéshez. 

Augusztus 31-én az első két tudományos 
üléssel párhuzamosan a Városi Hitelbank 
épületében ülést tartott a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság elnöksége, majd dönté
seinek továbbadására és megvitatására még 
aznap, a negyedik tudományos ülést követő
en, annak helyszínén rendkívüli közgyűlésre 
is sor került. Az adminisztratív kérdések, 
amelyek nemzeti bizottságunkat is természet
szerűleg érintik, részint a tagdíjfizetési fe
gyelemre, részint a jövő évi általános tisztújí
tásra vonatkozóan eredményeztek fontos dön
téseket. Előzetesen ugyancsak döntés született 
a következő évek kongresszusaival kapcsola
tosan, így 2000. július 30 - augusztus 5. kö
zött Stockholm ad otthont a XXVI. Kongresz-
szusnak, melynek témája a „Totális háború -
totális védelem az utóbbi kétszáz évben" lesz. 
Ehhez csatlakozóan, a Nemzetközi Történe
lemtudományi Bizottság Kongresszusának ke
retében augusztus 9-én Oslóban egynapos 
újabb tudományos tanácskozásra kerül sor a 
„Hírszerző szolgálatok a második világháború 

— 660 — 



után" témakörben. 2001. augusztus 19 - 25. 
között Athénban rendezik meg a XXVII. Kong
resszust, amelynek témája „Katonai konfliktu
sok és geopolitika a XX. században" lesz. 
2002-ben, később pontosítandó időpontban és 
témakörben az Egyesült Államok-beli Hamp
ton Roads kíván helyet adni a XXVIII. Kon-
greszusnak. Előzetesen Japán és az ezúttal tá
vol maradt Kínai Hadtörténelmi Bizottság is 
kifejezte konferenciarendezési szándékát. A 
jövő évezredbeli rendezvényekkel kapcsolato
san mindenesetre a következő ötéves ciklusra 
megválasztásra kerülő új nemzetközi elnök
ségnek kell javaslatot tennie és azt a közgyű
lésen elfogadtatnia. 

Végül a Kongresszus keretében ugyan
csak augusztus 31-én a kongresszusi rendez
vények közti szünetben Dr. Gregory W. 
Pedlow, a NATO európai főhadiszállásán 
működő történelmi szolgálat vezetőjének kez
deményezésére és meghívására első alkalom
mal külön megbeszélést folytattak a NATO-
tagállamokból érkezett hadtörténészek. Egy
hangú döntés született, hogy a kölcsönös tájé
koztatás és a tudományos együttműködés elő
segítése céljából megalakul a NATO-tagál
lamok hadtörténészeinek bizottsága. 

A Belga Hadtörténelmi Bizottság és a 
társrendezők jóvoltából a tudományos és ad
minisztratív üléseken túlmenően számos más 
rendezvényen is mód nyílt kollegiális-baráti 
beszélgetésekre, fontos szakmai és intéz
ményközi eszmecserékre, kapcsolatépítésekre 
és a meglevő kapcsolatok erősítésére. 

Nyitányként augusztus 29-én este a 
Brüsszeli Helyőrség Albert Herceg Klubjában 
a Belga Hadtörténelmi Bizottság rendezett fo
gadást a Kongresszus résztvevői és a belgiumi 
tudományos, katonai és közélet érdeklődő 
személyiségei számára. A megjelenteket Dr. 
Luc de Vos katonai akadémiai tanszékvezető 
főtanár, elnök és Dr. Patrick Lefèvre egyete
mi docens, főmúzeológus, a Királyi Hadse
regmúzeum igazgatója, a Belga és a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság főtitkára kö
szöntötte. A baráti beszélgetések a csatlakozó 
autóbuszos városnézésen folytatódtak. 

Augusztus 30-án délután a Királyi Hadi
iskola termeiben a részvevők több csoportra 
osztva, szakszerű és jól szemléltetett előadást 
hallgattak meg az 1815. június 18-i Waterlooi 
csatáról, majd a helyszínre utaztak, és bejár
ták a csatateret. Az estébe nyúló kirándulás a 
korabeli egyenruhába öltözött és korabeli 

fegyverekkel felszerelt egykori 13. francia 
könnyű gyalogezred alaki és lőgyakorlat-
bemutatójával zárult. 

Augusztus 31-én este, a tudományos 
programot követően a Királyi Hadiiskola pa
rancsnoksága adott fogadást a díszteremben, 
ahol a Kongresszus résztvevőin kívül újólag 
számos hazai személyiség is megjelent. Az est 
zárásaként a vendéglátók bemutatták a teljes 
megújulás alatt levő, már a XXI. század kö
vetelményeinek megfelelően épülő oktató-, 
kiképző-, elhelyezési és szabadidő-bázist. 

Szeptember l-jén egész napos vidéki 
programot szerveztek a rendezők, hogy a 
legújabbkori hadimúlt helyszíneivel szembe
süljenek a kutatók. Az út elsőként az Atlanti 
Falhoz vezetett, Raversijde térségében ismer
kedtek meg a résztvevők a második világhá
borús náci német erődítményrendszerrel. A 
továbbiakban pihenésként Nyugat-Flandria 
székvárosa, Brugge (Bruges) középkori szép
ségének a megtekintésére nyílt mód. Délután 
az első világháborús gáztámadásokról hír
hedtté vált Ypern (leper, Ypres) térségében 
került sor az egyes csataterek és katonateme
tők bejárására, majd a Városházán a rendkí
vüli gazdagságú és legkorszerűbb szemléletű, 
„Flandria harcmezőin" című új kiállítás meg
tekintésére. A Brüsszelbe történő visszatérést 
megelőzően az „Emlékezés kapuja" nevű 
emlékhelyen a Kongresszus résztvevői kato
nai tiszteletadással emlékeztek meg a két vi
lágháború hősi halottairól. 

Szeptember 2-án este, a tudományos ülé
seket követően, a Királyi Hadseregmúzeum 
igazgatósága adott fogadást a Kongresszus 
résztvevői tiszteletére. Ennek nyitányaként, 
Dr. Patrick Lefèvre igazgató üdvözlő szavait 
követően, Dr. Luc de Vos a Belga Hadtörté
nelmi Bizottság elnökeként ünnepélyes kere
tek között átnyújtotta a II. Albert király által 
adományozott kitüntetéseket. A Lipót Rend 
parancsnoki keresztjét kapta Dr. Cornelius M. 
Schulten kutatóintézeti igazgató, a Nemzetkö
zi Hadtörténelmi Bizottság elnöke, míg a Ko
rona Rend parancsnoki keresztjét Dr. André 
Corvisier egyetemi tanár, a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság tiszteletbeli elnöke 
és Dr. Jean Delmas tábornok, a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság ügyvezető alelnöke. 
A fogadást követően a résztvevőknek módjuk 
nyílt, hogy teljesen szabadon bejárják a mú
zeumot és megtekintsék a rendkívüli gazdag
ságú állandó történelmi és három haderőnemi, 
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valamint az időszaki kiállításokat, utóbbiak 
között a Kongresszus tiszteletére és idejére 
időzítetten elkészített „Belgium és biztonsága. 
Az Atlanti Szerződés fél évszázada" című, 
óriási anyagot felvonultató, ötvennégy tema
tikai egységből állóan teljes képre törekvő, 
mozgóképeket és hanganyagot is felvonultató 
kiállítást. Ezen az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc, valamint vérbefojtása képi 
felidézésén túl már szerepel az új NATO-tag 
Magyar Köztársaság Honvédségének száraz
földi hadiöltözete is. 

Szeptember 3-án este André Flahaut bel
ga védelmi miniszter ugyancsak a Királyi 
Hadseregmúzeumban, mégpedig annak repü
lőcsarnokában adott fogadást a XXV. Nem
zetközi Hadtörténelmi Kongresszus tiszteleté
re számos közéleti szereplő meghívásával. 
Üdvözlő és a tudományos tanácskozást mél
tató szavait követően került sor a Báró Greef 

Belga Hadtörténelmi Alapítvány ezévi 
díjainak átadására. Az 1950-1954 közti belga 
védelmi miniszterről, báró de Greef altábor-
nagyról (1900-1995), a század nagy belgiumi 

katonaegyéniségéről elnevezett díjat 
Willems Bart az 1488/89-es brabanti felkelés
ről írt flamand és Fillot Serge a második vi
lágháborús ír dandárokról írt vallon nyelvű 
dolgozatával nyerte el. Az átadást követően 
Norbert Nozy őrnagy karmester vezényletével 
az 1. Királyi Felderítőezred Nagyzenekara, 
amelyből 1832-ben a Királyi Magánzenekar is 
kinőtt, és amely a Belga Haderő legnevesebb 
fúvószenekara, adott fergeteges sikert arató
ünnepi hangversenyt. A rendkívül gazdag és 
jól sikerült, szeptember 4-én zárult rendez
vénysorozatot követően az érdeklődőknek 
még további háromnapos országjárásra is le
hetőségük nyílt Gent (Gand), Antwerpen 
(Anvers) és Lüttich (Luik, Liège) térségébe. 
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BIBLIOGRÁFIA 

RÁKÓCZY ROZÁLIA 

MILITARIA HUNGARICA 

MAGYAR KATONAI NYOMTATVÁNYOK 

Válogatott bibliográfia 

I. 

A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Osztrák-Magyar Közös Múlt Szakalapítvány, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Magyar Ösztöndíj Bizottság - Collegium 
Hungaricum Wien, az OTKA Iroda (T.022220. sz. kutatási program), a román Ministerul 
învatamintului (Bucureçti), a Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatása, a felkeresett 
intézmények szakmai segítsége tette lehetővé, hogy útjára indulhat a magyar és magyar 
vonatkozású katonai nyomtatványok - többnyire rendeletek - annotált, lelőhelyjegyzé-
kes bibliográfiájának közlése. 

Szerkezetét tekintve egyszerű: az időrenden alapul. 
Az egyszerűséget indokolja a formátum kényszerítő ereje. 
Azokban a nyugalmasnak mondható korai időkben, amikor „csak" háborúk és hadjá

ratok tették változatossá a mindennapokat és senki nem panaszolta az információárada
tot, amikor még nem gondolkodtak multimédiában csak postajáratban és hírlevélben, bé
kés rendszertelenség uralkodott a könyvtárakban - bár itt kevésbé, mint a később 
kialakult múzeumokban. 

A múzeumok szinte maguktól rendszereződtek. Hiszen a műtárgyakból álló gyűjte
mény mégsem múzeum (a XX. század magánmúzeumait itt most nem említve), a ma
gánkönyvtár viszont könyvtár. 

A könyvtári követhető, többé-kevésbé használható rendszereknek olyan ősatyja volt, 
mint Kallimachos Alexandriában, Cassiodorus Itáliában, Lomonoszov Szentpétervárott, 
Cseresnyés András Gyulafehérvárott. 

Amióta a könyvet a mai könyv formában ismerjük, és amióta Gutenberg bemutatta 
Európának a szedésnyomást, a nyomdák, majd kiadók, a kiadó-nyomdászok saját elkép
zelésüknek és/vagy a megrendelő elképzelésének megfelelő méretet és formátumot adtak 
ki a kezükből, a könyvtárak pedig ehhez alkalmazkodtak - egy ideig. Amíg kezelhető 
mennyiség jelent meg. 

Az újkori gondolkodás vezető egyénisége, Francis Bacon teremtette meg rendszerező 
munkája közben azt a könyvtári szisztémát - Inverted Baconian, amely mai munkánk alapja. 
A XVII. században a teológiát első helyre soroló rendszert - műve, az Instauratio Magna 
1607 körül jelent meg - majd háromszáz évvel később Melvil Dewey megfordította, első 
helyre hozva a filozófiát és evvel megalkotta a mindmáig használt osztályozási elvet. 
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Ezt a kiteljesedett Egyetemes Tizedes Osztályozást használják a világ könyvtárai, 
néhol raktározási rendként is, de nem használják a levéltárak és múzeumok. Ennek leg
főbb oka, hogy a könyvtári osztályozás elsődleges szempontja a tartalom, csak ezt kö
vetheti a hely, az idő, a forma, a nyelv. A múzeumi feldolgozás, tárolás területén viszont 
az eltérő küllemű dokumentumoknál elsődleges szempont a forma. A külső elemek fi
gyelembe vételével raktározott kisnyomtatványok, egyleves nyomtatványok - például 
plakátok - esetében egyetlen válogatási szempont a méret és szinte egyetlen rendszere
zési szempont az időrend. 

A kisnyomtatványok, egyleveles kiadványok (röplapok, plakátok: grafikai, betügra-
fikai plakátok, amelyeknek tervező művésze is van, rendelet plakátok, amelyeknek csak 
közreadója és nyomdája) könyvtárban, történeti és/vagy képzőművészeti múzeumban, 
levéltárban, kaptak helyet - feldolgozásuk az adott szakterület főbb szempontjai szerint 
folyik-, minden kétséget kizáróan a határterület jellegzetes darabjai. Nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a határterülettel/határterületekkel a könyvtári osztályozási rendszer sem 
tudott mit kezdeni. 

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) táblázatait mi sem használjuk bibliográfi
ánkban, a feldolgozás során csak a szigorú időrendet követtük. 

A szigorú és egyszerű időrend lehetővé teszi a bármikori bővítést a rendszer bolyga
tása nélkül. (És feltételezi egy majdani „röpülőlapos" kiadás lehetőségét.) 

A katalógus elsődlegesen magyar - és kisebb részben magyar vonatkozású - katonai 
nyomtatványokat, többnyire rendeleteket tár fel, ezeket azonban kiegészítik olyan utasí
tások, amelyek vagy uralkodói parancs, vagy országgyűlési határozat alapján láttak nap
világot. Ilyenek például a katonakörözések. Annak eldöntése, hogy mely nyomtatvány 
tartalmaz katonai és mely polgári rendeletet, az esetek nagy többségében könnyű, kivé
telt képezett ez alól az a csoport, amelyben katonai hatóságok utasítanak polgári hatósá
gokat vagy civil személyeket. Helyileg ez Erdélyben volt mindennapos, ahol a határőr
vidéken katonai közigazgatás alá tartoztak a katonarenden lévők, időben pedig abban a 
korszakban, amikor valamilyen eseményt követően (pl. 1848-49) katonai közigazgatás 
működött az országban. 

Annak eldöntése sem egyszerű feladat, hogy mely nyomtatvány magyar/magyar vo
natkozású. A nyelv nem kritérium, uralkodói rangok és címek felsorolása sem. 

Most közreadott bibliográfiánkban két korai pátens is van, amely jó példa erre. Az 
egyik I. Ferdinánd 1544-ben kiadott rendelkezése, ebben az Alsó-Ausztriában lakókat fi
gyelmezteti elsősorban, hogy az értéktelenebb török dukát megjelent a pénzpiacon, de a 
polgárság mellett felhívja tisztjeinek és katonáinak is a figyelmét arra, hogy a török du
kát 1 schillinggel rosszabb, mint a magyar aranyforint! A másik I. Lipót 1690-ben ki
adott pátense, amelyben a címek felsorolásánál szerepel ugyan Magyarország, mint kö
telezően feltüntetett cím, de Lipót Alsó-Ausztria főhercegeként rendelkezett ottani 
alattvalóinak vagyonadójáról, viszont annak érdekében, hogy a törökök ellen Magyaror
szágon hadsereget állíthasson fel. A válogatás minden esetben azt vette figyelembe, mit 
árul el a tartalom. 

A levéltárak általában rendelkeznek állagjegyzékkel, a feltárás azonban korántsem 
jelenti azt, hogy „iratmélységig". Tehát a fondokat és csomókat laponként átnézve lehe-
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tett megtalálni nyomtatványokat, ezen belül a bibliográfia témakörébe tartozókat. Ebből 
következik, hogy a címfelvétel szigorúan autopszia alapján készült. 

A magyarországi levéltárakat a XIX. század végén rendezték, de nem teljesen egysé
ges szempontok szerint. A török kiűzése után fokozatosan állt helyre a megyei közigaz
gatás a korábban megszállt területeken, állt fel a megyei levéltár és működésének meg
felelően rendezték iratanyagát. Némi hasonlóságot mutatva a török által nem, vagy alig 
bolygatott megyék megőrzött állagaival. Elsősorban, legfontosabbként a főispáni, alis
páni és a megyei közgyűlési iratokat választották külön. A legújabb rendezés ezen felül 
még az időrendet is alapul vette, így születtek meg a Mohács előtti, Mohács utáni álla
gok, ezen belül a feudális korszak témái szerint rendezett fondok, mint a nemesi köz
gyűlések iratai, a nemesi felkelés iratai, a katonaállítás iratai. Rendszerint kiválasztották 
a „sok iratot termelő" korszakokat, mint az 1848-49-es éveket, a világháborúk időszakát, 
s néha aktuális kutatási szempontokra is figyelve az egyéb korok anyagát. (A legismer
tebb példa erre az, ahogy a tanácsköztársasági iratanyagot tervszerűen leválasztották az 
egyes gyűjtemények anyagából, létrehozva evvel egy előzmény és folytatás nélküli 
csonka levéltárat.) 

A vizsgált intézmények közül Győr megye Levéltára az A jelzettel ellátott feudális
kori anyagból B jelzettel megkülönböztetve kiemelte az 1848-as korszakot. Ezen belül 
nem választotta szét előállítás-technikai szempont alapján az egyes, összetartozó csomó
kat, így váltakozva található nyomtatvány és kéziratos anyag is. Ennek éppen az ellenke
zője történt az ausztriai (Österreichisches Staatsarchiv-) Kriegsarchiv állományában, 
ahol ma már nem tudható, milyen elgondolások szerint válogatták ki az Alte Feldakten 
állagból a nyomtatványokat és tették Militär Impressen elnevezés alatt külön. így kutat
ható ma is. Ez gyors munkát tesz lehetővé, szemben az előbbivel, amikor a törvényszéki 
iratokat, a kormánybiztosi és családi hagyatékokat egyaránt át kell lapozni. Viszont nem 
lehet tudni, hogy egy-egy nyomtatványként megjelent rendeletnek milyen előzménye 
van még akkor sem, ha iktatószámot is visel a darab és iratelőzményre utal, hiszen eze
ken az iktatószámokon már régen nem lehet keresni a többszöri átrendezés miatt (v. ö. 
Ausztriában is az „államosítást" az Első Osztrák Köztársaság idején). Ennek, a mi té
mánk szerint közömbös fordítottja is igaz: egy-egy felterjesztésben, levélben szereplő, 
mellékletre utaló kitétel alapján sem lehet megtalálni a hivatkozott nyomtatványt/iratot. 

Az állagjegyzékek megnevezései sokat sejtetők lehetnek, de tartogathatnak megle
petéseket is. Néha szomorú a végeredmény, mint a győri Levéltár IV.B. 151. jelzetű 
együttese. A „Gróf Zichy Bódog és Balogh Kornél királyi biztos urak jegyző könyveihez 
mutatókönyv 1848. dec.27-től 1849. dec.21-ig" legtöbbet ígérő bejegyzése a 732.872. 
szám alatti Hirdetmények és rendeletek gyűjteménye. De ez ma már csak bejegyzés, 
hozzá tartozó darabok nincsenek. 

És néha valószínűtlen helyen bukkannak föl témánk szerinti - bár lehet határesetként 
minősíteni - nyomtatványok. Mint a szintén Győr megyei Levéltár „A hazai oltárra tett 
adományokróli 1848-dik évi iratok" elnevezésű dobozában fekvő nyomtatvány, amely 
Győr vármegye 1848. május 25-i bizottmányi ülése után került kinyomtatásra és magába 
foglalta a május 19-iki belügyminiszteri utasítást a nemzetőrség céljára teendő adomá
nyokról. Ez pedig a miniszterelnök május 16-i, a nemzetőrségről szóló rendeletén alapult. 
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A tervezett sorozat első füzete a XVI. és XVII. századot foglalja magába. Eddigi ta
pasztalataim szerint vékonyka lesz. 

A második füzet egyelőre a legbővebb, köszönet érte a rendeletalkotó II. Józsefnek. 
(A XVIII. század egyébként sem szűkölködött törvényekben.) S bár a megyék az uralko
dó halála után igyekeztek a rendeletek szellemével együtt a példányokat is irtani, maradt 
még az utókorra feldolgozható nyomtatvány éppen elég. (Legalábbis a bejárt területen 
szép számmal találtattak.) 

Fontos II. József korának feldolgozása azért is, mert - megkoronázva nem lévén, or
szággyűlést összehívni sem tartotta fontosnak - egyetlen rendelete sem emelkedett Ma
gyarországon törvényerőre, így nem szerepel a Magyar Törvénytár, a Corpus Juris 
Hungarici köteteiben, mint ahogy felséges anyja, Mária Terézia 1765 utáni rendeletei 
sem. 

Érdekes momentum, hogy egy-egy könyvtár, levéltár esetenként rendelkezik több 
példánnyal, kiadói variánssal. De olyan eset, hogy Ausztriában, Magyarországon vagy 
Romániában bármelyik levéltárban, múzeumban, vagy könyvtárban azonos példány for
dulna elő, mégis ritka. 

A harmadik füzet XIX. századi. Korábbi tervek szerint csak 1848-ig ölelte volna fel a 
nyomtatványokat, a kiadás csúszása, az 1848-49-es forradalom 150. évfordulójának közbe
jötte miatt tartalmazza ezt az időszakot is, bár korántsem olyan teljességre törekvőén, mint a 
korábbiakat. Ez az anyagcsoport sokkal bővebb és közlése sem jelent hézagpótló kiadványt. 

A XX. századot felölelő negyedik füzet csak típusokat mutat be. A kiadványok ára
data nem teszi lehetővé a teljesebb közlést. Azoknak a történelmi időszakoknak a da
rabjait tartalmazná bővebb számmal, amelyek nagyobb szerepet játszottak már a mi éle
tünkben is. Ilyen az 1956-os korszak is, amelynek röplapjaiból már jelent meg válogatás 
(Hadtörténelmi Közlemények 1996/3.). És mivel a katonai és polgári, politikai és társa
dalmi tartalmú példányok együttese jellemzi a kort, itt valamennyi olyan röplap felvéte
lére sor került, amely a bibliográfia kiadásának idejéig más önálló bibliográfiában még 
nem jelent meg. 

Az ötödik füzetben kap helyet a mutatók rendszere: hely, kibocsátó, kiadó, nyomda, 
illusztrációk, lelőhelyek. 

Az egyes példányok leírásánál részben a könyvtári (bibliográfiai) leírás szabványai
nak néhány tételét alkalmaztuk, részben a múzeumi leírókartonok kitöltésére vonatkozó, 
általános szokásjogon alapuló, a gyakorlat által kimunkált módot. A füzet lezárásának 
időpontjában sem könyvtári, sem múzeumi szabvány erre a területre nincs. 

A leírás rendszere: 
1. A kibocsátás megállapítható, vagy (megalapozottan) feltételezett ideje. 
2. A kibocsátó személy vagy testület neve a kiadványon nem szereplő, kötelezően ki

egészített formában is, a katalógus nyelvén. 
3. A rendelet szövegének értelemszerű kihagyásokkal megfogalmazott leírása az ere

deti helyesírás szerint, a kiadvány nyelvén. (Első és utolsó mondat.) 
4. A megjelenés ideje, a kibocsátás napja és helye a nyomtatványon szereplő forma szerint. 
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5. A megjelenés helye a megjelenés idején használt szabályos formában és a kiadvá
nyon szereplő formában akkor is, ha teljes mondatba foglalta a nyomdász. Nyomda ne
ve, illetve a S.l. (hely nélkül), s.n. (kiadó/nyomda nélkül) alkalmazása, ha semmilyen kö
rülmények között nem deríthető ki az adat, valamint a megjelenés ideje, ha ez nem 
egyezik az első adatban szereplő kibocsátás idejével (utánnyomás). A kiegészítéseket a 
könyvtári gyakorlatban kötelező szögletes zárójelbe tettük. 

6. Terjedelemadatok. Lapszám: fol. megjelöléssel. Oldalszám csak ott, ahol eredeti
leg is van. Méret cm-ben, vízszintes x függőleges adat. Ha kétoldalas, de számozatlan, 
azt külön jelöljük. 

7. Annotáció. 
8. A példány leírása, további példányok, variánsok. 
9. Lelőhely, leltári szám/jelzet. 
10. Esetleges megjegyzések. 
A megjelenés feltételezett idejét, a kiadás helyének szabályos formáját, az uralkodó 

teljes nevét az 5. pontban megjelölthöz hasonlóan szögletes zárójelbe tettük éppúgy, 
mint a szükséges szöveg-kiegészítéseket, illetve a más forrásból származó adatokat. 

Ebben a válogatásban az alábbi gyűjteményekből szerepelnek nyomtatványok (szék
hely), (rövidítés): 

Győr-Sopron-Mosón megyei Levéltár, Győr megye (Győr) (GySMm.Lt.Győr m) 
Győr-Sopron-Mosón megyei Levéltár, Győr város (Győr) (GySMm.Lt.Győr v) 
Győr-Sopron-Mosón megyei Levéltár, Mosón megye (Mosonmagyaróvár) 
(GySMm.Lt.Móvár) 
MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvgyűjtemény (HIM Kv), ezen belül Kis

nyomtatvány- és Plakát Különgyüjtemény (Budapest) (HIM Nyt) 
MH Hadtörténeti Intézet És Múzeum Hadtudományi Könyvtár (Budapest) (Hadtud) 
MH Hadtörténeti Intézet És Múzeum Levéltár (Budapest) (HL) 
Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjtemény (Budapest) (MPGy) 
Arhivul Çtatului Judetul Covasna Sf. Gheorghe (Sepsiszentgyörgy) (ASt.C) 
Arhivul Statului Judetul Harghita Miercurea Ciuc (Csíkszereda) (ASt.H) 
Bibliotéka Nationala - Filiale Batthyaneum Alba Iulia (Batthyaneum Gyulafehérvár) 

(Batth) 
Bibliotéka Teleki - Bolyai Tîrgu Mures (Teleki Téka Marosvásárhely) (Teleki Téka) 
Österreichische Nationalbibliothek Flugblätter-, Plakate- und Ex-Libris-Sammlung 

Wien (ÖNB FL) röplap, (ÖNB PL) plakát. 
Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv Wien (KA) 
Preussischer Kulturbesitz, Staatliches Geheimes Staatsarchiv, Berlin - Dahlem (GStA) 

Itt és most nem választjuk el az egyes füzetekbe kerülő darabokat, az időrend magá
ért beszél. Bemutatunk viszont néhány nem igazán ide illő darabot, a műfaj változatos
ságát, gazdagságát illusztrálandó. 
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1. 
1505. szeptember 11. 

[Miksa, Habsburg (1459-1519), első, német-római császár (1490-től), római király 
(1486-tól).] 

Maximilian von gotz gnaden Romischer Kunig [usw] 
Lieber getrewer. Wir haben glaublich kuntschaft. Das sich etlich vntersten dem 

durchleuchtigen Fürsten herrn Wladislaw Zu Hungern und Beheim kunig und marg
grauen zu merhern unserm lieben brueder... in vnser Niederosterreichische Furstentumb 
und landn zu ziehen... widerstandt zuthun und den genanten vnsern lieben Brueder den 
kunig zu hungern bey seiner lieb Regiment... zubehalten... Daran thust du gentzlich 
vnser ernstliche mainung. 

Geben an pfintztag nach vnser frawen tag irer geburde. Anno domini [etc] Funff-
zehen hundert vnd im fünften. Unser reiche des Romischen im zwanzigsten vnd des 
Hungerischen im Sechzehenden Jaren. 

[Wien] [Johannes Winterburger] 1 fol. - 21,5 x 32 cm. 

Miksa császár hadjáratot tervezett Ulászló magyar király megsegítésére, ennek érde
kében Szent Mihály nap (szeptember 29.) utáni szerdára (szeptember 31. jösszehívta a 
tartományi gyűlést. 

A szövegoldal jobb sarkában olvashatatlan, korabeli aláírás. Hátoldalon kézírással: 
Commissio Domini regis ppa. 

ÖNBPL 
Jelzet- Sign.: 1505/11.9/a. DB 5. 

Maximilan I. römischer Kaiser plant einen Feldzug nach Ungarn um König Wla
dislaw (Ulászló) zu unterstützen. Deshalb fordert er zur Teilnahme an einem Land
tag in Köln am „mitwoch nach sandt Michels Tag". 

2. 
1554. január 26. 

Ferdinánd, [Habsburg (1503-1564), első, német-római császár (1558-tól), első, ma
gyar király (1526-tól), első, római király (1530-tól)] 

Wir Ferdinand von Gottes gnaden Römischer, zu Hungern vnd Bohaim [etc] Khünig. 
Innfant in Hispanien, Erzherzog zu Osterreich... 

— 669 — 





Embieten allen vnd yeden vnnsern Underthonen Geystlichen vnnd weltlichen was 
Stanndts wirden... neben vnnsern Hungrischen gold Gulden ain zeit heer die Tiirkhischen 
Ducaten in grosser anzal... ain yeder derselben Tiirkhischen Ducatn vast vmb ain schil
ling phenning ringer... 

Geben in vnnser Statt Wienn am Sechsundzwaninzigisten tag Januarij Anno [1544] 
S.l. s.n. 1 fol. - 32 x 43,5 cm. 

Alsó-Ausztriában alacsonyabb áron váltották át a nagy számban megjelent török du
kátot, mint a magyar forintot. Figyelmeztetés a polgároknak, főrendeknek, egyháziaknak 
és katonáknak, hogy a magyar forint átváltási ára 14 schilling, míg a török dukáté 13. 

ÖNBPL 
Jelzet-Sign. ÖNB PL. 26.1.1544/1. DB 61. 

Számtalan autográf aláírással, szárazpecséttel. 

Münzpatent betreffend den minderwertigen Umlauf türkischer Dukaten. Satzung „allen 
und yeden unsern Fürsten, Prelaten, Grauen, Freyen, Herren, Rittern und Knechten, 
Landmarschallen vnd Haubtleüthen... ", daß 1 hungarischer „gold Gulden" 14 Schillinge, 
1 türkische Ducate nur 13 kostet. 

3. 
1683. augusztus 3. 

[Frigyes Vilmos (1618-1688), első, brandenburgi választófejedelem (1640-től)] 

Wir Friderich Wilhelm von Gottes Gnaden Marggraff zu Brandenburg, des heil. 
Röm. Reichs Ertz.Cammerer und Churfürst in Preussen, zu Magdeburg, Jüllich, Cleve... 
Geben allen Unsern getreuen und gehorsamen Ständen von Prälaten, Graffen, Herren, 
Ritterschaft und Städten Unserer Chur- und Marck Brandenburg... Demnach es nun-
mehro Weltkündig was gestalt der grausame Erb-Feind der Christenheit der Türcke mit 
einer erschrecklichen Macht von Türeken und Tartaren in Ungarn und Oesterreich 
eingefallen... nun haben Wir entschlossen allgemeine Büß-, Fast- und Bät-Tage auch 
Bät-Stunden in allen Unsern Landen anzuordnen... 

Geben Potstam den 3 ten Augusti, Anno 1683. / Friderich Wilhelm. 
S.l. s.n. 1 fo l . -31x40 cm. 

A török hadsereg Bécs előtt állt, Frigyes Vilmos brandenburgi válaszófej edelem el
rendelte, hogy bűnbánati, böjt- és imanapokat kell a hét egyes napjain tartani a török
ellenes hadjárat megsegítése érdekében. 
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GStA 
Jelzet- Sign. XII. HA. VI. 14. 

Die Türken vor Wien. Edikt des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg 
betreffend die Einführung von allgemeinen Büß-, Fast- und Bettagen während des 
Krieges gegen die Türken. 

4. 
1690. október 26. 

[Lipót, Habsburg (1640-1705), első, német-római császár (1658-tól), első, magyar ki
rály (megkoronázva 1654. ur. 1657-től)] 

Wir Leopold von Gottes Gnaden erwoehlter roemischer Kayser, zu allen Zeiten 
mehrer des Reichs in Germanien, zu Hungarn, Boeheimb, Dalmatien, Croatien, Scla-
vonien König, Ertz-Herzog zu Oesterreich... 

Leuthen, Unterthanen und Getreuen auch sonst Jedermaenniglich so in- und ausser 
unserer Stadt Wien und in diesem gantzen Land Oesterreich unter der Enns seynd. Unser 
Gnad und alles Gutes... 

Unsere Erb-Koenigreiche und Landen von feindlichen Einbrechen und Verderben zu 
erretten, eine genügsame Armada in Hungarn ins Feld zu stellen... 

Uns gnaedigst resolviert, eine allgemeine Bey- uns respective Kopff-Steuer auszu
schreiben und zu begehren... 

Für eine weltliche Fuersten erster Class werden ausgesetzet 1000 Fl.... Die Gemahlin 
500 Fl... Die uebrige Capellani 3 Fl. 

Geben in unser Residentz Stadt Wienn den Sechs und Zwanzigsten Monaths-Tag 
Octobris, in Siebenzehenhundert und Neuentzigsten unserer Reiche dess roemischen im 
Drey und Dreissigsten Jahr. / Leopold. - Theodor Althet Heinrich Grave von Strattmann. 
Ad mandátum sacrae Caesareae majestetis proprium Johann Eilers D.r. 

[Wien] s.n. 1 fol. - 65 x 48 cm. 

Lipót rendkívüli fejadórendeletének kiadásakor országai nehéz helyzetére hivatkozva 
adóztatta meg az első osztályú világi hercegtől kezdve a bécsi érseken át a legutolsó 
káplánig ausztriai alattvalóit, hogy így teremtse meg az anyagi hátteret a török ellen 
Magyarországon fellállitandó hadsereg költségeire. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 96.147. (Törzslap - Stammblatt 3337) 
Jelzet - Sign. R.M. 1.1.2.: 1.1.1. „1690" 

— 672 — 



Leopold L, römischer Kaiser, ungarischer König usw., unter anderen Erzherzog zu 
Österreich gab als Erzherzog diese Verordnung über die außerordentliche Kopfsteuer 
aus. Am Ende des 17. Jahrhunderts war die Lage des damaligen Habsburgerreiches 
möglichst schwer. In Ungarn - Osten und Süden - griffen die Türken wieder an. Da 
wandte sich Leopold an seine Bevölkerung in dem ganzen Land Österreich unter der 
Enns um eine Kopfsteuer im Interesse einer in Ungarn aufzustehende Armee zu bitten. 
Von einem weltlichen Fürst durch die Ecclesiastici - d.h. den Bischof zu Wien - bis dem 
niedrigen Capellan hatten alle Leute eine Zahlungsverbindlichkeit. 

Publ. Rákóczy Rozália: I. Lipót fej adórendelete 1690. HK 1989/1. 78-93. o. 

5. 
1697. december 3. 

[Lipót, Habsburg (1640-1705) első, német-római császár (1658-tól), első, magyar ki
rály (megkoronázva 1654. ur. 1657-től)] 

Nos Leopoldus Dei gratia, electus romanorum imperátor semper augustus, Germa-
niae, Hungáriáé, Bohoemiae, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae [etc] rex... 

Notum facimus omnibus nostris generalibus leuthenantijs, seu locum-tenentibus, 
campi marechallis, supremis campi praefectis artolariae, seu rei-tormentariae, genera
libus equisitatuus, campi marechalli-leuthenantijs... tam equestri, quam pedestri militiae, 
cujuscunq; nationis, status, aut conditionis sint... caesaream nostram [et] regiam 
gratiam... 

Postquam retroactis aliquot ab hinc annis sustentationis ordinationem pro militia 
nostra hac ratione juste instituendam animadvertimus, [et] idcirco mandavimus, [et] 
ordinavimus, ut ad qualimber, seu oralem, seu equilem portionem tarn officialibus, quam 
gregarijs per decursum anni de mense in mensem trés floreni penderentur... 

Apud infanteriam seu peditatum... Apud equitatum seu cavalleriam... 
Quare quisque se dirigere, ac secundum clementissimum mandátum, seriam volun-

tatem [et] intentionem nostram agere, consenquentérque damnum praecevere noverit. 
Datum in caesarea residentia nostra Viennae Austriae, tertia decembris, anno mille-

simo, sexcentesimo, nonagesimo septimo: regnorum romani, quadragesimo: Hungarici, 
quadragesimo tertio: [et] Bohemici, quadragesimo secundo. / Leopoldus. E. com. a 
Starhemberg. Ad mandátum sac. caesar. majestatis proprium Cristophoros Dorch, Joan
nes Adamus Wöber. 

[Nagyszombat] Tyrnaviae typis Academicis anno [1698] M. DC. XCV III. 
Repressum. A - C ív = 12 fol. - 28 x 19 cm. 

Lipót 1697-ben adta ki a hadsereg élelmezésére fordítható költségekről - a porciók
ról - rendelkező pátensét. 
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Változatlan utánnyomás. 

Korabeli ragasztott gerincű példány, borító nélkül. A nagyszebeni jezsuita rend egy
kori példánya. Első szövegoldalán kézírással: Inscript. Resid. S. J. Cibin 1744. 

Batth 
L.sz. - Inv. = Jelzet - Sign. XIV-94. 

Leopold gab im Jahr 1697 zum ersten Mal seine Verordnung über die Verpflegung -
die Portion - der Armee heraus. 

2. unveränderte Ausgabe. 

Cibin - Szeben - Nagyszeben - Hermannstadt - ma: Sibiu (Románia) 

Publ. Rákóczy Rozália: Regulamentum Militare 1699. HK 1997/2. 326-354. o. 

6. 
1699. január 21. 

[Lipót, Habsburg (1640-1705), első, német-római császár (1658-tól), első, magyar ki
rály (megkoronázva 1653. ur. 1657-től)] 

Mi Leopold Isten kegyelmességéből mindenkor felséges választott római császár, és 
Német, Magyar és Cseh országoknak [etc] királlyá... 

Közönségesen mindeneknek... valakik az mi örökös országinkban és provinciáinkban 
az mü kegyelmes parancsolatunkból akárminemű méltóságban és állapotban most van
nak... akarjuk mindeneknek az parancsolatunk-által tudtokra adni... 

Első [pont]... Tizenötödik... [és] Utalsó [pont]. 
Költ Austriában az mi városunkban Bétsben, januáriusnak huszonedgyedik napján, 

ezer hat száz kilenczven kilenczedik esztendőben... / Leopoldus. Ernestus Rüdigerus 
comes [et] dominus de Staremberg Mpria. Ad mandátum sacrae caesareae majestatis 
proprium Johannes Adamus a Wöber Mpri. 

[Nagyszombat] s.n. - A l - C 3 i v = 1 0 fol. - 19 x 13 cm. 

Első Lipót 1697-ben és 1698-ban adta ki a hadsereg élelmezésére fordítható költsé
gekről intézkedő pátensét. Mivel azt Magyarországon nem akaratának megfelelően haj
tották végre, 1699-ben kiegészítő rendeletben parancsolta meg, mikor, miért és mennyit 
kell fizessen a beszállásolt katona az igénybevett szolgáltatásokért. L. még: 5. tétel. 
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Korabeli borítóban, ragasztott példány. Első lapfejen léniával díszített metszetes M 
iniciálé. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 90.88. Törzslap - Stammblatt 6533 
Jelzet - Sign. R.M. 1.1.1. „1690" 

Leopold I. gab 1697 und 1698 seine Verordnung über den Kostenaufwand heraus, 
der die Verpflegung des Heeres regulierte. Da in Ungarn diese Verodnung nicht seinem 
Willen nach vollzogen wurde, befahl er 1699. in einer Ergänzung, wann, wie und wieviel 
bei Stationerung der Soldaten bezahlt werden muß, die der Soldat für die in Anspruch 
genommen Leistungen von seinem Sold zu bestehen hatte. Siehe Nr. 5. 

Publ. Rákóczy Rozália: Regulamentum militare 1699. HK 1997/2. 326-354. o. 

7. 
1720. január 2. 

[Károly, Habsburg (1685-1740), hatodik, német-római császár (1712-től), harmadik, 
magyar király (1711-től)] 

Nos Carolus Divina favente dementia electus romanorum imperátor, semper augus-
tus, Germaniae, Hispaniarum, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae et 
Serviae ... rex..., Comes Habspurgi, Tyrolis [et] Goritiae [etc etc] 

Universis [et] singulis, generali nostro locumtenenti, campi-marechallis... aliisquo-
cunque militari offici fungentibus, cujuscunque nationis, statuus, graduus, ordinis, digni
tatis [et] praeminentiae existant, praesens nostras visuris, lecturis aut legi audituris 
salutem [et] gratiam nostram caesaream ac regiam [et] omne bomun... 

Primo... Schema... Legionis pedestri... Portiones... Apud legionem... Equitum Hung. 
... Portiones orales... Decimo tertio... 

Dabantur in civitate nostra Viennae die secunda mensis januarii, anno millesimo 
septingentesimo vigesimo... / Carolus. Eugenius a Sabaudia. Ad mandátum sacrae caesa-
reae regiae cathol. majestatis proprium Antonius Josephus ab Öttl. 

[Wien] s.n. - A 1 - J 2 ív = 10 fol. - 37 x 25 cm. 

Az uralkodó ezt megelőzően 1719. november elsején adta ki a katonaság ellátmányára 
vonatkozó rendeletét, a most kiadott pátensben az április végéig érvényes fejadag-kiírás 
mellé - a téli élelemadagok helyett - az 1720-as esztendőre a személyre szóló és a ló-
porciókat határozta meg az örökös (német) tartományokban, valamint Magyarország te
rületén állomásozó katonasága számára. Az ellátmányadagokat táblázatok tartalmazzák. 
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Borító nélküli, füzetlen példány. Első lapján címfej -metszet: középen álló alacsony 
virágkosárból növényi ornamentika ágazik kétfelé. Négyzetbe foglalt, indás N iniciálé, 
hasonló a Carolus kisebb C betűje is. 

GySMm.Lt.Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Mosón megye iratai IV. A. 502./b/10 

Karl VI. (als Kaiser) und III. (als ung. König) gab 1719 seine letzte Verordnung über 
die Verpflegung des Heeres heraus, die bis Ende April ihre Gültigkeit hatte. In dieser 
Verordnung reguliert er, mit Behaltung der Vorschriften - anstatt der Winterverpflegung 
die auf das 1720 gültige - Personalen- und Pferdeportionen der in den (deutschen) 
Erbländern und in Ungarn stationierenden Husaren und Infanterie. Die Verpflegsdaten 
werden tabellarisch veranschaulicht. 

Eugenius a Sabaudia: Eugen von Savoyen - Savoyai Jenő - François-Eugen de 
Savoie-Carignan - Savoya hercege (1663-1736) 

8. 
1754. december 4. 

[Mária Terézia, Habsburg (1717-1780), magyar király (1740-től)] 

Notification, Die aus Allerhöchster Landes-fürstlicher Milde Ihrer Kaiserl. Königl. 
Majestät dahier eweitere Militar-Pflanz oder Kriegs-schule, und zum Behuf des Publici 
eröfnete Kriegs-academie betreffend... Am Dienstag, Donnerstag und Samstag von 8. bis 
10. Uhr frühe der Bömische Sprach-meister, und von 10. bis 12. der Tanz-meister, und 
Hungarische Sprach-meister... unter der Ober-direction Dero würklich geheimen Rahts, 
und General, Feld-marschallens Herrn Leopold Grafens... von und zu Daun, als General-
directorn ... 

Wien den 4. December 1754. 
[Wien] s.n. 1 fol. - 20,5 x 16 cm. 

Értesítés az ő császári és királyi felsége, mint ausztriai főherceg legfőbb gondosko
dásából kibővített katonai növendék iskola nyilvánossá tételéről és tanrendjéről, amely
ben a táncórával együtt magyar órákat is tartottak. 

HIM Nyt. 
L.sz. Inv. 96.120. Törzslap - Stammblatt 6142 
Jelzet-Sign. R.M. 1.6.2. : 1.6.3. „1754" 
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9. 
1755. Julius 19. 

[Mária Terézia, Habsburg (1717-1780), magyar király (1740-től)] 

Ordnung, nach welcher sich die kaiserl. königliche Cavallerie-Regimenter bey 
Friedens-zeiten in der Montirung, und Rüstung, auch anderen oeconomischen Puncten 
zu Erzielung deren Ersparungs-cassen zu achten haben. 

1 mó... 6 tó Die Zeit, wie lang die Montur und Rüstung zu daueren habe... bey einem 
Curassier- und Dragoner-regiment... bey einem Hussarn-regiment, wenigstens... 26 tó... 

Wien den Neunzehenden Monats-tag Julii im Siebzehn hundert Fünf und fünfzigsten 
Jahr. Joseph Graf von Harrach. 

[Wien] s.n. - A 1 - C 1 ív = 5 fol. - 32 x 21 cm. 

A császári-királyi lovasezredek öltözeti és felszerelési utasítása arra vonatkozóan, 
hogy békeidőben, kíméletes használat mellett, a kincstári tárgyaknak milyen hosszú lehet 
a kihordási ideje. 

KA 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. MI No 292. 

További két példány ugyanitt, azonos számon. 

Vorschrift der Königin Maria Theresia über die Montur und Ausrüstung der kaiser-
lichen-königlichen Husaren, Dragonier und Curassier Regimenten in Friedenszeiten; 
wie lange diese Gegenstände des Militärärars bei größter Schonung getragen und 
benützt werden müssen. 

10. 

1757. december 20. 

[Mária Terézia, Habsburg (1717-1780), magyar király (1740-től)] 

Neues Verpflegs/Systema eines Cuiraßier-, Dragoner- und Hussaren-Regiments. 
1 Obrister Innhaber /Jährliche Officiers Gage, sammt Zulage/ 4000,... 1 Profos 324... 
In Hungarn. 1 Wachtmeister von Carabiniern oder Grenad, /Jährliche Officiers-Gage, 

sammt Zulage/ 156... 1 Schmidt 51... Nota 1 mo... Nota 3 tio... 
Vorstehendes Verpflegs-Systema á 1 ma novembris 1757 seinen Anfang zu nehmen. 
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Gegeben Wienn den Sieben und zwanzigsten Monats-Tag Decembris, im Ein 
Tausend, Sieben hundert Sieben und Fünfzigsten Jahr. / Maria Theresia. I. Cr. von 
Harrach, Neipperg, F. W., Gr. v. Haugwitz. Ad mandátum... F. I. E. von Plöckhnern. 

[Wien] s.n. 2 fol. - 33 x 22 cm. 

Az 1757. november 1-től érvényes élelmezési utasítás. Külön kiemelt táblázatban 
közli a magyarországi altiszti fizetéseket. 

KA 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. MI No. 209. 

A gyűjteményben további három példány található ezen a számon. 

Die ab 1. November 1757 gültige Versorgungsvorschrift Maria Theresiens. In einer 
Tabelle werden die für Ungarn bestimmten Jahresgehälter der Unteroffiziere verzeichnet. 

11. 
1759. november 1. 

[Mária Terézia, Habsburg (1717-1780), magyar király (1740-től)] 

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserinn, in Germanien, zu Hun-
garn... Königin, Erz-Herzoginn zu Oesterreich... Fürstin zu... Siebenbürgen... [usw] 

Entbieten allen und jeden Unseren General-Lieutanten, Feld-Marschallen, Generalen 
der Cavallerie... 

Punctum primum. Von Verlegung der Miliz... Punctum duodecimum. Von Verschaf
fung der Montur und Militär-Geräthschaften... 

Gegeben in Unserer Haupt und Residenz Stadt Wien den ersten Monats-Tag Novem
ber in Siebenzehnhundert Neun und Fünfzigsten, Unserer Reiche im Zwanzigsten Jahre. 
/ Maria Theresia. Joseph Graf von Harrach, Wilhelm Graf von Neipperg. - Ad man-
datum... Georg Andreas Traunpaur. 

[Wien] s.n. 28 o. - 34 x 21 cm. 

Rendelkezés az Erdélyben állomásozó katonaság el- és áthelyezéséről a vármegyék és szé
kely székek szállásra alkalmas lakott helységeinek felsorolásával, egyúttal ezek osztályozásával. 

Hadtud 
L.sz. - Inv. + Jelzet - Sign. 4023 
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A példány rendkívül körülvágott, egészen új kötésben, restaurált. 

Német nyelvű példány még: Batth L.sz. - Inv. 33.383 
Jelzet - Sign. XIV. 91. Mérete 40 x 24 cm. 
Latin nyelvű pld. a Székely Nemzeti Múzeum régi gyűjteményében, jelzet nélkül, 

valószínű nagyszebeni kiadás, a Hochmeister nyomdából A-N ív , 25 fol. 34 x 22 cm. 

Disposition zur Unterbringung und Versetzung des in Siebenbürgen stationierenden 
Militärs in den Komitaten und szekler Stühlen (Bezirken), mit Aufzählung der stations
geeigneten bewohnten Ortschaften sowie ihrer Klassifizierung. 

Publ. a latin nyelvű pld. (lateinisches Exemplar, aus dem altbestand des Szekler 
Nationalmuseums zu Sepsiszentgyörgy) 

Rákóczy Rozália: 17-18. századi kisnyomtatványok a Székely Nemzeti Múzeum 
könyvtárában. ACTA 1996/2. 76-77. o. 

12. 

1760. november 22. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Prudentes ac circumspecti nobis honorandi. 
Siguidem in ithic advoluta specificatione uberius denotati profugi, probabilibus intre 

Regnum Hungáriáé latirarent. Ideo, habita ad benignas patentales omnem desertorum 
militium fautatorum [et] ocultationem vêtantes... 

Datum ex consilio Locumtenentali regio Posonii de vigesimo 2 ta mensis novembris 
anni millesimo septingentesimo sexagesimo celebrato. 

Connotatio militum. Mensibus augusti [et] septembri, anno 1760. profugorum... 
[Pozsony] s.n. 6 fol. - 34 x 22 cm. 

A Helytartótanács elküldte a megyéknek és városoknak a katonaszökevények teljes 
névsorát, feltüntetve az ezred nevét, a szökevény illetőségi helyét (város vagy falu és me
gye). Mivel a szökevények feltételezhetően Magyarország területén tartózkodnak, ha el
fogták őket értesítsék az illetékes bíróságot. 

Borító nélküli, ragasztott példány. Első oldalán Comes Josephus Illésházy, egy ol
vashatatlan és Carolus Fabiankovich autográf aláírás. - A dátum évszázada nyomtatott, a 
többi kézírással kiegészített. Levélforma, eredetileg összehajtott, a külíven Győr városá
nak címezve. Pecsétje hiányzik. 
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Címoldalán az S kezdőbetű négyzetbe zárt, ornamentális díszítésű, a betű szárai kö
zött puttó. Záródísz az utolsó szövegoldalon három kis virág. 

A példányhoz tartozik egy ívnyi, kétoldalasán nyomott névsor. A valamikori levéltári 
(irodai?) szám szerint a fent leírt irathoz tartozott (ad Nro 156). Az őrszó és az ívszámo-
zás alapján azonban külön lap: a XXX-1 és XXX-2 ív, más típusú, léniás záródísszel. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Győr megye Levéltára, Helytartótanácsi iratok katonai ügyekben. IV. 

A. 1056/g/2Nr. 156. 

Der Statthalterrat (Ungarn) schickte an die Komitate und Städte die vollständige 
Liste der Deserteure; verzeichnet steht darauf der Name des Regiments, der Zustän
digkeitsort (stadt oder Dorf, Komitat), sowie die Weisung: da die Deserteure aller 
Warscheinlichkeit nach sich in Ungarn aufhalten, diese festgenommen werden sollen 
und das zuständige Gericht eine Benachrichtigung erhalten soll. 

13. 
1765. november 29. 

[Mária Terézia, Habsburg (1717-1780), magyar király (1740-től)] 

Wir Marie Theresie von Gottes Gnaden römische Kaiserin, Königin zu Hungarn, 
Böheim, Dalmatien, Croatien... Fürstin zu Schwaben und Siebenbürgen, gefürstete Grä
fin zu Habsburg... Großherzogin zu Toscana [usw] 

Entbieten allen, und jeden Vasallen, Unterthanen, und Inwohnern... wasmassen wir 
uns in die Nothwendigkeit versetzet sehen, zu Bedeckung deren in dem... letzteren 
schweren Krieg unserem Aerario zugewachsenen namhaften Schulden für das einge
tretene 1766-te militar-Jahr, sowohl die Schulden-Interesse als Pferd-Steuer, wie pro 
Anno militari 1765, wiederum ausschreiben und einbringen zu lassen... Unser gnädigster 
Will, und Meinung. 

Geben in unserer Residenz-Stadt Wien, den 29 ten Monats-Tag Novembris, im 
Siebzehen hundert fünf und sechzigsten, unserer Reiche im sechs und zwanzigsten Jahre. 
/ Maria Theresia. Rudolphus Comes Chotek, reg. Boh. supr. [et] A. A. pr. canc. - Johann 
Christph freyherr v. Bartenstein - Ad Mandátum... Tobias Philipp v. Gebier. 

[Wien] [Trattner ny.?] 1 fol. - 35 x 44 cm. 

A nehéz háború terheire hivatkozva Mária Terézia kihirdettette, hogy az 1765-ös 
esztendőhöz hasonlóan, az 1766-os katonai évre is előírja a lóadó beszolgáltatását. 
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A példány aláírás és pecsét nélküli, a L. S. (locus sigilli) betűi alapján feltételezhető
en Trattner kiadvány. - Nach L. S. warscheinlich Trattners Ausgabe. 

ÖNBFL 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 1760-1769. Pall. 29.11.1745/2. 

A gyűjteményben még egy példány van ezen a számon. 

Königin Maria Theresia beruft sich auf die schweren Kriegsauslagen und gibt be
kannt: wie 1765, so müssen auch auf das Kriegsjahr 1766 die Pferdesteuer-Abgaben 
vollzogen werden. 

Az eredeti (első) kiadás hamarabb készült el, mint november, ez utánnyomás. Ferenc 
császár 1765. augusztus 18-án halt meg. Mária Terézia ezt követő kiadványain az „öz
vegy római császárné" kitételt használta. 

Die Publikation wurde früher fertiggestellt, als November, das Exemplar ist 
Nachdruck. Franz I. der Kaiser ist am 18. August 1765 gestorben. Danach benützte 
Maria Theresia immer den Ausdruck: „Witwe" oder „verwittibte Kaiserin". 

14. 
[1780-1790] 

[Udvari Haditanács, Bécs - Hofkriegsrat, Wien] 

Instruction für die zum Packpferd-Einkauf in die Komitate geschickt werdende 
Offiziers. 

1. § Die im Komitate vorhandene Pferde, welche zum tragen für tauglich gehalten 
werden, werden an drey... bestimmten Tagen in dem Aufenthalts-Ort des Komitats ein
treffen gemacht werden... 

14. § Alle diese Extra-Auslagen, kommen nach der Belehrung des 9 ten § phs aus der 
Kriegskasse auf Beköstigung der Packpferde zurück zu empfangen. 

S.l. s.n. 7 fol. - 30 x 19 cm. - + 5 mell. Nro 1. Eidesformul... Nro 5. Consignation. 

Málhásló-vásárlási utasítás a megyékbe küldendő tisztek számára. Mellékletében es
küforma magyarul, németül és lengyelül a tisztességes eljárásra vonatkozóan, valamint 
adatlapok a kiküldött adatainak, a lóvásárlás napjának és a vásárlásra költött kincstári 
pénz elszámolásának feltüntetésére, az eladó adatainak felvételére. 
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A rendelkezés kiadásának ideje ismeretlen, a példányon korabeli kézírással: (Mii 
Syst) 1788. 

KA 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. KA MI No 433. 

Direktive zum Kauf von Lastpferden (Packpferden) für in die Komitate gesandten 
Offiziere. 

In der Beilage befindet sich eine Eidesformel in Ungarisch, Deutsch und Polnisch, 
welche die ehrenhafte Abwicklung des Kaufes reguliert, weiterhin ein Verzeichnis, das 
den Verkaufer, das Datum, das bezahlte Geld genau enthält. 

Das Datum ist unbekannt, auf dem Exemplar befindet sich eine zeitgenössische 
Signatur (Mil Syst) 1788. 

Az előszóban feltüntetett gyűjtemények anyagában ez a legkorábbi nyomtatott kato
nai esküforma, publikálatlan. 

In den Convoluten der im Vorwort angegebenen Samnmlungen ist diese die früheste 
gedruckte Diensteidform, nichtpubliziert. 

15. 
[1789-1790] 

[Győr vármegye, Győr] 

Az eő felsége armadájának 1789/90-dik esztendőbeli tartására repartitio szerént fog ad
ni az alább meg nevezett fél... Egész sommája a reá irtt gabonának... Tiszta búza... Abrak... 

S.l. s.n.-1 fol. - 25 x 38 cm. 

Az országgyűlésen megajánlott katonatartási költségeket a megyék felosztották a fi
zetésre kötelezett lakosok között. Az így befizetett összeget, illetve a természetbeni beadás 
értékét a hadiadóba beszámították. 

Keretezett formanyomtatvány „N. Zámory Ignácz Úr Töltéstaván" kézirással kitöltve. 
Jobb alsó harmadában névbélyegző, aláírás nélkül „Palocsay József m. o. első vicze-ispány". 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. -Inv. 
Jelzet- Sign. Győr megye Levéltára 1056/ee/l. Nr. 343/5527. 
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Komitat Győr. Die von der Ständeversammlung festgelegten Militärkosten wurden 
auf die einzelnen Komitate verteilt, eine Weiterverteilung erfolgte bis zu den einzelnen 
Einwohnern. Diese bezahlten oder durch Naturalien absolvierten Summen konnten in 
die Steuerabgaben miteinberechnet werden. 

Adress mit Handschrift: an Zámory, Ignácz in Töltéstava. 

Töltéstava: Pér község része, Győr m. Vice-ispány: alispán. 

16. 
1797. 

Ordre de Bataille des hungarisch adelichen Insurgenten Corps im Lager bey 
Steinamanger Anno 1797. Commandirender General en Chef Seiner königlichen Hoch
heit Erz Herzog Palatínus Josephus... 

Districts Generale... Avant Garde... Corps de Reserve... Consignation... Allerhöchst 
Dero Adjutanten... In Hauptspital zu Güns... 

S.l. s.n. 1 fol. - 20 x 26 cm. 

Az 1797. április 8-án meghirdetett nemesi felkelés csapatai az év végére gyűltek ösz-
sze a Szombathely melletti táborban. Felállásukat mutatja a harcrend az ezredek pa
rancsnokainakfelsorolásával és az egyenruhák színének f eltüntetésével. 

Színezett példány. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 96.107. Törzslap - Stammblatt 0646 
Jelzet-Sign. R.M. 1.4.1. „1797" 

Ungarische Insurrektion. Die Truppen der am 8. April bekanntgegebenen Insurrek
tion sammelten sich bis Ende des Jahren im Lager neben Steinamanger. Ihre Aufstellung 
veranschaulicht die Kriegsordnung mit den Namen der Regimentskommandanten und 
Bezeichnung der Farben der Uniformen. 

Koloriertes Exemplar. 
Steinamanger: Szombathely, Güns: Kőszeg. 
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17. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Ki szabása azon ezredbéli és más különös költségeknek, mellyek a felkelő magyar 
nemes lovasság egy hat századokból álló huszár ezredének hónaponként fizettetnek. 

S.l.s.n.l fo l . -41x27 cm. 

A dátum nélküli nyomtatvány táblázatba foglalva tartalmazza az ezred költségeire 
számítható összegeket az ezredes kapitánytól az ezred segédjéig havonkénti bontásban, 
továbbá a rendkívüli kiadásokra (postaköltség, úti-, szállítási és kórházi kiadások), va
lamint spongyára, lóvakaró kefére stb. felszámítható, századonként meghatározott ösz-
szegeket. 

Valószínű, hogy az adatok az 1809-es nemesi felkelésre érvényesek. 

GySMm.Lt. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Mosón megye iratai. Inszurrekció, 2. csomó. 

Landtag, Ungarn. Ungarische Insurrektion. Die Druckschrift - ohne Datum - enthält 
in tabellarischer Form die monatige Ausgabensummen auf das Regiment berechnet vom 
Obersten angefangen bis zum Adjutant; außerordentliche Kosten (Post-, Transport
kosten, Krankenversorgung), weiterhin Schwämme, Pferdebüsten und Striegel auf die 
Kompanie berechnet. 

Die Datierung kann warscheinlich auf die Zeit der ungarischen Insurrektion des 
Jahres 1809 angenommen werden. 

18. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Fegyverfogható száma egy felkelő lovas századnak. 
S.l. s.n. 1 fol. - 40 x 24 cm. 

Létszámadatok a tisztikarról és a legénységről. Egy században 26 tiszt és 150 közem
ber szolgált. 
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GySMm. Lt. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Mosón megye iratai. Inszurrekció, 2. csomó. 

Landtag, Ungarn. Ungarische Insurrektion. Bestandesangaben über den Offizier
korps vom Hauptmann bis zum Korporal bei der Cavallerie. Ihre Gesamtzahl war 26 
und darüber 150 Gemeine. 

19. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Fegyverfogható száma egy felkelő gyalog kompániának. 
S.l. s.n. 1 fol. - 40 x 24 cm. 

Adatok a tisztek és legénység létszámáról. Egy gyalogos század összesen 198 emberből állt. 

GySMm.Lt. Móvár. 
L.sz. - Inv. Jelzet - Sign. Mosón megye iratai. Inszurrekció, 2. csomó. 

Landtag, Ungarn. Ungarische Insurrektio. Angaben über den Bestand der Gemeinen 
und Offiziere. Eine Infanterie Kompanie bestand aus 198 Mann. 

20. 

1799. 

[Erdélyi Főparancsnokság] 

7634. [számú körözés] 1799. 
Személyes le-írása az oláh regement componált batailonyából el-szökött köz katonának. 

Rostás Gligornak, a ki származására nézve Küküllő vármegyei gyalakuti, idejére 26 esz
tendős, oláh vallású, kováts mesterséget tud, nyoltz esztendeje, hogy katona; az idén jú
nius 18-kán szökött-el Lumello Statiból, midőn masírozott-ki a táborba a többivel. 

Ezen szökött katona, ha meg találtatik, fogattassék [e]l, és adattassék által a közelebb 
lévő militaris jurisdictionak. 

S.l. s.n. 1 fo l . -34x21 cm. 
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A példány hiányos. Hátoldalán kézírással: Szolga bíró Potsa Ferenc eö kegyelmétől. 
Hivatalból. Peselnek. 

SzNM. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 

Lumello Stati-ból (merész feltételezéssel): a katona már fogdában lévén ugyan, tá
borba azonban ki kellett mennie. V. ö. die Lumme: retesz, závár (ném.) és statusi, hely
zet, állapot (lat.). 

Siebenbürgener Oberkommando. Steckbrief Nr. 7634. Personalbeschreibung. Zur Verhaf
tung des aus dem Bataillon des walachischen Regimentes entflohenen Soldaten Gligor Rostás. 

Handschrift auf der Rückseite: von Potsa, Ferenc Stuhlrichter in Peselnek. 

Peselnek: Kézdikövár, Háromszék - ma: Petriceni, Jud. Harghita (Románia) 

21. 
1801. április 14. 

Hlyen ütközet-rendben állott a fel-kelt királyi nemes magyar és horvát ármádia, ápri
lis 14-dikén 1801-dik sztendöben, fő hertzeg Josef nádorispány és cs. k. lovasság gene
rálissá ő királyi hertzegségének vezérlése alatt. 

Első tsata-rend /Erstes Treffen/ ... Lovas osztályok... Gyalog divisiok... 
[Wien] [Trattner ny.] 1 fol. - 23 x 37 cm. 

A bécsi Magyar Hírmondó 31. számának mellékleteként jelent meg a Teresienfeld és 
Wiener Neustadt között felállt nemesi sereg hadrendje. 

Színezetlen példány. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 96.110. Törzslap - Stammbl. 0650 
Jelzet - Sign. R.M. 1.4.1.: 1.4.3. „1801" 

Kriegsordnung der ungarischen und kroatischen Insurrektionseinheiten die zwischen 
Teresienfeld und Wiener Neustadt aufgestellt waren. 

Die Beilage gehörte zur Wiener „Magyar Hírmondó" Nr. 31. 
Unkoloriertes Exemplar. 
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22. 
1802. május 1. 
[Főkormányszék, Erdély] 

1292. [számú rendelet] 
Formularia litterarum compassualium, penes quas in magno principata Transilvaniae 

captivi ab una jurisdictione ad aliam deducendi venient. 
N. N. helységbéli N. N. nevezetű rabnak mint nagyobb nemű gonosztevőnek (mint 

kissebb nemű gonosztevőnek) N. N. vármegyebeli (székbeli, vidéki) tisztséghez (magis-
tratushoz Szamos Újvárra) kelletvén vitetni, ajánltatik minden közben lévő juris-
dictioknak (jurisdictiónak) hogy a meg nevezett rabot (rabokat) a királlyi fő-kormányzó 
Tanátsnak 1802-dik esztendőben májusnak 1-ső napján 1292. számok alatt költ rendelé
sében ki parantsólt mód szerint bátorságos őrizet alatt, meg-határozott hellyére lejendö 
vitettetése végett mint terhesebb gonosztevőt katona vason (mint kissebb vétkekkel ter
helt személyt ellendöleg meg-kötve) a magához szomszédos jurisdictiónak által küldeni 
el-ne-mulasszák (el-ne-mulassza). 

Költ N. N. helységben N. N. esztendőben N. N. napon. 
[Szeben?] s.n. 1 fol. - 30 x 21 cm. 

Teljes szöveg. 

SzNM 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 

Landesgubernium, Siebenbürgen. Formel, wie ein Gefangener aus einer Ortschaft in 
eine andere in den Gerichtshof oder ins Gefängnis geliefert werden soll. 

23. 
1808. 

[Udvari Haditanács, Bécs - Hofkrigsrat, Wien] 

A császári királyi ármádia részére készített hadi tzikkelyek. Esküszöveg... 
I. [cikkely]... XL.[cikkely]... 
[Wien] Bétsben nyomattatott a csász. kir. udvari és status könyv nyomtató műhely

ben. A - C ív = 8 fol. - 20 x 21 cm. 
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A hadi törvény az engedelmességről, viselkedésről, szökésről, büntetésről rendelkezik 
rövid törvénymagyarázatokkal kiegészítve. 

KA 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. KA MI No 674. 

A gyűjteményben további három példány található ezen a számon. Címlap nélküliek, 
korabeli gerincragasztással. Hatszögletű posszesszori bélyegző: K. k. Hofkrieges Kanz-
ley-Archiv. 

Kriegsgesetz über Gehorsam, Benehmen, Desertion und Strafe, mit einigen Erläute
rungen und Erklärungen ergänzt, daneben noch Diensteid. 

24. 

1809. 

[Helytartótanács, Magyarország.] 

3427. [számú körlevél] 1809. 
Az ausztriai birodalom nemzeteinek meg-szóllitása. 
Ausztriai birodalomnak nemzetei ! 
A sors-húzás meg-esett, meg-határoztatott az a had, melyet ha-lehetett volna uralko

dónk el-kivánt volna kerülni. 
Sokat törekedett három esztendőktől fogva császárunk, sokat el-türt, sokat fel

áldozott, tsak hogy minket az uj hadakozásnak keserű sulyitól meg-kimélhessen... 
... tegyen mindenki közüllünk, uralkodójának - hazájának - polgár társainak - és tu

lajdon magának-is fogadást arról, hogy az idegen járomnak gyalázattyát magán meg-
nem szenvedi, sött a nemzeteknek nagy nagy szövetség köteleiért, minket szerető ural
kodónk thronusáért, és az uralkodó familiáért, kinek királyi páltzája alatt a mi atyáink 
sok századoktól fogva a le-szerentsésebb nemzet volt, mindent meg-tenni, mindenre bát
ran menni, és mindent fel-áldozni, el-szánt akarattya. 

[Buda?] s.n. 8 fol. - 30 x 21 cm. 

A kiáltvány Napóleon és Ferenc császár kapcsolatát és viszonyát elemezve szólítja fel 
az ausztriai birodalom népeit az ellenállásra. Megemlíti a pozsonyi békét [1805], a né
met császári cím letételének kényszerét [1806] és a franciák elleni spanyol nemzeti fel
kelést [1808]. Követendő példaként a cseh nemzetet idézi és fegyverbe hívja a magyaro
kat. 
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A szöveg alapján Bécsben kiadott német kiáltvány helytartótanácsi rendeletre készült 
magyar fordítása. A címlapon kézírással 4719. sz., ez feltehetően az erdélyi Gubernium 
rendeletének száma az ottani terjesztésről. 

SzNM 
L.sz.-Inv. 46/885. 
Jelzet - Sign. 

Statthalterrat, Ungarn. Zircular Nr. 3427. 1809. Neben der Bekanntmachung der 
Beziehung zwischen Kaiser Franz und Napoleon, ruft die Schrift alle Völker des 
Habsburgerreiches zum Aufstand auf. Als Beispiel wird die bömische Nation erwähnt; 
die ungarische Nation soll auch zu Waffen ziehen. 

25. 
1822. 

[Erdélyi Főparancsnokság] 

7417. [számú körözés] 1822. 
Személyes le-irása. Az ertz hertzeg Joseff huszár rementyéből el-szökött katonáknak. 

Ötves Joseff Csik széki vatsártsi 21. esztendős... 
Sztojp György Fogaras vidéki, sarkaitzai 20. esztendős... 
Lukáts Sándor Udvarhe[ly s]zéki sofalvi 25. esztendős... 
Butt Stephan Belső Szolnok vármegyei libatoni, 23. esztendős... 
Pópa György Belső Szolnok vármegyei bojérfalvi 26. esztendős... 
Ambrus Sándor Udvarhely széki farkaslaki 21. esztendős... 
Inike Joseff jobban Szirb Lukáts Zaránd vármegyei karasztoi 24. esztendős... 

S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 22 cm. 
A példány valószínűleg hiányos, mert nem szerepel a végén szokásos utasítás arról, 

hová és hogyan kísérjék be az elfogott katonákat. 

SzNM 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 

Siebenbürgener Oberkommando. Steckbrief Nr. 7414. 1822. Personalbeschreibung. 
Mit Aufzählung vieler Namen werden die desertierten Soldaten bekanntgegeben. 
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26. 
1831. 

[Erdélyi Főparancsnokság] 

7297. [számú körözés] 1831. 
Személyes leírása a pattantyúsok regementjéből elszökött katonáknak: 
Hain Konrád, 20 esztendős, romano catholicus, nőtelen, magos termetű, vereses sző

ke hajú és szemöldökű, kék szemű, teli veres ábrázatú, vastag tompa orrú, beszél néme
tül austriai dialectuson, csehül és keveset olaszul. 

Karabetz Anton, 22 esztendős, r. catholikus, nőtelen, közép termetű, gesztenye-szín 
hajú és szemöldökű, szürke szemei, himlőhelyes ábrázatú, proportionált orrú, beszél né
metül, csehül és keveset deákul. 

Kik-is szorgalmatosan felkerestetvén, ha megtaláltatnának, fogattassanak-el , és jó 
őrizet alatt kisértessenek a közelebbi katonai jurisdictiohoz. 

S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 22 cm. 

SzNM 
L.sz. Inv. 
Jelzet - Sign. 

Siebenbürgener Oberkommando. Steckbrief, Nr. 7297. Pertsonalbeschreibung der 
desertierten Soldaten aus dem Kanonier Regiment. 

27. 
1832. 

[Erdélyi Főparancsnokság] 

1255. [számú körözés] 1832. 
Személyes leírása az első gyalog székely ezredhez tartozó tusnádi születésű Barta 

Josef másként Gábor László nevű szökött köz-katonának, a kiis 42 esztendős, catholicus, 
nőtelen, mesterséget nem tud, kisded sovány termetű... Beszél és ir jól magyarul, néme
tül középszerüleg, oláhul valami keveset. 

Ezen szökevény szorgalmatosan felkerestetvén ha megtaláltatik adassék által a leg
közelebbi katonai kommandónak. 

S.l. s.n. 1 fol. - 35 x 22 cm. 

— 692 — 



SzNM 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 

Siebenbürgener Oberkommando. Steckbrief, Nr. 1255. Personalbeschreibung des 
desertierten Joseph Barta alias László Gábor aus dem ersten Szekler Infanterie Regi
ment. 

28. 
1840. 

WÖLLS, J. A. 

Neu verbesserter und vermehrter kaiserl. königl. österreichischer Militair Kalender. 
Dislocation der Regimenter... 

Wien, s.n. Entworfen litographiert und herausgegeben J. A. Wölls. - öh. 1 3 x 9 cm. 
kit. 65 x 45 cm. (Zu haben dem Verfasser, alten Wieden...) 

/Fünfter Jahrgang für das Schaltjahr 1840./ 

Az évente megjelenő kalendárium melléklete a táblázat valamennyi ezred nevével, 
állomáshelyével, az időközbeni áthelyezések jelzésével, a parancsnokok nevével és az 
egyenruhák színével. 

Színezett példány. 

HIM Nyt. 
L.sz.-Inv. 95.100. 
Jelzet- Sign. R.M. 1.4.3. „1840" 

Der jährlich erscheinende Kalender enthält als Beilage die Namen sämtlicher 
Regimenter, ihre Stationsorte und verzeichnet die inzwischen eingetretenen Versetzun
gen, Namen der Kommandeure und Farben der Uniforme. 

Farbiges Exemplar. 

— 693 — 



29. 
1844. január 3. 

[Erdélyi Főparancsnokság] 

39. [számú körözés] 
Személyes leirása fő herczeg Károly Ferdinánd gyalog ezredéből elszökött 1. 

Kimpián Waszilnak... 2. Gergely Lázárnak... 3. Schuster Györgynek... Kis is azon tör
vényhatóságban szorgalmatosan felkerestetvén... kisértessenek jó őrizet alatt a közelebb 
eső katonai parancsnoksághoz. Kolozsvárit, januárius 3-án 1844-ben. 

S.l. s.n.. 1 fol. 32x20 cm. 

Fakó kékesszürke, nagyon vastag papírra nyomtatott, körülvágatlan példány, Nd vízjellel. 

SzNM 
L.sz- Inv -
Jelzet - Sign. -

Steckbrief Nr. 39. Personalbeschreibung. Zur Verhaftung der aus dem Infanterie
regiment Karl Ferdinand entflochenen Soldaten. 

30. 
1844. május 29. 

[Első Székely Határőr Gyalogezred, Csíkszereda] 

Das K K I te Szekler Gränz Infanterie Regiments Commando Nro 14 versendet ein 
mit dem K K Amtsstiegel wohlverwahrtes Dienst-Schreiben, enthaltend... 

[Csíksomlyó] [A Ferences zárda nyomdája] 184? 1 fol. - 40 x 23 cm. 

A lap előnyomtatott szövege és a dátum kézírással kiegészített. A lap alján további 
nyomtatás: Récépissé. Dasz [sic!] vorberűhrtes Schreiben sammt dem Anschlusz [sic!], 
wie oben beschrieben heute am untergesetzten Tage mir Endesgefertigten richtig zu 
Händen gelangt sey, wird hiemit bestätiget. 

Címzés ezen az oldalon: An das k. k. löbl. Militaria Communitäts Magistrat zu Pan
csova. - A Récépissé rész kézírásos datálása: Pancsova am 29 t Mai 844. olvashatatlan 
aláírás. Hátoldalán kézírással: Retour Récépissé ad Z 641. An das k. k. löbl. L Szekler 
14. Grenz Infanterie Regiments Commando zu Csíkszereda. Mindkét oldalán: Exofficio. 
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Usik Szcrctla am Jt,te» ' / ^ z * ^ 1 8 $ ^ 

Das /if if [^tS^eA/er Gränz Infanterie Begiments Commando 
N™ i4 versendet ein mit dem K K Amtssiegel wohlverwahrtes 
Dienst-Schreiben, enthaltend J* , , , \ , - \/°^^ \ ~' "^---'-^ 

— Í I 

comcio 
ZU 

0m<Vpi*-A, . 

Récépissé 

Dasz vorberührtes Schreiben sammt dem AnscJdusz, wie oben 
beschrieben^, heute am linieogecctzLen Tage mir Endesge
fertigten ŕ.i&itig xu Hanäm gelangt sey, wird hiemit bestä* 

H£ %?&&" 

— 695 — 



Hivatalos leveleket kísérő levél. 

Vastag, vízjel nélküli, merített, világoskék papírra készült, körül vágatlan. Eddig ez az 
egyetlen példány, amely alapján feltételezhető, hogy a csíksomlyói ferences zárda nyom
dája rendszeresen katonai nyomtatványokat is készített, esetleg az űrlapokon kívül ren
deleteket is nyomtatott. Publikációban még hasonló sem jelent meg a székely határőrség 
fennállásának idejéből (1764-1849). 

ASt.H. 
Jelzet - Sign. Fond 30. Regimentül 1. Infanterie. Seciuesc de granita. o. V. Nr. 

actului 254. An. 1844. lun. 22-29. 

Begleitdokument für offizielle Briefe. 

Csíkszereda - ma: Miercurea Ciuc, Jud. Harghita - Románia. 
Csíksomlyó, az egykori Csíkszék székhelye, ma Csíkszereda része, Sumuleu. 

31. 
1848. március 15. 

[Pest Város Tanácsa, Pest] 

Hazafiak! Pest város közönsége alólirt napon a hozott s más hirdetményben közzéte
endő határozatok végrehajtására... bizottmányt közértelemmel választván... következőket 
határozott... 1-7. [pont]... 

Polgártársak! Jelszavaink: éljen a király! alkotmányos reform, szabadság, egyenlő
ség, béke és rend! 

Költ Pesten 1848. évi márczhó 15-kén. / A bizottmány elnöke és többi tagjai Rotten-
biller Leopold s.k. választ, elnök; Klauzál Gábor s. k. stb. = Patrioten! Das Publikum der 
Pester Stadt hat am heutigen Tage zum Executirung der Beschlüsse, die in ander Ankün
digungen veröffentlicht werden sollen... die unterzeichnete Commission einstimmig 
gewählt und diese folgende Beschlüsse gefaßt: [Punkte] 1-7.... Patrioten! hoch lebe der 
König! Die verfassungsmäßige Freiheit, Gleichheit, die Reform, Ruhe und Ordnung. 

Pesth, den 15. März 1848. / Leopold Rottenbiller m. o. Präses des Ausschußes; 
Gabriel Klauzál m.p. usw. 

[Pest] s.n. 1 fol. - 62 x 43 cm. 

MPGy 
L.sz.-Inv. 6138/1895. 
Jelzet-Sign. 1848/1/1 
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A polgárőrség felállításáról határozó 7 pont. „A létező polgári őrsereg jelenleg 1500 
taggal fog szaporíttatni... ", elöljáróikat maguk közül fogják választani. 

Die Beschlüsse der Pester Ausschußes in 7 Punkten über Aufstellung der Bürgergarde. 
„Die Bestehende Bürger-Miliz wird gegenwärtig um 1500 Mitglieder vermehrt... " 

Német-magyar nyelvű pld. 

32. 
1848. március 15. 

[Pest Város Tanácsa, Pest] 

Im Namen der Pesther Stadtgemeinde, haben die Unterzeichneten das Vergnügen, 
die ungarische Nation offiziell zu unterrichten, daß, was andere Länder Bürgerblut 
kostete, die Reform in Pesth... durch brüderliche Eintracht erkämpf wurde... Jene 12 
Punkte... sind folgende: 

1. Wir verlangen die Preßfreiheit mit Vernichtung der Censur... 
12. Union, Verbindung Siebenbürgen mit Ungarn... 
Das Gesetz und die Ruhe wurden keinen Augenblick verletzt... wir die Hoffnung 

ausgesprochen daß dieses Beispiel im ganzen Vaterlande Nachahmung finden werde. 
Pesth, am 15. März 1848. - Leopold Rottenbiller [Lipót] Praeses, [Klauzál Gábor] 

Gabriel Klausal [stb.] 
[Pest] s.n. 2 o. - 39 x 23 cm. 

MPGy 
L.sz. -Inv. -
Jelzet-Sign. 1848/1/lb 

A magyar nemzet követeléseinek 12 pontja Pest város Tanácsának határozataival 
egységes szövegbe foglalva. 

Forderungen der ungarischen Nation im Beschluß der Stadtgemeinde Pest: 
Nationale Unagbhängigkeit, Nationalgarde, Natinalbank usw. 
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33. 
1848. március 16. 

[Közcsendi Bizottmány, Pest] 

Hazafiak! A választmány a rend és csend fenntartására a város kebelében következő 
szabályokat alkotott: 1. A rendes polgári őrsereg 5 őrtanyára oszlik... 8. A háztulajdo
nosok felszóllittatnak, hogy a rendre és csendre egész éjen át őrködjenek... / a választ
mány nevében Klauzál Gábor helyettes elnök. Pesten 1848.- martius 16-kán. = Patrioten! 
Die folgende Regeln wurden von dem Beschluß mit der Aufrechthaltung der Ordnung 
und der allgemeinen Ruhe innerhalb der Stadt formuliert: 1. Die regelmäßige 
Bürgerliche Garde teilt sich 5 Warten auf... / Im Namen des Ausschusses der Aufrecht
haltung der Ordnung und der allgemeinen Ruhe Gabriel Klauzál [Gábor]. Pesth am 16. 
März 1848. 

[Pest] s.n. 1 fol. - 39 x 22,5 cm. 

A választmány a pesti polgárőrség működéséről alkotott szabályokat: éjszakánként 
járőrözniök kell, az őrhelyet különben elhagyni nem szabad; a nyugalom és rendfenn
tartása érdekében a háztulajdonosok is kötelesek őrködni. 

MPGy 
L.sz.-Inv. 6138/1895. 
Jelzet-Sign. 1848/1/2 

Der Pester Ausschuß formulierte die Regeln der National(Bürger)garde: an der 
ganzen Nacht müssen die Mitglieder der Garde Streifwache ausführen, noch dazu sollen 
die Hausbesitzer auf die Stille und Ordnung bewahren. 

Német-magyar nyelvű pld. 

34. 

1848. március 17. 

P[etrichevich] Horváth L[ázár] 

An die verehrlichen Nationalgarden Wiens. 
Bei den separatistischen Tendenzen, welche gegenwärtig durch das erwachte Natio

nalgefühl in allen Theilen der Monarchie hervortreten, ist es notwendig, daß die wahl
verwandten Elemente sich zu einander hinneigen... 

Buda-Pest, den 17. März, 1848. / L. o. Horváth. 
[Pest][Beimel József ny] 1 fol. 30,5 x 23,5 cm. 
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A tisztelt bécsi Nemzeti Gárdának. Szükségszerű, hogy a rokonérzelmű elemek tár
suljanak egymással... 

Az osztrák császári birodalomban szlávok, magyarok, németek élnek együtt, a szlávok 
azonban Oroszország felé hajlanak. Délkeleten ennélfogva szükség van szövetségre a 
szláv túlsúllyal szemben. A sajtó feladata az, hogy a helyzetet feltárva a nép körében 
uralkodó bizonytalan érzelmeket határozott öntudattá változtassa. 

A röplap a Pesten német nyelven megjelenő Ungarns Morgenröthe című lap felhívása. 

ÖNBFL 
Jelzet - Sign. ÖNB FL UNG 1848/1/7 

Im österreichischen Kaiserstaat leben die slawische, ungarische, deutsche Nationa
lität zusammen, aber die Slawen neigen sich nach Russland hin. Im Südosten ist ein ver
bündetes Gegenwicht gegen das Slawentum notwendig. Die Aufgabe der Presse ist die 
unbestimmten Gefühle in ein klares Bewußtsein des Volkes zu verwandeln. 

Das Flugblatt is ein Aufruf der Zeitung Ungarns Morgenröthe. 

Morgenröthe: Tageblatt für Kunst, Literatur und Soziales Leben (ab) 1848. 05. 02-től 
Ungarns Morgenröthe. 

35. 
1848. március 17. 

[Polgárőrség, Pest] 

Rendelet a polgárőrség iránt. Kik a polgárhuszárokhoz akarnak állani, a Ferencziek 
udvarán, kik a dragonyosokhoz akarnak állani, a Szerviták udvarán... holnap reggel, azaz 
mart 18kán tíz órakor, fognak megjelenni... 

Kelt Pesten, Martius 17kén 1848. / Az állandó választmány megbízásából Klauzál 
Gábor helyettes elnök, Irinyi József, helyettes jegyző. 

[Pest] s.n. 1 fol. - 45 x 27 cm 

A rendelet a gyülekezőhelyek felsorolásán kívül meghatározza, hogyan és miként ke
rülnek beosztásra a polgárőrség új tagjai, akik 50 emberenként maguk választják majd 
tisztjeiket. Ideiglenes ezredesük Rottenbiller Lipót. Az ifjúság külön csoportot alkot, saját 
választott tisztjeik alatt a múzeum udvarán gyülekeznek. A polgárőrség tagjai nemzeti 
színű karszalagot viselnek. 
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MPGY 
L.sz. - Inv. -
Jelzet-Sign. 1848/1/2/f 

Verordnung über die Nationalgarde. Wer zu den Bürgerhusaren einstellen will, soll 
er am Franziskanerhof tun... Die Verordnung zählt die Plätze auf, wo die Stadtbürger 
sich melden können. Die Offiziere und Unteroffiziere werden sofort von selbst gewählt, 
der provisorische Oberst ist Leopold Rottenbiller. Die Nationalgardisten tragen an ihren 
linken Armen einen Band in Nationalfarbe rot-weiß-grün. 

36. 

1848. március 18. 

Nemzetőrség, Pest 

Tudomásul a kézmüveslegényeknek! 
A nemzeti őrsereghez felveendő kézműves legények megkívántató tulajdonságai: 

hogy honfiak legyenek, másodszor: hogy viseletökről jó nevű polgár kezeskedjék. Pest, 
martius 18-án 1848. / Klauzál Gábor helyettes elnök, Degré Alajos, h. jegyző. = Den 
Handwerks-Gesellen zur Kentniss. 

Für Handwerkergesellen sind die erforderlichen Eigenschaften zur Aufnahme in die 
Nationalgarde: daß sie Landeskinder seien, und daß ein wohl accreditirter Bürger für ihr 
Verhalten sich verbürge. Pest, den 18. März 1848. / Gabriel Klauzál subst. Präses. Alois 
Degré subst. Notar. 

[Pest] [Landerer és Heckenast ny.] Gedruckt bei Landerer und Heckenast. - 1 fol. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

HL 
L.sz. - Inv. -
Jelzet - Sign. HL 1848 52/37 a 
A Levéltár birtokában csak fotokópia volt. A Filmgyűjtemény 259.sz. leltárbejegyzé

se szerint 71 felvételből állt a tekercs. Az 1988-as revízió során kiselejtezték. 
Im Besitz des Kriegsarchives war nur eine Fotokopie. Die Filmspule bestand aus 71 

Filmaufnehmen /Filmsamml.Nr. 259/, nach einer Revision im Jahre 1988 wurde 
ausgemustert. 
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37. 
1848. március 20 

Polgárőrség, Győr 

Sz[abad] s kir[ályi] Győr városa egyesült polgári örserege számára alkotott rendsza
bályok: 1-ör Kedves hazánk, közös érdekeink... nevében... ezennel felhivatnak... a köz
bátorságot és rendet... minden erővel fenntartani... 2-10. [pont] ... 

Költ Győrött az 1848-ik év tavaszelő 20-án. / Tóth Imre s. k. al-ezredes. 
[Győr] Nyomatott Győrött, s. n. - 1 fol. - 43 x 26 cm. 

A polgárőrség szolgálati kötelmeiről szóló rendelet, különös tekintettel az alá- és fö
lérendeltségi viszonyokra, a tiszteletadásra és a sorkatonasággal tartott kapcsolatra. 

MPGy 
L.sz.Inv. 1900/11487. 
Jelzet-Sign. 1848/1/9 

Verordnungen für die vereinigte Bürgerwache der königlichen Freistadt Győr über 
die Dienstobligenheiten der neuen Garde mit außergewönlichen Rücksicht auf das Salu
tieren und auf die Beziehungen zu Linientruppen. 

Tavaszelő: március. 

38. 
1848. március 20. 

[Közcsendi Bizottmány, Kassa] 

Hazafiak! Kassa város közönsége alólirt napon a hozott ... határozatok végrehajtásá
ra s a rend fenntartására az alólírt bizottmányt közértelemmel választván... határozott. 1. 
A létező örsereg jelenleg 600 taggal fog szaporíttatni... 2-6. [pont] ... 7. Polgártársak! jel
szavaink: Éljen a király! alkotmányos reform...! Költ Kassán, 1848 ik évi Marcziushó 
20 kán / A bizottmány elnöke és többi tagjai. Rimanóczy Ferencz, Semsey Albert stb. = 
Patrioten! Das Publikum der Kaschauer Stadt hat am heutigen Tage zur Exekutirung der 
Beschlüsse... so wie zur Aufrechthaltung der Ordnung die unterzeichnete Commission 
einstimmig gewählt, und folgende Beschlüsse gesagt: 1. Die bestehende Bürger Miliz 
wird gegenwärtig um 600 Mitglieder vermehrt... [Punkte] 2-6.... 7. Patrioten! hoch lebe 
der König! Die verfassungsmäßige... Reform...! Kaschau den 20 März 1848 / Der 
Ausschuß-Präses und dessen mehrere Mitglieder: Franz Rimanoczy, Albert Semsey usw. 
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[Kassa] s.n. 1 fol. - 52 x 42 cm. 

A nemzetőrséggel kapcsolatos általános intézkedések. 

MPGY 
L.sz.-Inv. 1900/11487 
Jelzet-Sign. 1848/1 

Allgemeine Grundregel über die Nationalgarde in Kaschau. 

Német-magyar nyelvű pld. 

Kassa - Kaschau - ma: Košice, Szlovákia. 

39. 
1848. március 20. 

Nemzetőrség, Pozsony 

A Pozsonyban alakult nemzetőrség határozatai 1. szám a Pozsonyban alakult nem
zetőrség... márczius 18-án... egy választmányt nevezett ki... ideiglenes alapszabályterv ké
szítésével megbízta... Azért legyen jelszavunk: rend, testvéri szeretet és egyetértés! 

[Pozsony] s.n. 1 fol. - 34 x 20, cm. 

A nyomtatvány közli a nemzetőrségi választmány névsorát, ismerteti az alapszabályt. 
A nemzetőrség városi vezetője Zichy Ottó. 

HL 
L.sz. - Inv. -
Jelzet-Sign. 1848 52/2 

Der Flugblatt teilt das Nahmenverzeichnis des Nationalgarde-Ausschußes mit, macht 
die Grundregel und den Namen des Gardeleiters, wer Graf Otto Zichy wird sein. 

Pozsony - Pressburg/Preßburg - ma: Bratislava, Szlovákia. 
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40. 
1848. március 20. 

Nemzetőrség, Pápa 

Az ideiglenes nemzeti Őrség alapszabályai. 
1. Ezen nemzeti őrség csupán ideiglenesen, országos törvény hozataláig, s egyedül a 

város belső közbátorsága tekintetéből, szabad aláírás és kötelezés szerént lészen felállí
tandó... 2-10. [pont]... 11. Ha valamely város részen szükség áll be, rögtön azon városré
szi parancsnokság is fegyverre szólíthatja az őrséget... Kelt Pápán Martius 21-kén 1848. / 
Martonfalvay Elek egyesületi jegyző. 

[Pápa] s.n. 1 fol. - 40,5 x 24,5 cm. 

A pontok részletezik, hogy a nemzetőrség külön dandárt alkot, egyenruha nem szük
séges, fegyvert - puskát, kardot vagy pisztolyt - hordhatnak. A nemzetőrségnek, polgár
őrségnek és tanulóknak közös parancsnoka van, bal karján mindenki piros-fehér-zöld 
szalagot visel stb. 

MPGY 
L.sz.-Inv. 1169/1934. 
Jelzet-Sign. 1848/1/9/a 

Statuten der provisorischen Nationalgarde, Punkte 1-11. Die Nationalgarde gestaltet 
eine Sonderbrigade, Uniform ist nicht nötig, die Gewähre sind Säbel, Pistole oder 
Muskete. Die Nationalgarde, Bürgerwache und Studenten haben gemeinsamen Kom
mandanten. Alle Leute tragen Armschleife mit den nationalen Farben (rot-weiß-grün). 

41. 
1848. március [22]. 

Nemzetőrség, Pápa 

Fegyelmi rendszer. Melly a pápai ideiglenes Nemzeti Őrsereg mihez tartása végett az 
állandó választmány által megállapíttatott. 

1. A ki a nemzet-őrségi tagok közzül a mustrán, gyakorlaton... meg nem jelenik .- 30 
ezüst krra... büntettetik... 2-14. [pont]... 15. A meg nem jelenés büntetésétől a betegek és 
hon nem lévők felmentetnek... Az 50 éven felüliek örállásra megok helyett nemzeti őrt 
vagy fegyveres polgárt állíthatnak. / a választmány rendeléséből Martonfalvay Elek m. k. 
Jegyző. 

[Pápa] s.n. 1 fol. - 35 x 23,5 cm. 
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A 15 pont felsorolja a fegyelmi vétségeket és a büntetésüket. Aki őrségen elalszik, 
nincs fegyvere vagy részeg, pénzbírságot kell fizessen, a tisztek kétszeresét annak, amit a 
közlegények. 

HL 
L.sz. - Inv. -
Jelzet-Sign. 1848 52/34 

Die Ordnung in 1-15. Punkten: wer Wachhabent ist und keine Waffe hat, wer be
trunken ist, wer sich schläft usw., er soll Geldstrafe zahlen; die Offiziere doppelt. 

42. 
1848. március 22. 

[Közcsendi Bizottmány] Győr megye és Győr város 

Szabad királyi Győr város kebelében a közbátorság fenntartása végett együtt ülő me
gyei és városi vegyes bizottmány jegyzőkönyvének rövid szerkezete. Martius 19-én 
1848. 

1. Lukáts Sándor hites ügyvéd úrnak a mái napon a néphez kibocsájtott csillapító fel
hívása célszerűnek elismertetvén... 

Martius 20-án... és Martius 22-én... 1-7. [pont]... 
8. Hogy az izraelitáknak a győri nemzeti őrsereg be nem vétele eránt ezen bizott

mány mit sem végzett, jegyzőkönyvi aláirás mellett a „Hazánk" nevű hírlap útján kije
lentetni rendeltetett / Korbonits István bizottmányi jegyző. 

[Győr] s.n. 1 fol. - 39 x 26 cm. 
A bizottmány három ülésén megtárgyalta Lukács Sándor röplapját, az új törvényeket 

és azok közzétételét a napilapokban, a nemzetőrség felállításának részleteit, amely sze
rint a tanuló ifjúság és a főiskolások beléphetnek, de a zsidók felvételéről dönteni nem 
tudtak. 

A röplap a rövidített jegyzőkönyv alapján készült. 

MPGY 
L.sz.-Inv. 11487/1900 
Jelzet-Sign. 1848/1/5 

Kurzes Protokoll aus drei Sitzungen in 8 Punkten. Der gemischte Ausschuß ent-
scheidete über die aktuellen Angelegenheiten, über die Landesgesetze, welche auf dem 
Wege der Zeitungen bekanntgegeben werden sollen, weiter über die Nationalgarde, 
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wohin die Studenten zu treten sind, aber damit der Ausschuß über die Aufnahme der 
Juden in die Nationalgarde gar nicht erledigt, ist die Tatsache neben Unterschrift des 
Notars in die Zeitung „Hazánk" zu erklären verordnet worden. 

Lukáts, utóbb Lukács Sándor 

43. 
1848. március [22-25]. 

[Nemzetőrség, Nagyszombat] 

Az újonnan alakítandó nemzeti őrsereg szabályainak kivonata: E nemzeti őrseregbe 
minden becsületes ember, ki ezen szabad királyi városnak megtelepedett önálló lakosa, 
és a lyceumi tanuló fiatalság is, a már 16-ik évkor elértével állhat be... 

A már eddig fennálló két egyenruhás osztályokhoz - ha magát beiratni akarja valaki 
- folyó évi Marczius 25-ig tüzetett ki a határnap. / A népgyűlésból . = Auszug aus den 
Statuten, die neu organisierende Nationalgarde betreffend. 

Jeder ordentliche Mench, wenn er bereits etablirtet Bewohner Tirnau's, und selbst
ständig ist, so wie auch die Studierende Jugend am hiesigen Lyceum kann der National-
Garde nach bereits überschrittenen 16-ten Jahres-Alter beitrete... 

In Folge des obigen 2-ten Punktes können sich Neueintretenden den uniformirten 
Corps bis Samstag d.i. den 25. März 1. J. anreihen. / Aus der Volksversammlung. 

[Nagyszombat] s.n. 1 fol. - 37 x 22 cm. 

Az újonnan belépőket a már Nagyszombaton állomásozó lövész- , vagy vadászosz
tályhoz osztják be, mind az újak, mind a régiek bal karjukon nemzeti színű szalagot, csá
kójukon ugyanilyen rózsát viselnek. 

ÖNBFL 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. ÖNB FL UNG 1848/1/13 

Alle diejenigen die zu der neu bildenden Nationalgarde gehören wollen, schließen 
sich einem der hierorts (Tirnau) bestehenden Schützen-, oder Jäger-Corps; sie werden 
an dem linken Arm ein Band mit den Nationalfarben, und am Csákó (Tschako) oder Hut 
eine National-Rose tragen. 

Nagyszombat - Tirnau - ma: Trnava, Szlovákia. 
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44. 
1848. március 25. 

[Közcsendi Bizottmány, Szekszárd] 

A közbátorság és rend fenntartása tekintetéből felállítandó nemzeti őrseregek szerke
zetére, az országos törvény életbe léptetéséig ideiglenesen határoztatott: a/ a nemzeti őr
ség száma a város vagy helység lakossai számához aránylag ollykép állapítatik meg, mi
szerint legalább minden 100 lélek száma után 5... tagból álljon... b/-h/[pontok]... Költ 
Szegzárdon marczius 25kén 1848. / A rend és közbátorságra ügyelő központi Választ
mány megbízásából Hegyessy János s. k. megyei főjegyző. 

[Szekszárd] s.n. 1 fol. - 38 x 24 cm. 

A nemzetőrségbe 16 és 60 éves kor közötti férfiak léphetnek, csak önkéntesek lehet
nek, fegyverrel és felszereléssel a választmány látja el őket stb. 

HL 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 1848 52/17 

Die Nationalgarde kann mindestens je nach 100 Personen aus 5-10 Mitgliedern 
bestehen, sie sollen 16-60 jährige und freiwillige sein, sie werden mit Schießgewehr und 
Säbel ausrüsten usw. in Punkten a-h. 

Szegzárd - Szekszárd 

45. 
1848. március 29. 

Nemzetőrség, Kecskemét 

Határozata Kecskemét városa nemzet-őrségi választmányának. A választmány átlát
va azt, hogy a jelen körülmények mikénti fejlődését figyelemmel nem kisérni nem lehet, 
mert most csak közönyösnek lenni is polgári bűn... 

Meghagyta végre a választmány tollvívőjének, hogy a határozatot a közelebbi szom
széd városokkal közölje. Kelt Kecskeméten a nemzet-őrségi választmány üléséből, 
Mártius 29-kén 1848. / Jegyzetté Léstár Péter m. k. tollvivő. 

[Kecskemét] Nyomatott Kecskeméten, Sziládi Károlynál, 1 fol. - 40 x 25 cm. 
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A választmány két küldöttet bíz meg, hogy Pesten részben mindenről tájékozódjanak, 
részben közöljék a pesti nemzetőr választmánnyal, hogy a 12 pont végrehajtását figye
lemmel kisérik. Továbbá tegyenek lépéseket a fegyverbeszerzés érdekében. 

MPGY. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 1848/1/5/a 

Beschluß des städtischen Nationalgarde-Ausschusses in Kecskemét. Der Ausschuß 
hat zwei Deputierten betraut, sie sollen sich in Pest über allen orientieren, dann mit 
Pester Nationalgardecomittée mitteilen, daß die Vollstreckung der „12 Punkte" 
beobachtet wird, weiter im Interesse der Waffenanschaffung die nötige Schritte tun. 

46. 
1848. március 31. 

[Közcsendi Bizottmány, Pest] 

Katonák! Hozzátok is van szónk! íme kijelentjük rokonszenvünket irántatok. Nincs 
szándékunkban megtámadni titeket, mert ti mindnyájan fiai vagytok e hazának, vagy 
olly országnak, melly hasonlólag, mint mi, szabadságért és függetlenségért küzd. Mi 
nem vagyunk ellenségei senkinek, csak azoknak, kik szabadságunk megtámadói és el
lenségei. Pesten 1848. martius 31-én. / A pestvárosi rendreügyelő bizottmány. = 
Soldaten! auch an euch haben wir ein Wort. Wir sprechen hiermit unsere Sympathie für 
euch aus. Wir hegen nicht die Absicht euch anzugreifen, denn ihr seid alle Söhne 
entweder dieses Vaterlandes oder eines anderen, welches ebenfalls so wie wir für 
Freiheit und Unabhängigkeit kämpft. Wir sind Niemanden Feind, Niemand, nur 
derjenigen, welche Feinde unserer Freiheit sind. / Durch den mit Aufrechthaltung der 
Ruhe betrauten permanenten städtischen Ausschuß. 

[Pest] [Landerer és Heckenast ny.] 1 fol. -

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

HL 
L.sz., - Inv. 
Jelzet-Sign. 1848/52/37/c 

Német-magyar nyelvű pld. Csak fotokópia volt, 1988-ban a Levéltár kiselejtezte. 
Das Archiv hatte einmal nur Fotokopie, aber es wurde im Jahre 1988 ausgemustert. 
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47. 
1848. március 31. 

STALLNER Ferenc 

Napi parancsolat Márczius 31-dikén 1848. 
Polgárok! Nem csak e város, nem csak e megye de az öszves haza a sorsnak nehéz 

csapásait szenvedi át, midőn az isteni kitanulhatatlan végzet kedves Szabó Miklósunkat 
magához szólitá... a mi látható köszönetünk azon kiérdemlett polgár koszorú; mellyel 
rovatalát holnap föléki tendj ük... / Stallner Ferencz. m. k. kapitány. = Bürger! Nicht nur 
unsere Stadt, nicht nur unser Comitat - nein, das ganze Vaterland hat durch den 
unerforschlichen Willen Gottes unsern Szabó nun zu sich rufen, einen schweren Streich 
des Schicksals erlitten... unser sichtbarer Dank aber die wohlverdiente Bürger-Krone, 
womit wir morgen seinen Sarg schmücken. 

[Szombathely] s. n. 1 fol. - 43 x 27 cm. 

Gyászjelentés. 

MPGY 
L.sz. - Inv. 

Jelzet-Sign. 1848/1/16/d. 

Todesanzeige. 

További példány ÖNB FL UNG 1848/1/18. 

Kisgeresdi Szabó Miklós országgyűlési képviselő Vas megye követe volt. 
Gyászjelentése: OSzK Kisnyomtatványtár. Dr. Bona Gábor szíves közlése. 
Ennek alapján Szombathely a nyomda feltételezett helye. 

48. 
1848. április 2. 

[Közcsendi Bizottmány, Pest] 

Hazafiak! Előbbi nyilatkozványunkban arra szólítottunk fel mindenkit, hogy a ve
szélyben forgó szabadság és függetlenség védelmére készen álljon... / A pestvárosi 
rendreügyelő bizottmány. = Patrioten! In unserer früheren Proklamation forderten wir 
Jedermann auf, zum Schutz der gefärdeten Freiheit und Unabhängigkeit bereit zu 
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stehen... Pesth, am 2. April 1848. / Durch den mit Aufrechthaltung der Ruhe betrauten 
permanenten städtischen Ausschuß. 

[Pest] Nyomatott Landerer és Heckenastnál. - 1 fol., 2 o. - 41 x 26 cm. 

Az eddig történtek összefoglalása (szabadság, függetlenség, a felelős magyar mi
nisztérium kinevezése István nádor erélyes fellépése nyomán stb.), továbbá a nemzeti 
gárda felállitásáról és a népképviseletről szóló törvények nyilvánosságra hozatala. A 
nemzeti őrsereg felállítása és felfegyverzése most az első feladat. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. - Törzslap - Stammblatt: 5647 
Jelzet-Sign. R.M. 2.3.1. „1848" 

Zusammenfassung über die bisherigen Angelegenheiten (Freiheit, Unabhängigkeit, 
durch die energische Vermittlung des Palatins Stefan ist das ungarische verantwortliche 
Ministerium errungen usw.), weiter Aufforderung, daß die beide wichtigen Gesetze 
veröffentlicht werden: über die Nationalgarde und Volksvertretung. Die Errichtung der 
Nationalgarde und ihre Bewaffnung sei unsere erste Sorge. 

További példányok - weitere Exemplare: 
magyar-német (ung-dt) MPGY 1848/1/17/a . - 44 x 27,5 cm. 
cseh (tschech) ÖNB FL UNG 1848/2/1. - Wlastenci! nasem prwnéj'sim prowoláni 

zadali sme... Tiskem Trattner Károlyiho. - 38 x 21,5 cm. 

49. 
1848. április 12. 

[Közcsendi Bizottmány, Pest] 

Hazafiak! Sajnosán tapasztalok, hogy a csend, közbátorság, s a honpolgárok és kato
naság közti egyetértés ma reggel megzavartatott... magunk kikerülve minden összeütkö-
zési felhívást, őrködjünk a rend és közbátorság fenntartása fölött. Béke, egyetértés, test
vériség! kelt Pesten april 12-kén 1848. / A pestvárosi rendreügyelő választmány nevében 
Rottenbiller Lipót elnök, Oroszhegyi Jósa, h. jegyző. 

[Pest] Nyomatott Landerer és Heckenastnál. - 1 fol. - 37 x 23 cm. 

Egy ifjú polgártárs olasz röplapokat osztogatott a laktanyánál, az őrség elfogta. Ez 
ellen tüntettek a lakosok. Az eset kivizsgálásáig őrizze meg mindenki a nyugalmát. 
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HL 

L.sz. - Inv. -

Jelzet-Sign. 1848 52/42 

Ein junger Mitbürger verbreitete italienische Proklamationen bei dem Militär, der 
Wachtoffizier ließ ihn einsperren. Dagegen protestierten die Einwohner. Für Unter
suchung des Falls wird ein gemischter Ausschuß aus den Mitgliedern der Militär und 
des Pester Ausschusses für allgemeine Ruhe aufgestellt. 

További példány MPGy. 

Oroszhegyi Jósa 1. még: Oroszhegyi Józsa. 

50. 

1848. április 14. 

Felhívás a Bécsben lakó magyarokhoz... Állítsunk ... egy magyar örsereget... Kelt 
Pozsonyban 1848-ki april 14-én Magyarország új korszakának 4-ik napján. Aláírhatni 
Bécsben belvárosban 660. szám alatt (Biberbastei) az ideiglenes irodában a hivatalos 
órákban 9-12. = Aufruf an die ungarischen Bewohner Wiens... Bilden wir eine 
ungarische Garde... Gegeben zu Preßburg am 14. April 1848, als am 4. Tage der neuen 
Wiedergeburt Ungarns. Beitreten Wollende haben sich in der provisorischen Kanzlei, 
Stadt Nr. 660 (Biberbastei) in den Amtsstunden von 9-2 Uhr einzufinden. 

S.l. s.n. 1 fol.-41 x26cm. 

Felhívás egy, Bécsben felállítandó magyar gárda érdekében. 

ÖNBFL 

L.sz. - Inv. -
Jelzet - Sign. ÖNB FL UNG 1848/2/1 

Aufruf im Interesse der Aufstellung einer ungarischen Garde in Wien. 
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51. 
1848. május 21. 

[DRAGOS, Joan - GOŽDÚ, Mánuil ] 

Un stiincare kötrö romöni - De ledze rösöriteanö ne unitö! 
Timiçi Romönilor din Komitatele (varmegile) Arad, Bihar, Temeç, Torontal, §i 

Karaçu, ku Peçtani din preuno konviind, adekö stöngöndusö la orasul Pe§tá ün 3/15 Maju 
anuluj kurgötoriu 1848... sö ünboirö ka üntrebile Nationale sö deje o peticie... Dat 
aduneare Romönilor la Pesta Maju 9/21. 1848. / Drágos Iván m. o. Aktuariu, Mánuil 
Gozsdu Prezidentul Adunöri. 

S.l. s.n. 1 fol. - 32 x 24 cm. 

Hírül adatik a nem egyesült keleti vallású románoknak. Az Arad, Bihar, Temes, To
rontál, Krassó és Pest vármegyei románok nyilatkozata arról, hogy petíciót intéznek az 
uralkodóhoz és a magyar minisztériumhoz, amelyben tudatják, hogy június 25-re Temes
várra gyűlést hívnak össze. A császár és a minisztérium tudtával szervezett gyűlésre 
minden román közösség pecsétes írással meghatalmazott követet küldjön. A petíciót ma
gyarul és románul fogják kinyomtatni. 

ÖNBFL. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. ÖNB FL UNG 1848/3/17. csak autográf aláírásokkal, a nevek ki

nyomtatva nincsenek, és azonos pld. ÖNB FL UNG 1848/3/18. csak nyomtatott nevek
kel: adeka Dragos Joann, adeka Manuil Gozsdu. 

Óromán nyelven, cirill betűkkel. Mai átírása: In stinpate catra Romani de lege 
rasäriteanä ne unitä! ... Manuil Gojdu prezidentul adunäri, Ivan Dragoç actuariu. 

Benachrichtigung den nichtvereinigten rechtgläubigen - nach östlichen Bekentnissen 
- Rumänen. Die Äußerung der in Komitaten Arad, Békés, Bihar, Temes, Torontál, 
Krassó und Pest wohnenden Rumänen über eine, an das Herrscher und das ungarische 
Ministerium gerichteten Petition, in welcher es ihnen zu wissen geben, daß eine Volks
versammlung am 25. Juni in Temesvár zusammengerufen wird. 
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52. 
1849. március 18. 

[Udvari Haditanács, Bécs - Hofkriegsrat, Wien] 

[Nr.] E 870. 
Rundes Zelt mit dem Belag auf 35 Köpfe nach hohem hofkriegsrätlichen Rescripte 

von 18 ten März 1849. 
S.l. s.n. 41 o. - 41 x 23 cm. 3 t. mell. 46 x 62 cm. 

35 személyre tervezett sátor leírása, az elhelyezés, alaprajz, belső berendezés és a 
szállítás tervrajzával. 

Kőnyomatos kézírás. - Steindruck. Ovális tulajdonbélyegző az első oldalon: K. k. 
Oberkommando Kanzlei-Archiv - mit Besitzstempel. 

Utolsó szövegoldalon - auf der Rückseite: Stockerau am 13 sten August 1850. és 
nyolc olvashatatlan aláírás, alatta ovális gumibélyegző a császári sassal, körirata: K. k. 
Monturs Haupt Commission Stockerau. 

KA 
L.sz. - Inv. -
Jelzet - Sign. MI No 1328. 

Beschreibung eines Zeltes für 35 Personen mit drei Abbildungen, wie das Zelt aufge
stellt, eingerichtet, verpackt und geliefert werden soll. 

53. 
1849. október 24. 

[Ferenc József, Habsburg-Lotharigiai (1830-1916), első, osztrák császár (1848-tól), 
első, magyar király (1848-tól, megkoronázva 1867)] 

Statuten für das Militärverdienstkreuz. / Franz Graf Gyulai. 
[Wien] s.n. 1 fol. - 30 x 24 cm. 

A Katonai Éremrend alapítási okirata. 

Hozzá tartozik az 1860. március 12-i kiegészítés: 
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Erster Nachtrag... Das für Verdienste unmittelbar vor dem Feinde verliehene Ver
dienstkreuz ist durch eine Beziehung „Kriegsdekoration des Militärverdienstkreuz" zu 
unterscheiden. / Erzherzog Wilhelm. 

Hozzá tartozik az 1874. július 7-i kiegészítés, ugyanazon a lapon: 
Zweiter Nachtrag... nach dem Ableben der Besitzer nicht mehr... zurückzustellen 

sind, sondern der Familie... als Andenken überlassen werden... / Franz Graf Folliot de 
Crennenville. 

[Wien] s.n. 1 fol. 30 x 24 cm. 1 t. mell. a kitüntetések ábrája. 

KA 
L.sz. - Inv. -
Jelzet - Sign. MI No 1314. 

A két kiegészítés arról rendelkezik, hogy az ellenség előtti szolgálatért elnyert kitün
tetést hadidíszítménnyel kell megkülönböztetni és ha a kitüntetett meghalt, családja meg
tarthatta emlékként az érdemrendet. 

54. 

1849. október 26. 

[Hadseregfőparancsnokság, Magyarország] 

Hirdetmény. 
A magyar hadsereg főparancsnokság Pesten 1849. év October 21-én 4183/D.K. szám 

alatti intézvénye által rendeltetik: miszerint, hogy még mindig a néhai felkelő sereg tagjai 
honvéd egyenruhában nyilvános helyen szemléltetnek... tilalom tehát, mindenféle a honvé
dek, úgymint a néhai cs. k. huszárok által viselt kabát, atilla... és föveg neműekre vonatko
zik... Jelen rendelet áthágói annál szigorúbb büntetéssel fognak fenyíttetni, minthogy e ti
lalom egy ízben már kihirdettetett. = Das Hohe-Armee-Oberkommando hat mitteilst 
Verordnung dtto Pesth... angeordnet, daß da doch immer Individuen der bestandenen 
Insurgenten-Armee in de Honvéds-Montur an öffentlichen Orten getroffen werden... = 
Oznamenj. Wywyssené wrchnj kommandó armády wedle narjzenj w Pessti... urjdilo... 

S.l. s.n. 1 fol. - 30 x 42 cm. 

Miközben a hivatkozott rendelet tiltotta a honvédegyenruhák nyilvános viselését, az is
mételt rendelet megengedte, hogy a polgári ruhával nem rendelkező szegények a katonai 
rendfokozatokat és díszítéseket (zsinór, paszomány) lefejtve, köznapi öltönyként viseljék. 

A nyomtatvány Dőry Gábor Fejér megyei főispán Győr vármegyéhez intézett levelé
nek melléklete. Ebben kéri, hogy a mellékelt rendeletet nyomtattassák ki és megyeszerte 
ragasztassák fel. 
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GySMm Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. -
Jelzet - Sign. Győr megye Levéltára, IV.B. 1104/d/l. 20.649. 

Armeeoberkommando Ungarn. Nach der militärischen Niederlage von 1849 trugen 
noch viele ehemalige Honvéd-Soldaten undOfiziere ihre Uniform. Die wiederholt 
herausgegebene Verordnung verbietet das Tragen der Honvéd-Uniform, ermöglicht 
aber, daß Personen, die keine Bürgerliche Kleidung esitzen, die Uniform ohne Rang
abzeichnen und Verzierungen (Schnüre und Borten) alls alltägliche Kleidung benützen 
dürfen. 

Magyar - német - cseh szöveg, a német és cseh gótbetűs. Három hasábos falragasz. 
Dreisprachiges Exemplar in Ungarisch, Deutsch und Tschechis, die letzte beide mit 

gotischen Buchstaben. 

55. 
[1910-1918] 

[Honvédelmi Minisztérium, Budapest] 

Szabadságolási igazolvány. Érvényes az engedélyezett utazási napokkal együtt... A 
szabadságot engedélyező parancsnokság kör-(sima)bélyegzője. = Urlaubsschein. Gültig 
einschliesslich der bewilligten Reisetage bis... Rund(Flach)stempel des bewilligenden 
Kommandos. 

Bp. Athenaeum ny. 2 fol.34 x 21 cm. 

Kétnyelvű formanyomtatvány. 

HIM Nyt. 
L.sz.-Inv. 72.353.1. 
Jelzet - Sign. R.M. 1.4.1. „1910-1918" 

Zweisprachiges Formblatt. 
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TANULMÁNYOK 

CSETRIELEK 

„KATONÁNAK TÖTT AZ ÁTOK" 

A katonáskodással szembeni ellenállás Erdélyben 
a francia és napóleoni háborúk idején 

(1792-1815) ' 

A katonai szolgálat elutasításának fő oka az volt, hogy a köznép számára az élet, a 
mindennapok hadiszolgálatának látványa számtalan ellenpéldát szolgáltatott. Volt ugyan 
eset, hogy a bevonult katona „érdempénzzel," kitüntetéssel és - ami a legfontosabb volt 
- egészségesen tért haza, a többséget azonban elnyelte az idegen föld mélye, vagy pedig 
a legény, mint obsitos, összetörten, sőt invalidusként érkezett vissza falujába. 

1. Érthető tehát, hogy a hadrendszer válsága nemcsak a katonaállítás során jelentke
zett, hanem később a szabadságos katonák magatartásában is. Nagyon gazdag és válto
zatos iratanyag illusztrálja, hogy a közrendű ifjak nemcsak a bevonulással fordultak 
szembe, hanem szabadságos katonaként minden eszközt megragadtak a további hadi 
szolgálattól való menekedés érdekében. 

A folytonos háborúk, az ezred garnizonja és a katona szülőhelye közti nagy távolság 
miatt szabadságolásra ritkán kerülhetett sor. Ha mégis, erre az esetre a polgári hatósá
goknak utasításuk volt, hogy a szabadságra hazaérkezetteket megfigyelés alatt tartsák. 
Nyilvántartásuk megkönnyítését szolgálta, hogy a szabadságosoknak az elbocsátó leve
lükben szereplő helységben kellett maradniok.2 

Ezt az 1805. évi rendeletet 1808-ban kiterjesztették a határőrkatonákra is, azzal a 
hozzáadással, hogy ha a megnevezett helyről eltávoznak, „mint kerengők" elfogattassa
nak.3 Szabadságuk ideje alatt a katonák békeidőben hadgyakorlaton voltak kötelesek 
résztvenni, háború kitörésekor pedig elrendelték visszatérésüket katonai egységükhöz. 
Szigorúbb ellenőrzésük végett 1807-ben a Gubernium körrendeletben közölte a törvény
hatóságokkal, hogy híre nélkül nem bocsáthatnak szabadságra sorkatonákat, s szabadság 
elnyerése esetén azok a kerületi provinciális tisztnél tartoznak jelentkezni. Akik közülük 
a szabadságuk idejére megjelölt helye,t hír nélkül elhagyják - ezredükhöz visszaküldet-

A „Verbuválás és katonafogás Erdélyben a francia és napóleoni háborúk idején (1792-1815)" c. rész a 
Hadtörténelmi Közlemények 1997. évi 3 számában jelent meg (496-522. o.). 

Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltára (a kolozsvári Állami Levéltár megőrzésében). Nyomtatott Oklevelek 
Gyűjteménye (a továbbiakban: Nyt. Oki. Gy.) 1805. márc. 11. Az Erdélyi Gubernium 1850. sz. rendelete. 

3 Uo. 1808. dec. 29. Az Erd. Gub. 9569. sz. rendelete. 
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nek. A szabadságos katonák névsorát a katonai hatóságok a Guberniumnak megküldik, 
hogy az tartózkodási helyüket pontosan ismerje.4 

A szabadságos katonák megszorításának másik eszköze passualis levelük (szabadsá
gos levelük) időnkénti kicserélése volt. Egy megkeresésből kiderül, hogy 1804-ben 
Torda vármegyében 186 katonának a szabadságos levelét kellett kicserélni.5 Egy másik 
részletkimutatás (consignatio) szerint ilyen alkalomból a vármegyében kicserélték 13 
személy passusát (mindenikük új szabadságos levéllel „felszerelődön:"), 1 elvesztette 
passusát, 4-nek a helyzete bizonytalan, 4-ről megjegyzik, hogy „nem találtatik sehol", 1 
meghalt, egyikük pedig visszatért regimentjéhez.6 1807-ben a Gubernium ismét intézke
dett az ideiglenesen szabadságon lévő katonák passusának megvizsgálása s tulajdonosaik 
visszaküldése felől, amennyiben nem tartózkodnak illetőségi helyükön.7 Nehogy egy in
dokkal több legyen a visszatérés elhalasztására, 1804-ben a Gubernium elrendelte, hogy 
a katonai hatóság engedélye nélkül a papok szabadságos katonákat ne eskessenek.8 A 
polgári vétkekért törvény elé került katonákat pedig a könnyebb ellenőrzés és intézkedés 
kedvéért kivették a polgári hatóság fennhatósága alól.9 

Különösen háborús években vagy azok előestéjén vált sürgőssé a szabadságos kato
nák visszerendelése egységükhöz, ilyenkor az ezzel kapcsolatos iratok megsűrűsödnek a 
forrásokban. Ez történt az 1805. esztendőben is. Az erdélyi Generalcommando felkérésé
re a Gubernium először a Savoya dragonyosezred szabadságos lovasait hívta vissza 
Nagyszebenbe,10 a József főherceg huszárezred szabadságosait pedig állomáshelyükre, 
Nagyenyedre." Az erdélyi gyalogezredek katonáit már előbb viszarendelték, de nem 
teljes sikerrel. Ugyanis azév augusztus 22-én a Gubernium arról tudatta a törvényhatósá
gokat, hogy a Benyovszky regementből 384, a Splényi gyalogezredből pedig 999 „sza
badságos katonák még eddigelé a nevezett regimentekhez vissza nem mentek". Azért az 
alantas fórumok kötelességévé teszi, hogy amennyiben „interimalis szabadság levelek" 
nincs vagy „terhes betegségben" nem szenvednek, a lézengő szabadságos katonákat fo
gassák el és ezredükhöz küldjék vissza, ugyanakkor a „dezertorok collatorai" (rejtegetői) 
ellen törvényben előírt büntetést helyez kilátásba. " A fentebbi számok nem kevesebbet 
jelentenek, mint hogy a Benyovszky ezredbeliek nyolcadrésze, a splényiánusoknak pe
dig közel egyharmada nem tért vissza egységéhez a szabadságról. Ezekhez képest a Jel
lasics ezred 28 vissza nem tért katonája nagyon kevés.13 A hadgyakorlatokon meg nem 

4 Állami Levéltár, Kolozsvár. Torda vm. Lvt. (a továbbiakban: Torda vm. Lvt.) 443/1807. 1807. márc. 19. 
Az Erd. Gub. 1862. sz. rendelete. 

5 Torda vm. Lvt. 46/1804. 
6 Uo. 453/1804. 
7 Ny. Oki. Gy. 1807. máj. 29. Az Erd. Gub. 3994. sz. rendelete. 
8 Torda vm. Lvt. 37/1805. 1804. nov. 4. Az Erd. Gub. 8773. sz. rendelete. 

Uo. 95/1805. 1805. jan. 2. Az Erd. Gub. 32. sz. rendelete kimondja: „midőn valamely szabadságos kato
nák holmi vétkes cselekedetekért a iurisdictiok által elogattatnak", a „facti speciessel együtt köldessenek vissza 
regimentjükhöz." 

10 Uo. 902/1805. 1805. aug. 14. Az Erd. Gub. 6623. és 6624. sz. rendelete. 
11 Ny. Oki. Gy. 1805. okt. 30. Az Erd. Gub. 8753. sz .rendelete. 
12 Torda vm. Lvt. 903/1805. 1805. aug. 22. Az Erd. Gub. 6690. sz. körrendelete. 
13 Uo. 1180/1805. 1805. nov. 15. Az Erd. Gub. 9031. sz. rendelete. 
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jelenteket hasonlóképpen nyomozták.14 Természetesen azokat a katonákat, akikre a ható
ságok kezet tehettek, elfogták és átadták a hadi szerveknek.15 

A szabadságos katonák helyzetére és magatartására világítanak rá a hatósági jelenté
sek. A legteljesebb és jellemzőbb kép Torda vármegye egyik 1804. évi jelentéséből 
bontakozik ki, mely a Splényi gyalogezred szabadságon lévő, vármegyébe való 
splényiánus hadfiaira vonatkozik. A főispán tájékozatása szerint a 136-ból 41-ről nem 
tudnak semmit, azaz majdnem egyharmaduk szökésben, bujdosásban volt. A szabadsá
gos splényiánusokból 10 katona Torda városából származott. A közülük való Szekfű Jó
zsiról azt írja a városi hadnagy: „Az anyja megkérdeztetvén, azt felete, hogy ő nem tudja 
hol vagyon, a nyártól fogva nem látta." Maj lát Péterről ez derül ki: „Nincs Tordán. Fele
sége vallja." A lupsai járásban 16-ból 2-öt nem találtak, a harmadikról pedig azt jelen
tette a szolgabíró: „Beteg, lábai fájnak." A szentlászlói járásban 4-nek a passusát kicse
rélték, de hárman „az írt helységekben fel nem találtattak, hollétükről a bírák semmit 
sem tudván." A szentiváni járásban 19-ből 6-nak hollétét nem ismerték. A torockói já
rásban a keresett 7 közül egy „a háborúból nem jött haza", egy meg az udvarhelyszéki 
Almáson volt. A régeni járásból a szolgabíró azt jelentette, hogy 26 szabadságosból 9-
nek nem cserélhette ki passusát, mert nem találtattak, megszöktek. A mezőségi járásban 
14-ből egyet nem találtak, a magyarcsáni Rátz György pedig „Indaion vagy Mikesen 
vonta meg magát amint beszélik és ottan lakik". A pagacsai járásban 27-ből 8-at nem 
találtak meg, az aranyosi járásban 11-ből 4-et, a bogáti járásban pedig 15-ből 4-et.16 

A kép elég vigasztalan a vármegyében 1805-ben is. A torockói járás 13 szabadsá
goltja közül 3 más helységbe távozott, egy „Zámoszk nevű helységbe" (valószínűleg a 
galíciai Zamojszkról van szó), egy katona nem akart visszaindulni, „okul adván, hogy a 
gárnizonbéliek nem tartoznak a regimenthez".17 Nagy Pál főszolgabíró jelentette: „a sza
badságos katonákat magok regementjeikhez való siető bemenetelre személyesen megin
tette", felsorol azonban három kérdéses esetet: az 1802-ben szabadságolt Bogdán 
Szimion lábát törte, vissza nem térhet, Bartolome Krisánt elküldte a tisztséghez, míg 
Kalló Mózes huszárt megszólítván, azt válaszolta, hogy „haza bocsáttatott a regimenttől, 
most pedig már vándorlóban van" (őt később elfogták és átadták a katonai hatóságok
nak).18 A gubernium újabb, szeptemberi körrendeletére a vármegye szolgabírái azt je
lentették, hogy a szabadságosok egységeikhez visszatértek. Ugyanezt jelentette ifj. 
Szaniszló Zsigmond szolgabíró is. Kivételképpen hozta fel Opra Juon esetét, „aki bi
zonytalan időre haza bocsáttatott, lábaival úgy megnyomorodott, hogy ezek egészen, 
majd csaknem egészen sebesek, elbetegesedvén magával jó tehetetlen, csak alig mozog". 
A kolozsvári suprarevizióról is elbocsátották, s „további rendelésig otthon marad".1 

Háborúban megrokkant szabadságos katona volt a Blankenstein vértesezredből 
Gyene Mihály is. A gencsi biró igazolta, hogy Gyene „idehaza töltött idejét többnyire 

14 Uo. 1171/1805. 1805.jan. 21. Az Erd.Gub. 514. sz. rendelete. 
15 Uo. 1108/1805. 
'6 Torda vm.Lvt. 870/1804. 
17 Uo. 599/1805. 
18 Uo. 1026/1805. 
19 Uo. 973/1805. 
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táborban régólta uralkodó köszvény forma nyavalyája miatt, terhes fájdalmak s 
nyomorúságok között töltötte, úgyannyira, hogy gyakorta, bizonyos idők szakaszaiban 
nemhogy valamely munkára, de csak a maga házából való kimenelre is alkalmatlan", s 
fenntartására Szatmár, Ugocsa és Közép-Szolnok vármegyékben lévő jószágaiból segí
tette magát. Betegsége valós voltát a regiment chirurgusa is igazolta, s ifj. Irinyi Imre ha
sonló értelemben írt Szatmár vármegyének.20 

Békeidőben elég nagyszámú szabadságos katona tartózkodott odahaza. 1807. au
gusztus 3-án például a Splényi regiment 148 katonája töltötte szabadságát egyetlen me
gye területén.21 A Generalcommando szerint az előző évben is bocsátottak szabadságra 
sorkatonákat visszahívásig a Splényi és Benyovszky ezredekből a „gazdaság folytatásá
ra". A Gubernium azonban meghagyta a iurisdictióknak, hogy „az ilyetén szabadságos 
katonákra nézve kiszabott rendtartást pontosan követni szoros kötelességeknek 
esmérjék".22 Az előzőleg szabadságra bocsátottak közül azonban sokan nem tértek vissza 
egységükhöz. Ilyen esetről küldenek jelentést 1807 nyarán, amikor Kőrösbányán elfog
ták a lupsai Gavrila Jánost, a Splényi ezred katonáját, aki „még a múlt 1806-d esztendei 
rongyos passussal jár, holott eddig magát maga regementjénél...jelenteni kellett volna", 
de régtől fogva bujdosott, „minden hittétel nélkül régen kerengőben lévén".23 

Másutt is sok hasonló esettel találkozunk.24 Markos György szolgabíró Alsólónán 
1807. január 10-én kelt jelentésében beszámol, hogy Georg Bontza aranyoslónai szabad
ságos katona visszaindult ezredéhez, de gyéresszentkirályi Bogdány Nyikuláj cigányka
tona „által szökött Egerbegyre a bátyjához és most is ottan lappang, félvén attól, hogy a 
rendelés és parancsolatnál fogva, ha regementjéhez nem indul, által adom a közelebbi 
katonai őrizet alá"- amint a szolgabíró jelentette.25 S noha a visszatéréssel szembefor
duló szabadságosok száma növekedőben volt, csak kivételes esetben fordult elő, hogy a 
civilek azok nyomába eredtek. Ilyen történetet hallunk „országunkban szerte-széjjel kó
borló Márton Jósi" cigány közkatonáról, akit a tordai hadnagy elfogatott és a bágyoni 
katonai hatósághoz kísértetett.26 

Az egységükhöz vissza nem tért katonákra vonatkozott a Gubernium 1807. július 6-i 
cirkuláréja. Eszerint a Benyovszky és a Splényi regimentekből szabadsággal elbocsátott 
katonák a megintés ellenére is kevés számmal jelennek meg Szebenben és Fejérvárott, 
amiből azt lehet gyanítani - mint írja - , hogy „a magok lakhelyekből, ha szintén kimoz
dultak is, imide-amoda, idegen városokban és falvakban meghúzván magokat, ottan 
vagy mint szolgák vagy mint napszámosok avagy mint korhelek lappanganak". Azért a 
Gubernium elfogatásukat és az említett városokba kísérésüket rendelte el.27 

20 ' 

Állami Levéltár, Szatmár. Szatmár vm. Lvt. (a továbbiakban: Szatmár vm. Lvt.) Milit. Fasc. 79. nr. 144. 
21 Torda vm. Lvt. 912/1807. 
22 Ny. Oki. Gy. 4653/1806. jún. 26. 
23 Torda vm. Lvt. 418/1807. 
24 Uo. 281/1807. 
25 Uo. 47/1807. 

Állami Levéltár, Kolozsvár.Torda város Lvt. (a továbbiakban: Torda Lvt.). 635/1807. 
27 Uo. 818/1807. 
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Mivel a szabadságosok szökése a napóleoni háborúk második szakaszában nagy mé
reteket öltött, a föhadparancsnokság a polgári hatóságokkal karöltve új rendszert vezetett 
be: először tájákozódtak a szabadságot kérő katona otthoni helyzetéről, megélhetési le
hetőségeiről és otthoni kezességet, esetleg kollektiv kezességet kívántak arra nézve, 
hogy a szabadság leteltével a szóban forgó katona valóban visszatér ezredéhez, legrosz-
szabb esetben pedig helyettest állít. Az újonnan bevezetett rendszerrel fügött össze az a 
guberniumi rendelet, amely kimutatást kért a törvényhatóságoktól azokról a katonákról, 
akik szabadságra bocsátásukat megérdemlik. Torda vármegye egyik felső kerületi 
szolgabírójának válasza („Jegyzés") három ilyen nevet sorol fel, köztük van a magyar-
régeni Pataki Mihály Splényi regimentbeli katona, aki Józan, jámbor és erkölcsös életű 
ember, kinek haza lejendő bocsátattása annyival szükségsebb, hogy négy apró gyermekei 
lévén idehaza, feleségének szüntelen való betegeskedése miatt, a gyermekei éhelhalásra 
és pusztulásra jutnak". Jót áll érte egész Magyarrégen. Egy másik szabadságra érdeme
sült katonának édesanyja beteg, a harmadiknak pedig a felesége.28 Nagyon érdekes és a 
zsidó közösség elismerésére vall a Gubernium 1805-beli rendelkezése, hogy a szabad
ságra bocsátott zsidó katonákért „a zsidó közönség...j ót állani köteles".29 

Rendelkezésünkre áll olyan válasz is, amely a szabadságos katona otthoni megélheté
sét igazolja. Pataki Mihály szolgabíró 1807-ben jelentette Pópa Jákob sütmögi katona 
esetét, akinek otthon felesége és négy gyermeke van, s van miből megélnie.30 Volt azon
ban olyan katona is, akinek hazatérését erkölcsi okokból a hazai fórumok egyáltalában 
nem támogatták. A torockói Takács Albert szabadságos katonáról 1807-ben így véleke
dik Nagy Pál szolgabíró: „soha többé haza ne bocsáttassék, mert erkölcstelenül viselte 
magát, égetéssel fenyegetőzött és szüzet rontott meg s így „reája a torockói publicumnak 
semmi tekintetre [!] nézve szüksége nincsen".31 A „magát katonának ajánlott, majd meg
szökött Kováts György Splényi regimentbeli katonáról Gyárfás főszolgabírónak a véle
ménye summás: „egy vándorló, tekergő és olyan embernek tanáltatik, akinek simpliciter 
semmi oka nincsen a katonaságtól való kiszabadulásra".32 

Egyre több katonaságtól való elbocsátási kérvény érkezett a hadi orgánumokhoz. 
Különösen olyan katonák ügyében, akiknek az újoncozás pillanatában azt ígérték, hogy a 
háború végeztével leszerelik őket. Közben egyesek három évtizednél is többet katonás
kodtak, így például a tótfalusi (Alsó-Fehér vm.) Patrut Andrei azzal kéri elbocsáttatását, 
mert 30 éve katona s végiharcolta az észak-itáliai és németországi csatatereket.33 

A napóleoni háborúk utolsó szakaszában, nevezetesen 1812-ben különösen nagy gon
dot okozott a hatóságoknak a szabadságos katonák ezredükhöz vonultatása. Mikor Ausztria 
elhatározta, hogy hadai a francia császár oldalán részt vesznek az ororszországi háborúban, 
a Gubernium azonnal intézkedett: a Splényi és Benyovszky gyalogezredek és a József fő
herceg huszárezredben szolgáló „szabadságos katonák minden időhaladék nélkül a maguk 

/ s Torda Lvt. 391/1808. 
29 Ny. Oki. Gy. 2164/1805. 
30 Torda vm. Lvt. 1193/1807. 
31 Uo. 364/1807. 
32 Uo. 1552/1812. 
33 Ion Georgescu: Ľ opposition aux Habsbourg des paysans roumains durant les guerres napoléoniennes 

(1789-1815). Revue Roumaine ď Histoire, 1971. 1038. o. 
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regimentjékhez visszautasíttassanak". A gubernátor rendelete azzal zárult, hogy „minden 
embertől ugyan különösen, de nevezetesen a tisztviselőktől elkerülehetlenül" megkívánja: 
„a rendelkezések egész készséggel és pontossággal teljesíttessenek".34 

A hadjárat megindulásakor azonban kiderült, hogy a „behívott, ideig való szabadság
gal hazabocsátott katonák a magok regimentj ékhez igen kevés számmal rukkolnak bé, 
ellenben a végképpen elbocsátott katonákat és invalidusokat...a iurisdictiók nagy igyeke
zettel küldik bé", és az ideiglenes szabadságra haza bocsátott katonáknak az otthon ma
radásra alkalmat szolgáltatnak. Az ilyen törvénytelenül otthon lappangó szabadságos 
katonák ellen a Gubernium szigorú büntetéseket helyezett kilátásba.35 Ezeknek a száma 
jelentős volt, hiszen 1812 áprilisában csak a „hadi szekerek mellől", azaz a trénoszlo-
poktól, a hadtáptól szabadságra bocsátott, tévesen bejegyzett, visszahívott és nyomozott 
katonák száma 337-re emelkedett. Az állomány vármegyék szerint így oszlott meg: 
Torda: 62, Fejér (!): 31, Küküllő: 29, Kolozs: 53, Szolnok (!): 34, Hunyad: 33, Fogaras: 
11, a székely székek közül Udvarhely: 5, Háromszék: 39, Szeben szék: 40 fő. 

A helyzetjelentésekből ismét fény derül az osztrák hadrendszer válságára. Amikor 
1812 októberében a Gubernium név szerint 28 szabadságos katonát nyomoz, a visszajel
zésből kiderül, hogy egyikük „1788-tól fogva a török háborúkor...elveszett", más kettő 
itthon elhalálozott, hármat sehol sem találnak, kettő visszament compániájához, egy 
(Dési Torda Jósi) „oly nyomorult állapotban fekvő beteg, hogy mások segedelme nélkül 
fel se nem kelhet", kettőt pedig „imitt-amott tekergések miatt bajosan tanálhatván meg" 
a katonai hatóság alig vette át (a környéken állomásozó katonaság ezek átvételét megta
gadta, hasonlóképpen Marosvásárhely katonai hatóságai, végül Besztercén vonultak 
be).37 Ez esetben az elavult nyilvántartási rendszer miatt a 28 szabadságos katonából 
mindössze 11-ről tudtak számot adni, 17-ről ellenben semmit sem tudtak jelenteni. 

Hasonló helyzetről értesülünk Szatmár vármegyében, ahol a megyegyűlésen min
dössze két katonáról tudnak, kettőről azonban semmit.38 Egész sor kapcsolatos irat iga
zolja, hogy a szabadságos vagy szökött katonák illetőségi helyét a hatóságok roszul tud
ják. Ennek az volt a fő oka, hogy a magyarul nem tudó katonai hatóságok a helység
neveket sokszor elírták, s a vármegyei tisztviselőknek találgatniuk kellett: vajon melyik 
faluról is lehet szó. 

Rosszabb helyzetről is vannak adataink. A „hadi szekerek mellől" szabadságra bocsá
tott 62 Torda vármegyei katona közül egy 1812. november 23-án kelt jelentés szerint min
dössze hármat találtak meg és küldtek vissza egységéhez. Két más személyért a 
magyarbogáti falusbíró és három közlakos kezességet vállalt, hogy hívásra bevonulnak 
vagy helyettest állítanak.39 Egy pótlólag küldött jelentés még négy ilyen katonáról ad szá
mot: ezek közül kettőnek a neve ismeretlen, egy „sehult nem találtatik", a negyedik pedig 
az előző esztendőben meghalt.40 A hazakerült szabadságosok kisiklanak a polgári hatósá-

Torda vm. Lvt. 486/1812. Az Erd. Gub. 3227. sz. rendelete. 
Torda vm. Lvt. 982/1812. Az Erd. Gub. 370. sz. rendelete. 
Uo. 532/1812. 
Uo. 1459/1812. 
Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc.79. nr. 83. 1808. okt. 13. 
Torda vm. Lvt. 1505/1812. 
Torda vm. Lvt. 1590/1812. 
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gok kezéből. Három szabadságos katonára vonatkozó jelentés szerint, az egyik nyomozott, 
a József főherceg huszárregiment disznajói származású káplárja, hazatért ugyan, „de csak 
keveset ülvén ide haza, tutajon lement nemes Magyarországra és azóta soha többszer 
Disznajóra vissza nem jött, s most hol tartózkodik, nem tudatik".41 

Tragikus sorsokat rejtenek és megrázó erejűek azok a leltárak, amelyek a szabadsá
guk ideje alatt elhunyt katonák kincstári javairól készültek. A katonai hatóságok ugyanis 
kötelezték a polgáriakat, hogy a szabadságon elhalt hadfiaknál talált kincstári ruházatot, 
lábbelit és egyéb felszerelést a katonasághoz juttassák vissza. Legtöbbször azonban nem 
volt mit beszolgáltatni. A Szatmár megyei főszolgabíró 1805-ben azt jelenti, hogy Ju
hász János 6. garnizon-regimentbeli szabadságos katona meghalt, de „akinek semmine
mű katonaruhája, hogy maradott volna, nem tudják, mivel együtt-másutt lakván, ami ru
hája volt, ezt elnyűtte".42 

Szaniszló Sámuel commissarius Vajdaszegről 1807-ben azt jelentette megyéjének, 
hogy az ott elhalálozott Benyovszky regimentben „vitézkedett Krisán Mihailá"-nak 
„semmi egyéb katonai köntöse nem maradott, ugyan a most beküldöttem hitván kapu-
tocskánál, s egy pár cipőknél". A katona édesanyja azt bizonyította, hogy „Nagyszeben
ből az ispotályból lábravalóval hozta haza, amely lábravalóval és hitván inggel el is te
mettetett".43 Lázár Antal szolgabíró Járából 1805-ben a Lupsán elhalt Iszpász Tódornak 
katonai felszerelése inventáriumában egy katonai „kurta kaput"-ot, egy „ujjatlan lájbi"-t, 
„egy katonai viseltes nadrágot sziju nélkül", „egy pár haszonvehetetlen bakancsot", „egy 
vászony tarisnyát", „egy három rejtekű zacskót" és „katonai nyakravalót" talált. Meg
jegyzi, „az egyik ingiben és lábrabal ójában a megholt temettetett el".44 Hiányos és ron
gyos ruhában került hát vissza és jutott a temetőbe nemegy ilyen sokat szenvedett, hábo-
rút-harcteret megjárt szerencsétlen erdélyi katona. 

* 

2. Különösen háborús időben nem lehetett nagy az obsitosok száma. Azoké a katoná
ké, akik néha 20-30 esztendei szolgálat után, háborús veszedelmet, éhséget-betegséget, 
szenvedést túlélve átvehették az Abschied-ot, a végleges elbocsátást jelentő obsitot. Az 
öreg katonák közt volt ugyan néhány talpraesett ember, aki tisztesként vagy őrmester
ként „karriert csinált", esetleg otthon - különösen a huszárok közül - az uradalomban 
lovászként, lovászmesterként tette hasznossá magát, kamatoztatta ismereteit (az utóbbiak 
közül került ki az obsitos huszár Álgya, Wesselényi Miklós lovászmestere), többségük 
azonban másként érkezett el a civil életbe. 

Mikor Stíriából, Csehországból, Galíciából vagy egyenesen Májlándból mint öreg 
nagybajuszú obsitos feslett dolmányban, szakadozott zsinóros nadrágban a végleges sza
badságra hazaeresztették a katonát, rendszerint nem volt egyebe a pecsétes obsit levél
nél. Sokszáz mérföldes hazatérő útjában mégjobban elrongyosodott és összetörődött. 

41 Torda vm. Lvt. 811/1813. 
42 Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 79. nr. 152. 
43 Torda vm. Lvt. 304/1807. 
44 Uo. 1674/1812. 
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Otthon az obsitot - nagy idők emlékét - berámázatta és a falra akasztotta, ő pedig meg
próbált a polgári életbe illeszkedni. Ha volt családja és visszafogadták - szerencséje volt, 
gyakran azonban csak perpatvar árán tudott magának életteret biztosítani. A birtok urai 
nemegyszer örömmel fogadták őket, mert a katonaviseltség nemcsak azért volt előírás az 
alkalmazásnál, hogy az uradalmak, gazdaságok és falvak gyakorlott embereket kapjanak, 
hanem azért is, mert ezek a katonaságnál megszokták, hogy fegyelmezetten és ellent
mondás nélkül kell teljesíteni minden utasítást és parancsot.45 

A „végleges szabadságot" bizonyos feltételekhez kötötték. 1808-ban az Udvari Fő-
haditanács közölte az alsóbb hatóságokkal, hogy „egyáltáljában egy katona is obsittal el 
ne bocsáttassék, hacsak a helységbeli tisztség hiteles levelével odahaza elkerülhetetlen 
létét meg nem bizonyítja és ha 8 esztendőket katonaság között el nem töltött".46 Néhány 
hónap múlva azonban újabb szigorítás következett. A Gubernium azt közölte: ha a kato
naságtól, mint otthon szükségesek el is bocsáttatnak, maguk helyett két tyrót állítsanak 
és a katonaruha árát „dupláson megfizetik".47 1812-ben a hazatérésnek egy másik katona 
állítása és a kincstári ruházat megfizetése volt az ára. Ezzel összhangban, az oroszországi 
hadjárat (azaz a birodalmi hadi kapacitás részleges igénybevétele) idején, 1812 végén azt 
közölte a Gubernium, hogy a petelei Papp Szimion csak úgy bocsáttatik véglegesen el, 
ha maga helyett más legényt állít és a 40 forint és 40 krajcárnyi „aerarialis költségeket 
megfizeti".48 

A polgári hatóságok a katona leszerelését az elöregedett szülőkkel és a hazatérő le
gény otthoni gazdasági munkájával indokolják. így például a berkesi Szláva Péter haza
engedése ügyében a szolgabíró azzal érvel, hogy a nevezettnek otthon szülei kétökrös 
gazdaemberek, de „mivel már ugyan elgyengülvén és a gazdaság folytatására alkalmat
lanok lévén, ezen egyetlen fijak segedelmére elkerülhetetlen szükségek vagyon". A kato
na elbocsátását a szolgabíró annál inkább támogatja, mert a szülők a „királyi tárházra 
nézve is kötelességeket nem teljesíthetik, öregségük miatt képtelenek gazdaságukat foly
tatni és képtelenek az adót fizetni".49 

Még szomorúbb emberi sorsra vet fényt a magyarpeterdi Sándor György elbocsáj 
tását kérő özvegy édesanya: „hat esztendeje - úgymond kérvényében - egyetlen fiam lé
vén az kit peterdi bírák elfogván katonának, én pedig öreg nyomorék vagyok, nincs sen
kim, akihez bizzam, öregségemben gyámolam légyen, melyre nézve könyörgök alázato
san az tekintetes tiszt uraknak, az én fiamat kiszabadítani, öregségemre segítségem és 
táplálóm lenne." Az elbocsátandó katonáért heten vállalnak kezességet.50 A Gubernium, 
hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, közölte a törvényhatóságokkal a „cs. k. udvari Föhadi 
Tanács a magyar katonaság békesség idején leendő elbocsátása iránt az ország és 
szélybeli Főhadi Vezérséghez intézett rendelését".' ' 

Soltész István: El kell menni katonának. Budapest, 1981. 440. o. 
46 Ny. Oki. Gy. Az Erd. Gub. 3709/ 1808. jún. 2-i rendelete; Torda Lvt. 629/1808. 
47 Ny. Oki. Gy. Az Erd. Gub. 8170/1808. nov. 3-i rendelete. 
48 Torda vm. Lvt. 1649/1812. Az Erd. Gub. 1812. nov. 9-i 8829. sz. rendelete. 
49 Uo. 370/1811. 
50 Torda vm. Lvt. 757/1811. 
51 Ny. Oki. Gy. Az Erd. Gub. 9771/1811. sz. rendelete. 
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A háborús évek után az ezredek csoportosan bocsátották haza az elgyengült, elbete-
gesedett és további szolgálatra már nem alkalmas katonákat. A Helytartótanács 1804. 
december 4-én például 12 különböző ezredhez tartozó 258 katona hazabocsátása ügyé
ben kér véleményt Szatmár vármegye tisztségétől. Közülök legnagyobb számban, 130-
an a 37. gyalogezrednél (Nagyvárad), 25-en a 60. Gyulai regimentnél (Temesvár), 22-en 
a 48. Vukovits gyalogezrednél (Treviso), 17-en a Duka gyalogezrednél (Velence) szol
gáltak, a többiek pedig megoszlottak hét más gyalog- és huszárezred között, földrajzilag 
pedig Ausztriától Bukovináig és Galíciától Itáliáig voltak garnizonban.52 1804. kará
csony szombatján a Helytartótanács ismét 86 leszerelésre javasolt Szatmár megyei kato
na nevét közölte, akik 11 különböző gyalog- és huszárezredben szolgáltak, legtöbben 
(40-en) a 37. Auffenberg regimentben.53 

A következő évben 98 elbocsátandó szatmári katonáról („legionibus capitulantes") 
értesülünk, akik 12 különböző ezredben szolgáltak, a legtöbben az Auffenberg ezrednél, 
később még 13 katonát bocsátanak el a 6., 9. és 12. huszárezredektől.54 

Arra is van példa, hogy az obsit átnyújtásakor a kincstár kárpótlására („pro indem 
nisatione aerarii") az obsitos katona „60 Rfl érő vagyonjait is saequestrumba" tették.55 

Az obsit átnyújtása nemegyszer meg sem történhetett, amennyiben az hazabocsátott sza
badságos katonát egyszerűen nem találták meg. Köztük a ráksai Argyelán Tógyernek 
„valóságos obsitlevele érkezvén, maga Ráksán nem találtatik, amint a bírák referálták 
már ezelőtt két esztendőkkel a regementhez visszaküldetvén, azólta semmi hírét nem 
hallották, Ráksán meg sem jelent" -jelentette Betsky Antal szolgabíró. Egy másikról azt 
írták, hogy a levélben szereplő név, olyan nevezetű família a faluban nem is volt. A kö
vetkezőről így szólt a tudósítás: „Komcsányi Paul Lukács katonának passportja fel nem 
váltathatott, mivel Máramarosba a Tiszán [tutaj] kormányosa lévén, mostanában ment le 
a Tiszán". Közöttük egyiknek a sorsa aonban tragikusan alakult, róla a szolgabíró azt 
jelentette: „Rózsaparlagi Dima János katonának passportja fel nem váltatódott, amennyi
ben elméjében megháborodott. Az eddig nála lévő passportját is tévelygésiben tűzbe 
vetvén - elégette".56 

Drámai emberi sorsok és szenvedsések húzódnak meg azoknak az elbocsájtást kérő 
vagy obsitosként kallódó katonáknak a soraiból, akiknek a kérvényeiből idézünk. A 
décsei Varga Péter több mint 22 éves katonai szolgálat, háborús részvétel és sebesülések 
után, katonafiára és otthoni megélhetésére hivatkozással kéri leszerelését: „Több hu
szonkét esztendejénél miólta Felséges Urunkat, Hazánkot fegyverrel szolgálom, amely 
idő alatt sok véres csatákban megfordulván sebeket is kaptam, amelyek miatt a katonai 
szolgálatra alkalmatlannak találtattam, a garnizon battalionhoz adattattam, de katona 
fijam is. vagyon, aki maga is fegyverrel szolgál, már most mint megnehezedett és fegy
verviselésre alkalmatlanná tétetett, kívánkozom a katonaságot végképpen levetkezni, 
vágynak tehetős testvéreim, akik mellett táplálásomat megszerezhetem, Felséges Urunk 

Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 9. 5. sz. 
Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 17. 197. sz. 
Szatmár vm. Lvt. Fasc. 79. 39., 88. és 92. sz. 
Uo. 75. sz. 
Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 79. 59. sz. 
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segedelmére nem szorulok, amint mindezeket a Tekintetes Tisztség alázatosan idezárt 
bizonyságleveléből bölcsen látni méltóztatik. Instálok alázatosan a Tekintetes Tisztség
nek a katonaságból való kiszabadulásomban hathatós eszköz lenni méltóztasson, aki ke
gyes válaszát alázatosan elvárván, mély tisztelettel vagyok alázatos szolgája Varga Péter, 
a garnizon battalionban lévő közember". Kérvényéhez csatolta a décsei református lelki
pásztor és az egész falu bizonyságlevelét, amelyben biztosítják a tisztséget, hogy a neve
zett ,jó gazda szüléktől származik", „édesatyja a nemes Nagyenyedi Kollégiumnak sok 
ideig hatalmas csürbirája volt", maga pedig ,jó erkölcsű és jámbor ifjú", „ azután is hogy 
katonává lett jóhírét hallottuk mindenkor", úgy tudják „már fi j a is vagyon maga helyett" 
- írják a falubeliek. Torda vármegye tisztségének határozata az, hogy a kérvényező ka
tona ügyét ki kell vizsgálni.57 

Öreg és megrokkant katona volt Sápi András is, aki Rahón 1804.március 2-én kelt 
kérvényében környörgött leszereléséért: „Már tizenkét esztendeje, amikor megélemedett 
szüleimtől erőszakosan elfogattatván, katonának adattattam" - írja. „Azoltától fogva 
Őfelségét híven és igazán, megszűnés nélkül szolgálom, melyet megbizonyítanak az el
lenségtől vett sebeim, melyek miatt félinvalidus lévén, a 3. batallionba rendeltettem s 
nem is vagyok már egészben alkalmatos a tábori szolgálatnak végben vitelére. Az akkor 
elhagyott öreg szüleim még mostan is élnek, de keservesen, mert édesatyám régtől fogva 
sinlődik, az édesanyám pedig oly elesett öreg, hogy semmi tehetsége nincsen arra, hogy 
a maga élelmét kereshesse. Miólta szabadsággal haza bocsáttattam, azólta magam gyá-
molítom őket és ha fel kelletik a nagyságos regimenthez mennem, éhei meghalnak, nem 
lévén rajtam kivül semmi gyámolok." Mindhiába volt azonban annyi érv felsorakoztatá
sa, a szolgabíró relatiója félreérthetetlenül kimondta: neki vagy szüleinek „semmi ingó, 
ingatlan javai nincsenek és csak zsellérképpen lakik másnál, a közterhek viselésére 
semmi szükség nincsen reá".5 Ezek után nyilvánvalóan egyetlen út maradt Sápi András 
előtt: a katonai egységéhez való visszatérés. 

De még az övénél is keservesebb katonasors rejtőzködik Kisa Vonu obsitos katona 
vármegyei tisztséghez intézett sorai mögött, amelyhez obsitos levelét is mellékeli: „Én egy 
szegény, igen nyomorú s beteges obsitos katona vagyok, se feleségem, se gyermekem, sem 
bizonyos lakásom, hanem ahol esteledem, ott van azon éjbeli szállásom, lelkemnél s tes
temnél egyéb nincsen semmim" - írja. Torda vármegye tisztségének határozata az volt, 
hogy egészségi állapotát orvos, életkörülményeit a hatóságok vizsgálják meg.59 

Nem könnyű választ adni arra a kérdésre, hogy kinek volt nehezebb sorsa: a hazake
rült katonáké vagy azoké, akik örökre eltűntek a messzi idegenben vagy távoli országok 
földjében leltek örök nyugodalmat. Sok ezereknek ez jutott osztályrészül. Ma már szinte 
elképzelhetetlen, miként történhetett, hogy az édesanya negyedszázad múlva sem tudott 
semmit bevonult katonafiáról. Hasonló esetről értesülünk Demeter Rozália csengeri la
kos budai Helytartótanácshoz intézett kéréséből. Instanciájában azt kéri, „hogy ezelőtt 25 
esztendőkkel Géc községe részéről az akkori de Vintz, most Hajdenfeld regimentjébe 
katonának adattatott nevezett Filep János holléte eránt tudakozódnának".60 A háború vi-
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hara nyelte el azt a Szatmár megyei Csekében lakó Hessen-Homburg ezredbeli szabad
ságos katonát is, akinek három évvel azelőtt, 1806-ban „a nagyságos regimentjétől pa
rancsolatja érkezvén, ekkor felment s azóta hírét sem hallották".61 

* 

3. A háborúból hazakerült obsitos katonák legszánalomraméltóbb csoportja az inva
lidusoké, hadirokkantaké volt. Betegen, csonkán-bonkán, szemük világát vagy hallásukat 
elveszítve vergődtek haza szülőföldjükre, de rendszerint senkinek sem kellettek. Hacsak 
nem voltak vagyonos hozzátartozóik odahaza, akik eltartották őket, koldulásból, 
kegyelemkenyére, szánalomból adott segédmunkából, alkalmi keresetből tengették éle
tüket. Mert az állam egészen csekély évi összeget biztosított számukra, amiből képtelen
ség volt megélni. A szebeni Generalcommandó 1804-ben külön rendeletben szabályozta 
a császári-királyi hadseregben hosszasan és hűségesen szolgált, elaggott és elgyengült 
katonák, a hadirokkantak (invalidusok) segélyezését.62 Jellemző, hogy a sürgető katona
állítás ellenére a Gubernium csak évi 20 forintot igért a csatapiacon megrokkantaknak.63 

Felsőbb utasításra a helyi hatóságok időnként számba vették az invalidusokat. így a 
Generalcommandó rendelete nyomán Torda vármegye 1804-ben a lupsai járásból maradt 
összeírás alapján három invalidust sorol fel: egyikük süket és „tökös" (serves), a másik
nakjobb karja el van lőve, a harmadiknak meg a lábát érte találat.64 Mikor a Gubernium 
szabadságosokat visszarendelő utasítására Torda vármegye összefoglalót küldött, Szaniszló 
Zsigmond szolgabíró arról számolt be, hogy a szabadságosok közt van az egerbegyi Opra 
Iuon, „aki bizonytalan időre haza bocsátatott, lábaival úgy megnyomorodott, hogy ezek 
egészen, majd csaknem egészen sebesek, elbetegesedvén, magával jótehetetlen, csak alig 
mozog" s „további rendelésig otthon marad".65 Előfordult viszont az is, hogy a behivott 
szabadságos katonák mentesítésére a vármegye „végképpen elbocsátott katonákat és inva
lidusokat" küldött az ezredhez.66 Máskor a betegen-sebesülten haza bocsátott szabadságos 
katonák rokkantán kerültek haza, és a legnagyobb nyomorban pusztultak el.67 

Az invalidusokat időnként orvosi vizsgálatnak vetették alá, s erre a célra kijelölt köz
pontokba rendelték. így például 1812-ben Nagyszeben, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Bras
só, Kőhalom, Szászrégen, Dés, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Orlát és 
Nagyenyed helységeiben tartottak orvosi visitatiot a rokkantak felett.68 1815-ben is olvas
hatunk olyan guberniumi rendelkezést, amely az invalidusok felülvizsgálatát parancsolja.69 

61 Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 83. 28. sz. 
A. Radutiu-LGyémánt: Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tiparite ín limba romána. 1701— 

1847. Bucuresti, 1981. 251. o. 
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Munkaképtelen állapotban és megélhetés nélkül a hadirokkantak nemegyszer kol
dusbotra jutottak. 1812-ben kiadott guberniumi rendelet azzal indokolja ezek invalidus 
házakba és az ezredekhez küldését, mivel „gyakran tapasztaltatik, hogy némely elnya
valyásodott katonák az ország útjain és sétálóhelyein alamizsnát kéregetnek".70 

Miközben Párizsban a Palais des Invalides hatalmas épületkomplexumában mintegy 
8000 hadirokkant talált otthonra és az ország vidéki városaiban is voltak számukra mene
dékhelyek, Erdélyben nem volt hasonló létesítmény. Ha intézményesen nem gondoskodtak 
róluk, legalább kísérlet történt, hogy kenyérhez juttassák őket. Ebben az értelemben szüle
tett a Gubernium egyik 1803. évi rendelete. Arra hivatkozva, hogy „az utolsó háború alatt 
az hadi szolgálatra tehetetlen katonáknak száma felesen megszaporodott" és azok nemegy
szer sanyarú sorsra jutnak, ajánlotta, hogy akik tehetik, siessenek segítségükre s fogadják 
szolgálatukba őket, biztosítsanak részükre alkalmas munkalehetőséget.71 

A kérdés rendjén különböző tervezetek-alapítványok születtek, hogy az invalidusok 
sorsán enyhítsenek. Az Erdélyi Gubernium 1815-ben megköldött a törvényhatóságoknak 
egy invalidus alapítvány lérehozásáról szóló tervezetet (Erdélyben felállítandó Katonai 
Invalidus Fundus iránti Javallata egy Hazafinak). Idézzük az alapítványtevő indoklását: 
„Amidőn látjuk, hogy Európának nyílt részei nemes vetélkedéssel törekednek sorsokat 
jobbítani, azoknak, kik a trónus védelmében és a nemzeti dísz s erő szent tartásában a 
becsület mezején tiszteletes sebek nyerése által elnyomordultak, mind önnön becsüle
tünket, mind a hadirend iránt viseltető méltó tiszteletünköt s szeretetünköt igen nemes 
tulajdonban fejezzük ki, ha mi is ezen díszes célra való törekedésünk által megbizonyít
juk, hogy a nemztei dísz és erő gyarapítására való törekedésben lenni akarunk." Kifejti, 
hogy Magyarországban és a Birodalomban már vannak példák invalidus alapítványra. 
Annak bizonyítására, hogy Erdély is tehet valamit, a javaslattevő maga is ajánlja, hogy a 
provinciában invalidusalapot létesítsenek. Annak anyagi alapja az erdélyi vízimalmok 
vámja lehetne. Mivel a provinciában nagyon sok vízimalom van, azok mindenike évente 
egy napi vámját a hadirokkantak alapjának adományozná. Az így összegyüjtendő gabona 
eladásából befolyó összeget felajánlanák a hadipénztár invalidus fundusa céljaira. Az 
invalidusalapítvány jelentőségét összegezve, a javaslat így fogalmaz: „A nemzet önnön 
magát becsüli ezen szép tette által, de megbecsüli azokat is, kik érette, javaiért, törvé
nyes szabadságai s constitutiója állandóságáért dicsőséggel vérzettek Lipsia [Lipcse] 
mezein, a francia határokon túl és Olaszország termékeny térségein..."72 

A javaslat sajnos feledésbe merült, miután az 1815 nyarán megkötött béke véget vetett 
a háborúk negyedszázados időszakának és a katonák áldozatvállalásának. Hasonló sorsa 
volt br. Kemény Sámuel 1809. évi azon javaslatának is, amely azon „insurgens nemes és 
szabad székely" harcosoknak tett alapítványt, akik „az ellenséggel való csatázás közben 
kapott terhes sebből vett romlás miatt élelme teljes megszerzésére alkalmatlaná tétettek", 
illetve azok özvegyei és árvái részére. Tíz ilyen hadirokkantnak ajánlotta fel Kemény báró 
harasztosi jószágát, mindeniknek egyenlő darabot kimérve és szétosztva; gazdasági eszkö
zökre és a földművelés folytatására mindenik házanépének még 100-100 német forint 
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készpénzt, első vetésre pedig 15-15 véka búzát és 2-2 véka törökbúzát igért, az építkezé
sekre pedig erdeiből elegendő fát.73 Az alapítvány gyakorlatba ültetésére már csak azért 
sem nyílt alkalom, mert az inszurgensek harctérre sem kerültek, puskaport sem szagoltak. 

A napóleoni háborúk után félesztendővel a hadirokkantak kérdése annyira súlyossá 
vált, hogy a központi hatóságok átfogó, intézményes megoldásra gondoltak, annak terhét 
azonban a területi szervekre igyekeztek hárítani. Az Erdélyi Udvari Kancellária 1816. ja
nuár 16-án közölte az erdélyi iurisdictiókkal: a hosszas háborúk nyomán a birodalomban 
50 843hadirokkantról kell gondoskodni; azért invalidusházak létesítésére szólítja fel a tör
vényhatóságokat. Közli, hogy 6702 rokkant invalidusházakban él, 19 060-at otthon tarta
nak el, de 25 081 invalidus társadalmi segítségre szorul. Azért kéri a Kancellária: 1. az er
délyi rokkant katonák névsorát, akik invalidusházba utalandók; 2. azok névsorát, akikről 
magánszemélyek, városok vagy községek gondoskodhatnak; 3. a hasonló megsegítési nyi
latkozat a rokkantak katonakönyvébe irattassék be; 4. a polgári gondoskodás alá helyezett 
rokkant katonák a polgári hatóságok alá tartoznak; 5. a rokkantakról való gondoskodást a 
lelkipásztorok közöljék a lakossággal és őket segítő cselekedetekre serkentsék a közné
pet.74 A rendelet hatékonyságának a vizsgálata már kivül esik tanulmányunk korszakhatá
rán. A közel 51 000 hadirokkant ténye azonban sejteti azt a súlyos emberveszteséget, 
amelyet az Osztrák Birodalom szenvedett a francia és napóleoni háborúk idején. A veszte
ségekből nyilvánvalóan bőségesen kijutott Magyarországnak és Erdélynek is. 

Sajnos nemcsak az invalidusok kérdésére nem találtak intézményes megoldást Er
délyben, hanem a hadiözvegyek és hadiárvák ügyére is nehezen. A Birodalomban 
egyébént a hadiárva fiúgyermekek részére külön intézet működött, ahol katonai pályára 
nevelték őket. Hasonló sors várhatott özv. Báthori Ferencné, Nagy Kata árváira, aki ne
héz helyzetében az erdélyi gubernátorhoz fordult segítségért. Datálatlan kérvényében el
panaszolta: „az én uram Őfelségét szolgálván az háborúban elesett - én pedig három 
gyermekekkel maradtam, ketteje csak félesztendősök, egyszerre születtek és azok mián 
élelem keresésére töllök mint csecsszopóktól nem is mehetek, úgyhogy ilyen nagy drá
gaságban vélek együtt éhen kell elvesznem." Árváit intézetbe akarta adni. A gubernátor 
válasza az volt, hogy az özvegy a szükséges igazolványokat adja be s ő maga segíteni 
fog, hogy a nagyszebeni árvaházba jussanak.75 

Az 1792-1815. közötti háborús időszak megpróbáltatásai erősen megnövelték a belső 
nehézségeket Erdélyben is. Az adók, a portio és beszállásolás egyre jobban sújtotta a la
kosság nagy tömegét, éppúgy, mint a katonáskodás rendszere, amely szintén a köznépre 
nehezedett. Ha az éghajlati csapásokkal karöltve jelentkező gazdasági nehézségek 
mégjobban megnehezítették az alsóbb néposztályok helyzetét, az újoncozás soha nem 
látott méretei sokak életét tették ki halálos veszedelemnek egy olyan ügyért, amit nem 
tekintettek a magukénak. Miközben a francia forradalmi és napóleoni hadseregben 
ügyük igazságossgába vetett hitű katonák értek el világraszóló sikereket, a cs. k. hadse
regbe sorozott erdélyi legények idegen érdekek puszta eszközeként kényszerültek tűzbe 
menni. A katonafogásra, kényszerű katonáskodásra alapozott hadrendszer a francia 
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forrradalmat követő időszakban már idejét múlta, nem lehetett elég hatékony, Bécs nem 
remélhetett ütőképes és lelkes katonaállományt, hanem éppen fordítva - a katonáskodás 
ellenállást váltott ki az arra szántak jó részéből. Az ellenállás két legáltalánosabb formája 
az újoncozás előli menekülés és a katonai egységtől való szökés volt. 

* 

4. Menekülés a tyrozás és a katonai bevonulás elől. Nem beszélve a jövendő katonára 
váró nehéz kiképzésről és az őt háborúban fenyegető életveszélyről, az újoncozás rend
szere maga is megalázó módon alakult: az önkényes kijelölés, a kiszemeltek éjszakai, 
alattomban történő el fogattatása, rabokhoz hasonló kezelése, hátrakötözött kezekkel a 
sorozóhelyre kisérése és bezárása - mind olyan tényezőt jelentettek, amelyek önmaguk
ban is elrettentették a fiatalokat a kétfejű sas zászlói alatti szolgálattól. 

Azért mihelyt a tyrozás közeledésének híre terjedt, megkezdődött a legények menekü
lése otthonról, ami a napóleoni háborúk idején tömegméreteket öltött. Hegyes vidéken er-
dőkbe-havasokba menekültek, másutt bányák mélyén húzták meg magukat, sík vidéken 
mocsarak közé bújtak el vagy pedig vándorbottal kezükben messzi vidékekre bujdostak el. 
Volt, aki öncsonkítással vagy vesztegetéssel igyekezett megszabadulni a bevonulástól. Mi
kor Torda vármegye főispájának szemére hányták, hogy a rábízott terület 100 tyróval 
hátralékban van (1806), egészségi okok mellett azzal védekezett, hogy a hadseregben rossz 
a bánásmód, a katonának szánt emberek többsége pedig nyomorult állapotban van.76 

Az újoncozást megelőző katonai összeírás az Osztrák Birodalom nagy problémája 
volt. Az újoncozás előkészítésének és végrehajtásának tárgyalásakor láthattuk, hogy a 
katonaszedést a nincstelenekkel kezdték s úgy haladtak a vagyonos rétegek felé, beleért
ve a családosokat is. Gróf Nemes József aranyosszéki főkirálybíró már 1800-ban azt je
lentette, hogy a tyrozás során a „vándorló legényekből" kifogytak, a házas emberekre 
szorultak; sőt rendelést tett, hogy „minden contributio alatt lévő gazdáknak fiait és szol
gáit conscribálják".77 A háború végére azonban elérkeztek oda, hogy „minden terheket 
hordozó egyedül lévő gazdákból kelletik kiállítani a tyrokat" - amint Küküllő vármegye 
főispánja a gubernátornak jelenteni kénytelen.78 

A katonai hatóságok jelentése alapján Erdélyben a Gubernium már 1806-ban felhívta a 
törvényhatóságokat, hogy „azon személyek, kik a militaris conscriptio alatt lévő német 
tartományokból a katonaság elől Magyarországra, nevezetesen a militarizált székhelyekre 
magukat elvonták, szorgalmatosan felkerestessenek és ha az őket illető uradalom passualis 
levele nélkül fognak találtatni, fogattassanak el" és illetősági helyükre vitessenek vissza.79 

Adataink a katonaság előli menekülés birodalmi összefüggései folyamatának különö
sen cseh-morva tartományaira vonatkoznak. Először a Gubernium nyomozólevelében 
két „katonai szolgálat elkerülése tekintetéből kivándorlóit" morvaországi mesterlegény 
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utáni nyomozásról olvashatunk, egy másikban azonban ezek száma már 44. A jelenség 
azonban folytatódott, mert másik alkalommal ismét 26, aztán 8, később 15, majd már 63 
odavalósi katonaköteles ifjút nyomoznak.81 Mindez azt jelzi, hogy Cseh-Morvaország-
ban a szökés a tyrók sokaságát ragadta magával. De nem maradt el Galicia-Lodoméria 
tartománya sem. Mikor 1809-ben a nagyszebeni Generalcommando a Galiciából Várad 
felől Gyulafehérvárra irányított rekruták érkezése felől tudósította az Erdélyi 
Guberniumot, egyben felhívta a figyelmet a dezertálás veszélyére. A kérdés fontosságát 
csak aláhúzta, hogy három nagy transzportban érkező menetoszlopról volt szó, amelyek
ben összesen 4260 újonc érkezett Erdélybe.82 

Nagyon is a valóság talaján fogant gr. Halier István, Felső-Fehér vármegye főispán
jának a gubernátorhoz intézett 1805. december 26-i jeletése. Eszerint „békesség idején 
az ezredek kisebb hijánossága pótlására kevesebb tyrók kívántatnak, az Excellentiád ál
tal meghatározott bölcs módok a célt felsegélleni nem fogják; de bátorkodom 
Excellentiádnak talám nem méltatlan félelmemet kijelenteni, hogy midőn a mostani ha
dakozás terhes környülállásai a nép tudtára hatott, a következhető katonafogdasásnak 
legkisebb és akármely messzéről észrevehető jele, új és nem reménlett akadályokat szül
hetne, a mostani mostoha esztendő miatt a honnyi csendes maradásra különben is kevés
sel zálogos föld népibe. Midőn tehát a már repatriált és még nagy résziben még 
restantiában lévő kiállítandó tyrók száma is oly nagy, hogy annak kiállítására nézve nem 
lehetünk eléggé vigyázók, hogy a nép ezt semmi jelekből észre ne vegye, ha megeshetik 
az Excellentiátok rendelésének feszegetése nélkül, esedezem, hogy minden papi oktatá
sok s minden más lépések, melyekből a nép a tyro-fogás közelgetését csak gyaníthassa 
is, boldogabb időkig múljanak el, míg az idő is alkalmatosabb lészen azoknak a nép 
gondolkodása módjában való férkeztetésére, sőt inkább a még hátra lévő tyrók lehető 
szükséges kiállítása az egész országban és az eddig gyakorlott mód szerént egy határo
zott időre rendeltessék."83 

Hasonló képet festett a tyrózásról Nagy Lázár Kolozs vármegyei főbíró: 
„Nagyméltóságú gróf gubernátor úrnak öexcellentiája praesidialis rendelését a mostani 
tyrozással - írta - azokon a módokon, amelyeken parancsoltatott kerületembeli szolgabí-
ráim által végbe vitetni s falunként repatriált tyrokat eléállítani nemcsak megpróbáltam s 
a kébzelhetésig [!], amit ezen tárgyban felgondolhattam bővebb utasításul szolgabíráim-
nak elejékbe adtam. De az ők személyes és írásbelielőttem tett néhány rendbeli 
relatiójokból kéntelen vagyok kedvetlenül jelenteni, hogy ők akármint igyekeztek is az 
elejékbe tett módokon mindent elkövetni, papokkal prédikáltatni, sorsvetéssel a tyrókat 
conscribáltatni, mégis ide zárt relatióik szerint semmire sem mehettek; a hat járásból 
csak egy conscriptus az általok meghatározott helyre, napra még eddigelő elé nem állott. 
S mint jelentik már két terminusokat újabban is híjába praefigáltak; ha keményebb más 
módokhoz nem fognak, nem is lehet remélleni, hogy repartiált quottajokat kiállíthas
sák..."84 Az újoncozás igazságosabb rendszere, az újoncok sorshúzással való kiállítása 
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nem hozta meg a várt ereményt, maradt tehát az erőszak alkalmazása. Ami gyakorlatilag 
nem jelentett egyebet, mint hogy az újoncok kiállítására a hadsereget vették igénybe. 
Úgy, amiként azelőtt. 1805-ben Marosszék királybírája a kirótt 130 tyró kiállítására ka
tonaság segítségét kérte, nehogy azokat a rokonok és barátok kiszabadítsák.85 

Erdély adottságai különösen sok alkalmat nyújtottak a katonaszökevények befogadá
sára. A földrajzi viszonyok folytán a legények leggyakrabban a hegyi ösvényekre bízták 
magukat és erdőkben-havasokban, nyári szállásokon, kalyibákban bújtak meg. Az 1812. 
évi katonaszedés idején írta Katona Zsigmond, Belső-Szolnok vármegye adminisztráto
ra: „a katonaság mozgásait, a szabadságosok beidézését, a tábori kocsisoknak pedig ke-
zesítéseit látván a nép: régtől fogva szemmel tartja elöljáróit, mikor lészen katonafogás; 
és mihelyt ezeknek gyakoribb egymással találkozásait látja, azonnal a mezőn és erdőkön 
keres foglalatosságot magának, még enni sem mégyen haza, hanem hozzátartozóival oda 
kihordat magának. Odahaza vagy a katonaságra nem alkalmatosuk, vagy az attól rend
szerint mentté tétetni szokott egyes gazdák s gyermekeik maradnak." Hasonló helyzet
képet festett Franz Klompe brassói főbíró Brassó-vidékéről. Azt írja, hogy amikor 1812-
ben a tábori kocsik, a kocsikhoz lovak és kocsisok sorozásának híre terjedt, a katonai szol
gálatra alkalmas férfiak az erdőkbe vonták magukat. Udvarhelyszéken a fökirálybíró je
lentése szerint a legények „nagyobb része már mindenütt a zöldelő erdőkre vette lakását".87 

A katonaköteles ifjak bevonulás előli menekülése az erdőkbe, mondhatni, egész Er
délyben általános jelenség volt. Mikor Alsó-Fehér vármegye 1809 őszén a kirótt 22 tyróból 
csak 5 kiállítását jelenti, a negatív mérleget azzal indokolja, hogy a legények „megértették 
a szászsebesi és szerdahelyi erőszakos fogdosást, az idevalók is kimentek az erdőkbe, aki 
valamirevaló volt".88 Később Felső-Fehér vármegye főszolgabírája, Sárpataki György ma
ga is azt kénytelen jelenteni, hogy a sorshúzásra vagy elő sem állottak, vagy pedig a kihú
záskor az érdekeltek elszöktek.1*9 A kapcsolatos jelentés az újoncozás egész rendszerére, a 
sor alá vettekre vonatkozó megjegyzések miatt olyan érdekes, hogy arra még külön kité
rünk. Nem volt különb a helyzet Marosszéken sem, hiszen a fökirálybíró már 1800-ban ar
ról számolt be, hogy a tyroállítást felfüggesztette, mert az arra valók az erdőkbe menekül
tek.90 Előbb idéztük azt az esetet, amikor a marosvécsi falusbíró tévedésből a tyrozást egy 
nappal hamarabb hajtotta végre s a környék legényei az erdőkben vonván meg magukat, 
menekültek el.91 így aztán a gubernátor a tyro-szedést itt kénytelen volt leállítani, hogy 
„annak híre kiterjedvén az erdőkben és egyebütt lappangó ifjúság honjába visszatérjen".92 

Mikor a vármegye főispánja a gubernátor előtt a tyrozás körüli akadályokról beszélt, akkor 
„rész szerént a havasi járásokra nézve, az ifjaknak még most is többnyire az erőkben való 
lappangását" említette fő ok gyanánt.93 Voltak olyan vidékek, ahol a katonafogás elől me-

83 Erd. Gub. Praes. 298/1805. 
86 Trócsányi Zsolt: Az erdélyi parasztság története. 1700-1849. Budapest, 1956. 181-182. o. 
87 Uo. 
88 Erd. Gub. Praes. 951/1809. 
89 Uo. 999/1809. 
90 Uo. 338/1800. 

Tordavm. Lvt. Praesidialia. 1812. Számozatlan. Gyárfás József főispánnak. Felfalu, 1812. jún. 29. 
92 Uo. Az Erd.Gub. 1812. júl. 14-i rendelete. 
93 Uo. 
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nekülő tyrok jobban eltűnhettek a hatóságok szemei elől. Ilyen lehetett a mezőségi Lőrinci. 
Egy 1813. évi kihallgatáskor vallotta Flutur Kretsun, „hogy ezelőtt is katonafogáskor 
gyakor ízben Lőrinciben sok csellengők gyülekeztek".94 

Az újoncozás tárgyalásakor láttunk eseteket, amikor a szökésben lévő ifjút más me
gyében vagy járásban fogták el mint gyanús „csellengőt" vagy „tekergőt". A Bánság fia
talságának a sorozás elől az Ada-Kaleh szigetére való menekülés nyújtott kiutat, azért az 
átkelés a szigetre csak Orsovánál és katonai kísérettel történhetett.95 

Szokássá vált a távoli vidékekre vagy egyenesen más országrészekbe, provinciákba 
való menekülés. 1803. augusztus 3-án például a bánsági román-német hatőrőrezred öve
zetében 109 elfogott legényt kísértek a temesvári parancsnokságra, akik az erdélyi vár
megyékből menekültek oda.96 A többség persze csak a közeli vidékeken bolyongott s 
könnyebben a hatóságok kezére került. így fogták el Székely Ferenc tyrót az 
aranyosszéki Keresztesen, onnan a tordai katonai nevelőintézetbe vitték, majd átadták az 
illetékes regimentnek.97 Nem ismerjük szökésének körülményeit, tudjuk viszont, hogy a 
szebeni gyalogezred tartalékzászlóaljából megszökött Mezei Mihály tyrót a testi fenyíték 
mellett 60 rénesforint büntetésre ítélték.98 

Az assentálás, a sor alá állítás után a rekrutákat először vagy polgári, vagy katonai 
börtönbe zárták, majd következett a katonai egységhez való beosztásuk. Az újoncok 
szökése itt is folytatódott. 1807-ben a Gubernium két olyan újoncot nyomoz, akik „a 
szebeni kaszárnya fogházából...az ablak vasrostélyának elrontása által" menekültek el.99 

1810-ban már egyenesen 13 Nagyszebenből elszökött újonc után nyomoznak.100 A Bán
ság területén is sok hasonló esettel találkozunk. Nem egy újonc abból a központból szö
kött meg, ahova kiképzésre vitték. 1814. február 23-án Arad várából 31 újonc szökött 
meg s március 4-én újabb 18. Bőven akadtak olyanok, akik már akkor megszöktek, mi
kor illetőségi helyükről a megyeközponba irányították őket.101 Hasonló eseteket, a 
Vaquant gyalogezredbe sorozott katonaszökevényeket nyomoznak 1814-ben, akik közül 
ketten „a balomiri stációról szöktenek el" (Szászváros szék), a harmadik pedig a tardosi 
(Hunyad vm.) stációról.102 

A napóleoni háborúk végén szervezett vadászzászlóaljak állományának a toborzása 
az amúgy is nehezen haladó újoncozásban még fokozta a nehézégeket. A főispánjával 
hadilábon álló Ribiczei László Zaránd vármegyei alispán 1814-ben azt volt kénytelen 
jelenteni a gubernátornak, hogy a főispán a tyrók javát a vadászbattalionba irányította át, 
s az útnak indított 36 tyro közül 17 „az úton strázsástól elszökött."103 

Tordavm.Lvt. 257/1816. 
Georgescu: i. m. 1032. o. 
Uo. 
Tordavm.Lvt. 1217/1805. 
Uo. 132/1814. 
Torda vm. Lvt. 674/1807. Az Erd. Gub. 1807. jún. 4-i 4296. sz. nyomozólevele. 
3 Uo. 258/1810. 

Georgescu: i. m. 1039. o. 
2Torda vm. Lvt. 279/1814. Az Erd. Gub. 1814. jan. 17-i 247. sz. nyomozólevele. 
3 Erd. Gub. Praes. 130/1814. 
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De nemcsak a strázsák, hanem más hivatalos személyek is segítettek a katonaszaba-
dításban. Ugyancsak 1814 nyarán a Gubernium azok felelősségre vonása felől intézke
dett, akik a „Torda vármegye részéről tyróknak állíttatott és Kolozsvár felé kisértetett 
személyeknek erőszakkal lett kiszabadításokban részesek voltának". A felelősségre vo-
nandók közt volt Demeter András feleki arendátor „hamisan adott testimoniumért" és 
Kolozsvári József hadbiztos, „mivel Jósa Mátyé nevű tyrót egy könyűszerüleg való ké
résre kiadni bátorkodott".104 

Olvashatunk azonban olyan esetről is, mikor a katonaszabadításban a határőr-katonaság 
nyújtott segítséget. Ez történt például Fogaras-vidékén, mikor egy tyrónak fogott cigány 
zsellér kiszabadításában az ottani határőr katonák segédkeztek.105 Máskor a tyrók kimene
kítése rokoni-baráti alapon történhetett. Hiszen Bisztrai József Fogaras-védéki főkapitány 
1809-ben azt jelenti a gubernátornak, hogy az alsóárpási határőrkatonák a tyrókat kiszaba
dították.106 Hasonló esetek láttán nem csodálkozhatunk, ha olyan példa is akadt, hogy a 
tyro elfogását a falubéliek néha megakadályozták. Kandó Mihály udvarhelyszéki királybíró 
1795. április l-jén azt jelentette a gubernátornak, hogy mikor a nagy- és kiskedei lakosok a 
dulló parancsára a falu házában lakó, tyrónak kijelölt Pásztor Nyikitát el akarták fogni, Im
re György és öccse „reájok menvén, nagy káromkodásokkal, lövéssel való fenyegetőzé
sekkel hatalmasul elvették, mely cselekedetekkel másoknak is rossz példát adván, a királyi 
szolgálatot késleltették, a subordonatiót, csendességet megbántották."107 

Feljegyeztek azonban ezeknél súlyosabb eseteket is. Volt rá eset, hogy katonaszöke
vények bandákba verődve felfegyverkeztek, élelemmel látták el magukat, katonai köz
pontokat támadtak meg s kiszabadították az elszállításra váró újoncokat. így például 
Magyarod (Arad vm.) helységben (ahol 1814 márciusában 10 napon át tartottak fogva 15 
újoncot, várva, hogy létszámuk elérje a 30-at) megtámadták a fogva tartottak börtönét és 
kiszabadították őket. 1815-ben Bojcán (Zaránd vm.) 11 bányász fegyverrel támadt Med
re Petru falusbíróra és két esküdt társára, sőt egyiküket meg is ölték, mert katonának 
fogták el a bányamestert. A bányászok kemény fellépésére aztán a zarándi hatóságok 
szabadon bocsátották a bányamestert.'0 

A bevonulás elleni védekezés másik ismert módjára, a hatósági közegek megveszte
getésére már hoztunk fel példát. Valamennyi közt a legszomorúbb módszer mégiscsak az 
volt, amikor az ép, egészséges fiatalemberek a katonasors elől testi épségük feláldozásá
val: öncsonkítással védekeztek. Az öncsonkításnak legkülönbözőbb formáit követték el, 
a leggyakoribb mód a fogak kihúzatása és a mutatóujj levágatása volt. Akkoriban ugyan
is a hadi lőfegyverhez a töltény kettesével volt szerelve s ezt a katonának a puska meg
töltéséhez fogaival kellett ketté harapnia, a fogak kihúzatása viszont erre alkalmatlanná 

im Torda vm. Lvt. 1006/1814. Az Erd. Gub. 1814. júl. 18-i 7458. sz. rendelete. 
105 Erd. Gub. Praes. 350/1805. 
106 Uo. 173/1809. 
107 

Uo. Bánffy György gubernátor elnöki iratai. Iktatatlan. 
108 

Alexander Neamtu: Recrutarea iobagilor la oaste, un aspect al asupririi feudale ín perioada 
descompunerii feudalismului in Transilvania. In: Studii si referáte privind istoria României. Bucuresti, 1954.1. 
k. 920-921. o.; Georgescu: i. m. 1039-1040. o. 
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tette. Másrészt a mutatóujj levágatása esetén a puska elsütésére nem volt képes, így a 
vistitatiókor „untauglich" (alkalmatlan) minősítést kapott.109 

Előfordult, hogy az öncsonkítás tömegméreteket öltött. így 1815-ben Hunyad várme
gyében 59 paraszt ifjú végzett magán öncsonkítást, hogy a katonai bevonulástól megsza
baduljon.110 1809-ben Szabolcs vármegyében elfogtak és Torda vármegyébe toloncoltak 
egy Kotze János nevű „széllyel csellengő és állandó helyt nem tartó legényt, mint magát 
megcsonkított és katonaságra alkalmatlant", aztán átadták a katonai hatóságoknak.1" 
Végül 1814-ben a Gubernium kénytelen volt az öncsonkítók megbüntetését elrendelni."2 

Még abban az évben a Gubernium olyan határozatot hozott, hogy az öncsonkító katonák 
„az arerialis katonai szekerek mellé aplicáltassanak"."3 

Noha az újoncok szökése is gyakori volt, legtöbb adattal mégis a már kiképzett, had
rendbe állított vagy harctérre induló egységek katonáinak dezertálásáról rendelkezünk. 
Mivel ezek már a zászlóra felesküdött katonák voltak, szökésük súlyosabb véteknek mi
nősült. A háború egész időszakában a személyes leírások (Personalbeschreibung), a 
nyomozólevelek százai kutatták az egész Birodalomban és Erdélyben a szökött katonák 
ezreit. A katonai szervektől nyert értesülések birtokában a Gubernium által kibocsátott 
nyomozó rendeletek egyénileg, ezredek szerint vagy hadi egységenként csoportosítva, a 
dezertőr neve, életkora, illetőségi helye, vallása, nyelvtudása, esetleg ismertető jegyei 
felsorolásával igyekeztek a szökött katonák nyomára bukkanni. A nyomtatott személyes 
leírás néha csak egy, esetleg egynehány nevet és adatsort tartalmaz, van azonban arra is 
példa, hogy az erdélyi ezred nevének feltüntetése után a dezertőrök százait találjuk. A 
legtöbb nevet tartalmazó nyomozólevél 1808-ban jutott el az erdélyi törvényhatóságok
hoz; az egyiken 94 dezertőr adatai szerepelnek,"4 a másikon már 154,"5 végül egy kö
vetkezőn egyenesen 263 katona személyi adatai."6 

Számbavéve a Torda vármegye levéltárában őrzött nyomozóleveleket, arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy az 1804-1815 közötti esztendőkben a Gubernium 4169 szö
kött katona után kutatott. Mivel az adott számban nem szerepelnek az 1792-1803. közötti 
katonaszökevények (amikor a szökések kisebb arányúak voltak), ugyanakkor egyes 
nyomozólevelek az adott közigazgatási egység levéltárából hiányoznak, végeredmény
ben a francia és napóleoni háborúk egész időszakára vonatkozólag a dezertőrök számát 
mintegy 7000-8000-re becsülhetjük. 

A legtöbb dezertőrt az 1805. évben találjuk (1563 katonát), a többi esztendőben szá
muk erős ingadozást mutat."7 Névelemzés és vallás alapján megkíséreltük a katonaszö-

Berkó István: Sorozás másfélszázad előtt. Magyar Katonai Szemle, 1939/9. 219. o. 
Georgescu: i. in. 1039. o. 

1 " Torda vm. Lvt. 703/1809. 
112 Uo. 1166/1814. 
113 Kolozsvár Prot. Oec. Pol. 3000/1814. 
114 Torda vm. Lvt. 668/1808. Az Erd. Gub. 1808. júl. 16-i 4993. sz. rendelete. 
115 Uo. 37/1808. Az Erd. Gub. 1807. dec. 18-i 9129. sz. rendelete. 
116 Uo. 56/1808. Az Erd. Gub. dec. 9. 8196. sz. rendelete. 

Összegezésünk alapján számuk évek szerint így alakult: 1804-ben 108 (Torda vm. Lvt. 1, 121, 122, 
476, 477, 556, 524, 609, 653, 806, 807, 909, 1080, 1106, 1107, 1178, 1284/1804.); 1805-ben 1563 (uo. 126, 
172, 201, 240, 280, 311, 640, 696, 903, 954, 974, 1043, 1180, 1.272/1805.; itt a számot erősen növeli, hogy a 
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kevények nemzetiségi arányszámát is megállapítani. Eszerint az erdélyi származású de-
zertörök 66,38 %-a román, 28,29 %-a magyar, 2,31 %-a más nemzetiségű, végül 3,02 % 
ismeretlen nemzetiségű volt. Megjegyzendő, hogy a határőr ezredekből dezertáltakat 
nyomozó személyes leírások csak ritkán érkeztek a kérdésben kevésbé érdekelt várme
gyékhez, márpedig az itteni katonaszökevények besorolása sokban módosíthatja a ki
számított fenti arányokat. 

Tekintélyes lehetett a katonaszökevények száma a partiumi és kelet-magyarországi 
területeken is, legalább is erre vallanak az elszórt adatok. Szatmár vármegyében például 
1805-ben először 5 katonaszökevény után nyomoznak, azután már 34, majd ismét 7 szö
kött katona után." 1808. december 7-én 17 Jellesics gyalogezredbeli katonaszökevény 
ellen adtak ki körözvényt."9 

A nyomozóleveleket átolvasva rendkívül színes kép tárul elénk. Gyermekit]aktól 
öreg hadfiakig, közlegényektől a tisztekig a Habsburg Birodalom minden nemzetisége 
képviselve van a szökevények palettáján. A legfiatalabb közöttük, a mindössze 15 és fél 
esztendős gyermekkatona, Bertalan Komsa, a József főhercegről elnevezett erdélyi hu
szárezred közembere volt,120 de van több 50 éven túl járó öreg vitéz is. Legszebb ifjúsá
gát a huszároknál eltöltötte már, mikor szökésre szánta el magát a borbereki (Alsó-Fehér 
vm.), 35 esztendős Szabó János az „általa ellopatott császári lóval" és annak felszerelé
sével együtt. A nyomozólevél megjegyzi, hogy „14 esztendőkig tett igaz szolgálatáról" 
írása van.121 Szolgálata egybeesett a francia és napóleoni háborúk hosszú időszakával, s 
szökése pillanatában javában dúlt az í. Napóleon és a III. koalíció közti háború. 

Máskor egyenesen a menetszázadból szöktek meg a katonák. Az 1809. évi háború 
kezdetén az Erdélyi Gubernium egyszerre 5, személyleírást tartalmazó listán nyomoz 34 
katonaszökevényt. Köztük voltak határőrkatonák is. „Azon gyalog közkatonáknak - szól 
a körözvény - , akik az első oláh regimentből, mikor a háborúba vitettek az útban 
elszöktenek" a száma 9-re emelkedett.122 Az 1. sz. (orláti) román határőrezred katonáinak 
szökésben lévő sokaságáról részletesen beszámolt Hunyad vármegye főispánja 1805. 
szeptemer 25-én. Elmondta, hogy mikor az ezred utolsó csoportját is kivitték, „úgy el-

Gubernium 1805. aug. 22-én 6690. sz. alatti nyomozólevelében a Benyovszky regiment 384, a Splényi regi
ment 999 szabadságról vissza nem tért katonáját dezertőrként keresteti); 1806-ban 60 (uo. 5, 16, 29, 48, 107, 
167, 29, 48, 107, 167, 183, 354, 523/1806.); "l807-ben 179 (uo. 37, 223, 347, 428, 533, 573, 621, 674, 699, 
754, 916, 671, 1180, 1181, 1203/1807.); 1808-ban 629 (uo. 31, 37, 56, 220, 322, 426, 438, 649, 655, 668, 669, 
857, 975/1808.); 1809-ben 205 (uo. 318, 367, 579, 635, 636, 687, 740, 867/1809.); 1810-ben 38 (hiányos ada
tok alapján: uo.191, 258, 416, 771/1810.); 1811-ben 233 (uo. 40, 60, 84, 95, 173, 399, 483, 755, 813, 823, 
1155, 1156, 1168, 1230/1811.); 1812-ben 390 (uo. 187,209,251,252,416,492,981, 1019, 1128, 1151, 1192, 
1288, 1645/1812.); 1813-ban 287 (uo. 17, 92, 116, 313, 346, 531, 534, 656, 809, 923, 792, 979, 1022, 1054, 
1061,1396, 1458/1813.); 1814-ben 292 (uo. 58, 97, 129, 246, 279, 290, 576, 579, 580, 603, 708, 712, 889, 908, 
1008, 1009, 1041, 1061, 1191, 1208, 1211, 1214, 1229, 1230, 1344, 1389, 1447, 1497, 1731/1814.); 1815-ben 
185 (uo. 216, 244, 316,321,369, 370, 1302, 1346, 1543, 1546, 1576-1579/1815.). 

118 Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 79.54, 95, 151, 170/1805. Az 1805. január 25-én nyomozott 34 katona
szökevény közül 21 magyar, 9 román, 5 pedig német volt. Szatmáron és Biharban az ezredekben a magyar 
nemzetiségűek lélekszáma meghaladta az összlétszám felét, Máramasros, Arad vármegyékben és a Bánságban 
a románok voltak többségben. 

Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 83. 7. sz. A 17 szökevény közül 9 magyar, 5 román, 3 pedig német volt. 
l20Tordavm. Lvt. 476/1804. 
121 Uo. 201/1805. Az Erd. Gub. 1805. febr. 12-i 1404. sz. rendelete. 
122 Torda Lvt. 635/1809. Az Erd. Gub. 3017., 3018., 3019., 3440. és 3445. sz. rendelete. 
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szöktek, hogy némely stációra nézve, az honnét ötven katonának hetven fegyver is ju
tott"; a nehézséget fokozta, hogy a katonaszökevények nagy része „productus judicialiter 
absolvait és csak háború végéig a katona szolgálatban Ígérettel megtartott nemes ember 
katonákból állt". Elfogni őket nehéz, mert az ellenük felültetett nemesek közt ezek atya
fiai vannak. A gubernátor válaszában „a feles számmal dezertált szélybeli katonáknak el-
fogattatására" tervezett vármegyei segedelem megszervezését a főispán bölcsességére 
bízta. Figyelmeztette azonban a főispánt, hogy a határőrök a katonai hatósághoz tartoz
nak, és nem helyes, ha ügyük kivizsgálásába polgári hatóság avatkozik.123 

A katonaszökevények között volt a Splényi gyalogezred egyik katonája, a „két ver
sen elszökött és mostan lefogatott Ötves Mihály", akit „a maga szelid vallomásával 
együtt a közelebbi katonai őrizethez való kísértetes végett" küldött be a vármegyei tiszt
séghez a szolgabíró.1 4 A szököttek sorából nem hiányoztak a „szabad akartú seregbeli 
magyar battalion", azaz a vadászzászlóaljba bevonultatott katonák sem. 1809 nyarán 
rendeli el a Gubernium, hogy „mivel a vadász sereghez beállott személyek sokan el
szökvén és magokat a tulajdon lakhelyekre megvonván", a falusbírák éppúgy mint más 
regimentbeli dezertőröket, fogassák el és a katonai hatóságoknak adják át.125 

A Erdélyi Gubernium a katonai hatóságokkal összhangban már 1800-ban rendelke
zett, hogy az elfogott katonaszökevényekről facti species (azaz tanúkihallgatást követő, 
jegyzőkönyvbe rögzített ténymegállapítás) készüljön, mikor a katonai hatóságoknak át
adatnak. Ugyanezt a módszert követték a magyarországi vármegyék is. 

Egy-egy szökés mögött szinte regényes háttér húzódott meg, drámai feszültségű kato
nasors, rejtélyes falusi hiedelemvilág. Ilyen volt Skoda János katonaszökevény esete, aki
nek iratai az idők során vaskos köteggé dagadtak. Iratcsomójának legérdekesebb darabja 
azonban kétségkívül a Nagykárolyban 1805. március 12-én készült tanúkihallgatási jegy
zőkönyv. Skoda Udvariba való volt, ahol felesége és gyermeke lakott. „Berenden fogták 
meg a berendi bírák - szól a jegyzőkönyv -, mint szökött katonát." Skodát az előző évben 
Berendről hozták be katonának. Miután assentálták, Bárfára vitték, onan szökött meg, ez
rede nevét vagy számát azonban nem ismerte. Aratáskor érkezett haza, de nem mervén ma
radni, az erdélyi Oláhláposra, majd Máramarosszigetre ment. Mindkét helyen ácsmestersé
get folytatott. Szigetről Berendre távozott, ahol elfogták. Szökése okául Skoda elmondta: 
„nem szép szerént jöttem, nem szándékkal, hanem bizonyosan Ignát Zsófi berendi leány 
mestersége által hozott haza, ki azelőtt szeretőm volt." Tőle ment Erdélybe dolgozni, s on
nan két hete tért vissza Ignát Zsófihoz, ahol elfogták. Egyetlen éjszaka érkezett Bártfáról 
Berendre (!), jóllehet menet az út egy hétig tartott odáig. „Ugyanazért tartom és hitetem el 
magammal, hogy nem szép szerént, hanem mesterség által jöttem oly hirtelen haza, bizo
nyosan Ignát Zsófia mestersége hozott haza. Míg Láposbányán voltam, addig is akaratom 
ellen kellett hozzájárnom" - vallotta Skoda János.127 

Erd.Gub.Praes. 276/1805. 
Tordavm. Lvt. 223/1807. 
Uo. 794/1809. Az Erd. Gub. 1809. aug. 28-i 6176. sz. rendelete. 
Ny. Oki. Gy. Az Erd. Gub. 1525/1800. febr. 27. 
Szatmár vm. Lvt. Milit. Fasc. 79. 37. sz. 

— 743 — 



Volt rá eset, hogy a katona egyszerűen félelmében vagy a sanyarú élettől menekülni 
akarva került a dezertőrök közé. Hasonló esetről szól Czoba Vaszilia Tasnádon 1809. 
július 10-én készült „szelid vallomás"-ában. Czoba a galiciai Olies városában a császári 
szekerek mellett szolgált s onnan szökött meg. „Csak azért szöktem el pedig - vallotta - , 
hogy egy drága kantárt, mely kezem alatt volt, elvesztettem, s mások megijesztettek, 
hogy azért engem nagyon megvernek." Köpenyét és felszerelését a szekérnél hagyta.128 

„Rostás János önként való vallomásából" (Nagykároly, 1809. március 20.), ennek a 28 
éves, református katonának a szavaiból kiderül, hogy otthon felesége és két gyermeke 
van, foglalkozására nézve pedig „bordakötő mester". Mikor fejére olvassák, hogy ezre
déből kétszer szökött meg, s felvilágosítják, hogy a szökés „nagy bün", ez a Duka gya
logezredben katona azt válaszolja: „Csak szegény legény próbál, azt tudtam, hogy nem 
esmér reám senki többször." Másodszor Kispeleskén fogták el katonának, regimentjétől 
pedig kincstári ruha nélkül, ingben-gatyában szökött meg.129 Nyilvánvalóan azért távo
zott ilyen hiányos öltözetben, mert első szökése után kézre kerülve, megtanulta, hogy a 
kincstári felszerelés elvitele még súlyosabb következményekkel jár. Gyakorta nyomoz
tak „katona sütő-legényeket", akik a Habsburg Birodalom legkülönbözőbb hadi köz
pontjaiból szöktek meg.130 

Másik két dezertőr után vármegyéről-vármegyére nyomozott a hatóság. Peleskéről 
1805. május 11-i átiratában a szolgabíró azt jelentette Szatmár vármegyének, hogy Illyés 
Tógyer és Görbe László dezertőrök vagyona után a kincstárnak járó indemnizációt nem 
tudja beszedni. Görbe Lászlót nem is a géciek állították, nem ott lakott, hanem „a túrháti 
erdőkön csavargott, akinek is jobb kezét valamely kondás elvágott", s azóta hazájába, az 
Ugocsa vármegyei Kökényesdre távozott. Ilyes sem volt a vármegyébe való. Végül is az 
ügyben Szatmár tisztsége átírt Ugocsa vármegyének, hogy Görbe Lászlót kutassák fel. 
Információképpen írta a szatmári megkeresés, hogy „egy darabig a Gomba nevű erdő
inkbe lappangott s tolvajkodott, valameddig valamely kondások, akiket ö megkárosított, 
az egyik karját megvágták, amint beszélik, el is ejtették".131 

A háború alkalmat adott arra, hogy a tisztek némelyike is elhagyja egységét és a franci
ák oldalára álljon. Ilyen eset történhetett 1805-ben, mikor arról értesülünk, hogy „az garni-
zon-regementben volt főhadnagy, Wollersztahli Wolker Ignácnak, hitetlen elszökésiért, 
rangjától gyalázatosan lett megfosztatása s nevének akasztófára íöggesztetése" történt 
meg.132 A nyomozóleveleken nemegyszer szerepelnek olyan erdélyi és más tartománybéli 
tisztek és tisztségviselők, akik megtévedtek: sikkasztottak s elhagyták katonai egységüket. 
1804-ben a Gubernium közölte, hogy Farkas zászlótartót, a főherceg Ferenc Károly gya
logezred tisztjét „csalárdságáért és elszökéséért" haditörvényszéki ítélet alapján 8 évi, 
Spielbergben töltendő börtönbüntetésre ítélték.133 A péterváradi határőrségtől a kincstári 
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stáb szekerével és 900 Rfl készpénzzel megszökött két futár.134 Valószínűleg pénzügyi 
szabálytalanság miatt volt szökésben a lembergi garnizonból Hoppe Inotentius „Ober-
Fourir" számvevő, aki a németen és csehen kívül ismerte az olasz nyelvet is.135 

A fentiekkel szemben inkább politikai indítéka lehetett olyan tiszt szökésének, akiről 
egy 1804. évi guberniumi rendelet szól: „A szluini [Dalmácia] szélybeli regimentbe lévő 
Zeng helységből való Hreglinovich János nevezetű alhadnagy, a francia háború ideje 
alatt, a kirendelt strázsahelyről, a spanyol király földére lett által szökésiért, visszatérése 
után hivatalától gyalázatosan megfosztatván", a Gubernium az eset kihirdetését paran
csolja.13^ cs. k. hadsereggel távoli országokat-harctereket megjárt, müveit és bátor em
ber lehetett az a csehországi illetőségű Zandich Ferenc, aki három rabtársával együtt 
szökött meg a temesvári várbörtönből; a személyleírás megjegyzi róla: „beszél németül 
és franciául, úgyszintén olasz és hollandus nyelven, tud francia és német írást." Először 
az Auersperg gyalogezredből szökött meg, elfogták és rabságot szenvedett, aztán ismét 
katonáskodva megint megszökött s Temesváron raboskodott harmadik szökése előtt. 
Több nyugati nyelv, de különösen a francia ismerete feltételezi, hogy széleskörű művelt
séggel rendelkezett, s ismételt szembeszegülése az osztrák katonai hatóságokkal nézet
azonosságára enged következtetni a forradalmi Franciaországgal, annak társadalmi
politikai nézeteivel.1 7 

A dezertőrök között bőven akadtak világlátott erdélyi katonák, akik anyanyelvükön 
kívül más nyelveket is beszéltek, valamint más tartományokból származó szökevények. 
A Gubernium egyik körözvényében a nyomozott katonaszökevények között szereplő 2. 
székely határőrezredbeli, dalnoki származású Mezei Elek káplár „beszél magyarul, egy 
keveset németül, oláhul és lengyelül", a kézdivásárhelyi Dési András anyanyelvén kívül 
egy keveset szintén beszélt románul és németül; az 1. székely határőr gyalogezredbeli, 
csíkszentkirályi eredetű Benkes Mihály pedig a magyaron kívül beszélt egy keveset len
gyelül, végül a csíktapolcai Pál József káplár anyanyelvén kívül ugyancsak beszélt egy 
keveset németül.138 A 2. román határőrezredből megszökött, Radna-vidéki Johann 
Dragosch (loan Dragos) román anyelvén kívül beszélt egy keveset olaszul is.139 

Az 1805-ben körözöttek között a gyulafehérvári „garnizon ágyú seregtől" elszökött Nagy 
József (aki megszökvén „kardját is magával vitte"), a magyar anyanyelvén kívül ugyancsak 
németül és románul is beszélt. Névrokona, a székely huszároktól törvénytelenül eltávozott 
nyujtódi Nagy József beszélt „magyarul, deákul és egy keveset németül, és mindhárom nyel
ven írt". Megjegyzik róla, hogy: „Márciusban perére nézve Marosvásárhelyre menvén, onnan 
elszökött".140 Hasonló nyelvtudása volt a Splényi ezredből dezertált nagyfalusi (Közép-
Szolnok vm.) Deák Dánielnek, akiről feljegyzi a Személyes leírás, hogy „beszél és ír néme
tül, deákul és magyarul, azonkívül beszél oláhul és keveset muszkául is".141 
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A latin nyelvet ismerő Nagy József huszár és a splényiánus Deák Dániel (mindketten 
református vallásúak voltak) a katonaszökevényeknek egy külön csoportjába tartoznak; 
minden bizonnyal kollégiumban tanulhattak és kicsapott diákként vagy tanulásukat ab
bahagyva választhatták a katonai pályát. Deák Dániel talán 1812-ben részt vett az orosz
országi hadjáratban s onnan tanult meg valamit oroszul. Egyébként a hatóságok tartottak 
tőle, hogy az országban bolyongó katonaszökevényk közt „a dezertori név alatt magokat 
eltikolt kémek (spionok) is találtatnak".142 

Noha sok ezer katonaszökevény ellen folyt a nyomozás, egészen kivételes eset, hogy 
a szökésben lévők elfogatásáról értesülünk. Ennek a fő oka az lehetett, hogy a lakosság 
többnyire szolidáris volt a szökevényekkel, elrejtette vagy alkalmazta őket. A 
Gubernium egyik 1804. évi rendeletében keményen ki is fakadt „az elszökött katonák 
lappangatói", a „katonák dugattói" ellen, „tapasztaltatván mégis, hogy a katonáknak na
gyon gyakorlásba vétetett elszökésekre az adna legnagyobb alkalmatosságot, hogy olya
nok elszökések idején, sokak által dugattatni szoktak".143 Az Erdélyi Gubernium 1808-
ban is intézkedett a „szökött katonák lappangatói és dugattói" megbüntetésére. 

Akadtak azonban nyomravezetők és a szökevények elfogatásában közreműködők is. A 
tordai katonai nevelőház például 1806-ban igazolta, hogy két dezertőrt átvett.145 1814-ben 
Lázár Antal szolgabíró pedig azt panaszolja a megyei tisztségviselőknek, hogy nem akar
nak fizetni a három szökevény elfogatásában közreműködőknek, pedig az egyiket „a 
hagymási gornyik másod vagy harmadmagával kinn a mezőn egy kalibában fogták el"; a 
katonaszökevény először azt hazudta, hogy udvari cseléd, majd önként megadta magát.146 

A kormányzat ugyanis a szökevények elfogásában közreműködőknek fogbért, pré
miumot, ún. tagliá-t fizetett. A taglia rendszerét 1805-ben a „tengeri seregeknél" szolgált 
szökött tengerészekre is kiterjesztették.147 Nyílván központi rendeletre a Gubernium azt 
közölte a iurisdictiókkal, hogy altisztekért és matrózokért polgári személy 24, katonai 
személy pedig 8 rénes forintot kap, míg a hajóslegényekért 6 forintot. A rendelet politi
kai indíttatással is számolt, mikor kimondta, hogy „összve-esküvés kinyilatkozatója", ha 
polgári rendből való 36, ha katona pedig 16 rénes forint díjat kap a hadikasszából.148 

Valószínűleg a katonaszökevények növekvő száma okozhatta, hogy a taglia összegét a 
kezdeti 2-ről a háborús időszak végére már 24 rénes forintra emelték.149 A jelentős 
summa némelyekre csábítólag hatott, de talán a dezertőrök kártevése, kényszerű lopása 
is közrejátszhatott abban, hogy egyes szököttek utáni hajszára több falut is mozgósítani 
tudtak. Hasonló okokkal magyarázhatjuk, hogy a Gubernium 1812. november 23-án „a 
záhi, szengyeli és szakáli communitások által elfogatott és a katonai iurisdictiók által 
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adott Kokos Bollog nevű splényiánus szökevény katonáért competáló taglia" kifizetése 
felől intézkedett.150 A jutalompénz kifizetésére más példák is vannak.151 

Egy Asztai László nevű kétszer megszökött katona tagliája fejében járó összeg meg
szerzéséért 1805-ben a szatmári Csenger és Pusztadaróc falvak elöljárósága versengett. 
1805. január 31-én Pustadaróc elöljárósága azzal a kéréssel kereste meg Szatmár várme
gyét, hogy Asztait két ízben fogta el, először 1802. július 21-én, másodszor pedig 1804. 
január 15-én. Másodízben „igen sok övig érő jeges vizeknek gázolása között". A szolga
bíró végül is az egyik elfogás fejében járó összeget Pusztadarócnak, a másodikat pedig 
Csengernek ítélte, mert az utóbbi helységé volt az érdem a szökevény első elfogásában. 
A nekik járó összeg kifizetését midenképpen szorgalmazta, „hogy azáltal is a lakósok 
ébresztessenek a dezertorok elfogására".152 

Ha a katonaszökevények letartóztatásában közreműködőknek prémiumot fizettek, ma
ga a dezertőr vagy családja anyagilag is bűnhődött. A kincstári ruházatért minden katona
szökevény után 60 rénes forint járt az államnak, amit a katona vagy hozzátartozói javaiból 
hajtottak be.153 Volt rá eset, mikor maga a Gubernium rendelte el a büntetőpénz beszedé
sét, így például 1811-ben a Gubernium a József főherceg huszárezred 6, másrészt a 
Benyovszky gyaloegezred 36 szökevényéért szedeti be a normale quantumot.154 

A keserű katonakenyértől és a véres háborúskodástól való szabadulás lehetett az oka 
annak, hogy a fogságba esett katonák közül egyesek idegenben maradtak. Jósika Miklós, 
történeti regényirodalmunk későbbi neves képviselője, 1815-ben a cs. kir. hadsereg 
tisztjekén Faverenaiban találkozott egy magyar emberrel, „ki egykor mint fogoly meg
házasodott és Franciaországban rekedt. - Tehetős földész volt már, 4 lovat tartott, s több 
fia volt. Neje megtanult kissé darabosan magyarul, még a fiúk is beszélték honi nyel
vünket. Hasztalan! a vér vízzé nem válik. Egyébiránt tökéletes francia lett, blouseban s 
facipőben járt, s reggel annak rende szerint kávézott" - írja.155 

A dezertőrök nagy száma, az elszenvedett emberveszteség, a csoportokba verődött 
katonaszökevények pusztításai és egyéb szempontok arra késztették a bécsi katonai ve
zetést, hogy időnként amnesztiát (Generalpardon) hirdessen a katonaszökevények részé
re. Amennyiben 3-6 hónap alatt jelentkeztek, büntetlenségben részesültek. Hasonló 
amneszia kihirdetésére elég gyakran sor került (1796, 1797, 1798, 1801, 1804, 1805, 
1806, 1809, 1810, 1813 és 1814 stb.). A katonaszökevényeknek biztosított amnesztia 
nyomtatott szövege Erdélyben német, magyar és román nyelven jelent meg.156 Az 1814. 
szeptember 3-án kiadott Generalpardon érvényesítésére a Gubernium meghagyta a ható-
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Ságoknak, hogy a közleményt a falvak utcáin hirdessék ki, oszlopokra függesszék fel és 
a templomokban három ízben olvassák fel.157 

Jósika emlékirataiból is láthattuk, hogy a cs. k. hadsereg katonái olykor más államok 
területén kerestek menedéket. Ennek megakadályozására a Habsburg Birodalom időn
ként más államokkal kiadatási egyezményeket kötött. A központi utasításnak megfelelő
en az Erdélyi Gubenium már 1806-ban rendelkezett „az idegen tartományokból az Őfel
sége Birodalmaiban beszökött idegen katonákkal [dezertőrökkel], valamint szintén a 
bejövő emigránsokkal" való bánásmód felől.158 Az Osztrák Császárság később még több 
országgal kötött megegyezést a katonaszökevények kölcsönös kiadatásáról. Ismeretes, 
hogy a Birodalom és Oroszország diplomáciai viszonya többször változott a korszakban. 
1808. január 18-án például a Gubernium elrendelte: „azon szökött katonák, akik ezen 
hazában szolgálatot venni nem akarnak" vagy arra alkalmatlanok, a Birodalomból kiuta-
sítandók,159 s az egyezményt 1810-ben és 1815-ben megújították.160 1812-ben az Osztrák 
Császárság Napóleonnal kötött hasonló kiadatási egyezményt.161 Mindezek ellenére 
voltak erdélyi hadifoglyok, akik végleg francia földön maradtak, és franciák, akik Er
délyben telepedtek le. 

* 

5. A Birodalomra és tartományaira a legnagyobb veszélyt mégis a fegyveres szöke
vények, „hegyi tolvajok" jelentették. Amint a Gubernium egy 1809-es rendelete meg
emlékezik: „a katona dezertorok fegyveresen erdőkben lappangván, a közbátorságnak 
nem kevés veszedelmeztetésére és háborgatására sokféle gonosz cselekedeteket végbe 
vinni kezdettenek".162 Felőlük, „az ezen hazában, gyorsan beütni szokott hegyi tolvajok 
kiirtására", 1807-ben már intézkedett a kormányzat.163 

Arról, hogy honnan verbuválódott a „hegyi tolvajok"-nak újabb és újabb csapata -
egyebek mellett - az Erdélyi Gubernium egyik 1808-as rendelete tájékoztat. Címe: Jegy
zése azon splényiánus katonáknak, akik ezen 1808-dik esztendőben júniusban, midőn a 
regiment ezen hazából kivitetett, részszerént fegyverrel, részszerént fegyver nélkül az 
útból elszöktenek. A lista nem kevesebb, mint 92 nevet tartalmaz, akik közül 71-en 
fegyveresen szöktek el a menetszázadokból.164 A fegyveresen elszököttek közül 32-en 

Radutiu-Gyémánt: i. m. 237., 253., 257., 279. o.; Torda Lvt. 1/1815. Az Erd. Gub. 1814. szept. 3-i 
9992. sz. rendelete. 

158 Ny. Oki. Gy. Az Erd. Gub. 1806. dec. 1-jei 8910. sz. rendelete. 
159 

Uo. Az Erd. Kanc.l808-i 4093. sz. rendelete közli az Erdélyi Guberniummal az Osztrák és Orosz Biro
dalom közötti megegyezést a katonaszökevények kölcsönös kiszolgáltatásáról, aminek alapján az Erdélyi 
Gubernium intézkedik. 

160 Uo. Az Erd. Kanc. 6344/1810. és 9442/1815. sz. rendelete. 
161 Uo. Az Udv. Fő Haditanács 1812. jún. 11-i 5756. sz. rendelete; vö.Torda vm. Lvt. 1212/1812. Az Erd. 

Gub. 1812. júl .20-i 5756. sz. rendelete. 
162 Torda vm. Lvt. 753/1809. Az Erd. Gub. 1809. júl. 27-i 5553. sz. rendelete. 
163 Uo. 1807. Praes. Az Erd. Gub. 1807. jún. 22-i 4600 sz. rendelete. 
164 Uo. 668/1808. Az Erd. Gub. 1808. júl. 16-i 4993. sz. rendelete. Az alábbiakban illetőség szerint rész

letezzük a katonaszökevények felszereltségét. Alsó-Fehér vm.: 6 fegyverrel, 5 anélkül; Küküllö vm.: 5 fegy
verrel, 1 anélkül; Torda vm.: 8 fegyverrel, 3 anélkül; Kolozs vm.: 15 fegyverrel, 1 anélkül; Doboka vm.: 6 
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Alsó-Fehér, Kolozs, Torda, Hunyad és Zaránd vármegyékből származtak, ahol az Erdé
lyi Érchegység és a Bihari-hegység emelkedik; olyan vidékekről tehát, amelyeknek he-
gyeiben-havasain, erdeiben-barlangjaiban a legkedvezőbbek voltak a feltételek az elrej
tőzésre a közigazgatási közegek látóköre elől. Erről a tájról van a legtöbb adatunk is 
fegyveres csoportok és „hegyi tolvajok" feltűnéséről. 

Elszaporodásukkal függhetett össze, hogy 1808-ban a Gubernium elrendelte: ezután 
a hegyi tolvajokért a plájások is tagliát kapnak (mégpedig az élve elfogottakért 60, a 
megölettettekért pedig 30 rénes forintot).165 Számukat szaporíthatták azok a „csellen
gők", akik a „közelebbi csatázás [azaz az 1809. évi háború -Cs. E.] alkalmatosságával 
elszélesztett katonaság közül sokan hazájukba visszatértének",166 s nyilván maguk is 
bujdosásban voltak. 

A közbiztonságot veszélyeztető szabadságos katonák már előbb feltűntek. Báró 
Thoroczkay József birtokos 1805. június 6-án jelentette Torda vármegye tisztségének: 
„Bizonyos tudósításokból értésemre esvén, hogy valami vagy szökött vagy szabadságos 
katonák heten és két asszony vélek egy havason, ahun a bedellei, gyertyánosi, remetei, 
ponori és szolcsvai határok öszve ütköznek, az Abrudbánya fele menő út tájékába kiál
tottak és már széncsinálókat élelmektől, után járókat pénzektől és vagyonúktól 
megfosztottanak s félő, hogy naponként többre szaporodjanak és a közel lévő falukra rea 
ne üssenek, öljenek, égessenek és pusztítsanak, ennek eltávoztatása végett, elfogattatá-
sok végett méltóztassék a Tekintetes Tisztség rendelést tenni; úgyhogy Szolcsva felől a 
két menedék utcákat elállván, erönnön négy felől, amerre gyalog el lehet menni, őket 
megszorítsák, barlangjukban, ahun meg szokták magukat húzni, melyet már hun legyen, 
némely gyertyánosiak kitanultak." A vármegye azonnal intézkedett: a „fosztogató cso
port" ártalmatlanná tételével a lupsai és torockói szolgabírákat bízta meg, úgy, hogy a 
Thoroczkay familia darabontjainak támogatását is igénybe vegyék.167 Úgy látszik azon
ban, hogy a rablócsoport felszámolása nem sikerült, mert egy hónap múlva a tisztség a 
két szolgabírót jelentéstételre szólította fel, mert a gyertyánosi és bedellői rablók ügyé
ben tett rendelésnek „e mai napig semmi effectumát" nem észlelte.168 

A „hegyi tolvajok" csoportja később Lupsa havasain tűnt fel. Az itteni falusbíró és 
társai 1810. június 10-én jelentették, hogy a falu határában, a Valea Lupsi (Lupsa völ
gye) nevű helyen katonák rejtőznek, s az egyik lakosra, aki felőlük érdeklődött, rá is 
lőttek. „Már azok a havasban hevernek - írták -, a Grenjul lui Dan nevű helyben egy 
csűrben tanáltatván az helyet, ahol haltának, de nem állnak helyt, csak mozdulnak egy 
helyről másra, már látták sokak, mind puskával vadnak. Ugyan ezen nevezett hónapnak 
10-dikán vacsora felé Pópa Petrutól a lunkán din Valje Lupsi jővén egy beteges ember

fegyverrel, 1 anélkül; Belső-Szolnok vm.; 3 fegyverrel, 1 anélkül; Közép-Szolnok vm.. 4 fegyver nélkül; 
Kraszna vm.: 4 fegyverrel; Hunyad vm.: 1 fegyverei, 1 anélkül; Zaránd vm.: 2 fegyverrel; Kővár-vidék: 3 
fegyverrel, 1 anélkül; Udvarhely-szék: 1 fegyverrel; Háromszék: 1 fegyverrel; Marosszék: 2 fegyverrel, 3 
anélkül; Aranyosszék: 1 fegyverrel; Szeben-szék: 1 fegyverrel, Medgyes-szék: 1 fegyverrel, 1 anélkül; Maros
vásárhely : 2 fegyverrel; Bihar vm.: 1 fegyverrel, Krassó vm.: 1 fegyverrel; Bukovina : 1 fegyverrel. 

165 Ny.Okl .Gy. Az Erd. Gub. 1808. febr. 10-i 715. sz. rendelete. 
166 Torda vm. Lvt. 840/1809. Az Erd. Gub. 1809. szept. 11-i 7333. sz. rendelete. 
167 Uo. 579/1805. 
168 Uo. 722/1805. 
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tői, hatan tanálták a lunkán, a bocskorai kapcájával szíjastól elvették. Tőle mezítláb jött 
hazáig. Már csak északán jönnek a faluba, de félünk, hogy az idevalókkal együtt északán 
reánk jönnek, mind idevalók, Murguj és Ignataja fia, Mitruj, a többiek mind eljöttének 
Szebenből, amint tapasztaljuk; az elveszett süveget küldjük."169 

Horváth Gáspár szolgabíró, 1810. június 13-án, a levél érkezésének órájában már kö
zölte a híreket a vármegyei tisztséggel. „A lupsai határban folyó hónap 8-dikán, in Vale 
Lupsi, hat fegyveres szökött katonák vétettek észre" - írta, majd elmondta, hogy egy la
kosra rálőttek. Hozzátette: „lehet tartani, hogy jobban is megszaporodnak az odavalósi 
lupsai rossz emberekkel", és sürgős intézkedést kért. Addig is a lupsai éjszakai strázsát 
megdupláztatta, a lármafákat megnyittatta, „hogy ha valami lárma következik, az egész 
helység felkeljen s űzőbe vegyék a szökött katonákat és rossz embereket". A szolgabíró 
szeretett volna olyan rendelkezést kapni, hogy akik az üzöttek közül „magokat meg nem 
adják, el lehessen lőtetnem". Küldte a megtalált katonai süveget is. Torda vármegye 
tisztsége még aznap intézkedett, hogy Horváth szolgabíró a szomszédos iurisdictiók 
szolgabíráival együtt „elegendő emberekkel igyekezzék azon szökött katonákat kézre ke
ríteni és elfogatni", ha másként nem lehet:"el is lőtetvén".170 

Úgy tűnik, hogy jóval később ugyan, de a fegyveres szökött katonák egyikét a ható
ságoknak sikerült kézre keríteni. Ifj. Pápai Sándor szolgabíró 1812. április 14-én jelen
tette a megyei tisztségnek, hogy: „Lupsai hegyi tolvaj Grácza Murguj Gabriella elejtői-
nek és elfogóinak a Felséges királyi Főigazgató Tanács által applicált tágliát", 50-50 
rénes forintot (összesen 250 rénes forintot) a templomban, a lupsai lakosok jelenlétében 
kifizette.171 A „hegyi tolvajok" támogatásának vádjával többen börtönbe kerültek. A 
Gubernium a vármegyei tisztséghez küldte át nyolc, a falu határában lakó („Nagylupsán 
és annak távolabbi részein, azhol a lappangó idegen tolvajoknak rejtekesebb, járatlanabb 
barlangjai vágynak"), tömlöcbe vetett falusi kérvényét, akik kezesség melett szabadon 
bocsátásukért könyörögnek.172 

A szökött katonák másik fegyveres csoporja 1809 nyarán tűnt fel Torockó-
szentgyörgy határában. K. Putz János Gyéresszentkirályról 1809. június 19-én jelenette 
Betegh Gábor főszolbaírónak: „Az estve vevém torockószentgyörgyi tisztünknek levelét, 
amelyben azt írja, hogy a múlt héten szerdán éjjel a Torockószentgyörgyön határon [!], a 
falun alul, Enyed felől, vagyon Méltóságos B. Toroczkai János úrnak egy malma, abban 
a malomban éjjel jött hat szökött katona az erdőből le s kért kenyeret, fegyverek is volt, 
melyeket eddig nem látak ottan, kettő azokból való volt, akik a múlt nyáron is ottan vol
tak." A főszolgabíró jelentésére a tisztség azonnal intézkedett: „Minden késedelem nél
kül ajánltassék viceispány Kóródi Farkas János atyánkfiának olyan foganatos rendelés 
tétele, hogy Torockószentgyörgyön bővebben is kitanulván azon szökött katonáknak hol, 
micsoda helyen tartózkodásokat, a szomszédos nemes Fejér vármegye tiszteivel és szol
gabíró Horváth Gáspár őkegyelmével tartandó egyetérés mellett, foganatosán eszközöl
tessék azoknak felkerestetése és kézre kerítése s elfogattatása, az elfogok a szokott 

loy Torda vm.Lvt. 497/1810. 
170 Uo. 
171 Uo. 438/1812. 
172 Uo. 1032/1812. 
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tagliának megnyerése iránt bizonyosokká tétetvén." Végül a tisztség ajánlotta a 
Gubernium 1807. június 22-i 4600. sz. rendeletében parancsolt „éjjel-nappali strázsálás-
nak" visszaállítását.173 

A „hegyi tolvajok" harmadik csoportja a Kisbányai havasokbanjelent meg. Kisbánya 
hegyi településének lakosai panaszt tettek a vármegyének, hogy a vidéken „hegyi tolva
jok" garázdálkodnak, 2 tolvajt és egy „tolvajnet" elfogtak, az utóbbi azonban („tolvajok 
gazdasszonya, kurvájok") mégis szabadon jár. A panaszra a vármegyei tisztség 1814. 
december 11-én investigatiót rendelt el az „iszonyú gonoszságok cselekedői ellen".174 

Toplica környéki garázdálkodásról érkezett panasz 1809-ben. Báró Kemény Ignác, 
Kolozs vármegye főispánja gróf Teleki Domokosnak, Torda vármegye főispánjának írta, 
hogy a berszányok (barcasági román juhtenyésztök, pásztorok) együttműködnek a 
toplicai hegyi tolvajokkal. Mellékelve elküldte a Nagynyulason 1809. augusztus 14-én 
kelt Facti speciest; eszerint a toplicai havasokon 12 tolvaj garázálkodik, akik rabolnak, 
állatokat pusztítanak. Közülük egyeseknek pisztolya, másoknak flintája vagy karabélya 
van. „Az igaz, hogy egy közülük intvén a többit, hogy ne kegyetlenkedjenek, a vatáv [itt: 
vezér, rablóvezér - Cs. E.] azt főbe lőtte, aztán egy fára feszítették, ott hevert egy ideig, 
onnét pedig levévén, a berszányok eltemették, ezt felfeszítve látta a dedrádi 
ménespásztor" - írja a tanúkihallgatási jegyzőkönyv. Elmondja még, hogy azon a vidé
ken tartózkodnak a selistyei juhosgazdák berszányai, 15-16 ember gondoz egy-egy 
esztenát, „télre pedig által mennek Oláh- és Tatárországba. Ezekkel a berszányokkal az 
említett tolvajok olyan harmóniában vágynak, hogy a juhfejésben is ott létekkor segítik a 
berszányokat".175 Az emlegetett toplicai hegyi tolvajoknál lévő fegyverek, flinta és kara
bély, arra enged következtetni, hogy ugyancsak bujdosó katonaszökevényekről, köztük 
huszárokról van szó. 

A „hegyi tolvajok" elszaporodása lehetett az oka annak, hogy 1814-ben a Gubernium 
intézkedett új plájások kinevezééről.17 Sőt az erőszakos cselekedetek gyakorisága arra 
késztette a Guberniumot, hogy rendkívüli intézkedéseket hozzon. Először Alsó-Fehér 
vármegyében „a megint csoportozó és magát szüntelen mutató tolvajoknak társasága" 
ellen engedélyezte három hónapra a rendkívüli bíráskodást („processus statarius") s an
nak kiterjesztését Torda megyére is.177 A következő évben pedig a Gubernium megen
gedte, hogy a havasi és havasalji „gonosztevő s útonálló embereknek" megjelenése ese
tén bevezessék a statáriumot.178 

Hasonló jelenségek a Bánságban is történtek. A Facsád-Lugos-Karánsebes-Lippa 
környékén működő betyárok ellen 1807-ben lovas és gyalog egységeket kellett kivezé
nyelni. 1811-ben egyenesen egy zászlóaljat parancsoltak ki a közutak védelmére.179 A 
Bánságban játszódott le az a bűntény, amelyre a Gubernium figyelmeztette az erdélyi 

1 " Torda vm. Lvt. 523/1809. 
174 Uo. 1583/1814. 
1 Uo. Praesidialia. 1809. Számozatlan. 
176 Uo. 916/1814. Az Erd. Gub. 1814. júl. 14-i 7180. sz. rendelete. 
177 Uo. 552/1809. Az Erd. Gub. 4104. sz. rendelete; a rendelet azonban kimondja, hogy a statárium műkö

dése során az 1802. évi 1188. sz. és az 1807. évi 4600. sz. guberniumi rendelet tiszteletben tartandó. 
178 Uo. 708/1815. Az Erd. Gub. 1815. ápr. 20-i 2933. sz. rendelete. 
179 

Georgescu: 1. m. 1042. o. 
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törvényhatóságokat. Rendeletében azt közölte, hogy a Szeben és Bécs közötti rendes 
postajárat („Ordinarius posta") a mokrini és komlói (valószínűleg a Temes vármegyei 
Komlósról van szó) postastációk között lévő úton „hét tolvajoktól megtámadtatván fel-
prédáltatott".1 Hogy az elkövetőknek volt-e a köze a katonaszökevényekhez, egyelőre 
nem tudjuk. Az erőszakra épülő egész háborús korszak azonban kétségtelenül kedvezett 
a hasonló cselekedeteknek. 

* 

6. A sanyarú katonasors a tyrózástól a hazatéréséig, a bujdosásig (ha nem a halálig) 
végigkísérte az elfogott falusi legény egész életútját. Nem véletlenül gazdagították annyi 
gyöngyszemmel népdalkincsünket a katonadalok. 

Hiszen például az alábbi sorok a katonafogás embertelen jelenetét örökítették meg, a 
kegyetlen kényszerűséget, ami a legényt a császári-királyi ezredek bakancsosává tette 

„Anyám édesanyám, rejtsen el ingemet, 
Jönnek a katonák s rabolnak el ingem... 
Hát leszek katona, de nem jó szüvemből, 
Szolgálom a császárt nagy kételenségből. " 

Aztán egész sor népdal a keserves katonaéletnek állított emléket. A „Jaj de bánom, 
hogy katona lettem" háromszéki népi alkotás éppúgy mint a mezőségi „De keserű kenyér 
a katonakenyér". 

A következő szavakban felsejlik az olvasóban a szökött katona alakja: 

„ Köszönöm apámnak s az édesanyámnak, 
Mer jó fiat nevelt bolygó katonának, 
Az ország rabjának. "182 

A szomorú végkifejletről szólnak az alábbi sorok, mikor az elfogott katonaszökevény 
rabságban várja, hogy a haditörvényszék, az auditorral az élén, kimondja rá a halálos 
ítéletet: 

„Ha bemegyek az agyitor házába, 
Leborulok törvényszék asztalára, 
Rabláncomat siralmasan zörgetem, 
Jaj de bánom, hogy én katona lettem. 

l!SUTorda vm. Lvt. 1000/1814. Az Erd. Gub. 1814. júl. 28-i 7931. sz. rendelete. 
181 

Virágok vetélkedése. Régi magyar népballadák. {Faragó József gondozásában. A dallamokat válogatta 
és s. a. r. Almási István.) Bukarest, 1986. 316. o. 

182 Uo. 
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Még azt mondja az agyitor énnekem, 
Hogy az hóhér veszi el az életem. 
Trombitások három r ufót fújjanak, 
Jaj Istenem, holnap felakasztanak. "lí!3 

Hol van ez már a végvári vitézek Balassi megfogalmazta önkéntesen vállalt vitézi 
életformájától? A császári fegyverben, a fekete-sárga zászlók alatt eltöltött évek idejét 
már egészen más tartalom, keserűség és bánat töltötte ki. Amiről mi részletesen szóltunk: 
a tyro, a katona életfelfogását e korban tömören, pár szóval most már így summázta 
egyik ismert népdalunk: „Katonává tött az átok. " 

183 Háromszéki népballadák. (Albert Ernő és tanítványai gyűjteménye. Faragó József bevezetőjével és 
jegyzeteivel.) Bukarest, 1973. 162. o. 
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Elek Csetri 

„1 WAS CONDEMN'D TO BE A SOLDIER." 

Resistance to Soldiering in Transylvania 
during the French Revolutionary and Napoleonic Wars 

1792-1815 

Summary 

The wars against the French revolution and Emperor Napoleon imposed immense burdens on 
the population of Transylvania, then part of the Hapsburg Monarchy. The heavy taxes, the 
billetting and the drastic recruitment, together with the unsolved fate and uncertain future of the 
veterans and war invalids brought about resistance among all the nationalities of Transylvania to 
the military service in the Imperial Hapsburg Army. One can observe many forms and cases of 
resistance (emigration, bribing the authorities, voluntary mutilation and mass desertion) in the 
ordinances of the Regency (Gubernium) and on the evidence of the archival documents of the 
Military High Command (Generalcommando) or on those of the counties and different towns. The 
great number of deserters (7-8 000 men only in Transylvania, who left the black-and-yellow flags) 
shows that the Imperial Hapsburg Army passed through an acute crisis. 

Elek Csetri 

„LA MALEDICTION ME RENDIT SOLDAT" 

La résistance contre le service militaire en Transylvanie 
à l'époque des guerres françaises et napoléoniennes 

1792-1815 

Résumé 

Les guerres françaises et napoléoniennes entre 1792 et 1815 signifiaient des charges énormes 
pour la population de Transylvanie, qui appartenait à l'Empire des Habsbourg. Les impôts et con
tributions différents énormes, le logement, le recrutement en masse, les méthodes violentes du re
crutement, la situation irrésolue des invalides de guerre et des anciens soldats provoquaient de la 
résistance chez chaque nationalité de Transylvanie contre le service militaire dans l'armée impé
riale. Nous pouvons trouver beaucoup de traces de plusieurs formes de résistance parmi les ordres 
du Gubernium de Transylvanie, ainsi que parmi les documents riches du Commandement Général 
(Generalcommando), des comitats et des villes: émigration devant le recrutement, corruption des 
autorités, auto-mutilation, et désertation en masse des unités militaires. Dans la période examinée, 
nous pouvons estimer le nombre des déserteurs de dessous les drapeaux noirs-jaunes à 7-8000 per
sonnes en Transylvanie, et ce fait reflète clairement la crise du système militaire impérial. 
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Elek Csetri 

„VERFLUCHT, ICH WURDE ZUM SOLDATEN" 

Der Widerstand gegen den Militärdienst in Siebenbürgen 
während der französischen und der napoleonischen Kriege 

1792-1815 

Resümee 

Die französischen und napoleonischen Kriege zwischen 1792 und 1815 waren eine große Be
lastung für die Bevölkerung von Siebenbürgen, einem Teil des Habsburgerreiches. Die Steuern, 
die Einquartierungen, die Rekrutenstellung in nie zuvor gesehenem Ausmaß, die gewaltsamen 
Methoden des Rekrutenfanges, beziehungsweise die ungelöste Frage der ausgedienten Soldaten 
und der Kriegsinvaliden haben bei allen Nationen Siebenbürgens Widerstand gegen den Dienst in 
der kaiserlichen Armee ausgelöst. Aus den Ordern des siebenbürgischen Guberniums und aus den 
reichlich vorhandenen Akten des Generalcommandos, beziehungsweise der Komitate und Städte 
ersieht man viele der Methoden des Widerstandes gegen den Soldatendienst: Auswanderung vor 
der Rekrutenstellung, Bestechung der Behörden, Selbstverstümmelung, beziehungsweise Massen
flucht aus den Einheiten. Die Krise des kaiserlichen Kriegsapparates spiegelt sich in den Schät
zungen, die Aussagen, daß es im untersuchten Zeitraum in Siebenbürgen in etwa 7-8000 kaiserli
che Soldaten desertiert sind. 

Эле к Четри 

"ПРОКЛЯТИЕ БЫТЬ СОЛДАТОМ" 

Сопротивление набору в армию в Трансильвании 
в период войн с Францией и Наполеоном 

1792-1815 гг. 

Резюме 

Войны с Францией и Наполеоном налагали весьма серьезное бремя на население 
Трансильвании, составлявшей часть империи Габсбургов. Непосильные налоги, раскварти
рование постояльцев, рекрутские наборы невиданных до сего времени размеров, насилие, с 
которым проводились рекрутские наборы, а также нерешенное положение резервистов, ин
валидов войны вызывали враждебность и сопротивление по отношению к воинской службе 
в кайзеровской армии у представителей всех этнических групп Трансильвании. Из военных 
указов, приказов Верховного командования, изданных специально для Трансильванской 
Губернии, а также обильного архивного материала, сохранившгося в архивах комитатов и 
городов, вырисовываются различные многочисленные формы сопротивления рекрутов, 
призывавшихся на службу в армию: эмиграция за границу перед призывом в армию, подкуп 
чиновников, местных властей, самоизувечение, а также широких масштабов дезертирство, 
побег из действующих армейских частей. О кризисе кайзеровской военной системы свиде
тельствует тот факт, что число дезертировавших из-под черно-желтых знамен, оценивается 
в 7000-8000 человек. 
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RAVASZ ISTVÁN 

AZ ERDÉLYI HADMŰVELETEK 1944 KÉSŐ NYARÁN-KORA ŐSZÉN 

V. RÉSZ1 

A tordai csata 

Az erdélyi medence központi részéért vívott harc a magyar és német szakirodalom
ban tordai csata néven ismert. így emlékeznek róla az egykori résztvevők is. A szovjet 
anyagban nincs exakt elnevezése, emlegetik a 2. Ukrán Front erdélyi fennsíkért, vagy a 
magyar Alföldre való kijutásért folytatott küzdelmének. A románok a 4. román hadsereg 
észak-erdélyi, Maros-Aranyos környéki harcairól írnak.2 A magunk részéről a korabeli 
német-magyar meghatározást tekintjük a legszerencsésebbnek. 

A tordai csata súlyát a 25. gyaloghadosztály és a 2. páncéloshadosztály viselte. A 2. 
magyar hadsereget alkotó seregtestek közül tudomásunk szerint csak a 25. hadosztály 
anyaga maradt fenn, s az is hiányosan. A 2. páncéloshadosztály tevékenységéről Esze 
Jenő százados, a 2. páncélos utászzászlóalj parancsnokának visszaemlékezése ad (rész
leges) képet. A csatát alapvetően e két seregtest harcain keresztül vizsgáljuk.3 

A tordai csatából a műszaki alakulatok jelentős mértékben vették ki részüket. A 2. 
hadsereg műszaki parancsnoka Gergely Zoltán vezérőrnagy volt, de a műszaki feladatok 
végrehajtását elsődlegesen a l l . hadtest műszaki parancsnoka, Vidos Géza vezérőrnagy, 
szeptember 13-tól Reich Egon mérnökkari ezredes koordinálta. Rendelkezésükre (az 
időszakosan bevont egyéb csapatrészek és a lakosság mellett) hat magyar műszaki 
alosztály és egy csoport állt: az 59. utászzászlóalj (25. gyaloghadosztály), a 2. páncélos 
utászzászlóalj (2. páncéloshadosztály), a 7. és 9. tábori pót utászszázad (7. és 9. tábori 
póthadosztály), valamint az 1. tábori pót utászszázad ( 1. tábori pót gyalogezred). Ehhez 
jött hozzá az V. utászzászlóalj kerékpárosszázada, amely szeptember 12-én érkezett be 
Torda térségébe a Borgói-hágóból, továbbá a 25. gyaloghadosztálynak 13-án alárendelt 
101. műszaki csoport: 51., 318., 327., 5026. munkásszázad, ezekhez keretként a 9. utász 
pótzászlóalj, illetve a 906. műszaki újonczászlóalj. Időszakosan német műszaki alakula
tok is részt vettek a tordai harcokban, jobbára mozgó záróosztagként.4 

A korabeli magyar (és a német) terminológiában a hadosztály és a dandár seregtest
nek számított mint hadmüvelet megvívására önállóan is képes alakulat („önálló feladatok 
megoldására minden szükséges erővel és eszközzel rendelkező egység [...] dd-tól felfe-

1 A tanulmány negyedik része a Hadtörténelmi Közlemények 1999/3. számában (539-581. o.) jelent meg. 
2 „Ofensinva Armatei 4 romane... inamicului la nord de riule Mures si Aries, 9 septembrie-4 octombrie 

1944; Operatia... Armatei 4 romane in partea de nord a Transilvaniei 9-25 octombrie 1944" AR 157. o. 
3 A 25. gyaloghadosztály hadműveleti naplója. HL 9/a. doboz II. 1478 (a továbbiakban: 25. ho.); Esze Je

nő: a M. kir. Honvédség Erdélyért vívott hadművelete egy részének, a m. kir. 2. honvéd páncélos hadosztály 
Kolozsvár előterében 1944. szeptember 5-október 11. között megívott harcainak Hadikrónikája. HL Tanul
mánygyűjtemény 2909. tsz. (a továbbiakban: Esze) 

4 Esze 22. o.; Vidos Géza: Világháborús emlékeim - III, 1944. márc.-szept. Hadtörténeti Múzeum Adattá
ra, Kézirattár 535-89. fsz. (a továbbiakban: Vidos) 32-33., 35. o.; 25. ho. 27. lap 
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lé")- Ez eltér a korabeli szovjet és a mai (1945 utáni) magyar kategóriáktól, ahol a had
osztály és a dandár hadműveleti-harcászati magasabbegység. Az ezred és az önálló 
zászlóalj (osztály) a m. kir. Honvédségben csapattestnek minősült, de ezt a megnevezést 
a mindennapos szóhasználatban a hadosztálytól a századig valamennyi kötelékre alkal
mazták. A kötelékbe sorolt zászlóalj (osztály) osztálynak, a század (üteg), a szakasz és a 
raj alosztálynak számított. Az ezred és a zászlóalj (önálló és kötelékbe sorolt egyaránt) 
egység volt. Tanulmányunkban a korabeli magyar terminológiának megfelelő kategóriá
kat alkalmazzuk.5 

A színtér 

A 2. magyar hadsereg észak-erdélyi tevékenységének színterét két részre bontva le
het leírni. Elsőként be kell mutatnunk a hadsereg (és a német Gruppe Siebenbürgen) 
1944. szeptember 5-8. közötti támadó hadműveletének, majd október 8-ig tartó védeke
ző harcainak színterét, nagyjából a Bánffyhunyad (Huedin)-Kolozsvár (Cluj)-
Szászrégen (Reghin)-Marosvásárhely (Tirgu Mures)-Marosludas (Ludus)-Torda (Tur-
da)-Gyalui-havasok határolta területet. Másodjára a szűk értelemben vett tordai csata 
színterét kell leírnunk, tehát Torda környékét a várostól nyugatra lévő Tordai-hasadéktól 
a várostól észak-északkeletre fekvő Vaskapu vidékéig és az Aranyos folyó Aranyos-
gyéresnél (Cimpia Turzii) található kelet-délkelet irányú kanyarulatát. 

A 2. hadsereg harcainak színtere földrajzilag két, jól elkülönülő részre osztható. Ke
letre eső kétharmada, amit a Kolozsvár-Torda műút, attól délkeletre az Aranyos alsó 
folyása választ el a nyugatra eső egyharmadtól, 300-500 m átlagos magasságú hegyekkel 
(dombokkal) sűrűn tagolt, fennsík jellegű vidék. Aránylag könnyen járható, szinte min
den völgyben vezet kiépített műút vagy javított talajút, ami a sűrű településszerkezettel 
magyarázható. A sűrűnek minősíthető úthálózat Torda, illetve minden nagyobb város 
körzetében sugaras szerkezetű. 

Az utak jármüvekkel járhatók, bár az utak (akkori) kiépítettsége nagyobb esőzések 
esetén ezt korlátozhatta. Ugyancsak rontotta a járhatóságot, hogy a viszonylag keskeny 
makadámutakat nem a nagy súlyú és nagyszámú technika áthaladására méretezték, ez 
esetben folyamatos műszaki karbantartást igényeltek. (Esze Jenő emlékirataiban számos 
példát találunk erre.) Az utak nagyobb része oszlopok haladásakor egyirányú forgalmat 
tett lehetővé, kétirányú forgalomra kisebb hányaduk volt alkalmas, például a Várfalva-
Sinfalva-Szentmihályfalva-Torda, a Felvinc-Torda, Aranyoslónya-Aranyosgyéres-Tor-
da, az Aranyosegerbegy-Aranyosgyéres-Torda vagy a Magyarpeterd-Torda útvonal. 

A közbeeső, nem kifejezetten magas hegyek (dombok) gyalogsággal különösebb erő
feszítés nélkül megmászhatok, még nehezebb felszereléssel, például aknavetőkkel vagy 
könnyű hegyilövegekkel is. A völgyekben általában vízfolyásokat találunk, amelyek 
északról délre a Marosba vagy az Aranyosba folynak. Közülük jelentősebb az Aranyos
egerbegynél (Viisoara) az Aranyosba ömlő Horgasalji-patak, a Marosludasnál (Ludus) a 
Marosba torkolló Ludas-patak és a Maroslekencénél (Lechinta) a Marosba folyó Kapus
patak. Ezek völgyei harcjárművekkel is járhatók. 

5 Berger Károly: A vezetés kézikönyve. Budapest, 1930.1/1. k. 31. o. 
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A völgyek kanyargós és viszonylag szűk jellege kedvez a rejtett mozgásnak, különö
sen, hogy szeptember második felétől gyakoriak itt a ködök. A szeptember közepéig 
tartó derült, napos időjárás azonban jó lehetőséget biztosít a légifelderítés számára. Bár 
sok a minden irányba néző domb- vagy hegyoldal, a közbeeső védőállások létesítésének 
nem kedvez a terület döntően fedetlen volta. A Mezőség déli felén ugyanis, ahová ez a 
terület esik, a föld általában művelés alatt áll. A meglévő erdőfoltok is legfeljebb század 
nagyságú kötelék befogadására alkalmasak. Viszonylag gyakori a mocsaras-nádas folt, a 
müveit föld általában öntéstalaj. A müvelés az esetek többségében szántóföldet, legelőt, 
kukoricást jelent, ami nem kifejezetten kedvez az állásépítésnek, bár a helyenként 2 mé
teres magasságot elérő nád és kukorica lehetővé teszi kisebb csoportok rejtett közlekedé
sét. A védőállások kiépítésére kedvező viszont az aprófalvas településszerkezet, mivel a 
települések megerődítésük esetén megannyi támpontot jelentenek.6 

A Mezőséget délről a Maros határolja. A Marostól délre 15-30 km-rel párhuzamosan 
folyik a Kis-Küküllő. A terep jellege a Küküllő-menti dombságban hasonló a Mezőség
hez, de kissé meredekebbekké válnak a lejtők (a hegyek nem magasabbak), a földműve
lésre kevésbé alkalmas hegy- (domb)oldalakon több az erdő. A Maros szélessége 50-160 
m között váltakozik, mélysége 1,5-3 m, sebessége 0,5-0,9 m/sec, medre kavicsos
homokos. A vízsebesség megfelel a Tisza áramlási sebességének, közepes vízállásnál. 
Ez még nem nehezítené meg az átkelést a gázlóátkelésre is alkalmas folyón, azonban 
partjai 2-4 m magasak, helyenként szakadozottak, ami a kikapaszkodást műszaki előké
szítés nélkül nehézfegyverekkel is ellátott nagyobb kötelékek számára lehetetlenné teszi. 
A mederre támaszkodó védelem esetén pedig az átkelés műszaki előkészítése igen bo
nyolult és veszteségteljes feladat. (Esze Jenő százados visszaemlékezésében erre is ol
vashatunk példákat.) A Kis-Küküllő jellege, beleértve partoldalait is, a Maroshoz ha
sonló, azonban szélessége csupán 10-30 m, mélysége 0,5-1 m. Ez a szembenálló feleknél 
rendszeresített pontonokkal (amelyek a két szemközti partra fektethetők két szélükkel), 
alacsonyvízi szükséghidak építésével áthidalható volt, leküzdése nem okozott különö
sebb problémát. A helyszínen található faanyag korlátozott mennyisége és nem minden 
esetben megfelelő minősége (például a fiatal erdőfoltok fáinak csekély vastagsága) cél
szerűvé tette a rendszeresített hídkészletek alkalmazását, szükség esetén a faanyag más
honnan való odaszállítását. 

Az Aranyos alsó folyása jellegében szintén a Maroshoz hasonló, de szeszélyesebb: 
szélessége 25-200 m, mélysége 0,5-5 m is lehet. Felső folyása kifejezetten hegyifolyó 
jellegét ölti magára. A két szakasz határánál, Borrévnél (Buru) lép ki a folyó a Gyalui-
havasok keleti előhegyei közül. Mind a Kis-Küküllő, mind az Aranyos szintúgy alkal
mas volt gázlóátkelésre, mint a Maros, sőt ahhoz képest inkább. A vizsgált területen ál-

6 Ideiglenes országleírás. Hadműveleti segédlet. Keleti rész; Keleti rész hadászati méltatása. HL VKF irat
anyaga 157. doboz, szám nélküli iratok 1934. I. osztály, 186-192. fsz. (a továbbiakban: Országleírás) 4-5. o.; 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. (Szerk. Ballagi Aladár, Lóczy Lajos, Márki Sándor.) Ma-
gyarország-VIl. k. Torda-Aranyosmegye. (Szerk. Téglás István.) Budapest, 1901. (a továbbiakban: Monarc-
hia.)193-194., 215-217.0.; Erdély. (Fodor András-Kovács Zsolt.) Budapest, 1991. M 1:500 000 (a továbbiak
ban: Térkép-1); Torda-Aranyos vármegye térképe (Magyar Földrajzi Intézet, Budapest, 1904. M 1:510 000, a 
továbbiakban: Térkép-2); Katonai térkép (M. kir. Térképészeti Intézet, Budapest, 1943. M 1:50 000) 5372/Ny. 
számú szelvény (a továbbiakban: Térkép-3); Katonai térkép (Reichswehrkartographieinstitut, Berlin, 1940. 
M 1:100 000) 3065. számú szelvény (a továbbiakban: Térkép-4); Katonai térkép (K.u.K. Militärgeographische 
Institut, Bécs, 1915. M 1:200 000) 42° 46° számú szelvény (a továbbiakban: Térkép-5). 
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talános jellemzője mindháromnak, hogy északi partjuk, bár azonos felépítésű a délivel, 
magasabb annál, mintegy uralja környezetét, ami a Maros és az Aranyos mentén előse
gítette a 2. hadsereg egyhónapos kitartását. Ugyancsak segítette a védőket a tordai csata 
első szakaszában az Aranyoson szeptember 11 -étől levonult árhullám.7 

A 2. hadsereg hadműveleti területének a Kolozsvár-Torda műúttól délnyugatra és az 
Aranyos Borrév-Torda szakaszától északnyugatra eső harmada jellegében az előzőtől 
nagymértékben eltérő. A Kalotaszeg-Gyalui-havasok-Aranyos-Mezőség határolta terü
let kifejezetten erdős-hegyes terep. Az itt található hegyek, amelyek a Gyalui-havasok 
északkeleti nyúlványai, 500-1000 m magasságúak, délnyugat felé növekedve. Három 
párhuzamos láncból állnak, amelyeket északnyugat-délkelet irányban az Aranyosba fo
lyó patakok völgyei választanak el egymástól. 

Keleti tagja belesimul a Mezőségbe, délnyugatról a Turi-patak határolja, amelynek 
mentén fut a Kolozsvár-Torda műút. Még viszonylag jól járható. Jellegét tekintve a je
lenlegi országterületen a Borsodi-dombsághoz (Cserehát) lehetne hasonlítani. 

Középső tagja a Turi-patak és a Hasadát-patak között fekszik, a Mikes-patak völgye 
osztja ketté, de a patak forrásától északra a Bodzás-hegy összeköti a két részt. Ez már 
középhegység, legmagasabb csúcsa 834 méteres. Elsődlegesen csak völgyei járhatók, 
azokban vannak a lakott helyek is, amelyek száma nagyságrendileg kisebb a mezőségi
néi. Nehéztechnika nélkül a gyalogság képes a hegyek leküzdésére, bár az hosszadalmas 
és körülményes. Nagyjából a Börzsönyhöz lehetne hasonlítani, az is olyan középhegy
ség, amelynek völgyei párhuzamosak. 

Harmadik tagja jellegében a másodikhoz hasonlít, de csúcsai magassága megközelíti 
az 1000 métert, s nem osztja ketté hosszanti völgy. A csúcsok lekerekítettek, a gerincek 
szélesek. A lejtők meredekebbek, elérik a 15-25%-ot. Délnyugatnak haladva egyre több 
sziklás, szakadékos vízmosást találunk. A Hasadát-patak és a Jára-patak völgye között 
fekszik. Leginkább a Mátra Kékestető-Galyatető közötti vonulatához lehetne hasonlíta
ni. A két hegyvonulatot elválasztó Hasadát-völgy bejáratát Torda felől a Tordai-hasadék 
őrzi. A Jára délnyugati partjától már a havasok kezdődnek. Ott a patakok felső folyásá
nak iránya délnyugat-északkelet. így törik meg derékszögben a Járavizénél (Valea Jerii) 
a havasokból kiérkező Jára is, hogy felvegye a vizsgált területen általános északnyugat
délkelet folyási irányt. 

Járavizétől északra egy egységes hegyvonulat fekszik, ami egyben vízválasztó, onnan 
a patakok már észak felé, a Hideg-Szamos irányába folynak. A Hideg-Szamos pedig már 
Kolozsvárra érkezik, hogy a Kapussal és a Nádassal egyesülve Kis-Szamosként haladjon 
tovább. Ez terep viszonylag nehezen járható, a csapatok a patakvölgyekbe szorulnak. Ki
sebb alakulatok még átkelhetnek a hegyeken, de a Járától délnyugatra fekvő Gyalui-
havasokon már azok sem. A patakvölgyek műszaki megerődítése vagy rombolása ked
vező feltételeket teremt a védőharc számára, s igen nehézzé, illetve veszteségteljessé te
szi a támadó fél előrehaladását.8 

7 Országleírás 5-6. o.; Katonai térkép (MN Térképészeti Intézet, Budapest, 1966. M 1:200 000) L-43-XVIII 
számú szelvény (a továbbiakban: Térkép-6), a szelvény szélén katonaföldrajzi leírás található; Vidos 34. o. 

8 Országleírás 3. o.; Monarchia 212-215. o.; Térkép-2; Térkép-3 5371/K, 5371/Ny számú szelvény; Tér-
kép-5 4146 számú szelvény; Térkép-6 L-34-XVIII számú szelvény. 
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A Tordai-hasadék katonaföldrajzi leírása már átvezet bennünket a szűk értelemben 
vett tordai csata helyszínének bemutatásához. A Hasadát-pataknak, mielőtt az Aranyosba 
ömölhetne, Magyarpeterd (Petrestii de Jos) és Középpeterd (Petrestii de Mijloc) között át 
kell törnie a Köves-bércet. Ez a 600-800 m magas, északkelet-délnyugat irányban húzó
dó sziklatömeg járhatatlan, más utak rajta nem szelnek át. A Tordai-hasadékban 300 
méterrel a sziklavonulat gerince alatt a Hasadát-patak csobogókon, kisebb vízeséseken át 
rohan, szinte teljes szélességben kitöltve a szurdokot. Egyetlen keskeny ösvény vezet a 
patak partjain felváltva, de ez jobbára csak hosszan elnyúló gyalogososzlop közlekedésé
re alkalmas. Ha kicsivel több eső esik a szokásosnál, a Hasadát-patak annyival megduzzad, 
hogy a Könyökös-sziklánál és a Balika-vár alatt az ösvényt belepi, s a vízből, ami ekkor 
sziklafaltól sziklafalig tart, csak néhány nagyobb szikla áll ki. Ilyenkor szikláról-sziklára 
kell ugrálni, vagy átúszni a hirtelen mélyedésekkel tarkított szakaszt. A szeptember köze
pén a nyarat lezáró esők már megteremtik ezt az állapotot. Technikai eszközök áthozása a 
hasadékon gyakorlatilag lehetetlen, s akkor még nem is beszéltünk a szurdok bármely bejá
ratának katonai lezárásáról, amit a terep mindkét oldalon lehetővé tesz.9 

A Köves-bércet katonai szempontból megkerülni érdemes, áttörni nem. Megkerülni 
északkeletről egyszerűbb, a Köves-bérc szélső masszívumát jelentő Dobogó oldalában. 
Itt két lehetőség is kínálkozik. Át lehet kelni a Turi-patak által Tordatúr (Tureni) és 
Koppand (Copaneci) között kivájt Turi-hasadékon, ami jellegében hasonló a Tordai-
hasadékhoz, csak a határoló sziklafalak magassága alacsonyabb. Közlekedni benne 
azonban csak kisebb gyalogos csoportok tudnak, azok is csak könnyített felszereléssel, 
ugyanis van olyan része (a Malom-barlangtól a Kutyák sziklájáig), ahol a lekeskenyedő 
szurdok teljes szélességét a köves-zuhogós patak tölti ki, illetve a Nagyoldal-falnál még 
meredek sziklát is kell mászni. Jármüvekkel is át lehet haladni a Turi-hasadék délnyugati 
szegélyét alkotó sziklák és a Dobogó közötti 550 m magasságban fekvő nyeregben, ahol 
épített út húzódik. Az átkelést itt a nyereg műszaki megerődítése vagy rombolása és a 
szegélyező lejtők csapatokkal való megszállása akadályozhatja meg.10 

A Köves-bérc délnyugatról történő megkerülésére szintén két lehetőség kínálkozik. 
Egyrészt az Aranyos völgyéből fel lehet hatolni a Jára-patak völgyébe, de ez ugyanazon 
problémákat veti fel, mint a Dobogó alatti, 550 méteren lévő nyereg leküzdése. Másrészt 
kísérletet lehet tenni a Köves-bérc és az Aranyos völgye közötti középhegység-jellegü Ci
gány-hegy, Fehérmész-hegy vagy Borostyánkő-hegy megmászására is, itt viszont a támadó 
olyan helyzetben találhatja magát, mintha például Pásztó felől akarna feljutni a Galyatető
re, miközben a védők az erdők által jól rejtett védőállásokat foglaltak a lejtőkön." 

Látni fogjuk, hogy a Köves-bérc áttörésére vagy közvetlen megkerülésére egyik ol
dalról sem tettek kísérletet a szovjet és román csapatok, noha megfelelő felszereléssel és 
kiképzettséggel rendelkező csapattest is volt közöttük (a 2. román hegyihadosztály). 
Szeptember utolsó harmadában a Jára-patak völgye felől hatoltak be a Köves-bérc mögé 
(északnyugati oldalára), aminek következtében a hegyvonulat és az Aranyos közötti vé
dőállásokat a magyar csapatok ki is ürítették. 

9 Monarchia 214-215. o.; Orbán Balázs: Torda város és környéke. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Or
bán) I. k. 9-14. o.; Orbán II. 323-328., 332., 335., 349-351. o.; Térkép-3 5371/K számú szelvény. 

10 Uo.; Orbán-ll k. 394., 398-399. o. 
" Térkép-3 5371/K számú szelvény. 
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Torda város a Túri- vagy Rákos-patak, az északról az Új-tordai völgyön át érkező 
Ajtony-patak és az északkeletről folyó Sós-patak összefolyásánál, illetve ezek Aranyos
ba való betorkollásánál, egy kiszélesedő völgyben fekszik. Akkor délről az Aranyos ha
tárolta, csak a vasúti pályaudvar esett a folyó jobb partjára. A várost három oldalról he
gyek határolják, délnyugatról a Dobogó itt még lankás nyúlványai, északról és keletről a 
Mezőség fennsíkjának szélei. A város és a határoló hegyek közötti magasságkülönbség 
csupán 50-60 m (Torda 338-343 m tengerszint feletti magasságban fekszik). Ez katonai 
értelemben három oldalról nyitottá teszi a várost. Nem úgy délről: az Aranyos éppen a 
városnál ír le egy több mint 90 fokos jobbkanyarulatot, beérkezvén a Keresztesmezőre, 
amitől meglehetősen szétterül. Bal partján, tehát északon hegyek vannak, jobb partja la
posabb. A bal part műszakilag kiválóan megerődíthető. A város folyóparti házai alkal
masak támpontok kialakítására, így a folyón átkelve Torda bevétele korántsem egyszerű 
feladat. Nem is sikerült, noha a szovjet-román csapatok több kísérletet tettek rá.12 

Az Aranyos két partján Tordától kezdve délkeleten az aranyosgyéresi kanyarulatig, 
illetve Aranyoslónyáig (Luna), északon a Vaskapuig és a Péterlaka-völgyig a Keresztes
mező terül el. Majdnem teljesen sík, gyakorlatilag az Aranyos árterülete. Tekintettel ar
ra, hogy a folyó éppen Tordánál lép ki a hegyek közül, szélesedik ki s lassul le, öntéste
rülete itt a legszélesebb. Kelet-nyugati kiterjedése 7-10, észak-déli 5-7 km. Kelet-nyugati 
irányban az Aranyos harmadolja (a Keresztesmező nagyobb része délre esik a folyótól), 
attól délre Tordától Aranyosgyéresig egy vasútvonal szeli ketté. Ennek kelet-nyugati 
töltése alkalmas ideiglenes védőállások (reteszállások) kiépítésére. A lapály keleti irány
ban kissé lejt, átlagos tengerszint feletti magassága Tordánál 330-340 m, Aranyos-
gyéresnél 300 m. Ugyancsak lejt észak felé, délnyugati szélén 350 m magas. Az Aranyos 
Tordánál 310 m, Aranyosgyéresnél 300 m tengerszint feletti magasságban folyik. 

Északról a Mezőség 400-450 m magas, zömmel kopár hegyei (dombjai) határolják, 
amelyek általában szabálytalan alaprajzúak. Igen nagy szerepet kaptak a tordai csatában, 
a magyar védelem megszervezésében. Több kisebb és két hosszabb völgy hatol be kö
zéjük. Tordától északkelet felé emelkedik a Sós-völgy, amely 5 km után a Karácsony
völgyben végződik. A másik szélső hosszú völgy a Péterlaka-völgy. A már említett vas
útvonal Aranyosgyérestől északra átível az Aranyoson, majd északnyugati irányba for
dulva a Péterlaka-völgyön át eléri a 457 m magas Vaskapu-hegy keleti oldalán lévő, 340 
méteren átvezető Vaskapu-szorost (ez nem azonos a dunai Vaskapu-szorossal), ahol be
vált a Mezőség hegyei közé. A Péterlaka-völgy a Vaskapunál véget ér ugyan, de a Vas
kapu-hegy nyugati szomszédja a 455 m magas Tilalmas-hegy, amelynek déli lejtőinél a 
Karácsony-völgyet találjuk. A két hosszanti völgy, a Sós és a Péterlaka így összekap
csolódik, kupolaszerűén lezárva a Keresztesmezőt északról szegélyező dombokat. Miu
tán a Sós-völgynek északnyugati, a Péterlaka-völgynek északkeleti, a Karácsony-

12 Orbán I. k. 10-11. o.; Orbán II. k. 160. o.; Térkép-3 537l/K számú szelvény. Megjegyzendő, hogy a 
Turi-patak Rákos-patak néven is előfordul Orbán Balázsnál, illetve a Monarchia vonatkozó fejezetében. Az 
Orbán-W. k. 401^02. oldalán taláható egy bekezdés ugyanazon földrajzi hely bemutatásánál a patakot mindkét 
nevén említi. Az általunk használt térképeken a Rákos-patak elnevezés nem található. A patak legalsó folyása, 
már bent Torda város területén, a Varga-patak nevet viseli (Orbán-W. k. 59. o.). A továbbiakban a korabeli ka
tonai térképek névrajzában szereplő Turi-patak megnevezést alkalmazzuk. Ugyancsak megjegyzendő, hogy 
valamennyi korabeli forrás a Keresztesmező nevét egybeírottan, kötőjel nélkül használja. Előfordul, ugyancsak 
egybeírottan, a Kövesmező név használata is. 

— 762 — 



völgynek pedig északi oldalán magasabb domborzat, a tordai csatát vívó 25. gyalog- és 
2. páncéloshadosztály igen jó természetes reteszállásra támaszkodhatott védelmi harcá
ban. Mint látni fogjuk, a szeptember 22-i és az október 7-i szovjet-román betörések él
re teszelésére - sikeresen - támaszkodott is.13 

Az Aranyos és a Mezőség fenti dombjai között, a folyótól 1-3 km távolságban észak
ra Torda-Sósfürdőtöl folyamatosan az aranyosegerbegyi hídig egy terepváll, korabeli 
szóhasználatban ridó húzódik. Árvízvédelmi töltéshez lehetne hasonlítani, noha természetes 
eredetű tereptárgy. Emelkedése hirtelen és meredek, jármüvekkel csak műszaki előkészítés 
(átjáróvágás) után járható. Magassága a folyó felől 10-15 m, a dombok felől 5-10 m. A tordai 
csatában mindkét harcoló fél kihasználta, az arcvonal hosszabb ideig a ridó mentén húzódott. 

A Péterlaka-völgytől folyás szerint lefelé az Aranyos bal partja mentén északnyugat
délkelet irányú dombgerinc húzódik egészen a Maros jobb (északi) parti árteréig. 
Aranyosgyéréstől északra, ahol a Péterlaka-völgy véget ér, s a benne futó Péterlaka- pa
tak a vasúti hídnál az Aranyosba torkollik, a dombváll, ami addig a patakvölgytől dél
nyugatra a Keresztesmezőt szegélyezi, eléri az Aranyos bal partját. Az előző bekezdés
ben bemutatott ridó itt olvad bele a dombvállba. Aranyosegerbegyig, ami kb. 2 km 
távolságra fekszik innen, a dombgerinc közvetlenül a folyó északkeleti partján fut tovább 
délkeletnek. Az Aranyost, amely Tordánál kilépve a hegyekből keletnek folyik, ez a 
dombváll fordítja délkeletnek. 

Aranyosegerbegy az Aranyosba merőlegesen befolyó két patak, a Csáni és a 
Horgasalji összefolyása által kivájt 1,5 km hosszú, 0,7-0,9 km széles völgyben fekszik. 
A Csáni-patak északról érkezik a Széles-völgyben, a Horgasalji északkeletről a Boldóc-
völgyben. Mindkét völgy alkalmas páncélosok behatolására, oldalaik viszont reteszállás
ok kiépítésére, keresztirányú fiókvölgyeik ellenlökések indítására. 

Aranyosegerbegytől tovább lefelé, délkeletnek a dombváll 1-2 km távolságban fut a 
folyótól, közte zsombékos árterülettel. A dombgerinc mögött található Mezőörke (Urea), 
attól délkeletre 4,5 km-re Gerendkeresztúr (Luncani). Hadrévnél (Hadareni) a dombváll 
keletnek fordul és lankásabbá válik, attól délre már a Maros ártere, illetve az Aranyos 
torkolata következik. A dombgerinc maga a Péter laka-völgytől Hadrévig olyan geológiai 
felépítésű (400-500 m széles alapon 150-170 m szintemelkedés, 10 km hosszúságban a 
folyóparton), hogy azt megmászni és áttörni csak igen komoly előkészítés után lehet. A 
folyópart és a mögötte húzódó dombváll műszakilag megerődítve olyan akadály jelentett 
a szovjet-román csapatok előtt, amit inkább nem támadtak, erőiket a harckocsikkal is 
járható Keresztesmező északi oldalára koncentrálták.14 

Délről a Keresztesmező az 518 m magas Létom-hegyig, illetve az annak keleti lejtőin 
szétterült Harasztos községig (Calarasi) tart. Eddig a hegyig a tordai csata harcai már 
nem terjedtek ki, amennyiben nem értjük ide a 2. magyar hadsereg szeptember 8-ig elért 
előnyomulását, s azt követő visszavonulását. Szerepe ellenben volt a csatában, mivel 
északi oldaláról a csatatér átlátható. A román csapatok nem egy figyelőt (parancsnokit és 

13 Orbán I. k. 10-13. o.; Orbán II. k. 173. a; Monarchia 210-212. o.; Térkép-3 537 l/K ás 5372/Ny számú szelvény. 
14 Orbán II. k. 174-175. o.; Monarchia 210-212. o.; Térkép-2; Térkép-6 L-43-XVIII számú szelvény; Esze 33. o. 
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tüzérségit) telepítettek is ide. A szeptember második felétől egyre párásabb levegő és az 
egyre gyakoribb hajnali ködök azonban korlátozták a figyelők lehetőségeit.15 

Nyugatról és északnyugatról a Kerszetesmezőt a hegyekből kilépő Aranyos, illetve 
az afölött lévő Tordai-hasadék határolja. Az összeépült Alsó- és Felsöszentmihálynál (a 
két falu egyesítve Szentmihályfalva, Sinmihaiu de Jos és -Sus, de már a korabeli térké
peken előfordul a mai Mihai Viteazul néven is) a lapály nyugati sarka már összeszűkül. 
Délről a Bágyoni-hegy áll kicsit északabbra a nyugati szomszéd Létom-hegynél, észak
nyugatról a kelet-északkelet irányban folyó Aranyos szűkíti egyre összébb, hogy 
Sinfalvánál és Várfalvánál véget érjen a Rákos-pataknál (nem azonos a Tordánál a fo
lyóba torkolló Rákos-patakkal).16 

Többször utaltunk a fentiekben az időjárás okozta korlátokra. 1944-ben a nyár sokáig 
tartott. A Dél-Ukrajna Hadseregcsoport hadinaplójának tanúsága szerint, amelyben az 
időjárási adatokat a napijelentések második pontjának utolsó tételeként rendszeresen ve
zették, szeptember első dekádjában kifejezetten nyári idő volt, 30 fokot közelítő napi 
csúcshőmérsékletekkel. 11-éről 12-ére az időjárás gyökeres változáson ment át, bekö
szöntött az ősz. 11-én még 27 fokot mértek és napos időt jegyeztek fel, 12-én már csak 
20 fok volt a maximális hőmérséklet és megjelentek a ködök is.17 A változásról tanús
kodnak a 25. gyaloghadosztály hadműveleti naplójának bejegyzései is. 

A résztvevők 

A (nagyváradi, vagy felső-erdélyi) 25. gyaloghadosztály parancsnoka a tordai csata 
idején vitéz gesztenyesi Hollósy-Kuthy László (1896 Buziásfürdő-1979 Székesfehérvár) 
vezérőrnagy volt. 1944. július 10-én nevezték ki, de beosztását csak augusztus elején 
vette át. Július l-jétől 29-i sebesüléséig vitéz Kozma István (1896 Csíkszereda-1951 
Budapest) vezérőrnagy helyettesítette mint megbízott hadosztályparancsnok. Október 8-
án Hollósy-Kuthyt visszavezényelték az 1. hadsereghez a III. hadtest parancsnokságának 
átvételére, a 25. hadosztály vezetését Kalkó Gyula (1898 Kisbér-1945 Foksány) vezér
kari ezredes, a hadosztály addigi gyalogsági parancsnoka vette át, aki október 16-tól a 
hadosztály megbízott parancsnoka volt négy napig. 20-án parancsnokká Horváth Ferenc 
vezérőrnagyot (1898 Brassó-1971 Stuttgart) nevezték ki. A hadosztály vezérkari főnö
kévé szeptember l-jével vitéz Adonyi-Naredy Ferenc (Eperjes 1902-Graz 1995) vezér
kari őrnagyot nevezték ki, aki 2-án átvette beosztását.18 

A 25. hadosztály a tordai csata idején három gyalogezredből állt: 1. (budapesti), 25. 
(nagyváradi), 26. (kolozsvári). A háromzászlóaljas ezredek parancsnokai Kelety Lipót 

15 Monarchia 210-212. o.; AR 80-81. o.; Térkép-6 L-43-XVI1I számú szelvény. 
16 Orbán II. k. 174. o.; Térkép-3 537 l/K számú szelvény. 
17 KTB 895. tekercs 7208515., 7208521. felvétel. 
18 25. ho. I. rész 20-21. fényképnegatív; HÉ 107., 121-122.0.; KD-I1. 257. o. Megjegyzendő, hogy Siegler 

Egon (akkor a 25. felderítőosztály kerékpárosszázadának parancsnoka főhadnagyi rangban) szerint a 25. gya
loghadosztályt még az 1945. márciusi dunántúli harcok idején is Kalkó Gyula vezette. {Siegler 1. o.) 
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(1895 Lacunas-?), Böszörményi Géza (1899 Mezöbánd-1944 Torda) és Bartosiewicz 
László (1897 Korlátkő-?) ezredesek voltak.19 

Mindhárom ezrednek megvolt az aknavető- és az utászszázada, a huszár-, az árkász-
és a távbeszélőszakasza. A gyalogzászlóaljak rendelkeztek mindhárom puskás-, illetve 
egy nehézfegyverszázadukkal, az utóbbi kötelékében aknavető-, páncéltörő ágyús- és 
géppuskásszakasszal, valamint közvetlen távbeszélőszakasszal.20 Az ezredközvetlenek 
közül hiányzott a páncéltörő ágyússzázad, amit az 1943-as hadrend előírt.21 Szerveztek 
viszont ezredenként egy-egy ún. riadószázadot, ami alapvetően gyalogos alakulat volt.22 

A gyalogzászlóaljaknál (1/L, II., III., 25/1., II., III., 26/1., II., III.) hiány, legalábbis szer
vezetileg nem mutatkozott, de annyiban eltértek az 1943-as hadrendtől, hogy a páncéltö
rő ágyússzakaszt bevonták a nehézfegyverszázadba.23 A gyalogsághoz tartozott a 25. 
hadosztály alárendeltségébe szeptember 14-én belépett 1. tábori pót gyalogezred, amely 
azonban csak egy (három puskás századot számláló) zászlóaljat tartalmazott.24 

A 25. hadosztályba tartozott a 25. felderítőosztály, egy kétszakaszos gépkocsizó lö
vészszázaddal, egy kerékpárosszázaddal, egy gépkocsizó aknavető- és egy távbeszélő
szakasszal. Az 1943-as hadrendhez képest hiányzott a páncélgépkocsi-század, ehelyett 
szervezték a gépkocsizó lövésszázadot, de csak 1944. október 10. után, már a visszavo
nulás során, a 2. páncéloshadosztálytól átvett csapatrészekből. A hadosztály fennmaradt 
hadrendi összefoglalójában nem található meg az 1943-ban az osztály számára előírt hu
szárszázad, árkászszakasz, valamint a gépvontatású páncéltörő ágyús szakasz. Siegler 
Egon (akkor főhadnagyként a kerékpárosszázad parancsnoka) szerint a huszárszázad 
(parancsnoka báró Stipsich Károly százados, majd Lázár Béla hadnagy) az októberi visz-
szavonulásig megvolt, 10-e körül semmisült meg, a tordai csata idején még az aranyos-
gyéresi hídfőben, majd az Aranyostól keletre fekvő hegyekben (például az Akasztófa-
hegy lejtőin) harcolt, a kerékpárosszázad közvetlen szomszédjaként. Ugyancsak Siegler 
szerint az árkászszakasz azért „tűnt el" a hadosztály hadrendjéből, mert a júliusban a 
Tatár-hágó környékén vívott harcok után maradványait beolvasztották a kerékpáros
századba. Siegler szerint a gépvontatású páncéltörő ágyús szakasz szeptember 12-én Ha-
rasztosnál még támogatta a kerékpárosszázadot (már csupán 1 vagy 2 db 7,5 cm-es lö
veggel), majd ezt követően „tűnt el" a hadrendből, nyilván az ágyú nélkül maradt tüzé-

19 Uo.; Erdélyi hadmüveletek 6. lap. In: 25. ho. 11. lap. 
20 25. ho. mellékletek 31. lap: a 25. gyaloghadosztály hadrendi vázlata. A hadrend az 1944. november 14-i 

állapotot mutatja. Láthatóan utólag írták rá a dátumot, valamint a pontos harcértéket, mégpedig a Fővezérség 
hadműveleti osztályán; a hadrend ugyancsak láthatóan kópia, amelynek fejlécére a hadrendi számot eredetileg 
nyomták rá; így a hadosztály (elvi) hadrendje a tordai csata megindulásakor megállapítható belőle, konkrét 
harcértéke azonban nem. A hadrend összeállításában felhasználásra került még a 25. gyaloghadosztály hadmű
veleti naplójának legtöbb lapja, illetve a Központi Szállítás Vezetőség naplója, ami általában zászlóalj, tüzér
ségnél üteg-szintig követi a vasúti szállításokat: 3536-3537., 3544., 3562., 3564., 3571-3572., 3580-3581., 
3591., 3599., 3609-3610., 3616., 3623-3624., 3633-3635., 3644., 3652. o.; A hadrend összeállításában fel
használásra került még: Siegler 1-3. o. 

21 M. kir. honvédség hadrendje 1943. augusztus 10. HL9352/m. l.b. 1943. (A továbbiakban: Hadrend.) 
22 Uo. 19. jegyzet. 
23 Uo. 19. és 4. jegyzet. 
2425.ho. 162. lap. 
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reket beolvasztották más csapattestekbe, esetleg az újonnan felállított 25/1. páncélva
dászszázadba (1. lejjebb).25 

A 25. gyaloghadosztály tüzérsége erős volt. Az 1943-as hadrend négy tüzérosztályt 
szervezett egy gyaloghadosztályba, osztályonként azonosan két könnyű (8 cm-es, illetve 
10,5 cm-es lövegekkel) és egy közepes (15 cm-es lövegekkel) tarackos üteggel. A négy
négy csöves ütegek fogatoltak voltak.26 A hadosztály a 2., 25., 26. és 79. tüzérosztállyal 
rendelkezett. A 25. tüzérosztály eredetileg a 25., a 26. tüzérosztály a 26. gyalogezred 
hadrendi eleme volt. Az osztályok szervezete a harci veszteségek és az azok miatt végre
hajtott átszervezések (összevonások) következtében eltérő volt.27 

A 2. tüzérosztály első ütege 8 cm-es ágyúkkal, a második 12 cm-es aknavetőkkel 
rendelkezett, a harmadik gyalogosan harcolt. A 25. tüzérosztály két ütege 10,5 cm-es 
(Göring) tarackokkal rendelkezett, a harmadik gyalogosan harcolt. A 26. tüzérosztály el
ső ütege 10 cm-es, második ütege 10,5 cm-es, harmadik ütege 15 cm-es lövegekkel volt 
ellátva. A 25. mérőszázad, amelyet az 1943-as hadrend előírt, megvolt. A 79. tüzérosz
tályról a hadosztály hadműveleti naplója alapján annyi tudható, hogy mindhárom ütegé
vel rendelkezett, s azok mindegyike bírt löveganyaggal.28 

A parancsnok emlékiratai szerint a hadosztály az erdélyi harctérre való átvezénylése
kor 5 tüzérosztállyal, összesen 14 üteggel rendelkezett. A hadosztály hadműveleti nap
lóját lapozva azonban nem derül ki, hogy lett volna ötödik tábori tüzérosztály, hacsak 
Hollósy-Kuthy nem számolta az osztályok közé a 9. tábori póthadosztály 9. tábori pót 
tüzérosztályát, ami a tordai csata idején többször is a 25. gyaloghadosztály tüzércso
portjának kötelékében kapott tűzfeladatot. Ha Hollósy-Kuthy nem erre, akkor csak a 
hadseregközvetlen IX. gépkocsizó közepes tüzérosztályra gondolhatott, a még a IX. 
hadtesttől „örökölt" IX. osztályból a hadosztály hadműveleti naplójának tanúsága szerint 
csak az 1. (távolharc) üteg jelent meg a tordai csatamezőn.29 A hadosztály tüzérparancs
noka Stadler Kálmán (Borosjenő 1899-Tarraytown, USA, 1963) ezredes volt, akit ké
sőbb szervezetszerű helyettese, dr. Vajda Károly (Magyarnagyzombor, 1895-?) ezredes 
helyettesített mint megbízott tüzérparancsnok.30 

25. ho. 162. lap. 19. és 4. jegyzet; Siegler 1-3. o. Megjegyzendő, hogy Siegler szerint (2. o.) 1944. októ
ber 10. után sem volt a 25. felderítőosztály kötelékében gépkocsizó lövészszázad, viszont két szakasz gyalo
gost kaptak megerősítésként, Borsa községben (Kolozsvártól északra), egyidőben egy SS-lovasszakasszal. A 
25. ho. 31. oldalán szereplő kétszakaszos gépkocsizó lövészszázad azért kerülhetett be (szerinte tévesen) a 25. 
ho. hadrendi összefoglalójába, mert mind a 25. felderítőosztály kerékpáros-, mind huszárszázadánál „lövész" 
megjelöléssel szerepelt l-l, lövegeit vesztett páncéltörő ágyússzakasz (3. o.). 

26 25. ho. 162. lap. 20. jegyzet. 
27 Uo. 19. jegyzet. 
28 Uo. 19. jegyzet. 
29 HÉ 62. o. Megjegyzendő, hogy Siegler szerint a IX. gépkocsizó közepes tüzérosztály már az 1944 nyári 

galíciai harcokban is a 25. gyaloghadosztályt támogatta, akkor még két üteggel (a 2. üteg a Tatár-hágónál ve
szett el). A Kolozsvár békehelyörségíí IX. osztály nyilván az 1. hadsereg mozgósításakor, a 25. hadosztállyal 
együtt kerülhetett ki a galíciai hadszíntérre (Siegler 1., 3. o.) 

30 25. ho. I. rész 20-21. fényképnegatív; HÉ 122. o. Megjegyzendő, hogy a két forrás között ellentmondás 
van. A levéltári dokumentum szerint Stadler ezredest 1944. augusztus 31-én nevezték ki a 25. gyaloghadosz
tály tüzérségi parancsnokának, s dr. Vajda ezredes szeptembert 20-tól helyettesítette öt. Hollósy-Kuthy emlék
irata szerint Stadlert augusztus 16-án nevezték ki a 25. hadosztály, szeptember l-jén a 9. póthadosztály tüzér
ségi parancsnokának, dr.Vajda szeptember l-jétől megbízott, 1945. február 11-től kinevezett tüzérségi 
parancsnoka a 25. hadosztálynak. 
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A tüzérséghez tartozott a hadosztályközvetlen 25/1. páncél vadászszázad (három pán
céltörő ágyússzakasz), aminek megalakítását Hollósy-Kuthy szeptember 7-én újonnan 
rendelte el, az Apahidán a IX. hadtesttörzs által lefoglalt és a 25. gyaloghadosztálynak 
átadott 9 db 7,5 cm-es páncéltörő löveggel. Személyi állományát a három gyalogezred és 
a négy tüzérosztály legénységéből vonták össze, parancsnokává Szentpétery Károly fő
hadnagyot nevezték ki.31 

A hadosztály közvetlen légvédelmét a 105. légvédelmi tüzérosztály (három üteg, 
ütegenként 4 csővel), a 25. légvédelmi gépágyúsüteg (12 cső), a 25. légvédelmi 
géppuskásszázad és a IX. hadtesttől „örökölt" IX. légvédelmi gépágyúsüteg (12 cső) al
kotta. Utóbbit a hadsereg-közvetlen alakulatok közül irányították a tordai harcmezőre. 
Ehhez kell hozzászámítani a 25. és 26. gyalogezred, valamint több hadosztályközvetlen 
osztály, zászlóalj, alosztály vagy oszlop saját légvédelmi géppuskásszakaszát és raját.32 

Az 1943-as hadrendben szervezett 59. utászzászlóaljjal a 25. hadosztály rendelkezett. 
Szervezete viszont kisebb volt az előírtnál. A három utászszázad helyett csak kettőt ta
lálunk (59/1. és 3.), bírt viszont egy olyan távbeszélőszakasszal, amelyet az 1943-as had
rend nem írt elő. Parancsnoka Hunyor Sándor százados volt. A műszaki alakulatokhoz 
sorolható a 25. (hadosztályközvetlen) hadihídoszlop is.33 

A 25. híradó zászlóalj talán az egyetlen, ami (legalábbis szervezetét tekintve) a 25. 
hadosztálynál megfelel az 1943-as hadrendben foglalt előírásoknak. Megtalálható mind
két: könnyű vezetékes híradó- illetve rádiószázada.34 

A 25. hadosztály ellátó-, hadbiztosi-, egészségügyi-, állategészségügyi- és szállító 
szolgálata (hét helyett) négy fogatolt kocsioszlopból, kettő fogatolt málhásoszlopból, 
(kettő helyett) egy gépkocsizó kocsioszlopból, egy fogatolt élelmezőoszlopból, egy fo
gatolt lőszerkezelőoszlopból, egy fogatolt sütőoszlopból, (egy gépkocsizó és egy fogatolt 
helyett) kettő gépkocsizó egészségügyi-oszlopból, (kettő helyett) egy gépkocsizó sebe
sültszállító-oszlopból, egy tábori kórházból, egy lóellátóoszlopból, egy gépkocsizó mű
helyszázadból, egy fogatolt müszakioszlopból, valamint az egyéb szolgálatokhoz sorolt 
egy személyirányító állomásból és egy zenekarból (ahogy akkor nevezték ezredzenéből) 
állt. Ezek mindegyike a 25. (25/1-n.) hadrendi számot viselte. Hiányzott a légvédelmi 
géppuskásszázad és a tábori őrszázad.35 

A hadosztályközvetlen alakulatokat egy aknavető üteg, illetve a fent bemutatott egy 
páncéltörő ágyús- és egy önálló (a IX.) légvédelmi gépágyúsüteg alkotta. Utóbbi kettő 
gépvontatású volt. Ez lényegesen több volt az 1943-as hadrendben előírottnál, ahol csu
pán a légvédelmi üteg szerepelt.36 

31 25. ho. 8. számú melléklet, 144-145. lap. 
32 Uo. 19. jegyzet. 
33 Uo. 19. és 4. jegyzet. 
34 25. ho. 8. számú melléklet 19. és 4. jegyzet. 
35 Uo. 19. és 4. jegyzet. 
36 Uo. 19. és 4. jegyzet. 
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A hadrendben nem szereplő néhány alakulat is a 25. gyaloghadosztályhoz tartozott a 
tordai csata után, nevezetesen három határvadász-zászlóalj (52., 53., 57.) és néhány kü
lönféle vonatoszlop, egy málhavonat-parancsnok alárendeltségében összevonva.37 

A 25. gyaloghadosztály tényleges harcértéke nem érte el az elvit (ez 1944 második 
felében „természetes állapotnak" számított). A hadosztályparancsnok emlékiratai szerint 
a tordai csata kezdetén a harcosállomány kb. 60%-a, a gyalogsági nehézfegyverek hoz
závetőleg 50%-a volt csak meg. Egyedül a tüzérség rendelkezett közel a rendszeresített 
lövegállománnyal és személyzettel.38 

A 25. gyaloghadosztály augusztus 30-án került a 2. hadsereg kötelékébe. Egy hétig 
hadseregközvetlen seregtestként hajtotta végre felvonulását, majd szeptember 8-án belé
pett a II. hadtestparancsnokság alárendeltségébe.39 

A 2. páncéloshadosztály hadrendje a levéltári források hiányos volta miatt sajnos 
olyan részletességgel nem rekonstruálható, mint a 25. gyaloghadosztályé. Az elvi had
rend és harcérték az 1943. augusztus 10-i hadrend alapján megadható, de hogy ebből a 
tordai csata kezdetén mi állt a hadosztályparancsnokság rendelkezésére, az legfeljebb 
alosztály szinten, alkalmanként. A továbbiakban csak elszórt adatok találhatók egyes 
harccselekmények leírásánál egyes alakulatokra, összefoglaló harcértékek nem. 

A 2. páncéloshadosztály parancsnoka Zsedényi Zoltán (1897. Kassa-1971. Budapest) 
vezérőrnagy volt 1944. május 15-december 31. között, tehát a vizsgált események idején 
mindvégig. Vezérkari főnöke Rugonyi György vezérkari alezredes volt.40 

A hadrendben szereplő 3. harckocsiezred mindhárom harckocsizászlóalja (3/1., II., 
III.) megvolt. Elvileg a zászlóaljak két nehéz harckocsiszázadból (századonként 11 harc
kocsival), két közepes harckocsiszázadból (századonként 17 harckocsival), egy páncélos 
légvédelmi gépágyúsütegből (4 Nimród önjáró gépágyúval) és egy gépkocsizó szerosz
lopból álltak, ehhez jöttek a zászlóaljtörzsek 3-3 harckocsival. Az ezredközvetlenekhez a 
3. páncélos árkászszázad, a 3. páncélos müszakioszlop és a 3. páncélos gépkocsi szer
oszlop tartozott. A 3. gépkocsizó lövészezrednek is megvolt mindhárom (4., 5., 6.) gép
kocsizó lövészzászlóalja. Elvileg a zászlóaljak három gépkocsizó lövészszázadból, egy 
gépkocsizó nehézfegyverszázadból (egy géppuskásszakasz 12 géppuskával és egy akna
vetőszakasz 4 csővel), egy páncélos légvédelmi gépágyúsütegből (4 Nimród önjáró gép
ágyú), egy gépkocsizó páncéltörő ágyússzázadból (6 cső), egy kerékpárosszakaszból, 
egy árkászszakaszból és egy gépkocsizó távbeszélőszakaszból álltak. Az ezredközvetle
nekhez a 3. gépkocsizó árkászszázad, a 3. gépkocsizó távbeszélőszázad, a 3. kerékpáros 
lövészszázad és a 3. gépkocsizó műszakioszlop tartozott. 

A hadrendben a 2. páncéloshadosztály tüzérparancsnokságához öt tüzérosztály tarto
zott. A 2. és 6. gépvontatású könnyű tarackososztály (három-három üteggel, ütegenként 
4-4 csövei) megvolt. Nem állt rendelkezésre a tordai csata idején a kétüteges (összesen 8 
cső) gépvontatású közepes tarackososztály. Megvolt az 52. gépvontatású légvédelmi tü
zérosztály és az 52. páncélos légvédelmi gépágyús tüzérosztály. Az előbbi kötelékébe a 

Uo. 19. jegyzet. 
HÉ 62-63. o. 
25. ho. 17. o. 
Esze 67. o. 
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hadrend szerint két gépvontatású könnyű légvédelmi ágyúsüteg (ütegenként 4-4 csővel) 
és két gépvontatású légvédelmi gépágyúsüteg (ütegenként 6-6 csővel), az utóbbiéba há
rom páncélos légvédelmi gépágyúsüteg (6-6 Nimród önjáró gépágyúval) és egy páncélos 
gépkocsi szeroszlop tartozott. 

A meglévő 2. páncélos felderítőzászlóaljba a hadrend szerint egy páncélgépkocsi
század tartozott 13 Csaba páncélgépkocsival, egy motorkerékpáros-század 12 géppel, 
egy gépkocsizó lövészszázad, valamint egy törzsszázad egy gépvontatású páncéltörő 
ágyús szakasszal (4 cső), egy gépkocsizó árkászszakasszal, egy gépkocsizó távbeszélő
szakasszal és egy gépkocsi szeroszloppal. 

Rendelkezett a hadosztály a 2. páncélos híradóosztállyal is. Ebbe előírás szerint egy 
páncélos könnyüvezetékes híradó- és egy páncélos rádiószázad tartozott. 

A hadrend szerint a 2. páncélos hadosztályvonathoz két páncélos vonatcsoport
parancsnokság, egy közepes tábori pót harckocsiszázad, egy gépvontatású légvédelmi 
gépágyússzázad (4 csövei), egy gépkocsizó légvédelmi géppuskásszázad (6 csővel), egy 
páncélos tábori őrszázad, összesen hat tehergépkocsioszlop, egy gépkocsizó élelmező 
üzemoszlop, egy gépkocsizó élelmezöoszlop, három gépkocsizó egészségügyi-oszlop, 
egy gépkocsizó műszaki szeroszlop, egy gépkocsizó lőszerkezelő-oszlop, két gépkocsizó 
sütőoszlop, egy páncélos gépkocsi szeroszlop, egy vontató oszlop és egy páncélos for
galomszabályzó század tartozott.41 

2. páncélos utászzászlóaljról többet tudunk. Parancsnoka Esze Jenő százados volt, aki 
részletes, ernlékirat-jellegü tanulmányt helyezett el a Hadtörténelmi Levéltárban az 
észak-erdélyi harcokról. A zászlóalj állományába a hadrend szerint két páncélos utász
századnak és két páncélos hadihídoszlopnak (2., 3.) kellett tartoznia, a hadosztály köz
vetlen alakulata lett volna még egy (2.) páncélos műszaki szeroszlop. A tordai csata kez
detén a 2. páncélos utászzászlóalj két (2/2. és 2/3., Mattyasovszky István főhadnagy és vitéz 
Czecz Sándor főhadnagy) páncélos utászszázadból állt, századonként két utászszakaszszal, 
egy gépszakasszal, századtörzzsel és századvonattal. A zászlóaljtörzset (Sándor Jenő főhad
nagy) két géppuskás-szakasz (2-2 géppuska), ebből az egyik gépkocsizó, egy könnyű vezeté
kes híradószakasz, egy gépkocsizó rádiósszakasz, egy gépkocsizó felderítőraj, egy gépkocsi
zó törzsraj és egy gépkocsizó egészségügyiraj alkotta. A zászlóalj vonatot Bohn Ödön 
tartalékos zászlós vezette. A zászlóalj állományába kb. 500 fö tartozott.42 

A 2. magyar hadseregbe, mint az a felállításáról szóló fejezetben láttuk, több tábori 
póthadosztály tartozott. Szervezetük eltért a gyaloghadosztályokétól, létszámuk kisebb, 
fegyverzetük gyengébb volt. Minden hadtestnek (a budapesti I. kivételével) a hozzá tartozó 
pótkeretből, a hadtestével azonos arab számozással egy tábori póthadosztályt kellett megala
kítania, a hadtestparancsnoksághoz beosztott tábornok, vagy a honvéd kerületi parancsnok 
vezetése alatt. Személyi állományuk a rendszeresített békeállomány 40%-ából, nem
ténylegesekből és újoncokból állt össze. A 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. tábori póthadosztály gya
logos seregtestként alakult meg. Az 1944. augusztus 17-én megalakult Póthadsereg Parancs-

41 Hadrend; Esze 26. o.; A 2. páncéloshadosztály hadrendjének rekonstruálásához felhasználásra került a 
25. gyaloghadosztály hadműveleti naplója, valamint a Katonai Szállítás Vezetőség naplója is. 

42 Hadrend; Esze 22-23. o. 
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nokság alárendeltségébe tartozott még az 1. és 2. hegyi pótdandár, a Folyamerők pótosztálya, 
a budapesti karhatalmi ezred, valamint ezredszintű huszár és páncélos alakulatok. 

Egy tábori póthadosztály kettő pót gyalogezredből, egy fogatolt pót tüzérosztályból, 
valamint több kisebb pót alosztályból, köztük egy pót utász- és egy pót híradószázadból 
állt. Egy pót gyalogezred három zászlóalj kilenc századába szervezve állt 95 tisztből, 
365 tiszthelyettesből, 2001 legénységi állományú és 120 nemzetiségi katonából. A fo
gatolt pót tüzérosztályt 8 cm-es vagy 10,5 cm-es lövegekkel szerelték fel, személyi állo
mányát 14 tiszt, 61 tiszthelyettes, 268 legénységi állományú és 40 nemzetiségi katona 
alkotta. E számok termesztésen a „kellálladékot" jelentik, nem a tordai csata egyes fázi
saiban ténylegesen meglévő állományt.43 

A tordai csata idején a II. hadtest kötelékében harcoló 7. tábori póthadosztályt a 13., 
23. gyalogezred, 14. pót gyalogezred, 7. tábori pót tüzérosztály, 57. tábori pót utászszá
zad és a 20. tábori pót felderítőzászlóalj alkotta. A 9. tábori póthadosztály az 1., 25., 26. 
pót gyalogezredből és a 9. tábori pót tüzérosztályból állt.44 Mindkét hadosztály, eltérően 
az általánostól, három gyaloegzreddel bírt. 

A 2. hadsereg jobbszárnyán harcoló 1. hegyi pótdandár kötelékébe a 2., 3., 4., 33. 
hegyivadász és a 20. határvadász pótzászlóalj; a 2. hegyi pótdandáréba az 1., 10., 11., 
13. hegyivadász és a 16., 31. határvadász pótzászlóalj tartozott.45 

A magyar 25. gyalog- és a 2. páncéloshadosztállyal a tordai csatában szembenálló 
román erők négy fő alakulat-típusba tartoztak: gyaloghadosztály, lovashadosztály, ha
tárőrdandár és territoriális-ezred. A gyaloghadosztály három gyalogezred kilenc gyalog
zászlóaljából, a határőrdandár kettő határőrzászlóaljból állt. Minden zászlóalj három 
századdal bírt. A gyalogezredek némelyikéhez menetzászlóalj is tartozott. Léteztek ha
tárőrezredek is, zászlóaljaik száma szintén kettő volt. A határőrdandártól a kiegészítő 
nehézfegyverzet különböztette meg, de alapvetően mindkettő gyalogos csapattestnek 
minősíthető. A territoriális-ezred változó számú (1-3) territoriális-zászlóaljból (batalion 
fix regional) állt, zászlóaljanként változó számú (1-4) századdal. Ez is gyalogos alaku
latként definiálható, de a határőr alakulatoknál is kevesebb nehézfegyverzettel. A lovas
hadosztály három (kettő lovas és egy gárda) lovasezredből, egy lovasezred két svadron
ból (escadron, osztály) állt, egyenként három lovasszázaddal. 

A gyalog- és a lovashadosztály egy-egy tüzérezreddel rendelkezett, ami két tüzérosz
tályból (három-három üteg) és két légvédelmi tüzérütegből állt. Az első tüzérosztályt 105, 
a másodikat 122 mm-es vagy 150 mm-es lövegekkel látták el, ütegenként 4 csővel. A lég
védelmi ütegek 4-4 db 25 mm-es légvédelmi ágyúval bírtak. A gyalog- és lovasezredek is 
rendelkeztek tüzércsoporttal, amelybe egy tüzér-, egy páncéltörőüteg és egy aknavetőszá
zad tartozott, 4-4 db 80 mm-es ágyúval, 75 mm-es páncéltörő ágyúval és 120 mm-es akna
vetővel. A határőrdandár tüzércsoportjának nem volt csöves tüzérütege, a határőrezrednek 
csak az aknavetőütege volt meg. A gyalog-, határőr- és territoriális-zászlóaljak egy-egy ak-

43 Póthadsereg megalakítása, 3600./M/Ia.-44. számú, július 18-i keltezésű intézkedés a Honvéd Vezérkar
tól HL 10. gyaloghadosztály iratai 1287/M.-1944. 

44 A 25. ho. és a Kszv. napló alapján összeállítva. 
45 Csima 309. o. 

— 770 — 



navetöszázaddal rendelkeztek, amelyet 4 db 81 mm-es és 12 db (2 szakaszban 6-6) 60 mm-
es aknavetővel láttak el. A hadosztályoknál műszakizászlóaljat is találunk.46 

Kisebb számban megtalálhatók voltak hegyialakulatok is. A román hegyihadosztály 
két ezredből (szó szerint hegyicsoportból, grup di munte) állt, egy ezredben két zászló
aljjal és egy 120 mm-es aknavetőüteggel. A gyalogság viszonylag csekély voltát ellen
súlyozta, hogy a hegyihadosztályhoz egy tizenhat (!) ütegből álló hegyi tüzérdandár tar
tozott, valamint egy hadosztály-közvetlen 120 mm-es aknavetőüteg. Volt egy műszaki-
zászlóalj is. A tordai csatában részt vett 2. hegyihadosztályt a 4. és 5. hegyi vadászezred 
és a 2. hegyi tüzérdandár, a nyírségi és tiszántúli harcokban megjelenő 3. hegyi
hadosztályt a 3. és 6. hegyivadászezred és a 3. hegyi tüzérdandár alkotta.47 

A Marosvásárhely környéki harcokban részt vett 103. hegyihadosztály (a szükség dik
tálta) egyedülálló szervezettel bírt. A 4. román hadsereg korábban szovjet csapatok ellen 
harcolt csapattöredékeiből állították fel 1944. augusztus 28-án, Ilié Cretulescu dandártá
bornok parancsnoksága alatt. Nem volt azonos az augusztus 23-án még létező 103. hegyi 
parancsnoksággal (Comandamentul de munte 103). Állományát a Tirgu Neamtnál (Né
metvásárhely) szétvert 7. román hadtest részei alkották: a 17. gyalogezred (három gyalog
zászlóaljjal), a 8. határőrdandár (két zászlóaljjal), az ekkor megszüntetett 103. és 104. he
gyi parancsnokság alakulataiból szervezett, hadrendi szám nélküli hegyivadász-csoport két 
zászlóaljjal és egy aknavetőüteggel, a l l . tüzérezred maradványait is magába olvasztó 6. 
tüzérdandár, egy hadosztályközvetlen aknavetőüteg és a 104. műszaki zászlóalj.48 

A 4. román hadsereg kötelékébe tartozott még egy hadrendi szám nélküli páncélos
csoport (detasament blindât), állományában egy gépesített lövészzászlóaljjal (vinatori 
motorizat), egy harckocsizászlóaljjal (tancuri), egy 75 mm-es páncéltörő tüzérosztállyal, 
egy légvédelmi tüzérüteggel, egy sorozatvetőosztállyal (33 német eredetű ködvetővel) és 
három műszaki századdal. A harckocsizászlóalj egy harckocsi- (blindât) és egy roham
löveg- (autotonuri) századból állt, összesen 16 harckocsival és rohamlöveggel. A 
páncéloscsoport parancsnoka Gheroghe Matei alezredes volt.49 

A szovjet lövészhadosztály három lövészezredből, ezredenként három lövészzászló
aljból, zászlóaljanként három lövészszázadból állt. A hadosztály része volt egy tüzér
dandár egy közepes, két könnyű tüzérosztállyal és egy aknavetőosztállyal (három üteg 
összesen 18 db 122 mm-es tarackkal, hat üteg összesen 36 db 76 mm-es ágyúval, három 
üteg összesen 18 db 120 mm-es aknavetővel), egy páncéltörő tüzérosztály (egy ütegben 
6 db 57 mm-es és két ütegben összesen 12 db 45 mm-es páncéltörő ágyúval), egy légvé
delmi tüzérosztály (három ütegben összesen 12 db 76 mm-es ágyúval), és egy felderítő
század. Az ezredközvetlenek közé egy tüzérüteg (6 db 76 mm-es ágyú), egy páncéltörő 
tüzérüteg (4 db 45 mm-es páncéltörő ágyú), egy aknavető üteg (9 db 120 mm-es akna
vető). A zászlóaljak rendelkeztek egy géppuskás-, egy aknavetőszázaddal (9 db 82 mm-
es aknavető) és egy páncéltörő ágyússzakasszal (3 db 37 mm-es páncéltörő ágyú). A 

46 AR 55., 78-81., 102-103. o. 
47 AR 78-79., 100. o. Megjegyzendő, hogy a hegyihadosztályoknál az „ezred" szó mint fordítás nem telje

sen helyes, a kötelék eredetije szó szerint „hegyicsoport" (grup de munte) lenne; nagyságrendjét tekintve azon
ban megfeleltethető az ezrednek. 

48 AR 78-79. o. 
49 Uo. 
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századoknak nem volt nehézfegyverszakaszuk, a géppuskákat (és golyószórókat) a lö
vészrajokba osztották be.50 

A lövészhadosztály harcértékét 11 706 fő, 72 (közepes és könnyű) löveg, 126 (kü
lönböző űrméretű) aknavető, 12 légvédelmi és 57 (különböző űrméretű) páncéltörő ágyú, 
107 (12,7 és 14,5 mm-es) páncéltörő puska, 18 (14,5 mm-es) nehézgéppuska, 166 (7,62 
mm-es) géppuska, 337 (7,62 mm-es) golyószóró, 3594 (7,62 mm-es) géppisztoly, 6330 
(7,62 mm-es) puska és karabély, valamint 342 különféle gépkocsi tette ki. Ez önmagában 
még nem jelentette (volna) a szovjet lövészhadosztály átütően magasabb harcértékét a ma
gyar gyaloghadosztállyal szemben.51 Harcértékét az emelte meg jelentékenyen, hogy a 
front- (hadseregcsoport) és hadsereg-parancsnokságok nagyszámú tüzérséget, harckocsizó 
és/vagy gépesített vagy gépkocsizó lövész alakulatokat csoportosítottak a súlyt képező 
(szovjet terminológiával a főcsapást mérő) lövészalakulat sávjába. A megerősítő és támo
gató alakulatok a főparancsnokság-, front-, hadsereg-, és hadtest-közvetlen csapattestek 
közül kerültek ki. A megerősítők (ez volt a ritkább) beléptek a megerősítendő alakulat 
parancsnokának alárendeltségébe, a támogatók „csak" részt vettek harcában, irányításu
kat az azokat odaküldő magasabb parancsnok magának tartotta fenn. A hadtestek is ren
delkeztek közvetlen kötelékekkel, de a gyakorlatban általában a hadseregparancsnokok 
maguk rendelkeztek a hadtestközvetlen tüzérséggel, ezért nem említettük az első mon
datban a hadtestparancsnokságokat. A főcsapást mérő lövészhadosztályokat a következő 
tüzér- és harckocsizó alakulatokkal erősíthették meg, vagy támogathatták: 

A szovjet lövészhadtest 1944-ben már egy négyosztályos tüzérdandárral rendelkezett. 
Két osztályt 105 mm-es ágyúkkal, kettőt 152 mm-es tarackokkal szereltek fel. A két-két 
osztály összesen négy-négy ütegből állt, ütegenként négy csővel.52 

Az ún. összfegyvernemi (obscsevojszkovaja) hadsereg közvetlen tüzérsége egy tü
zérdandárból, egy ágyúsezredből és egy aknavetőezredből állt. A tüzérdandár szervezete 
megegyezett a hadtest-közvetlen tüzérdandáréval, de a 105 mm-es ágyúk helyett 122 
mm-es tarackokkal látták el. Az ágyúsezred kétosztályos (összesen négyüteges) volt, 
ütegenként 4 db 105 mm-es ágyúval. Az aknavetőezred 120 mm-es aknavetőkkel ren
delkezett, három osztály kilenc ütegében összesen 54 csővel.53 

A frontokhoz (hadseregcsoportokhoz) szervezetszerűen nem tartoztak tüzércsapatok, 
de a Legfelsőbb Főparancsnokság ún. tüzértartalékából mindenkor bőségesen álltak ren
delkezésükre. Az ide tartozó alakulatok között önálló ütegtől a tüzérhadtestig minden 
szintű köteléket megtalálhatunk. Csak a fontosabbakat emeljük ki közülük, azokat, 
amelyek a magyarországi harcokban gyakrabban előfordultak. 

Az egyik legjellemzőbb kötelék az ún. áttörő tüzérhadosztály (artyillerijszkaja 
gyivizija probiva) volt, állományában hat tüzér- és egy aknavető dandárral. Az első ne
héz tüzérdandár hat osztályának tizenkét ütegében 24 db 203 mm-es tarackkal, a máso-

50 A hadosztály harcászata. (Szerk. A. I. Radzijevszkij.) Budapest, 1980. (a továbbiakban: Radz-ho.) 1., 2., 
3. sz. vázlat; Az ezred harcászata. (Szerk. A. I. Radzijevszkij.) Budapest, 1979. (a továbbiakban: Radz-ezd.) 1., 
2., 3. sz. vázlat; Szanati József. A tábori tüzérség az első és a második világháborúban. Budapest, 1984. (a to
vábbiakban: Szanati) 131-136. o. 

51 Radz-ho. 1., 2., 3. sz. vázlat; Radz-ezd. 1., 2., 3. sz. vázlat. 
52 Szanati 137-140. o. 
"Szanati 138., 140., 148.0. 
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dik nehéz tarackosdandár nyolc osztályának tizenhat ütegében 32 db 152 mm-es tarack
kal rendelkezett, a három közepes tüzérdandár összesen 21 ütegben 252 db (!) 122 mm-
es tarackot számlált. A hatodik, könnyű ágyúsdandár négy osztályának tizenkét ütegét 48 
db 76 mm-es ágyúval látták el. A nehéz aknavetődandár 160 mm-es aknavetőkkel bírt, 
négy osztály nyolc ütegében összesen 48 csővel. Két áttörő tüzér- és egy sorozatvető
hadosztályból állítottak fel áttörő tüzérhadtesteket is. A sorozatvető-hadosztály három 
dandárának tizenkét osztálya 864 db indítókerettel rendelkezett, miről egy össztűzben 
3456 rakétát (Katyusa-, vagy Sztálin-orgona lövedéket) lehetett indítani.54 

A tordai csatában a lövészalakulatokat a 16. áttörő tüzérhadosztály támogatta.55 

Általában a Legfelsőbb Főparancsnokság tartalékához tartoztak a legkülönfélébb 
önjáró lövegekkel felszerelt önjáró tüzérezredek és dandárok is, amelyeket egyaránt ren
deltek lövész- vagy harckocsihadtestek, illetve összfegyvernemi és harckocsizó hadsere
gek (vagy ennek megfelelő szintű csoportosítások, pl. lovas-gépesített csoportok) meg
erősítésére vagy támogatására.56 

A lövészcsapatokat megerősítették vagy támogatták harckocsizó és gépesített alaku
latok is. Itt jegyezendő meg, hogy a mélyhadmüvelet elmélete alapján ezeket nem az át
törés kiharcolására, hanem az átörést már elért lövészalakulatok „siker"-ének kimélyíté-
sére vetették be. A harckocsi- és a gépesítetthadtest szervezete hasonló volt. Előbbi 
három harckocsi- és egy gépkocsizó lövész-, utóbbi három gépesített- és egy 
harckocsidandárból állt, harckocsidandáronként 65 db közepes (T-34 vagy Sherman) 
harckocsival. A harckocsihadtesthez ezen kívül egy nehéz harckocsiezred, egy közepes 
és egy könnyű roham lövegezred, a gépesített hadtesthez egy nehéz, egy közepes és egy 
könnyű rohamlövegezred tartozott. A gépesített dandároknak is volt harckocsiezredük. A 
két hadtest páncélosainak száma sem tért el nagyon egymástól, a harckocsihadtest 270 
harcjármüvet számlált, a gépesített 246-ot. Ehhez kell még hozzászámolni a harckocsi
illetve a gépesítetthadtestnél 8-8 sorozatvetőt (48 indítókerettel), 36 illetve 80 löveget, 
valamint 94 illetve 154 aknavetőt.57 

Sajátos, inkább a szovjet lövész-, mint a román gyaloghadosztályéra emlékeztető 
szervezettel bírt a szovjet 33. lövészhadtest kötelékébe tartozó, román Tudor Vladimi-
rescu (1944. október 20-tól Tudor Vladimirescu-Debretin) hadosztály. Az önkéntesek
ből, antifasiszta iskolát végzett hadifoglyokból, kommunistákból felállított magasabb
egység (a szovjet terminológiában a hadosztály magasabbegységnek minősült, a hadtest 
volt a legkisebb seregtest) a Szovjetunióban került felállításra, nem volt hadrendi eleme 
a román haderőnek. Három gyalogezreddel (1., 2., 3.) rendelkezett, amelyeket egyes ki
adványok lövészezredként is említenek. Kötelékébe tartozott egy tüzérezred (1.), egy 
műszaki zászlóalj, egy páncéltörő tüzérosztály, egy vegyi (chimica) és egy légiszállítású 
(transmisiuni aero) század.58 

54 Szanati\ 44., 146-147.0. 
55 Szanati 147. o. 
56 Szanati 207. o. 
57 Radz-ho. 2., 3. sz. vázlat; Radz-ezd. 2., 3. sz. vázlat. 
58 AR 98., 111. o.; A gyalog- vagy a lövészezred megnevezés közül a gyalog a helytálló. Eredetileg „regi

ment de infanterie"-ként írták. 
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A román és szovjet erők bemutatásánál a harcoló alakulatokra szorítkoztunk. 
Ha összehasonlítjuk a három gyaloghadosztály (a szovjet lövészt fegyvernemét te

kintve gyalogosnak kell minősítenünk) elvi harcértékét, akkor azt látjuk, hogy a magyar 
gyaloghadosztály nem maradt el ellenfeleitől. Más kérdés, hogy a szovjet fél utánpótlása 
az élőerő, a fegyverzet és a lőszer terén nagyságrendileg jobb volt. Ez jelentette azt, 
hogy szemben az elvivel a tényleges harcérték általában a szovjet csapatoknál magasabb 
volt a magyar alakulatokénál. S akkor még nem is beszéltünk a fent leírt megerősítő és 
támogató alakulatokról.59 

Magyar 
gyaloghadosztály 

Szovjet 
lö vészhadosztály 

Román 
gyaloghadosztály 

Létszám 17 000 11 700 17 700 

Könnyű löveg 16a 54b 12Ľ 

Könnyű löveg 16d - 12Ľ 

Közepes löveg 16ť 18g 12h 

Löveg összesen 48 72 36 

Könnyű aknavető 361 81j 36k 

Közepes aknavető 241 45m 12n 

Aknavető összesen 60 126 48 

Légvédelmi ágyú - 12° 8P 

Légvédelmi gépágyú 12 - -
Légvédelmi géppuska 12 - -
Páncéltörő ágyú 64 57 12 

Páncéltörő puska - 107 -
Nehézgéppuska - 18 -
Géppuska 108 166 92 

a: 8 cm; b: 76 mm; c: 80 mm; d: 10,5 cm; e: 105 mm; /• 15 cm; g: 122 mm; h: 150 mm; /': 81 mm; j : 82 
mm; k:8\ mm; /: 120 mm; m: 120 mm; n: 120 mm; o:76mm; p: 25 mm 

A résztvevők felvonulása és harcbalépése 

A tordai csata súlyát viselő 25. gyalog- és a 2. páncéloshadosztály Románia átállá
sáig az 1. magyar hadsereg kötelékében az Északkeleti-Kárpátokban harcolt. Az átirá
nyító parancs 1944. augusztus 30-án, a 2. hadsereg megalakulásának napján érkezett.60 

59 Itt és a következő összehasonlító táblázat vonatkozásában: Hadrend; Tóth Sándor. A Horthy-hadsereg 
szervezete. II. Hadtörténelmi Közlemények, 1959/3-4. 89-92. o.; AR 55., 78-81., 102-103.O.; RO 117-154. o. 
táblázatai; Radz-ho. 1., 2., 3. sz. vázlat; Radz-ezd. 1., 2., 3. sz vázlat.; Szanati 131-147. o. 

60 Intézkedések 178. lap: a 25. gyaloghadosztály Dés-Bethlen területére való szállítására: 661./M.hdm. 
l.vkf-44.; a 2. páncéloshadosztály 2. hadsereg területére való szállítására: 4659./M.hdm. l.vkf-44. 
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A parancs úgy szólt, hogy a két hadosztály menetét vasúti szállítással hajtsa végre. 
Az arcvonalból való kivonáshoz, a kötelékek rendezéséhez, a felvonuláshoz a berakási 
körzetekbe az elsőnek útba induló csapatrészeknél, két napra volt szükség. 

Az első csapatrészek mindkét hadosztálynál szeptember l-jén raktak be. A 25. gya
loghadosztály ezen a napon kezdődő, „Sárkány" fedőnevű szállításához Rahó-Tisza-
borkút állomásokon 3 szerelvényt raktak be. Ezeken a hadosztálytörzs, a 25. felderítő
osztály, a 26. könnyű tüzérosztály és a IX/1. gépkocsizó tüzérüteg utazott. A vonatokat 
Dés-Beszterce állomásokra irányították.61 Mindhárom 3-án beérkezett, de az 1-én meg
határozottaktól eltérően Kolozsvárra.62 A későbbiekben a hadosztály szerelvényei Ko
lozsvárott, Apahidán, Nagyilondán és Aranyosgyéresen raktak ki.63 

A 2. páncéloshadosztály szeptember l-jén két és fél szerelvényt rakott be, Bátyu-
Huszt-Száldobos vasútállomásokon. A 3/2. harckocsizászlóaljat szállító vonatokat Apa-
hida-Szamosújvár állomásokra irányították. A hadosztály szállítása a „Zebra" fedőnevet 
viselete.64 Az élszállítmány első vonata már másnap beérkezett Apahidára. Az elsőként 
berakott alakulat többi része 3-án rakott ki a két célállomáson.65 

Szeptember l-jén a 2. páncéloshadosztályhoz Esztergom-Haj máskér berakó állomá
sokról egy egyesített szerelvénnyel útbaindítottak 5 Pz.V Panther és 20 Pz.IV típusú 
harckocsit, 20 német tiszttel és 100 német katonával.66 A vonat 5-én érkezett be és rakott 
ki Szamosfalván.67 

A 25. gyaloghadosztályból az utolsó nagyobb szállítmány, 7 és fél vonat, szeptember 
14-én rakodott ki Kolozsvár-Apahida-Aranyosgyéres állomásokon.68 A hadosztály vég
szállítmánya, másfél vonat, több mint egy héttel később, 23-án rakodott ki. Ezzel a had
osztály szállítása, összesen 63 vonattal, befejeződött.69 

A 2. páncéloshadosztály szállításáról lényegesen kevesebb adat áll rendelkezésünkre, 
mivel az csak részben történt vasúton. Azt tudjuk, hogy (vasúton) utolsóként a 3. harc
kocsiezred törzse rakodott ki, szeptember 5-én, Apahidán.™ 

A 25. gyaloghadosztály átszállításáért Kalkó Gyula vezérkari ezredes, a hadosztály 
gyalogsági parancsnoka volt felelős, aki szeptember l-jén délben gépkocsival megérke
zett Désre. Ott azonban az állomásparancsnokság nem tudott felvilágosítást adni a leen
dő elhelyezési körletekről. A hadosztály La. (hadműveleti) osztályvezetője, Stojalowski 

61 I1763./Kszv.hdm. 1944. szeptember 2. számú jelentés (Kszv. napló) 3536-3537. o. 
62 I1891./Kszv.hdm. 1944. szeptember 4. számú jelentés (Kszv. napló) 3555. o.; KTB 895. tekercs 

7208269. felvétel. 
63 Kszv. napló 3544., 3562., 3564., 3571-3572., 3580-3581., 3591., 3599., 3609-3610., 3616., 3623-

3624., 3633-3635., 3644., 3652. o. 
64 11763./Kszv.hdm. 1944. szeptember 2. számú jelentés (Kszv. napló) 3536. o. 
65 I1861./Kszv.hdm. 1944.szeptember 3. számú jelentés (IX. 2-ára) (Kszv. napló) 3546. o.; 

11891./Kszv.hdm. 1944. szeptemberi, számú jelentés (IX. 3-ára) (Kszv. napló) 3555. o. 
66 I1763./Kszv.hdm.l944.szeptember 2. számú jelentés (Kszv. napló) 3537. o.; KTB 895. tekercs 

7208276. felvétel. 
67 12053./Kszv.hdm. 1944. szeptember 6. számú jelentés (Kszv. napló) 3573. o. 
68 I2771./Kszv.hdm. 1944. szeptember 15. számú jelentés (Kszv. napló) 3652. o.; HÉ 63. o. 
69 I3341./Kszv.hdm. 1944. szeptember 24. számú jelentés (Kszv. napló) 3730. o. 
70 12053./Kszv.hdm. 1944. szeptember 6. számú jelentés (Kszv. napló) 3573. o. 

— 775 — 



László vezérkari százados, aki ugyancsak gépkocsival kora délután érkezett meg Ko
lozsvárra, Homonnay Hugó vezérkari századostól, a IX. hadtestparancsnokság hadmű
veleti tisztjétől azt a felvilágosítást kapta, hogy a körleteket még nem jelölték ki. Azt 
azonban megtudta, hogy a hadosztály a 2. hadsereg-parancsnokság közvetlen alárendelt
ségébe lép.71 

Stojalowski este fél 9-kor ette Homonnay tói az intézkedést, hogy a hadosztálynak a 
Kendilóna (Luna de Jos-Vízszilvás (Silvas)-Szamosújvár (Gherla)-Nagyiklód (Iclod) 
körletbe kell bevonulnia, s hadosztály-parancsnokságnak Szamosújváron kell berendez
nie törzsszállását.72 A parancsnokság ezen kijelölés ellenére Bonchidán (Bontida), 
Szamosújvártól délre települt, mivel a hadosztály elhelyezési körletét déli irányban más
nap kiterjesztették (lásd a következőkben) és Bonchida ez utóbbi középpontjába esett. A 
2-án késő estére beérkező hadosztálytörzs első éjszakáját még Szamosújváron töltötte.73 

A parancsnokság 6-án Kolozsvárra települt előre.74 

Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy, a hadosztály parancsnoka szeptember 2-án érke
zett Erdélybe, s még aznap jelentkezett a hadseregparancsnoknál, Bethlenben. Veress 
vezérezredestől tájékoztatást kapott az általános helyzetről, s a hadosztály várható al
kalmazásáról. Egyelőre gyülekeztetnie kellett alakulatait, konkrét harcfeladatot még nem 
kapott. A hadseregparancsnok délen Pusztaszentmiklósig (Szamosszentmiklós, Sin-
nicoara), délkeleten Kötelendig (Gadalin), keleten Székig (Sic) terjesztette ki a hadosz
tály elhelyezési, egyben gyülekezési körletét.75 A 25. hadosztálynak, bár még felvonuló
ban volt, be kellett kapcsolódnia a 2. hadsereg szeptember 5-én induló támadásába. A had
osztály vezérkari főnöke, Adonyi-Naredy Ferenc vezérkari őrnagy 4-én vette a feladatot a 
hadsereg-parancsnokságon (személyesen), hogy a IX. gépvontatású közepes tüzérosztály a 
Kolozsvár és Apahida közötti dezméri (Dezmir) vasútállomás körzetéből támogassa a 9. 
tábori póthadosztály támadását, a 25. felderítő osztály kerékpáros százada harcelőörsökkel 
biztosítsa Kolozsvárt addig, amíg a 9. hadosztály birtokba veszi Erdőfeleket (Feleac).76 5-
én reggel, mikor a hadsereg támadó csoportosításai már áttörték a román határvédelem vo
nalait, Kozár Elemér vezérkari ezredestől, a hadsereg vezérkari főnökétől utasítás érkezett 
a 25. hadosztály törzséhez, hogy a már kirakott csapatrészeket vonják előre Erdőfelek -
Bányabükk területére. Harcbavetésükre az utasítás nem intézkedett. Ezek a csapatrészek 
zömmel a 25. gyalogezredhez és a 25. felderítő osztályhoz tartoztak.77 

Szeptember 6-án délután a hadosztály új feladatot kapott a 2. hadsereg vezérkari fő
nökétől. A már kirakott részeket éjszaka előre kellett vonni Aranyospolyán (Poiana)-
Aranyosgyéres (Cimpia Turzii)-Gyéresszentkirály (Ghiris)-Aranyoslónya (Luna)-Ara-
nyosgerend (Coasta Grindului)-Harasztos (Calarasi) térségébe. A csoport parancsnokául 
Hollósy-Kuthy vezérőrnagy a 25. gyalogezred parancsnokát, Böszörményi Géza ezredest 

71 Erdélyi hadműveletek 1. lap. In: 25. no. 6. lap. 
72 Erdélyi hadműveletek 5. lap. In: 25. ho. 10. lap. 
73 14/ HÉ 63. o.; Erdélyi hadmüveletek 1. lap. In: 25. ho. 6. lap; Hadosztályparancsnoki intézkedés. In: 25. 

ho. 4. sz. melléklet 137. lap. 
74 Erdélyi hadmüveletek 9. lap. In: 25. ho. 14. lap. 
75 Erdélyi hadmüveletek 2-3., 6. lap. In: 25. ho. 7-8., 11. lap; 25. ho. I. rész 2. melléklet. 
76 Erdélyi hadmüveletek 7. lap. In: 25. ho. 12. lap. 
77 Erdélyi hadmüveletek 8-9. lap. In: 25. ho. 13-14. lap. 
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jelölte ki. A parancs a 25/1. gyalogzászlóaljra, a 25. felderítő osztályra és a 26. tábori tü
zérosztályra vonatkozott, de a hadosztályparancsnok meghatározta azt is, hogy a 25. 
gyalogezred további részeit beérkezésük és kirakásuk után azonnal a Böszörményi
csoporthoz kell irányítani.78 Ugyanezen intézkedésében a hadosztályparancsnok a sereg
test további részeinek gyülekezési körletét (a kirakás után) délebbre tolta előre, 
Aranyosegerbegy-Gyéresszentkirály körzetébe.79 

Szeptember 7-én a hadosztályparancsnok intézkedett, hogy a Böszörményi-csoport 
éjszaka mozogjon előre Székelykocsárd (Razboieni Cetate)-Vajdaszeg (Gura Ariesului) 
térségébe, tehát a Kis-Küküllő vonalára.80 

8-án a 25. hadosztályt, ami addig hadsereg-közvetlen seregtest volt, alárendelték a II. 
hadtest parancsnokságának. Hollósy-Kuthy, aki Bányabükkön jelentkezett Kiss István 
altábornagy hadtestparancsnoknál, tájékoztatást kapott a szovjet csapatok megjelenéséről 
Medgyes (Médias) térségében, a Nagy-Kükül lő vonalán. A hadtestparancsnoki harcál
lásponton éppen ott tartózkodó Veress vezérezredes közölte, hogy a jelentett 150-200 
szovjet harckocsi közeledése miatt szándékában áll visszavonulni az Aranyos-Maros vo
nalára, egyben meghatározta, hogy a 25. hadosztály, egyelőre mint hadtest-tartalék, 
menjen át védelembe az Aranyos mentén Szentmihályfalvától (Mihai Viteazul) Aranyos-
gyéresig (Cimpia Turzii), s foglaljon előretolt védőállást Harasztos (Calarasi) térségé
ben, a Keresztesmezőt délről szegélyező Létom-hegyen, továbbá Mészkőnél (Cheia) és 
Borrévnél (Buru) létesítsen zárakat a Hasadat-, illetve a Jára patak északnyugat felé ve
zető völgyeinek lezárására azzal, hogy ez a két pont nem fog beletartozni a hadosztály 
sávjába, védelmüket a visszavonuló 7. tábori póthadosztály veszi át.81 

Hollósy-Kuthy, mivel ekkor már a rendelkezésére álló 10 gyalogzászlóaljból (3x3 a 
gyalogezredeknél, 1 pedig a felderítőosztály) 4 harcban állt a 9. tábori póthadosztály arc
vonalszakaszán, s tüzérségének nagyobb része ugyancsak már harcolt, kérte, hogy had
osztályát tartsák egészben, s egyszerre vessék be. A már beérkezett csapatrészek voltak 
azok, amelyeket bevetettek, s így a meghatározott védőállások elfoglalására jobbára azok a 
csapatrészek álltak rendelkezésére, amelyek éppen kiraktak, vagy még menetben voltak. 
Emlékirataiban úgy fogalmaz, hogy kérése feljebbvalóinál nem talált meghallgatásra.82 

Megítélésünk szerint a szovjet csapatok beérkezésével kialakult helyzetben, a táma
dásból a visszavonulásra való, hadműveleti szünet nélküli áttérés közepette, ismerve a 
tábori póthadosztályok viszonylag csekély harcértékét, nem volt reális lehetőség a 25. 
gyaloghadosztály már harcban álló csapatrészeinek hátravonására, tehát Hollósy-Kuthy 
kérésének (javaslatának) teljesítésére. A már bevetett csapatrészek csak a póthadosztály
ok alakulataival együtt vonulhattak vissza. Ellentmond a hadosztályparancsnok kesergő 
megállapításának az is, hogy a hadosztály hadműveleti naplójának tanúsága szerint 

Hadosztályparancsnok intézkedés. In: 25. ho. 7. sz. melléklet 141-142. lap. 
79 Hadosztályparancsnoki intézkedés. In: 25. ho. 7. sz. melléklet 142. lap. 
80 Erdélyi hadműveletek 11. lap. In: 25. ho. 16. lap. 
81 Erdélyi hadműveletek 11-12. lap. In: 25. ho. 16-17. lap; Hadosztályparancsnoki intézkedés. In: 25. ho. 

9. sz. melléklet 146-147. lap. 
82 HÉ 63.0. 

— 777 — 



Kozár ezredes, a hadsereg vezérkari főnöke alapvetően egyetértett Hollósy-Kuthyval a 
25. gyaloghadosztály egységbe fogott bevetését illetően.83 

Ezen a napon, tehát szeptember 8-án jelenik meg először a német napijelentésekben a 
25. gyaloghadosztály, de érdekes módon a Gruppe Siebenbürgen kötelékében. A ma
gunk részéről úgy véljük, tévesen szerepeltették ott, mivel egyrészt sem a hadosztály 
hadműveleti naplója nem utal a hadosztály vagy bármely csapatrésze alárendelésére az 
Erdély-csoportnak, sem a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport további napijelentéseiben nem 
jelenik meg a hadosztály ott. Megítélésünket támasztja alá, hogy a 8-ai német napi
jelentésben leírt gyülekezési körlet („in Versammlung südostw. Thorenburg") nem az 
Erdély-csoport, hanem a 2. magyar hadsereg sávjába tartozott.84 

Láttuk korábban, hogyan indult meg a 2. hadsereg visszavonulása. 9-én a 7. tábori 
póthadosztály a Maros és az Aranyos között, az Alsószolcsva (Sub Piatra)-Miriszló 
(Mirislau) terepszakaszról átlagosan 4 km mélységben vonult vissza, a Vidály (Vidolm)-
Torockógyertyános (Valisoara)-Maroscsesztve (Cisteiu de Mures) vonalra. Ennek jobb 
szélén, ami egyben a 2. hadsereg tervezett védelmének legnyugatibb pontja is volt az 
Aranyos mentén, a 2. román hegyihadosztály elfoglalta Aranyosionkát (Lunca) és átkelt 
az Aranyos bal (északnyugati) partjára. A tervezett védőállás helyreállításának szándé
kával 18 órakor a hadtestparancsnok utasította a 25. hadosztályt, hogy másnap e a kö
zséget foglalja vissza.85 Hollósy-Kuthy vezérőrnagy az ellenlökés vezetésével Böször
ményi Géza ezredest, a 25. gyalogezred parancsnokát bízta meg, beosztva az ellenlökő 
csoportba a 25/111. gyalogzászlóaljat, a 25/1. és 2. üteget, valamint a hadtestparancsnok
tól kapott felhatalmazásra hivatkozva (az ellenlökés idejére) a 7. tábori póthadosztály 
kötelékébe tartozó 13/III. gyalogzászlóaljat, 66/1. határvadászzászlóaljat és 7/2. üteget.86 

Az ellenlökést a Böszörményi-csoport 10-én 14 órakor indította meg. A támadó cso
portok Vidály (Vidolm) térségéből indultak meg déli irányban az Aranyos két oldalán, 
de Alsóaklos (Ocolis) visszafoglalása után elakadtak a magukat közben a hegyes terepen 
beásott románok tüzében. A csoport parancsnoka 3-4 századot jelentett Aranyosionkán, 
illetve az azt övező hegyeken, amelyeket 1 üteg támogat.87 Böszörményi ezredes másnap 
folytatni kívánta támadását, azonban a hadosztályparancsnok azt az időközben feltűnt 
szovjet harckocsik miatt lefújta. Aranyoslonka a 2. román hegyihadosztály kezén ma
radt, ezzel kialakult az első hídfő az Aranyos-vonalon.88 

11-én Kiss altábornagy a 25. gyalogezred három zászlóalját és a 25. felderítőosztályt 
alárendelte a 9. póthadosztály parancsnokságának, egyben elrendelte hátramozgásukat 
Bágyon (Badeni)-Harasztos (Calarasi) körzetébe, a Keresztesmezőt délről lezáró he
gyekre.89 Adonyi-Naredy őrnagy hadosztály vezérkari főnök ugyanekkor Harasztosra 
irányította a 26/ÍII. zászlóaljat is. A Tordától délre a Torda-Nagyenyed főútvonal két ol-

83 Erdélyi hadmüveletek 12. lap. In: 25. ho. 17. lap. 
84 KTB 895. tekercs 7208482. felvétel. 
85 Erdélyi hadmüveletek 1*3. lap. In: 25. ho. 18. lap; AR 81. o. 
86 Hadosztályparancsnoki intézkedés. In: 25. ho. 12. sz. melléklet 149. lap. 
87 Ezredparancsnoki helyzetjelentés. In: 25. ho. 13. sz. melléklet 150. lap. 
88 Erdélyi hadmüveletek 15. lap. In: 25. ho. 20. lap; Hadosztályparancsnoki intézkedés. In: 25. ho. 14. sz. 

melléklet 151. lap. 
89 Erdélyi hadmüveletek 15. lap. In: 25. ho. 20. lap. 
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dalán 11-éről 12-ére virradó éjszaka kialakítandó csoportosítás feladata az volt, hogy kb. 
10 km szélességben fedezze a 9. póthadosztály visszavonulását a Gyalui-havasok előhe-
gyei közé. Hollósy-Kuthy vezérőrnagy szándéka ezen túlmenően az volt, hogy a 9. had
osztály Torda felé visszavonuló balszárnyát felfogja, ugyanis „a kötelékek ebben a sáv
ban összezavarodva a hdt. által sem ismert vonalban harcolnak."90 

A tordai irány lezárása fontosabb volt, mint Aranyoslonka térségéé, mivel Torda kör
zetében nem volt más erő, mint a 25. gyaloghadosztály éppen beérkező csapatrészei, a 
Gyalui-havasok előhegyei között viszont már menetben voltak délnek, az Aranyos
vonalra az 1. és 2. hegyi pótdandár alakulatai. 

11-én estére, tekintettel arra, hogy a Bágyon - Harasztos vonaltól délre a helyzet nem 
tisztázódott, s oda a 9. hadosztálytól semmilyen csapatrész sem érkezett még be, 
Hollósy-Kuthy és Adonyi-Naredy módosították elgondolásukat. Javaslatukat a hadtest
parancsnok elfogadta. Eszerint a Bágyon-Harasztos terepszakaszra rendelt, s az újonnan 
kirakott 26/III. gyalogzászlóalj kivételével már leharcolt csapatrészeket vonják hátra 
Torda térségébe, az Aranyos vonalára, ahol azokat feltölthetik, s ahol azok tartós védő
állásokat foglalhatnak. A 9. tábori póthadosztály balszárnyán kialakult helyzetet pedig ne 
védelembe rendelt gyalogos kötelékekkel tisztázzák (akik „csak" várnak arra, ki érkezik 
vissza vonalaikba), hanem a 2. páncéloshadosztály jelenleg Aranyosgyéres (Cimpia 
Turzii)-Aranyosegerbegy (Viisoara) körzetében gyülekező részeivel.91 

11-én este Hollósy-Kuthy utasította az 59. utászzászlóalj parancsnokát, hogy vizs
gálja meg a II. hadtest sávjában az Aranyoson átvezető hidakat, s a visszavonulás bizto
sítása érdekében legalább egyet erősítsen meg 16 t teherbírásúvá. Meghatározta továbbá 
Hunyor százados számára, hogy készítse elő a Torda térségéből északnyugat és észak
kelet felé vezető utak zárásást, valamint szervezzen Torda körzetében záróvonalat.92 

Ezek az elgondolások és intézkedések már a tordai csatát készítették elő. 
h 2. páncéloshadosztály parancsnoka, Zsedényi Zoltán vezérőrnagy 1944. augusztus 

30-án (Esze emlékiratai szerint 29-én) vette a parancsot a hadosztály átvezényléséről 
Kárpátaljáról Észak-Erdélybe. Tokaj körzetében gyülekeztette mindazon csapatrészeit, 
amelyek nem vasúti szállítással kerülnek majd az új hadműveleti területre.93 Függetlenül 
attól, hogy mely csapatrészek milyen módon hajtanak vége menetet, Zsedényi szeptem
ber 3-ára rendelt el (beérkezés utáni) készenlétet Szamosújvár (Gherla) térségében.94 

A hadosztály első, keréken útba induló részlege a 2. páncélos utászzászlóalj volt. 
Szeptember l-jén a Huszt-Beregszász-Csap menetvonalon beérkezett Tokajra, másnap 
reggel továbbindult Észak-Erdélybe, ahová 3-án érkezett be a Nyíregyháza-Szatmárné-
meti-Szamos-mente-Szamosújvár menetvonalon.95 

90 Erdélyi hadműveletek 17. lap. In: 25. ho. 22. lap. 
91 Erdélyi hadmüveletek 18. lap. In: 25. ho. 23. lap. 
92 Uo. 
93 Esze 26. o. Megjegyzendő, hogy a 29-i adat elentmond az 59. jegyzetben idézett 30-i adatnak. Megítélé

sünk szerint a 30-ai adat a helytálló, Esze százados emlékirataiban egy napot téved, s a hadosztály kivonásáról, 
illetve gyülekeztetéséről szóló parancsok egy napon keletkeztek. 

94 Uo. 
95 Uo. 
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Szeptember 4-én a 2. páncéloshadosztály megkapta a harcfeladatot: Feketelak (Lacu) 
körzetéből harcbalépve törje át a román határvédelmet, közelebbi feladatként foglalja el 
Nagysármást (Sarmasu), támadási célként érje el Marosludast (Ludus), vegyen birtokba 
átjárókat az Aranyoson annak torkolatánál és a Maroson Marosludasnál, majd távolabbi 
feladatként folytassa támadását a Vöröstorony-szoros birtokba vételére, a szovjet főerők 
beérkezése előtt.96 

Esze Jenő szeptember 4-i feladatszabásra vonatkozó adatát azonban kritikával kell 
kezelnünk. Láttuk a korábbi fejezetekben, hogy a 2. magyar hadsereg támadását eredeti
leg 4-ére tervezték, annak megindítását aznap halasztották 5-én hajnalra. Ez kizárja, 
hogy a feladatszabás 4-én történt volna meg. Tekintettel arra, hogy a 2. páncéloshadosz
tálynak 3-án kellett készenlétét elérnie (Esze erre vonatkozó adatát a magunk részéről el
fogadjuk), a 2. páncéloshadosztály részére a harcparancs kiadásának legkésőbb 3-án meg 
kellett történnie. Láttuk azt is, hogy a támadásra vonatkozó feladatszabás(ok) már ennél 
korábban megtörténtek, így azt valószínűsítjük, hogy a 2. páncéloshadosztály parancs
noka már 3-a előtt feladatot, de legalább előzetes intézkedést kapott a támadásban való 
részvételre vonatkozóan. Az, hogy 3-át megelőzően a hadosztály zöme még menetben 
volt, nem befolyásolhatta a feladat vételét. 

Ugyancsak kritikával kell szemlélnünk azt a megjelölést, hogy Feketelak körzetéből 
lépjen harcba, ugyanis a harcbavetés terepszakaszát két terepponttal (ami két község is 
lehet) határozzák meg, ami a harcbalépés vonalának két szélső pontja. Feketelak olyan 
értelemben elfogadható volna, hogy ott jelölték ki a támadás súlyképzését, egyben egy 
áttörési pontot határoztak meg a hadosztály számára. Elfogadható volna, ha szemben jól 
megerődített, erős védelmet kellett volna a hadosztálynak áttörnie. Azt azonban a szem
ben álló 4. román hadsereg anyagából tudjuk, hogy erről szó sem volt. A szóban forgó 
határszakaszon csupán a 7. határörezred 1. zászlóalja állt, az is nagy szélességben el
nyújtott, inkább határőrizeti, mint határvédelmi állásokban. Nagysármásig nem is bo
csátkozott harcba, addig azonnal visszavonult.97 Ez pedig erősen csökkenti annak való
színűségét, hogy egy teljes páncéloshadosztályt egy áttörési pont kijelölésével kellett 
volna erős súlyképzésre utasítani. Ennek végiggondolásával Feketelakot úgy tekintjük, 
mint azt a pontot a terepen, amely a támadás megindításának tengelyét jelölte ki, nagyjá
ból a harcbavetés terepszakaszának középpontjában. 

Esze Jenő azt írja, hogy a románok összevonták erőiket a 2. páncéloshadosztály sáv
jában és szívósan védekezve vonultak vissza. Ennek minden más forrás ellentmond, leg
főképpen a 4. román hadsereg anyaga. Annak ismeretében, hogy a román munkák álta
lában eltúlozzák a román csapatok harci teljesítményét, a magunk részéről a román 
adatot fogadjuk el, miszerint a 2. páncéloshadosztály támadását az egyetlen ott lévő ro
mán határőrzászlóalj meg sem kísérelte felfogni, hanem azonnal visszavonult Nagysár
másig, csatlakozott ezredéhez, s annak kötelékében vette fel a harcot.98 

Esze 28. o. 
AR 80. o. 
Esze 29. o.; AR 80. o. 
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A 2. páncélos utászzászlóaljnak már az első napon „munkája akadt". Gyeké (Geaca, 
Feketelak szomszédfaluja a határ román oldalán) határában a Hódos patakon átvezető 
fahíd csekély teherbíró képessége miatt kitérő dorongutat épített." 

Nagysármás elfoglalása után a 2. páncéloshadosztály legközelebb csak Mezőtóháttól 
(Taureni) délre ütközött jelentős ellenállásba. A román 91. gyalogezred védte a Ludas 
patak alsó folyását szegélyző erdős, alacsony hegyeken a marosludasi Maros
átkelőhelyet. Állásaiba vonult vissza észak felől a 7., északkeletről a 6. határőrezred is. 
A harc a román védelem áttörésére sötétedésig tartott, az éjszaka leple alatt a románok 
kiürítették állásaikat, egyben Marosludast.I(K) A városba 6-ára virradóra a 2. páncélos 
utászzászlóalj vonult be elsőként, a közúti és vasúti hidakat azonban a román utóvédek 
felrobbantották. A zászlóalj második komolyabb feladata így a közúti híd szükségeszkö
zökkel való áthidalása volt.101 A helyreállítás azonban nem ígérkezett gyorsnak, így Esze 
százados harcfelderítést rendelt el keleti irányban a Maros mentén. Hamarosan jelentést 
kapott, hogy a kutyfalvai (Cuci) hidat, 5 km-re Marosludastól a románoknak még nem 
sikerült felrobbantaniuk. A 2/3. páncélos utászszázad rajtaütött a kutyfalvai közúti és a 
marosbogáti (Bogata) vasúti híd robbantásának előkészítésén dolgozó románokon, s 
mindkét hidat épségben birtokba vette. Ez volt a műszakiak első, harccal végrehajtott 
feladata a 2. hadsereg támadása során. A zászlóaljparancsnok ezt jelentette a hadosztály 
törzsének, s a magyar harckocsik e két hídon keltek át a Maros bal (déli) partjára.102 

A 2. hadsereg másutt is beleütközött felrobbantott hidakba. Ezeket az 1., 7. és 9. tá
bori pót utászszázadok állították helyre, mint az Aranyoson Tordánál átívelő hidat is. A 
7. és 9. század a 7. és 9. tábori póthadosztály, az 1. század az 1. pót gyalogezred kötelé
kébe tartozott. Az utóbbit szállító vasúti szerelvény 5-én érkezett be.103 

Szeptember 6-án és 7-én a 2. páncéloshadosztály súlyos harcokat vívott a Maros és a 
Kis-Küküllő között, Magyarbükkös (Bichis) és Magyarózd (Ozd) térségében. Ott a ro
mán hadseregnek hasonlóan nagy tüzérségi lőtere volt, mint a Honvédségnek a 
hajmáskéri. A román tanalakulatok az ott lévő, oktatásra és gyakorlásra használt löve
gekkel, kihasználva, hogy a tűzvezetéshez szükséges koordinátákkal eleve rendelkeztek, 
lényegesen lelassították a 2. páncéloshadosztály előretörését. A lőteret és környékét a 
magyar csapatok csak 7-én estére tudták teljesen birtokba venni.104 

7-én a 2. páncélos utászzászlóalj parancsot kapott egy hídfő berendezésére a Maros bal-
(déli) partján Marosludastól délre, valamint a Maroson átívelő hidak robbantásra történő 
előkészítésére Maroslekence (Lechinta) és Marosludas között. Ez az intézkedés már a 2. 
hadsereg tervezett visszavonásával állt kapcsolatban a Maros-vonalra.105 

99 Esze 29. o. 
100 Uo. 
101 Esze 30. o. 
102 Uo. 
103 Vidos 33. o. 
104 Esze 31.0.; AR 80. o. 
105 Esze 32. o. 
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A 2. páncéloshadosztály lánctalpas részei szeptember 9/10-én éjszaka befejezték átke
lésüket a folyó jobb- (északi) partjára a helyreállított marosludasi közúti hídon. A harcoló 
gyalogos utóvédek csak 11-ére fejezték be a visszavonulást a Maros mögé.106 

9-én Marosludasig (keletről) a Gruppe Siebenbürgen kötelékébe tartozó 16. SS-
utászszázad (a 8. SS-lovashadosztály 16. lovasezredéből) átvette a Maros vonalának (mű
szaki) biztosítását a 2. páncélos utászzászlóaljtól. A magyar műszakiak ekkorra előkészí
tették a hidakat robbantásra.107 

10-én a 2. páncéloshadosztályt kivonták az arcvonalból. Egyelőre Nagysármás 
(Sarmasu) körzetében gyülekeztették, pihentetés és feltöltés céljából.108 A hadosztályt 
13-án vonták előre, vissza az arcvonalba. További feladatai már a következőkben be
mutatásra kerülő tordai csata részét képezték.109 

106 Esze 32. o. 
107 Uo.; Hingyi László adata. 
108 Esze 32-33. o.; A 2. páncéloshadosztály visszavonására vonatkozóan hadseregtartalékba: Esze 66. o. 
109 Esze 66. o. 
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István Ravasz 

MILITARY OPERATIONS IN TRANSYLVANIA, 
LATE SUMMER - EARLY AUTUMN 1944 

The Battle at Torda 

Summary 

This study in an abridged and revised variation of the 5th part of the author's PhD thesis under 
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 

La bataille de Torda 

Résumé 

Cet essai fait la 5émc 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 opé
rations militaires menées dans l'Est de la Hongrie, tout particulièrement la formation de la 2cmc 

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 con
tinuer 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 Schlacht von Torda 

Resümee 

Die Studie ist eine abgekürzte Variante des 5. 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 

Битва при Торда 

Резюме 

Статья содержит сокращенный вариант 5. 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 

ZAKAR PÉTER 

„ÁTKOZOTTAK LEGYENEK, AKIK A MAGYAR SZABADSÁG 
ELNYOMÁSÁRA TÖREKEDNEK..." 

Haynau mezőhegyesi áldozata: Gonzeczky János 

150 évvel ezelőtt a békés mezőhegyesi katolikus hívek arra lettek figyelmesek, hogy 
papjuk a császárért szóló imádság helyett egy hazafias szellemű imádságot mond el a 
szentmisék végeztével: 

„Ó Isten! Te, aki atyai szeretettel őrködsz a népek küldetése fölött, tekints végtelenül 
irgalmas szemeddel fenyegetett hazánkra! Nyújtsd ki hatalmas kezed határaink fölé és 
add, hogy háborítatlan békében megőrizzük földjeinket, amelyeket jóságod által atyáink 
megtartottak számunkra és a Te szent nevedben vívott harcokban oly sok évszázadon át 
hűen megőrizték; ahol szüleink, rokonaink, és barátaink földi maradványai nyugszanak 
és angyalod ébresztő szózatára várnak. Engedd meg, hogy az ellenséges fegyverektől 
szorongatott gyermekeid sóhajtása eljusson hozzád, tekints le a nyomorúságra, amely 
testvéreink ezreit nyomasztja; és arra az ártatlan vérre is, amely igazságos ítélöszékedhez 
bosszúért kiált! Szemeid tiszták, nem tekinthetnek a gonoszra, nem tűrik az álnokságot. 
Szégyenítsd meg az önkényt, amely azért kelt fel ellenünk, hogy a törvényt, az igazsá
gosságot és a szabadságot szétzúzza! Áldd meg azokat az embereket ennek a szándéknak 
a lelkületével, akik a mi ügyünket szolgálják ezekkel a nehézségekkel teli napokban, és 
feljebbvalóinkat, hogy ők mindenben ezen igazságosság szerint cselekedjenek! Te Isten 
vagy, a seregek leghatalmasabb Ura. Vezesd, erősítsd és bátorítsd a mi igaz ügyért har
coló csapatainkat, légy Te az ő erejük és védelmezd őket a harcok napjaiban! Add, hogy 
nemsokára felvirradjon felettünk a győzelem örömteli napja, azért, hogy nyugalom ural
kodhasson és hogy életünk végéig békés szívvel szolgáljunk Téged, Istenünk, és 
dicsőíthessük hatalmas nevedet, mindörökkön örökké, amen."1 

Ez az imádság is hozzájárult ahhoz, hogy a mezőhegyesi tábori lelkészt 1848-49-es 
szabadságharcunk vértanúi között tisztelhetjük. A fegyveres küzdelemre válaszként a 
császári hatóságok körülbelül 111 fő kivégzésével, több mint 1000 hazafi bebörtönzésé
vel és az egykori honvédség körülbelül 25-30%-ának a es. kir. hadseregbe történő beso-
rozásával válaszoltak. A kivégzettek között számos katonatiszt és politikus társaságában 
papokat és lelkészeket is találhatunk. Ezen utóbbi csoportba tartozott Gonzeczky János, 
a mezőhegyesi katonai ménesintézet lelkésze is. Az egykori vértanú emléke az 1940-es 
évekig széles körben ismert volt. Neve felbukkant olyan történészek munkáiban, mint 

Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Abszolutizmus kori iratok (a továbbiakban: Absz. ir.) Pesti 
es. kir. hadbíróság 1849-1/248 396. fol. Az imádságot saját fordításomban közlöm. 
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például Gracza György,2 illetve Kacziány Géza,3 de találkozhatunk vele olyan - ma már 
kevésbé ismert- szerzőknél is, mint például Sáfár László.4 Komoly előrelépést jelentett 
Hermann Egyed 1932-ben megjelent munkája.* Ő volt az első, aki a hadbírósági iratokat 
is látta, így a Gonzeczky elleni vizsgálatról elődeinél pontosabb képet tudott festeni. Az 
egykori tábori lelkész emlékének ébren tartásához jelentős mértékben hozzájárult Ker
tész Pál is, aki 1941-ben tette közzé Gonzeczky életrajzát,6 melynek megírása során 
mind a Szatmári egyházmegye levéltárának, mind pedig - ha nem is a teljesség igényé
vel - a mezőhegyesi plébánia levéltárának anyagát hasznosította. Csak a sztálinista tör
ténelemszemlélet térnyerésével veszett az egykori mezőhegyesi pap emléke a feledés 
homályába. Jellemző, hogy Andics Erzsébet nemzedékek szemléletét meghatározó (és 
eltorzító) művében7 a szabadságharc egyházi vértanúinak egyetlen mondatot sem szen
telt. A hatóságok a megemlékezéseket be is tiltották, így fordulat csak akkor következett 
be, amikor az 1980-as évektől kezdődően Bajnai István mezőhegyesi plébános felkarolta 
Gonzeczky emlékének ápolását, amit az utóbbi években kiadott és általa szerkesztett há
rom kis helytörténeti kiadvány is bizonyít.8 E sorok írója 1994-ben a magyar hadügymi
nisztérium iratanyagában található forrásokkal egészítette ki az addigi kutatási eredmé
nyeket, Spira György pedig egy 1998-ban megjelent munkájában idézte fel a tragikus 
eseményt.10 A számos publikáció ellenére is még bőven maradt az egykori mezőhegyesi 
tábori lelkész életével kapcsolatban feltárásra váró forrás, így halálának 150. évforduló
ján indokoltnak tűnik még egyszer áttekinteni tragikus életútját. 

Gonzeczky János nyugalmazott katonacsaládban született 1803. november 4-én Bu
dán. Anyja, Czigler Rozina egy budai német polgár leánya volt, apja Gonzeczky Sebes
tyén lengyel ősökkel büszkélkedhetett. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemp
lomban keresztelte meg Lubsits Ignác plébános. Tanulmányait Máramarosszigeten és 
Szatmáron végezte jeles eredménnyel. 1828. április 5-én szentelte pappá Hám János 
szatmári püspök." Rövid ideig tartó szatmári káplánkodás után 1829. március 5-től kez
dődően a 39. Dom Miguel sorgyalogezred tábori lelkészeként teljesített szolgálatot. Az 
ezred toborzási központja Debrecenben működött, így legénysége zömében magyar 

2 

Gracza György: Az I848-^9-iki magyar szabadságharcz története. V. k. Budapest, é. n. 870. o. 
Kacziány Géza: Magyar vértanúk könyve. Budapest, 1906. (a továbbiakban: Kacziány 1906.) 100. o. 
Sáfár László: A pesti vértanukról. Budapest, 1899. 16. o. 
Hermann Egyed: A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolutizmus idejében. 

Gödöllő, 1932. (a továbbiakban: Hermann E. 1932.) 39-41. o. 
Kertész Pál: Emlékezés Gonzeczky János szatmáregyházmegyei papról, 1848-49. szabadságharcunk 

vértanújáról. Budapest, 1941. (A továbbiakban: Kertész 1941.) 
Dr. Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-494}en. Budapest, 1949. 
A mezőhegyesi 200 éves katolikus egyházközség története. (S. a. r. Bajnai István.) [Mezőhegyes, 1990.] 15-17. 

o.; Bajnai István: A mezőhegyesi katolikus egyházközség története (1785-1995). [Mezőhegyes, 1998.] (a to
vábbiakban: Bajnai 1998.) 15-20. o.; Bajnai Beké István: Gonzeczky János és az 1848/49-es szabadságharc. 
Gonzeczky János mezőhegyesi tábori lelkész emlékére, mártírhalála 150. évfordulójára. Mezőhegyes, 1999 (a 
továbbiakban: Bajnai 1999.). Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Bajnai István mezőhegyesi római katoli
kus esperes-plébánosnak, aki a plébániai levéltár iratainak tanulmányozását számomra lehetővé tette. 

Q 

Zakar Péter: Haynau kedvence. In: „Nem búcsúzom..." Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. Szeged, 
1994. 79-84. o. (Belvedere Méridionale Kiskönyvtár 7.) 

I Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. [Budapest,] 1998. 675. o. 
II Bajnai 1999. 15. o.; Kertész 1941. 15. o. 
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anyanyelvű volt. 1837. szeptember 30-án - saját kérésére - visszahelyezték a Szatmári 
egyházmegyébe.12 

A szokatlan visszatérés oka Gonzeczky nagyszabású tervében keresendő: le akarta 
telepíteni Szatmáron az isteni szeretetről nevezett zárdaszüzeket, akik Johann Michael 
Leonhard apostoli tábori helynök (tábori püspök) 200 000 forintos alapítványának szán
déka szerint közlegények és tizedesek leány gyermekeit nevelték volna. Gonzeczky ja
vasolta a tábori püspöknek az intézet Szatmárra helyezését, és az ő kérésére vállalta el 
Hám János szatmári püspök az intézet felügyeletét. Közbenjárására a város egy 3965 
négyszögöl terjedelmű telekkel, 10 000 forinttal és építőanyaggal járult hozzá a vállalko
zás sikeréhez. Leonhard és Hám szívós küzdelmének eredményeképpen végül a bécsi 
haditanács is áldását adta az építkezésre. Az építkezési munkálatokat Hám kérésére 
Gonzeczky felügyelte, s eközben a szatmári gimnáziumban is tanított.13 

1842. február 26-án visszatért a katonasághoz: először a 2. Lajos bajor király drago-
nyosezrednél szolgált, majd egy 1844. május 24-én kelt rendelettel áthelyezték a 
mezőhegyesi katonai ménesintézethez. Gonzeczky 1844. június 17-én érkezett Mezőhe
gyesre. Négy nappal később vette át leltár szerint a kápolnát és az istentiszteletekhez 
szükséges eszközöket. Precíz paphoz illően az év végére elkészítette a protokullumok 
kimutatását. A rá jellemző pontossággal megállapította, hogy a régi jegyzőkönyvek rossz 
állapotban vannak, de a ménesintézet parancsnoksága újra beköttette őket. Az új 
protokollumokat viszont közepes állapotban találta, ezek bekötésére még nem volt szük
ség. Ekkor már javában folytak a Ferdinand Handl építész tervei alapján megkezdődött 
templomépítési munkálatok. Mezőhegyesen a ménesintézet megalapításától, 1785-től 
kezdődően teljesítettek szolgálatot tábori lelkészek, de ekkor még a parancsnoki épület
ben található kápolnában mutatták be a szentmiséket. A lakosság lélekszámának növe
kedésével egyetemben szükségessé váló templomépítési munkálatok 1844. március 16-
án kezdődtek meg, Az 1845-ben tető alá került klasszicista épület ma már „műemlék 
jellegű építmény".14 

Gonzeczky 1846 májusában már arról tett jelentést feletteseinek, hogy amennyiben 
nem jön közbe semmi, akkor a templom építése június végére befejeződik. Érdeklődött, 
hogy a templom consecratio-jára (felszentelésére) vagy pusztán benedictio-ra (megáldá
sára) lesz-e szükség, és jelentette, hogy a szertartással kapcsolatos költségeket a 
ménesintézet vezetése nem kívánja magára vállalni. Az Apostoli Tábori Helynökség vá
laszában leszögezte, hogy a ménesintézet parancsnokságától függ, hogy a templomot 
konszekráltatni akarja, vagy megelégszik a benedikcióval, mivel „átépített" templomot 
(utalás a kápolnára) nem kell mindenképpen felszentelni. Ha a felszentelés mellett dön
tenének, akkor arra Lonovics József csanádi megyéspüspököt kellene felkérni, a temp-

Österreiches Staatsarchiv Kriegsarchiv Wien (a továbbiakban: KA) Personalevidenzen Sp. 4/1. 
Schematismus der k.k. Militärgeistlichkeit (a továbbiakban: Schein. Milgeist.) I. k. 67. o. Bécsi kutatásainkat 
1998-ban a MÖB CH-ösztöndíja tette lehetővé. 

13 Kertész 1941. 19-30. o. 
14 KA Schem. Milgeist. I. k. 133., 311. o.; Bajnai 1998. 10-13. o. A kápolna átvételéről: Inventarium. Me

zőhegyes, 1844. június 21. Jellemző, hogy minden évben elkészítette kimutatását arról, hány anyakönyvi ívet 
használt el és mennyi üres ív maradt meg további használatra. A protokollumokról: Consignation über der 
obigen [K. k. Mezőhegyeser Militair] Feld Kapelle befindlichen Protocolle. Mezőhegyes, 1844. december 31. 
Mindkét irat: Mezőhegyesi r. k. plébánia levéltára. Leltárak, d. sz. 
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lom megáldását viszont a magyarországi tábori főlelkész, Czigler Ignác, vagy - a kellő 
felhatalmazások birtokában - maga Gonzeczky is elvégezheti.15 A fiskális szempontok 
döntöttek: a templom benedikcióját 1846. június 12-én vasárnap végül is Gonzeczky vé
gezte el.16 Természetesen rá hárult a templom felszerelésének a feladata is. A templom 
patrónusának, Szent Györgynek a hatalmas oltárképét Pesky József pesti akadémiai ta
nárral festette meg. A legtöbb berendezési tárgyat Gonzeczky Bécsből hozatta, az orgo
nát pedig a neves aradi orgonaépítővel, Wegenstein Lipóttal készíttette.17 

Az újonnan kinevezett lelkész nehéz anyagi helyzetére jellemző, hogy már 1844. július 
27-én kelt levelében szorgalmazta ellátása javítását.18 Igaz, hogy Mezőhegyesen évi 210 
forinttal többet keresett, mint Itáliában, előző állomáshelyén, de ott az alamizsnát is figye
lembe véve mégis magasabb volt az életszínvonala. Míg Itáliában egy bebútorozott lakása 
volt fürdőszobával együtt, addig Mezőhegyesen bútort kellett vásárolnia és lakását önerő
ből kellett takaríttatnia. Figyelembe véve utazásait is, éppenséggel nem került jobb anyagi 
helyzetbe. Érdekességként megjegyezzük még, hogy a kincstár évente 90 forintot elsik
kasztott Gonzeczky fizetéséből. Ő ugyanis 1844-től kezdődően 510 forintnyi zsoldot hú
zott,19 míg az 1821. szeptember 17-én, illetve 1824. november 20-án kelt császári rendele
tek évi 600 forintban határozták meg a mezőhegyesi tábori lelkész fizetését.20 

Rátérve Gonzeczky lelkipásztori tevékenységére, mindenekelőtt le kell szögeznünk, 
hogy ő az egyházi törvényeket tisztelő, mélyen vallásos pap volt. Erről tanúskodnak az 
egyházi anyakönyvek és számadások, amelyeknek pontos vezetésére mindenkor nagy 
gondot fordított. A rossz állapotban lévő egyházi ruhák és istentiszteleti szerek helyett 
újakat szerzett be. A megnövekedett kiadások fedezésére híveit is buzdította, és 1844. 
december l-jén bevezette a templomi perselyezést. Felügyelte a helyi iskolában folyó 
oktatást és egyúttal ő tartotta a hittanórákat is.21 Az idegen anyanyelvű katonákra való 
tekintettel vasárnaponként az evangéliumot nem csak magyarul, hanem németül és cse
hül is felolvasta. Elégedettek voltak Gonzeczky lelkipásztori munkájával egyházi elöljá
rói is. Czigler Ignác tábori főlelkész 1846. október 31-én kelt jellemzése szerint a latinul, 
magyarul, németül és valamennyire románul, illetve olaszul beszélő mezőhegyesi lelkész 
állásának betöltéséhez elégséges képességekkel és megfelelő képzettséggel bír. Erköl
csös életmódja mellett buzgó a lelkipásztorkodásban, szorgalmasan foglalkozik a bete
gekkel, jó eredménnyel oktatja a gyerekeket hittanra, prédikációi érthetőek és azokat 

Czigler Ignác-az Apostoli Tábori Helynökségnek. Buda, 1846. május 19. Eredeti tisztázat, mellette a 
tábori püspökség válaszának fogalmazványa (Bécs, 1846. május 23.) KA Apostolisches Feldvikariat 
Geschäftsakten 1846:535. 

Kertész Pál nagyon helyesen a templom megáldásáról írt, amelyre Czigler Ignác magyarországi tábori 
főlelkész felhatalmazása alapján került sor. Kertész 1941. 17. o., vö. Bajnai 1998. 14. o. 

17 Bajnai 1999. 18. o. 
18 

Czigler Ignác-Gonzeczky Jánosnak. Buda, 1844. október 7. Eredeti tisztázat. Mezőhegyesi római kato
likus plébánia. Vegyes iratok (a továbbiakban: Mez. végy. ir.) Eredeti iktatószáma: 677. 

19 
Gonzeczky János-A mezőhegyesi ménes[intézet] parancsnokságának. Mezőhegyes, 1849. január 5. Fo

galmazvány. Mez. végy. ir., szám nélkül. 
20 

Leonhard, Joh. Michael: Verfassung der Militär-Seelsorge in den k. k. österreichischen Staaten, mit 
Rücksicht auf die Rechte und Pflichten des Civil-Clerus in militär-geistlichen Angelegenheiten. Bécs, 1842. 
62-64. o. 

21 Kertész 1941. 16-17. o. 
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mindig megtartja. 1840-1850 között 464 keresztelés, 567 temetés és 45 esküvő volt 
Mezőhegyesen. 1848. augusztus 7-én adta össze például, a cseh származású Kari 
Pirschelt és Anna Elisabeth Wáradyt, de csak azt követően, hogy a szükséges igazolások 
és az ilyenkor szükséges háromszori előleges kihirdetés alóli felmentés ügyében eljárt.23 

Az 1848-as forradalmi hullám és az ennek következtében felgyorsuló polgári átala
kulás nem aratott osztatlan sikert a nagyobb részt idegen ajkú mezőhegyesi tisztikar kö
rében. A tisztek egyre halogatták a magyar alkotmányra való eskütételt, amiben talán az 
is szerepet játszhatott, hogy az osztrák minisztérium a magyarországi méneseket biro
dalmi tulajdonnak tekintette, és minden eszközzel igyekezett megakadályozni azt, hogy 
ezek magyar felügyelet alá kerüljenek.24 Októberben viszont az osztrák-magyar viszony 
már annyira kiéleződött, hogy a döntés elodázhatatlanná vált. Sántha Sándor Csanád 
megyei másodalispán felmérve a ménes földrajzi helyzetét, ami eleve reménytelenné tett 
minden ellenállást a magyar kormánnyal szemben, maga mellé vett 12 (!) nemzetőrt, „s 
azokkal mezőhegyesre menvén - tudósította olvasóit 1848. november 5-én a Pesti Hírlap 
egy névtelen levélírója - az ottani ménesintézetnél szolgáló katonai tisztséget b[áró] 
Boxberg commandírozóhoz [parancsnokhoz - Z. P.] gyűjtötte, s felszólította, hogy tegye 
le a hitet az alkotmányra, az általa előmutatott esküforma szerint; ellenkező esetre más
nap 3000 nemzetőrrel elfoglalja egész Mezőhegyest. Erre azonban nem volt szükség, 
mert a tisztikar megesküdött az alkotmányra, a nemzeti lobogókat kitűzte, s az épülete
ken Csanádot gúnyoló feketesárga színeket nemzetire festeti."25 

A tisztikar érzelmei azonban nem sokat változhattak, hiszen az aradi védbizottmány 
december 20-án azt jelentette Kossuth Lajosnak, hogy a mezőhegyesi ménesintézet 
tisztjei osztrák érzelműek, fegyvert rejtegetnek és a magyar katonákat román és ruszin 
katonákkal váltják fel. Az esküt csak a kényszer hatására letevő Friedrich Boxberg br. 
ezredest - Kossuth közbelépésére - „saját kérésére" decemberben nyugdíjazták és a mé
nes parancsnokságát Pándy Samu honvéd ezredes vette át.26 A császári érzelmű legény
ség ettől kezdve panaszkodott a helyi lelkész magatartására, noha annak érzelmei felől 
már 1848 őszén sem lehetnek kétségeink. Október 14-én Gonzeczky azt írta Jakob 
Dirnböck bécsi könyvkereskedőnek, hogy nem kapta meg az általa megrendelt könyve
ket, illetve folyóiratokat (egy Zeller nevű állatorvos a „Der Volksfreund" és a „Der 

" National Tabelle und Conduite Liste über saemtliche in Ungarn, Croatien, Slavonien und Banate 
angestellten k.k. Regiments- Invalidenhaus- Festungs- und Garnisons-Caplane im Jahre 1846. Buda, 1846. október 
31. KA Personalien Conduite Liste der Militärgeistlichen 1846-1859. Nr. 315. Gonzeczky viseleti jegyzékének 
forrásértékét növeli, hogy összeállítója, Czigler Ignác nem hallgatta el beosztottainak fogyatékosságait sem. 

23 HL VI. 34. K.k. ungarische Armee [sic!] Feldsuperiorat zu Ofen 1848-1849. 6. d. d. sz. 153-155. fol.; 
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) H 146 Vegyes iratok. 9. d. 2048. sz. 

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867. I. Abteilung. Die Ministerien des 
Revolutionsjahres 1848. 20. März 1848-21. November 1848. (S. a. r. és bev. Kletečka, Thomas.) Bécs, é. n. 
181., 188., 197. o. Jellemző, hogy Latour hadügyminiszter a május 10-i minisztertanácson szinte szó szerint 
megismételte egy nappal korábban a ménesintézetekkel kapcsolatban kifejtett véleményét. Ami a magyar felet 
illeti, Kossuth Lajos pénzügyminiszter már 1848. április 29-én sürgette Batthyány Lajos gróf miniszterelnököt, 
hogy a mezőhegyesi és a bábolnai méneseket vonják kincstári, azaz magyar kezelés alá. Kossuth Lajos Összes 
Munkái (a továbbiakban: KLÖM). XII. k. Kossuth Lajos 1848/49-ben. II. Kossuth Lajos az első felelős mi
nisztériumban 1848 április-szeptember. (S. a. r. Sinkovics István.) Budapest, 1957. 88. o. 

25 Pesti Hírlap 1. (1848. november 5.) 1041. o. 
26 KLÖM XIII. k. Kossuth Lajos 1848/49-ben III. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány 

élén. Első rész. 1848 szeptember-december. (S. a. r. Barta István.) Budapest, 1952. 875. o. 

— 789 — 



Narrenthurm" című újságokat rajta keresztül rendelte meg). Sürgette a korábbi megren
delések teljesítését, de azt is hozzátette, a jövőben nem kéri további könyvek megküldé
sét.27 Kétségtelen, hogy Gonzeczky 1848 decemberének végén elhagyta a misék végéről 
a császárért való imádkozást és azt egy hazafias imádsággal pótolta, majd 1849 márciu
sának közepétől a bevezetőben már idézett imádságot imádkozta el híveivel. 1849. janu
ár elején felolvasta a szószékről Kossuth december 22-én kelt, Magyarország népeit ál
talános népfelkelésre felszólító kiáltványát.28 Már februárban, egy Répásy Mihály 
tábornok jelenlétében tartott szentmisén úgy nyilatkozott, hogy „átkozott legyen az, aki 
az osztrák dinasztiának engedelmeskedik". A szentmisét követő ebéden Répásy tréfásan 
meg is jegyezte, hogy ezt a prédikációt Windisch-Grätznek nem lenne szabad meghall
gatnia.29 1849. március 31-én beküldte a magyar hadügyminisztériumba szokásos évne-
gyedi jelentését, de erről csak annyi derült ki mindeddig, hogy az illetékes tisztviselő 
(ekkor éppen Vidasics Ede tábori főlelkész) helyeslően tudomásul vette azt.30 

A húsvétot megelőző nagyböjtben Gonzeczky 878 hívét gyóntatta meg; Mezőhegyesen 
összesen 1263 fő vett részt a húsvéti ájtatatosságon. Április 15-én, húsvét utáni első vasár
napon viszont már arról prédikált, hogy „a bűnös uralkodóház beküldte bérenceit az or
szágba, azért hogy raboljanak, fosztogassanak és hogy testvéreinket megöljék". Ismét erő
teljesen fenyegette a scwarzgelbeket: „átkozottak legyenek azok, akik a magyar szabadság 
elnyomására törekednek és a bűnös dinasztiához ragaszkodnak", valamint „azok, akik a 
magyarok ügyének ellene szegülnek", „átkozott legyen a gyermek az anyaméhben, ame
lyik nem a magyarokkal tart".31 Április végén a szószékről kihirdette a függetlenségi nyi
latkozatot, majd egy hosszú beszédet tartott, amelyben különösen Magyarország független
ségének a fontosságát emelte ki. Április 21-én kelt jelentésében felszólalt a magyar nyelvű 
ügyvitel ellen, de ezt elöljárói elutasították, azzal érvelve, hogy a mezőhegyesi pap a ma
gyar nyelvben is kellő jártassággal bír. Május elején - a vett parancsnak megfelelően -
halotti anyakönyvi kivonatokat küldött be a hadügyminisztériumba.32 

Májusban különösen kiéleződött Kari Zappel őrmester és Gonzeczky viszonya. A mé
lyen császárhű horvát altiszt feladata volt többek között, hogy Gonzeczky felügyelete alatt 
a helyi iskolában oktassa a gyerekeket. Amikor Zappel egy ízben a kórusról elkezdett éne
kelni a császár üdvéért egy imádságot, a lelkész rákiáltott: ezt nem kellett volna énekelnie! 
Az őrmester igyekezett a pap prédikációit hatástalanítani, de erre kis híján ráfizetett. 
Gonzeczky ugyanis egy vádiratot készített ellene, amelyben összefoglalta vétkeit. Eszerint 
Zappel azt mesélte a gyerekeknek és a katonáknak, hogy az oroszok bejöhetnek Magyaror-

Gonzeczky János-Jakob Dirnböcknek. Mezőhegyes, 1848. október 14. Österreichische National
bibliothek. Handschriftensammlung. 96/23-1. 

28 Kossuth december 22-i felhívását közli KLÖM XIII. k. 839-843. o. 
29 

A februári miséről lásd Johann Warady vallomását a pesti cs. kir. hadbíróság előtt. Pest, 1849. szeptem
ber 14. HL Absz. ir. Pesti cs. kir. hadbíróság 1849-1/248. 386 fol. Répásy megjegyzése ugyanott Kari Zappel 
vallomásában (Pest, 1849. szeptember 30.) 389 - 390. fol. 

30 
Gonzeczky évnegyedi jelentése, illetve az arra küldött minisztériumi válasz : MOL H 75 1849:9688 (ik

tatókönyv, 10. k.), 1849:10076. 
31 

A húsvéti ájtatatosság adatai: MOL H 75 1849:25989 sz. melléklete. Franz Wippler és Josef Mayer 
hadnagyok, valamint Johann Haikelberg közlegény 1849. október l-jén tett vallomásait lásd a 29. sz. jegyzet
ben megadott helyen, 391-394. fol. 

32 MOL H 75 1849:9688 (iktatókönyv 10. k.), 1849:11529, 1849:13237 (iktatókönyv U. k.), 1849:25989. 
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szagra és Mezőhegyesre is. Más ízben arról beszélt, hogy Radetzky es. kir. tábornagy el
foglalta Magyarországot (sic!), ugyanakkor cáfolta Buda bevételének hírét. Mindig azt ál
lította, még nyilvánosan is, hogy a magyarok elbuknak és az osztrákok győznek, nem lépett 
át a honvédek közé, mert schwazgelb és horvát, végül Pest visszavételét követően azt 
mondta, hogy már három napja semmi öröme sincs. Zappelt e vádak alapján letartóztatták 
és a szegedi rögtönítélő törvényszék elé állították, ahol csak a hadjárat osztrák szempontból 
szerencsés befejezésének köszönhette, hogy megmenekült a haláltól.33 

Zappel és Gonzeczky konfliktusa egybeesett a ménesintézet korábbi parancsnokának 
Boxberg ezredesnek az országból történő kiutasításával is. Az erősen császári érzelmű, 
nyugalmazott ezredes a magyar kormánytól engedélyt kapott, hogy Bécsbe utazzon, mi
után aláírt egy nyilatkozatot, hogy a magyar kormány ellen sohasem fog fegyvert. Az 
utazási engedély érezhetően növelte Boxberg bátorságát, aki Pándy ezredes, 
ménesparancsnok beleegyezésével továbbra is Mezőhegyesen tartózkodott és hevesen 
agitált a magyar kormány, illetve a függetlenségi nyilatkozat ellen. Boxberg cseppet sem 
kívánatos tevékenysége Kossuth tudomására jutott, aki nyomban intézkedett az agilis 
főtiszt eltávolítása érdekében. Az egykori parancsnok május 28-án hagyta el Mezőhe
gyest, és Pesten keresztül Bécsbe utazott.34 

A magyar kormány az orosz beavatkozás ellensúlyozására keresztes háborút hirdetett 
és általános népfelkelésre hívta fel a lakosságot. A lelkészeknek 1849. május 27-től kez
dődően meghatározott napokon körmeneteket és szentbeszédeket kellett tartani, június 6-
ra pedig - felekezeti tekintet nélkül - országos böjtöt hirdettek. Horváth Mihály vallás-, 
és közoktatási miniszter rendeletének eleget téve Gonzeczky júniusban öt körmenetet 
tartott, amelyen a magyarok győzelméért imádkoztak, és ezek végeztével minden alka
lommal a szószékről felolvasta a cári hadsereg elleni keresztes hadjáratra felszólító 
proklamációt és Horváth Mihály forradalmi szellemű imádságát.35 

Nem csak a kortársak ítélték függetlenségi pártinak és erősen magyarbarátnak a 
mezőhegyesi lelkész tevékenységét. 1849. június 30-án kelt jelentésében maga Gonzecz
ky rajzolt plasztikus képet munkájáról: 

„lor Az egész évnegyed alatt az isteni szolgálat minden nap hét közben úgy mint vas
ár-, és ünnepnapon elvégeztetett, ezen ájtatatosságnál a szolgálattól ment tiszt urak, hi
vatalnokok és katonák, úgy a helybéli polgári állásúak, valamint a körüllévő pusztákról 
is, mindenkor sokan megjelentek, és az ájtatatosságba[n] épületesen részt vettek. 

2or A magos Vallás Minisztérium által kihirdetett nemzeti böjt, egyházi járat, ennek 
célja a népnek tudtára adatott, és az egész szorosan meg is tartatott. 

Kari Zappel vallomása (Pest, 1849. szeptember 30) illetve ez ügyben Gaal Eduárdhoz írt levele (Szeged, 
1849. szeptember 9.) a 29. sz. jegyzetben megadott helyen 381-383., és 389-390. fol. 

34 KLÖM XV. k. Kossuth Lajos 1848/49-ben V. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai 1849. április 15-
augusztus 15. (S. a. r. Barta István.) Budapest, 1955. 337. o. 

35 
Ferdinand Handl vallomása (Pest, 1849. október 1.) a 29. sz. jegyzetben megadott helyen 395-398. fol. 

Horváth Mihály lelkészekhez intézett rendeletét (Pest, 1849. május 18.) és a körmenetek után felolvasandó 
imádságot többek között közli: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. 1848-1849. 
(S. a. r. Pap Dénnes.) II. k. Pest, 1869. 452-458. o. 
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3or Az oskolázó gyermekek nem csak a rendes tanító által taníttattak, hanem maga a 
lelkész is naponként reggel úgy délután is két-két óra alatt a nagyobbak oktattattak [sic!], 
és pedig magyar és német nyelvben jó sikerrel. 

4er A betegek naponként a korházban meglátogattatnak, és a nehéz betegek a szentsé
gekkel láttatnak el. 

5ör A húsvéti gyónást, úgy az ájtatatosságot a különb vallásbéliek elvégezték, és 
ezeknek összes számok átnézetben alázatosan / ide mellékeltetik.36 

6or Az intézethez nem tartozó egyénekből e negyed év alatt egy sem halt meg, azért a 
jegyzőkönyv kivonatja sem küldethetik be."37 

Amiben a forradalom és a szabadságharc nem hozott átütő változást, az Gonzeczky 
anyagi helyzete volt. 1848-ban a magyar pénügyi kormányzat nem vont el évente 90 fo
rintot a fizetéséből, de a misékhez szükséges eszközök bevásárlására korábban folyósí
tott évi 76 írt segélyt megvonták tőle. Iskolai oktatás fejében viszont 38 frt. 20 kr. ütötte 
a markát. A hadügyminisztérium 1849. április 23-án kelt parancsa mérsékelten tovább 
emelte fizetését (780 frt/év), ami egy hadnagy illetményével egyezett meg.38 1849. júni
us 25-én, egy meglehetősen hosszú és bürokratikus eljárást követően a hadügyminiszté
rium hozzájárult ahhoz, hogy a misékhez szükséges olaj, tömjén, ostya, áldozati bor, il
letve a miseruhák mosatása fejében korábban már folyósított segélyt újra utalványozzák 
neki.39 A háborúval együtt járó drágaság miatt fizetésének reálértéke nem emelkedett. A 
szükséges élelmiszerek beszerzése és az egyházi előírások betartása 1849 nyarán már 
komoly problémát jelentett. Erről tanúskodik 1849. július 24-én kelt levele, amelyben a 
nagy drágaságra és ínségre való tekintettel felmentést kért Mednyánszky Cézár tábori 
főlelkésztől a böjti hústilalom alól. Mint írta, a törvényeket mindig tisztelte és a böjtöt is 
megtartotta, a drágaság azonban nem engedi a hívőt az ételben válogatni, „hanem az 
ember gondolkodni köteles, hogy csak valamit kapjon enni". Ezért kérte elöljáróját, en
gedélyezze neki, hogy „a böjti napokban ha egyebei kapni nem lehet, húst is" ehessen.40 

Mivel a tábori lelkészi szolgálatot a magyar hadseregben a szükséges egyházi felhatal
mazások híján szervezték meg, Mednyánszky a folyamodót kérésének teljesítése érdeké
ben a csanádi püspöki helynökséghez utasította.41 

Gonzeczky elfogásával és kivégzésével kapcsolatban több legenda keletkezett, ame
lyek cáfolatára az alábbiakban szeretnénk kitérni. A mezőhegyesi tábori lelkész 1849. 
augusztus 6-án még megeskette Macsurek Ágostont Hönsch Annával, 7-én délelőtt pe
dig még eltemetett egy cseh nemzetiségű ménesintézeti szolgát, ezt követően viszont le
tartóztatták. Scheffer Ferenc egykori mezőhegyesi plébános kutatásai során arra a követ
keztetésre jutott, hogy Gonzeczkyt maga Pándy Samu jelentette fel, menteni akarván a 
maga irháját.42 Ez azonban aligha felel meg a valóságnak. Gottschlig es. kir. százados 

Erre a mellékletre hivatkoztunk a 32. sz. jegyzet utoljára hivatkozott iratában. 
37 

Gonzeczky János-A magos Hadügyminisztérium Tábori Lelkészet Osztályához. Mezőhegyes, 1849. jú
nius 30. MOL H 75 1849:25989. Eredeti tisztázat. 

38 MOL H 75 1849:784. 
39 MOL H 75 1849:18760. 
40 Gonzeczky János-Mednyánszky Cézárnak. Mezőhegyes, 1849. július 24. MOL H 75 1849:25627. 
41 [Mednyánszky Cézár]-Gonzeczky Jánosnak. Szeged, 1849. július 27. MOL H 75 1849:26354. 
A1 Bajnai 1998. 16. o. 
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1849. Junius 21-én kelt jelentése szerint miután Boxberg ezredes egy osztály lovassággal 
augusztus 8-án vagy 9-én visszafoglalta a ménest, öt Haynauhoz küldték a besenyői (új-
besenyői) főhadiszállásra , azzal a kéréssel, hogy a lovasosztályt a ménes biztosítása ér
dekében hagyják helyben. Haynau parancsára ő nevezett meg három embert, akiket ma
gyar érzelműnek tartott: Johann Warady főhadnagyot, dr. David Wachtel főorvost és 
Gonzeczky Jánost. Gottschlig véleményét a vizsgálatot vezető Schönbach hadbíró szá
zados is magáévá tette a vizsgálat összegzéséről készített előterjesztésében, így a hadbí
rósági iratok egyértelműen bizonyítják, hogy a letartóztatásra Gottschlig információi 
alapján, Haynau parancsára került sor.43 

Gonzeczky ügyének alakulását viszonylag jól nyomon tudjuk követni, mivel a vizs
gálati anyagok szinte kivétel nélkül rendelkezésünkre állnak. A megtorlás jogi megala
pozását V. Ferdinánd Schönbrunnban kelt, 1848. október 3-án kibocsátott manifesztuma 
szolgáltatta. Ez feloszlatta a magyar országgyűlést, Jellačic bárót teljhatalmú es. kir. 
biztossá nevezte ki, Magyarországot pedig hadi törvények alá vetette. A cs. kir. hatósá
gok szerint mindenki, aki ezt követően (Magyarországon 1848. október 8, Erdélyben 
1848. október 18.) engedelmeskedett a magyar hatóságoknak az pártütő és hazaáruló 
volt. Noha a megtorlás már a szabadságharc alatt megkezdődött, a honvédség fegyver
letételét követő tömeges megtorlás alapelveit Haynau cs. kir. táborszernagy, a magyaror
szági cs. kir. csapatok főparancsnoka 1849. július l-jén Győrött kiadott kiáltványa fek
tette le. Ez a kiáltvány olyan rögtönítélő haditörvényszékek felállításáról rendelkezett, 
amelyeknek hatásköre a katonákra és a civilekre egyaránt kiterjedt. Meghatározta azok 
körét, akikkel szemben eljárást kellett kezdeményezni, oly módon, hogy szinte minden
ki, aki nem támogatta a cs. kir. erőket és azok szövetségeseit, az büntethetővé vált.44 

Haynau fentebb már idézett, 1849. július l-jén kelt proklamációjából a Gonzeczky el
len lefolytatott vizsgálat vonatkozásában különösen az alábbi részeket kell kiemelnünk. 
Rögtönítélő eljárásnak kell alávetni azt, aki „a népet lázadásra csábítja,... a pártütő kor
mánytól vagy az általa kinevezett biztosoktól még parancsot elfogad, vagy annak engedel
meskedik,... a hozzája bocsátott proklamációit vagy egyéb rendeléseit a cs. kir. polgári és 
katonai hatóságoknak, melyeket közhírré tenni hivatalos állásánál fogva köteles kihirdetni, 
elmulasztja, vagy azokat elsikkasztja,... a népfelkelést a cs. kir. ausztriai vagy cs. orosz se
regek ellen felhívja, rendezi, vagy vezérli..." Külön kitért a kiáltvány arra, hogy eljárást kell 
kezdeményezni mindazok ellen, akik császári kormányhoz hü személyek elítélésében, 
megbüntetésében, illetve az ilyen jellegű jogi eljáráshoz kapcsolódó cselekményekben (pl. 
vagyonelkobzás) vesznek részt. A rendkívüli haditörvényszékeket Haynau arra utasította, 
hogy több „bűntett" fennforgása esetén a főbűntett kivizsgálására szorítkozzanak. A bíró
ságok így lelkészek esetén elsősorban a felségsértő beszédek illetve cselekmények után 
kutattak, amelyek halálos büntetést vontak maguk után. 

Gottschlig százados-K.k. Militair Districts Commando zu Pest. Pest, 1849. augusztus 21. HL Absz. ir. 
Pesti cs. kir. hadbíróság. 1849-1/248. 376-377. fol. 

44 Hermann Róbert: Megtorlás Heves és Külső-Szolnok vármegyében, 1849-1851. In: Mátrai tanulmá
nyok. (Szerk. Horváth László.) Gyöngyös, 1995. 124-132. o. 

Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott Legfelsőbb Manifestumok és Szózatoknak, valamint 
a cs. kir. hadsereg főparancsnokai által Magyarországban kiadott Hirdetményeknek. Buda, 1849. I. füzet 96-
98. o., II. füzet 98-108. o. 
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Haynau szándéka eredetileg az volt, hogy a magyar hadseregben szolgálatot teljesítő 
egykori cs. kir. tiszteket kivégezteti. Ez elég baljós előjelű szándék a hadlelkészek vo
natkozásában is, ha figyelembe vesszük, hogy a tábori lelkészeknek nem volt meghatá
rozott katonai rangjuk, de a tisztek között tartották őket számon. Az osztrák miniszterta
nács azonban némileg megkötötte a táborszernagy kezét, amikor augusztus 20-i 
határozatával arra utasította, hogy a meghozott ítéleteket ne hajtassa azonnal végre. 
Haynau augusztus 31-én négy kategóriát állított fel a hadbíróság elé citálandókkal kap
csolatban: 1) honvéd tábornokok, 2) kormánytagok, illetve a trónfosztásban kulcsszere
petjátszott személyek, 3) a honvédségben szolgált volt cs. kir. tisztek, 4) mindazok, akik 
1849. április 14-ét követően a magyar kormány mellett kiemelkedő tevékenységet fej
tettek ki. Időközben megszervezték azt a 18 vésztörvényszéket, ahol az emigránsokat is 
figyelembe véve kb. 2240 főt vonhattak eljárás alá. A megtorlás legerősebb hulláma 
1849. október 6-án vette kezdetét Batthyány Lajos gróf kivégzésével. Ebbe a sorozatba 
esett bele a mezőhegyesi lelkész ügye is. Gonzeczkyt az elsők között szállították Pestre a 
hadbírósági eljárás lefolytatása végett. A pesti cs. kir. rendkívüli haditörvényszéket 
1849. augusztus 12-én állították fel és a mezőhegyesi lelkész már augusztus 13-án vizs
gálati fogságban volt.4 

Gonzeczky ügyében először Karl Müller lovaskapitány tett vallomást 1849. augusz
tus 24-én, felidézve a lelkész 1849. április 15-i prédikációjának súlyosan felségsértő so
rait, amely szerint átkozottak azok, akik az osztrák dinasztia hívei. További terhelő ada
tokra nem emlékezett, csak általánosságban hangsúlyozta, hogy a lelkész egész 
prédikációját ennek a témának szentelte.47 Ezt követően kapta kézhez a bíróság Kari 
Zappel cs. kir. őrmester szeptember 9-én kelt írásbeli vallomását. Eszerint Gonzeczky 
jóindulattal viseltetett a magyarok ügye iránt, de mindaddig, míg Boxberg báró volt a pa
rancsnok, jól mentek az ügyek. Abban a pillanatban, amikor a minisztérium Pándyt ne
vezte ki parancsnoknak a lelkész is teljesen a „rebellisek" hívévé vált. Elhagyta az ural
kodóért mondott imádságot és azt egy hazafias imádsággal pótolta. Az 1849. április 14-i 
trónfosztást önként kihirdette és megfenyegette a magyarok ellenségeit. Amikor a kórus
ról elkezdett a császárért énekelni egy imát, a lelkész rászólt, hogy ezt nem kellett volna 
énekelnie. Mint írta, igyekezett Gonzeczky beszédeit hatástalanítani, de ezért meg kellett 
szenvednie. Május 15-én Gonzeczky vádjai miatt letartóztatták (részletezte a vádponto
kat is) és a magyar forradalmi bíróság halálra ítélte. Ez azért is perdöntő volt, mert 
Haynau rendeletei szerint azokat, akik egy császárhű alattvalót a magyar bíróságok előtt 
feljelentettek, haditörvényszék elé kellett állítani.48 

Vádlott társai közül Gonzeczky ellen vallott Johann Wárady főhadnagy is 1849. 
szeptember 14-én. Mint mondta, Gonzeczky tábori lelkész prédikációiban a magyarok 
mellett nyilatkozott. Ő is felidézte az ominózus Répásy jelenlétében tartott februári mise 
néhány felségsértő gondolatát. Kiemelte, hogy a pap rendkívül indulatosan beszélt. Arra 

Hermann Róbert: Haynau táborszemagy. Múlt és Jövő 10(1999/2) 100-101. o. Individual Cosination 
über die seit Errichtung des Kriegsgerichtes nämlich 12lc" August bis Ende December 1849 zum Tode 
verurtheilten Arrestenten. Pest, 1850. június 14. HL Absz. ir. Pesti cs. kir. hadbíróság 1850-5/95. 80. fol. 

47 Karl Müller vallomása (Pest, 1849. augusztus 24.) HL Absz ir. Pesti cs. kir. hadbíróság 1849-1/248. 
378-379. fol. 

48 
Zappel leveléről lásd a 33. sz. jegyzetet! 
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is rámutatott, hogy a vádlott újságokból is olvasott fel kiáltványokat, ugyanakkor elis
merte, hogy ezt csak hallomásból tudta.49 Gonzeczky másik vádlott társa, dr David 
Wachtel főorvos viszont nem veszítette el a lélekjelenlétét. Ő szeptember 15-én azt val
lotta, hogy Gonzeczkyvel, akivel szolgálaton kívül csak ritkán találkozott, nem állt kö
zelebbi kapcsolatban. Foglalkozása nem engedte meg a templom meglátogatását (sic!) és 
így a lelkész prédikációi sem ismeretesek számára.50 

E napon került sor a vádlott pap első kihallgatására is. Gonzeczky előadta, hogy 1849 
július elején (a kihallgatás időpontjában már halott) Répásy tábornok parancsára misét 
mondott és utasításának megfelelően a szabadságról prédikált. Prédikációjában a szabad
ságot úgy értelmezte, hogy megszűnt a földesuraknak való alávetettség, de - vallomása 
szerint - a dinasztiát egy szóval sem említette. Elismerte, hogy február elején is prédi
kált, de azt állította, hogy a „Felséges Dinasztiáról" akkor sem tett említést. Kossuth de
cember 22-i kiáltványa felolvasásának tényét elismerte, de azzal mentegetőzött, hogy 
Pándy parancsára cselekedett, a Horváth Mihály-féle rendeletek részbeni teljesítését is 
elismerte, de hangoztatta, hogy eltért az előírásoktól, és Horváth forradalmi imádságát 
sem imádkozta el. Azt is megemlítette, hogy a proklamációkat olyan gyorsan olvasta fel, 
amilyen gyorsan csak tudta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, végezzen velük.51 

Szeptember 30-án Kari Zappel őrmester szóban is megerősítette korábbi, írásban tett 
vallomását. Hangoztatta, hogy a vádlott minden vasárnap, illetve ünnepnapon elmondta 
a magyar fegyverek győzelméért az imádságot. A trónfosztás és a függetlenség kihirde
tését követő prédikációjának felségsértő gondolatait szó szerint is felidézte, de emléke
zett a Répásy jelenlétében bemutatott február végi misére is és megismételte a magyar 
hatóságok vele szemben lefolytatott eljárásáról korábban már közölt adatokat is. 1849. 
október l-jén valószínűleg öt tanút hallgatott ki a bíróság. Anton Baumgarten vallomása 
azonban jelenleg sajnos nem található. Franz Wippler és Josef Mayer hadnagyok, vala
mint Johann Haikelberg közlegény egybehangzóan állították, hogy a mezőhegyesi tábori 
lelkész 1849. április 15-én több felségsértő kifejezéssel terhelt prédikációt tartott. 
Wippler szerint többször is megismételte, hogy átkozottak azok, akik a magyar szabad
ság elnyomására törekednek és a bűnös dinasztia hívei. Ezen túlmenően csak Haikelberg 
mondott annyit, hogy Gonzeczky megtartotta a magyarok győzelme érdekében elrendelt 
körmeneteket.52 Ferdinand Handl építész, akit 1844 áprilisában rendeltek Mezőhegyesre 
a templom építésére való tekintettel, adta meg a vádlottnak a kegyelemdöfést. Nem csak 
megerősítette a fentebb elhangzott terhelő vallomásokat, hanem újabb adatokkal is ki
egészítette azokat. Szerinte a lelkész valamennyi prédikációjában a lázadó kormány 
iránti engedelmességre szólította fel híveit. Átnyújtotta a hadbíróságnak Gonzeczky -
bevezetőben már idézett - hazafias imádságának egy példányát, és elmondta, hogy a 
vádlott aktív szerepet játszott a keresztes hadjáratban is, öt körmenetet tartott és a ma-

Johann Wárady vallomásáról lásd a 29. sz. jegyzetet! 
5 Dr. David Wachtel vallomása (Pest, 1849. szeptember 15.) a 29. sz. jegyzetben megadott helyen 387-

388. fol. 
Gonzeczky János vallomása (Pest, 1849. szeptember 15, illetve október 2.) a 29. sz. jegyzetben meg

adott helyen 401^02. fol. 
5 Franz Wippler, Josef Mayer és Johann Haikelberg vallomásának jelzetéről lásd a 31. sz. jegyzetet! 
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gyarok győzelméért imádkozott. Megerősítette a lázító prédikációk felolvasásának és a 
felségsértő prédikációk elmondásának a tényét is.53 

Ezután már csak arra volt szükség, hogy a vádlottat szembesítsék a tanúvallomások
kal. Erre 1849. október 2-án került sor. Miután ismertették vele Müller, Wárady és 
Wippler meglehetősen egybehangzó vallomását, továbbra is kitartott korábban tett val
lomása mellett, és tagadta, hogy a dinasztiát sértő kifejezésekkel illette volna. Ami az 
imádságokat illeti, beismerte, hogy 1848. december végétől elhagyta a császárért való 
imádságot, és azt egy másik, Johann Michael Leonhard tábori püspök imádságos köny
véből származó imádsággal cserélte fel. Beismerte azt is, hogy 1849 március közepétől a 
Handl által benyújtott imát mondta el a szentmisék után. Erről annyit közölt, hogy egy 
aradi futár útján, nyomtatott formában került hozzá, és azért imádkozta el a szentmisék 
után, mert azt mondták neki, hogy az országban mindenütt ezt imádkozzák. Elismerte a 
december 22-i Kossuth-féle proklamáció felolvasását is, miután felmutatták neki a Pester 
Zeitung december 29-i számát, de hangsúlyozta, hogy egyetlen szóval sem magyarázta 
azt. Mint mondta, Horváth Mihály proklamációját kétszer felolvasta, de nem fűzött hoz
zá magyarázatot. Négy körmenetet is tartott, de azokon nem a népfelkelésért, hanem 
csak a békéért imádkozott. Ezt követően olvasták fel neki Zappel és Handl vallomását. 
Zappel ügyében beismerte, hogy miután a gyerekek elmesélték neki, hogy az őrmester 
gyakran nyilatkozik az osztrákok mellett, ő ezt jelentette Pándy ezredesnek, aki paran
csot adott a vádirat összeállítására. Elismerte, hogy bűnös Zappel letartóztatásában, de 
hangoztatta, hogy nem számolt a következményekkel. A trónfosztást viszont nem hir
dette ki és nem is magyarázta híveinek. Handl és Zappel vallomásának felolvasását kö
vetően hamis tanúskodással vádolta őket. Végezetül beismerte azt is, hogy egy ízben rá
szólt Zappelra, amikor az a császárért elénekelt egy éneket, mint bevallotta, azért mert az 
intézet kompromittálódásától tartott. Miután ismét szembesítették Baumgarten és 
Wippler hadnagyok-, Handl építész-, Zappel őrmester-, és Haikel közlegény vallomásá
val, még mindig tagadta a felségsértés bűntettét. Ezt válaszolta: „Gott verzeihe Ihnen! 
Ich verzeihe es. Das habe ich nie gesagt. [Isten bocsássa meg nekik! Én megbocsátom. 
Sohasem mondtam azt.]" Különösképpen tagadta, hogy a trónfosztással kapcsolatban 
felolvasott volna valamit. Végül annyit tett hozzá vallomásához, hogy a két proklamációt 
illetve kifogásolt prédikációt a felkelők parancsára olvasta fel, illetve tartotta meg.54 

Schönbach hadbíró 1849. október 3-án összegezte a tanúvallomások alapján rekonst
ruálható tényállást, és megállapította, hogy a vádlott az 5. haditörvénycikk és Mária Te
rézia törvénykönyve 6. §-ának 3. artikulusa szerint felségsértés bűntettében vétkes. El
utasította Gonzeczky védekezését, aki a felkelők erőszakára és parancsaira hivatkozott. 
Úgy vélte, tekintetbe lehetett volna venni, ha a vádlott minden esetben pusztán csak pa
rancsot teljesített volna, de a tanúvallomások szerint a puszta parancsteljesítésen jócskán 
túlment. Súlyosbító körülményként vette figyelembe eddigi állását. Ennek alapján kötél 

Ferdinand Handl vallomásáról lásd a 35. sz. jegyzetet! 
Gonzeczky János vallomásáról lásd az 51. sz. jegyzetet! Goitschlig, Zappel, Gonzeczky vallomását, il

letve Scönbach hadbíró „votum"-át kivonatosan ismertette Hermann E. 1932. 39-40. o. 
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általi halálbüntetést javasolt, az ilyenkor automatikusan felmerülő vagyonelkobzással 
együtt.55 

A hadbíróság 1849. október 5-én egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztést. Az azt 
követő eseményekről elég sok legendás elemmel találkozhatunk történeti irodalmunk
ban. A Budapesti Hírlap 1889. november 3-i számában szemléletes leírást közölt 
Gonzeczky halálos ítéletének megerősítéséről: „Haynau környezetében senki nem volt, 
aki még csak megközelítőleg pártját fogta volna bármely felekezetű lelkésznek... 

[Haynau] Gonzeczky mezöhegyesi kincstári lelkészt Temesvárról ismerte, ahová 
rendesen évenkint több ízben lejött. Midőn a főhadbíró, Nedelkovich Euthym 
Gonzeczky halálos ítéletét megerősítés végett elhozta, Haynau sokáig vonakodott, a azt 
akarta, hogy a pör újból tárgyaltassék. Ezt pedig nem azért kívánta, mintha Gonzeczkyt 
megsajnálta volna, hanem leginkább azért, hogy szegény ember halálos félelme még to
vább tartson. Végre a hadbíró érvei győztek."56 

A leírás egyetlen szépséghibája, hogy az ítéletet nem Haynau, hanem Kempen altá
bornagy erősítette meg október 6-án, de ugyanakkor golyó általi halálra enyhítette. 
Gonzeczky nagy bátorságról és lelki nyugalomról tett tanúbizonyságot utolsó óráiban. 
Szombaton került a siralomházba, de egy császári katona közreműködésével egykori 
ordináriusa, az akkor éppen Pesten tartózkodó Hám János szatmári püspök közbenjárását 
kérte. A Bécsből Szatmárra hazatérő Hám, akit erélytelensége miatt az osztrák kormány 
lemondatott az esztergomi prímasi székről, minden feltűnés nélkül, Pesten a szervita 
rendházban húzta meg magát, amikor eljutott hozzá a kétségbeesett üzenet: „Jézus szent 
nevére kérem excellenciádat, mentse meg életemet. Gonzeczky." A püspök maga mellé 
vette oldalkanonokját és kihallgatásra jelentkezett Haynaunál. A táborszernagy átvette 
ugyan a kegyelmi kérvényt, de Gonzeczky életét nem akarta garantálni.57 

Gonzeczky ezen sikertelen szabadulási kísérlete tükröződhetett vissza torz formában 
Kacziány Gézánál, aki szerint Gonzeczkytől - a megkegyelmezés reményében - a cs. 
kir. hatóságok kicsaltak egy levelet, amelyben híveit a császár iránti hűségre ösztönzi és 
magát félrevezetett áldozatként tünteti fel. Kacziány ehhez óvatlanul még azt is hozzá
fűzte, hogy az osztrákok ezt a levelet kinyomtattatták és magyar, illetve német nyelven 
terjesztették.58 Spira György 1998-ban felújította ezt a koncepciót, igaz ő nem beszélt 
Gonzeczky állítólagos levelének a kinyomtatásáról.59 A levél létezéséhez azonban ko
moly kételyeket fűzhetünk. Először is, soha senki nem látta, sem írott sem nyomtatott 
formában. Másrészt a cs. kir. hatóságoknak 1849. október elején kisebb gondjuk is na-

3D HL Absz ir. Pesti cs. kir. hadbíróság 1849-1/248. 407-408. fol., másolata: Haus-, Hof-, und 
Staatsarchiv (a továbbiakban: HHStA) Kabinetsarchiv Geheimakten Nachlaß Schwarzenberg Kt. 10. Fasc. 
VIII. Nr. 402. 26-28. fol. 

56 Idézi Bajnai 1998. 16-17. o., vö. HL Absz. ir. Pesti cs. kir. hadbíróság 1849-1/248. 411. fol. Másolata: 
HHStA Kabinetsarchiv Geheimakten Nachlaß Schwarzenberg Kt. 10. Fasc. VIII. Nr. 402. 29-30. fol. 

lrsik Ferenc: Hám János a szent emlékű szatmári püspök élete. Átdolgozta és újabb adatokkal bővítette 
Bodnár Gáspár. Szatmárnémeti, 1903. 98-101. o.; Hermann E. 1932. 40-41. o. 

58 Kacziány 1906. 100. o. 
59 

Spira 1998. 675. o. Megjegyzendő, hogy az általa idézett források és feldolgozások közül egyedül 
Kacziány tesz említést erről az állítólagos levélről. Nem osztjuk Spira Györgynek azt a megállapítását sem, 
hogy Gonzeczky „egyedüli bűne" a függetlenségi nyilatkozat felolvasása volt, hiszen a hadbírósági iratok en
nek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. 
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gyobb volt annál, semhogy egykori forradalmároktól hűségnyilatkozatokat csikarjanak 
ki. Maga Gonzeczky sem utalt erre október 2-án tett vallomásában és a mezőhegyesi 
plébánia levéltárában sincs semmilyen erre utaló jel. Podolski, a es. kir. III. hadtest rend
őrfőnöke részletesen beszámolt Kari Noe-hoz intézett 1849. október 8-án kelt levelében 
a kivégzésekről. Eszerint a mezőhegyesi tábori lelkész rendkívüli lelki erővel bírt. Jóízű
en evett és ivott, a vesztőhelyen pedig egy percekig tartó beszédet mondott. Ebben iga
zságosnak mondta a rá kiszabott ítéletet, a bírónak - hangoztatta - nem szabad emiatt 
aggályoskodnia és beismerte, hogy a „korszak rajongása magával ragadta". Végezetül 
hallgatóságát a dinasztiához fűződő hűségre intette.60 

Podolski leírását egy ponton a Pressburger Zeitung is megerősíti. Az október 13-án 
megjelent számban ugyanis arról olvashatunk, hogy Gonzeczky „kiszolgált katonához 
méltó bátorsággal" halt meg, hiszen nem engedte, hogy szemeit bekötözzék.61 A kivég
zéséről Boross Mihály, illetve Mezösy László is közölt néhány részletet. Boross Mihály 
1880-ban publikált kötetében egyértelműen Pándy Somát okolta Gonzeczky letartóztatá
sa és kivégzése miatt. Szerinte Pándy a világosi katasztrófa után is meg akart maradni 
állásában, „de a megtörténteket eltagadni nem lehetvén, áldozat kellett, kire a bűnt rá
foghassa; feljelentette tehát Haynaunál, hogy a mezőhegyesi plébános, orvos, s egy 
Wárady nevű főhadnagytól - mint dühös magyaroktól tartván, kényszerítve volt paran
csainak kiadására". Boross szerint a vádlott pap bámulatos eréllyel védte magát, de mi
után egy szembesítés során Pándy szemébe mondta a vádakat, halálra ítélték. Gonzeczky 
„hevesen kitört a kétszínű feladó s igazságtalan ítélet ellen, s kivégzéséig roppant felin
dulásban maradt. Midőn halálra vitelekor az alsó folyosón végig ment felkiáltott a felső 
emeletre: »Isten veletek társak! Néhány perc múlva egyesülök Streithel!«"62 

Boross leírásának értéke éppen tévedéseiben rejlik. A periratok ugyanis egyértelmű
en bizonyítják, hogy a leírásban Zappel és Pándy teljesen összekeveredett nála, hiszen az 
egykori ménesparancsnokot nem is idézték meg az eljárás során. De honnan vette 
Boross, hogy Pándy az áruló? Minden bizonnyal magától Gonzeczkytól. Legalább is erre 
enged következtetni Mezösy László 1892-ben publikált visszaemlékezése. Mezösy már 
nem emlékezett pontosan az eseményekre, de elítéltetése előtt sokat beszélgetett 
Gonzeczkyval, így bizonyos lényeges momentumok mégis megragadtak benne. Egy íz
ben a lelkész azt mondta neki: „Pándy Sámuel ezredesem... nem fog idekerülni mihoz
zánk." Adjuk át a szót Mezősynek, aki az utolsók között beszélt az elítélttel: „Vasárnap 
este beeresztett hozzá a profosz búcsúzni; egy új koporsó volt a szobájában. »Megcsi
náltattam magamnak koporsómat, volt egy kis pénzem, legalább ne heverjek, mint állat, 
takaró nélkül«. Beszélgettünk, búcsúztunk vagy egy fél órát, igen nehezen eresztett el, de 
reám nézve kínos volt a további időzés. »Köszöntse Pándy ezredest odahaza barátom.« 
Ez volt utolsó szava, s elváltunk örökre." Két óra körül, mikor fegyveres kíséretével 

Podolsky-Karl Noe-hoz. Pest, 1849. október 8. Österreichisches Staatsarchiv Allgemeines 
Verwaltungsarchiv Nachlaß Bach név és d.sz. Erre a levélre Spira György is hivatkozott, csakhogy itt 
Gonzeczky állítólagos leveléről nem esett szó. A levél fénymásolatának megküldéséért Bonhardt Attilának 
ezúton is köszönetet mondok. 

61 Pressburger Zeitung Nr. 236 (1849. október 13) 1054., magyar fordítását közli Bajnai 1999. 21. o.; 
HernannE. 1932.41.0. 

Gyászlapok a magyar szabadságharc történetéből. (Összeállította Boross Mihály.) Székesfehérvár, é. n. 
[1880.] 92-93. o. Utalás az előzőleg kivégzett Streith Miklós vértesbogiári plébánosra. 
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utolsó útjára indult az elítélt, még megkocogtatta zárkájuk kis ablakát, de Mezősynek 
nem volt lelki ereje megszólalni, így a halálraítélt csak zárkatársával szólhatott: „»Én 
már három óra múlva nem leszek az élők közt, köszöntse a foglyokat, köszöntse lakótár
sait, szerettem volna még Mezősyvel is beszélni«" - mondta Gonzeczky.63 Vesztőhelyen 
elmondott ironikus szavait vádlott társai nem hallották a cellákban. 1849. október 8-án 
hajnali öt óra körül az udvarról a sorkatonaság mozgására lettek figyelmesek a foglyok, 
majd hamarosan fegyverropogás hallatszott. 

Egykori egyházmegyéjében nem feledkeztek meg a tragikus sorsú papról. Szepessy 
Sámuel máramarosi főesperes eljutatta Hám János szatmári püspökhöz Gonzeczky -
feltehetően utolsó - levelének másolatát, amelyben az kérte édesanyját és paptársait, 
hogy imádkozzanak érette. Hám október 16-án kelt körlevelében papjaihoz és híveihez 
fordult, hogy imádkozzanak Gonzeczky lelki üdvéért.64 

Gonzeczky tragédiáját több tényező egybeesése okozta. A mezőhegyesi ménesintézet 
császári érzelmű tisztikarával szemben a szabadságharc határozott és elkötelezett híve 
volt. Prédikációi és imádságai egyértelműen bizonyítják, hogy esetében nem pusztán pa
rancsteljesítésről, a magyar kormány rendeleteinek felolvasásáról beszélhetünk.65 

Zappellel kapcsolatos konfliktusa is ebből az ellentétből született. Szubjektíve az is hoz
zájárult tragédiájához, hogy az átlagosnál hamarabb került Haynau kezébe. A hadbírósá
gi vizsgálat alatt magányosan harcolt az életéért és fokról fokra be kellett ismernie a ko
rábban tagadott cselekményeket. Védekezése tehát túlságosan passzív volt, hiszen 
mindenképpen tanúkra lett volna szüksége ahhoz, hogy megmenekülhessen. Ugyanakkor 
a vizsgálatot vezető Schönbach hadbíró az enyhítő körülmények egy jelentős részét egy
szerűen nem vette figyelembe. Ez pedig annál lényegesebb, mivel hasonló procedúrák 
esetében más hadbírók a vádlott korábbi dinasztiahü prédikációit, vagy pl. a politikailag 
vitathatatlanul fennállott kényszerhelyzetet méltánylásra érdemesnek tartották. Szerepet 
játszott a korábban elítélt Zappel, valamint mindenek előtt Haynau bosszúvágya is. Ha a 
legendáktól el is tekintünk, Haynau mindenképpen élhetett volna kegyelmezési jogával 
Hám közbenjárását követően. Ő azonban ezúttal is nyugodt szívvel vállalta a kivégzés 
ódiumát a magyarországi forradalmi szellem elnyomása érdekében. Gonzeczky kivégzé
se így - hasonlóan a megtorlás más áldozataihoz - egyúttal jelképpé is magasztosult az 
utókor szemében. A német anyanyelvű, mélyen vallásos pap tragédiája egyúttal a sza
badságharc több száz egyházi résztvevőjére is felhívja figyelmünket.66 

Mezősy László: Az uj épületben. 1849. jul. 19. nov. 10-ig. In: 1848/49. Történelmi Lapok. 1. (1892. de
cember 1.) 23. sz. 239. o. 

Dánku Pál: A Szatmár vármegyei római katolikus papság szerepe a szabadságharcban. In: Forradalom 
és szabadságharc a Felsö-Tisza-vidékén. (Szerk. Takács Péter.) Nyíregyháza, 1998. 96. o. 

Ezt a téves álláspontot hirdeti többek között a mezőhegyesi lótenyésztés történetéről összeállított munka is: 
Mezőhegyes lótenyésztésének története 1785-től 1985-ig. (Szerk. Sz. Bozsik Nóra.) Mezőhegyes, 1985. 28. o. 

Mivel Gonzeczkyt feltehetően az Újépület udvarán hantolták el, halálának 150. évfordulóján Mezőhe
gyesenjelképes sírt szenteltek emlékének. (Bajnai Beké István szíves közlése.) 
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BALLÓ ISTVÁN 

ADALÉKOK MAGYARORSZÁG 1949-1953 KÖZÖTTI HÁBORÚS 
FELKÉSZÍTÉSÉRŐL, 

A VÁRHATÓ HADSZÍNTÉR ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

A II. világháború után Közép-Kelet-Európa - így Magyarország is - a Szovjetunió 
érdekszférájába került. E körülmény döntő módon határozta meg a térség országainak 
történelmi fejlődését. 

A Magyar Dolgozók Pártja katonapolitikai koncepcióját a szovjet politikai és katonai 
vezetés igényei, valamint a nemzetközi katonapolitikai helyzetből levont következtetések 
alapján alakították ki. A legfőbb feladatokat az ország háborús felkészítésében és a had
sereg gyorsított ütemű fejlesztésében látták. A megvalósítást 1949-ben kezdték el. 

A több mint 200 000 főre tervezett haderő fő csoportosítását a szárazföldi csapatoknál 
3 lövész- és egy gépesített hadtest, a légvédelmi- és repülőcsapatoknál pedig 2 vadászre
pülő-, 1 bombázó és 1 csatarepülő hadosztály alkotta. 

A hadsereg irreális mértékű átalakítása 1953-ig tartott. Sztálin halálát követően és a ko
reai háború befejezése után a nemzetközi kapcsolatokban - így az USA és a Szovjetunió vi
szonylatában is - kedvező változások indultak meg. A pozitív fejleményekben nagy szerepe 
volt az új szovjet vezetés (Malenkov, Hruscsov, Molotov, Mikoján) azon törekvésének, 
amely a nyugati országokkal szembeni merev elzárkózás helyett a konstruktív együttműkö
désen alapuló, békés együttélés politikáját hirdette meg. A megváltozott nemzetközi hely
zetben szükségtelenné vált a korábban létrehozott fegyverzetű és létszámú hadsereg. 

A negyvenes évek végén a Szovjetunió és szövetségesei eltúlozták a világháború ki
robbanásának veszélyét. A világban kialakult helyzetből levont helytelen következtetés
ből fakadt az, hogy a politika szintjén is hibás döntések születtek, amely - hazánk eseté
ben - a népgazdasági egyensúly megbomlásával, a lakosság életszínvonalának rohamos 
csökkenésével és egy létszámában jelentős, de hiányosan felfegyverzett és kiképzett, 
gyenge harcértékű hadsereg felállításával járt. 

Magyarország helyzetét az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején az akkori szovjet 
katonai tanácsadók is viszonylag kedvezőnek tartották. Északon határosak voltunk a „népi 
demokratikus" Csehszlovákiával, három másik szomszédos országban (Ausztria, Románia, 
Szovjetunió) pedig jelentős szovjet erők voltak. Közvetlen fegyveres támadást csak az im
perialista országnak megbélyegzett Jugoszlávia részéről tudtak elképzelni. 

Hazánkban is szovjet alakulatok állomásoztak, amelyeknek nagyságáról sokáig nem 
voltak megbízhatóan pontos adatok. „A magyarországi szovjet csapatok létszáma, az 
1948-1955 közötti években a mai napig ismeretlen. Az ilyenféle adatok a pártállam ki
múlásáig (1989) szigorú államtitkot képeztek".' Egyes források szerint 1951-1953 között 
hazánkban négy hadosztálynyi szovjet erő (kettő lövészhadosztály, egy-egy bombázó- és 
vadászrepülő hadosztály) állomásozott.2 A negyvenes évek végén, az ötvenes évek köze-

Gosztonyi Péter. A szovjet csapatok Magyarországon. I. rész (1945-1955). Hadtudomány, 1991/2. 103. o. 
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pén Magyarországon lévő négy szovjet hadosztály létét más adatok is megerősítik.3 Min
dezeket a tényezőket figyelembe vették, amikor a „déli irányból fenyegetett" országunk 
hadi felkészítésének programjába kezdtek. 

A hadsereg tényleges költségvetése egyre jobban nyomasztotta az országot, annak ösz-
szege évről-évre emelkedett: 1950-ben 2937, 1951-ben 5230, 1952-ben 8670, 1953-ban 
pedig 9304 millió forintot ért el.4 1952-ben a honvédségi tárca az ország költségvetésének 
már több mint a 20 %-át használta fel. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy egyes, az or
szág védelmi képességének erősítését szolgálni vélt építkezés, nem a HM költségvetését 
terhelte, hanem népgazdasági beruházásként kezelték, akkor még a megjelölt számoknál is 
magasabb értékeket ért el a honvédelemre fordított összeg nagyságrendje. 

Az ország háborús felkészítéséből egy sor feladat adódott. Legfontosabbak közé tarto
zott az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése. A nehézipar fejlesztésén belül a ha
diipar kialakítását, az egyes „baráti" országokkal a haditechnikai együttműködés kiszélesíté
sét, valamint a Szovjetunióból való a speciális import lehetőségeinek kiaknázását 
létfontosságú feladatnak tekintették. A kutatóintézetek terveiben is fő feladatként fogalma
zódtak meg az esetleg kirobbanó háború következményeiből fakadó teendők: a tömegpusz
tító fegyverekkel mért csapások hatásainak csökkentése és a rendkívüli helyzet kérdései. 

Felmérték a rendelkezésre álló légoltalmi óvóhelyeket, számvetéseket készítettek a 
meglévők bővítésére és új védelmi berendezések létesítésére. Rendkívüli esetre kidol
gozták az egyes ipari üzemek más helyre történő evakuálását és a polgári lakosság leg
szükségesebb mértékű kitelepítésének lehetőségeit. 

A megvalósítandó feladatok élén álltak az ország hadszínterének előkészítésével kap
csolatos tennivalók is. így indultak be erőteljes ütemben a közutak és a vasútvonalak tel
jesítményét fokozó beruházások, a katonai objektumok építése, valamint a déli határsza
kasz közelében az erődítési (műszaki) és más munkák. 

Mivel a fegyverek arzenáljába bevonult az atomfegyver, azért annak alkalmazását 
nem tartották elképzelhetetlennek egy bekövetkezendő háborúban. Az atomfegyver 
megjelenése pedig egy sor elméleti és gyakorlati kérdést vetett fel. Támadásban és véde
lemben megváltoztak a kötelékek méretei (harcfeladatok szélessége, mélysége és a táma
dási ütem). Körletekben a csapatok széttagolt elhelyezését kellett megvalósítani. E fegy
ver megkövetelte az egyéni védőeszközök rendszeresítését és alkalmazását, továbbá 
speciális vegyivédelmi alegységek és egységek felállítását. Vizsgálat tárgyát képezte az 
atomcsapások következményeinek felszámolásából, a szennyezett terepszakaszok leküzdé
séből és az atomsérültek ellátásából adódó tennivalók megoldási módjainak kidolgozása. 

Már 1947 végétől egyes katonai szakemberek vizsgálták az atomfegyverek harctevé
kenységekben történő felhasználásának kérdéseit: „Pálffy György az MKP Politikai 
Akadémián tartott előadást Atomstratégia, atomdiplomácia címmel, amelyet a Honvéd 
1948. évi 2-3. számában közöltek. Ugyanebben a számban olvashatjuk Györgypál László 

A szovjet hadosztályok parancsnokságai az alábbi helyőrségekben voltak: 2. gépesített ho.: Kecskemét; 
17. gépesített ho.: Szombathely; 1. vadászrepülő hadosztály: Veszprém; 1. vadászbombázó ho.: Debrecen 
(Vitalij Fomin hadtörténész ezredes közlése nyomán). 

Horváth Miklós: Mozaikok az '56-os magyar forradalom és szabadságharc történetéből. (1.) Magyar 
Honvéd, V. évf. 42. szám, 1994. október 21. 40. o. 

Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 588. o. 
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atomfegyverrel kapcsolatos gondolatait. Ezt a folyamatot tetézte 1949-ben a Katonai Fi
gyelő külön száma, melyben teljes egészében az atomfegyverrel kapcsolatos tanulmá
nyokjelentek meg."5 

Az atombomba robbantásakor fellépő károsító tényezők csökkentésének és az atom
támadás következményei felszámolásának kérdései központi kutatási programokban is 
szerepeltek. A már korábban megalakult „Biofizikai Bizottság" a Magyar Tudományos 
Akadémia bizottságaként végezte teendőit. A testületet Fenyő István egyetemi magánta
nár az MTA III. osztályának szaktitkára vezette. A fizikusokból és mérnökökből álló 9 
fős munkacsoportban6 három katonatiszt is tevékenykedett. A bizottságnak az volt a fő 
feladata, hogy feldolgozza az atombomba és hatásai elleni védekezés műszaki és orvosi 
problémáit. Mindezeken túl a bevezetendő intézkedésekre is javaslatokat dolgoztak ki. 
Számítások és kísérletek alapján több ajánlást tettek az atomcsapás károsító hatásainak 
csökkentésére, valamint szorgalmazták az óvóhelyek építését is. 1952. február 23-án e 
speciális feladatok újabb lendületet vettek, ugyanis az atomkutatási munkálatok beindítá
sából adódó tevékenységek vezetésére Jánossy Lajos professzort javasolták.7 A munka
csoport a feladatait több tudományos intézet bázisán végezte. A robbantásnál keletkező 
sugárhatások és a radioaktív izotópok vizsgálatát a Központi Fizikai Kutatóintézetben, az 
egészségügyi kérdések tisztázását az Országos Onkológiai Intézetben, a légoltalommal 
kapcsolatos rendszabályokat pedig az Építéstudományi Intézetben dolgozták ki. A bizott
ság rendszeresen ülésezett, szakirányú kutatásokat folytatott. Az elvégzett egy év mun
kájáról Jánossy Lajos jelentésben adott számot.8 

Az MDP Politikai Bizottságának állásfoglalásai és határozatai alapján szerveződött 
meg a bomba- és atomtámadások elleni felkészülésre és azok hatásainak csökkentésére 
létrehozott intézmény: a légoltalom. E szerv a Belügyminisztérium irányítása és ellenőr
zése alatt állt. 1950-ben és 1951-ben a légoltalom szerveit az országban fokozatosan 
hozták létre: a minisztériumokban, a fővárosban, a megyékben, a járásokban, a városok
ban, a falvakban és az üzemekben. Legfontosabb feladatai közé tartozott: a légoltalmi 
törzsek, csoportok szervezetének kiépítése, felszerelése és kiképzése; az óvóhelyek és 
légoltalmi létesítmények kijelölése, berendezése; valamint a lakosság riasztásának, tájé
koztatásának, mentésének és ellátásának feltételrendszeri megteremtése. Az egész lakos
ságra kiterejedő lakóházi önvédelmi csoportnak is nagy jelentőséget tulajdonítottak. A 
légoltalom kádereinek kiképzéséhez nagy segítséget nyújtott a BM Tűzoltóság, a Magyar 
Vöröskereszt és a MSZHSZ. 

A belügyminiszter volt egyben a polgári védelem országos parancsnoka is, azaz a 
megalakulástól, 1949. október 18-tól 1951-ig, a letartóztatásáig Kádár János, később pe
dig Gerő Ernő. 

Berek Lajos: Az atomfegyver hatása a katonai gondolkodásra és a harctevékenységre. Hadtudomány, 
1995/2.31-32.0. 

Honvédségi tagok: Hárosi Imre mk. ezds., Gerendás István építészmérnök alez., Jóna Gábor orvos rönt-
genológus; polgári tagok: Erdey Grúz Tibor fizikokémikus, Kovács István fizikus, Szamosi Géza fizikus, Wald 
Béla röntgenológus, Haiman Ottó fizikus. MOL Farkas Mihály titkári iratai. 276. fond, 67. cs. 164. ö. e. 31. o. 

7 MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ö. e. 187. o. 
Az okmányt 1953. február 21-én terjesztette fel Rákosi Mátyásnak. MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 

276. fond, 65. cs. 195. ö. e. 379-386. o. 
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A II. világháborúban megrongálódott óvóhelyek helyreállítására és új légoltalmi ob
jektumok létesítésére évről-évre jelentős összegeket költöttek, 1951-ben például 
34 574 000 forintot.9 

Egyre nagyobb figyelmet fordítottak az egyéni biztonság fokozására. A hadsereg igé
nyeinek megfelelő mennyiségű gázvédelmi ruhaszövetet a Magyar Ruggyantaáru gyárnál 
rendelték meg. Az anyag gyártásához az „Opanol" nevű műanyag elengedhetetlenül 
fontos volt, és az csak korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre. Molnár Pál altábor
nagy (a Haditechnikai Intézet Parancsnoka) tudomására jutott, hogy e honvédségi szem
pontból fontos szert a Gumigyár tömítőanyagnak használja. Erről Farkas Mihályt írásban 
tájékoztatta és kérte sürgős intézkedését abban a tárgyban, hogy az „Opanol"-t csak hon
védségi gázvédő ruhaanyag gyártásához lehessen felhasználni.10 

Az ország fővárosában építeni kezdett földalatti gyorsvasút (metró) nemcsak a több mint 
egymilliós város tömegközlekedését tervezte javítani, hanem fontos honvédelmi és légoltalmi 
igényeket is kielégített volna. Adott esetben tömegóvóhelyként számoltak vele, azonban a Du
na hídjainak lerombolása esetén katonai szállítmányok továbbítására is szolgálhatott. 

A budapesti földalatti gyorsvasút tervét és vázlatait Székely Béla vezérőrnagy 
(VKF.h.) bemutatta a szovjet főtanácsadónak Bojkó altábornagynak, aki azzal egy kér
déstől eltekintve egyetértett. (A talaj geológiai rétegződése miatt nem javasolta azt, hogy 
a vonal a parlament épülete alatt haladjon át.) Székely vezérőrnagy a szovjet katonai fő
tanácsadó véleményéről a honvédelmi minisztert írásban tájékoztatta." 

A metró fontos szerepe miatt már a tervezés időszakában több főhatóság (Közlekedési 
és Postaügyi Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium stb.) együttes 
munkáját követelte meg. A tervezéskor a vasút nyomvonalának kijelölésekor nagy fi
gyelmet fordítottak a föld geológiai felépítésére, a talajmechanikai és statikai vizsgála
tokra, valamint a szellőztetés lehetőségeire. A bombabiztonság fokának kiszámítását a 
hadsereg szakemberei végezték el. E munkával összefüggő bizottságban a hadsereg ré
széről három katonatiszt vett részt.12 

A metróprogram kivitelezése, több más beruházással együtt jelentős pénzbe került az 
országnak, az építési munkálatokat hamarosan fel kellett függeszteni. 

Az 1949-től meginduló nagymértékű hadseregfejlesztés igényeit csak bizonyos fontos 
követelmények figyelmen kívül hagyásával tudták biztosítani. így például átmenetileg 
nem épültek jármű- és lövegszínek, a magasabb parancsnokságok irodaszükségletét 
50 %-ban beszállásolás útján (iskolák, szállodák, kultúrházak) biztosították. A csapatok
nál 4-5 beosztott tisztet helyeztek el egy irodában. Az építkezések kivitelezését minősé
gileg is csökkenteni kellett: elhagyták a homlokzatok vakolását, továbbá az asztalosmun-

Pataky Iván: A magyar polgári védelem története 1948-1980. Tanulmány. Hadtörténelmi Levéltár (a to
vábbiakban: HL) Tanulmánygyűjtemény Il./C-A 23. o. 

10 HL HM MNVK Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/2. 126. ő. e. 4. o. 
11 HL MNVK Titkárság 1950/T 5/1. 1357. ö. e. 275. o. 
12 

Tüske Béla alez., (HVK l/a. oszt.) Gerendás István alez. és Haris Béla alez. (Haditechnikai Intézet - a 
továbbiakban: HTI) HL MN HTI 1950/T 587/2. ő. e. 312. o. 
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kák festését és mázolását. Az új laktanyákban nem készíthettek útburkolatot és a csapa
dék elvezetésére szükséges felszíni csatornahálózatot.13 

A népgazdaság hadászati szintű feladatainak összehangolását a „Koordinációs" (KR) 
szervek végezték. A Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyéb szakminisztériumok 
felügyelete alá tartozó szervezeteknél, az Országos Tervhivatalban és más intézmények
ben megalakult hatóság, a gazdasági erőforrások hadiállapotra történő átállítását és a há
ború alatti működtetését végezte volna. 

A vezérkar már 1948. második felében kidolgozta a hátország önvédelmi tervének alap
elveit.14 Ebben abból a felismerésből indultak ki, hogy háború esetén az egész ország terü
letén számolni lehet ellenséges légitámadásokkal, bombázásokkal, ejtőernyős és légi úton 
szállított alegységek csapásaival és más meglepetésszerű akciókkal. Az országvédelmi fela
datok ellátására a vezérkar számolt a hadsereg honi részével (azok az alakulatok, amelyek 
hadműveleti területre nem vonulnak el és a hátországban visszamaradva tevékenykednek), a 
fegyveres testületekkel (rendőrség, pénzügyőrség stb.) és a légvédelmi szervezettel, a ki
épített figyelő és jelző szolgálatával együtt. Ezeket azonban nem tartotta elegendőnek az or
szág megvédésére, hanem további védelmi erők bevonását szorgalmazta.1' 

A hátország önvédelmi tervének alapelveit a vezérkar hadműveleti csoportfőnöksége to
vábbfejlesztette, az új dokumentum „Országvédelem"16 címmel készült el. Az okmány sze
rint a fontos vezetési pontok, a hadigazdasági objektumok, hadászati rendeltetésű bázisok, 
raktárak, fontos hadszíntéri utak, műtárgyak és más létesítmények védelmét úgy tervezték 
meg, hogy a kijelölt erők békében, mozgósítás nélkül is képesek legyenek a feladat ellátásá
ra az ellenség elszigetelésére és pusztítására.17 Az országvédelemre az alábbi erőket jelölték 
ki: a honi haderőt (honi mozgó tartalékok, pót- és őralakulatok, egyéb hátországi alakulatok, 
szervek és iskolák), a honi légvédelem szerveit (honi vadászerők, honi légvédelmi tüzérség, 
honi légvédelmi figyelőrendszer), a fegyveres szervezeteket (rendőr- és államvédelmi, ha
tárőr- és pénzügyőr alakulatok) és a légoltalmi alakulatokat.18 Az országvédelem erőinek 
alkalmazását a honvédelmi- és a belügyminiszter közösen végezte volna. 

Más rendkívüli helyzetek előfordulása esetén végrehajtandó feladatokra 1949 január
jában karhatalmi intézkedést19 adtak ki. Ugyanazon év decemberében pedig „Karhatalmi 
és segélynyújtási utasítás"20 látott napvilágot. A karhatalmi alakulatokat a fegyveres erők 
állományából jelölték ki. Feladataik közé tartozott egyrészt a polgári hatóságok támoga
tása, hogy azok törvényes feladataikat elláthassák; az ország államrendjének, a közrend 
és a közbiztonság fenntartásának támogatása; esetleges fegyveres felkelés és bandák elle
ni harc; másrészt pedig elemi csapásokból adódó teendők végzése. Az utasítás szabá
lyozta a karhatalom alkalmazását, a fegyverhasználat eseteit, a kijelölt erőket, felszerelé-

M HL HM MNVK Ag. terv. Csfség 1949/T 5/4. 128. ő. e. 5. o. 
14 HL MNVK Hdm. Csfség 1950/T 8/1. 1399. ő. e. 23-39 o. 
15 Uo. 25. o. 
16 HL MNVK Hdm. Csfség 1950/T 8/1. 1399. o.e. 149-158.0. 
17 Uo. 149. o. 
18 Uo. 150-151.0. 
19 HL HM Hadsereggel kapcsolatos okmányok 1945-1950. 846. ő. e. 31-36. o. 
20 HL. MNVK. Hdm. Csfség 1950/T 6. 1395. o.e. 148-160. o. 
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süket, fegyverzetüket, anyagi készletüket és más kérdéseket. „A katonai karhatalmat a 
Belügyminiszter igénylése alapján a Honvédelmi Miniszter rendelhette ki."21 

A légoltalom területén is egyre sokasodtak a teendők. A feladatok bővülése és újabb 
szempontok felmerülése követekeztében az e kérdéseket vizsgáló csoport 1950 márciu
sától megnövekedett feladatkörrel „Légoltalmi műszaki bizottsággá alakult" át. A bizott
ságnak katonai és polgári tagjai is voltak.22 

A légoltalmi követelmények alapján került sor 1950 júliusában az üzemek és a váro
sok sorolására.23 A belügyminiszter által összehívott „Tárcaközi Bizottság" (Nehézipari, 
Könnyűipari, Közlekedésügyi, Építésügyi Minisztérium, HM, Országos Tervhivatal, BM 
VI. főosztálya) végezte el az üzemek sorolását. 

Az üzemek sorolásánál figyelembe vették a gyártási profilt, a létesítmény fekvését, ér
zékenységét a légitámadással szemben, a nagyságát és a benne dolgozók számát. 

Az I. kategóriába sorolták a pótolhatatlan hadianyagot gyártókat, a II. kategóriába 
tartoztak a kisebb jelentőségű és csak részben hadianyagot gyártók, valamint a lakosság 
ellátása szempontjából döntő üzemek, a III-ba pedig azok az üzemek, amelyeket az első 
kettőbe nem soroltak be. 

Az I. kategóriába 112 üzemet soroltak: 83 nehézipari [Rákosi Müvek (Csepel), Ma
gyar Acélárugyár (Bp.), Kábelgyár (Bp.), Egyesült Izzó (Bp.), Ajkai Erőmű, Diósgyőri 
Erőmű, Magyar Vagon és Gépgyár (Győr), Péti Nitrogénművek, Tatabányai Erőmű 
stb...], 20 könnyűipari [Magyar Posztógyár NV. (Csepel), Ferencvárosi Malom NV., 
Szolnoki Papírgyár stb...] és 9, a Közlekedési Minisztérium területéhez tartozó üzemet 
[Miskolci Járműjavító NV. (Nyírbogdány), Szombathelyi Járműjavító NV. stb.].24 

A II. kategóriába 184 üzemet soroltak: 67 nehézipari, 103 könnyűipari és 14 Közle
kedési Minisztérium területéhez tartozó üzemet." 

A fennmaradó többi üzemet a bizottság a III. kategóriába csoportosította. 
A városok sorolásánál figyelembe vették az ipari és a katonai (laktanyák, honvédségi 

objektumok) szempontokat, a település határhoz való közelségét, beépítettségét, a lakos
ság számát és más tényezőket. Az 1951 augusztusában elkészült okmány a városokat há
rom kategóriába osztotta. Az első csoporthoz 22 város [Budapest, Miskolc, Ózd, Győr, 
Szeged, Szolnok, Debrecen, Veszprém, Szombathely, Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Sopron, Pécs, Salgótarján, Dunapentele (Sztálinváros), Nyíregyháza, Tatabánya, Kecs-

z l Uo. 150. o. 
22 

A bizottság katonai tagjai voltak: Gerendás István alez. (a bizottság felelőse), Hárossy Teofil ezds., Sza
bó János őrgy., Haris Béla alez. (valamennyien a HTI-től); polgári szakemberek voltak: a HTI-től: Szénás 
László mk.; a BM légvédelmi főosztályától: dr. Szmodics Kázmér; Trautmann Rezső mk.; az Építésügyi Mi
nisztériumtól: dr. Pelikán József mk.; a Műegyetemtől: Bereczki Endre vegyészmérnök; Mina János vegyész
mérnök, Alexa Zsigmond gépészmérnök. HL MN HT1 1950/T 587/2. ő. e. 260-266 o. 

23 HL MNVK Titkárság 1950/T 3/1. 1355. ő. e. 31-33. o. 
24 íjo. 41-44. o. 
25 

Nehézipari üzemek: Ganz Hajógyár, Lampart Müvek, Ajkai Szénbányák, Barcikai Erőmű (Kazincbar
cika), Rudabánya, Tokodi Üveggyár, Budapesti Gázmüvek (Bp.) stb.; könnyűipari üzemek: Goldberger NV, 
Angyalföldi Bútorgyár, Szikra Lapnyomda, Kőbányai Sörgyár NV., Kender Juta Textilgyár (Bp.), Lenfonó NV 
(Komárom), Gyufagyár NV (Szeged), Győri Gyapjúfonó ... stb.; a közi. min.-hoz tartozó üzemek: Fővárosi 
Autóbusz NV, Járműjavító NV (Dunakeszi), Fővárosi Villamosmüvek (Bp.) stb. HL HNVK Titkárság 1950/T 
3/1. 1355. o.e. 35-40. o. 
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kémét, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Kiskunfélegyháza, Pápa], a másodikhoz szintén 
22, a harmadikhoz pedig 12 város tartozott.26 Számvetések készültek a lakosság egyes 
városokból történő kitelepítésére. Az összesített adatok alapján ez a városok lakóinak 
20 %-át érintette volna. Kitelepítették volna a 14 éven aluli gyermekeket, a 65 éven felüli 
nem dolgozó férfiakat és az 55 éven felüli nem dolgozó nőket. A 22 legfontosabb város
ból 543 000 személy kitelepítésével számoltak.27 

A légoltalom területén jelentkező feladatok élén álltak az atombombákkal mért csapá
sok hatásmechanizmusának elemzése, valamint az ezzel összefüggő komplex rendsza
bályok kidolgozása. 

„Az atombomba elleni védekezés"28 tárgyában készült okmány részletesen vizsgálta a 
robbanás során keletkezett különböző sugárzások és egyéb károsító tényezők hatását az 
emberei szervezetre, az ivóvízre, az egyes élelmiszerekre, a gyógyszerekre, a növényzet
re stb. A vizsgálódások alapján az atomcsapásokkal elsősorban a sürün telepített ipari és 
katonai értékű objektumok körzetében számoltak. Ezekből kiindulva az országot a ve
szélyeztetettség szempontjából 9 légó főkörzetre és 2 másodrendű fontosságú légó kör
zetre osztották.29 Kidolgozták a légó vezető szervek, a figyelő és jelző őrsök, a mentőál
lomások és a körzeti segélyhelyek alkalmazásának elveit, feladatait. 

A belügyminiszter által összehívott tárcaközi bizottság az üzemek és a városok soro
lása után elkészítette számvetéseit a bombabiztos óvóhelyek létesítésére. Az I. kategóriá
ba sorolt üzemegységek részére 1000 fős befogadású 2,5 m falvastagságú vasbeton bun
kerek terveit készítették el. Egy ilyen óvóhely megépítéséhez 4800 m beton, 144 t 
betonacél kellett; az építési költség a berendezési anyagokkal együtt 1,7 millió forintba 
került. Az I. kategóriába sorolt ipari létesítmények közül 1951-ben 34 üzemben terveztek 
építeni (BGS típusú) óvóhelyet 70,1 millió forint értékben, 1952-ben további 21 üzemnél 
43,56 millió forinttal számoltak.30 így abban a két évben csupán BGS típusú óvóhelyek 
megépítéséhez 113,66 millió forintot használtak fel. 

Az állami vezetés óvóhelyszükségletét is felmérték. A sziklaóvóhelyek építési költsé
gét a hagyományos védelmi létesítmények kétszeresére tették. Az egyes főhatóságok31 

számára szükséges szobaszámot a minimális és maximális igények figyelembevételével 
állapították meg. A minimális változat alapján 1300, a maximális igény alapján pedig 
2150 szobával számoltak. Az építési költségek az első variációban 200 millió Ft-ot, a má-

Zö HL MNVK Hadm. Csfség 1951/T 20/1. 2248/6. ö. e. 610. o. 
27 Uo. 350. o. 
28 HL MNVK Titkárság 1950/T 3/1. 1355. ö. c. 6-28. o. 

Légó főkörzetek voltak: 1. Budapest belső területe, 2. Budapest külső területe (Újpest, Csepel stb.), 3. 
Pilis (Tokod, Dorog, Tata, Bánhida, Szőny), 4. Győr, 5. Veszprém (Ajka, Várpalota, Fűzfő, Pét), 6. Nagykani
zsa (Lispe), 7. Pécs-Mohács, 8. Miskolc (Diósgyőr, Ózd), 9. Salgótarján; másodrendű pontossági légó körze
tek: Szeged és Debrecen. HL MNVK Titkárság 1950/T 3/1. 1355. ő. e. 15. o. 

30 Uo. 51. o. 
31 

Az egyes főhatóságok az alábbiak voltak: Köztársasági Elnök, Miniszterelnökség, Honvédelmi Minisz
térium, Külügyminisztérium, Belügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Közleke
dés és Postaügyi Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Nehézipari Minisztérium, Könnyűipari Mi
nisztérium, Építésügyi Minisztérium, Belkereskedelmi Minisztérium, Külkereskedelmi Minisztérium, 
Népjóléti Minisztérium, Népművelési Minisztérium, Közoktatásügyi Minisztérium, Országos Pártközpont, 
Nagybudapesti Pártbizottság, Államvédelmi Hatóság, Tervhivatal, Népgazdasági Tanács, Szakszervezeti Ta
nács, Budapest Székesfőváros Polgármestere. HL MNVK Titkárság 1950/T 3/1. 1355. ő. e. 2. o. 
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sodik esetben pedig 350 millió Ft-ot tettek ki." Az igények minimális leszorításakor például 
a Miniszterelnökség: 20, a Honvédelmi Minisztérium 200, az Országos Pártközpont 100, az 
Államvédelmi Hatóság 100, az Országos Tervhivatal 50 szobával rendelkezett. 

Az új ipari létesítmények építését és a meglévők átépítését (bővítését) szintén csak a 
légoltalmi követelmények betartásával lehetett végezni.33 Az ipartelepek kijelölésénél is 
együttes honvédelmi, gazdasági és tűzrendészeti szempontok voltak a mérvadók. Új ipari 
bázisok létesítésénél a laza beépítési módot, az ipartelepek osztályozását, az utak kijelö
lését és az óvóhelyek biztosítását a leglényegesebb feladatok közé sorolták. 

Az óvóhelyek építését azonban nemcsak az ipari létesítményeknél kezdték el. írásos 
dokumentáció készült az újonnan épülő és a romjaiból felépülő lakóházak légoltalmi vé
dőlétesítményeinek kialakításáról is.34 

Az indokolatlanul nagymérvű légoltalmi beruházásokat a jelentős költségek, a kivite
lező kapacitás és az építőanyagok nem kellő biztosítottsága és más tényezők miatt nem 
tudták megvalósítani, az építkezések során a betervezettektől messze elmaradtak. 

A légoltalmi létesítmények építése mellett továbbra is nagy súlyt fektettek az atom- és 
vegyicsapások hatásainak vizsgálatára, a legfontosabb tennivalók kidolgozására. A fela
datok legfőbb irányítója és ellenőrzője a „Biofizikai Bizottság" volt, amely több tudomá
nyos intézet bázisán dolgozott. Honvédségi megbízás alapján végzett tudományos kísér
leteket dr. Jancsó Miklós professzor a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertani Inté
zetében. A kísérletnek kettős célja volt: egyrészt vizsgálni kellett a mustárgáz hatását a 
rendszeresítésre kerülő gázvédelmi (összfegyvernemi) védőlepelre, másrészt pedig szinteti
kus úton elő kellett állítani dichlor-diaethyl sulfidot (mustárgázt). Jancsó professzor a meg
bízatása határidejének fél évvel (1950 júniusáig) történő meghosszabbítását kérte a honvé
delmi minisztertől. A halasztásnak az volt a két fő oka, hogy részben e kérdéssel foglalkozó 
külföldi szakirodalomhoz (a nehézkes beszerzés miatt) nem tudott hozzájutni, részben pedig 
nem kapta meg a vizsgálathoz szükséges mustárgáz mintaanyagot.35 

Az ország védelmi képességének fokozásában, a hadsereg egyre növekvő igényeinek 
kielégítésében nagy jelentőséget tulajdonítottak a hadiiparnak. Fontos tényező volt a 
mozgósítási („M") tartalékok biztosítása is. A hadi szükségleteket két módon igyekeztek 
biztosítani. Az egyik lehetőség szerint a Szovjetunióból és a népi demokratikus orszá
gokból szerezték be a haditechnikai eszközöket, a hadiipari együttműködés során (speci
ális import), az esetek egy bizonyos részében pedig a hazai ipar állította elő a szükséges 
hadfelszereléseket és fegyvereket. 

A hadieszközök hazai gyártási feltételeinek megteremtését mindezekből következően 
az állami vezetés is fontosnak tartotta. Erről szólt Gerő Ernő az MDP Központi Vezető
ség ülésén: „Iparunknak fontos, új ága a honvédelmi ipar. Honvédelmi ipar nélkül... nin
csen, nem lehet erős honvédelem."36 A honvédség igényei leginkább a hadiiparral és a 
gépiparral szemben támasztottak fokozott igényeket. így került sor arra, hogy a kohó és 

Uo. 2-3. o. 
MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 5-8. o. 
HL HM 1945-1950 „A Honvédség Felügyelőjének iratai" 846. ö. e. 72-82. o. 
HL MN HTI 1950/T 587/2. ő. e. 313-317. o. 
Gerő Ernő beszámolója a KV 1952. november 29-ei ülésén. MOL MDP KV iratai. 276. fond, 52. cs. 22. ö. e. 6. o. 
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gépipar üzemeinek egy részét át kellett állítani hadiipari cikkek gyártására. 1949-től egy
re szaporodtak a hadiipari beruházások, amelyek lőszer, robbanóanyag, továbbá a szovjet 
licencek alapján gyalogsági és tüzérségi fegyverek előállítására irányultak. 

A hadiipar szerteágazó feladatainak központi irányítását a Honvédelmi és az Iparügyi 
Minisztérium közös felügyelete alá tartozó Iparfejlesztési Igazgatóság végezte. Az ország 
gazdasági erőforrásainak hadiállapotra történő átállítására és a háború alatti működésére 
pedig „koordinációs" szerveket hoztak létre. Ezek az intézmények nemcsak a hadsereg
ben, hanem az egyes szakminisztériumoknál, az Országos Tervhivatalnál, a hivataloknál 
és más szerveknél is megalakultak. 

A hadsereg béke és „M" szükségleteinek fedezését egyre több termelő egység bizto
sította. Az Országos Tervhivatal a hadiipari beruházások tervjavaslatában 1952-ben már 
35 hadiipari üzemmel számolt.37 

A csapatok részére szükséges egyes hadianyagok biztosítása terén meghatározó sze
repe volt a Haditechnikai Intézetnek (HTI). Az 1948 nyarán felállított intézet 1949 
őszétől létszámában és feladataiban is jelentősen bővülve egyre nagyobb kapacitással vé
gezte az új fegyverek és haditechnikai eszközök kidolgozását és a régi eszközök tökéle
tesítését. A hadsereg e fontos kutatóintézete tíz (szak) osztállyal,38 329 személlyel39 vé
gezte munkáját. Az egyes fegyverek és technikai eszközök kipróbálására a HTI négy 
kísérleti állomással40 rendelkezett, állományukba 109 fő tartozott. 

A HTI 1953-ban a kísérletek súlypontját a páncélelhárításra, a légelhárításra, a híradástech
nikára, az átkelési eszközökre, továbbá az atom- és vegyi védelemre helyezte. Az intézetnek 
1953-ban 126 feladatot kellett megoldani.41 Legszámottevőbb eredményeket a 68 mm-es és a 
94 mm-es kézi páncéltörő fegyver, a 85 mm-es páncéltörő ágyú, az elektromos lőelemképző, 
az MH6 hatcsatornás rádiórelé, a hadsereg mozgó hírközpont, az R-30 rádiókészülék, a fém
mentes és fém harckocsiakna tervezése és a kísérleti vizsgálatai során érték el. 

Kikísérleteztek és előállítottak kétfajta idegmérget (Sarin, Tabun).42 Jelentős eredményt 
értek el a bakteriológiai hadviselés elleni védőszerek és az atomcsapás után fellépő sugárzás 
mérőműszereinek előállításában. 

A HTI a kísérleti vizsgálatok után juttatta el az egyes haditechnikai eszközök gyártá
sára kijelölt üzemekhez a tervdokumentációt, amely alapján kezdődött meg az egyeztetett 
mennyiségű sorozatgyártás. 

Egyes technikai eszközök gyártása (pisztoly, géppisztoly, karabély, golyószóró, gép
puska; tüzérségi lövegek: 42 M. könnyű ágyú, 38 M tarack; légvédelmi lövegek: 37 és 85 

MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 311. o. 
38 

A (szak)osztályok az alábbiak voltak: I. tüzérségi fegyverzet, II. gyalogsági fegyverzet, III. különleges 
fegyverek, IV. műszaki, V. erődítés és légoltalom, VI. gép- és harckocsi, VII. híradó, VIII. radar, vegyi és vé
gül szabályzatszerkesztő. HL MNVK Titkárság 1950/T4/I. 1358. o.e. 111-112.0. 

39 Uo. 113.0. 
Kísérleti állomások voltak: Keceli tüzérségi lőkísérleti állomás, Örkényi gyalogsági fegyver kísérleti ál

lomás, Hárosi műszaki és folyamőr kísérleti állomás, Gyarmat utcai kísérleti műhely és anyagvizsgáló labor. 
HL MNVK Titkárság 1950/T4/1. 1358. ő. e. 113. o. 

41 HL HM Titkárság 102/05/2. VI. es. 1967/T. 1. o. 
42 Uo. 3. o. 
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mm-es; 82 és 120 mm-es aknavetők stb.) már 1950-ben megkezdődött a Szovjetuniótól 
átvett licencek alapján, amelyet a szovjet vezetés szakemberekkel is segített. 

A hadiipari kapacitások bővítése megkövetelte a dolgozók létszámának növelését is. 
Ez a tendencia állapítható meg az MDP titkárságához küldött jelentésből43 (1952. no
vember 20.), amely szerint 1951 januárjában 25 651, októberében pedig már 37 633 fő 
dolgozott a hadiiparban. 

A fegyverek gyártása mellett a különböző típusú gyalogsági és tüzérségi lőszer, vala
mint lőpor és robbanóanyag előállítása is folyt. Hiányosságként könyvelték el, hogy az 
1951-ben beindításra tervezett négy hadiipari üzemből kettő építésénél 3-5 hónapos le
maradás mutatkozott.44 

A magyar hadiipar fejlesztése is 1949-től kezdve nagyobb mértékben történt, mint 
ahogyan azt a korábbiakban tervezték. E koncepció összefüggött azzal a hadsereg
fejlesztési programmal, amelynek az volt a fő célkitűzése, hogy viszonylag rövid idő alatt 
olyan szintet érjen el a hadsereg harcértéke és hadrafoghatósága, hogy az képes legyen az 
ország védelmére és a nemzetközi kötelezettségeiben vállaltak teljesítésére. 

A hazai hadiipar egyre növekvő mértékben állított elő különböző típusú gépjármüveket 
(CS-130, CS-350, Rába S stb.) híradó és műszaki eszközöket, valamint szovjet dokumentá
ció és hazai fejlesztés alapján vegyivédelmi és más eszközöket. A hadtápszolgálat működé
séhez szükséges technikai eszközök döntő részét is a magyar ipar szolgáltatta. A honvédel
mi tárca jelentős mennyiségű mozgókonyhát, vízszállító-, sebesültszállító- és orvosi 
laboratóriumi gépkocsit, üzemanyag töltő és szállító eszközöket vásárolt a hazai ipartól. 

A hadianyaggyártás azonban mégsem tudott eleget tenni a megnövekedett feladatok
nak. Erről szólt Gerő Ernő az MDP titkárság ülésén, ahol a hadiipart értékelte. „A gyár
tást 1951-ben az 1950-es 537 millió Ft-ról 3370 millió Ft-ra kellett volna emelni. Az első 
félévben 832,1 millió Ft termelést értünk el és ma már előrelátható, hogy az év végéig 
eredeti termelési előirányzatunknak csak mintegy 75-80 %-át tudjuk teljesíteni."45 

Az 195l-es átszervezésre kiadott honvédelmi miniszteri intézkedés az új szervezetre 
való áttérés határidejét a csapatok részére november 7-ben jelölte meg. A hadsereg köte
lékeinek állománytáblái mozgósítás esetére jelentős számú haditechnikai eszközszámot 
mutattak. Az egyes technikai eszközök darabszámának lendületes emelkedését bizonyít
ják az 1950 őszi éš az 1951 júniusi időpont összesített adatai is. A kimutatás szerint a 82 
mm-es aknavető: 474-ről 619-re, a 122 mm-es tarack: 106-ról 198-ra, a 85 mm-es hk: 
111-ről 332-re, a tgk: 1545-ről 4757-re emelkedett.46 Nem hagyható azonban figyelmen 
kívül az a tény, hogy a megjelölt számok csak az állománytáblákban rendszeresített ada
tokatjelölték meg és nem a ténylegesen meglévőket. 

Az átszervezések következtében megnövekedett haditechnikai eszközszükségletet, 
még a szovjet féllel közösen sem tudták biztosítani. Az 1952. év végén néhány fegyver
nél és technikai eszköznél az alábbi volt az ellátottság: pisztoly; 70 %, géppuska, légvé
delmi géppuska: 35 %, 82 mm-es aknavető: 88 %; páncéltörő fegyverek: 59 %; 122 mm-

MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 135. o. 
44 MOL MDP Titkárság iratai. 276. fond, 54. cs. 159. ő. e. 11. o. 
45 Uo. 
46 Patai Endre: A Magyar Néphadsereg szervezeti fejlesztése 1951 őszén. Honvédelem, 1988/5. 49. o. 
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es tarack: 73 %, 85 mm-es légvédelmi löveg: 60 %; M-l3 sorozatvető 23 %; nehéz harc
kocsi: 36 %, közepes harckocsi: 25 %, gépkocsi anyag 29 %. 

A haditechnikai eszközök biztosítottsága terén 1952-ben mutatkozó súlyos hiányossá
gok orvoslására több intézkedést is hoztak. Továbbra is indítványozták a hazai hadiipari 
termelés fokozását, szorosabb kapcsolatokat alakítottak ki e téren a szomszédos népi de
mokratikus országokkal és szorgalmazták az eszközöknek a Szovjetunióból az eddigiek
nél nagyobb mértékben történő biztosítását. 

A Szovjetunió kormánya eleget tett a magyar fél kérésének, amelyből következően 1952 
márciusában mérnök-technológusok érkeztek hazánkba, akik segítséget nyújtottak a lőpor és a 
robbanóanyag gyártásánál. A szovjet mérnökök e szakfeladathoz szükséges műszaki doku
mentációval is rendelkeztek, munkájukkal egy évig segítették a magyar szakembereket.48 

A honvédelem erősítésére minden lehetőséget megragadtak. Gerő Ernőnek például azt 
javasolták, hogy Bognár Géza, Kossuth-díjas mérnök utazzék az ipar megbízásából Ke
let-Németországba, hogy a hazai lokátorfejlesztéshez szükséges alkatrészeket, műszere
ket beszerezze.49 A hazai lokátorkutatás fejlesztésére a Távközlési Kutató Intézet (TKI) 
igazgatója: Sellő Dénes és helyettese: Barcza László pedig javaslatot dolgozott ki.50 

Szorgalmazták, hogy az eddigi több kis kutatócsoportot a TKI-be vonják össze, azzal a 
céllal, hogy a tüzérségi lokátor, a távol- és közelfelderítő lokátor, valamint a közelségi 
gyújtó kutatása egy megerősített, központosított helyen történjen. így a lokátorkutatások 
összpontosított szervét is a TKI-ben javasolták felállítani. A lokátorkutatásokra korábban 
kijelölt 30 személyt újabb 37 fővel kívánták növelni más intézményekből (Postakísérleti 
Állomás, Egyesült Izzó, Országos Tervhivatal, Magyar Tudományos Akadémia stb.). A 
kutatások lehetőségeinek bővülése következtében a TKI 1951. évi beruházási keretét 7,6 
millió Ft-ra51 kérték módosítani. 

A (hadi) ipari termelés, a stratégiai nyersanyagok beszerzése és a haditechnikai esz
közök export-import lehetősége terén jelentkező feladatok összehangolására egyre több 
intézkedést hoztak.52 

A magyar-lengyel hadiipari együttműködés keretében hazánk a lengyeleknek tüzérsé
gi bemérő eszközöket, tüzérségi lőszert és 57 mm-es páncéltörő ágyúkat szállított. A 
partner nekünk pedig 122 mm-es tarackok, valamint trotil, hexogén, pentrit és trinitro
toluol (a robbanóanyagok gyártásához szükséges vegyületek) szállítását vállalta.53 

Haditechnikai téren kapcsolataink Bulgáriával, Romániával és Csehszlovákiával is egyre 
szorosabbá váltak. 1953-ban - más termékek beszerzése mellett - Csehszlovákiától 12 db 
122 mm-es-, 10 db 152 mm-es ágyúval, 115 db 160 mm-es aknavetővel, 100 db állványos 

4 / HL MNVK Titkárság 1952/T 7/2. 654/40/8. ő. e. 114-116. o. 
48 HL MNVK Titkárság 1952/T 6/2. 655. ö. e. 134. o. 
49 MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 49. o. 
50 HL MNVK Titkárság 1950/T 4/1. 1358. ő. e. 237-241. o. 
51 HL MNVK Titkárság 1950/T 4/1. 1358. ö. e. 241. o. 

Erről bizonyosodhatunk meg Rákosi Mátyás Klement Gottwald a Csehszlovák Kommunista Párt elnö
kének (1952. január 5., augusztus 7.), valamint Gheorgiu Dej, a Román Munkapárt főtitkárához küldött leve
leiből. MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276 fond, 65. cs. 195. ő. e. 179., 283., 38. o. 

53 Uo. 285-286. o. 
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páncéltörő fegyverrel, 240 db közepes harckocsival stb. számoltak. Romániával és Bulgá
riával viszont exportlehetőségeink voltak kedvezőek, ugyanis e két országba 1953-ban 
120 000 db karabély, 38 000 db géppisztoly, 8000 db golyószóró, 18 000 db távcső, 2300 
db R-20 típusú rádió és 690 db összerakható deszant csónak kiszállítását tervezték.55 

Az állománytáblák szerint hiányzó hadfelszerelések egy részét a magyar hadiipar is 
egyre növekvő kapacitással igyekezett pótolni. „A gyártási csúcs 1952-ben volt, amikor 
340 ezer lövészfegyvert, 1500 löveget és aknavetőt, 16 ezer különböző optikai eszközt és 
műszert, valamint több tízmillió lőszert gyártott iparunk."56 

A haditechnika biztosításában a hazai hadiipar mellett mindenképpen számottevő volt a 
„speciális import" nyújtotta lehetőség. A hadsereg részére szükséges eszközök külföldi be
szerzését 5 éves időszakra a kormányegyezmények rögzítették, amelyeket évekre lebontva 
kormányjegyzőkönyvek alapján hajtottak végre. A „nehéz technikát" (vadász-, csata- és 
bombázó repülőgépek, sorozatvetők, rohamlövegek, harckocsik, hadihidak stb.) főleg a 
Szovjetunióból szerezték be. Tény, hogy a szovjet eszközöknek csak egy része érte el a kor 
követelményeinek színvonalát (pl. T-34 tip. harckocsik, BM-21 tip. sorozatvetők stb.). A 
Szovjetunióból hazánkba szállított termékek legnagyobb része használt, nem a legkorsze
rűbb színvonalat képviselő, a II. világháborút megjárt eszköz, anyag volt, melyet nagyrészt 
hosszúlejáratú hitelre vásárolt a Magyar Néphadsereg.57 A speciális import területén szigo
rú, centralizált gazdálkodás folyt. Az ezzel összefüggő feladatok tervezését, szervezését és 
irányítását az MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökség látta el. A haditechnikai import út
ján beszerzett, zömmel elavult fegyverek üzemeltetése és a technika karbantartása és javítá
sa rendkívül nehéz helyzet elé állította az alakulatokat és személyi állományát. 

A hadsereg fejlesztése, valamint a hazai és a külföldi haditechnikai források bővülése 
következtében 1952 végén a hadsereg birtokában 846 db tüzérségi löveg, 1119 db akna
vető, 410 db harckocsi, 198 db rohamlöveg, 12 db sorozatvető, 627 ezer lövészfegyver, 
84 ezer optikai és egyéb műszer volt.58 

Az 1953-as őszi átszervezések, az egyre nagyobb kapacitással üzemelő hazai hadiipari 
termelés, valamint a speciális import útján beszerzett technikai eszközök együttesen lénye
gesen javítottak a hadsereg hadieszközeinek ellátottságán. A vezérkarnál készült kimutatás 
pisztolyból: 112 %-os, géppuskából: 133 %-os, 82 mm-es aknavetőből: 112 %-os, páncéltö
rő fegyverekből 88 %-os, gépkocsi anyagból 40 %-os stb. feltöltöttséget mutatott ki.59 

A hadsereg béke és mozgósítási („M") állománytáblái tetemes fegyvert, lőszert és más 
anyagi készletet követeltek meg. Az 1949 és 1953 közötti évek hadseregfejlesztési üte
meire a VK Anyagtervezési Csoportfőnöksége elkészítette a fegyver-60 és lőszerszük-

34 Uo. 273. o. 
55 Uo. 277-278. o. 

Thiirmer Gyula: A Magyar Néphadsereg haditechnikai anyagi fejlődésének története az 1945-1980-as 
években. Tanulmány. 1988. HL Tanulmányüjtemény II. 330/47/VIII-l. 22. o. 

Dobák Dezső: A Magyar Néphadsereg anyagi-pénzügyi gazdálkodásának története 1944 végétől 1980-
ig. Tanulmány, HL Tanulmányüjtemény II. 330/47/IX-l. 18. o. 

Thiirmer. i. m. 22. o. 
59 HL MNVK Titkárság 1952/T 7/2. 654/40/8. ö. e. 114-116. o. 

A számvetések alapján a fegyverzetből az alábbi főbb hiányok voltak: 1949-ben: géppisztoly: 567 db, 
puska: 2078 db, 82 mm. av: 47 db, 85 mm-es Igv. köz. á: 18 db, 122 mm-es tar.: 41 db, 85 mm-es hk.: 13 db. 
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ségleti61 számvetéseket. A hiányzó anyagokat legnagyobb mértékben a Szovjetuniótól 
rendelték meg, az igényeket azonban teljes mértékben nem tudták kielégíteni. 

Számvetések készültek az üzemanyagkészletek megállapítására is. Béke időszakban a 
csapatoknál 3 javadalmazás zárolt üza. készletet hoztak létre. Hadműveleti anyagi igé
nyek alapján egy 100 000 fős hadsereg egy harcnapi üza. szükségletét 290-300 tonnára 
számították ki.62 A szárazföldi csapatoknál és a légierőnél sokasodó technikai eszközök, 
a gyakorlatok számának emelkedése és a háborús készletek megalakítása miatt az üza. tá
rolók építésére nagyszabású program indult be. 

1950-ben a légierő részére öt helyőrségben (Taszár, Kunmadaras, Debrecen, Pápa, 
Tököl) egyenként 2,2-2,2 millió literes; a szárazföldi csapatok, intézetek és szervek ré
szére pedig 37 helyen63 általában 15 és 70 ezer liter közötti űrméretű tárolókutat építet
tek. 1951-ben további 13 üzemanyag tároló építésének kivitelezése kezdődött meg.64 

Felmérték az „M" esetén szükséges egészségügyi személyi és anyagi szükségletet is. A ter
vezés alapját itt is 100 000 fős kulcsszámra kidolgozott séma képezte. Az elkészült okmány 
820 orvost,65 2517 fős egészségügyi személyzetet66 és 4244,1 t egésységügzi anyagot67 tartal
mazott. 1950 őszén az elvonuló szárazföldi-, a hátországi csapatok és a hátországi intézetek 
állományában 1640 orvos, 22 000 kórházi ágy és 5034 egészségügyi szakszemélyzet volt.68 

A mozgósításra kerülő hadseregnek tetemes anyagi készleteket (lőszer, üzemanyag, 
javítóanyag, híradóanyag, élelem stb.) kellett volna adott esetben elszállítani. Az anyagok 
teljeskörű elszállítására azonban a határozott törekvések ellenére sem tudtak elegendő 
gépkocsit rendszeresíteni. így történt meg az, hogy „a vezérkar „demotorizálási" intézke-

1950-ben: géppisztoly: 6767 db, puska: 20.300 db, 82 mm-es av: 109 db. 120 mm-es av: 31 db, 122 mm-es tar.: 
15 db, 152 mm-es tar.: 84 db, 85 mm-es hk.: 269 db. 1951-ben: géppisztoly: 14 777 db, puska: 56 537 db, 82 mm-
es av: 225 db, 122 mm-es tar.: 134 db, 152 mm-es tar.á.: 40 db, M-l3 sv.: 36 db, 85 m-es hk.: 259 db. 1952-ben: 
géppisztoly: 2502 db, puska: 3162 db, 122 mm-es tar.: 48 db. 1953-ban: géppisztoly: 848 db, puska: 3901 db, 85 
mm-es Igv. köz. á.: 216 db. HL HM MNVK Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/3. 127. ö. e. 4., 6-9. o. 

1 Lőszerekből az alábbi főbb hiányok voltak: 1949-ben: puska, karabély, távcsöves puska; gsz.: 544 000 db, 
120 mm-es av. lősz.: 720 db, 122 mm tar. lősz.: 1440 db. 1950-ben: géppuska lősz.: 2,7 millió db, 120 mm-es av. 
lősz.: 2440 db, 122 mm-es á.: 5760 db, 152 mm-es tar.: 15 960 db, M-13 sv. lősz.: 3338 db, nehéz hk. lősz.: 3034 
db. 1952-ben: pi és gpi lősz.: 13,28 millió db, 82 mm-es av.: 63 060 db, 120 mm-es av.: 10 200 db, 122 mm-es tar. 
lőszer: 41 000 db, M-13 sv.: 2784 db, nehéz hk. lősz.: 1760 db. 1953-ban: pi és gpi lősz.: 10,59 millió db, 82 mm-
es av.: 63 060 db, 122 mm-es tar. lősz.: 21 800 db, 152 mm-es tar. á.: 2240 db, M-13 sv. lösz.: 2784 db, nehéz hk. 
lősz.: 1760 db. HL HM MNVK Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/11. 135. ö. e. 3., 4., 6., 8. o. 

62 HL MNVK Hdm. Csfség 1950/T 10/1. 1398/173/4. ő. e. 459. o. 
63 A nem légierő részére épült kutak: Komárom: 40 000 1, Esztergom: 20 000 1, Piliscsaba: 20 000 1, Mór: 

20 000 1, Tapolca: 50 000 1, Nagykanizsa: 20 000 I, Marcali: 20 000 I, Kaposvár: 15 000 I, Tab: 50 000 1, Ta
mási 30 000 1, Aszód: 40 000 1, Baja: 70 000 1, Kecskemét: 50 000 1, Cegléd: 25 000 I, Eger: 50 000 1, Debre
cen: 15 000 1 stb. HL MNVK Hdm. Csfség 1950/T 10/1. 1398/173/4. ő. e. 460. o. 

Az orvosok megoszlása: csapatoknál: 200 fő, Hds. tábori int.-nél: 250 fő, hátországi hadikórházakban: 
200 fő, honi alakulatoknál: 170 fő. HL HM Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/1. 125. ő. e. 8. o. 

Az egészségügyi szakszemélyzet megoszlása: ápoló(nő): 1940 fő, műtős(nő): 155 fő, laboráns: 115 fő, 
Rtg. asszisztens: 22 fő, fogászati asszisztens: 82 fő, fürdős asszisztens: 113 fő. HL HM Ag. Terv Csfség 
1949/T 5/1 125. o.e. 8.O. 

Az eü. anyagok megoszlása: gyógyszer és kémszer: 1123,2 t, kötszer: 925,8 t, orvosi műszer: 254,6 t, 
gyógyászati gépek és eszközök: 38,7 t, orvosi szerelések: 52,9 t, orvosi üveg és porcelán: 63,7 t, textil: 344,0 t, 
ágy, ágynemű: 1320,0 t, bútorzat: 120,0 t, fa: 186,0 m3. HL HM Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/1 125. ő. e. 11. o. 
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déseket dolgozott ki, amelynek értelmében az alakulatok egy részénél a hadiállomány
táblákban, a szállítási feladatokra lovakat és szekereket állítottak be".69 

1951 végén a hadseregnek ugyanis 36 550 db gépkocsira volt szüksége, és ezzel 
szemben csak 9450 darabbal rendelkezett (25,8 %-os feltöltöttség!). A népgazdaságból 
7626 db gépkocsit lehetett biztosítani, továbbá az ipar 1952-ben csak 1800 db-ot tudott a 
honvédségnek átadni, amely pótlólag is mindössze 9426 db-ot tett ki. A hadsereg gépko
csi biztosítottsági mutatója így is csak 47 %-ot ért el.70 

A szállítási nehézségek enyhítésére a hadsereg részére a „Szentendrei kocsigyár ... or
szágos járműveket, aknavető lőszertaligákat, hordágysaroglyát ... és egyéb faárut"71 gyár
tott. Ezt az intézkedést a kényszerítő körülmények hatására hozták, ideiglenes jelleggel. 

Az országos járművek hadrendbe állítása, valamint a hadseregben meglévő és szerve
ződő lovas alakulatok (például 1952-ben lovashadosztályt állítottak fel) egyre nagyobb 
számban igényeltek lovakat. A hadsereg ez irányú tájékozódását szolgálta a Földmüve
lésügyi Minisztérium 1950. szeptember 18-i összesítése, amelyet a Honvédelmi Minisz
térium részére küldtek el. Az ország lóállományát megyénkénti bontásban készítették el. 
A felmérés alapján az országban 686 843 ló volt.72 

Az ország lóállományának ismeretében, a hadsereg igényeinek megfelelően tervet ké
szítettek a lovak beszerzésére. A lóállomány „gyarapítása" összhangban volt a haderő 
fejlesztési ütemeivel. A csapatoknak és az intézeteknek hátas, vonat hámos, tüzér hámos 
és málhás lovakra volt szüksége. A számvetés elkészítésekor 1 ló árát 5000 forintban ál
lapították meg. Az okmány szerint 1950-ben: 5033 db (25,16 millió Ft értékű), 1951-ben: 
1020 db (5,1 millió Ft), 1952-ben: 627 db (2,73 millió Ft), 1953-ban pedig ismét 627 db 
lovat (2,73 millió Ft) vásároltak.7 

Hazánk háborús felkészítése során a várható hadszíntér előkészítésének folyamatában 
jelentős infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg. A csapatok és a szervek vezeté
se a híradórendszer megerősítését, a csapatok átcsoportosítása pedig a közutak és a vas
utak - honvédségi szempontok szerinti - korszerűsítését vonta maga után. A felállításra 
kerülő és repülőgépeiben gyarapodó légierő részére pedig egyre nagyobb számban kellett 
repülőtereket biztosítani. 

A várható hadműveletek prognosztizált térségében a gépkocsioszlopok, valamint a 
katonavonatok mozgásának biztosítása a szállítási lehetőségek bővítését követelte meg. 
A csapatmozgások, illetve a hadműveleti szállítások során nagy jelentőséggel bírt a köz
utak és vasutak áteresztőképessége, vonalvezetése, a szállítási szakaszokon lévő műtár
gyak (hidak, alagutak stb.) állapota, terhelhetősége és az egyes vasútvonalak pályaürszel-
vénye. Ez utóbbi jelentősége egyes speciális technikai eszközök (rakmintásak) 
továbbítása során válik fontossá. 

Móricz Lajos: A Magyar Néphadsereg Vezérkarának története 1945-1959. MNVK Tudományos osz
tály, MN Honvédelem Szerkesztősége. Budapest, 1985. 27. o. 

70 MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 171-172. o. 
71 Uo. 419. o. 
72 

A lovak számának földrajzi egységenkénti megoszlása: Dunántúl: 263 056 db, Alföld: 354 375 db, 
Északi hegyvidék: 69 412 db. (A legtöbb ló Bács-Kiskun megyében volt: 75.794 db.) HL MNVK Hdm. 
Csfség. 1950/T 10/2. 173 ő. e. 118. o. 

73 HL HM MNVK Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/13. 137. ö. e. 135-136. o. 
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A vezérkar szovjet tanácsadókkal és a közlekedési tárca szakembereivel több hónapig 
tartó munkával felmérte a közutak és vasutak helyzetét, az azokon lévő műtárgyak álla
potát, az őrzendő, illetőleg a robbantásra kerülő objektumokat.74 A vizsgálódások és a 
számvetések alapján elkészültek a főközlekedési útvonalak,75 a vasúti szállító vonalak76 

és a vezetékes híradás77 fejlesztési tervei. A közutak és a vasutak műtárgyainak őrzés
védelmére okmányok készültek. A polgári- és honvédségi őralegységeknek 186 híd őrzé
sét vették számba.78 A vasútvonalakon lévő vasúti berendezések és műtárgyak felmérése 
során adott esetben Budapesten 84,79 vidéken pedig 33480 objektum őrzésével számoltak. 

A hadszíntéri feladatok egyik fontos kérdése volt a hidak teherbírásának felülvizsgá
lása. A várható hadműveletek térségében így került sor a Tisza alsó szakaszán lévő hidak 
összesítésére. A csapatok átcsoportosítása során, különösen a nehéz haditechnika előrevo-
nása alkalmából vált volna fontossá a hidak terhelhetőségének ismerete. Megállapították, 
hogy a Tiszán lévő szolnoki, tiszaugi, csongrádi, algyői és a szegedi, valamint a Maroson a 
makói híd tartói a 35 tonnás harckocsik terhelését elbírják. Ugyanakkor javaslatot tettek a 
Szolnokon lévő híd pályalemezeinek műszaki megerősítésére, kicserélésére.81 

A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) megyénként felmérte azokat a 20 
m-es és annál nagyobb nyílású fahidakat, amelyeknek terveivel nem rendelkeztek. A 
KPM a vezérkarnak küldött kimutatásban 47 fahidat82 sorolt fel. A listán szereplő hidak 
részben átépítés alatt álltak, részben pedig felújításukat a közeljövőben tervezték. 

A VK Hadműveleti Csoportfőnökség az Országos Meteorológiai Intézet és az Orszá
gos Vízgazdálkodási Hivatal közösen összegezte a várható hadműveleti irányok és Ju
goszlávia vízrajzi és meteorológiai helyzetét.83 A közös munka a Duna, valamint a Ma
gyar Népköztársaság Zalaegerszeg-Kecel vonaltól délre fekvő területeinek vízrajzi 
tényezőinek megállapítására irányult. Az elvégzett munka után előjegyzéseket és nyil
vántartásokat fektettek fel. 

A vezérkar, miután a közlekedéssel összefüggő felméréseit befejezte, 1951. május 28-
án javaslatot állított össze a közutak és a vasutak, továbbá az azokkal kapcsolatos műtár
gyak felújítására, megerősítésére és a szállítási ágazatok teljesítményének fokozására. Az 
okmány nyolc fontos vasútvonal84 átbocsátó kapacitásának bővítését szorgalmazta. A na-

Kindlovits Pál nyá. ezredes: (1949-1952 között a VK Hdm. Csf-en dolgozott századosi rendfokozatban) 
Visszaemlékezés. Kézirat. 3. o. (a szerző birtokában). 

75 HL MNVK Hdm. Csfség 1950/T 10/2. 173. o.e. 141. o. 
76 Uo. 143.0. 
77 Uo. 48. o. 
78 Uo. 106-115. o. 
79 

Budapesten az alábbi nagyságrendű vasúti objektumok őrzésével számoltak: pályaudvar: 9 db, műhely: 
4 db, fűtőház: 11 db, vasúti műtárgyak (aluljárók, felüljárók, áthidalások, hidak stb.) 60 db. HL MNVK Hdm. 
Csfség 1950AT 10/2. 173. ő. e. 119-126 o. 

80 Uo. 131-137.0. 
81 A közlekedési miniszter levele Gerő Ernő államminiszternek, 1949. VIII. 12. MOL Rákosi Mátyás titká

ri iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 4. o. 
82 HL MNVK Titkárság 1950/T 7/1. 1403. o.e. 19., 24. o. 
83 Uo. 29-31.0. 

A szakértőkből álló munkacsoport az alábbi vasútvonalak fejlesztését szorgalmazta: 1. Csap-Miskolc, 2. 
Érmihályfalva-Debrecen-Budapest-Szombathely, 3. Nagyvárad-Mezőtúr-Szentes-Hegyeshalom-Nagykani-
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pi teljesítményt egy vonal esetében 21 szelvénypárra, a Budapest-Kunszentmiklós-Tas 
szakaszt 60 szelvénypárra, míg a további hat vonal esetében pedig 24 szelvénypárra ja
vasolták felemelni. Természetesen ez a feladat nem jelentette valamennyi megjelölt vas
útvonal teljes hosszának átépítését. így például a Budapestről a déli irányba haladó vas
utak közül Budapest-Kunszentmikós-Tas között vissza kellett fektetni a második 
vágányt, Dunapataj-Baja viszonylatban pedig új vonalat kellett létesíteni. Ugyancsak át 
kellett építeni az Ipolyság-Vác és a Füzesabony-Karcag közötti szakaszt is. Az egyik 
legnagyobb munkálatot a Nagyvárad-Mezőtúr-Szentes-Baja-Nagykanizsa vonal köve
telte, ugyanis ott a Nagyváradtól Dombóvárig terjedő szakaszt kellett átépíteni, mert az a 
viszonylat kis teherbírású felépítményekből és kis befogadóképességű állomásokból állt. 

A „vasúti program" feladataiból adódóan több állomás épületének átépítését is tervbe 
vették. Számoltak Záhony, Tuzsér és Komoró állomások átrakó képességeinek fokozásá
val, valamint Debrecen, Budapest állomások deltával való kikerülésével is. Nehezítette a 
végrehajtást az a tény, hogy e nagyszabású tervek kivitelezési határidejét 1953 végére 
szabták meg. A munkák megvalósítása során 1956-ra mindössze csak a Bajánál lévő vas
úti híd átépítésével számoltak olyan módon, hogy annak lehetővé kellett tennie a 60 ton
nás technikai eszközök közlekedését. 

A közúti program végrehajtása is számos tennivalót jelentett. Az egyik legjelentősebb 
feladat a Beregszász-Debrecen-Szolnok-Budapest-Győr-országhatár autóút átépítése 
volt, amelyet 1951 végére kívántak befejezni. A felmérések szerint tervezték az útvona
lon lévő 82 híd és áteresz megerősítését, valamint az út szélesítését - több szakaszon -
kb. 180 km hosszúságban. A Beregszásztól Bécsig terjedő közút pályatestjének szélessé
gét végig 6,5 méterben rögzítették, naponta 4-5000 gépkocsi85 áthaladásával számoltak. 

További három út86 átépítését is tervezték, amelyeket 1952 végére készítettek volna 
el; 5,5 méter pályaszélességgel és napi 3000 gépkocsi áthaladásának biztosításával. 

A vasúti és a közúti program munkálatai a nemzetközi (tranzit) szállítások követelmé
nyei és hadi (hadműveleti) szempontok szerint kezdődtek el. Két lényeges következtetés 
vonható le. Az egyik az volt, hogy a vasút és közút vonalvezetése egyrészt nyugatra -
Ausztriához - vezetett, az ott tartózkodó szovjet megszálló csapatok ellátását biztosítva és a 
feltételezett hadműveleti szempontokat is kielégítve, továbbá délnek tartott egy esetleges 
jugoszláv konfliktus szállításainak is eleget téve. A másik következtetés szerint pedig az 
utak beépültek Csehszlovákia, Szovjetunió (Kárpátalja), valamint Románia szállítási rend
szerébe, amelyből fakadóan azokkal az országokkal nagyobb kapacitású és közvetlenebb 
összeköttetés teremtődhetett meg egy esetleges közös hadműveleti alkalmazás során. 

1951. június 2-án az MDP Titkársága megtárgyalta a Honvédelmi Minisztérium köz
lekedéssel szembeni igényeit, amelyet elvben jóvá is hagyott. A vezérkari főnöknek kel-

zsa, 4. Nagyszalonta-Szeged, 5. Bratislava-Hegyeshalom-Nagykanizsa, 6. Budapest-Kunszentmiklós-Tas 
(Kunszentmiklós-Tas-Kiskunhalom-Szabadka, Kunszentmiklós-Tas-Dunapataj-Baja, 6. a. Budapest-Rét-
szilas-Bátaszék-Baja) 7. Ipolyság-Szolnok-Kecskemét-Szeged, 8. Kassa-Miskolc-Füzesabony-Szentes. HL 
MNVK Titkárság 195 l/T 6/2 2180/1. ő. e. 341-343. o. 

85 HL MNVK Titkárság 1951/T 6/2. 2180/1. ö. e. 345. o. 
1952 végére a Sátoraljaújhely-Miskolc-Budapest-Nagykanizsa, az Ipolyság-Vác-Budapest-Cegléd és a 

Kiskunfélegyháza-Baja útszakaszok átépítését tervezték. HL MNVK Titkárság 1951/T 6/2. 2180/1. ő. e. 346. o. 
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lett a közlekedés- és postaügyi miniszterrel és az Országos Tervhivatal elnökével közö
sen elkészíteni a részletes anyagszámvetést és a program költségvetését. 

A részletes feladatokról, valamint azok anyagi és pénzügyi kihatásairól készült jelen
tés nagy tételeiben megegyezett a korábban készült dokumentum adataival. Módosítás 
volt például az, hogy a fővárost és Debrecent elkerülő vasúti delta megépítését 1953-ról 
1956-ra tették át. Szerepelt még a számvetésekben 1952-re 5000 db G.-leg. kocsiberen
dezés legyártása, 1953-ra pedig 11 db kórházvonat elkészítése. 75 km felépítményi anyag 
megalakításával is számoltak mozgósítási tartalékként.87 

Az elkészült számvetések tetemes építőanyagszükségletről és jelentős összegű pénzről 
adtak számot. Az építkezésekhez felhasználandó anyagok például 1950-ben, 1951-ben és 
1952-ben az alábbi mennyiségeket igényelték: vasanyag (t): 3515, 66 939, 109 893; fa
anyag (m3): 12 941, 57 808, 60 335; cement (q): 638 150, 944 100, 21 920; kőanyag 
(m3): 352 138, 1 296 600, 1 461 500.88 

A program tényleges költségkihatása az előzetes felmérések többszörösét tették ki, így 
annak értéke 1951-ben: 290,4 millió; 1952-ben: 1076,1 millió; 1953-ban pedig 964 mil
lió forintot ért el.89 

A közlekedési beruházások honvédelmi igények szerinti, gyorsított kivitelezése, va
lamint más védelmi jellegű építkezések jelentős többletkiadással jártak. Az építkezések 
elkezdődtek ugyan, azonban építőanyaghiány, szervezetlenség, pénzügyi fedezetlenség és 
más tényezők miatt gyakran kellett azokat felfüggeszteni és átütemezni, vagy arra is vol
tak példák, hogy a terveket módosították. 

A megnövekedett honvédelmi igényekről, azok költségkihatásairól, valamint az egész 
országra kiterjedő veszélyekről Gerő Ernő 1951. augusztus 3-án írásban tájékoztatta Rá
kosi Mátyást: „Ami a közlekedési beruházásokat illeti... meg kell mondani, hogy félreve
zettek bennünket, amikor döntésre behozták a kérdést. Akkor kétszázmilliós nagyságren
dű összegről volt szó 1952-re, nem pedig 1076 millióról. Nem szabad elfelejteni, hogy ez 
és az erődítési többlet... semmiféle tervben nem szerepelt... Nem tudjuk teljesíteni a 
közlekedési beruházások HM-tervét, az autóbeszerzés tervét stb. Igen komoly erőfeszí
tést kell tennünk a honvédelem fejlesztése érdekében, de mértéket kell tartanunk, mert 
ellenkező esetben aláássuk népgazdaságunkat."90 Gerő figyelmeztetése nem kapott nyil
vánosságot. A tények pedig Gerőt igazolták. Mivel a közlekedési programnak sem az 
anyagi, sem a pénzügyi fedezete nem volt meg teljesen, a kivitelezés akadozott és a ha
táridőket nem tudták betartani. 

A lemaradás különösen szembetűnő volt a vasúti munkáknál. Valamennyi építés folyt 
ugyan Nyírábrány-Debrecen és Szombathely, valamint Celldömölk szakaszon, azonban 1952. 
júliusig a többi vonalra az elvégzendő feladatok még a végrehajtási tervekben sem szerepeltek. 

Az 1952-re beállított 20 különleges vagont (4 eü. vonathoz) és az 1900 katonai vasúti be
rendezést sem tudták anyaghiány miatt elkészíteni. Erről a helyzetről Bata István altábornagy 
az alábbiakat állapította meg: „Ezek a tények arról beszélnek, hogy az MNK Közlekedési Mi-

MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 114. o. 
HL MNVK Titkárság 1951/T7. 2181. ő. e. 533. o. 
HL MNVK Titkárság 1951AT 7. 2181. ő.e.533.o. 
MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ö. e. 122. o. 

— 816 — 



nisztériuma nemcsak, hogy leértékeli a Vezérkar fontos feladatait, hanem annak végrehajtását 
semmisnek veszi."91 A vezérkar főnökének véleményét részben meg lehetett érteni, azonban az 
volt az egyszerű magyarázat, hogy a program kivitelezéséhez sem elegendő anyag és pénz, 
sem pedig szükséges mértékű „kivitelező kapacitás" nem állt rendelkezésre. 

A feladatok élén állt Záhony átrakó körzet fejlesztése, amelynek bővítését stratégiai 
célok is indokolták. Az építkezések megvalósítására 298 millió forintot biztosítottak. A 
munka kivitelezésére 1953. július 1. és 1954. május 1. közötti időt állapították meg.92 

A közlekedési ágazat egyik fontos területe a légi szállítás. A honvédségi igények 
alapján, a fejlesztési ütemek szerint váltak szükségessé a repülőterek. Részben a repülő 
alakulatok elhelyezésére, a kiképzési és a hadműveleti repülések biztosítására, részben 
pedig a légi szállítások megvalósítása céljából voltak fontosak. 

Már 1948 végén a szovjet katonai attasé (Rogov százados) kérésére felmérték minda
zokat a helyeket, amelyek repülés szempontjából számításba kerülhettek. A rendelkezés
re álló és szemrevételezett repülőterekről, repülőhelyekről és kényszerleszálló helyekről 
az összesített vázlatokat, valamint a térképeket (M = 1:50 000) megküldték Rogov szá
zadosnak. A felterjesztett jegyzék az összesített vázrajzon kívül (a repülőterek földrajzi 
fekvéséről) 35 repülésre alkalmas hely térképét tartalmazta.93 

A repülésre alkalmas helyek felmérése után tervek készültek az egyes repülőterek bő
vítésére és korszerűsítésére, továbbá új repülőterek megépítésére. A beinduló munkák so
rán hármas követelménynek kellett eleget tenni. A repülőgépek elhelyezésére hangárok, a 
le- és felszállásokra kifutópályák, a repülések vezetésére pedig rádió-technikai irányító 
berendezések voltak szükségesek. A három fontos terület egy sor járulékos kérdéssel 
egészült ki. A repülőtereknek rendelkezni kellett a készültségi szolgálat, az orvosi ellátás, 
a javító és műszaki szolgálat, a repülő üzemanyag és más anyagok és követelmények 
biztosítására szolgáló objektumokkal is. 

A repülőterek létesítésénél figyelembe vették a honvédség légierejének fejlesztési kon
cepcióját, azzal számoltak, hogy „1949. III. l-jével: 6, 1949. X. l-jével: 7, 1950. III. 1-
jével: 9, 1950 X. l-jével pedig 12 kiképző százada lesz az új demokratikus légierőnek."94 

A „repülőtér program" beindulásakor elsősorban a honvédségi igazgatás hatáskörébe 
tartozó létesítményeket vették alapul: Mátyásföld, Szolnok, Kunmadaras, Kecskemét, 
Börgönd, Tapolca.95 Ezeken a repülőtereken a legfontosabb munkákat: a repülési igények
nek megfelelő talaj kialakítása, a szükséges hangárok (50x20 méteresek) és a laktanya ob
jektumok megépítése jelentette. A munkák kivitelezése 1949 tavaszán kezdődött meg. 

A várható hadmüveletek térségének (eleget téve a „szövetséges" igényeknek is) ösz-
szeköttetési kérdései már 1949 őszén felvetődtek. A vezérkar 1949. október 18-án a 
Közlekedési és Postaügyi Minisztériumot (KPM) írásban tájékoztatta a hadsereg és a 
KPM együttműködésének fő területeiről és a legfontosabb feladatokról.96 

91 HL MNVK Titkárság 1952/T 6/1. 654/40/7. ő. e. 54. o. 
92 HL MNVK Titkárság 1953/T 5/2. 469/5. ő. e. 22-23. o. 
93 HL HM 1945-1950 Hadsereggel kapcsolatos okmányok. 1948/T 846. ö. e. 1. o. 
94 HL HM 1945-1950. A Honvédség felügyelőjének iratai. 1948/T 846. ő. e. 67. o. 
95 Uo. 68. o. 
95 HL HM Ag. Terv. Csfség 1949/T 5/1. 125. ő. e. 25-26. o. 
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A hadműveleti híradással kapcsolatos kérdéseket a vezérkar a KPM szakembereivel 
és a szovjet tanácsadókkal közösen mérte fel. Jelentős munkának minősült a tábori posta 
szervezetének és működési elveinek kidolgozása, valamint a posta hadiforgalmára, 
igénybevételére vonatkozó adatok megállapítása. Tervet készítettek az ,,M" esetén szük
séges híradó összeköttetésekre is. Felmérték a legfontosabb hadműveleti irányok híradá
sát biztosító kábel- és légvezetékek szükségletét, a meglévők karbantartását és felújítását 
is összeírták. Az okmány szerint: a Szovjetunióval 3, Csehszlovákiával 6, Ausztriával 5, 
Romániával 5 közvetlen vonalú összeköttetéssel számoltak.97 

Az új vonalak létesítése és a fő híradó irányok karbantartása 1260 t ólmot és 333 t 
bronz anyagot követelt meg. A honvédségi igényű híradási munkálatok kivitelezésére 
114 millió forintot biztosítottak.98 

A terveket azonban itt sem tudták megvalósítani. A munkák egy részét vagy egyálta
lán nem készítették el, vagy pedig nem a meghatározott határidőre teljesítették azokat. 
1952 áprilisában a tervezett szakfeladatoknak csak mintegy 35 %-át készítette el a Köz
lekedési- és Postaügyi Minisztérium.99 Mindezek alapján szorgalmazta Berceli Béla ve
zérőrnagy (Hír. Csf.) a honvédelmi miniszternél, hogy a KPM teljesítse a tervekben 
meghatározott feladatait a híradás fejlesztése terén. 

A hadműveleti tervekkel összhangban, a hadszíntér előkészítésének folyamatában ke
rült sor a déli határszakasz műszaki megerősítésére. A veszélyesnek tartott irányokat le
zárták, ahol indokoltnak tartották, ott műszaki zárrendszert is telepítettek. A munkák a 
nyugati határnál kezdődtek. A határ vonalát követve Mosonmagyaróvár-Sopron-Szom
bathely-Szentgotthárd irányban kettős drótkerítést létesítettek, amelyet elaknásították. A 
munkák végén e szakaszon 60 db magasfigyelőt és 60 db úttorlaszt építettek, amelyre 
250 000 forintot biztosítottak.100 Miután a nyugati sávot műszakilag megfelelően meg
erősítettnek vélték, 1948. augusztus 20-ától megkezdődött a magasfigyelők bizottsági át
adása a határőrség részére. Az átadásról készült dokumentumokat a 2. Honvéd Kerület 
Parancsnokság (Pécs) felterjesztette a Honvédelmi Minisztériumnak.101 

Az osztrák határszakasz lezárása után kezdődött meg a déli irány műszaki megerősíté
se. A munkák első fázisát -jóváhagyott tervek alapján - 1949-ben és 1950-ben végezték 
el, amelynek során drótkerítéseket építettek és aknákat telepítettek. Az építési feladatok 
irányítását és ellenőrzését Bajáról a 72. műszaki zászlóalj parancsnoksága végezte.102 

A déli munkák következő üteme 1951 júniusában kezdődött meg, amelyet előkészü
leti terv koordinált.103 Országunk déli részét a várható hadmüveletek irányában: a Duna-
Tisza közén, a baranyai háromszögben és Nagykanizsa térségében tervezték műszaki lé
tesítményekkel megerősíteni. A kiépítésre kerülő szakasz- és századtámpontokat, vala-

y/ HL MNVK Hír. Csfség 1952/T 35. 676. ő. e. 106. o. 
98 HL MNVK Hír. Csfség 1952/T 35. 676. ő. e. 107. o. 

Berceli Béla vörgy. Hír. Csf. jelentése a honvédelmi miniszternek 1952. április 29-én. HL MNVK Hír. 
Csfség 1952/T 35. 676. ö. e. 465. o." 

100 HL HM 1945-1950. Hadsereggel kapcsolatos okmányok. 1948/T 846. ő. e. 17. o. 
101 Uo. 14-16.0. 
102 HL HM Titkárság 1949AT 1/1. 77. ö. e. 30-32. o. 
103 HL MNVK Titkárság 1951/T 8/2. 2183. ő. e. 2006-2009. o. 
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mint a zászlóalj védőkörleteket géppuskafészkekkel, föld-fa tüzelőállásokkal, vasbeton 
erődökkel, aknamezőkkel és más műszaki elemekkel kívánták hatékonyabbá tenni. 

A jugoszláv határ közelében végzett védelmi jellegű munka számos feladattal járt. 
Számítások alapján javaslatot kellett tenni a kormánynak az érintett földterület kisajátítá
sára, meg kellett alakítani az építkezéseket irányító csoportfőnökséget, létre kellett hozni 
az építési alegységeket. Részletes felmérés készült a szükséges munkaeszközökről, az 
építkezések anyagi és pénzügyi kihatásairól stb. 

1951. június 2-án az MDP Titkársága megtárgyalta a Honvédelmi Minisztérium elő
zetesjavaslatát, az ország déli határszakaszának megerősítése tárgyában, amelyet elvben 
jóvá is hagyott. A vezérkari főnök szakemberek bevonásával elkészítette az erődítés 
részletes anyagszükségletét és pénzügyi tervét. 

A munkák végrehajtásához szükséges számvetéseket azonban csak megközelítő pontosság
gal tudták elkészíteni; egyrészt mert olyan munkákat még nem végeztek, másrészt pedig a 
helyszíni terepfelderítést, talajmechanikai és egyéb felméréseket akkor még nem folytatták le. 

A déli határszakaszon, az építésre kerülő műszaki zárrendszer esetében kb. 430 kilo
méternyi sávban (fővédőöv) számoltak földmunkákkal. Ugyanakkor 450 km szakaszon 
tervezték háromszor három sor drótakadály megépítését, valamint aknamező telepítését. 
E munkák az érintett területen 300 ház kisajátítását és ugyanannyi család kitelepítését 
követelték meg.104 A kitelepítéseket nemcsak a műszaki munkák miatt rendelték el, ha
nem, egy jugoszláv konfliktus esetén e régió hadműveleti területté válása is indokolta 
azokat. Volt azonban egy lényeges szempont is: felvetődött ugyanis az a gondolat, „hogy 
a határszélen mindenképpen olyan mérvű deportálást kell végrehajtani, ami biztosít ben
nünket arról, hogy a határszélen, abban az övezetben, amely fölvonulási övezetnek szá
mított, a katonai megmozdulásokról információk ne szűrődhessenek ki, és szabotázsakci
ók ne történhessenek a katonai megmozdulások ellen"103 

Az elvégzendő műszaki munkákra készült számvetések nagymértékű anyag- és esz
közszükségletről szóltak. így 1 500 000 db harckocsiaknával, 2 500 000 gyalogsági ak
nával, 2000 t robbanóanyaggal, 3500 t szögesdróttal, 320 t lemez kupolával, 100 000 db 
lapáttal, 50 000 db csákánnyal, 11 500 m2 álcahálóval, 10 107 t cementtel (1. változat 
szerint) stb. számoltak.106 

Az erődítési munkák pénzügyi tervét két variációban készítették el. Az első esetben a 
költség nagymennyiségű faanyag felhasználása esetén 467,461 millió forintot; a másik 
lehetőség szerint pedig kevesebb fa, de több beton és vas beépítésével 447,583 millió fo
rintot ért volna el.107 

A két változatban számvetett értékeket a kisajátítási összegek, a kifizetendő munkabé
rek és más tényezők megnövelték. így a végösszegek az 1. változatban: 600,821; a 2. 
változatban pedig: 580,943 millió forintot tettek ki.108 

HL MNVK Titkárság 1951/T 7. 2181. ö. e. 695. o. 
Gulyás Gyula-Gulyás János: Törvénysértés nélkül. Budapest, 1989. 257. o. 
MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ö. e. 109. o. 
Uo. 106. o. 
HL MNVK Titkárság 1951/T 7. 2181. ő. e. 694. o. 
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Az 1950-1953 között végzett műszaki munkák tényleges költsége azonban jelentősen 
eltért a tervezett összegtől. A kivitelezés valamennyi költségének együttes értéke ugyanis 
meghaladta a 6,2 milliárd forintot.109 

A tervező-szervező munkák 1951-ben a kivitelezés feladatai pedig 1952-ben kezdődtek 
meg fokozott követelményekkel. Az építési munkák irányítását, vezetését és ellenőrzését 
három főhatóság szervei (Erődítési Csoportfőnökség, MN Műszaki Csapatok Parancsnok
sága, HVK Anyagtervezési Csoportfőnökség) szoros együttműködésében végezték. 

A jelentősnek tartott munkálatokat 1952 elején már nyolc műszaki zászlóalj kezdte el.110 

A megvalósítás menetét a hadsereg felső vezetése, de a szovjet tanácsadók is rendszeresen 
ellenőrizték. A műszaki munkák állásáról 1952. május 21-én Szirovatkin ezredes írásban 
tájékoztatta a honvédelmi minisztert, amelyből kiderült, hogy a betervezettekhez képest kb. 
30-40 %-os volt a lemaradás. A terveket időben azért nem tudták teljesíteni, mert egyrészt 
az ütemezés szerint nem kapták meg teljes mértékben az építkezésekhez szükséges anyago
kat és munkagépeket; másrészt, mert átlagosan a katonák 15-18 %-a nem dolgozott szolgá
lati és egyéb feladatok miatt. Az is hozzájárult a lemaradáshoz, hogy egyes munkagépek az 
igénybevétel során üzemképtelenné váltak és javításuk nem volt biztosítva. 

A műszaki munkákhoz szükséges anyagok hiánylistáján az alábbiak szerepeltek: 136 
db vasbeton kupola, 8000 db vasbeton gerenda, 745 db vasbeton gyűrű (óvóhelyekhez) 
100 m3 deszka anyag (25-50 m-es darabok), 60 000 db karó (egyenként 1,7 m hosszal a 
drótakadályokhoz) 2500 m3 zúzott kavics, 800 m3 homok.1" 

A munkagépeket négy minisztériumnak (Építésügyi, Könnyűipari, Bánya- és Energia
ügyi, Közlekedési Minisztérium) kellett a hadsereg részére szolgáltatni. E téren az alábbi 
főbb hiányok voltak: 8 db buldózer, 7 db körfűrész, 8 db 3 tonnás vontató, 8 db transz
formátor, 24 db 3 m3-es billenő autó, 8 db 3 tonnás gépkocsi daru."2 

Az Építési Csoportfőnökség szakmai felügyelete alá tartozó építő zászlóaljak, a 
nagymértékű építőanyag- és munkagéphiány miatt maradtak le lényegesen a tervektől. A 
tavasszal megállapított hiányosságok kijavítására, az építkezésre készült okmányokban 
megjelölt feladatok és határidők teljesítésére több intézkedés is született, azonban azok a 
teljesítményeket érdemben nem tudták javítani. 

1952. október 10-ig a védelmi munkák tervét összesen csak 40 %-ban tudták teljesíte
ni. Az „átlagos munkateljesítmény 57 %, átlagos kivonuló létszám 70 %""3 volt. A lema
radás az alacsony munkafegyelemből, a brigádoknál a dolgozók nagyszámú hiányzásá
ból, továbbá az építkezéshez szükséges anyagok és munkagépek nem kellő mértékű 
biztosításából adódott. Az is tény, hogy az elkészült létesítmények sem minden esetben 
feleltek meg az elvárásoknak. Több helyen az erődelemek álcázása nem volt megfelelő 
(pl. a 1069. sz. zászlóalj védőkörlet 60, 80, 81. számú építményei). A harckocsi és a 

Kovács Imre: Magyarország déli határa mentén végrehajtott műszaki zár és erődítési védőművek mun
kái 1950-1953 között. HL Tanulmánygyűjtemény 11/194. 27. o. 

110 A zászlóaljak az alábbiak voltak: 3711 (Szeged), 3722 (Fekete Szel.), 3731 (Tompa), 3713 (Sátoralja
újhely), 3723 (Villány), 3733 (Moty), 3722 (Tormafölde), 3712 (Lenti). HL HM Titkárság 1952/T 1/1-2. 
651/2. o.e. 342. o. 

1,1 HL HM Titkárság 1952/T 1/1-2. 651/2. ő. e. 344. o. 
112 Uo. 341.0. 
113 HL HM Titkárság 1952/T 3/1-2. 652/2. ő. e. 164. o. 
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gyalogsági akadályok rendszere nem volt összhangban a tűzrendszerrel (1069, 1110, 
1007. sz. zászlóalj védőkörletek)."4 

Az is a hiányosságok közé tartozott, hogy az árokerődök vízelvezetésének kialakítá
sakor nem vették figyelembe a terület geológiai, vízrajzi méreteit sem (1110, 1007 sz. 
zászlóalj védőkörletek). A kőépítményeknél felhasznált habarcs összetétele egyes ese
tekben nem biztosította a szükséges szilárdságot. A meglévő fogyatékosságok kijavításá
ra, a munka hatékonyabbá tértelére az építkezési határidők betartására miniszteri paran
csot "5 adtak ki. Mivel a korábbi intézkedéseknek nem sok eredménye volt, ezért a felső 
utasítás elrendelte 1952. november 1-től 1953. január l-ig a hadsereg közvetlen műszaki 
csapatok, hadtestek, hadosztályok műszaki zászlóaljainak bevonását a munkákba. A had
sereg vezető szerveit is mozgósították a siker reményében. így a lemaradások behozatal
ára az MN Személyügyi Főcsoportfőnökségnek a még szükséges mérnöki és technikusi 
szakállományt, az MN Hadtápszolgálat Főnökének pedig 45 db 3 tonnás gépkocsit kellett 
biztosítani. Külön feladatot kapott az MN Műszaki Csapatok Parancsnoka, valamint az 
Erődítési Csoportfőnök is. Az MN Vezérkari főnököt bízták meg valamennyi feladat 
végrehajtásának ellenőrzésével. A munka így is csak részben készült el. 

A 3. hadtestnek (Kecskemét) „át kellett venni a Déli-határszakaszon elkészült beton erőd 
rendszert! Ez az átvétel botrányosan következett be. Kiderült, a megépített erődök nem fe
leltek meg a célnak.""6 Az átvétel habár megtörtént, az erődítési munkákat ütemterv szerint 
teljesíteni mégsem tudták. A hadsereg vezető állománya - a szovjet tanácsadók inspirációi 
alapján - továbbra is görcsösen ragaszkodott az eredeti elképzelésekhez. A helyzet javításá
ra hozott többszöri intézkedés azonban az anyagok és a munkagépek nagyszámú hiánya és 
más tényezők miatt nem bizonyult hatékonynak. Az erődítési munkákat 1953-ban még to
vább folytatták, azonban a későbbiekben a Jugoszláviával meglévő feszültség oldódása, a 
katonapolitika módosulása miatt a déli erődítési terv az aktualitását elvesztette. 

Az ország erőteljes háborús felkészítése, a hadszíntéri objektumok építése és az inf
rastrukturális beruházások mellett számos honvédségi objektum kivitelezése is folyt. A 
munkák 1951-ben és 1952-ben érték el a csúcspontot. A csapatok, intézetek és szervek 
részére egy sor laktanya, repülőtér, lőtér, iskola, raktár, szertár stb. építése vált szüksé
gessé. Janza Károly vezérőrnagy (Htp. Szf.) hagyta jóvá azt a kimutatást, amelyet dr. 
Prónafalvy Albin őrnagy készített el. Ebben az 1952 évre 284 építkezés szerepel."7 

1952-ben a helyzet mégis más lett. Június 1-jéig az építésre tervezett 335 (!) építkezési 
objektumból csak 97 munka indult be (az összes munkák 29 %-a)."8 Az építkezések te
rén megmutatkozó nagymértékű lemaradás egyik fő oka az volt, hogy az előző évre ter-

1,4 Uo. 
115 Az okmányt 1952. október 29-én adták ki 035. számmal. HL HM Titkárság 1952/T 2/1-2.651/3. ö. e. 270-278. o. 
1 Ugrai Ferenc nyá. altbgy: (1949-ben a 12. löv. ho. tü. pk-a, 1951-től Kecskeméten a 3. hdt. tü. pk-a, 

majd 1953-ban Cegléden a 30. áttörő tü. ho. pk-a volt) Visszaemlékezés. 6. o. (a szerző birtokában). 
1 A kimutatás az alábbi mennyiségű építkezéseket tartalmazta db. szám szerint: épülő új laktanyák: 28, 

laktanya kiegészítések: 105, állandó táborok: 8, iskolák: 10, lő- és gyakorlóterek: 4, repülőtér magasépítés: 16, 
repülőtér mélyépítés: 8, OLP objektumok: 4, HTI objektumok: 3, kórházak, eü. intézetek: 20, lőszer és robba
nóanyag raktárak: 13, szertárak, intézmények, raktárak: 44, egyéb építkezés: 21. MOL Rákosi Mátyás titkári 
iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 79-97. o. 

1,8 Uo. 221.0. 

— 821 — 



vezett beruházások nem készültek el határidőre és azok áthúzódtak 1952. évre. Ilyen jel
legű építkezés 1952-ben 256 volt."9 

A hadsereg 1952. évi beruházási építkezéseinél megállapított lemaradás mértékét sú
lyosnak ítélték meg. A kérdés vizsgálata során a lassú, késedelmes és hibás tervezést; a 
pontatlan munkavégzést, a határidők nem teljesítését, a munkaerő-, anyag- és géphiányt 
állapították meg az építkezések terén meglévő lemaradások legfőbb okainak. 

A honvédségi objektumok építését zömmel az Építésügyi Minisztérium szakmai fel
ügyelete alá tartozó vállalatok végezték. Az egyre feszültebbnek ítélt nemzetközi helyzet 
és az építkezések terén mutatkozó nagymértékű lemaradás indoka alapján, az MDP hatá
rozatának végrehajtására, HM rendeletre 1951 nyarán felállították a munkaszolgálatos 
alakulatokat. A hadtáp alakulatoknak nevezett kötelékek 10 zászlóaljból és négy század
ból álltak. A munkaszolgálatos alakulatokhoz a politikailag megbízhatatlannak tartott 
egyéneket hívták be. A kezdeti 4300 fős létszám 1951 őszén további 4050 fővel gyara
podott.120 A hadtáp alegységek építőipari tevékenységével a HM vezetése elégedett volt, 
a teljesítmények további fokozására 9819 fős építődandárt hoztak létre 1951 decemberé
ben.121 A védelmi jellegű beruházások egyre többe kerültek az országnak. A polgári vál
lalatok mellett a hadsereg építő alakulatai is igyekeztek az építkezéseket határidőre telje
síteni, azonban azok nem sikerültek. 

Az eredeti tervekhez és számvetésekhez mindig újabb és újabb igények jelentkeztek. Az 
ország erőteljes iparosítása (főleg a nehéz- és a hadiipar fejlesztése) a nagymértékű védelmi 
jellegű építkezések, a hadsereg erőltetett és gyorsított ütemű fejlesztése és más tényezők ha
talmas terheket jelentettek a népgazdaságnak, amelyek fel is borították annak egyensúlyát. 

Országszerte napirendre került a takarékosság, amelyre a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa és az MDP Központi Vezetősége is határozatot hozott. A Magyar Nép
hadseregben létrehozott takarékossági bizottságot Bata István altábornagy vezette.1"2 Az 
anyagi és a pénzügyi gazdálkodás helyzetén a bizottság érdemben javítani nem tudott, 
mivel a népgazdaság egyensúlyának megbomlását leginkább az ország túlzott iparosítása, 
hazánk erőteljes háborús felkészítése, valamint a hadsereg irreális mértékűre való felduz
zasztása idézte elő. A megoldást tehát nem a takarékosság, hanem a központi tervek fe
lülvizsgálása és a népgazdasági ágak helyes arányainak visszaállítása jelentette volna. 

A honvédelmi tárca ugyanis 1952-ben 8,6 milliárd forinttal számolt. Ez az összeg 
azonban az ország valamennyi védelemmel kapcsolatos kiadásaival együttesen 15,8 mil
liárd forintra123 duzzadt. Ebből következett, hogy 1952. évben az ország költségvetéséből 

119 Uo. 
120 

Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár. Budapest, 1994. 180-181. o. 
121 Uo. 192.0. 
122 HL MNVK Titkárság 1952/T 3/1-2. 651/1. ő. e. 160. o. 
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(43 milliárd forint) a védelemre fordított összes kiadás értéke hazánk teljes pénzügyi ke
retének 36,7 %-át (!) tette ki.124 

Az országnak 1951-1953 között már elviselhetetlen mértékű terheket jelentett e prog
ram, amely a technikai kivitelezhetőség határát is messze meghaladta. Hazánk erőteljes há
borús felkészítése, a túlzott iparosítás, a hadseregfejlesztés mértéke, a „szovjet módszerek" 
kritikátlan átvétele Magyarországon is a „sztálini modell" súlyos válságához vezetett. 

A nemzetközi politikai élet színterén megindult kedvező folyamatok, az MDP Köz
ponti Vezetőségének 1953 júniusi határozata, majd pedig Nagy Imre nevével fémjelzett 
„Új szakasz" politikája reményeket ébresztett nemcsak a hadseregen belül, hanem szerte 
az országban is mindenütt. A politika kedvező módosulása ugyanis lehetőségeket terem
tett arra, hogy hazánk védelmének erősítése az ország tényleges helyzete, erőforrásai, 
valamint a racionalitás szempontjai szerint történjék. 

124 MOL Rákosi Mátyás titkári iratai. 276. fond, 65. cs. 195. ő. e. 588. o. 
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ZSITNYÁNY1 ILDIKÓ 

HADSEREG ÉS FORRADALOM - 1956 

A Magyar Néphadsereg 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szere
pének megértéséhez, ha csak vázlatosan is, szükségesnek látszik az 1953-ban kezdődött 
fontosabb változások felidézése. 

1953 közepétől érzékelhető nemzetközi enyhülés a hadsereg életében is jelentős vál
tozásokat hozott. A Sztálin halálát követő új, már inkább a békés megegyezést kereső 
szovjet vezetés változtatott az addigi, erőltetett gazdaságpolitikán. 

1953 júniusában Moszkvába rendelték a magyar vezetőséget: követelték az erőszakos 
iparosítás és hadseregfejlesztés leállítását, a kormány átalakítását és személycserék vég
rehajtását. A Magyar Néphadsereg létszámát a továbbiakban több lépcsőben csökkentet
ték a forradalomig, aminek következtében fokozatosan nőtt a hivatásos állomány bi
zonytalansága, a tisztek egzisztenciális fenyegetettsége.1 

Ezt erősítette az új honvédelmi miniszter, Bata István altábornagy kinevezése, aki 
módszeresen üldözte a tehetséges katonai vezetőket: a döntő beosztásokba gyenge képes
ségű, tehetetlen és tekintély nélküli káderek kerültek.2 Egyre fokozódtak az elbocsátások, 
hiszen a személyi kultusz ideje alatt elkövetett hibákért bűnbakokra volt szükség. A tisz
tek nem csak a pártnak voltak kiszolgáltatva, hanem a hadseregben működő ÁVH-
állományú elhárító tisztek önkényes eljárásainak is. Többek között az emiatt kialakult 
ellenszenv eredményezte az ÁVH és a hadsereg „mérsékelt együttműködését" a forrada
lom alatt.3 

Az 1953. július 4-én kormányt alakító Nagy Imre és az s az általa képviselt politikai 
irányzat is erősen hatott az elégedetlenkedő katonákra. 1952 végén határozatot hoztak az 
egyszemélyi parancsnoki rendszer bevezetéséről, a volt politikai tisztek többségükben 
parancsnokhelyettesekként működtek tovább. A hadsereg a párt irányítása alatt állt, a ve
zetés semmiféle önállósággal nem rendelkezett, ráadásul az egy-egy parancsnoki szint alá 
rendelt alakulatok nagy száma gyakorlatilag lehetetlenné tette az egyszemélyi parancsno
kok intézkedéseinek végrehajtását és ellenőrzését. 

1955 elején, az osztrák államszerződés megkötését követően, a szovjet csapatok 
Ausztriából történő kivonulása ellensúlyozásaként - egyben a magyarországi szovjet ka
tonai jelenlét további biztosítása érdekében és a harmadik világháború veszélyének hang
súlyozásával4 - a szovjet vezetés kezdeményezésére 1955. május 14-én aláírták a Varsói 
Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezményt.5 

Berki Mihály: Hadsereg vezetés nélkül. Budapest, 1989. (a továbbiakban: Berki) 20.o.. 
Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) 1956-os gyűjtemény (a továbbiakban: 56-os gy.), 8. őrzési 

egység (a továbbiakban: ő. e.) 9. fond (a továbbiakban: f.) Az 1956. október-novemberi ellenforradalom és a 
hadsereg. A Hadtörténeti Intézet összefoglaló tanulmánya. (Továbbiakban: Hl Tanulmánya) 

3 Uo. 7. f. 
Okváth Imre kandidátusi értekezése: Magyar katonapolitika a hidegháború kezdeti időszakában. 1945-

1956. Budapest 1997. (a továbbiakban: Ok váth) 211-212. o. 
1945 után a szövetséges nagyhatalmak megállapodása adott lehetőséget a szovjet katonai jelenlétre, s ezt 

az 1947-es párizsi békeszerződés egyik pontja állandósította. 
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A Varsói Szerződés keretében hazánkban állomásozó szovjet csapatok az 1955. 
szeptember 2-án hivatalosan megalakult Különleges Hadtest alárendeltségébe kerültek. A 
Különleges Hadtest fő erői a 2. és 17. gépesített gárdahadosztály, a 195. vadászrepülő-, a 
177. bombázórepülő-hadosztály és a 20. pontonos hidászezred voltak.6 A hadtest pa
rancsnokságát és törzsét Székesfehérváron helyezték el, a szovjet csapatok fő feladata 
egy Nyugatról érkező támadás elhárítása, a fő erők beérkezéséig Magyarország nyugati 
határainak védelme volt. 

A magyar hadsereg és a forradalom 

„A hadsereg legfelső vezetését az október második felében felgyorsult politikai fej
lemények dezorientált állapotban találták, amiben szerepe volt az akkori pártvezetés ha
tározatlanságának is." Az 1957 októberében készült, a HM Titkársága által kiadott ösz-
szefoglaló jelentés a fenti módon jellemezte a hadsereg forradalom előtti állapotát, de a 
valóság ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb volt. 

A Magyar Néphadsereget éppen az 1956-57. évi átszervezés kellős közepén érték az 
októberi események. A szeptember 26-án - egy hónappal a forradalom előtt! - jóváha
gyott szervezési intézkedések következtében az állomány több alakulata felszámolás alatt 
állt, vagy más parancsnokság irányítása alá került. Elrendelték továbbá 9 új katonai szer
vezet - köztük a 4. hadseregparancsnokság törzsének - felállítását, de október közepén 
ezek még nem voltak működőképesek, a régiek viszont már leszerelés alatt álltak. Ráadá
sul a Minisztertanács 1071/1956/VTÍI. 1. sz. határozata alapján a hadsereg létszámát to
vábbi 15 000 fővel kívánták csökkenteni.8 A magyar haderő az átszervezés előtt 125 000 
fő katonát és 25 000 fő polgári alkalmazottat számlált. Az őszi létszámleépítés többek 
között 4583 tisztet és 1544 továbbszolgáló tiszthelyettest érintett volna. (Lsz- melléklet.) 

A forradalmat közvetlenül megelőző időszakban a Magyar Néphadsereg hadrendjét a 
2. sz. melléklet tartalmazza. 

Korlátozták a hadsereg alkalmazását a hadrafoghatóságával kapcsolatban felmerülő 
problémák is. A vezérkar főnökének jelentése, melyet az 1956. október 22-23-i parancs
noki értekezletre készített el, már nem hagyhatta figyelmen kívül a meglévő hiányossá
gokat sem. 

Az 1955/56. évi 0056. sz. honvédelmi miniszteri parancs elrendelte a hadsereg állan
dó hadrafoghatóságának fokozását, készenlétét aktív harctevékenység végrehajtására. A 
jelentés szerint ezt teljesítették, de jelentős problémák maradtak megoldatlanul. Nem 
valósult meg a tiszthelyettesek teljes értékű parancsnokká nevelése, a tartalékos tisztek 
kiképzésének javítása, megbízható anyagi normák kialakítása. Sok kívánnivalót hagytak 
maguk után a parancsnokok fegyvernemi szakismeretei is: „...a harcfeladatok megoldá
sánál csak jóváhagyják, nem pedig irányítják a fegyvernemek működését."9 Nem volt 

Györkéi Jenő-Horváíh Miklós: Szovjet katonai intervenció 1956. Budapest, 1996. (a továbbiakban: 
Györkei-Horváth) 9.0. 

HL 56-os gy. 8. ő. e. Hl Tanulmánya. 
8HL1967/T. 237. cs. 154. f. 

HL 56-os gy. 8. ö. e. 275. f. A Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének jelentése. 
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olyan fegyvernemi szakcsoport, ahol ne merültek volna fel alapvető ismereti és kiképzési 
hiányosságok. 

Az évenkénti átszervezések, áthelyezések, leszerelések következtében „...a tiszti ál
lomány jelentős részének hivatásérzete, felelőssége, öntevékenysége hiányzik, vagy le
galább is alacsony fokon áll."10 

A jelentésekben a szilárd erkölcsi-politikai állapot meglétének hangsúlyozása mellett 
arról is olvashatunk, hogy az SZKP XX. Kongresszusán, valamint az MDP-KV júliusi 
ülésén elhangzottak a katonákra is jelentős hatást gyakoroltak. „Az utóbbi hónapokban 
erősebben jelentkeztek nacionalista, szovjetellenes és semlegességi politikát hirdető né
zetek. Elszaporodott az imperialista rádióadások hallgatása."" - olvasható a vonatkozó 
dokumentumokban. 

A katonák elégedetlenségét erősítették a laktanyák falain kívülről, a polgári életből 
beszivárgó feszültségek, a fennálló rendszer torzulásai által keltett gyűlölet. A már ko
rábban kialakult ideológiai megosztottság egyre inkább elmélyült, a „szocialista öntudat
ra nevelés" mind kevésbé érte el a célját, a propaganda demagóg szólamai egyre inkább 
süket fülekre találtak. 

Mindig felmerül az a kérdés, hogy a katonai vezetés mennyire számolhatott egy fegy
veres felkelés lehetőségével, hiszen több, egymásnak ellentmondó intézkedés történt a 
forradalom előtt is. 

Október 20-án, félve a lengyelországi események hatásától, biztonsági rendszabályok 
életbe lépéséről határoztak: teljes készültség, az őrségek megerősítése, a karhatalmi ria
dótervek felülvizsgálata, a 7.gépesített hadosztály parancsnokának berendelése. A vezér
kar főnöke utasítást adott továbbá a hadtestparancsnokok eligazítására Szeged, Pécs és 
Miskolc karhatalmi biztosításával kapcsolatban, valamint arra is, hogy a helyőrségpa
rancsnokok tartsanak szoros kapcsolatot a helyi párt-, tanácsi- és belügyi szervekkel.1- A 
vezérkar másnap estére visszavonta a rendelkezéseket, míg az ugyancsak október 20-án 
riadóztatott magyarországi szovjet csapatok továbbra is készültségben maradtak Október 
24-re hívták össze a szokásos évi magasabb parancsnoki értekezletet, így több, vidéken 
állomásozó alakulat parancsnoka még a riadóztatás előtt, 23-án este elhagyta helyőrségét. 

A fent leírtakból valószínűsíthető, hogy a katonai vezetés nem számolt semmilyen 
megmozdulással, bár sejtette, hogy valami nagyon nincs rendben. Annak sem tulajdoní
tottak jelentőséget, hogy október 22-én az akadémiák, a tiszti iskolák küldöttei megje
lentek az egyetemi gyűléseken és az október 23-án tartott röpgyülésen, illetve - pl. a Pe
tőfi Akadémián - támogatásukat és egyetértésüket fejezték ki a „...magyar egyetemi 
ifjúság jogos és igazságos..." követeléseivel.1 Ehhez az egyetértéshez csatlakozott a 
Kossuth és a Zrínyi Akadémia is, s így születhetett meg október 23-án a jelszó: „Velünk 
van a hadsereg !" 

10 MOL XIX.-A-2-p.1048. 6. o. Bata István jelentése Hegedűs Andrásnak a hadsereg helyzetéről. Ezúton 
szeretném megköszönni Horváth Miklósnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az iratot. 

11 MOL XIX.-A-2-p. 1048. 4-5.0. 
HL 56-os gy. 8.ö. e. 124-125.f. Javaslat a szükséges intézkedésekre. 

13 HL 56-os gy. 8. ö. e. 16. f. Hl Tanulmánya. 
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„...a hadsereg politikai egysége a párt egységének függvénye, 
ha a pártban nincs egység, 

előbb-utóbb a hadseregen belül is bekövetkezik a bomlás. " l4 

A Hadtörténeti Intézet 1958-ban készített tanulmánya az „1956. októberi-novemberi 
ellenforradalom" katonai eseményeinek egyfajta összegzését adva többek között az aláb
bi hiányosságokra hívta fel a figyelmet: 

1.) a hadsereg készületlensége; 
2-3.) a hadsereg karhatalmi díszlokációjának problémája vidéken és a fővárosban; 
4.) takarékossági rendszabályok bevezetése. 
A következőkben - a rendelkezésre álló keretek között - a fentiekben sorolt „hiá

nyosságok" vizsgálatával szeretnék foglalkozni. 

„Nem történt intézkedés a hadsereg előkészítésére." 

A politikai vezetés nem ismerte fel az október 23-ra tervezett tüntetés jelentőségét, 
illetve kimenetelének lehetőségeit, bár korábban már több esemény, jelentés utalt az egy
re növekvő elégedetlenségre, egy esetleges rendszerellenes megmozdulás veszélyére. 

Az október 23-án 10 órakor kezdődött PB-ülésen a belügyminiszter még a tüntetés 
betiltását és a proletárdiktatúra, valójában a mindenkori szovjet vezetés törekvéseit Ma
gyarországon megvalósító kommunista hatalmi elit uralmának minden eszközzel történő 
megvédését (kiemelés tőlem - Zs. I.) hangsúlyozta, vagyis kilátásba helyezte a fegyveres 
erők bevetését is.16 A 14 óra előtt pár perccel, a rádióban elhangzott betiltás azonban már 
hiábavalónak bizonyult, így 25 perc múlva visszavonták azt. 

Hasonló határozatlanság jellemezte a hadsereg vezetését is. A Honvédelmi Miniszté
riumba délutánra összehívott vezetői értekezleten nem látták különösebb akadályát an
nak, hogy a katonák egyenként részt vegyenek a demonstráción, a honvédelmi miniszter 
semmilyen intézkedést nem kívánt tenni, „rémlátással" szerelte le az aggodalmaskodó
kat.17 A tüntetők már rég ellepték Budapest különböző pontjait, amikor Bata ismét magá
hoz rendelt néhány fontosabb beosztású vezetőt a fővárosban kialakult helyzet értékelése 
végett, azonban csak készenléti utasítást adott ki. Más parancs nem lévén a tisztek nagy 
része leadta szolgálati fegyverét és hazament. 

A hadsereg karhatalmi mozgósításának problémája 

Piros László belügyminiszter úgy gondolta, hogy a magyar fegyveres erők képesek 
felszámolni az „ellenforradalmi veszélyt", de ennek ellenkezője még aznap bebizonyoso-

HL 56-os gy. 8. ő. e. A Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének jelentése. 
1 HL 56-os gy. 8. ő. e. A Hl Tanulmánya. 
1 Ötvenhat októbere és a hatalom. In: Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai. Budapest, 1997. (a további

akban: Ripp Z) 170.O. 
17 HL 56-os gy. 8. ö. e. 18. f. A Hl tanulmánya. 
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dott. A Magyar "Néphadsereg alapvető feladatai között szerepelt a társadalmi rendnek „a 
belső ellenséges erők" elleni védelme is, ám a forradalom után készült szakmai jelentések 
többségében - sok egyéb mellett - felmerül a karhatalmi készültség és riadó problémája . 
Révész Géza altábornagy, későbbi honvédelmi miniszter a következőket írja erről: „A 
budapesti katonai erők, elsősorban a két akadémia azonban nemcsak erkölcsi - politikai 
szempontból voltak demoralizálva október 23-ra, de karhatalmi felkészültségük is elég
telennek bizonyult, aminek az oka szintén a katonai vezetés tehetetlenségében gyökere
zik. Október 23-a előtt ugyanis, bár a Vezérkarnak és a csapatoknak is voltak karhatalmi 
riadótervei, mégis előkészületek a karhatalmi feladatok ellátására sem a Minisztérium
ban, sem a csapatoknál nem folytak. Karhatalmi riadókat nem szerveztek. A Vezérkar 
karhatalmi riadótervét - papíron - összehangolták a belső karhatalom egységeinek tervé
vel, azonban gyakorlatilag az együttműködés biztosítására megfelelő intézkedéseket nem 
tettek." 18 

A Magyar Néphadsereg karhatalmi szolgálatát 1953 őszén, 1954 tavaszán a Honvé
delmi Tanács határozata alapján szervezte meg a Vezérkar az egész ország területén.19 

Ezzel kapcsolatban jelenleg három dokumentum áll rendelkezésre. Egy 1953-as Elvi 
előterjesztés, továbbá az 1956 márciusában készült vidéki, illetve budapesti részletes ria
dóterv. 

A Magyar Néphadsereg csapatainál, az állami és társadalmi rend fenntartása, (ki
emelés tőlem - Zs. I.) illetve elemi csapások bekövetkezése esetén elrendelésre kerülő 
biztonsági (karhatalmi) szolgálat megszervezésével kapcsolatban született „Elvi előter
jesztés"20 a karhatalmi riadó célját a következőképpen határozza meg: 

„A Belügyminisztérium (BM) fegyveres erőinek a támogatása és az azokkal való 
együttműködés olyan esetekben, amikor a BM fegyveres erői, a Népköztársaság állam
biztonságát, a közrend megóvását, valamint a fontosabb objektumok és helységek meg
védését biztosító törvényes feladataik végrehajtására egymaguk nem képesek." 

A Magyar Néphadsereg feladatai ekkor a következők voltak: 
- a hadsereg laktanyáinak, katonai objektumainak, raktárainak, telephelyeinek őrzése 

és „védelme esetleges belső ellenséges megmozdulások esetén"; 
- a párt- és kormányépületek, valamint ipari, közlekedési, távközlési üzemek biztosítá

sára már kirendelt, a BM alárendeltségébe tartózó csapatok felváltása vagy megerősítése; 
- „esetleges belső ellenséges megmozdulások likvidálása a BM fegyveres csapataival 

együttműködésben, amennyiben: 
1) a BM fegyveres csapatainak ereje a likvidáláshoz nem bizonyul elegendő 
nek," vagy 
2/ a BM csapatok csak késve érkezhetnek a helyszínre. 

A dokumentum rendelkezik továbbá a hadsereg és a belügyi csapatok viszonyáról is: 

HL 31. jegyzék 1957/T 89. csomó. A HM Titkárság összefoglaló jelentése. In: Kahler Frigyes - M. 
Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Budapest, 1997. (a továbbiakban: Kahler -M. Kiss) 38.0. 

HL 56-os gy. 1 .ö. e. 006.f. A hadműveleti csoportfőnökség jelentése. 
HL 1954/T 8. doboz. 1. csomag. A hadműveleti csoportfőnökség iratai. ( Az iratot Okváth Imre bocsá

totta Kahler Frigyes és M. Kiss Sándor rendelkezésére.) 
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- „A honvédség csapatai...kötelesek a karhatalmi intézkedéseket az illetékes BM 
fegyveres csapat parancsnokának útmutatása és irányelvei alapján vele összmüködésben 
végrehajtani." A döntés joga tehát megmaradt a hadsereg parancsnokainál. 

A hadsereg karhatalmi alkalmazását 
- a Magyar Népköztársaság Minisztere (sic!); 
- a BM fegyveres csapatainak parancsnokai; 
- községi, városi, járási és megyei párt- és állami szervek és a BM Megyei Főosztá

lyának vezetői, illetve a büntető intézetek parancsnokai kérhették, „amennyiben a BM 
illetékes szerveitől fegyveres csapatok igénylésére nincs módjuk és a késedelemből ve
szély származik." 

A hadsereg erőinek karhatalmi alkalmazására a Honvédelmi Miniszter, a Magyar 
Néphadsereg Vezérkarának Főnöke és a helyőrségparancsnokok adhattak engedélyt; 
helyőrségen kívüli alkalmazásukhoz a Honvédelmi Miniszter és a Vezérkari Főnök en
gedélye szükségeltetett 

A fentiek összegzéseként elmondható: a hadsereg alkalmazására akkor kerülhetett 
sor, ha a BM fegyveres ereje önmagában nem lett volna elegendő, de a katonai alakula
tok elsődleges és alapvető feladata saját objektumaik védelme volt. 

A fővárost illetően külön rendelkezik a dokumentum: „Nagy-Budapesten, mint az or
szág legfontosabb politikai-, állami-, gazdasági és kulturális központjában a biztonsági 
szolgálatot a VKF szervezi meg az illetékes BM szervek bevonásával." 

A forradalom ideje alatt is érvényben lévő, részletes karhatalmi riadótervek sokáig 
nem kerültek elő, csak 1998 decemberében folytatott kutatásaim során találtam meg azo
kat a Hadtörténeti Levéltárban. Részletes ismertetésükre jelen munka keretei között nem 
vállalkozhatom.21 

Arról már szóltam, hogy a riadótervvel és a karhatalmi feladatok ellátásával jelentős 
problémák voltak mind a fővárosban, mind az ország többi részén. Budapesten a karha
talmi szolgálat a katonai akadémiák és a fegyvernemi tiszti iskolák erejére épült, de sze
mélyi állományuk együtt-tartásának problémája már a kezdeti időkben felmerült. Ezért 
javaslat készült egy budapesti hadosztály felállítására, de a felsőbb fórumok azt nem fo
gadták el.22 A gyakori átszervezések következtében jelentősen csökkent a fővárosi kar
hatalmi erők létszáma, így a „Vezérkar terve az volt, hogy az alaposan lecsökkent erők
nek megfelelően, adott esetben csupán a legfontosabb objektumokat erősíti meg, és erős 
karhatalmi mozgó tartalékokat képez. Erre a feladatra elsősorban a Budapest körzetében 
elhelyezett gépesített és páncélos erőket vette számításba,"23 így az október 23-án este 
felrendelt 7. gépesített hadosztály alakulatait is, ezért nem véletlen, hogy az 1956. évi át
szervezések során 2610 fővel kívánták megerősíteni a hadosztály állományát.24 

A karhatalmi szolgálat tehát alapvetően az akadémiákra és a tiszti iskolákra, kisebb 
részben pedig a HM Őrzászlóalj ára és a fővárosban állomásozó alakulatok néhány zász-

Az iratok másolata a dolgozat írójának birtokában van. 
' HL 56-os gy. 1 .ő. e. 006. f. A hadműveleti csoportfőnökség jelentése. 
'Uo. 007.f. 
lHL1967/T. 237. cs. 151. f. 
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lóaljnyi erejére épült. A Hadműveleti Csoportfőnökség felhívta a felső vezetés figyelmét 
a terv gyenge pontjaira, de változás nem történt. Budapestet 5 körzetre osztották, me
lyekbe meghatározott kerületek tartoztak. Részletesen kidolgozták, hogy az egyes körze
tekben milyen karhatalmi erő van, illetőleg kik és hol teljesítenek szolgálatot. A hadsereg 
részéről igénybe vehető karhatalmi erő a fővárosban nem haladta meg a 3500 főt, de a 
tartalékokkal együtt bevethető állomány létszáma is 4600 fő alatt maradt. 

Ezen erők tervezett elosztása az alábbiak szerint történt: 
- katonai objektumok őrzése és megerősítése: ~46 %; 
- ipari üzemek védelme: ~25 %; 
- pályaudvarok, hidak, alagutak, felüljárók megerősítése: ~16 %; (az állandó őrséget 

ezeken a helyeken a rendőrség adta) 
- közlekedési és távközlési üzemek megerősítése: ~7 %; 
- kormány- és pártépületekhez (a BM-erők megerősítéseként): ~6 %. (Az ilyen jelle

gű objektumok állandó őrzésére a hadsereget egyáltalán nem alkalmazták.) 
A fenti adatok alapján is megállapítható, hogy a hadsereg alapvető feladata saját ob

jektumainak védelme volt, de a pártvezetés csak végszükség esetén kívánt - az egyes 
pártvezetők szerint megbízhatatlan - magyar hadseregre támaszkodni. Ezt az álláspontot 
erősíthette az a tény, hogy éppen az akadémiákon és a tiszti iskolákon - vagyis akikre a 
riadó is épült - fogalmazódtak meg már a forradalom kitörése előtt bizonyos reformkö
vetelések, amely követeléseknek az állomány október 23-án nyilvánosan is hangot adott. 

A hadsereg diszlokációja karhatalmi feladatok ellátására nem volt alkalmas. A Ma
gyar Néphadsereg alakulatainak feladata vidéken is a katonai objektumok védelme és 
megerősítése volt, de - a terv szerint - nagy számba kerültek alkalmazásra a községi 
postáknál, ritkább esetben pedig járási és községi pártbizottságoknál, illetve hidaknál, 
pályaudvaroknál. Az alakulatok - papíron - a számukra meghatározott körzeten belül 
mozogtak, karhatalmi erejük azonban sokszor nem volt arányban az adott terület nagysá
gával, vagy fontosságával. így pl. Pécs városában, illetve egész Baranya megyében is, 
csak a Dózsa Lövész Tiszti Iskola teljesített karhatalmi szolgálatot, - tartalékkal együtt 
155 fővel - , de hasonlóan csekély volt Szeged karhatalmi ereje is. így nem véletlen, hogy 
a forradalom alatt jelentős csapatmozgások végrehajtása vált szükségessé. 

Több forrás is utal arra, hogy az országos karhatalmi tervek használhatatlanok voltak. 
Azonban nem csak a hadsereg küszködött ilyen problémákkal. Kopácsi Sándor ezredes -
a Belügyminisztérium Budapesti Főosztályának vezetője - visszaemlékezése szerint a 
fővárosi rendőrség karhatalmi terve sem volt „hibátlan", mivel az abban feltüntetett ál
lomány és fegyverzet a valóságban nem is létezett. 

A takarékossági rendszabályok 

Október 23-án az alakulatok budapesti karhatalmi alkalmazását, a bevetés helyszínére 
való kivonulását elsősorban az gátolta, hogy nem volt „mivel" végrehajtaniuk a paran
csot. Ennek oka az volt, hogy az 1956. évi átszervezések keretén belül, a Vezérkari Fő
nökség utasítása alapján, a Hadtápszolgálat főnöke elrendelte a fővárosi tiszti iskolák és 
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akadémiák teher- és személygépkocsi-állományának egy központi telephelyre történő 
összevonását.25 

Ráadásul a gépkocsivezetők többsége a civil lakosságból került ki, vagyis riasztásuk 
után - ami szintén elég körülményes volt - még el kellett menniük járműveikért, s csak 
utána indulhattak az alakulatokhoz. Ennek következtében pl. a Zrínyi Akadémia csak 
október 24-én dél felé tudott kivonulni,26 holott a riadóterv szerint bevetendő 281 fővel 
több helyszínt is biztosítania kellett volna. 

Ugyancsak takarékossági okokból szeptemberben közel 1120 fővel csökkentették a 
hadiüzemek és raktárak őrségének létszámát. Ezen objektumok őrzését helyenként meg is 
szüntették, vagy civilekkel helyettesítették, jelentősen megkönnyítve ezzel a fegyvert kö
vetelő tüntetők dolgát.27 

Október 23. 

15 órakor a Petőfi szobortól elindult a békés felvonulás. A kormánynak, illetve az 
erőszakszervezetek vezetőinek fogalmuk sem volt arról, hogy a tömegek miért vonultak 
az utcára, így azt sem tudhatták igazán, hogy mit tegyenek. Az első csapatmozgásokra 
csak 18 óra után került sor: a Honvédelmi Minisztérium (HM) megerősítésére a buda
pesti őrzászlóalj egy századát, 3 harckocsit és a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola 33 hallgató
ját rendelték ki, noha az őrséget - a riadóterv szerint - nem ezekkel az erőkkel kellett 
volna megerősíteni. 

19 óra körül Bata vezérezredes, Honvédelmi Miniszter végre riadóztatta a HM rész
legeit és a MN csapatait, ugyanakkor egyelőre mind a belügyi-, mind a katonai alakula
tok számára megtiltották a fegyverhasználatot. 

Tóth Lajos vezérőrnagy, vezérkari főnök kivette a 6. hadtest parancsnoka alárendelt
ségéből a 7. gépesített hadosztályt és a vezérkar közvetlen irányítása alá vonta. A mi
niszter a piliscsabai 8. gépesített ezred, az aszódi 15. gépesített ezred, az egri 6. gépesí
tett ezred, az esztergomi 33. harckocsizó ezred, az 51. légvédelmi tüzér osztály, a 93. 
híradó zászlóalj., a 34. tüzér ezred, valamint a szentendrei Zalka Híradó Műszaki Tiszti 
Iskolát részeit rendelte Budapestre.28 

A hadműveleti csoportfőnökség - melynek 19 óra és 19 óra 30 perc között rendelték 
el a riadót - parancsot kapott arra, hogy a karhatalmi riadóterv alapján jelölje ki azokat 
az objektumokat, melyek „őrzés szempontjából a legfontosabbak" 9. Ez a dokumentum is 
arról tanúskodik, hogy október 23-án este a karhatalmi tervet elővették és annak alapján 
tették meg az első, szükségesnek vélt intézkedéseket. Téves Földes László állítása, mely 
szerint a karhatalmi terveket tartalmazó borítékok felbontatlanul hevertek volna a vezér
kari főnök, illetve a belügyminiszter páncélszekrényében. Olyan objektumokat jelöltek ki 

HL 56-os gy. 1. ö. e. 007. f, A hadműveleti csoportfőnökség jelentése. 
HL 56-os gy. 1. ö. e. 331-332. f. A Zrínyi Katonai Akadémia jelentése. 
HL1967/T. 237. cs. 150. f. 
Készült az 1957-es csapatjelentések alapján. 
HL 56-os gy. 1. ő. e. 009. f. A hadműveleti csoportfőnökség jelentése. 
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- vastagon aláhúzva! - , mint a Rádió épülete, a Földmüvelésügyi és a Honvédelmi Mi
nisztérium, a pályaudvarok, a hadiüzemek és gépkocsiraktárak, a Kozma utcai Gyűjtő
fogház, illetve egyéb fegyintézetek és a távbeszélő központok. 

A fővárosban 23-án este komolyabb erők összevont alkalmazására a Rádiónál került 
sor, de a politikai és katonai vezetés képtelen volt ezt a feladatot tervszerűen és összehan
goltan megvalósítani. A Stúdió épületénél a riadóterv szerint békeidőben a Belső Karhata
lom 1. Őrségi zászlóalja teljesített szolgálatot 20 fős állandó őrséggel. Rendkívüli körülmé
nyek között, pl. zavargások esetén ezt az őrséget 40 fővel kellett megerősíteni. 

Orbán Miklós áv. ezredes, a Belső Karhatalom parancsnoka már 22-én este utasítást 
adott egy szakasz kivezénylésére, majd 23-án délután további 2 századdal erősítették 
meg az épület védelmét. A hadsereg első alegysége - a HM őrzászlóalj 96 katonája - 20 
óra körül ért a Rádióhoz, majd ezt még több katonai alakulat kirendelése követte. 

A több hullámban bevetett katonák - akik közül többen szimpatizáltak a tüntetőkkel -
szinte feloldódtak a tömegben és fegyvereik átadásával, vagy átállásukkal segítettek, 
vagy éppen passzívan szemlélték az épület elfoglalását."0 A rendőrség karhatalmi erőinek 
bevetése sem járt nagyobb sikerrel. 

Október 23-án este a magyar vezetés, elsősorban Gerő Ernő értékelése szerint egye
dül a szovjet csapatok demonstratív fellépésétől, bevetésétől remélhette a tüntetés és a 
Rádió épületénél kialakult fegyveres összecsapás megszüntetését, a tömegmegmozdulá
sok vidékre történő átterjedését. 

A Magyarországon állomásozó szovjet Különleges Hadtest egységeinek kész tervei 
voltak arra, hogy zavargások esetén megvédjék a kijelölt objektumokat. Ezt a „szocialista 
társadalmi rend fenntartása, védelme, adott esetben helyreállítása" érdekében született 
bevetési tervet, még 1956 júliusában hagyta jóvá Lascsenko altábornagy. A terv a „Vol
na" („Hullám") fedőnevet kapta, végrehajtása a „Kompasz" („Iránytű") jelszó elhangzása 
után indult meg.' ' Október elején a hadtest parancsnoksága értesült a megmozdulások le
hetőségéről, ezért október 22-én a hadtest megbízott törzsfőnöke a fővárosban tájékozó
dott a kialakult helyzetről.32 

A szovjet egységeket október 23-án 20 óra körül riadóztatták, míg a Magyar Néphad
sereg Budapesten lévő alakulatainak, intézeteinek 19 órakor, a vidéki csapatoknak pedig 
24-én hajnalban rendelték el a magasabb harckészültségi fokozatot. A meglehetősen kis 
harcértékű és jelentősen szétaprózott magyar csapatokra épített karhatalmi terv végre
hajtása teljesen felborult. A tervben rögzített - többnyire csak papíron összehangolt -
feladatokat a tisztikar és a legénység felkészületlensége miatt a gyakorlatban nem lehetett 
végrehajtani. A szovjet csapatok segítségül hívása is bizonyítéka annak, hogy a magyar 
vezetés nem bízott a magyar hadseregben, nem hitt annak határozott fellépésében és azt 
remélték, hogy a szovjetek hamarosan véget vetnek a zavargásoknak.33 

Horváth Miklós: A 6. lövészhadtest szervezete és tevékenysége az 1956-os forradalom és szabadságharc 
első szakaszában. Sortüzek- 1956. III. jelentés. (Szerk.: Kahler Frigyes) Budapest, 1994. 1 l.o. 

31 

Györkéi - Horváth 9.0. 
32 Uo. lO.o. 

Idézi: Ripp Z 12.0. 
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A szovjet haderő bevetését Hruscsov a magyar kormány írásbeli kéréséhez kötötte. 
Miután Gerő erre ígéretet tett, az SZKP Elnöksége jóváhagyásával a szovjet vezérkar a 
Különleges Hadtest 2 gépesített hadosztályát fő erőivel Budapestre rendelte. A hadosz
tály feladatául a főváros legfontosabb objektumainak védelmét és a rend helyreállítását 
szabták. 

Ezzel egyidőben riadóztatták a Kárpáti Katonai Körzet egy lövész- és egy gépesített 
hadosztályát is, hogy a határt átlépve foglalják el Magyarország keleti részének fő admi
nisztratív és ipari központjait (Debrecent, Jászberényt és Szolnokot). 

Az ország déli részének „ellenőrzésére", a szovjet katonai vezetés a Románia terüle
tén állomásozó gépesített hadsereg egy hadosztályát is riadóztatta. E hadosztály elsődle
ges feladata Kecskemét és Szeged elfoglalása volt. Szovjet források szerint riadókészült
ségbe helyeztek és a „rendcsinálás céljából" bevetettek 31 550 főt, 1130 harckocsit- és 
önjáró löveget, 615 tüzérségi löveget és aknavetőt, 185 légvédelmi löveget, 380 páncélo
zott szállító járművet és 3930 gépkocsit.34 

Már megindultak Budapest felé a szovjet csapatok, amikor Debrecen35 után a fővá
rosban, a Rádió épületénél is sor került a fegyverhasználatra. Utóbbi eseményre Östör 
rendőr százados, a rendőr karhatalmi zászlóalj tisztje így emlékezett vissza: 

„Az ÁVO 19.45 körül adta le az első riasztólövéseket a rádió épületből a tömeg felé. 
A tüzelés megnyitására a tömeg menekülni kezdett. Ezek a lövések csak riasztólövések 
voltak. Látható volt, hogy a rádióépületen belül teljessé vált a fejetlenség. A tömeg a 16 
pont beolvasását követelte a Rádióban, miközben az AVH megnyitotta a célzott tüzet a 
tömegre, melynek következményeként nem csak a tömegben, hanem a rendőrök között is 
számos sebesülés, sőt haláleset történt." 36 

A 20 óra után eldördülő célzott lövések leadásáról számol bejelentésében Mester Já
nos százados is: „20 óra körül 5 magyar harckocsi érkezett az épület elé... rövid időn 
belül nyilvánvalóvá vált az is, hogy a harckocsik a felkelők oldalára álltak. Egy honvéd 
őrnagy egy harckocsi tetejéről üdvözlő beszédet intézett a tömeghez, mire Mester szds. 
parancsára egy sorávós lelőtte a beszédet tartó őrnagyot..." 37 

A Rádiónál eldördült, már halálos áldozatokat is követelő sortűz hatása alól felocsúdó 
tömeg elindult fegyvert szerezni. A civilek főleg a budapesti és a Budapest környéki lakta
nyákat, fegyver- és lőszerraktárakat, nagyüzemeket támadták meg, illetve - az őrségek fel
lépésétől függően - azok egy részéből jutott több-kevesebb fegyverhez és lőszerhez. 

21 óra körül a tömegből is lövések dördültek, hamarosan tűzharc alakult ki. Angyal 
István kihallgatási jegyzőkönyvében erről a következők olvashatók: „Solymosi alezredes 
(Solymosi János alezredes, a piliscsabai 8. gépesített ezred parancsnoka - Zs. I.) megér-

Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Összeállította: 
Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Budapest, 1993. 99-100.O. (a továbbiakban: Hiányzó lapok) 

Debrecenben a honvédség - karhatalmi terv szerinti - tevékenysége a saját objektumaik őrzésére kor
látozódott. A városban a „rend biztosítása" a rendőrség - 112 fő - és a belső karhatalom - 16 fő - feladata 
volt. A tüntetőkre a BM Hajdú Bihar Megyei Főosztályának épületénél az épületben dolgozó belügyi alkalma
zottak és Belső Karhatalom helyőrségben állomásozó zászlóaljából tömegoszlatás céljából kivezényelt erők 
nyitottak tüzet. 

HL 56-os gy. 7. ő. e. 362. f. Östör rendőr százados jelentése. 
HL 56-os gy. 7. ő. e. 501. f. Mester János százados jelentése. 
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kezesekor bemutatkozott a jelenlévő tömegnek és közölte, hogy nem fog a népre lőni. 
Mivel a hangulat rendkívül feszült volt a néhány perce elhangzott sortüzek miatt, a köz
lés olyan örömet váltott ki belőlünk, hogy felugráltunk a tankra és megöleltük őket... Né
hány perc múlva az utcába érkezett egy Csepel teherautó katonákkal. Többen álltunk 
ezen a helyen, a katonák hívtak és kértek bennünket, hogy vigyünk lőszert a Bródy Sán
dor utcába. Egy ládát a Múzeum kert és a Bródy Sándor utca sarkáig vittem és onnan 
mások kézről-kézre vitték tovább a Rádió ellen harcoló katonákhoz, illetve civilek
hez...".38 Va gyis Solymosi alezredes hallgatólagos beleegyezésével fegyvereket osztottak 
a civilek között is, majd - az egyik szemtanú szerint - kiadta katonáinak a tűzparancsot 
is: „Miután mi lőszert vettünk magunkhoz, Solymosi János alez. megparancsolta, hogy 
ahonnan mi tüzet kapunk, oda lőjünk mi is. így a parancs értelmében a civilekkel együtt a 
rádió irányába kezdtünk lövöldözni, mely lövöldözés később erős tűzharccá fejlődött."39 

Október 24-27. 

A folyamatosan ülésező MDP KV 24-én hajnalban, a fegyveres harcok további koor
dinálására, a hadsereg karhatalmi mozgásba hozására, a munkások és kommunisták fel
fegyverzése, illetve a magyar és szovjet csapatok közötti együttműködés biztosítása cél
jából felállította a Katonai Bizottságot. 

Az már 23-án estére nyilvánvalóvá vált, hogy a pártvezetés a rendőrség és a Belső 
Karhatalom alakulatainak határozott fellépésére nem számíthat, így az Elvi Előterjesztés 
szerint a közrend megóvása a hadseregre hárult volna. 

Október 24-én a fővárosban bevethető katonai erő kb. 6500 főt tett ki40. A Katonai 
Bizottság ennek ellenére a szovjet csapatok aktív alkalmazása mellett a munkásmilíciák 
felállítását látta célszerűnek. Ennek az elgondolásnak megfelelően a Magyar Néphadse
reg erőit, szétaprózva, a fontosabb párt- és állami objektumok védelmére rendelték ki, a 
szovjet csapatok feladata a felkelés fegyveres gócpontjainak felszámolása, a fegyveres 
csoportok elleni harc lett. Az így kialakított „munkamegosztást" az együttműködés szinte 
teljes hiánya jellemezte. 

A vidéki alakulatok többsége hiába várt konkrét utasításra. Ha a riadóterv nem is volt 
tökéletes, de papíron minden alakulat tisztában volt a saját feladatával. A tervben leírtak és 
a konkrét történések összevetése, a konfliktusok lehetőség szerinti békés megoldása sok pa
rancsnok képességeit meghaladta, így inkább maradt a felelősségmentes passzivitás. 

A történtek hátterében ott húzódott a politikai vezetés megosztottsága, így október 
28-ig a politikai és a katonai vezetés sem tudott a kialakult helyzet értékelésében és meg
oldásának kérdésében egységes álláspontot kialakítani. Az október 24-én a hajnali órák
ban Budapestre érkezett szovjet tanácsadók - Mikojan és Szuszlov - a mozgástilalom el
rendelését javasolták, „...mozgástilalmat kell elrendelni. Semmiféle mozgás ne legyen 
másnapra... Javaslatot dolgoztunk ki (ti. a KB - Zs. I.) a fontosabb objektumok meg
szállására, illetve védelmére. A fontosabb telefonközpontok, a lőszerház, fegyvertár vé-

BM Történeti Irattár V-150005/7. Angyal Istvánnal felvett kihallgatási jegyzőkönyv. 220. o. 
Mann Tamás visszaemlékezése. In: Kahler- M. Kiss 26-27.0. 
HL 56-os gy. 8. ő. e. 131. f. Saját erők csoportosítása. Október 24. 
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delmére. A mozgástilalom értelmében és a szervezett munka érdekében adtunk parancsot 
a csapatoknak, amikor a kormány engedélyezte másnapra megint a szabad mozgást. Ak
kor a parancsokat meg kellett változtatni."41 - írta Tóth Lajos vezérőrnagy későbbi je
lentésében. 

A mozgás-, illetve kijárási tilalom - az elrendelők szándékai szerint - lehetővé tette 
volna az utca megtisztítását az „ingadozó" tömegektől, azoktól a kisebb-nagyobb cso
portoktól, amelyek még nem fogtak fegyvert, de egy esetleges katonai beavatkozás, erő
szakos fellépés során aktivizálódhattak. Ez esetben megindulhatott volna a végső táma
dás az egyes fegyveres gócok ellen - a statárium adta lehetőségekkel élve „azonnal 
kivégezve a felkelőket."42 A rádió azonban ezen intézkedések naponkénti módosulásáról 
tudósított. A vita október 26-án csúcsosodott ki: a KV még mindig nem tudott dönteni a 
politikai megegyezés és a teljes katonai felszámolás között.43 

Október 24-én reggelre kialakultak az első felkelő gócok: a Széna téren, a Corvin 
közben, a Baross téren stb. Hajnalban a felkelők elfoglalták a Rádió épületét, de harcok 
zajlottak az Üllői úton, a Móricz Zsigmond körtérnél, a Déli pályaudvarnál, a Szabad 
Nép székházánál, a Danuvia-gyárnál is. 

A reggeli órákban fegyverhasználatra került sor a Honvédelmi Minisztérium előtt. Az 
épület őrzésében részt vett 8. g. e. jelentése így számol be erről: „1956. október 24-én 
07.30-kor a Szikra Nyomda felöl kb. 8-900 fős tüntető polgári csoport közeledett a HM 
Néphadsereg tér felöli bejáratához, s ezt megelőzően kb. 10 perccel előtte 15 hk. és 15 
pc. gk. érkezett a HM megerősítésére szovjet részről. A tömeg megtámadta a szovjet hk-
kat, mire a szovjet egység egy szovjet vörgy. parancsára tüzet nyitott. A tűzharc lefolyása 
után B. szds. az összes sebesültet és halottat elszállítana az utcáról."44 

Az újabb és újabb fegyverszerzési kísérletek miatt a hadsereg parancsnokai megerő
sítették a laktanyák védelmét, őrségeket, járőröket szerveztek, intézkedtek a fő útvonalak 
lezárásáról, a katonák egyre több objektum védelmében vettek részt. 

Vidéken a 24-i nap az erők koncentrációjának, a riadóterv végrehajtásának jegyében 
telt. Az alakulatok többségét csak hajnalban riadóztatták, de a riadó pontos okát általában 
nem tudták, mivel a Honvédelmi Minisztérium vezetése a fővárosi eseményekről nem 
tájékoztatta őket. A később íródott jelentésekből kiderül, hogy a csapatok elsősorban a 
rádióból, vagy az újságokból tájékozódhattak - amelyek október 28-ig „ellenforradalmi 
bandák" tevékenységéről tudósítottak - és belátásuk szerint cselekedtek. így több alaku
latnál ellenőrizték a karhatalmi riadóterveket, azonban sok esetben ki kellett egészíteni 
azokat. A 32. hadosztály jelentése a következőképp indokolja ezt: „...a karhatalmi tervek 
nem érték el céljukat, nem voltak reálisak és amellett a végrehajtás során érintették vala
mennyi csapat személyi állományának nagy részét, így hátrányosan befolyásolták a sze-

HL 56-os gy. 8. ő. e. Tóth Lajos vezérőrnagy jelentése. 218. o. 
42 Kahler - M. Kiss 44. o. 
43 Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai. Buda

pest, 1997. 51. o. A KV október 26-i ülése (a továbbiakban: MDP Dokumentumok). 
HL 56-os gy. 3. ő. e. 410. f. A piliscsabai 8.gépesített ezred jelentése. 

— 835 — 



mély állomány nagymérvű széttagoltsága miatt annak harcképességét. Emiatt a legtöbb 
helyen a karhatalmi tervet át kellett dolgozni."45 

A katonaság, a rendőrség és a Belső Karhatalom megszállta a fontosabb objektumo
kat, járőröket szerveztek, lezárták az utakat. Vidéken általában 25-én kezdődtek a na
gyobb tömegdemonstrációk, de már 24-én is több város lakossága támogatásáról bizto
sította a Budapesten harcolókat. E napon tüntetések voltak Pécsett, Szolnokon, Vesz
prémben, Cegléden. Székesfehérváron egy „félreértés" miatt szovjet páncélozott gépko
csik nyitottak tüzet a fegyvertelen tömegre. „A Belügyminisztérium Főosztálya előtt 
20.20-ig tömeg tüntetett... a pc. gk. tüzmegnyitását megelőzően a magyar honvédségi és 
rendőrségi járőr riasztó lövést adott le a levegőbe, melyet az odaérkező pc. gk. félreért
hetett és beavatkozott. A tömeg fegyvertelen volt és nem is viszonozta a tüzet. A tüzelés
nek 7 halott és 13 sebesült áldozata lett." 46 A félreértés oka tehát az volt, hogy az egy 
adott helyszínen bevetett fegyveres erők tevékenységét sem hangolták össze. 

Október 25-én 6 óra 23 perckor a rádió ismertette a minisztertanács közleményét, 
mely szerint „október 25-ére virradó éjszaka az ellenforradalmi puccskísérletet felszá
molták." A délelőtt folyamán azonban újabb tűzharcok alakultak ki a város több pontján, 
így a honvédelmi miniszter 9.13-kor a rádión keresztül parancsba adta, hogy a hadsereg 
délig számolja fel a még megtalálható „ellenforradalmi erőket" és elismerően szólt addigi 
tevékenységéről. A budapesti helyzetet a hadműveleti csoportfőnökség az ún. iránytisz
tekjelentései alapján megpróbálta regisztrálni, de ez kevés sikerrel járt.47 

Délelőtt 11 óra után egyre több tüntető érkezett a Parlament elé, a 24-én hajnalban 
kinevezett miniszterelnököt, Nagy Imrét követelve. Az épület biztosítására érkezett 
szovjet harckocsik és páncélosok legénysége szóba elegyedett a tüntetőkkel, majd máig 
ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak rájuk a Földmüvelésügyi Minisztérium tetejéről. A 
szovjet harckocsik egy része viszonozta a tüzet, másik részük azonban a tüntetőkre lőtt. 
Simonffy András, aki gyerekfejjel, passzív szemlélőként vett részt az eseményekben 
megemlíti, hogy a szovjet harckocsik csöve az FM felé állt, s a katonák is a minisztérium 
épülete felé lőttek48 A közvélemény a történtekért az ÁVH-t tette felelőssé. 

Tóth Lajos vezérőrnagy 1956. decemberében írt jelentésében a következőket olvas
hatjuk: „A szovjet csapatok parancsot kaptak, hogy a Parlament előtti tüntetést likvidál
ják. Ezt meg is tették. A szovjet katonák tüzet nyitottak a szovjet harckocsikon lévő fel
kelőkre"49 A Horváth Miklós hadtörténész által feltárt, egymástól független források 
alapján szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a szovjet csapatok fegyverhasz
nálatát egy határőr-alegység felelőtlen tűzmegnyitása idézte elő. 

A Parlamentnél eldördülő sortüzet sok visszaemlékező egybemossa az Akadémia ut
cai Pártközpont előtti vérengzéssel, hiszen a két esemény között csak nagyon rövid idő 
telt el. 12 óra körül a pártépületet védő katonák, kormányőrök és államvédelmi erők 
megerősítésére kirendelték a pécsi határőrszázadot, akik, hogy átjussanak a tömegen, le-

HL 56-os gy. 3. ő. e. 289. f. A pápai 32. lövészhadosztály jelentése. 
HL 56-os gy. 5. ő. e. 6. f. 
HL 56-os gy. 1. ö. e. 015. f. A hadműveleti csoportfőnökség jelentése. 
Simonffy András: Rozsda ősz. Budapest, 1990. 
HL 56-os gy. 1. ő. e. 220. f. Tóth Lajos vőrgy. jelentése. 
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vették jelzéseiket és sapkájukat. Mivel felkelőknek nézték őket, a Pártközpontból tüzet 
nyitottak rájuk.50 Ugyancsak ezen a napon Maiéter Pál ezredes, a HM hadműveleti fő-
ügyeletese, a Vezérkar főnökének parancsára - az esztergomi ezred 5 harckocsijával és a 
Kossuth Tüzér Tiszti Iskola 100 növendékével - a Killián laktanyában lévő műszaki
építő alakulat megsegítésére és a környék megtisztítására indult. Csak egy harckocsival 
jutott el a laktanyáig, ahol rövid tűzharc után fegyverszünetet kötött a felkelőkkel. 

Az egész nap ülésező KV bizalmatlanságának adott hangot a hadsereggel szemben és 
annak erősítését, politikai ellenőrzését hangoztatta.5I 

Estére a következő alakulatok részei tartózkodtak Budapesten: a 6., 8., 12., 15. gépe
sített ezredek, a 33 harckocsiezred, az 51. légvédelmi tüzérosztály, a 20. önálló OLLEP 
híradó ezred, a 46. légvédelmi tüzérhadosztály törzse és egy osztálya, a 38. kivonuló lég
védelmi tüzérhadosztály törzse, annak egy osztálya és székesfehérvári ezrede, a 37. 
pontonos dandár, a 43. híradó ezred, a 102. rádiófelderítő ezred, a HM őrzászlóalj, a 64. 
hadihajós dandár, a Dózsa Lövész és Páncélos Tiszti Iskola, a Kossuth Tüzér Tiszti Is
kola, a Zalka Híradó és Műszaki Tiszti Iskola, a Vasvári Repülőtiszti Iskola, a Petőfi 
Akadémia és a Zrínyi Akadémia hallgatói. 

A hadműveleti csoportfőnökség október 25-i nyilvántartása szerint a fővárosban kb. 
7500 magyar katona közel 60 helyen hajtott végre karhatalmi célú feladatokat52 A fonto-
sabb fegyveres gócok felszámolására azonban nem került sor, az alakulatok többsége 
passzív maradt, önvédelmi feladatot látott el. 

Katonai erővel próbálták lezárni a Budapestre vezető főútvonalakat. Vidékről egyre 
többen akartak a főváros segítségére sietni. Ezt szándékozta megakadályozni Bata István 
honvédelmi miniszter 24-én éjjel kiadott rendeletével, mely szerint további intézkedésig 
nem futhatott be személyszállító vonat a fővárosi pályaudvarokra és katonai szállítmányt 
sem lehetett berakodni.5 

A fővárosban tartózkodó szovjet csapatok létszáma is egyre nőtt. A reggeli órákban 
megérkezett Romániából a fővárosba rendelt 33. gépesített gárdahadosztály, majd estére 
a Szovjetunióból érkezett 128. gépesített gárdahadosztály is készen állt a bevetésre. A 
nap végére, a Budapesten lévő szovjet egységek összlétszáma kb. 20 000 fő volt.54 

A lakosság és a hadsereg összetűzésére főként a katonai objektumoknál (laktanyák, 
fegyverraktárak) került sor, hiszen a katonáknak elsősorban azokat kellett védenie, a 
tüntetők pedig fegyvert akartak: „Célunk a vérontás beszüntetése, illetve elkerülése, de 
egységesen készen állunk elhelyezési körletünk, objektumaink megvédésére minden tá
madás ellen..." - olvasható a 32. lövészezred jelentésében.55 

A hadsereg alakulatainak többsége nem adott le halálos áldozatokat is követelő sortü
zet, hanem a tömegoszlatásra vonatkozó szabályok szerint a levegőbe lőtt, vagy porzó 
sortüzekkel érte el a tüntetők feloszlatását. 

A „Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Budapest, 1993. 50.o. Mikojan és Szuszlov jelentése. 
MDP Dokumentumok. 46. o. Losonczy Géza felszólalása. 
HL 56-os gy. 8. ö. e. 372. f. Nyilvántartás az erők 1956. október 25-i helyzetéről. 

5 HL 56-os gy. 8. ő. e. 139. f. Békási Sándor ezds. jelentése. 
Györkéi - Horváth 42. o. 

55 HL 56-os gy. 3. o.e. 145. f. 
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„E naptól (október 26. - Zs. I.) kell beszélnünk a hadsereg kettészakadásáról. Buda
pesten és vidéken egyaránt az a helyzet, hogy az alakulatok egy része aktív, vagy passzí
ve átállt az ellenforradalom oldalára, másrészt viszont becsülettel helytállt..." - olvas
ható a Hadtörténeti Intézet munkacsoportjának 1957-es értékelésében. 

Október 26-27-re a csapatok többsége passzív magatartásával, a további vérontás el
kerülésével, mintegy hallgatólagosan támogatta a tüntető tömegeket. Egy kisebb része, az 
adott parancsnok beállítottságától függően, a sokszor védtelen tömeggel szemben minden 
eszközt felhasznált. 

A laktanyák előtt általában vértelen tömegoszlatásra került sor, de az utcára kivezé
nyelt alakulatok többsége sem kapott kivonulásakor tűzparancsot. Katonák voltak, s mint 
ilyenek, a haza és a nép védelmére és nem a fegyvertelen tömeg brutális lemészárlására 
esküdtek föl. A jelentések szerint arra is volt példa, hogy a kivezényelt parancsnokok 
higgadtságukkal, a tömegek megnyugtatásával hárították el a küszöbön álló összecsapá
sokat, (így pl. Győrött, Székesfehérváron). A laktanyákban is egyre nyíltabban hangoztak 
el pártellenes kijelentések, a hadsereg megreformálására irányuló követelések, fokozó
dott a felsőbb katonai vezetés iránti ellenérzés. 

A kádári értékelés szerint „becsülettel helytállt" alakulatok magatartását alapvetően a 
parancsnok beállítottsága határozta meg. Ilyen alakulat volt a már hírhedetté vált kiskun
halasi 37. gépkocsizó lövészezred is, ahol a fegyver átadása, vagy az átállás a parancs 
szerint agyonlövetéssel járt. Az október 26-án Budapestre rendelt alakulat tűzharcba ke
veredett a felkelőkkel, páncéltörő ágyúkkal, aknavetőkkel, légvédelmi géppuskákkal lőtte 
azokat,57 majd - az ezred jelentése szerint - több fegyverrel elfogott felkelőt a statárium
ra hivatkozva a helyszínen agyonlőttek. A Központi Vezetőség értékelése szerint a csa
patokat ostobán beengedték a tömeg közé, „...akik barátkozva lefegyverezték őket. De 
azokat az objektumokat, melyekre parancsot kaptak, mindet megvédték, sőt vissza is 
foglalták. Ha a csőcseléket felmentjük a felelősség alól, akkor ez vér szempontjából ren
geteg áldozatot jelent. Ha a demoralizált csapatokat a párt cserbenhagyja, akkor e demo
ralizált csapatok otthagyják helyüket, és sokkal több vér folyik..." 58 Földes László fel
szólalása része volt annak a vitának, amelyben a politikai, illetve a katonai megoldás 
hívei ütköztek meg egymással. A politikai vezetésnek lépnie kellett, hiszen a helyzet egy
re feszültebbé vált és a már felbomlóban lévő Belső Karhatalmat nem lehetett bevetni. A 
szovjetellenes hangulat egyre nőtt, így félő volt, hogy a harcokba még be nem kapcsoló
dott, de a felkelőkkel szimpatizáló lakosság végleg a kormány ellen fordul. 

Október 26-án 16 óra 13 perckor a rádió beolvasta az MDP KV új nyilatkozatát, 
mely többek között Nagy Imre vezetésével új, nemzeti kormány megválasztására, a 
szovjet kormánnyal való tárgyalásra, csapataik visszavonására tett ígéretet, továbbá, ha 
este 22 óráig leteszik fegyvereiket, a fegyveres harc minden résztvevőjének amnesztiát 
helyezett kilátásba.59 

36 HL 56-os gy. 8. ő. e. 38. f. Hl Tanulmánya. 
HL 56-os gy. 2. ö. e. 98-99 .f. A kiskunhalasi 37. lövészezred jelentése. L. erről még Hódosán Imre: 

Cselédkönyvtől a tölgyfalombig. Budapest, 1984. 
58 

MDP Dokumentumok, 75. o. Földes László felszólalása. 
A magyar forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások tükrében. 1956.október 23 - november 9. 

Free Europe Press., New York (a továbbiakban: FEP). 
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Október 27-én reggel Bata István honvédelmi miniszter utolsó távmondati parancsá
ban (ezen a napon a honvédelmi tárca irányítását Janza Károly altábornagy vette át) a 
legfontosabb objektumok, a löszer-és fegyverraktárak, a Pártbizottság, a Tanács, a Posta 
stb., őrzésére, a helyőrségbe vezető utak ellenőrzésére, a járőrözés megszervezésére, a 
fegyveres ellenállás megsemmisítésére, illetve a katonai rend minden eszközzel történő 
fenntartására adott utasítást.60 

Györkéi Jenő és Horváth Miklós hadtörténészek ezt a napot, a legfelsőbb politikai és 
katonai vezetés utolsó erőfeszítéseként értékelik hatalmuk megtartása érdekében.61 Ennek 
eszközei természetesen a már elmúlt napokban is „bizonyított" alakulatok voltak. 

A 3. hadtest parancsnoka, Gyurkó Lajos vezérőrnagy - a régi és új honvédelmi mi
niszter utasításainak szellemében - többek között Kecskemét „ellenforradalmároktól" 
való megtisztítására adott utasítást és „repülőgépekről géppuskáztatta, illetve gépágyúz-
tatta a cigány várost."62 A légierőt Kiskőrösön, Tiszakécskén és Csongrádon is alkalmaz
ták. A 66. tarackos tüzérezred jelentése szerint a polgári lakosság békés megmozdulását 
fegyverekkel igyekeztek megakadályozni, a kecskeméti műúton vonuló békés tömegre 
tüzet nyitottak, majd kézigránátot dobtak.63 A Bata István által kiadott intézkedéseket lát
szott alátámasztani az új honvédelmi miniszter, Janza Károly altábornagy első parancsa 
is, melyben a fegyveres gócok felszámolásának folytatására és a további riadókészültség 
fenntartására utasította a csapatokat. 

A már említett kiskunhalasi 37. gépkocsizó lövészezred harci szelleme ezen a napon 
is töretlen volt. Parancsot kértek a Killián laktanya és a Corvin köz kifüstölésére.64 Bár a 
jelentés szerint azt sem a HM, sem a szovjet vezetés nem engedélyezte, a Corvin közi 
fegyveres csoportok felszámolásának a terve ekkorra már megszületett, az október 28-án 
hajnalban, két irányból megindított támadás kudarcba fulladt. 

A fordulat napjai 

Október 28-i Szabad Nép „Híven az igazsághoz" c. vezércikke elutasította az előző 
napok eseményeinek „ellenforradalmi, fasiszta puccskísérletként" való megbélyegzését. 
A megmozdulások értékelését követően 5 pontban összegezte a legsürgősebb tennivaló
kat, így azt is, hogy „...minden eszközt fel kell használni népünk, rendszerünk, demokra
tikus programunk védelmében. E tekintetben közös alapra kell hogy kerüljön a három
négy nappal ezelőtt tüntető tömeg, a magyar ifjúság, az egész nép, a párt és az új nemzeti 
kormány."65 

13 óra 20 perckor- a pártvezetés szovjetekkel egyeztetett döntésének megfelelően -
Nagy Imre azonnali tüzszünetet rendelt el és utasította a fegyveres erőket, hogy csak az 
őket ért támadás esetén tüzeljenek. 

6U HL 56-os gy. 3. ő. e. 14. f. 
Györkéi - Horváth 65.0. 

62 HL 56-os gy. 2. ő. e. 512 .f. A 3. hadtest jelentése. 
63 HL 56-os gy. 2. ö. e. 417. f. 

HL 56-os gy. 2. ő. e. 102. f. A kiskunhalasi 37. lövészezred jelentése. 
65 Magyai- Krónika. 1956 sajtója október 23 - november 4. Budapest, 1989. (a továbbiakban: '56 sajtója) 93-95. o. 
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17 óra 25 perckor ismét a miniszterelnök szólt a magyar néphez. Nyilatkozatában - a 
pártvezetés új álláspontját ismertetve - „az elmúlt évtized szörnyű hibáinak és bűneinek 
végzetes következményei" miatt kibontakozott „nagy, egész népünket átfogó és eggyé 
forrasztó nemzeti, demokratikus" mozgalommá nyilvánította az előző napok megmoz
dulásait. A „harcok közepette megszületett a demokratikus nemzeti egység, függetlenség 
és szocializmus kormánya" nevében bejelentette a szovjet csapatok azonnali kivonását 
Budapestről, illetve a szovjet haderő teljes kivonásáról folytatandó tárgyalások megkez
dését.66 Elismerte a forradalmi bizottságok, munkástanácsok létjogosultságát, ígéretet tett 
arra, hogy az újonnan felállítandó karhatalomba bevonják a munkásokat és a fegyveres 
fiatalokat is, majd megígérte az ÁVH felszámolását. 

Ugyanezen a napon Janza Károly altábornagy, honvédelmi miniszter távmondatot in
tézett az alakulatokhoz, melynek utolsó mondata így hangzott: „A néphadsereg katonái 
az eddigi küzdelmek során népünk többségének támogatásával álltak a nép hatalmának 
védelmében és a rend helyreállításában a rend és a fegyelem érdekében eddig tett tevé
kenységekért, ezúton mondok köszönetet népünk hü fiainak." 67 

Joggal feltehető a kérdés: Mit köszönt meg a hadseregnek Janza altábornagy, aki elő
ző nap még az ellenforradalmi fegyveres gócok felszámolásáról intézkedett? 

Az események átértékelése a következő napokban jelentős fordulatot hozott a hadse
reg életében is. Szűcs Miklós ezredes, akkor a vezérkar hadműveleti osztályának vezető
je, visszaemlékezésében a következőket írja erről: „A tisztikar..., amely korábban becsü
letesen végrehajtotta a vezetés parancsait, teljesen bizonytalanná vált, sőt nyugodtan 
állíthatom: meghasonlott. Ha nem ellenforradalom volt az, ami eddig történt...akkor aki 
eddig lőtt vagy lövetett a felkelőkre, az a nép, a forradalom ellensége." 68 

A jelentésekből kiderül, hogy sok olyan tisztet, aki az új értékelés szerint a „nép és a 
forradalom ellensége" volt, alakulata váltott le és vett őrizetbe, vagy tiltott ki a laktanyá
ból. Volt olyan is, aki, félve a felelősségre vonástól, a szovjet csapatoknál keresett mene
déket, s később részt vett a november 4-én bekövetkező újabb szovjet katonai beavatko
zásban. Sőt, a biztonság kedvéért a legkompromittáltabb vezetőket - így Hegedűs 
Andrást, Gerő Ernőt, Bata Istvánt és Piros Lászlót és családjukat - éjszaka Moszkvába 
szállították. Szűcs Miklós megemlíti könyvében, hogy tököli letartóztatásuk másnapján -
november 4-én - a szovjet katonák között látta viszont a felfegyverezett Piros Lászlót és 
több magas rangú államvédelmi tisztet is.69 

Azok az alakulatok, amelyek eddig is a forradalmi erőket támogatták, vagy csak pasz-
szívan szemlélték az eseményeket, a 28-i fordulattal igazolva látták magatartásuk helyes
ségét és aktívan bekapcsolódtak a forradalom vívmányainak megvédésébe, az új kor
mány célkitűzéseinek megvalósításába, de sok alakulatnál már ekkor felvetődött a szovjet 
erők elleni harc gondolata is. Ez történt a marcali 68. műszaki zászlóaljnál is. 

„Az éjszaka folyamán (október 29-én - Zs. I.) Fejes Lajos alezredes, a hadosztály pa
rancsnoka telefonon beszélgetést folytatott Varga őrnaggyal és közölte vele, hogy haj-

A magyar forradalom és szabadságharc a rádióadások tükrében. 1956. október 23 - november 9. 101 -102. o. 
HL 56-os gy. 3. o.e. 15-16. f. 
Szűcs Miklós: Ezredes voltam 1956-ban a vezérkarnál. Budapest, 1989. 94. o. 
Uo. 127.0. 
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nalban az egész Dunántúl indul Budapestre az oroszok ellen önkéntes alapon...Ebbe 
Varga örgy. beleegyezett." 70 - olvasható a zászlóalj jelentésében. 

Többnyire a fentiekben ismertetett magatartásformák jellemezték október 28-tól a 
hadsereget, de mint később bebizonyosodott, csak a tisztikar kisebb része kívánt valódi, 
radikális változásokat. Gyurkó Lajos vezérőrnagy volt az, aki a kormány politikai állás
pontjának megváltozása ellenére az utolsó pillanatig kitartott saját elvei mellett. Október 
28-án folytatta Kecskeméten a „cigányváros" lövetését. A harcok során hét polgári sze
mély vesztette életét. Ismét bevetésre került a légierő Kaposváron és Barcson. 

Október 29-én Szabadszálláson a fegyvert követelő tömeg megpróbált bejutni a 16. 
közepes harckocsiezred laktanyájába, mire az őrség tüzet nyitott rájuk. A jelentés szerint 
nem követelt emberéletet az akció, de 15 tüntető megsebesült. Október 31-én azonban 
már Gyurkó is a biztonságosabb Szovjetuniót választotta. 

Október 29-én a honvédelmi miniszter tárgyalásokba kezdett a fegyveres csoportok 
vezetőivel, s megállapodás született arról, hogy a szovjet csapatok kivonulása után a fel
kelők leteszik fegyvereiket a magyar katonák előtt, majd az újjászerveződő rendőrséggel 
együtt részt vesznek a rend helyreállításában. Megindultak az egyeztetések a szovjet csa
patok kivonásának menetéről is. 

A szovjet pártelnökség Magyarországgal kapcsolatos tanácskozásainak anyagaiból 
kiderül, hogy ha csak rövid ideig is, de a hruscsovi vezetés számolhatott a békés, a var
sóihoz hasonló megegyezés lehetőségével, így támogatta az új kormány megszilárdítását 
egy-két demokratikus vezető bevonásával és csapatainak kivonását is tervbe vette.71 

A szovjet hadsereg által védett objektumok őrzését a magyar csapatoknak kellett át
venniük, ezért ilyen és más jellegű karhatalmi feladatok ellátására jelentős csapatmozgá
sok indultak Budapest irányába. Menetet vezényeltek a bajai 25. lövészezred, a jászberé
nyi 50. tüzérezred, a kiskunmajsai 31. lövészezred és a kalocsai 24. rohamlövegezred 
részére. További erősítésükre 30-án felrendelték a kaposvári 26. lövészezredet, de a lő
szer- és az élelmiszerszállítását is a hadseregre bízták. 

Ezzel párhuzamosan jelentős erőket küldtek a nyugati határ megerősítésére is: a győri 
90. lövészezredből 450 főt, a fertődi 16. tüzérezredből 53 főt (összesen 900 katonát a 32. 
lövészhadosztály állományából.)73 Földes Gábor és társai perének egyik vádpontja mégis 
az volt - Fekszi László, a győri határőrkerület parancsnokának vallomása alapján -, hogy 
nyitva hagyták a nyugati határt. 

A bizonytalanság napjai 

A történészek és a visszaemlékezők egy része állítja, hogy a hadsereg október 28-29-
én még ütőképes volt, azonban az új kormány átértékelést követően kiadott intézkedései 
és a felállításra kerülő önkormányzati, katonai szervek dezorientálták és harcképtelenné 

/u HL 56-os gy. 3. ö. e. 264. f. 
Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. (Szerk.: Vjacseszlav Szereda 

és Rainer M. János) Budapest, 1996. 43-44. o. 
Készült a 3. és a 6. hadtest jelentései alapján. HL 56-os gy. 2. és 3. ő. e. 
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tették a magyar haderőt, ezért nem vehette fel a harcot november 4-én a szovjet hadse
reggel. Ezen kijelentéssel több szempontból sem lehet egyetértni, de vegyük sorba ezeket 
az események tükrében. 

Október 30-án a minisztertanácson belül egy szűkebb, többpárti kabinet jött létre, 
melynek tagjai Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János és 
Losonczy Géza voltak, s délután 14.30-kor Nagy Imre a rádióban bejelentette az egypárt
rendszer megszüntetését, a koalíciós kormány létrejöttét. Közvetlenül utána Tildy Zoltán 
a begyűjtési rendszer megszüntetéséről és a szabad választások előkészítéséről szólt. 

Országszerte több helyen már korábban is megalakultak, de október 30-án Janza Károly 
honvédelmi miniszter parancsára immár valamennyi honvédségi szervnél fel is kellett állí
tani a Forradalmi Katonai Tanácsokat: „1./ Valamennyi honvédségi szervben és intézetben, 
a magasabb egységek törzseiben, az egységekben, az ezredekben és önálló zászlóaljakban 
demokratikus formában a katonák és tisztek együttes gyűlésen haladéktalanul válasszák a 
Forradalmi Katonai Tanácsokat. 9-11 tagot célszerű választani, melyben képviselve legye
nek mind a honvédek és a tiszthelyettesek, mind a tisztek. 2.1 A katonai tanácsok feladata 
minden fokozaton a parancsnokok fontosabb intézkedéseinek megvitatása. Aki a katonai ta
nácsok által megerősített intézkedéseknek ellenszegül, az vét a forradalmi fegyelem ellen és 
vele szemben a törvényeink előírásainak szellemében kell eljárni." 74 

A katonai jelentések többsége és a már fent említett történészek a Katonai Tanácsok 
felállításában és tehetségtelen vezetőiben látják a haderő végleges felbomlását. Elkerül
hetetlen volt, hogy az új kormány feltétlen hívei mellett pozícióba kerüljenek olyanok is, 
akik az aktuális politikai fordulatokhoz igazodva váltottak köpönyeget. A Rákosi-korszak 
jellemromboló hatását nem lehetett egyik pillanatról a másikra kitörölni. A szovjet hadse
reg elleni bevetés gondolata még egy magas harcértékű és egységes szellemű magyar 
haderő birtokában is kockázatos lett volna, az akkori helyzetben pedig végzetes, hiszen a 
november 4-i bevonuláskor szórványosan kialakult harcok is jelentős veszteségeket 
eredményeztek. 

A nemzetközi feltételrendszer változása október 30-án és 31-én új helyzetet teremtett. 
Október 30-án Mikojan és Szuszlov a szovjet vezetésnek a budapesti és az országos po
litikai helyzet romlásáról számolt be, de jelentésükben kitértek a hadsereg kérdésére is: 
„Van azonban egy nagy veszély: a magyar hadsereg mindeddig várakozó álláspontot 
foglalt el. A mi katonai tanácsadóink azt mondják, hogy a magyar tisztek és tábornokok 
viszonya a szovjet tisztekhez az utóbbi időben megromlott, nincs meg az a bizalom, ami 
korábban megvolt. Előfordulhat, hogy a felkelők ellen bevetendő magyar egységek átall
nak a felkelőkhöz, és akkor ismét a szovjet csapatok hadműveleteire lesz szükség ... 
egyelőre nem tervezünk új alakulatokat behozni, arra számítva, hogy a kormány megbir
kózik a Magyarországon kialakult helyzettel...Azt javasoljuk, utasítsák a honvédelmi 
minisztert (Zsukov - Zs. I.), hogy állítsa le a csapatok küldését Magyarországra, és foly
tassa összpontosításukat szovjet területen. Amíg a magyar csapatok nem tanúsítanak el
lenséges magatartást, a jelenleg itt tartózkodó csapatok elégségesek. Ha a helyzet tovább 
romlik, akkor persze újból át kell tekinteni az egész kérdést."75 

HL 56-os gy. 8. ő. e. 
Hiányzó lapok, 125-126.0. 
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Ugyanezen a napon a szovjet kormány nyilatkozatot adott ki arról, hogy új alapokra 
kívánja helyezni a szocialista országokkal való viszonyát, mégpedig a teljes egyenjogú
ság, a területi integritás tiszteletben tartása, az állami függetlenség és szuverenitás, az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozás elveire építve.76 A rádióban Nagy Imre és 
Janza Károly bejelentette, hogy megindultak a tárgyalások a szovjet csapatok teljes kivo
násáról, s hogy másnap hajnalig elhagyják a főváros területét is. Ma már sajnos tudjuk, 
hogy a szovjet kormány „gesztusa" az országra kimondott halálos ítéletet jelentette, s a 
„teljes kivonás katonai biztosításának" indokával újabb csapatok lépték át a határt. 

A megújuló invázióról értesülve, október 31-én Nagy Imre hiába kért magyarázatot 
Andropovtól, a Szovjetunió magyarországi nagykövetétől, nem volt elfogadható indok. 
Az október 30-án megalakult Forradalmi Honvédelmi Bizottmány - mely összefogta a 
katonatanácsok küldötteit és a felkelőcsoportok képviselőit - felhívást tett közzé, mely
ben követelte a szovjet csapatok teljes kivonását, a Varsói Szerződés felmondását, s en
nek nem teljesítése esetén a fegyveres harcot helyeztek kilátásba. Sok laktanyában meg
kezdődött egy esetleges támadás elleni védelem megszervezése, azonban komolyabb 
haderő összevonására - néhány kísérletet kivéve - nem került sor. 

November l-jén Nagy Imre a katonai megszállás elkerülése érdekében bejelentette, 
hogy Magyarország kilép a Varsói Szerződésből és kinyilvánította az ország semlegessé
gét. Azonban a szovjet kormány már elindult arra a „körútjára", melynek során egyeztető 
tárgyalásokat folytatott az újabb szovjet katonai beavatkozásról 

November 4-én hajnalban „...a szovjet csapatok megkezdték Magyarország területén 
a rend helyreállítását és a népi demokratikus hatalom visszaállításával kapcsolatos had
müveleteket,"77 melyek során a Magyar Néphadsereg alakulatait - a szórványos ellenál
lás ellenére - lefegyverezték és szétkergették. 

Györkéi - Horváth 140. o. 
Hiányzó lapok, 135. o. 
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2. MELLÉKLET 

A 4. MAGYAR HADSEREG HADRENDJE 

3. hadtest 

Hadtestközvetlenek (parancsnokság: Kecskemét) 

21. tü. e. Kiskőrös 75. pct. tü. o. Jánoshalma 1. gkv. k. isk. Szeged 
18. tü. e. Kecskemét 2. lgv. tü. o. Szentes 

19. mü. zlj. Szolnok 
19. hír. zlj. Kecskemét 
29. mű. zlj. Baja 

12. lövészhadosztály 
(parancsnokság: 

Kalocsa) 

/ 7. lövészhadosztály 
(parancsnokság: 

Kaposvár) 

14. löv. e. Nagyatád 97. lgv. tü. o. Baja 57. f. szd. Kaposvár 
26. löv. e. Kaposvár 27. pct. lü. o. Nagyatád 
29. löv. e. Nagykanizsa 59. mü. zlj. Baja 
42. hk. e. Marcali 42. hír. zlj. Kaposvár 
47. tü. e. Dombóvár 92. mü. zlj. Marcali 

27. lövészhadosztály (parancsnokság: Kiskunfélegyháza) 

25. löv. e. Baja 6. lgv. tü. o. Szeged 8. f. szd. Kiskunfélegy
háza 

300. tü. j . mü. Kiskun
félegyháza 

31. löv. e. Kiskunmajsa 72. pct. tü. o. Szeged 
37. löv. e. Kiskunhalas 14. mü. zj. Szeged 
7. tü. e. Kiskunhalas 26. hír. zlj. Kiskunfél

egyháza 
29. tü. e. Kkfélegyháza 
43. hk. e. Baja 
17. löv. e. Szeged 
4. hk. rolg. e. Kiskun
félegyháza 

5. gépesített hadosztály (parancsnokság: Kecskemét) 

12. g. e. Kecskemét 88. lgv. tü. o. Orgovány 174. j . zlj. Kecskemét 
19. g. e. Kiskőrös 53. mü. zlj. Csongrád 302. tü. j. mü. Kecskemét 
66. tü. e. Táborfalva 81. hír. zlj. Szabadszállás 116. hk. tts. kik. zlj. Ka

locsa 
16. k. hk. e. Szabadszállás 2. f. zlj. Kecskemét 
24. hk. rolg. e. Kalocsa 

— 846 — 



6. hadtest 

Hadtestközvetlenek (parancsnokság: Székesfehérvár) 

34. tü. e. Esztergom 63. lgv. tü. o. Polgárdi 2. gkv. k. isk. Sárbogárd 
33. pct. tü. o. N.kanizsa 
75. hír. zlj. Sz.fehérvár 
82. mű. zlj. Komárom 

9. lövészhadosztály (parancsnokság: Keszthely) 

32. löv. e. Lenti 18. lgv. tü.o. N.kanizsa 6. f. szd. Keszthely 
33. löv. e. Zalaegerszeg 58. pct. o. Tapolca 
38. löv. e. Tapolca 68. mű. zlj. Marcali 
38/1. zlj. Újdörögd 45. hír. e. Keszthely 
32. tü. e. Zalaegerszeg 8. lgv. tü. o. Keszthely 
31. tü. e. Marcali 
27. hk. e. Tapolca 

32. lövészhadosztály (parancsnokság: Pápa) 

75. löv. e. Veszprém 27. lgv. tü. o. Lepsény 39. f. szd. Pápa 304. tü. j . mű. Pápa 
90. löv. e. Győr 41. pct. tü. o. Veszprém 

(90/3. zlj. Komárom 30. mü. zlj. Mmóvár 
94. löv. e. Pápa 91. hír. zlj. Pápa 
16. tü. e. Fertőd 
52. tü. e. Polgárdi 
31. hk. rolg. e. Tata 
9. hk. rolg. e. Pápa 

7. gépesített hadosztály (parancsnokság: Esztergom) 

6. g. e. Eger 51. lgv. tü. o. Esztergom 104. j . zlj. Esztergom 
8. g. e. Piliscsaba 67. mű. zlj. Szentendre 305. tü. j . mű. Esztergom 

15. g. e. Aszód 93. hír. zlj. Esztergom 117. hk. tts. k. zlj. Esztergom 
33. köz. hk. e. Esztergom 83. f. zlj. Gyöngyös 
26. köz. hk. e. Hatvan (átala
kult volna hk. rolg. zászlóalj
já 1956/57-ben) 

50. tü. e. Jászberény 

— 847 — 



Hadseregközvetlenek 

38. kiv. Igv. tü .ho. (parancsnokság: Budapest) 

27. e. Szolnok 34. ágyús tü.e. Tolna 
35. e. Dunaföldvár 87. ö. pct. tü. e. Tab 
52. e. Vác 
86. e. Börgönd. 
12. mü. dd. Kalocsa 61. ö. vv. szd Tab 
35. n. hk. e. Verpelét 7. ö. rt. szd. Budapest 
43. ö. hír. e. Budapest 
Pc. tts. kik. e. Rétság 

A HM parancsnoksága alá tartozó alakulatok 

8. ö. lövészhadosztály (parancsnokság: Békéscsaba) 

48. löv. e. Debrecen 92. pct. tü. o. Karcag 50. f. szd. Békéscsaba 
52. löv. e. Nyíregyháza 15. mü. zlj. Szentes 
62. löv. e. Hódmezővásárhely. 59. hír. zlj. Békéscsaba 
14. Igv. tü. e. Hódmezővásárhely 98. pct. tü. o. Békéscsaba 
10. tü. e. Orosháza 
52. hk. rolg. e. Mezőtúr 
93. löv. e. 
44. köz. hk. e. Abasár 

30. á. tüzérhadosztály (parancsnokság: Cegléd) 

19. e. Ngykőrös 
44. e. Szabadszállás 
45. e. Cegléd 
103. e. Cegléd 
56. av. e. Szolnok 
36. ö. pct. tü. e. Kiskunhalas 9. ö. vv. zlj. Kistarcsa OLLEP 

37. pont. hd. dd. Ercsi 102. rád. f. e. Budapest 2 lgv.ho. 
1. ö. mű. ép. zlj. Budapest 64. hh. dd. Budapest 2 vadászrepülő ho. 
2. ö. aknák. zlj. Marcali 2 jelő. e. 

1 hír.e. 

— 848 — 



3. MELLÉKLET 

A MAGYAR NÉPHADSEREG ORSZÁGOS KARHATALMI 
SZOLGÁLATA. ( 1956. 03. ) 

3. HADTEST 
Kecskemét 

5. g. ho. 
636 fó 
Győr 

12. löv. ho. 
785/Ö 

Kalocsa 

17. löv. ho. 
583 fó 

Kaposvár 

12. mű. dd. 
362 fó 
Tolna 

6. HADTEST 
Székesfehérvár 

7. g. ho. 
1163 fó 

Esztergom 

9. löv. ho. 
531 fó 

Keszthely 

32. löv. ho. 
462 fó 
Pápa 

37. po. hd. dd. 
162 fó 
Ercsi 

9. HADTEST 
Budapest 

4. g. ho. 
688fö 

Gyöngyös 

8. löv. ho. 
585 fó 

Békéscsaba 
(HM közv. lesz) 

27. löv. ho. 
536 fó 

Kiskunfélegyháza 
(3. Hdt. alákerül) 

— 849 



4. MELLÉKLET 

— 850 — 



MŰHELY 

SZABÓ ANDRÁS 

AZ 1588-AS SZIKSZÓI CSATA ÉS PROPAGANDÁJA1 

A szikszói ütközettel, illetve Tardi György róla írott históriás énekével a nyolcvanas 
évek első felében kezdtem el foglalkozni, a Rákóczi Zsigmonddal kapcsolatos kutatá
saim során. Olyan fontos történelmi, irodalomtörténeti sőt kommunikációtörténeti tanul
ságok vonhatók le a vizsgálatával, amelyek ösztönzésére azóta is újra és újra elővettem 
az ezzel kapcsolatos anyagaimat. A közelmúltban azután a Régi magyar költők tára című 
sorozatban végre megjelent a vers kritikai kiadása,2 s a jegyzetek megírásához újra fel 
kellett lapoznom a régi dossziéimat. 

Bevezetésként ismertetem a szikszói csata, sőt a szikszói csaták történelmi körülmé
nyeit, enélkül ugyanis mondanivalóm nem lenne érthető.3 Szikszó már a XVI. század 
elején gazdag mezőváros volt, gótikus (ma református) temploma mind a mai napig áll,4 

iskolájában a reformáció előtt is külföldi egyetemen tanult rektor tanított. Bereck nevű 
plébánosa vezetésével lakosai 1514-ben részt vettek Dózsa György parasztfelkelésében, 
majd korán elért ide a reformáció. Támogatták a vallási reformokat a Mohács utáni föld
birtokosok: Serédi Gáspár, Perényi Ferenc és György, illetve Czobor Imre, ennek kö
szönhetően magyar protestantizmus két nevezetes egyénisége, bencédi Székely István és 
Dévai Mátyás is megfordult itt. A protestáns iskola hatását és magas színvonalát jelzi, 
hogy a nevükben is szülővárosukat hordozó értelmiségiek egész raja került ki innen, olya
nok, akiknek a nevét az egyház- és irodalomtörténetből is ismerjük: Szikszai Mező Lukács, 
Szikszai Fabricius Demeter, Szikszai Fabricius Balázs, Szikszai Hellopaeus Bálint, 
Szikszai Gergely és még sorolhatnám tovább. Itt keletkezett Tasnádi Péter Horatius-
fordítása is, amely ugyanabban a kötetben jelent meg kritikai kiadásban, mint Tardi 
György históriája.5 Szikszó Abaúj vármegyében feküdt, egyházi beosztása szerint azonban 
a borsodi református esperességhez tartozott, külföldi egyetemet végzett elsőpapjai gyak
ran az egyházmegye seniorai is voltak, az ő munkájukat egy segédlelkész is támogatta. 

A török hódítás az 1550-es években kezdte éreztetni a hatását; Fülek vára 1554-től 
török kézen volt, és ez megnyitotta az utat az egri vár háta mögötti portyákra, amelyek
nek útvonala Fülekről vezetett a Sajókaza és Vadna közötti gázlón keresztül. 1558. októ
ber 13-án Velicán füleki bég rabolta ki és gyújtotta fel a várost, a zsákmánnyal visszavo-

Előadásként elhangzott 1999. október 2-án Sárospatakon, a „Hadművészet és hadiépítészet Magyarországon 
a XV-XVII. században" című reneszánsz művelődéstörténeti konferencián. Erről lásd Krónika-rovatunkat! 

2 Régi magyar költők tára. XI. k. 1579-1588. (S. a. r. Ács Pál.) Budapest, 1999. 331-356., 490-498. o. 
(Régi magyar költők tára. XVI. századbeli költők művei, Új folyam) - Köszönettel tartozom Ács Pálnak, a 
könyv szerkesztőjének és Pálffy Gézának a munkámhoz nyújtott segítségükért. 

3 /* 

Nem foglakozom a „visszavágóval", a negyedik szikszói csatával, amelyet a törökök nyertek meg. 
Az életveszélyessé vált templomot jelenleg resaturálják. 

5 A második jegyzetben i. m. 359-360., 499-503. o. 
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nuló csapatait másnap Sajókazánál érte utol a Bebek György és Telekessy Imre által ve
zetett magyar végvári katonaság és vereséget mért azt ellenségre.6 Szikszó 1564-ben már 
biztosan adót fizetett a töröknek, ennek ellenére továbbra sem szűnt meg a fenyegetett
sége. 1577. november 10-én, vasárnap ismét egy füleki bég, Ferhát támadta meg a vá
rost. A támadást az országos vásár idejére időzítették; a török csapatok éjszaka közelí
tették meg és éppen a vasárnap délelőtti prédikáció idején érték el Szikszót. Még a 
templom kerítésén is túljutottak, de magát a templomot nem tudták elfoglalni; a harc és a 
rablás az esti órákig folyt a nevezetes 1577. évi üstökös fényénél. Másnap este a hazatérő 
portyázókat a már szokásosnak mondható helyen, a Sajó gázlójánál (Sajószentpéternél, 
más forrás szerint Vadnánál) érték utol a szendrői katonák Claudius a Roussel főkapi
tány és Rákóczi Zsigmond vezetésével, majd megérkezett Kassáról Geszti Ferenc és 
Prépostváry Bálint csapata is. Az seregek létszámáról különböző adatok maradtak ránk, 
az biztos, hogy a törökök túlerőben voltak.7 

A harmadik és Tardi György által megénekelt szikszói csata éveken keresztül ké
szülődött. Az 1580-as évek közepétől a város a gabona hiánya és a drágaság miatt nem 
fizetett adót a budai pasának, aki ezen a pénzen egyébként néhány gyalogos katonát tar
tott. Megpróbálkoztak azzal, hogy mérséklést kérjenek, de a törökök a teljes összeget 
követelték, mire a szikszóiak a kóborló török martalócokra hivatkozva 1586-tól sö
vénnyel és árokkal erősítették meg a várost és erődített kastéllyá építették ki a templo
mot. Földesuruktól azt kérték, hogy a Magyar-hegyen álló elhagyott Szent János-kápolna 
köveit hordhassák le az erődítésekhez.9 1588 szeptemberének végén a magyarországi tö
rök helyőrségek a két nagy háború közötti időszak (1568-1593) legnagyobb portyázó se
regét gyűjtötték össze, hogy megbüntessék az engedetlen szikszóiakat, s aztán a tágabb 
környéket is feldúlják: a mintegy 11 000 katonából álló sereg (több mint 4000 gyalogos, 
többségében janicsár és több mint 6000 lovas), amely négy nagyobb ágyút is vitt magá
val, szeptember 29-étől Pest mellett (itt csatlakoztak a budaiakhoz a székesfehérvári, 
szolnoki és hatvani helyőrség katonái), majd Füleken gyülekezett, ahonnan néhány kör
nyékbeli helyőrség (pl. Szécsény) katonáival megerősödve október 5-én délben indult 
tovább. A magyar végvárrendszer kémszolgálata ez alkalommal - úgy látszik - kezdet
ben csődöt mondott: a királyt helyettesítő Ernő főherceg még október 5-én is csak azt 
tudta, hogy a budai basa és jónéhány bég táborba szállt, de először Dunántúl és az egész 
Nyugat-Magyarország védelmét rendelte el,10 majd pedig attól tartott, hogy az ellenség a 
bányavárosokat támadja meg." Október 6-án Rimaszécsnél állt a török sereg, innen egy 

6 Forgách Ferenc magyar históriája (1540-1572). (Közli Majer Fidél.) Pest, 1866. 174-175. o. 
Szamosközy István történeti maradványai 1566-1603. (Kiad. Szilágyi Sándor.) Budapest, 1876. I. k. 

196-197. o. - Takátó Sándor: Prépostvári Bálint főkapitány. In: Vő.: Régi magyar kapitányok és generálisok. 
2., bővített kiad. Budapest, é. n. 345-347. o. 

Matthaeus Dresser: Isagoges historicae millenarius sextus. Lipsiae, 1594. 604. o. 
Szikszó város levele Perényi Györgyhöz, Szikszó 1586. május 15., Magyar Országos Levéltár (MOL), E 

254 Szepesi Kamara, Repraesentationes, informationes et instantiae, 15. cs., 1586. május, No. 48. - A Szent 
János-kápolnáról: MOL P 1963 1549. (Köszönettel tartozom a szikszói templomon dolgozó Balázsik Tamás 
régésznek, akinek publikáció előtt álló tanulmányából ezt az adatot átvehettem.) 

Ernő főherceg levele Dobó Ferenchez, Bécs 1588. október 5., MOL E 172 Archívum familiae Dobó de 
Ruszka, fasc. V., No. 300. 

11 Uo. No. 299. 
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részük (ágyú nélkül) elkanyarodott Putnok felé, Horváth János kapitány azonban nem 
volt hajlandó feladni a várat, sőt értesítette a környékbeli helyőrségeket (elsősorban a 
szendrőieket) a török csapatmozgásról. A nyolcadikára virradó éjszakát Sajószentpéter 
alatt töltötték a törökök, s e nap délelőttjén átkeltek a Sajón. Eközben már a környék 
egész lakossága menekült, annak ellenére is, hogy az ellenséges sereg nem törődött 
egyetlen más helység kifosztásával sem, egyelőre csak a végcél, Szikszó érdekelte. 

A védekezést a környék legfontosabb magyar várának, Egernek a főkapitánya, Rákóczi 
Zsigmond szervezte. Szendrö várában gyülekeztek a magyar és a német csapatok. Itt volt 
Egerből Rákóczi mellett Balázsdeák István, Fodróczki György és Balassi Ferenc (Bálint 
testvére), Diósgyőrből Homonnai Drugeth István, Kisvárdáról Rákóczi Ferenc (Zsigmond 
unokatestvére), Kassáról Serényi Mihály, ónodi és más adatok szerint várgesztesi katonák, 
valamint Széchy Tamás és Rákóczi László (Zsigmond testvére) a saját fegyvereseivel. A 
hiteles források szerint összesen mintegy 2000 lovas és 400-500 gyalogos gyűlt össze, be
leszámítva Serényi Gábor szendrői főkapitány német és magyar lovasait is. 

A török előőrsök október 8-án délután két órakor érték el Szikszót, melynek lakosai 
nagyrészt már elmenekültek. Egy kisebb csoport az erődített templomban húzódott meg, 
és elszánta magát a védekezésre. Hősiesen felvették a küzdelmet a túlerővel, de egyre 
beljebb szorultak, elvesztették a palánkot, a templomot, s már csak a toronyban tartották 
magukat néhányan. A források ellentmondanak a tekintetben, hogy sikerült-e nekik ki
tartani a felmentő sereg megérkeztéig. Eközben a törökök kirabolták és felgyújtották a 
várost, s tábort vertek Szikszó és Alsóvadász között, a Bársonyos-patak völgyében, s tá
borukat szekerek kettős gyűrűjével vették körül. Már beesteledett, mire Rákóczi Zsig
mond magyar-német hada is megérkezett és csatarendbe állt. A magyar-német hadrend 
a források ellentmondó adatai szerint a következő volt: A sereg zömét alkotó magyar lo
vasság állt középen (az egriekkel és Rákóczi Zsigmonddal), a derékhad széleit balról a 
fehér és fekete, jobbról a vörös és sárga német lovasság12 erősítette; a jobb- és balszár
nyon állították fel három sorban a puskás gyalogságot, a hátukat biztosító csekély számú 
lovassággal. A csapatok délről, Alsóvadász felől érkeztek meg Szikszó alá. A törökök 
balszárnyán 4000 janicsár állt, jobbszárnyán a négy ágyú (tarack), középen pedig - a tá
bor és a szekerek előtt - 6000 lovas. Az ütközet a magyar-német derékhad támadásával 
indult, akik az égő város által megvilágított török lovasságra rontottak. A török ágyúk 
megtizedelték a fehér és fekete német lovasokat, a jobbszárnyat pedig bekerítették a ja
nicsárok, akiket a szürkületben eleinte nem is vettek észre Rákócziék. A hullámzó és 
mindkét oldalon nagy veszteséggel járó harc folyamán többször kiszorították a törököket 
a táborukból, s csaknem egy egész éjszakán át tartó harc kezdődött. Bizonyos pillana
tokban úgy tűnt, hogy a csata elveszett, végül az égő város fényénél félhomályban ka
vargó éjszakai harc közben 400 magyar és német lovas összeverődött (Rákóczi és/vagy 
Balázsdeák István vezetésével), s a törökök jobbszárnyát támadta meg oldalról, nyugat 
felől. Elvágták az ágyúkat a főseregtől, majd elfoglalták azokat s a törökök ellen fordí
tották. A váratlan oldaltámadás hatását tovább erősítette egy német kürtös, aki egy kör-

A lovas lövészek (archibusierek) egységeit különböztették meg kabátjuk színe (sárga, vörös, fehér, zöld 
kék) szerint. Vö. Kelenik József. A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. A 
császári hadsereg fegyverzetének jellege Magyarországon a tizenötéves háború éveiben. Hadtörténelmi Közle
mények (HK), 1991/3. 100-103. o.; Pálffy Géza: A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. 
évi jegyzékei. HK 1995/1. 160. o. 
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nyékbeli dombról riadót fújt, azt a látszatot keltve, hogy újabb, pihent segélycsapatok 
érkeztek. Ami ezután következett, az már csak a megfutottak összefogdosása és leöldö-
sése volt, igen sokan a Sajóba is belefulladtak menekülés közben. Egyes eltévedt mene
külőket Kassa környékén, sőt a Szepességben vertek agyon a parasztok. 

Homonnai Drugeth István, az ország egyik leggazdagabb főnemese, aki csata közben 
török fogságba esett szerencsés módon rövid idő alatt ki is szabadult. A magyar és német 
halottak száma 400 és 500 között volt, őket egy sövénnyel kerítették körül a helyszínen, 
míg a török veszteséget legalább 2000-re kell becsülnünk, ha a foglyokat is beleszámít
juk, a sereg vezetői közül is többen elestek, fogságba estek vagy megsebesültek. Kara 
Ali székesfehérvári szandzsákbég még a csata elején megsebesült, helyére Musztafa 
szécsényi bég lépett volna, azonban rövidesen elesett, s végül Kurkut füleki bég vette át 
a parancsnokságot. Meghalt a török gyalogság parancsnoka Bajazet is, a budai basa ud
varmestere pedig fogságba esett. A török holttesteket halomba hordták és árokkal kerí
tették be. A holttestek hatalmas bűzt árasztottak, odagyűltek rá a kutyák és a disznók. Rö
viddel az ütközet után Szenei Molnár Albert is járt a helyszínen, s mikor szótárának első, 
1604-es kiadásában, a Rudolf császárhoz címzett ajánlásban a háború borzalmait részle
tezte, ezt hozta fel példaként: „...a mezőkön az elesettek hulláiból kutyák lakmároznak és 
megvadulnak tőle. Ennek példáját gyermekkoromban magam is láttam Szikszó határában 
[a lapszélen: 1588-ban]."13 A helybeliek mind a mai napig ismerik a tömegsírok helyét. A 
zsákmányt, a négy ágyút, a zászlókat, fegyvereket, lovakat, szekereket és fejeket szétosz
tották a győztesek.14 Serényi Mihály kisebb sebesüléssel a szikszói templomban maradt, 
Rákóczi azonban az ütközet után azonnal visszaindult Egerbe, mivel híreket kapott a te
mesvári, gyulai és lippai törökök hadmozdulatairól, akik feltehetően lekéstek a csatát.15 

A győztes szikszói csata lefolyásában több olyan mozzanat van, amelyet Tardi 
György nem írt meg. Az egyik legérdekesebb, hogy az összecsapás kritikus pillanataiban 
Sennyey Jób és Paczoth András egri tisztek megrémülve visszavonulásra akarták rábírni 
Rákóczi Zsigmondot, aki azonban nem hallgatott rájuk (a szepességi krónikák szerint 
igen). Büntetésül október közepén mindkettőjüknek párbajoznia kellett egy-egy (más 
forrás szerint több) törökkel az egri vár alatti puskaporos malom előtti térségen, s végül 
mindketten győztek is.16 A szikszói ütközetben - mint az egri vár katonája - részt vett 
egy lengyel katona-költő, Adam Chahrowski is, aki ezt - és más egri élményeit - több 
versében megörökítette.17 A magyar-német sereg a környékbeli végvárak katonáiból állt, 
az azonban megmagyarázhatatlan, hogy a közeli tokaji vár katonái miért maradtak távol; 
Szepsi Lackó Máté krónikája szerint Bornemisza Imre magyar kapitány vezetésével a 
dobszai hegyről nézték végig az eseményeket.1 

A csata története valójában mind a mai napig megíratlan, a rá vonatkozó levéltári for
rások részben feltáratlanok. Először 1938-ban egy hadtörténeti tanulmány próbálta (első-

13 

Szenei Molnár Albert válogatott művei. (S. a. r. Vásárhelyi Judit.) Budapest, 1976. 156. o. 
Istvánffy szerint a zsákmányban 482 ló és 121 szekér volt. 
A csata lefolyását az idézett források és a históriás ének alapján igyekeztem rekonstruálni. 
Carolus Wagner. Analecta Scepusii sacri et profani. Pars II. Viennae, 1774. 64-65. o - Szederkényi 

Nándor. Heves vármegye története. II. k. A mohácsi vésztől Eger vára elestéig 1526-1596. Eger, 1890. 185. o. 
Waldapfel József: A magyar végek lengyel költője. Egyetemes Philologiai Közlöny, 63(1939). 79. o. 

18 Erdélyi történelmi adatok. III. k. Kolozsvár, 1858. 23. o. 
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sorban a nyomtatott irodalom alapján) tisztázni az eseményeket,19 majd Hangay Zoltán 
szentelt erre egy fejezetet Rákóczi Zsigmond életrajzában.20 A verset először Sugár Ist
ván, az egri vár kutatója közölte,"1 aztán ugyanő Istvánffy Miklós történeti müvének az 
eseményre vonatkozó leírását adta ki, felhasználva az egri számadások adatait is.22 Ösz-
szességében azonban úgy tűnik, hogy az öt esztendővel később kitört tizenöt éves háború 
eseményei teljesen elhomályosították a magyar történeti szakirodalomban a csata emlé
két és dicsőségét. Pedig a nagy háború kitöréséhez már ekkor is közel volt a két szembe
nálló fél: ezt mutatják a csata utáni események.23 Október 9-én Szendrőben és Jászon 
még úgy tudták a néhány éjszaka hazamenekült sebesülttől, hogy az ütközet elveszett.24 

Amikor viszont elterjedt a győzelem híre, akkor a török békeszegés láttán kivételesen a 
Habsburg-kormányzat is viszonttámadásokra buzdított. Dobó Ferenc országos főkapi
tány vezetésével - miután Ernő főherceg sürgetésére felhagyott a gyógyfürdőzéssel25 -
össze is gyűlt egy nagyobb, főként magyarokból álló, de ágyú nélküli sereg Korponán, 
amelyben ott volt Pálffy Miklós és gróf Ferdinand zu Hardegg is. Dobó tanácsát követve 
először Kékkő vára ellen indultak, elfoglalták a külső várat és levágták az ott lévő őrsé
get, s a palánk felgyújtása után az egész vár leégett. Tervezték még Szécsény, Nógrád 
vagy Párkány ostromát is, azonban a megáradt folyókra való hivatkozással ettől elálltak, 
s az ellenségeskedések a tél közeledtével ismét lecsendesedtek.26 

A szikszói ütközet lefolyásáról több korabeli jelentés is fennmaradt. Maga Rákóczi 
Zsigmond október 14-én egy valószínűleg Dobó Ferenchez írott magyar nyelvű levélben 
beszélte el az eseményeket, az irat mellett egy ugyanarról szóló, Vékey István által írt, 
valamint egy német nyelvű beszámoló is olvasható.27 Az udvarba küldött német nyelvű 
hivatalos jelentés is ránk maradt.28 

Az események vázlatos ismertetése után néhány szót szólok a históriás ének szerzőjé
ről, Tardi Györgyről is. Feltehetően 1560 táján született mezővárosi polgári családból a 
Borsod vármegyei Tard községben. Hazai iskoláztatásáról semmit sem tudunk (talán Sá
rospatak neveltje volt). 1583. május 9-én lett a wittenbergi magyar coetus tagja,29 majd 

19 ' 
Akosfy Barna: A szikszói harc 1588-ban. Magyar Katonai Szemle, 1938. 222-232. o. 

20 
Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme, Rákóczi Zsigmond. Budapest, 1987. 64-76. o. 

21 
Sugár István: A szikszói csata 1588-ban Tardi György históriás énekében. Az Egri Vár Híradója 

18[1983]. 11-26.0. 
22 

Sugár István, A szikszói csata 1588-ban Istvánffy Miklós leírásában. Az Egn Vár Híradója 23[ 1991 ]. 4-24. o. 
23 

Megerősített ebbeni véleményemben Kelenik József, a tizenöt éves háború kutatója is: a két fél fokoza
tosan sodródott bele a háborúba, s ebben az első komoly lépést talán épp a szikszói ütközet jelentette. 

Mladosevith Péter udvarbíró és Hetesi Pethe Márton jászói prépost levele a Szepesi Kamarához, 
Szendrő és Jászó 1588. október 9., MOL E 254 Szepesi Kamara, Repraesentationes, informationes et 
instantiae, 18. cs., 1588. október, No. 53, 78. - A kilovagolt helyőrség pótlására ugyanis Jászóról Szendrőbe 
küldtek néhány katonát. 

25 
Ernő főherceg levele Dobó Ferenchez, Bécs 1588. október 17., MOL E 172 Archívum familiae Dobó de 

Ruszka, fasc. V., No. 305. 
Takáts Sándor: Dobó Ferenc generális. In: Uő.: i. m. 398-399. o. 

27 MOL E 172 Archívum familiae Dobó de Ruszka, fasc. V., No. 304. 
28 •• 

Österreichisches Staatsarchiv, HHStA, Ungarische Akten, Allgemeine Akten, fasc. 121, Konv. C. 1588. 
Okt.-Dez., fol. 15-19. 

29 
Szabó Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555-1613. Halle, 

(Saale) 1941. 140. o. 
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május 14-én írták be a nevét az egyetem anyakönyvébe „Georgius Minor Thardi" alak
ban, ami arra utalhat, hogy az eredeti családi neve Kis volt.3 Egy esztendőt sem tartóz
kodott kinn, mert 1584 elején már a Zemplén vármegyei Olaszliszka mezőváros rektora 
volt, ahol is Miskolci Csulyak Istvánt görög olvasásra tanította és (valószínűleg latin) 
versmondásból versenyeztette.31 Még 1588 decemberében is itt tanított, erre utal histórás 
énekének kolofonja: „Ezörötszáz nyolcvannyolc esztendőben, / Karácson havának első 
hetében, / Liszkán szörzék ezöket be versökben, / Fönn az parton, az Bodrognak 
möntében." Ezután egy évtizedig nincs adatunk róla, majd 1598-ban lett a szintén 
Tokajhegyaljához tartozó Abaújszántó mezőváros elsőpapja, s itt is maradt haláláig.32 

Megjegyzendő, hogy Abaújszántó 1598-ban a regéci uradalom részeként gyámsági jo
gon Rákóczi Zsigmond kezében volt. 

1607. június 10-én, peregrinációjáról frissen hazatérve meglátogatta őt Miskolci 
Csulyak István, akinek az emlékkönyvébe is beírt. 1609-ben az elhunyt Szentandrási Ist
ván tarcali lelkész helyébe megválasztották az abaúji önálló református egyházmegye 
eseperesének (seniorának), felszentelését Ungvári András miskolci prédikátor és borsodi 
senior végezte.33 1622. december 3-án halt meg Abaújszántón.34 

Tardi Györgynek ez a mü az egyetlen ránk maradt irodalmi alkotása. Műfaját tekint
ve első pillantásra szokványosnak látszik: egy tudósító históriás ének, amely 4 x 11 so
ros, aaaa rímelésű versszakokból áll. Ami szokatlan, hogy ekkor már túl vagyunk a his
tóriás ének klasszikus korszakán, s hogy a szerzőhöz hasonló, külföldi egyetemen is 
megfordult protestáns egyházi értelmiségiek ritkán írtak ilyesfajta műveket, inkább az 
egyházi műfajokban vagy a főként latin nyelvű humanista irodalomban jeleskedtek. 
Tardi műveltsége meg is látszik a versen: részben gyülekezeti énekek sorait illeszti bele, 
részben mint aki jól ismeri az antik eposzokat, maga is eposzi elemeket alkalmaz. Isten 
például elküldi angyalait a főszereplőhöz, Rákóczi Zsigmondhoz, hogy harcra biztassa, 
de megjelenik a seregszemle is. így lett ez az ének Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem cí
mű eposzának egyik legfontosabb hazai műfaji előzménye.35 

Az ütközet nagy hullámokat vetett a kortársi közvéleményben, először is számos új
ságlap (Neue Zeitung) mesélte el az eseményeket, annál is inkább, mert a német katona
ság egyik főszereplője volt a csatának.36 Ezeknek a nyomtatványoknak egy része ismert 
Magyarországon, de minden bizonnyal számos olyan található még Németország 
könyvtáraiban, amelynek a létezéséről sem tudunk. Ki kell emelnünk azt az újságlapot 
(lásd a 858-859. oldalon), amely csataképet is tartalmaz részletes jelmagyarázattal, 

Album Academiae Vitebergensis ab anno Christi MDII. usque ad annum MDCII. Volumen secundum. 
Halle, 1894.313.0. 

31 Miskolci Csulyak István önéletrajza. RMKT XVII. sz. 2. k. 284. o. 
32 

Zoványi Jenő: Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. Magyar Protestáns Egy
háztörténeti Adattár XIII(1929). 8. o. 

33 
Miskolci Csulyak István: i. m. 135., 137. o. 

Jakó Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. Acta Históriáé Litterarum 
Hungaricarum [Szeged], 1971. 69. o. 

35 Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. 2. átdolg. kiad. Budapest, 1964. 92-93. o. 
A Neue Zeitungok pontos listát adnak a német elesettekről és sebesültekről, de adataik torzítanak: nem 

szólnak példul a magyar gyalogság részvételéről a csatában. 

— 856 — 



szemmel láthatóan egy olyan szerző tollából, aki szemtanúként vagy résztvevőként ott 
volt a csatában.37 A kép minden bizonnyal azonos azzal, amelyet Claudius a Roussel 
küldött el Ferdinánd és Mátyás főhercegnek, illetve a Haditanácsnak.38 

A többszörös túlerőben lévő törökök elleni győzelem alkalmával Bécsben ünnepi mi
sét (Te Deumot) celebráltak.39 Az eseményeket néhány udvari szerző arra használta fel, 
hogy Rudolf császár dicsőségét zengje. A sziléziai származású Salamon Frenzel von 
Friedenthal (későbbi helmstedti professzor és rigai rektor) mint nemrég megkoronázott 
poeta laureatus ezt latin nyelvű költeményben tette.40 A következő esztendőben egy má
sik latin poéta 500 versszakot írt az esemény ürügyén anélkül, hogy a főszereplő, Rákóc
zi Zsigmond nevét megemlítette volna.41 

A csata bekerült a szepességi városok krónikáiba is, ebben a forráscsoportban azon
ban a törökök létszáma 16 000 fő, ami a valóságosnál sokkal nagyobb.42 Abban eltért a 
kortársak véleménye, hogy ki vezette a csatát eldöntő lovasrohamot. A szepességi króni
kák szerint Rákóczi ekkor már visszavonulóban volt szerencsi vára felé, a magyar kama
ra tanácsosai pedig úgy tudták, hogy Balázsdeák István egri vicekapitány szedte össze és 
vezette győzelemre a szétszóródott magyar és német lovasokat.43 Ennek ellenére a leg
több forrás Rákóczinak tulajdonítja a győzelmet, s Takáts Sándor láthatóan elfogult vé
leményével szemben magunk is inkább ezen az állásponton vagyunk. 

Tovább színezi a képet, hogy a frissen felemelkedett Rákóczi 4 egyben az északkelet
magyarországi reformátusok egyik legnagyobb főúri pártfogója is volt, akinek vizsolyi 
birtokán a csatával egy időben rendezkedett be Mantskovit Bálint nyomdász, hogy ki
nyomtassa az első teljes magyar Bibliát.45 Innen nézve már érthető, miért vannak tele a 
hazai egyháziak és a külföldön tanuló magyar református diákok egykorú levelei az ő di
csőségével és az ütközet leírásával. Fegyverneki Izsák sárospataki tanár levélben számolt 
be róla Johann Jakob Grynaeus bázeli teológusnak, s mellette a már említett csataképet is 
elküldte.46 A Wittenbergben tanuló Baranyai Decsi János (későbbi történetíró) és két di
áktársa szintén levélben lelkendezett egy rostocki teológusnak és történésznek, David 

37 Lásd többek között: Warhaffter kurtzer Bericht... Prag, 1588. Michael Peterle 
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Protokolle des Wiener Hofkriegrates, Exp. Bd. 182. fol. 

272., Bd. 183. fol. 79. 
Österreichisches Staatsarchiv, HHStA, Hungarica, Allgemeine Akten, fasc. 121 (1588), Konv. C. 1588 

Okt.-Dez., fol. 67-70. 
Salamon Frenzel: Victoria pusilli Christianorum exercitus contra legionem Turcicam. Prága, 1588. -

Apponyi Hungarica 525. 
Fridericus Consmannus: Triumphus Rudolphi II. Romanorum Imperatoris Augusti contra Turcarum 

impetum... Prága, 1589. Georgius Nigrinus - Apponyi Hungarica 1881. 
Az egyik legrészletesebb: Acta fraternitatis XXIV regalium oppidorum in Scepusio... Országos Széché

nyi Könyvtár Kézirattára, Fol. Lat. 1306. ff. 70v-71 v. vagy Fol. Lat. 2086. II. f. 120r. 
Takáts Sándor: Balázsdeák István. In: Vő.: i. m. 213-216. o. 

44 Életrajzát lásd: Hangay: i. m. 
Szabó András: Károlyi Gáspá 
Fegyverneki Izsák levele J< 

Grynaeus magyar kapcsolatai. (Közreadja Szabó András.) Szeged, 1989. 77-84. o 

Szabó András: Károlyi Gáspár. Budapest, 1984. 59. o. 
Fegyverneki Izsák levele Johann Jakob Grynaeushoz, Sárospatak, 1589. április 1.: Johann Jakob 
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Chytraeusnak, mire ő válaszolt, hogy Prágából már megkapta a képes Neue Zeitungot.47 

A hírverés és egy Rákóczi-alumnus, Tolnai Garai János hatására François du Jon 
(Franciscus Junius) heidelbergi egyetemi tanár egy teológiai müvét Rákóczi Zsigmond
nak ajánlotta,48 a wittenbergi magyar diákokkal kapcsolatot tartó Matthaeus Dresser lip
csei professzor49 pedig egy későbbi kortörténeti müvében szentelt aránytalanul nagy ter
jedelmet az ütközetnek,50 miközben Szigetvár 1566-os elestéről csak egy oldalt írt. 
Önálló humanista történeti mü is készült az eseményről: Forgách Imre, Rákóczi barátja51 

nekifogott, de munkájának íródeákja által írt és autográf javításaival ékeskedő példánya be
fejezetlen maradt, a hosszú és érdekes történeti bevezetés után, a csatarend ismertetése 
közben egy mondat közepén megszakadt.52 Forgách Imre az 1570-es években egy Perényi-
lány férjeként a közeli Nagyidán lakott, tehát jól ismerhette Szikszót. Az utóbbi idők kuta
tásai nyomán az is egyre inkább kirajzolódott, hogy szerepe lehetett Mantskovit Bálint Vi
zsolyba költöztetésében és így a vizsolyi Biblia megjelentetésében,53 nem lehet véletlen te
hát, hogy méltóképpen meg akarta örökíteni Rákóczi érdemeit a szikszói csatában. 

Ilyen összefüggésben az olaszliszkai református iskolamester históriás éneke egy 
összehangolt református-protestáns propagandahadjárat részének látszik, amelynek hát
terében - mint motiváló tényező - kétségkívül a készülő bibliafordítás is ott található. 
Nem sokkal előbb, 1587-ben a Wittenbergben megjelent Zrínyi-album a szigetvári hős
nek állított emléket.54 S ha korábban joggal emlegettük a Szigeti veszedelmet, amelynek 
Tardi György históriás éneke a műfaji előzményei közé tartozott, akkor most ismét Zrí
nyi Miklósra, a költőre és hadvezérre kell utalnunk: az ő későbbi összehangolt külföldi 
propagandatevékenységének - amelybe egy-egy ütközet jelentőségének felnagyítása is 
beletartozott - a szikszói csata körüli hírverés is a rokona.55 

Davidis Chytraei theologi ac historici eminentissimi, Rostochiana in Academia professons quondam 
Primarii epistolae..., editae a Davide Chytraeo, authoris filio, typis Wechelianis, apud haeredes Joannis Aubrii, 
Hanau, 1614. 700. o. 

48 
Franciscus Junius: Protoktisia... Heidelberg, 1589. 
Szabó András: Matthaeus Dresser és magyar barátai. In: Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok 

Klaniczay Tibor tiszteletére. (Szerk. Galavics Géza, Hemer János, Keserű Bálint.) Szeged, 1990. 214-225. o. 
(AdattárXVl-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10.) 

Matthaeus Dresser: i. m. 604-610. o. 
Róla lásd Szabó András: De Sigetho Hungáriáé propugnaculo. [Zrínyi-album.] Wittenberg, 1587. 

hasonmás kiadás kísérötanulmánya, Budapest, 1987. 8-12. o, (Biblitheca Hungarica Antiqua, XV.) 
52 

Forgách Imre: Narratio de victoria nostrorum ad Sixoviam in Hungária anno 1588. OSZK Kézirattára 
Fol. Lat. 4034. - Lásd még: Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás tör
ténetéből. Budapest, 1975. 250. o. 

Szabó András: Károlyi Gáspár életútja a vizsolyi Bibliáig. In: Emlékkönyv a vizsolyi Biblia megjelené
sének 400. évfordulójára. (Szerk. Barcza József.) Budapest, 1990. 27-28. o. 

Lásd az 51. jegyzetet ! 
Ezzel kapcsolatban Bene Sándor és G. Etényi Nóra kutatásaira, megjelent és főként megjelenés előtt 

álló publikációira kell utalnom. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

RÁKÓCZY ROZÁLIA 

FRIGYES VILMOS BRANDENBURGI VÁLASZTÓFEJEDELEM 
SEGÍTSÉGE LIPÓT CSÁSZÁRNAK, 1683 

Egy mindössze 42 soros, potsdami kiadású pátens nem indokolná a hosszabb időbeni 
visszatekintést, de a „Nagy Választó" megérdemli, hogy rendelete megszületésének kö
rülményeit részletesebben feltárjuk. 

György Vilmos brandenburgi választófejedelem halála után, 1640-ben lépett a trónra 
fia, Frigyes Vilmos, aki az I. megkülönböztető számot és a későbbiekben a Nagy Vá
lasztó megkülönböztető nevet kapta. A harmincévesnek mondott háború már 22 éve tar
tott. Frigyes Vilmos egyidős volt a háborúval. 

Lipcse ekkor éppen Svédország uralma alatt állt, a német-római császár és a spanyol 
uralkodó egyaránt kimerült már a háborúban. Portugáliában Johann von Braganza herceg 
- akit IV. János néven koronáztak királlyá- megszüntette a perszonáluniót a spanyolok
kal. Anglia sem tekinthető a nyugalom honának, I. Károly és a parlament ezidőben vias
kodtak az abszolút hatalomért. 

A harmincéves háború eddigi szakasza megtépázta a brandenburgiak birodalmát is. A 
választófejedelemség elveszítette Pomerániát1, a svédek és a birodalmi-császári hadak 
egyformán pusztították területét. És miután a korabeli hadviselés szabályai, az állandó 
pénzszűke következtében a hadak mintegy harmada kapott csak rendszeresnek tekinthető 
időközben zsoldot, a többi eltartotta magát, ahogy tudta/akarta. Barát és ellenség egya
ránt rablásból szerezte kenyerét. Az arányokra jellemző, hogy a rendes zsoldot kapó had
sereggel is mintegy kétszeres létszámú kísérősereg masírozott. S élelmet nem osztottak, 
csak a létszámban lévőknek. „Elgondolhatjuk, minő borzasztó pusztításnak volt kitéve az 
a vidék, amelyen ez a sáskasereg átvonult."2 

Országa védelme érdekében is Frigyes Vilmos fejedelemként semleges politikát kí
vánt folytatni, s mint abban a korban oly sokan, házassággal pecsételte volna meg óhaját. 
Tervezett frigye a svéd Krisztina királynővel meghiúsult, így az Orániai házból nősült. 
Ifjúként néhány évet már eltöltött az orániai udvarban Frigyes Henrik hercegnél, a had
vezetés és hadseregszervezés alapjait tanulva. . 

A földrajzi helyekre vonatkozóan 1. Herr Vosgien Chorhenn zu Vancouleurs, Geographisches 
Handwörterbuch, oder Beschreibung der Königreiche, Provinzen, Städten... der Welt. Bd. 1-2. Ulm, 1764., 
valamint: Charte von Königreich Preussen... nach einer damaligen Eintheilung in Ost-West-Süd und Neu-Ost-
Preussen von F. L. Güssefeld. Nürnberg, 1805., továbbá: Karte von Ost-Preussen, Litauen, West Preussen... 
von F. B. Engelbracht. Berlin, 1848. 

Marczali Henrik: Az absolutizmus kora. Budapest, é. n. In: Nagy képes világtörténet. (A továbbiakban 
Marczali) 9. k. 496.0. 
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Azt tudta, hogy semlegességét csak erős hadsereggel képes biztosítani és megvédeni. 
1641-ben még alig háromezres hadsereget mondhatott a magáénak, 1651-ben már 16 
ezer a létszám, s ezen kívül naprakészre fejlesztette az általános felkelést is. 

A harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke3 Franciaországnak és Svédországnak 
biztosított előnyös helyzetet. 

A német birodalmon belül megszilárdult a fejedelemségek helyzete - a császár hátrá
nyára. A békekötés értelmében Brandenburgé lett Hátsó-Pomeránia, Minden, Halber
stadt és Camin püspöksége, valamint a magdeburgi érsekség. 

A vesztfáliai békekötés nyomán a többi rend hatalma erősödött a választókkal szem
ben és saját országuk érdekeinek biztosítására mindegyikük - a választók, a fejedelmek 
és a városok rendjének - szabadságában állt, hogy szövetségre lépjen külföldi hatalmak
kal, ám ez a szövetség nem irányulhatott a császár, a birodalom, az általános béke - és a 
vesztfáliai béke - ellen. A békeszerződés feltételül szabta, hogy a rendek nem szeghetik 
meg újabb szövetség kötésekor az esküt, amely a császárhoz köti őket. A békekötés val
lási toleranciát is jelentett volna, de ebben a kérdésben továbbra is a fejedelmek akara
ta/irányvonala érvényesült. 

Frigyes Vilmos, mint a német protestantizmus leghatalmasabb képviselője, példát 
mutatott. Lutheránus lakosságát nem háborgatta annak ellenére, hogy saját családja hel
vét hitvallású volt. Csak egy esetben tett kivételt a reformátusok érdekében. Amikor a 
meghódolni nem akaró Königsbergs 1662-ben katonai erővel foglalta el, teljes protes
táns vallásszabadságot követelt, ami a továbbiakban azt jelentette, hogy a lutheránusok 
ezt követően nem üldözték a reformátusokat - annyira, mint addig. 

Ügyes politikával és taktikával elérte, hogy független lett a német-római császártól. 
Poroszországban mint a lengyel király hűbérese uralkodott. Bár svéd és lengyel szerző
dések révén vált szuverén uralkodóvá, a svéd X. Károllyal kötött megállapodása lengyel 
hűbéri függését csökkentette. Majd szövetségre lépett a császárral, hogy így biztosítsa 
magát a svédekkel és a Német Lovagrenddel szemben. 

1663-ban Habsburg I. Lipót szövetségeseként segédcsapatokat küldött a török had
mozdulatok megakadályozására. A brandenburgiak részt vettek a szentgotthárdi csatá
ban4. Ebben a felállásban Frigyes Vilmos szövetségesévé vált XIV. Lajos francia király
nak, de ez nem akadályozta meg abban, hogy esetenként megforduljon. Mint 1672-ben, 
amikor Franciaország ellen Hollandia szövetségese lett Rajna menti birtokainak védel
mére, viszont Lajos ellen állított sereget Elzász visszaszerzése érdekében. Ez azonban 
rossz elképzelésnek bizonyult. A svéd-francia szövetségi megállapodás értelmében 
Wrangel5 tábornok 1674-ben benyomult Brandenburgba s elérte Berlint. A Nagy Vá
lasztó címet Frigyes Wrangel legyőzésével érdemelte ki 1675-ben, amelyhez Lipót csá
szár is hozzásegítette, amennyiben szabad kezet adott ahhoz, hogy kiűzze a svédeket 
Észak-Európából. 

1648. A svédekkel kötött szerződés Osnabrückben, a franciákkal Münsterben 
4 1664. aug. 1. 

Wrangel, Kari Gustaw svéd hadvezér (1613-1676) 
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Miután 1675-ben legyőzte a svédeket, visszavonult a Rajna-vonaltól és figyelmét 
keleti irányba fordította. 1676 és 1678 között Pomeránia és Stettin6 visszafoglalásáért 
hadakozott, ezek sikeres kimenetele után rövid ideig nyugalomban élhetett volna, de 
minden korábbinál nagyobb erkölcsi veszteség érte. A francia-holland háborút lezáró 
békekötés7 értelmében minden területről, amelyet a svédektől hódított el, le kellett mon
dania. Frigyes Vilmos és XIV. Lajos Saint Germainban írták alá a szerződést, itt a vá
lasztó rögtön titkos szövetségre lépett a francia királlyal a habsburgi uralkodó, I. Lipót 
ellen - miközben azért Lajossal is közölte lesújtó véleményét: ex oriare aliquis nostris ex 
ossibus ultor.8 

Lipót ellen azért volt szüksége Lajosra, mert a kihalt lignitzi9 fejedelmi család birto
kaira igényt tartott, de Lipót ezt nem ismerte el. Ennek azután az a következménye is 
volt, hogy a császár nem kérte Frigyes Vilmos támogatását Bécs ostroma idején attól 
félve, hogy a brandenburgiak útközben megszállják Sziléziai, s nem fogadta el ugyane
zért a franciákét sem. 

Utóbb azután Frigyes Vilmos is megelégelte, hogy hiába a francia szövetség, ez nem 
biztosítja őt semmiről. Strassburg elfoglalása10 és a hugenották üldözése miatt elfordult 
XIV. Lajostól és 1686-ban szövetségre lépett I. Lipóttal a török ellen. Ekkor lemondott 
Sziléziáról. 

A Nagy Választó, I. Frigyes Vilmos brandenburgi fejedelem 1688. május 9-én, életé
nek 70. évében halt meg, hosszú, viharokban és háborúkban bővelkedő, mégis termé
keny élet után. 

Annak ellenére - vagy éppen azért, mert - hogy nem voltak szövetségesek, 1683-ban 
Lipót nem ellenezhette, nem is kifogásolhatta, hogy Frigyes Vilmos protestáns templo
maiban katonai segítség helyett imádkozzanak a török ellen harcoló országokért és né
pekért. 

Kérdéses, hogy katolikus I. Lipót tudott-e a pátensről és mi lehetett ebben az esetben 
véleménye a bűnök miatt büntetést érdemlő, meggyőződésüket váltogató és éppen ezért 
érdemtelen népekről/nemzetekről szóló, protestáns keménységgel, gondosan válogatott 
bibliai részletekről. Különös tekintettel arra, hogy röviddel ennekelőtte még Lipót auszt
riai tartományai is buzgó Luther-követők voltak, s csak a pápa" törökellenes segítséget 
ajánló követelésére tértek vissza Lipót és a megtelepített jezsuiták hathatós közreműkö
désével a római anyaszentegyház kebelébe. 

A Választó buzgósági rendeletének egyik szereplője a török támadó hadsereg, a ke
reszténység borzalmas ősellensége - „ der grausame Erb-Feind der Christenheit" -, a tö
rökökből és tatárokból álló rémisztő hatalom, amely betört Magyarországra és Ausztriá-

Stettin: város Elő-Pomerániában, amely Rügen szigetével együtt 1648-ban a svédeké lett. Ma Szczecin 
Lengyelországban, L. még az 1. sz. jegyzetet. 

Nymwegen, 1679. 
Támad még hamvainkból bosszúálló. Idézi: Marczali 438.0. 
Ekkor önálló fejedelemség Sziléziában. 

,01681.szept. 30. 
Benedetto Odescalchi, XI. Ince néven pápa 1676-1689. L. még: Lotharingiai Károly hadinaplója Buda 

visszafoglalásáról 1686. (Szerk. Kun József, bev. Nagy László) Budapest, 1986. 15. o. és a 14. jegyz. 466.0. 
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ba, közel és távol gyújtogat és gyilkol , keresztények ezreit hurcolja magával örökös rab
ságba - „auch Wegführung vieler tausend Christen in die ewige Dienstbarkeit". Körül
zárta, ostromolja, rabolja és pusztítja Bécset, a császári székvárost - „auch die Käy-
serliche Residentz-Stadt Wien belagert und hefftig bestürmet". Félő, hogy ha ez tovább 
tart, a szomszédos német országokat is lerohanja - „und zu besorgen, daß er noch weiter 
in die benachbarte Deutsche Lande einbrechen werde". 

Lett volna ereje a török hadnak 1683-ban arra, hogy Bécs ostromát megelőzően, vagy 
avval egyidőben távolabbra is kalandozzanak a „kisegítő" martalócokon kívül még a re
guláris egységek? Az események után tudjuk, hogy Bécs ostromára sem volt elég. 

A török hatalom XVII. század közepén hanyatló ágba került. Európában ekkor ren
deződtek át a hatalmi viszonyok. A régimódi török haderő és hadfelszerelés sem mér
kőzhetett az újabb európaival. A belső válságon nehezen, de uralkodó Köprülü nagyvezí-
rek12 elkerülték a nyílt összecsapást, de az utód Kara Musztafa,13 a rendkívüli képességű 
új nagyvezír ambíciói elnyomták óvatosságát és páratlan ítélőképességét. 1676-tól ké
szült Nagy Szulejmán álmának valóra váltására, Bécs elfoglalására. 

A dívántanácsban erővel keresztülvitte akaratát. Elérte, hogy Lipót tárgyaló követét 
elutasítsák, s hadait összegyűjtve 1683. március 31-én elindult Drinápolyból14 IV. 
Mehmed szultán Belgrádban várta a fősereget, ott, ahová a bécsi vereség után, ez év de
cemberében elküldi majd a selyemzsinórt a nagyvezírnek. 

A török sereg június 10-én érkezett meg Eszékre. Itt dőlt el végül, hogy az irány 
egyenesen Bécs. Kara Musztafa nem rendelkezett fölényes túlerővel, de döntésében sze
repet játszhatott az a tény is, hogy 1664-ben, a szentgotthárdi török katonai vereség után 
a törököknek török területnövelő békét sikerült kötniök Vasváron. És számított magyar
országi és erdélyi szövetségeseire is.15 

Veszprém, Tata, Pápa, Székesfehérvár érintésével haladt a török sereg. Ez utóbbi 
helyen csatlakozott hozzá Murád Girej tatár kán. Apafi Mihály erdélyi fejedelem július 
8-án indult, hogy csatlakozzék a nagyvezírhez (jó késéssel, augusztus 22-23-án időzött a 

Mohamed (1596-1661), nagyvezír 1656-tól) és fia, Ahmed (1633-1676) nagyvezír 1660-tól. 
13 Kara Musztafa ( ? - 1683), nagyvezír 1676-tól. 

Ma: Edirne. 
A szentgotthárdi csata után megkötött vasvári békekötés idején azonban más volt a magyar belpolitikai 

helyzet. Lipót a békekötésre a status quo fenntartásával vállalkozott, amelynek oka akkor az volt, hogy ha a 
Rajnai Szövetség vezetésével bontakozik ki a török-ellenes felszabadító háború, a Habsburg-birodalom háttér
be szorul, s még a magyarok is nagyobb szerephez jutottak volna. 1683-ban azonban már túl voltak a 
„Magnatenverschwörung" névvel illetett 1671 -es magyar főúri összeesküvésen és három vezetője, Zrínyi Pé
ter. Frangepán Ferenc és Nádasdy Ferenc kivégzésén. V. ö. Magyarország története 3/2. k. 1526-1686. (Szerk.: 
R. Várkonyi Ágnes.) Budapest, 1985. Szándékosan nem szóltam itt részletesen az egész bonyolult, érdekszövet
ségen és érdekellentéten alapuló, folyton változó, nyugati és keleti hadszíntereken játszódó eseményekről, Tö
rökország, Kijev, Moszkva, Orániai Vilmos és XIV. Lajos, Apafi, Thököly, I. Lipót és Kara Musztafa követ
hető - kronológiával felvázolható - tevékenységéről és feltételezett elképzeléséről a soron következő lépéseket 
illetően, sem ennek várható/számítható következményeiről. Arról, ami végül bekövetkezett részletesen szól a 
szépszámmal megjelent szakirodalom, s ennek is egyik reprezentatív összefoglalója: Bécs 1683. évi török ost
roma és Magyarország. (Szerk.: Benda Kálmán, R. Várkonyi Ágnes.) Budapest, 1988. (a továbbiakban: Benda-
Várkonyi), valamint a kötet bibliográfiája és jegyzetei, továbbá Czigány István: A királyi Magyarország had
ügyi fejlődésének sajátosságai és európai összefüggései 1600-1700. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1996. 
Kézirat. 
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törökök Bécs alatti táborában, majd visszavonult Győrbe, s harc nélkül masírozott haza 
szeptemberben). 

Bécs körülzárása július 14-én kezdődött, az első ágyúlövéseket már másnap leadták 
az ostromlók a Burg bástyáira. Két hónapi szüntelen ágyúzás után sem tudtak eredményt 
felmutatni. „A jó Isten népe megmentésérc nyilvánvalóan vaksággal verte meg az ellen
séget, mert a rések olyan nagyok, hogy egy ... sereg bátor támadással könnyedén behatolt 
volna a városba" írták a törökökről16 A martalóchadak Bécs térségét, Alsó-Ausztriát ra
bolták és gyújtogattak, foglyokat zsákmányoltak. 

Szeptember 15-én17 a Bécsi erdőből, a Kahlenberg lejtőjéről a törökökre zúdult a 
felmentő sereg. Másnapra eltakarodtak a vert hadak, hálaadó istentiszteletet celebráltak a 
Stephanskirchében.18 Immár ágyúszó nélkül mondhatta el a népet bűnei miatt örökké 
ostorozó, lánglelkü ágostonos barát, Abraham a Santa Clara sokadik prédikációját arról, 
hogy az Úr büntetése volt az ellenük támadt török sereg.Iy 

Abraham a Santa Clara prédikációinak vezérfonala Frigyes Vilmos gondolatmeneté
vel azonos. 

* 

A pátens másik szereplője, igazi címzettje 1. Lipót császár. Neki szóltak a bibliai idé
zetek. 

1664-ben még szinte mindenki Lipót szövetségese volt. Szentgotthárd után azonban 
nem üldözte a törököket, pedig még XIV. Lajos is erre bíztatta. A vasvári egyezséget 
követően csak a törékeny béke megőrzésére törekedett a Portával, mert erejét nyugati 
irányban kötötték le örökös örökösödési problémái. 

Lipótnak 1680-ban volt 30 ezer katonája - kérését, miszerint állítsanak ki számára 
hatvanezer fős hadsereget, a birodalmi gyűlés visszautasította, maradt megajánlásként 
40 000, de ebből sem lett semmi.20 Volt üres pénztárcája, rossz békéje a franciákkal, 
örökös lelkiismeretfurdalása, nyomaszthatta a belpolitikai bizonytalanság, s nem utolsó 
sorban Thököly Imre; nem uralkodó, hanem nyugalomban élő pap szeretett volna lenni. 
Érthető, hogy valahol, a szélrózsa valamely irányában békét és nyugalmat vágyott. A 
Portában vélte megtalálni ehhez a szövetségest és már 1682-ben Isztambulba küldte 

1 Benda-Várkonyi 84.0. és 93.o., 105. jegyz. 
A korszak összefoglaló krónikája szerint szept. 13-án, amely napon Sobieski János lengyel király az 

Ágostonosok templomának Loretto kápolnájában az oltár elé helyezte a győzelmi jelvényeket és a vezíri zász
lót, s itt hallgatták azdső Te Deum laudamust. Theatri Európáéi continuât!.. 12. Theil... vom Jahr 1679. an bis 
1687. durch Matthei Merians Sei. Erben. Frankfurt am Main, 1691. Gedr. bei Johann Görlin (a továbbiakban: 
Theatri Europaei.) 553. o. 

Theatri Europaei 553. o. Lipót császár hajón érkezett a városba szeptember 14-én, s ekkor hangzott fel a 
nyilvános hálaadás a Szent István templomban: „köszönettel a város kegyelmes megtartásáért." 

19 Családi nevén Megerle, Ulrich (1642-1709), 1662-től a sarutlan Ágostonos rend tagja, 1669-től I. Lipót 
császár hivatalos udvari szónoka. Müvei 21 kötetben jelentek meg: Passau, 1835-1854. amikor már éppen idő
szerűtlenné váltak. 

20 
Bérenger, Jean: A visszacsatoló kamarák politikája és ennek következményei. In: Benda-Várkonyi 95-

109.O. 
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Caprarát, hogy a vasvári békét, amely húsz évre köttetett, még idejében meghosszabbít
sa. A tárgyalások kudarcba fulladtak. „Békére semmi kilátás, Lipótnak nincs más vá
lasztása, mint a kard, hogy a monarchiát és az egész kereszténységet megvédje", szólt a 
követjelentés.21 

1682 tavasza óta német birodalmi sereg állomásozott a Rajna mentén, Lipót belhábo-
rúra készült, ekkor még szövetségesek nélkül. Franciaország katonai fölénye nyilvánvaló 
volt, a német fejedelmek féltek. Lipótnak a török ellen végül Miksa Emánuelt, a robba
nékony, ifjú bajor választót és a lengyel királyt sikerült megnyernie.22 S velük végül si
került nyernie. 

Mindebben igen nagy szerepe volt XI. Ince pápának, aki még mint fiatal Odescalchi 
maga is harcolt a török ellen és aki pápaként lankadatlanul szorgalmazta a kereszténység 
összefogását a keresztény világ érdekében. 

A politikai játszmák a szokott lépésekkel folytatódtak. Bádeni Hermann őrgróf az 
Udvari Haditanács élén még mindig hajlandó lett volna kiegyezni a törökkel és Thö
kölyvel - XIV. Lajos ellenében. Lipót a változatlanságot óhajtotta - maradjon a török, 
csak béke legyen. De Kara Musztafa indulásával a hadjárat sorsa eldőlt, be kellett 
rendezkedniök a védekezésre. 

Sobieski János lengyel királlyal egy nappal azután írták alá a szövetségi szerződést,23 

hogy a nagyvezír elindult Drinápolyból. Lipót puhatolózó tárgyalásokat még Bécs körül
zárása idején is folytatott a német fejedelemségekkel, bár nem nagy bizalommal. Úgy 
vélte, Brandenburg túlságosan is szívesen szolgálta a franciákat, magatartása nem oly 
egyértelmű, hogy bárki a környezetében - többek között III. János György szász uralko
dó - könnyű szívvel indult volna a török ellen. Szeptember 3-án mégis próbálkozott 
szász közvetítéssel. Frigyes Vilmos további tárgyalási kilátásokat ígért, végül a bécsi 
megkeresés elől kitért „tartva a svédektől, nem akarta elveszíteni a francia támogatót, így 
egyelőre nem csatlakozott a török ellenes koalícióhoz."24 

Lipót hadseregét a lehetőség szerint rendbe tették, a fővezér Lotharingiai Károly her
ceg lett. „A Császár Pruk25 nevő Varosánál mustraltattya Hadait a maga jelen létében, 
nagy Armadának Írjanak lenni, noha az Imperialis Statusok segítséget nem adtak, tartvan 
Francia kiralytul a ki minden erejével Lotharingiába jü. Már a Németh tellyességessen 
kétségben esset a békességh felöl, s fegyvert készit" -jelentette április 19-án Absolon 
Dániel Teleki Mihálynak26 

Megindult Magyarországon is a hadak gyűjtése, Esterházy Pál nádor meghirdette a 
felkelést. Sokan ugyan nem gyűltek és lényeges szerepük sem volt a bécsi hadművele-

1682. okt. 31. Benda-Várkonyi 1 12.o. Aeneas Silvius Caprara osztrák tábornok (1631-1701). 
22 

Miksa Emánuel bajor választó (7-1726) ur. 1679-től, Sobieski /III./ János választott lengyel király 
(1624-1696.) ur. 1674-től. 

23 
1683. április 1. Az előzetes megállapodás szerint Lipót 60 ezer, míg Szobieszki 40 ezer katonát állít ki. 

Theatrum Európáéi, 1683. március 12. 525. o. 
Günter Düriegl: Wien 1683. Die zweite Türkenbelagerung. Wien, Köln, Graz, 1893. 109-111.o. és 

Rázsó Gyula: Az oszmán hadsereg Bécs alatt. In: Benda-Várkonyi 214-246.0. id. rész 215.0. 
Brück, Mosón megye, ma Brück an der Leitha, Burgenland. 
Czigány István: A magyarországi csapatok szerepe a török alóli felszabadító háborúban. HK 

1989/2.160.O. és 43.jegyz.uo. 
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tekben, Esterházy Pál azonban derekas munkát végzett. A „táncoló" magyar főurakkal 
szemben mindvégig kitartott Lipót mellett és a törökellenes küzdelem érdekében.27 

„Az Czillagh vezér28 nagy erővel gyüvén Magyar orszaghra, melynek gyüvetelit 
értven az Felséges Udvar, bizonjos hadakot fogattatván... megh eö Nganak29. Hét száz 
lovasigh fogattam volt immár, azomban az Méltóságos Lotharingi Herchegh Köp-
czénnel30 az hadakot öszve gyüitvén, ugyan az köpczenj mezőben nagy rándivoj31 tarta
tott, melljen eö Felségheis jelen volt, es nagy lövettekkel excipiáltatott32 eö Felséghe. 
Onnét mentünk Érsek Uyvár alá, es az törökre, megh szálván Uyvárát. Az vezeris ezt 
halván, sietve gyüt az győri mezőben. Mivel penigh nagy erővel, akkor ugy mondatot 
másfél szász ezered magával volt az vezér33, arra nézve Lotharyngusis34 halván Bécz alá 
való szándékát az töröknek, ot hattá Uyvárt, hanem Czallo közön által ment Bécz fele."35 

Bár már az ostrom alatt, de megérkeztek a szövetségesek II. Miksa Emánuel bajor 
fejedelem serege mellé: III. János György szász választó és a bajor kerületek segédcsa
patai. Idejében jött Sobieski János lengyel király, s a mintegy 60 ezer katona szeptember 
12-én egyesült erővel indulhatott a Türkenschantz ellen. Bécs felszabadult. Esterházy Pál 
felsóhajthatott: eljött az ideje édes hazánk felszabadulásának.36 

A Stephanskirchében felhangzott a Te Deum laudamus. Soha még ilyen jelentős 
győzelmet nem arattak ilyen kevés vérrel.37 

Használtak a fegyverek a pogányok ellen, s használt az ima a kereszténység védel
mében. 

Még az ostrom előtt, a török hadak gyülekezésének hírére jelent meg Abraham a 
Santa Clara röpirata, amelyben a törökök hitet és embert gyalázó viselkedését, az első 
szultánoktól kezdve folytatott hódító hadjáratait ismertette a harcos szerzetes a szerinte 
nem éppen jámbor Európával: „Auff, auf f ihr Christen! und lasset die Türkische Macht 
nicht größer werden."38 Kevés az idő, töprengésre se mód, se lehetőség, „...der Türkische 
Säbel ist vor der Tür39 ... „Legyen vége az oktalan széthúzásnak „und vereiniget doch 
einmal euere berühmte Waffen ..."4() 

Záróimája - „Uram, szíved könyörüljön meg rajtunk !" - valóban szívhez szóló.41 

Az előkészületekről I. Theatrum Európáéi 523-535. o. 
Kara Musztafa. 

29 

2S 

Őnagysága Esterházy Pálnak. 
30 

Lotharingiai Károly herceg (1643-1690). Köpcsény, ma Kittsee, Burgenland. 
31 

Rendez-vous, találkozó. 
32 

Fogadták, fogadtatott. Kara Musztafa. 
34 

33 

Lotharingiai Károly. 
35 ' 

Lipthay András: Eletemnek emlékezete. (S. a. r. Rédei Eva) Budapest, 1988. 30.o. 
Benda- Várkonyi 95-100.o. 

37 

Az ostrom naponkénti leírását 1. Theatrum Európáéi 536-553. o. 
38 [Megerle, Ulrich]: Auff, auff, Ihr Christen. Wien, 1683. (a továbbiakban: ASC). 
39 ASC 24.0. 
40 ASC 40.O. 
41 ASC 167-169.0. 
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A szerzetes gondolatmenetének alapja a Biblia, Mózes könyvei, a Zsoltárok könyve, 
Ézsaiás és Jeremiás, a kispróféták tanításai. Éppen úgy, mint bűnbánatra, gyónásra, böjt
re felszólító pátensét kiadó Frigyes Vilmosé. 

„Saját gonoszságod ver meg" - idézte Jeremiás prófétát a pap és az uralkodó.42 

Frigyes Vilmos már az ostromgyűrű bezárulta után adta ki pátensét43 Bevezetőjében a 
korszak szokott stílusában, a szokott szófordulatokkal és állandó jelzőkkel élt, a szöveg 
emelkedett hangvételű. A szigort és ítéletet a bibliai idézetekre és az azokat kifejtő pré
dikátorokra bízta. 

A választófejedelem ugyanis nehezen nyelte le, hogy hiába lett a vesztfáliai békekö
tés után az önállóvá vált területek között Brandenburg a legnagyobb, és hiába volt erős a 
lutheri irányzat korábban már az osztrák örökös tartományokban is - köszönhetően II. 
Miksának,44 aki nemességének elnézte, ha tetszése szerint változtatta hitét, aki megen
gedte a lutheri tanok hirdetését, aki maga is kacérkodott az ágostai hitvallással - mégis, 
ugyanez a békekötés tette lehetővé I. Lipótnak, hogy a jezsuiták segítségével elért kato
likus restauráció eredményeit fenntartsa, sőt, vallási visszahódító tevékenységét fokozza. 

Éppen ezért a bibliai részek kiválasztása nem lehetett esetleges, sorrendje is fontos az 
üzenet megértéséhez. És ez nem is esett e XVII. század műveltebb nemességének nehe
zére, hiszen a böjti, vagy imanapokon túl is rendszeres templomjáró és prédikációhall
gató volt, s részben saját bibliamagyarázó prédikátorral is rendelkezhetett. 

A pátens a Zsoltárok könyvével adja meg az alaphangot:45 „Erős vár a mi Istenünk, 
jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet 
meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csende
sedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal 
a föld." De kimaradt az előírt versek közül a 12-dik: „A Seregek Ura velünk van." 

Frigyes Vilmos úgy állította össze az idézetek sorrendjét, hogy kitűnjék belőle a ta
nítás: aki elhagyta hitét és nem figyelt az Úr szavára, ha időben nem bánja meg bűneit, 
meglakol. Az igaz keresztyének ezért könyörögnek és imádkoznak érte. „Hallgass meg 
népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám Izrael!"46 

Mert „megkérdezik tehát majd mindazok a népek: miért bánt el így az Úr ezzel az or
szággal, és miért lángolt fel ilyen nagyon haragja ellene? Akkor így felelnek majd rá: 

A pátensben Jerem 2.V.19. A Bibliában Jer 2,19. Biblia : Az Istennek az Ószövetségben és az Újszövet
ségben adott kijelentése / Magyar nyelvre fordította a Magyar Bibliatanács Ószövetségi és Újszövetségi Biblia
fordító Szakbizottsága. Budapest, 1992. Kiadja a Magyar Bibliatanács megbízásából a Református Zsinati Iro
da Sajtóosztálya. 909 + 302 o. A továbbiakban csak a bibliai könyvek szokott idézési módját használjuk: a 
könyv rövidítése pont nélkül, betűhely, utána a fejezet és vesszővel elválasztva a versszám. Több könyv eseté
ben a könyv száma betűhely nélkül a könyv rövidítése előtt áll. 

Bécs ostroma július 14. kezdődött. A pátens dátuma augusztus 3. A XIII. Gergely nevéhez fűződő, 
1582-ben kiadott, a Julián naptárhoz képest 9 napos eltolódást mutató új naptárt Magyarország és Ausztria 
1587-ben vezette be, a protestáns német államok csak 1699-ben. Ha ezt figyelembe vesszük, a pátens kiadásá
nak ideje- bécsi idő szerint-július 25. és ez nem is jelent nagy késést az ostrom kezdetéhez viszonyítva. 

Habsburg II. Miksa ( 1527-1576) ur. 1562- cseh király, 1562- római király, 1563- magyar király, 1654- német
római császár. Jelmondata: Providebit Deus = Gott wird schützen (Az Úr gondoskodik = Az Úr megvédelmez). 

Zsolt 46,9-11. a pátensben: Psalm. 46. v. 9. 10. 11. továbbiakban első adat a 38. jegyzetben leírt Biblia, 
második a pátens számozása. 

46 Zsolt 81,9 Psalm. 81. v. 9. 
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ô̂ rARTĴ c xAdmus UUXLITHST= 

874 — 



Azért, mert elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének a szövetségét, amelyet akkor kötött 
velük, amikor kihozta őket Egyiptomból."47 

Mózes ötödik könyve, búcsúbeszéde és utolsó éneke elmondja a 40 évi vándorlás tör
ténetét: miután elvezette népét a Szentföld határához, óva intette a kísértésektől, bünte
tést ígérve azoknak, akik nem teljesítik Isten rendelését és áldást azoknak, akik paran
csait engedelmesen megtartják. Második beszédében a legfontosabb törvényeket ismé
telte: az ember rendelje magát Isten szolgálatára, mert Isten maga az igazság, és hűség, a 
kegyelem és szeretet. 

Mindenki ismerte a XVII. században Mózes utolsó szavait, amelyekkel a Törvényt 
átadta és kijelölte utódját Józsua személyében, hűséget és állhatatosságot kérve tőle. 
Mindenki érthette Frigyes Vilmos szándékát a további textusok kijelölésével is. 

Mert bár Izrael népe megszabadult az egyiptomi fogságból, ismét hitehagyottá vált, 
sokszor és sokat vétkezett, összefogás helyett törzsei széthúztak, könnyű prédájául min
den ellenségnek. Sámuel első könyve szerint csak erős központi hatalom képes az ellen
séggel megbirkózni, Izrael létét csak a királyság létrehozása biztosíthatja, de az a király 
- mint Saul, Izrael első uralkodója - aki megvetette az Úr igéit és nem teljesíti az Úr pa
rancsait, nem lesz többé király. Országa elvész, ha nem tér vissza az engedelmesség útjá
ra. „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál ... Olyan az engedetlenség, mint a 
varázslás vétke, és az ellenszegőlés, mint a bálványimádás."48 

A háború végéhez és a reményteli béke kezdetéhez Jakab apostol levelét választotta 
az uralkodó. „Tiszta és szeplőtlen Kegyesség az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és 
az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.49 

- Man ehrt Gott, den Vater, auf die rechte Weise, wenn man den Waisen und Witwen in 
ihrer Not beisteht und sich nicht an dem ungerechten Treiben dieser Welt beteiligt."50 

Mert az Úr nem tesz különbséget ember és ember között, de megnézi, ki hogy mun
kálkodik a szeretet által, egyedül az Isten hűségére alapozó hitre építve. Pál apostol le
velei a galatabeliekhez világos intést tartalmaztak Lipót számára is: „Seit Jesus Christus 
gekommen ist, zählt nicht mehr, ob einer beschritten ist, oder nicht. Es zählt nur das 
Vertrauen, das sich in tätiger Liebe auswirkt."51 

A pátens rendelkezése szerint, ha hamarabb befejeződnék a textusok végigolvasása, 
mint az ostrom, akkor mindezt elölről kell kezdeni. 

* 

5 Móz 29, 23-26 Deut. 29. v. 23. 24. 25. 26. Deuteronomium: Mózes V. könyve, görögül 
Deuteronomion, azaz a Törvény megismétlése, a Tan másolata. 

lSám 15, 22-23 1. Sam. 15. v. 22. 23. A textus történeti magva a Kr. e. 1200 körüli időkre utal, amikor a 
filiszteusok és egy indogermán nép Palesztinára tört és nagy teilileteket hódított az ország belseje felé terjeszkedve 
- bár a történeti háttér ennyire pontos ismerete még Frigyes Vilmos istenfélő népéről sem feltételezhető. 

49 Jak 1,27 Jacob 1. v. 27. 
Die Gute Nachricht: Das Neue Testament in heutigem Deutsch. Stuttgart, 1978. Jak 1,27. 
Gal 5,6 Gal. 5. v. 6. Magyar fordítása kevésbé tükrözi ezt a hangulatot: Mert Krisztus Jézusban nem 

számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 
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Frigyes Vilmos könyvtárában minden bizonnyal több német nyelvű Biblia lehetett, 
hogy melyiket használhatta, csak találgathatjuk. A forrásközlő játszott el csupán e gon
dolattal, közölve néhány lehetséges kiadás adatait 

Die gantze Bibel. Zürich, 1631. 
Biblia, das ist: alle Bücher der H. Schrift von Johann Piscator. Bd. 1-4. S.l. 1602-

1604. 
Biblia, das ist die gantze H. Schrift... Mart. Luthers. Wittenberg, 1670. 
Das Newe Testament... von M. Luther. Wittenberg, 1552. 
Das gantze Neüw Testament, grundtlich und wol verstautet. Zürich, 1554. 
A legvalószínűbb az a példány, amelyet „Abraham Calovius adott ki nagy szorga

lommal és nagy költséggel, magyarázó jegyzetekkel a világ teremtése utáni 5681. esz
tendőben," és amelyet III. János György szász választófejedelemnek és az uralkodó fele
ségének, Anna Sophie-nak ajánlott: 

Die Heilige Bibel nach S. Herrn D. Martini Lutheri Deutscher Dolmetschung und 
Erklärung, vermöge des heil. Geistes im Grund-Text, Richtiger Anleitung der Cohae-
rentz, und der gantzen Handlung eines jeglichen Texts ... Mit grossem Fleiß und Kosten 
ausgearbeitet und verfasset von D. Abraham Calovio. Im Jahr Christi 1681. welches ist 
das 5681 ste Jahr von Erschaffung der Welt. Wittenberg, 1681. 

* 

Wir Friderich Wilhelm von Gottes Gnaden Marggraf zu Brandenburg, des heil. röm. Reichs 
Ertz Cammerer und Churfurst in Preussen , zu Magdeburg, Jüllich, Cleve, Berge, Stettin, 
Pommern, der Cassuben und Wenden auch in Schlesien zu Crossen und Jägerndorf Herzog,52 

Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Camin, Graft" zu der Marck und 
Ravensberg, Herr zu Ravenstein und der Lande Launenburg und Bütow [usw] 

Geben allen Unsern getreuen und gehorsamen Ständen von Prälaten, Gräften, Herren, 
Ritterschafft und Städten Unserer Chur- und Marck Brandenburg, nebst zu entbietung Unseres 
gnädigen Grusses, hiemit zu vernehmen: Demnach es nunmehro Weltkündig, was gestalt der 
grausame Erb-Feind der Christenheit, der Türcke, mit einer erschrecklichen Macht von Türeken 
und Tartaren in Ungarn und Österreich eingefallen, alles weit und breit mit Sengen und Brennen, 
Morden und Rauben, auch Wegführung vieler tausend Christen in die ewige Dienstbarkeit, 
verheeret auch die Käyserliche Residentz-Stadt Wien belagert und hefftig bestürmet, und zu 
besorgen, daß er noch weiter in die benachbarte Deutsche Lande einbrechen werde: und dann gar 
kein Zweiffei, daß GOTT der HERR ein solches umb Unserer aller vielfältigen und continuir-
lichen Sündenverhänget. So wil höchstnötig seyn nicht nur mit gesamter Macht diesem grausamen 
und mächtigen Feinde zu widerstehen, sondern auch fürnehmlich und vor allen Dingen dem 
höchsten GOTT mit einem heiligen, gottseligen und recht Christlichen Leben und Wandel 
entgegen zugehen, und mit einmühtigen herzlichen Gebät umb Abwendung dieser schweren Zorn-
Ruhte, und mehr als zuviel verdienten Straffen, ernstlich und fleissig anzuruffen; Zu solchem Ende 

A littera suprapositajelzése umlauttal. 
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nun haben Wir entschlossen allgemeine Büß- Fast- und Bät-Tage auch Bät-Stunden in allen 
Unsern Landen anzuordnen und zwar nachfolgender Gestalt: 

Daß am ersten Mittwoch eines jedweden Monats ein allgemeiner Büß- Fast- und Bät-Tag und 
dann über die in den Städten gewönliche zwo wöchentliche Bät-Stunden noch eine ordentliche 
Bät-Stunde auf den Dörffern aber umb 1. Uhr des Mittags wöchentlich zwo Bät-Stunden gehalten 
und von jedermänniglich fleissig besuchet werden sollen, es wäre dann daß einige Alters, 
Kranckheit oder anderer unumbgänglichen Ursachen willen zur Kirchen nicht kommen könten, 
welche auf solchen Fall mit den Ihrigen zu Hause, oder an was Orte sie sich befinden das 
allgemeine Buß-Gebät (welches einem jedwedem Prediger bey seiner Gemeine selbsten zu 
entwerffen frey gelassen wird) mit hertzlicher Devotion und Andacht verrichten sollen. 

Bey denen Monatlichen Büß- Fast- und Bät-Tagen sollen die Pfarrer und Prediger jedes Ortes 
in ihren Predigten vornemlich von der Ursache der Straffen GOttes von der Busse vom wahren 
Christenthum handeln, worzu ihnen nachfolgende Texte aus heil. Schrifft gnugsame Anleitung 
geben, welche sie nach der Ordnung zu erklären haben als nemlich: Psalm. 46. v. 9. 10. 11. Esaia. 
42. v. 24. [et] seqq. und cap. 45. v. 7. Deut. 29. v. 24. 25. 26. 27. [etc] 2. Chron. 36. v. 15. 16. 
Jerem. 2. v. 19. Jerem. 18. v. 1.2. Psalm. 81. v. 9. Esai. 1. v. 10. bis 20. Proverb. 28. v. 13. Joel. 2. 
v. 15. 16. Esai. 58. v. 4. 5. 6. 7. [etc] Jacob. 5. v. 16. Gal. 5. v. 6. 1. Sam. 15. v. 22. 23. Jacob. 1. v. 
27. Und wann diese Texte alle durchgeprediget, können die Obrigkeiten und Prediger jedes Orts 
nach Zustand und Beschaffenheit der Zeiten dergleichen Texte mehr der Gemeinde zu erklären 
erwehlen. 

Und sollen also alle Monatliche Büß- Fast- und Bät-Tage in den Städten mit zwo Predigten, 
auf dem Lande aber mit einer Predigt gehalten und in denen Kirchen da es gebräuchlich die 
Litanen bey denen Bät-Stunden aber andere Chrictliche Buß-Gesänge und Psalmen gesungen 
werden. 

Sonsten soll allemahl bey allen geendigten Predigten GOTT der HERR angeruffen werden, 
daß ER denen Christlichen Armeen, so wider den Erbfeind zu Felde liegen, Glück und Sieg 
verleyhen und dero Waffen dergestalt segenen wolle, damit dadurch der liebe Friede der 
Christenheit bald wieder gebracht werde; 

Insonderheit sollen alle Magistraten und Obrigkeiten jedes Ortes verordnen, daß nicht allein an 
den Büß- Fast und Bät-Tagen der Bier- Wein- und Brantwein-Schanck bis auf den Abend 
eingestellet, sondern auch an selbigen ganzen Tag keine Wein- Bier oder Brandtwein-Gäste 
gesetzet und gelitten auch die Thore bis nach geendigter Mittags-Predigt geschlossen bleiben und 
ausser denen Posten niemand aus noch eingelassen werde; Ferner sollen auch die Magistraten und 
Obrigkeiten jedes Ortes verordnen, daß an den Sonn- wie auch an den hohen Fest-Tagen die 
Wirthe in ihren Häuser, Kellenr oder Lauben keine Gäste zu Wein, Bier oder Brandtewein setzen, 
sondern nur den Reisenden nach Nothdurff trincken geben, auch den Einwohnern nur nothdürftig 
in ihre Häuser abfolgen lassen, gestalt denn auch alle Völlerey Überfluß und Üppigkeiten bey 
Hochzeiten, Kindtauffen und Begräbnissen und in Summa alle excesse hiemit und bey 
Vermeydung ernstlicher Bestraffung ernstlich verboten haben wollen. 

Gleich wie nun nicht zu zweiffein, wann ein jeder mit wahrer herzliche Busse- und 
rechtschaffener Besserung des Lebens nebst eyffrigen inbrünstigen Gebet zu GOTT von ganzen 
Herzen sichbekehret, daß Er sich auch werde gereuen lassen der Straffe und des Übels, womit ER 
uns gegenwärtig dräuet; 
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Also befehlen Wir allen und jeden Magistraten unď Obrigkeiten in Städten, Flecken und 
Dörffern dahin mit allen Fleiß und Sorgfalt zu sehen, daß diese Unsere nöthige Verordnung steiff 
vest und unverbrüchlich von allen Unsern Unterthanen, Einwohnern und Frembden, so sich 
daselbst befinden, wes Standes, Condition und Würden die auch seyn mögen, obbeschreibener 
Massen genau und fleissig beobachtet, an den Monatlichen Büß- Fast- und Bät-Tagen alle 
Geschaffte und Weltliche Handthier- und Verrichtungen eingestellet werden und sich Jedermann 
des Spatzierengehen s oder Fahrens, Treffens und Sauffens und in Summa alles unziemlichen 
Wesens gäntzlich enthalte und eussere: 

Gestalt dann alle Inspectores und Prediger in Städten und auf dem Lande hiemit befehliget 
seyn sollen, diese Unsere gnädigste Willens-Meynung ihren Gemeinden in Zeiten zu verkündigen 
und gehöriger massen in Unserm Namen anzudeuten. 

Geben Potstam den 3ten Augusti, Anno 1683. Friderich Wilhelm. 

A patens lelőhelye a berlini Titkos Levéltár, amely a brandenburgi őrgrófok kancellá
riájából alakult ki. A XIII. századtól őrizte az udvar iratait, nemesleveleket, szerződése
ket, a nemzetközi diplomácia, tudomány és kultúra képviselőinek, uralkodóknak kiter
jedt levelezését. 

Éppen Frigyes Vilmos uralkodása alatt, 1686-ban állt szolgálatba az a hivatalnok, aki 
a már tekintélyes irategyüttes élén mint „Kabinettsarchivar" szolgált. 

A Levéltár mai épületébe, Berlin Dahlem kerületébe 1924-ben költözött. 1943-ban 
részben Schönebeckbe, részben Staßfurtba, a bányákba menekítették az állományt. A 
háborút veszteség nélkül átvészelt állagokat 1949-ben Merseburgba szállították, és ettől 
kezdve fél évszázadon át külön életet élt a Geheimes Staatsarchiv anyaga az akkori NDK 
területén Merseburgban és maga a Geheimes Staatsarchiv mint hivatal és közintézmény 
Nyugat-Berlinben. A berlini részleg vásárlások, adományozások útján gyarapodott, igazi 
rangját az egykori történeti Staatsarchiv Königsberg ideszállítása adta meg; ez az állo
mány 1978-ig Göttingában volt. 

1963 óta a Porosz Kultúrjavak Alapítványhoz tartozik a Titkos Levéltár. A két Né
metország egyesítése óta a merseburgi anyag is betagolódott, így mindösszesen több, 
mint 35 000 folyóméter archiv állománnyal rendelkezik. A teljes együttes még nem ku
tatható, állományellenőrzés, a nyilvántartások felülvizsgálata, az újabb technikák beve
zetése és nem utolsó sorban a Berlinbe szállítás előzi meg azt a pillanatot, amikor a ku
tató a kezébe veheti a rég áhított csomókat. 

A Geheimes Staatsarchiv - Preußischer Kulturbesitz húsz anyagcsoportra tagolódik, 
ezen kívül, csoportszámozás nélkül, az állomány része a Brandenburg - Preußisches 
Hausarchiv és a szabadkőműves irategyüttes (Freimauerlogen und Vereine). A kutatást 
közel 200 000 kötetes könyvtár segíti. 

A levéltáron belül a XII. főcsoport csak a második világháborút követő időben állt fel 
mint Zeitgeschichtliche Sammlung. 1967-ben még csak 150 darabbal rendelkezett az 
együttes, mára már 1567 levéltári egység (egyes darab) található kronologikus rendben a 
hat alosztályon belül. 
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Magyar kutatási szempontból a III., Broschüren und Zeitschriften, illetve a VI. cso
port lehetett volna jelentős. Kutatástechnikai szempontból azonban érdemes és tanulsá
gos volt átnézni a földrajzi regisztert is. Magyarország, Ungarn egyáltalán nem szerepel, 
Österreich igen. A tárgy szókatalógusban Armee címszó található utalással: siehe auch 
Militär; a Militär azon felül, hogy felsorol ide tartozó darabokat, tovább utal a Truppen 
tárgykörre. 

További eredményt hozhat a Militär újabb szerzeményeinek átnézése, valamint a IV. 
főosztály, a Preußisches Heeresarchiv, amely még mindig Merseburgban van és átrende
zés alatt áll. A XI. Kartensammlung a tárgyszókatalógus szerint csak porosz anyagokat 
tartalmaz. 

A forrásközleményben bemutatott pátens a XII. Hauptabteilung Zeitgeschichtliche 
Sammlung VI. Edikte und Verordnungen csoportjában található, jelzete XII. HA. VI. 14. 
(53. jegyzet; bibliográfiai leírását 1. Rákóczy Rozália: Militaria Hungarica. Hadtörténel
mi Közlemények, 1999/3., 671. o.). A tárgyszókatalógusban a Türken címszó alatt szerepel. 

A nyomtatványnak hagyományos értelemben vett inventári száma nincsen, az állag
jegyzék szerint: Edikt gegen Türken. Hátoldalán az írástípus alapján XVIII. sz. végi 
megjegyzés: 3. Aug. 1683. Monatshilfe, büß- fest und bättagen. Ugyanitt későbbi (XIX. 
századi?) megjegyzés: Edikt des Kf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg betr. die 
Einführung von allgemeinen Büß-, Fast- und Bättagen während des Krieges gegen die 
Türken. Potsdam, 3. August 1683. 

* 

Köszönettel tartozom a berlini Preußisches Geheimes Staatsarchiv osztályvezetőjé
nek, Dr. Stefan Hartmann úrnak, aki előzetes bejelentkezés nélkül is lehetővé tette szá
momra a széles körű kutatást, valamint a levéltár valamennyi raktárosának, akik fárad
hatatlanul hordták elém a dobozokat, hogy ottlétem rövid egy hete alatt minél több 
nyomtatványt átolvashassak és az utolsó nap megtalált pátenst soron kívül mikrofilmre 
vették. 

Az utazás anyagi fedezetét a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány támoga
tása és az OTKA T.0222 kutatási ösztöndíja biztosította. 

Vendéglátóim, Prof. Dr. Gosztonyi György és felesége, valamint az alapítványok tá
mogatását ez úton is tisztelettel köszönöm. 
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VITA 

POLLMANN FERENC 

NYUGATI SZEMMEL A „KELETI VÉGEKRŐL" 

A Halvány Folt szindróma 

John Keegan: The First World War c. könyve apropóján 

Ez az írás eredetileg tulajdonképpen könyvismertetésnek készült. Baráti szívesség ré
vén ugyanis eljutott hozzám a jó nevű brit hadtörténész (a New York Times könyvszemléje 
szerint „talán napjaink legjobb hadtörténésze"), John Keegan új kötete,1 melyet az első vi
lágháborúról írt. A szerző magas reputációja (sokáig tanított Sandhurstben, a Vassar Coll
ege-ban és Princetonban, publikált egy bő tucatnyi könyvet) önmagában is indokolhatta 
volna, hogy külön figyelemre méltónak minősítsem e legeslegújabb opuszt, elvégre mégis 
csak érdekes, hogyan birkózik meg egy ilyen kaliberű szakíró az „egykötetes világháború
történet-írás" közismert nehézségeivel. Csak remélhettem, hogy jobban, mint angolszász 
kollégáinak túlnyomó többsége, akik az utóbbi években valóságos lavináját produkálták a 
különféle rendű és rangú, de rendszerint átfogó igényű feldolgozásoknak a XX. század első 
nagy háborús kataklizmájáról. Reményeim azonban nem teljesültek, mert Keegan könyve 
semmivel sem lett jobb a többinél. így a recenzióírástól el is ment a kedvem, legalábbis a 
hagyományos értelemben vett formájától. Ehelyett úgy döntöttem, hogy inkább a jelenség
ről írok. Arról a jelenségről, amely Keegan müvében is megfigyelhető, csakúgy, mint az 
angolszász szerzők többségének munkáiban. Ennek a jelenségnek tudtommal nincs önálló 
neve, ideiglenes használatra javaslom tehát a Halvány Folt szindróma elnevezést, melyet 
természetesen sietek is megmagyarázni. Képzeljük magunk elé az első világháborús Euró
pa térképét, melyen a szokásoknak megfelelően eltérő színekkel vannak feltüntetve a kü
lönböző hadszínterek és a szembenálló erők, a frontvonalak, stb. Nos, az 1914-1918 kö
zötti évek történetét feldolgozó - mondom: túlnyomó részben angolszász szerzők által 
publikált - művek a maguk sajátos eszközeivel szintén elkészítik az olvasó számára a ma
guk kiszínezett Európa-térképét, ám rendszerint lényegesen erősebb színeket használnak, 
amikor a nyugati frontról, esetleg a gallipoli partraszállásról, illetve általában azokról a 
hadszínterekről írnak, ahol angolok, amerikaiak (vagy a szerző egykori honfitársai) har
coltak. Sokkal halványabbak ugyanakkor ezen a képzeletbeli térképen azok a foltok, ame
lyek a keleti frontot, a Balkánt, az olasz vagy a román hadszínteret volnának hivatva ábrá
zolni. Tulajdonképpen a Halvány Folt szindróma a leggyakrabban azokon a területeken 
figyelhető meg, ahol az egykori Osztrák-Magyar Monarchia seregei harcoltak. 

Melyek mármost ennek a tünetegyüttesnek a konkrét megjelenési formái? A legfeltű
nőbb közülük mindenek előtt a „keleti végekkel" foglalkozó fejezetek enyhén szólva is 
csekély terjedelme. Nem érdemes egzakt mutatókat (sorokat vagy karaktereket) számlálni 

1 The First World War. Alfred A. Knopf, New York, 1999. 
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ennek a megállapításnak az igazolásához: a szembeötlő aránytalanság első látásra nyilván
való. Ráadásul a mennyiségbeli korlátozottság általában minőségbeli szűkösséggel párosul: 
a szóban forgó kötetek technikai apparátusa meglehetősen árulkodó e tekintetben. A 
tárgymutatók (indexek) vizsgálatából kitűnik, hogy lényegesen kevesebb osztrák-magyar 
tábornokról esik említés, mint az antant országok vagy akár a szövetséges Németország 
generálisairól. Ugyanez elmondható az osztrák-magyar csapategységek háborús szereplé
sének regisztrálható említéséről is. Nem áll másként a dolog akkor sem, ha a bibliográfiai 
adatokat vesszük szemügyre: a források vagy forrásértékű dokumentumok említése a Hal
vány Folt szindróma által érintett térségre vonatkozóan elenyészően csekély, a másodlagos 
irodalomból pedig általában csupán azokra a szakmunkákra korlátozódik, amelyek angol 
nyelven (is) hozzáférhetőek. A minőségi szűkösség tipikus megjelenési formája továbbá az 
egyébként is korlátozott terjedelmű anyagban elszaporodó felületesség, pontatlanság (a 
személynevek és a földrajzi nevek vonatkozásában egyaránt megnyilvánuló túlzott nagy
vonalúság), általános és gyakran semmitmondó megfogalmazások használata, amelyekben 
régi beidegződések, előítéletek is megjelennek. Ennek következtében az a kép, amelyet az 
olvasó az efféle munkák elolvasása után nyer az egykori Osztrák-Magyar Monarchiáról, 
illetve annak hadseregéről, tábornokairól, politikusairól vagy egyszerű katonáiról, nem ne
vezhető túlságosan árnyaltnak és összességében meglehetősen kedvezőtlen. 

Mindez - illetve tulajdonképpen a Halvány Folt szindróma tüneteinek puszta létezése -
önmagában természetesen aligha lehetne megmagyarázhatatlan. Teljességgel érthető, ha a 
nyugati szerző a nyugati olvasó feltételezett érdeklődésének megfelelően súlypontokat ké
pez munkájának felépítésében, s fokozottabb figyelemben részesíti azokat a történéseket, 
amelyek nyugati szemmel fontosabbnak tűnhetnek. Ráadásul létezik egyfajta hierarchia is 
az első világháború hadszínterei között: az ún. főhadszínterek jelentősége mellett a mellék
hadszíntereké gyakran valósággal eltörpül. Felesleges itt most kézenfekvő érveket felsora
koztatni annak alátámasztására, hogy milyen buktatókat rejt magában az efféle megkülön
böztetés. Mégis, ha valaki a világháború egészéről ír könyvet, aligha válogathat szimpátia 
alapján, az illendőség kedvéért igyekezvén letudni a kötelező penzumot, hogy azután minél 
gyorsabban rátérhessen az érdekesebb részek tárgyalására. Ha tehát - mondom - egyfajta 
értékítélet tükröződik a Halvány Folt szindrómában összefoglalható jelenségek felbukka
násában, az végső soron elfogadhatatlannak kellene, hogy minősüljön. 

Elképzelhető azonban más magyarázat is. Sajnos, a tapasztalatok szerint egyre inkább 
terjedőben van az a szemlélet, mely szerint elegendő az angol (korunk univerzális világ
nyelve) mindenfajta tudományos tevékenység müveléséhez, mondván: ami igazán számít, 
azt vagy eleve angolul közlik vagy lefordítják angolra. Nyilvánvaló, hogy létezik egyfajta 
kényszer a tudományos publikációk világában, amely a kis nyelveket sajátjuknak tudó ku
tatókat egyre erőteljesebben az angolul való megjelenésre ösztökéli. Ám a Halvány Folt 
szindróma által érintett térségben kulcsfontosságúnak számító németet aligha lehet kis 
nyelvnek nevezni. Mégis, az angolszász szerzők egyre ritkábban férnek hozzá eredetiben a 
német nyelvű dokumentumokhoz, illetve a német nyelvű szakirodalomhoz. Legalábbis erre 
enged következtetni az általuk használt elsődleges és másodlagos irodalom. A Keegan-hez 
hasonlóan ugyancsak tekintélyes brit történész, Martin Gilbert, néhány éve megjelent vas
kos világháború-történetében2 nehéz lenne nem angol hivatkozást találni. Ebben a tekintet-

2 
First World War. Weidenfeld and Nicholson, London, 1994. 
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ben Keegan-re látszólag nem lehetne panasz, hiszen ő több ízben is említi az osztrák világ
háborús szereplést tárgyaló „hivatalos" szakmunka3 egyes köteteit. Ha azonban valaki ve
szi magának a fáradságot, és visszakeresi a konkrét hivatkozások eredeti helyét, meglepőd
ve tapasztalja, hogy azok egy kivétellel hadrendi táblázatokra utalnak, melyek 
megértéséhez aligha van szükség komolyabb nyelvtudásra. A kivétel ellenben az eredeti 
német szövegben szereplő idézet korrekt angol fordítása, csakhogy a neves szerző nem 
vette észre (?), hogy két különböző személytől származó részleteket olvasztott össze eggyé. 
Felmerül a gyanú, hogy a német szöveg fordítását esetleg valamely asszisztens készítette 
Keegan számára, akinek aztán nem volt módjában kontrollálni a szöveget. Mindez azonban 
igazából nem is fontos. Sokkal árulkodóbb, hogy milyen irodalmat használt a szerző akkor, 
amikor - példának okáért - a szerb hadjárat eseményeit tárgyalja. Itt már hiába keresnénk 
osztrák munkákat, hogy a magyarokról már ne is beszéljünk. A honi tudományosság cse
kély jelenlétét a világnyelveken alig-alig hozzáférhető publikációink kellőképpen megma
gyarázzák. Vajon ezzel függ-e össze, hogy - a Halvány Folt szindróma egyik markáns 
megjelenési formájaként - az első világháborút mintha a magyarok nélkül harcolták volna 
végig a küzdő felek? Keegan-től jóformán csupán annyit tudhat meg az olvasó rólunk, 
hogy „harciasak" (warlike) vagyunk. Háborús részvételünk méreteihez és a magyarság 
súlyos véráldozatához képest tulajdonképpen tragikus, milyen kevés figyelmet kaptak a 
magyar csapatok ebben a kötetben. Lényegesen kevesebbet, mint például finn nyelvroko
naink, akiknek szereplése inkább megragadta a neves szerző figyelmét. (Vagy csak angolul 
könnyebben hozzáférhető Mannerheim hadműveleteinek története?) 

Ha a tisztelt olvasó valamiféle sértett nemzeti önérzet védelmében síkra szálló „közép
européer" morgolódásának véli az eddigieket, akkor bizonyára téved. A Halvány Folt 
szindróma ellen szót emelni önmagában természetesen kevés. A magunk részéről nem te
hetjük meg, hogy dacolunk az angol nyelvi imperializmussal, azaz nekünk kell lehetővé 
tennünk, hogy a hazai tudomány eredményei angolul is hozzáférhetőek legyenek. Ebben az 
esetben ugyanis legalább felkínáltuk az esélyét annak, hogy az ilyen, a szaktudományos és 
a népszerűsítő jellegű irodalom mezsgyéjén lavírozó müvek szerzői valamivel reálisabb 
képet rajzoljanak történelmünkről. Bizonyos azonban, hogy a korszakkal kapcsolatos va
lamennyi dokumentum soha sem lesz Shakespeare nyelvén tanulmányozható. A források 
használata azonban - úgy tűnik - nem alapvető követelmény manapság ebben a műfajban. 
Igaz, a szóban forgó művek tulajdonképpen már nem is a szakmai közönségnek, hanem a 
fogyasztóknak íródnak. (A szaktörténészek szűk köre bizonyosan nem képez jelentős fel
vevő piacot.) Ez a fogyasztó azonban meglehetősen kritikus: az Internet tanulsága szerint 
Keegan könyvének amerikai fogadtatása eléggé vegyes volt. Sajátos módon az elmarasz
taló kritikák sokkal több konkrétumot tartalmaztak, mint a legtöbbször csupán általánossá
gokat ismételgető elismerő vélemények. A szakmai igényesség rovására tett engedmé
nyek megtérülése tehát rövid távon is kérdéses, hosszabb távon pedig még inkább az. A 
Halvány Folt szindróma eltüntetésében a legfőbb szövetségesünk minden bizonnyal az 
igényes olvasó lehet, aki kimozdíthatja abból a kényelmes önelégültségéből az érintett 
szerzőket, mely végső soron a „halvány folt" igazi és legfőbb forrása. 

3 w 
Österreich-Ungarns letzter Krieg. Hrsg. vom österr. Bundesministerium für Landesverteidigung u. vom 

Kriegsarchiv. Bd. I-VII., Wien, 1930-1938. 
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SZEMLE 

MÁRIÁSSY JÁNOS 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK AZ 1848-49. ÉVI SZABADSÁGHARC ALATT 
VÉGZETT SZOLGÁLATAIMRA 

Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Sugár István 

(Argumentum Kiadó, Budapest, 1999. 250 o.) 

Báró Máriássy János császári és királyi 
nyugállományú altábornagy 1900 decemberé
ben a szabadságharcról készített visszaemlé
kezéseit átadta Béla nevű rokonának azon 
megjegyzéssel, hogy ez Görgei Artúr halála 
után minél hamarabb jelenjen meg. Bár 
Görgei 1916-ban meghalt, e nagyon érdekes 
munka, mely részben vitairat, csak az idei 
esztendőben látott napvilágot. Az eredeti 
kéziratot az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattára őrzi, így a kutatók előtt már eddig 
is ismert volt, sokan használták is, sőt és egy 
részlete - a vonatkozó rész - 1996-ban Péter
vásárán már megjelent. A teljes szöveg meg
jelenése ennek ellenére mindenképpen na
gyon várt és örvendetes esemény. 

Miért különleges ez a visszaemlékezés, 
miért okozhat örömet és lehet tanulságos az 
olvasása nemcsak a történész, hanem az ér
deklődők számára is? E kérdésre leginkább a 
szerző látásmódja ad választ. Máriássy több 
mint ötven évvel az események után fejezte 
be munkájának megírását. Igaz hogy évtize
deken keresztül írta, s ez idő alatt többször 
változtatott is rajta, de mégis jórészt képes 
volt - sok tábornok és tiszt társával ellentét
ben - viszonylag jól felidézni korabeli szem
léletét, gondolkodásmódját. Bár a munkára 
rányomja bélyegét a Görgei árulóságát közép
pontba állító szemlélet, Máriássy bizony be
vallja, sőt sokszor hangoztatja, hogy végig hí
ve volt a fővezérnek. Még 1849. augusztus 1-
jén is úgy szólt hozzá Nagysándor József tá
bornok, hogy a „te kedves Görgeyd". Ezt Má
riássy leírta, ami komoly emberi tartásra vall. 

Máriássyra persze hatott a közfelfogás, a 
fegyverletétel ténye és különösen Görgei Éle
tem és működésem című könyve, melyben 

Nagysándorról és az ő „demoralizált" hadtes
téről rendkívül negatívan írt. Ez utóbbi kész
tette arra Máriássyt, hogy nyíltan is a Gör-
geivel szembehelyezkedők táborába álljon. 
Nagysándort, hadtestparancsnokát ugyanis 
szerette és tisztelte, annak ellenére, hogy had
vezetői hibáit ő is látta, illetve saját csapatait 
sem tarthatta harcra kevésbé alkalmasnak, 
mint a sereg többi hadosztályát. Mindezek 
juttatták el őt a nyári hadjárat olyan leírásá
hoz, melyben a fő szempont Görgei árulásá
nak bizonyítása volt. Különösen élesen és el
lentmondásosan látható ez a debreceni ütközet 
leírásával kapcsolatban. 

Máriássynak tudnia kellett - különösen 
később, amikor már kellő tapasztalattal és ha
dászati szintű ismeretekkel is rendelkezett -, 
hogy az í. hadtest feladata - oldalvédi minő
ségben - biztosítani a főhadsereg menetét, 
mely az összpontosítás helyszínére sietett. 
Feladatához tartozott így az ellenség támadá
sának feltartóztatása, késleltetése. Erre utasí
totta Nagysándort Görgei, amikor az jelentette 
az oroszok közeledését. De semmi esetre sem 
támadásra, amire - Máriássy ellenkezését fi
gyelmen kívül hagyva - a hadtestparancsnok 
parancsot adott. Ez okozta végül a hadtest 
vesztét: túlságosan belebonyolódott ugyanis a 
harcba, s ebből a helyzetből már nehéz volt 
elszakadni az ellenségtől. Máriássy itt szemé
re veti Görgeinek, hogy nem küldött erősíté
sül lovasságot. Ha ezt a fővezér megteszi, ak
kor az egész hadsereg harcképességét sodorja 
veszélybe. A csata elvállalása pedig az oro
szok kedvére való lett volna, és valószínű, 
hogy ebben az esetben már itt véget ér a sza
badságharc. Ezen könyvismertetésnek persze 
nem célja, hogy tételesen megvédje Görgeit 
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az ellene felhozott, fentebb említett vádakkal 
szemben. 

Görgeivel kapcsolatos elfogult álláspont
ját leszámítva az események pontos ismerteté
sére törekvő munkát tarthatunk a kezünkben. 
Ekkor sajnálhatjuk igazán, hogy Máriássy 
eredeti, az eseményekkel egy időben vezetett 
naplója Debrecen környékén, a visszavonulás 
alatt eltűnt. 

A munka másik rendkívül érdekes jellem
zője, hogy Máriássy némi öniróniával igyek
szik akkori énjét és ezen keresztül szerepét 
bemutatni. Hősünk 1848-ban 26 éves volt, 
hadnagy a császári-királyi hadseregben, alig 
némi csapattapasztalattal. Szolgálatát a hadse
regnél ugyan már 1841-ben megkezdte, de öt 
évet töltött a magyar nemesi testőrségnél, 
majd hosszabb nyugat-európai úton vett részt. 
A testőrségnél alapos elméleti képzést kapott, 
de csapatok vezetésére alig volt módja. Min
dez rányomta bélyegét az 1848-49-es szerepé
re is. Elméletileg kiváló parancsok, akinek a 
gyakorlati megvalósításhoz alig voltak mód
szerei. Persze fejlődése jól kimutatható, bár 
harcászati szint fölé nem „merészkedett". En
nek következtében rendkívül érdekes és hite
lesnek tűnő leírásokat olvashatunk egyes 
zászlóaljak, dandárok és a hadosztály harcá
ról. Nagyon érzékletesen mutatja be az egyes 
fegyvernemek harcát, ezek együttműködését. 
Nem vagyunk meggyőződve persze, hogy a 
leírt manőverek nem inkább a szabályzat kí
vánalmait rögzítik-e, mint a valóságot. Külö
nösen figyelemre méltó az 1849. július 11-i 
csata bemutatása. A visszavonulás megszer
vezése és végrehajtása, ha valóban így történt, 
bármely hadseregnek a becsületére vált volna. 

Nagyon tanulságosak azon leírások is, 
melyekben a harcrend felvételét mutatja be. 
Ennek minden egyes mozzanatát, hangsú
lyozva a parancsnokok szerepének a fontos
ságát a hely kiválasztásában, a terep nyújtotta 
lehetőségek kihasználásában. Máriássy ezzel 
kapcsolatos megállapításai, szinte tankönyv 
értékűek. 

Szerencsénkre a szerző azon eseményekre 
is emlékszik, melyek fiatalságából eredő na
ivságára utalnak, nem szépítve utólag ezeket 
sem. Ismerteti az aradi vár december 4-i meg-
rohanási kísérletét, de leírja azt is, mi kész
tette arra a felajánlásra, hogy az április 14-i 
függetlenségi nyilatkozat miatt hadosztályával 
szétkergesse a debreceni „szájhősöket". Akár 
legendássá is válhatna Máriássy és a zenekar

ok viszonya, hisz a biztos győzelem tudatában 
sokszor vitt magával legalább egy cigányban
dát. Persze a győzelmek sajnos többnyire el
maradtak. Hősiessége mellett ugyancsak naiv-
ságával tűnik ki a Buda várának ostrománál 
is. Hadosztályparancsnokként egy zászlóaljat 
vezetett rohamra, kardjával vágva utat az el
lenség soraiban. Véres kardjával Görgeihez 
sietett, aki azonban másként gondolkozott egy 
hadosztályparancsnok feladatairól, és röviden 
csupán annyit közölt vele, hogy „neked is 
több szerencséd van, mint eszed!" 

Nem volt túl szerencsés Máriássy az al
vással sem, hisz - kifejlődő betegségének és 
az árokszállási plébános borának köszönhető
en - átaludta a tápióbicskei ütközetet, majd 
miután hadosztályát másra bízták, lemaradt a 
dicsőséges tavaszi hadjáratról is. Átaludta az 
utolsó haditanácsot is Aradon, melyen pedig 
nem kevesebbről döntöttek, mint a fegyver
letétel kérdéséről. Talán ha ezen részt vesz, 
másként ítéli meg Görgei szerepét is. 

Máriássy emlékirata tehát mindenképpen 
figyelemre méltó és örvendetes, hogy legalább 
a szabadságharc 150. évfordulójára könyv 
alakban is megjelent. Közreadásának több évti
zedes késése azért is érthetetlen volt, mivel 
szép kézírással, magyarul megírt munkáról lé
vén szó, a szöveg gondozása nem okozhatott 
különösebb gondot. Máriássy ráadásul bőséges 
jegyzeteket is fűzött az eseményekhez, elsősor
ban az addig megjelent munkákkal polemizál
va, vitatkozva. Különösen Dembiňski és 
Görgei visszaemlékezéseit igyekszik kiigazíta
ni, illetve ellenvéleményét kifejteni. 

A visszaemlékezéseket sajtó alá rendező 
Sugár István is igyekezett jegyzeteiben Má
riássy tévedéseit, emlékezetkihagyásait kiiga
zítani és bővebb információkat adni az egyes 
szereplőkről, eseményekről. Ezek, ha némi 
következetlenséget tartalmaznak is segítik a 
munka megértését. A jegyzetapparátus fejlő
dése egyébként megfigyelhető akkor is, ha 
összevetjük a pétervásárai kiadványt a most 
megjelent munkával. 

Ugyancsak segít a tájékozódásban Sugár 
István bevezetője, mely felvázolja Máriássy 
életútját, különösen a szabadságharc előtt és 
után. Ismerteti továbbá a kézirat sorsát, illetve 
annak jellemzőit. 

A visszaemlékezést kísérő mellékletek 
egyrészt néhány, Máriássynak szóló rendele
tet tartalmaznak, másrészt két levelet, melyet 
a Nagysándor vezette I. hadtest két táborkari 
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tisztje írt a munka hitelének alátámasztására. 
A kötet ezen kívül függelékben közli Mári-
ássynak az olmützi fogságban német nyelven 
papírra vetett felegyzéseit, pontosabban szól
va azok magyar fordítását a július 11-i komá
romi csatáról, valamint a váci, debreceni és a 
németsági ütközetről. A leírások szakszerűek, 
pontosak és rendkívül hasznosak a kutatók 
számára. E munkát Hermann Róbert látta el 
bevezető megjegyzéseivel, melyben bemu
tatja a bebörtönzött negyvennyolcas tisztek 
adatgyűjtő, hadtörténetírói munkáját. Fontos 

A történelem az élet tanítómestere, ez a jól 
ismert és sokat idézett latin mondás figyel
meztet minket arra, hogy a mai kor embere is 
sokat tanulhat az elmúlt idők történéseiből. A 
szerzők látszólag igen régi problémát válasz
tottak könyvük témájául. Ha tüzetesebben 
megvizsgáljuk a dolgot, rögtön szemünkbe öt
lik, hogy manapság is mennyire aktuális ez a 
téma, hiszen a mai biztonságpolitikai környe
zetben, különösen Európa keleti, délkeleti felé
ben (de a világ más részein is) számolnunk kell 
a válsághelyzetek, fegyveres konfliktusok ki
alakulásával. Azok elkerüléséért, illetve békés 
eszközökkel történő megoldásáért a felelősen 
gondolkodó politikai, katonai vezetőknek bi
zony mindent el kell követniük. 

A krími háború befejezésétől az első világ
háború kirobbanásáig eltelt közel hat évtized 
folyamán számos fegyveres összetűzés, hábo
rús konfliktus alakult ki az ez idő tájt a világ 
vezető régiójának számító Európában, illetve 
az itteni nagyhatalmak felségterületét képező 
ázsiai, afrikai, amerikai, óceániai térségben. A 
nagyhatalmak diplomáciai erőfeszítéseinek kö
szönhetően a háborúval fenyegető válságok 

ez azért is, mert megjelöl egy sor helyet, ahol 
az általa említett kéziratok fellelhetők. Szin
tén ő írta az olmützi feljegyzések jegyzeteit is. 

A kiadvány színvonalát, használhatóságát 
emeli a név- és helységnévmutató, valamint a 
szómagyarázatok. Összességében rendkívül 
érdekes, jól gondozott forrás került az olvasók 
kezébe, amiért köszönet illet mindenkit, aki 
lektorként, fordítóként és más minőségben 
részt vett e munka megjelentetésében. 

Csikány Tamás 

egy része azonban békés, politikai úton oldó
dott meg, noha jó néhány esetben került sor a 
szembenálló államok haderőinek vagy azok 
egy részének felvonultatására. Nem volt ritka, 
hogy egy harmadik közvetítő hatalom segítsé
gét vették igénybe a felek. Egyes esetekben a 
XIX. század második felében kialakuló szövet
ségi rendszerek, koalíciók is nagy szerephez 
jutottak a válságkezelésben. Gyakran ugyanis 
szövetséges partnereik érdekeivel azonosulva 
kötelezték el magukat az együttes fellépésre és 
gyakoroltak határozott nyomást (akár fegyve
res erő bevetését is kilátásba helyezve) az el
lenségnek tekintett országra vagy országokra. 

A kötetben található tanulmányok a válsá
gok főként politikai és diplomáciai vetületeit 
domborítják ki, bennük sok angol, francia, né
met nyelven írt eredeti idézet található. A szer
kesztők 33 olyan krízist választottak ki a fent 
említett időszakból, melyek akár a nagyhatal
mak közötti háborúvá is szélesedhettek volna, 
és amelyekben több állam is érdekelve volt 
valamilyen formában. 

A bevezetésben Jóst Dülffer az 1853— 
1856-os krími háború valamint az 1914 között 
lezajlott háborúkról ad átfogó ismertetést. 

JÓST DÜLFFER - MARTIN KROGER - ROLF-HARALD WIPPICH 

VERMIEDENE KRIEGE 

Deeskalation von Konflikten der Grossmächte 
zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 

1856-1914. 

(R. Oldenbourg Verlag, München, 1997. 717o.) 
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zajlott háborúkról ad átfogó ismertetést. Elemzi 
a XIX. század végére kialakult nagyhatalmi 
rendszert. Különösen fontos és akut probléma
ként említi az ún. keleti kérdést, azaz az Osz
mán Birodalom belső megreformálásának 
szükségességét. Felsorolja az európai és a többi 
kontinensen a múlt század második felében 
végbement meghatározó konfliktusokat. A 
harminchárom kiválasztott válság jellemzőit és 
azok osztályozásának kritériumait táblázatban 
foglalja össze, kezelésük módjait nyolc pontba 
szedve állapítja meg. 

Úgy vélem elegendő, ha a továbbiakban 
csupán a fejezetek címeit sorolom fel, hiszen 
azok egyértelműen utalnak a tartalmukra, és 
kizárólag ott fűzök hozzájuk kiegészítést, ahol 
az feltétlenül szükséges. 

Az első fejezet címe „Félelem a második 
fronttól. Az 1859-es itáliai háború mint európai 
válság". 

A második téma címe „Szabadkereskede
lem és pótfegyverkezés. Két nem azonos esz
köz hatása az 1859—1861-es brit-francia krízis 
során". A III. Napóleon fegyverkezése nyomán 
kialakult angol aggodalmakat tárgyalja, ame
lyek az észak-itáliai területek hovatartozása és 
az Oszmán Birodalom kiterjedésének kérdésé
ben csúcsosodtak ki. 

A harmadik témakör a „Harcolunk érte a 
halálig. A Trent-affér 1861-ben. Anglia presz
tízse az Unió öntudata ellen" címet viseli. A 
válság lényege röviden az volt, hogy a TRENT 
angol postagőzöst egy észak-amerikai hadihajó 
feltartóztatta és az annak fedélzetén tartózkodó 
két déli politikust az amerikai hajó kapitánya 
őrizetbe vette. 

A negyedik fejezet címe „Napóleon mexi
kói kalandja. A francia-amerikai konfliktus 
Mexikó miatt 1862-1866." 

Az ötödik témaegység címe „Politikáról 
beszélünk nem emberiességről! Európa és a 
lengyel nemzeti felkelés 1863-ban." 

A hatodik témakör az „Egy szövetségi 
rendszer értékéről. Az 1863-1864-es Schles-
wig-Holsteinért folyó háború európai keretei" 
címet viseli. 

A hetedik téma címe „Támogatás vagy 
megdöntés. Az európai hatalmak és az Oszmán 
Birodalom a Krétai krízis során 1866—1867-
ben". Lényege, hogy 1866-ban Kréta keresz
tény lakói felkeltek a török uralom ellen, ame
lyet török megtorlás követett. 

A nyolcadik fejezet címe „Egy német ügy. 
Előretekintő válságkezelés az 1866-os porosz

osztrák háború előtt és után". Ismerteti az eu
rópai hatalmak kötélhúzását, eltérő álláspont
jait a német egység kérdésében. 

A kilencedik téma a „Biztosítani a nyu
galmat. Az ellenőrzött válság Luxemburg miatt 
1867-ben" címet kapta. Az említett krízis Fran
ciaország és Poroszország között robbant ki a 
hercegség hovatartozása miatt. 

A tizedik téma az „Elkülönülő konfliktu
sok. A német-francia háború és a Fekete
tenger kérdése 1870-187l-ben" címet viseli. 

A tizenegyedik fejezet címe „Bismarck 
provokációja az egyensúlyról. Az 1875-ös 
Krieg in Sicht válság". 

A tizenkettedik témaegység az „Orosz tak
tikázás és brit erőpolitika. Válságdiplomácia és 
az orosz-török háború 1877-1878-ban" címet 
kapta. 

A tizenharmadik fejezet címe "Egy példa az 
egyidejűségre. Katonai eszkaláció és diplomáci
ai deeszkaláció a 188l-es Tuniszi-válságban". 
1881-ben a franciák megszállták Tuniszt és ez 
főleg az olaszok ellenkezését váltotta ki. 

A tizennegyedik témakör címe „Pénzügyi 
válságok és megszállás. A nagyhatalmak és 
Egyiptom 1875-1885". Az egyiptomi brit ura
lom ellen a németek és a franciák tiltakoztak 
ebben az időszakban. 

A tizenötödik témaegység „A periféria ter
he. A szamoai tartós válság 1879-1899 között" 
címet viseli. Ez a krízis Németország, Nagy-
Britannia, valamint az Egyesült Államok kö
zött robbant ki Szamoa birtoklása kérdésében. 

A tizenhatodik fejezet címe „Nagy-Bri
tannia az ausztrál szubimperializmus és a né
met gyarmati törekvések között: Új-Guinea 
1883-1885". 

A tizenhetedik téma a „Hidak Kína felé. A 
brit-francia konfliktus Burma ürügyén 1883-
1885" címet viseli. 

A tizennyolcadik fejezet címe „Szárazföldi 
expanzió kontra tengeri stratégia. Hindukus és 
Port Hamilton. A brit-orosz konfrontáció 
Ázsiában 1885". 

A tizenkilencedik témakör „A kés élén tán
coló európai rendszer. Az 1885-1887-es hábo
rús veszély" címet viseli. Ezekben az években 
a világ különböző régióiban (Tunéziában, 
Egyiptomban, Kelet-Ázsiában, a Balkánon 
Bulgáriában, valamint a francia-német ellentét 
Európában) vezethetett volna akár egy nagyobb 
háborúhoz. 

A huszadik fejezet címe „Versenyfutás a 
Felső-Nigerig. A francia-brit konfrontáció 
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Nyugat-Afrikában 1890-1898-ban". 
A huszonegyedik téma „Az ütköző Délke

let-Ázsiában. Sziám az angol és a francia ér
dekszféra között 1893" címet kapta. 

A huszonkettedik témakör címe „A búrok, 
a császár és a német-brit kapcsolatok a Trans-
vaal-kérdésben 1895-1896". 

A huszonharmadik fejezet „Az ugródeszka 
a Csendes-óceánon. Az amerikai-japán ellentét 
Hawaii annexiója miatt 1897" címet viseli. 

A huszonnegyedik téma címe „A német 
hely a nap alatt. Az ellentét Kiaucsou elfoglalá
sa miatt 1897-1898." 

A huszonötödik fejezet az „Idegek hábo
rúja Fashodánál. Az angol-francia konfrontá
ció Szudánban 1898" címet kapta. 

A huszonhatodik témakör „A háború Né
metországgal küszöbön áll. Német-amerikai 
kardcsörtetés Manila előtt 1898" címet viseli. 

A huszonhetedik fejezet címe „Nagyhatal
mi konfliktusok a nyugati féltekén: az 1902-
1903 telén lezajlott venezuelai válság példája". 
Annak lényege az volt, hogy Németország, 
Nagy-Britannia, Olaszország hajói különböző 
gazdasági sérelmek miatt blokád alá vették a 
venezuelai partokat. 

A huszonnyolcadik témaegység címe „A 
Német Birodalom európai konfrontációs irány
zata. Az első marokkói-válság 1905-1906." 

A huszonkilencedik téma a „Sárga vesze
delem, sárga sajtó és háborús félelem: Roosevelt 
kormányának válságmenedzselése San Francis
co és Tokyo között, 1906-1908" címet viseli. 

Az első kérdés, ami felmerülhet a könyvvel 
kapcsolatban, hogy nem született-e korán, ami
kor még sok anyag hozzáférhetetlen? A válasz 
egyértelmű: nem! Éppen ideje van, hogy a már 
és éppen hozzáférhető dokumentumok alapján 
egy lehetőség szerinti összegező mű készüljön. 
Ma még élnek olyan aktív résztvevők, akik már 
hajlandók őszintén emlékezni. Ma még élnek 
olyanok; akiknek a könyvet olvasva eszébe jut 
egy-egy epizód, amely kiegészíti az események 
leírásában mutatkozó hézagokat. így tettem én 
is. Nem „szabályos" recenziót írtam, hanem 

San Franciscóban a helyi hatóságok úgy döntöt
tek, hogy külön iskolákat nyitnak az ázsiai be
vándorlók gyermekeinek, ami 1906-ban válságot 
robbantott ki. Ez érintette a Japánból Kaliforniá
ba történő bevándorlást, ráadásul mindkét ország 
sajtója szította az indulatokat. 

A harmincadik fejezet a következő címet 
kapta: „Egy még éppen kiszámítható kockázat. 
A bosnyák annexiós krízis 1908-1909". Bosz
nia-Hercegovina 1908. október 6-án bekövet
kezett osztrák-magyar annektálásának, vala
mint az annak nyomán kirobbant nemzetközi 
válság következményeit mondja el. 

A harmincegyedik témakör címe „Gyar
matszerzés mint vereség. A második marokkói 
válság 1911". 

A harminckettedik téma a „Ne legyen 
szerb kijárat az Adriára. Brit-német békevonal 
1912-ben" címet viseli. Ebben a fejezetben az 
Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia 
között Szerbia balkáni terjeszkedése kérdésé
ben kirobbant konfliktusról van szó. 

A harmincharmadik fejezet „Az utolsó 
konfliktus a katasztrófa előtt. A Limán von 
Sanders válság 1913-1914" címet kapta. Ez a 
krízis azért alakult ki, mert a cári Oroszország 
rossz szemmel nézte Németország részvételét a 
török haderő újjászervezésében. 

A szerzők a kötet megjelentetésével már 
régóta meglévő hiányt pótoltak, a mű elolvasá
sát a korszakkal foglalkozó kutatóknak feltét
lenül ajánlom. 

Ballá Tibor 

helyenként ki is egészítettem, néhány epizódot 
pontosítva. 

A könyvben három dolgozat található: két 
tanulmány és egy visszaemlékezés. ' 

1 Angol nyelvű kiadása: 1956. Soviet Military 
Intervention in Hungary. Edited by Jenő Györkéi & 
Miklós Horváth. With a Study by Alexandr M. Kirov 
and Memoirs of Yevgeny I. Malashenko. „No. 100 
»Atlantic Studies on Society in Change.«" Atlantic 
Research and Publications, Inc. Central European 
University Press, Budapest, 1999. 

SZOVJET KATONAI INTERVENCIÓ, 1956 

(Argumentum Kiadó, Budapest, 1996. 314 o. + 24 számozatlan melléklet.) 
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Az első tanulmány Györkéi Jenő- Hor
váth Miklós: „Adalékok a szovjet katonai 
megszállás történetéhez". Ezt így jellemzik a 
szerzők: „tanulmányunkban a szovjet csapa
tok magyarországi jelenlétére és bevetésük 
körülményeire vonatkozóan próbáljuk felde
ríteni az igazságot, számolva az emlékezés 
szubjektivitásával, és a negyven év óta egyre 
halványuló emlékezettel." 

A cím pontosan kifejezi a lényeget, mert 
egy minden részletre kiterjedő monografikus 
feldolgozás megírásához valóban nincs még 
elegendő anyag. Ám ha meg sem kíséreljük 
az eddigi ismeretek összefoglalását, nagyon 
nehéz lesz egyről kettőre jutni. Mindenesetre 
megfelelő tájékoztatást kapunk a szovjet csa
patok ittlétének politikai körülményeiről, 
diszlokációjukról, 56-os bevetésükről, az ese
mények katonapolitikai hátteréről, különös 
tekintettel a szovjet pártvezetés végleges ál
láspontjának kialakulására. 

Kiderült például, hogy a beavatkozási ter
vet már 1956 nyarán elkészítették. Ez volt a 
VOLNA (Hullám) és az akciót elrendelő jelszó 
a KOMPASZ (Iránytű). Jellemzőnek látszik, 
hogy a második beavatkozás fedőneve VIHR 
(Forgószél) volt, és a GROM (Mennydörgés) 
jelszóra kellett megkezdeni. A szerzők Nagy J. 
Lambert és Kő András kutatásait felhasználva 
tisztázták, hogy a Kossuth-téri vérengzés 
NKVD provokáció volt, feltehetően Szeröv 
személyes irányításával. (Köszönet illeti a két 
szerzőt, hogy készülő könyvük számos fontos 
adatát a Györkéi - Horváth páros rendelkezésé
re bocsátotta.) Világossá vált az is: a szovjet 
vezetés azért ment bele a csapatkivonási tár
gyalásokba, hogy a magyar forradalmat „lefe
jezhesse". Konkrét adatokkal igazolják, hogy a 
kádári propaganda számos olyan halottat is a 
sajátjai közé sorolt, akiknek semmi szerepük 
nem volt az égvilágon semmiben, vagy egye
nesen az elvtársi oldal végzett velük. Hiteles 
adatokat kapunk a szovjetek által „csak úgy" 
(azaz nem harci résztvevőként) megölt, illetve 
a Szovjetunióba kiszállított magyarokról. Ám 
véleményem szerint ezek az adatok még jócs
kán bővülhetnek. Világossá vált az is; hogy 
Andropov akkori szovjet nagykövet (a későbbi 
elsőtitkár) nemegyszer hatáskörét is túllépve 
igyekezett „keményvonalasan" befolyásolni az 
eseményeket. 

A Corvin-köz környéki harcok leírását 
Horváth Miklós zömében saját Maléter-köny-
véből emelte át. Bár ez nem kifogásolható, hi

szen ha egy szerző egyszer már jól megírt va
lamit; azt célszerűbb változatlanul átemelni, 
talán a tájékozatlanabb olvasó figyelmét hatá
rozottabban is föl lehetett volna hívni erre a 
tényre. 

Hibának tartom viszont; hogy a korai el
lenállási gócok között megemlítik a Móricz 
Zsigmond körteret is. Ezt valaki egyszer be
dobta a köztudatba; és nem lehet onnét kiirta
ni, pedig mint egykori körtéri lakos állítom: 
november 4-ig ott érdemi esemény nem volt. 
Gyakorlatilag egész nap az ablakban könyö
költünk, sőt még pl. a Fehérvári úti „Kispiac-
ra" is elmentünk élelemért. Csodálkozva hall
gattam a negyvenedik évfordulón egy vissza
emlékezésben, hogy a körtéri ruhásboltot ok
tóber 24-én lőtték volna ki a „ruszkik". (Je
lenleg Ofotért-üzlet van a helyén.) Ezen a na
pon épült ugyan egy kis akadály a Villányi út 
torkolatánál felszedett kockakövekből, ám 
ezen még a teherautók is simán átjutottak. 
Néhány T 34-es is megjelent délelőtt, de ezek 
nem ágyúztak. A Körtéren nyüzsgő tömeget 
próbálták meg szétoszlatni. Vajmi kevés 
eredménnyel. Ugyanis a harckocsiknak csak 
törzsgéppuskájuk lévén, egyszerűen képtele
nek voltak az emberekre eredménnyel tüzelni, 
mert mire utánuk fordultak nagy kínnal a vil
lamossínek és járdaszigetek zűrzavarában; a 
tömeg - nem utolsósorban azért mert ösztö
nösen kihasználta az ún. „Gomba" épület kí
nálta fedezéket - már régen mögötte volt. Egy 
jó fél-háromnegyed órán át tarthatott a halálos 
fogócska; aztán a két harckocsi undorral el
csörömpölt a Műegyetem felé. Mindössze 
egyetlen sebesültet láttam, akit be is vittek a 
Fehérvári úti Rendelőintézetbe. Aztán néhány 
nap múlva egy csöndes, szinte békésnek tűnő 
alkonyon - talán 28-a volt? - váratlanul ágyúz
ni kezdték az „elvtársak" a Körteret. A Villá
nyi út hosszában jöttek nagyjából a lövések, 
és a 6-os villamos végállomásánál lévő ház 
tetejét érték. Az okára soha nem jöttem rá. A 
tér szinte néptelen volt. Még arra lehetett 
gyanakodni, hogy esetleg a ház tetején történt 
valami, de az ott lakó barátom néhány nappal 
később azt mondta nekem, hogy bizony oda
fent nem volt senki sem. 

A komoly események a VIHR idején tör
téntek; ezekről azonban majd Malasenko visz-
szaemlékezése kapcsán írok. 

A dolgozat legfontosabb eredményének 
azt tartom, hogy ennek alapján eléggé jól fel 
lehet mérni, mely eseményekről vannak már 
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most is helytálló ismereteink, és melyeket kell 
tovább kutatni. 

A második tanulmány azt bizonyítja, hogy 
a tárgyilagosságra törekvő kutató akkor is 
megközelítheti az igazságot, ha csak ellensé
ges beállítottságú forrásokhoz jut hozzá. 
Szerzője Alekszandr Mihajlovics Kirov, aki
nek „Szovjet katonai beavatkozás Magyaror
szágon - 1956" című feldolgozása igen elis
merésre méltó teljesítmény. Az 1956-ban 
született szerző politikai tiszt volt, aki alaku
latának történetét kezdte kutatni. Ám a 
légidesszant-ezredet 1956-ban Magyarorszá
gon bevetették. Egyre jobban érdekelték ezek 
az események, s végül kandidátusi disszertá
ciója témájául választotta. Szerencsés idő
pontban, mert az anyag akkor éppen kutatható 
volt. (Azóta újra zárolták.) 

A disszertációt megírta. Megvédenie - si
kerrel! - már csak zárt ülésen volt módja. El
fogadása azt jelzi, hogy igazságtartalmát ér
demben nem vitatták Kirov mégis (némileg 
morbid humorral élve) „ejtőernyő nélkül re
pült" ki az - immár - orosz hadsereg kötelé
kéből. Jegyzeteit; kéziratát elkobozták, útle
velét elvették. Hja, aki olyat állít, mint 
„Szeretném remélni és hinni, hogy a csapatok 
sok halálos áldozattal járó, népellenes beveté
se Magyarországon és Csehszlovákiában, Af
ganisztánban, Novocserkaszban, Tbilisziben, 
Vilniusban, valamint két alkalommal Moszk
vában és Csecsenföldön a tények elemzésére 
készteti az állami és katonai vezetést, hogy a 
jövőben nép és katona nem állhat szemben 
egymással..." Az olyan kutató, aki számada
tokat közöl veszteségekről, a Szovjetunióba 
hurcolt magyarokról, sőt a magyarországi be
vetés idején előfordult parancsmegtagadások
ról (a kiskatonáját lelövő tiszt fenyítésként öt 
nap szobafogságot kapott...), igencsak kelle
metlen személy lehet sokak szemében. 

Dolgozatának értékét nagyban növelik a a 
Magyarországon bevetett csapatokról készített 
kimutatások. (Mozgósítási időpont, bevetési 
időpont, veszteségek.) 

Mint említettem: anyagát, jegyzeteit, kéz
iratát elkobozták, a dokumentumokat újból 
zárolták. Ez azonban megjelent, lehet, hogy 
egyszer ebből fogják visszafordítani oroszra? 

(A Szerzőt azonban kemény fából farag
ták. Hosszas pereskedés után, de útlevelét 
kénytelenek voltak a hatóságok visszaadni, s 
lakásügyét is rendezniük kellett. Az elkobzott 
iratokat „természetesen" nem kapta vissza.) 

A kötet harmadik írása Jevgenyij Ivanovics 
Malasenko ny. altábornagy visszaemlékezése: 
„A Különleges Hadtest Budapest tüzében". Ezt 
szerzője egyébként először nyugati megjelen
tetésre szánta (1. Gosztonyi Péter. Magyar Gol
gota. 295. o.), de szerencsére megváltoztatta 
elhatározását az „Obüsznüj Korpusz" egykori 
törzsfőnöke. 

A memoár értékét nagyban növeli, hogy 
„közvetlenül az események után íródott, a 
szóban forgó évek néhány dokumentuma 
alapján. Arról számolok be, amit láttam, ami
ről akkoriban tudomásom volt, és nem számos 
cikk megjelenése és tanulmányozása után ál
lítom össze az eseményeket. Nem mint törté
nészkutató írok, hanem mint az események 
közvetlen résztvevője." Ebből az írásból tehát 
azt tudjuk meg, hogy akkor hogy látták az 
eseményeket, mit értettek belőle meg (vagy 
félre) a szovjetek. A visszaemlékezés értékét 
növelik a térképvázlatok és hadrendek. 

Elolvasva a' dolgozatokat, volt bennük 
olyan részlet, mely személyes emlékeim ré
vén „összeugrott" egy másikkal, és kerekebb 
egésszé állt össze. Kirov tanulmányában 
ugyanis ez olvasható: „Azt a páncélozott szál
lító harcjármüvet, amelyben Boriszenko fő
hadnagy és három katonája tartózkodott, ki
lőtték. Boriszenko és katonái meghaltak. Ezek 
után a felkelők holttestüket benzinnel leön
tötték és meggyújtották." 

Malasenko a következőket írta: 
,.J. J. Karpov főhadnagy azt az utasítást 

kapta, hogy motorkerékpáros szakaszával biz
tosítsa a Gellért térhez vezető utakat, valamint 
a tüzérségi lövegek elhelyezését. 

Felderítőinknek a térre vezető utak bari
kádjai és aláaknásított torlaszai között sikerült 
átjárót találniok. Motorjaik nagy sebességgel 
száguldottak a tér felé. Amit a felderítők beér
tek a térre, az ablakokból és padlásokból gép
puska- és golyószórótűz fogadta őket. A harc
ban majdnem minden felderítőnk meghalt." 

Ezek a körtéri események lehettek. 
November 4-én estére a délbudai perem

részeken harcoló felkelők beszorultak a vá
rosba. Egymástól függetlenül több fegyveres 
csoport is foglalt állást a Körtér-környéki há
zak tetején és az üzletekben. Aláaknázva per
sze nem volt semmi, csak lábosból-serpe-
nyőből készített „álaknak" lehettek itt-ott. A 
szovjetek a motorkerékpárosok mellett beve
tettek néhány „gumikerekű koporsót" is. Az 
egyik valamelyik tetőről két molotov-koktélt 
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kapott, amely felrobbant benne és kigyulladt. 
A kormányozhatatlanná vált jármű nekisza
ladt a villamosmegálló járdaszigetének és fel
borult. Ha netán valaki életben maradt volna 
közülük, az is bennégett. Elvtársaik „nagyobb 
dicsőségére" a picire zsugorodott égett emberi 
maradványok vagy egy hétig ott voltak a jár
dasziget végében a Villányi úti zebrán. Lát
hattam eleget őket... Hajnalra a felkelők el
tűntek, otthagyva szerteszét a fegyvereket. A 
lakók ijedten cipelték ki az utcára, nehogy 
nekik legyen bajuk fegyverrejtegetés miatt. A 
felkelők - legalábbis akiket én láttam - mind 
ifjúmunkás-iparitanulók voltak. 

Úgy érzem, meg tudom fejteni a 37. lö
vészezred „rejtélyét" is. Mert egyrészt ugye a 
kádári propaganda mindvégig „igazhitű bol
sevik" alakulatnak állította be, másrészt 
mindkét orosz szerző - egymástól igazán füg
getlenül - az ellenkezőjét állítja. 

Nos, az előzőekben vázolt körtéri csata 
előtt - még mielőtt mi „ostromedzett őslako
sok" is lementünk volna a pincébe - a há
zunkba bejövő felkelőktől megtudtam, hogy 
hajnalban még a 37. lövészezred egyes részei 
is velük harcoltak. Az történhetett, hogy egy 
vagy két alegységük valami délbudai objek
tumot biztosíthatott, s amikor hajnalban tüzet 
kaptak, visszalőttek. A felkelők legnagyobb 
sajnálatára hamarosan „fel is szívódtak". 

Malasenko egyhelyütt azt állítja, hogy 
igyekeztek kímélni Budapestet. Mi lett volna, 
ha „nem igyekeznek"? Másutt meg felsorolja, 
hogy mennyiféle tüzérségi lőszert alkalmaz
tak, különös tekintettel a gyújtólövedékekre. 

A Rádió épületének visszafoglalásakor, 
még október 24-én gyulladt ki a Nemzeti Mú
zeum épülete. Ekkor égett el a méltán világhí
rű Afrika-kiállítás is. „Szerencsére nem gyul
ladt meg a krokodílus-terem, bár itt nagy kárt 
okozott egy felrobbant gránát".(Mihályi Fe
renc: Mi égett el a Nemzeti Múzeumban? Élet 
és Tudomány, 1957/1. sz.) Szerintem még a 
szovjet hadseregben sem volt olyan bamba 
kiskatona; aki 180 fokkal ellenkező irányban 
lő, mint parancsolják. És hogyan gyulladt ki a 
Természettudományi Múzeum Baross utcai 
épülete az emeleti részen? Az Országos Le
véltárat meredek röppályájú lövegekkel lőtték a 
Németvölgyből és Sasadról, mint azt az akko
riban látótávolságon belül lakó ismerőseink 
azon „melegében" elkeseredetten megtelefo
nálták. 

Ezekről nincs szó a könyvben. 
Mint ahogyan nincsen szó azokról az ese

tekről sem, amikor a szovjet egységek egymást 
lőtték. (Nyilván tévedésből, s nem szándéko
san, mint akkor hinni akartuk.) Mint látható, 
számos megválaszolatlan kérdés van még, amit 
csak most, az első összegzések után lehet fel
tenni és megválaszolni. 

Nagyon fontos volt a kötet elkészítése és 
kiadása. Jól eligazítja az olvasót és igazán meg
felelő alap a további kutatásokhoz. Köszönet 
illeti mind a négy szerzőt munkájáért. És külön 
köszönet illeti a Kiadót, mely az eredeti kiadó 
visszalépése után rövid határidővel megjelen
tette a könyvet, feltűnően kevés sajtóhibával. 

Nagy Domokos Imre 
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KRONIKA 

HAUSNER GÁBOR 

HADMŰVÉSZET ÉS HADIÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON 
A XVI-XVII. SZÁZADBAN 

V. Sárospataki reneszánsz művelődéstörténeti konferencia, 
Sárospatak, 1999. október 1-3. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi 
Múzeuma, a Miskolci Egyetem Bölcsészettu
dományi Kara és a Comenius Tanítóképző 
Főiskola rendezésében immár ötödik alka
lommal került sor Sárospatakon a Vörös to
rony lovagtermében a reneszánsz művelődés
történet kutatóinak seregszemléjére. E sáros
pataki konferenciák a különböző diszciplínák 
képviselőinek itt létrejött párbeszéde, együtt
működése révén igen hamar országos kisu
gárzású tudományos műhellyé váltak. A ha
gyományoknak megfelelően idén ismét 
számos tudományág, szakma képviselői: tör
ténészek, művészettörténészek, irodalomtör
ténészek, hadtörténészek, régészek, műemlék
védelmi szakemberek gyűltek össze „a bod
rogparti Athénban", ahol a konferencia szer
vezői ezúttal a XVI-XVII. századi magyaror
szági hadművészet és hadiépítészet témáját 
tűzték napirendre. 

A konferencia elején a házigazda Rákóczi 
Múzeum nevében Dankó Katalin igazgató kö
szöntötte a résztvevőket, majd az első ülés
szak Koppány Tibor ny. építészmérnök, az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal tudomá
nyos főmunkatársa elnökletével megkezdte 
munkáját. 

Az előadások sorát R. Várkonyi Ágnes 
egyetemi tanár nyitotta meg, aki „Megosztott
ság és egység a XVI-XVII. századi Magya
rországon" címmel nagyívű áttekintést adott a 
korabeli Magyarország földrajzi, politikai, 
gazdasági, kulturális megosztottságáról és az 
államiság megőrzésében szerepet játszott ösz-
szetartó erőkről. Utóbbiak között említette a 
magyar végvári szervezetet, a családot, a re
neszánsz kultúrát, a műveltséget, a reformáció 
nyomán megizmosodott magyar nyelvet, va
lamint a szimbólumok közös nyelvét. Végül 

röviden a kérdéskörrel kapcsolatos hazai és 
nemzetközi történetírói irányzatokról szólt. 
Az előadás után a Magyar Comenius Társaság 
elnöke bensőséges köszöntés keretében 
Comenius-plakettet nyújtott át R. Várkonyi 
Ágnesnek a Comenius-kutatásban és a nagy 
cseh pedagógus életmüve megismertetésének, 
népszerűsítésének terén végzett munkája el
ismeréseként. 

Ezt követően tartotta meg előadását 
Dankó Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Rákóczi Múzeumának igazgatója „Sárospa
tak, mint reneszánsz erődítmény" címen. Ké
pekkel illusztrálva részletesen ismertette a vár 
építését 1534-től, az erődítési munkák kezde
tétől a Perényiek, a Dobók, a Rákócziak és 
Lórántffy Zsuzsanna építkezésein át 1726-ig, 
amikor is Sárospatak akkori tulajdonosai a 
hajdani vár területén a kor ízlésének megfe
lelő angolparkot alakítottak ki. 

Az első ülésszak végén hangzott el 
Kelenik Józsefnek, a Hadtörténeti Intézet osz
tályvezetőjének „A várak hadászati szerepe a 
XVI. századi Magyarországon" című előadá
sa. Az előadó egyebek közt a Kanizsa-bajcsa-
vári várrendszer és Tata példáját említve arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a török terjeszke
dés megállításában az erősségek mellett a 
magyarországi természetföldrajzi adottságok
nak, mindenekelőtt a ma még csak töredéke
sen rekonstruált vízrendszernek is igen jelen
tős szerepe volt, amelyek ismerete nélkül a 
végvárrendszer nem kutatható. 

A délutáni program kiegészítéseként a 
résztvevők megtekintették a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak a várban egy hónappal korábban 
megnyitott „300 év díszfegyverei" című kiál
lítását, majd Dankó Katalin vezetésével sétát 
tettek a városfalak körül. Az első napot a 
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dr. Jánosdeák Gábor, Sárospatak polgármes
tere által adott fogadás zárta. 

Az október 2-án délelőtt sorra került máso
dik ülésszakon Petneki Áron, a Miskolci Egye
tem Bölcsészettudományi Karának dékán
helyettese elnökölt. 

Pálffy Géza, az MTA Történettudományi 
intézetének tudományos munkatársa „Had
szervezeti adminisztráció és a hadiépítési hi
vatalok" című előadásában a hadügyi appa
rátus, azon belül is leginkább a várépítészeti 
adminisztráció megszervezésére vonatkozó 
kutatásai eredményeit foglalta össze. Bécsi 
levéltári anyagok alapján mutatta be a vár
építészeti szervezet kialakulását, működését, a 
hivatalviselők feladatait, végzettségét és váz
latos archontológiáját. Hangsúlyozta, hogy 
bár a Habsburgok 1526 után több ok miatt is 
késlekedtek a török elleni új védelmi rendszer 
megszervezésével, az 1550-es évektől kiépült, 
európai léptékben is egyedülálló hadügyi ap
parátus, élén az Udvari Haditanáccsal, fontos 
szerepet játszott a török feltartóztatásában. 

Ezt követve Feld István, a Miskolci Egye
tem Bölcsészettudományi Karának docense 
tekintette át a XVI-XVII. századi magyaror
szági hadiépítészet historiográfiáját. Elsősor
ban építészet- és művelődéstörténeti megkö
zelítésből vette számba az elmúlt száz év 
eredményeit, a kutatás jelenlegi helyzetét, le
hetőségeit és feladatait. Ez utóbbiak közül ki
emelte az alapkutatások folytatását, a XVI-
XVII. századi régészeti leletek időrendjének 
felállítását, a várakra vonatkozó képi ábrázo
lások kritikai kiadását, a terminológiai kérdé
sek tisztázását, a kastély, palánk, góré stb. 
külső megjelenésének leírását, elkülönítését, 
végső soron a magyarországi várak új, a ko
rábbi szakirodalomnál (Takáts Sándor, Pataki 
Vidor, Gerő László stb.) megalapozottabb ti
pológiájának elkészítését. 

Szorosan kapcsolódott ehhez az előadás
hoz Domokos Györgynek, a Hadtörténeti In
tézet tudományos főmunkatársának a ma
gyarországi olasz rendszerű várépítészetről 
tartott referátuma. Az új, kiugró, ötszögű ol
dalazó védműveket, azaz bástyákat és egye
nes falszakaszokat alkalmazó, Itáliában kifej
lesztett ún. olasz rendszerű várépítészet a 
XVI. század közepétől Magyarországon is 
elterjedt. 1548-1592 között számos várunk 
esett át az olasz rendszer alkalmazásával na
gyobb arányú korszerűsítésen (Eger, Gyula, 
Kassa, Patak, Szigetvár stb.), több pedig 

újonan épült (Érsekújvár, Győr, Kanizsa, Ko
márom stb.). Ezek azonban szinte kivétel nél
kül óolasz rendszerű erődítések voltak, a kor
szerűbb, újolasz rendszer alkalmazására ná
lunk nem került sor. 

Az általános kérdések megvitatása után a 
délelőtt hátralévő részében az egyes várak 
története került terítékre. Elsőként Kovács 
András, a kolozsvári egyetem professzora 
szólt Gyulafehérvár reneszánsz erődítéséről. 
A vár egy római castrum kibővítésével a XVI. 
század közepén épült ki. A fejedelmi székhely 
megerődítése Bethlen Gábor uralma idején, 
1618-ban kezdődött meg. Az 1627-ig tartó 
munkák során elkészült két olaszbástya azon
ban inkább csak a fejedelmi reprezentációt 
szolgálta, mert a köztük húzódó több mint 
300 méteres falszakaszt nem tudta védeni. A 
várat később sem építették tovább, mivel fek
vése és a vízellátás megoldatlansága miatt 
védhetetlennek tartották. Az 1658-as török 
támadáskor például üresen hagyták. 

Székely Zoltán művészettörténész, a győri 
Xantus János Múzeum munkatársa „A győri 
vár reneszánsz kapuzatai" címmel tartott elő
adást. A fennmaradt töredékek és a képi ábrá
zolások segítségével rekonstruálta a vár haj
dani kapuzatait. Az egyik 3-as osztású, pi-
laszterekkel díszített kapuról a stílusösszefüg
gések művészettörténeti vizsgálata révén sike
rült valószínűsítenie, hogy - olasz mintákat 
követve - a császári szolgálatban álló olasz 
építész, Pietro Feraboscho tervezte, az 1566-os 
császári látogatás alkalmára. Eredendően mű
vészettörténeti fogantatású előadása újabb 
fontos adalékkal szolgált a várépítészet és az 
uralkodói reprezentáció összefüggéseihez. 

A délelőtti ülésszak végén Emődi Tamás 
kolozsvári művészettörténész egy új forrástí
pus bevonásával mutatta be Várad építésének 
periódusait. A vár építőkövein talált csaknem 
2000 kőfaragójegy feldolgozásával pontosí
totta, kiegészítette Balogh Jolán hatalmas 
építéstörténeti adattárát. Kiemelte, hogy ez a 
forrástípus rendkívül gazdag információkkal 
szolgál az egyes kőfaragók és a kőfaragócé
hek tevékenységéről, az építésszervezés, az 
elszámolás és ellenőrzéses rendszeréről. 

A szünet után a konferencia Feld István 
elnökletével folytatta munkáját. A délutáni 
ülésszak első előadását Czigány István, a 
Hadtörténelmi Levéltár bécsi kirendeltségé
nek vezetője tartotta „A magyarországi kato
naság integrálódásának problémája a Habs-
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burg Birodalom haderejébe, 1683-1700" 
címmel. Sorra vette a magyarországi katona
ság birodalmi haderőbe illesztésére irányuló 
törekvéseket, amelyeket véleménye szerint 
mindvégig elsősorban pénzügyi és katonai 
szempontok határoztak meg. Részletesen be
szélt a magyarországi katonaság létszámáról, 
a török elleni visszafoglaló háborúban játszott 
szerepéről, az Esterházy Pál nádor vezette 
magyar rendek és a bécsi politikai, katonai 
vezetés 1687-88-ban megfogalmazott hadügyi 
elképzeléseiről. 

Öt követően Varga J. János, az MTA 
Történettudományi Intézetének tudományos 
főmunkatársa „Entscheidungsjahr - az új és a 
régi találkozása 1683 csataterein" című elő
adásában arra keresett választ, hogy melyek 
voltak azok a katonai okok, amelyek a török 
elleni visszafoglaló háború sikereihez vezet
tek. Az 1683-as esztendő nyolc csatáját ele
mezve, amelyből az oszmán hadsereg hatot (!) 
elveszített, azt a következtetést vonta le, hogy 
a nyugati taktika, harcmód a hadügyben le
zajlott evolúció: a szervezeti változások, az 
állandó hadsereg létrehozása, a rendszeres ki
képzés, a fegyverek fejlődése és a különböző 
fegyvernemek közötti szoros együttműködés 
eredményeként fölénybe került. 

B. Benkhard Lilla régész, az Országos Mű
emlékvédelmi Hivatal munkatársa Kőszeg vá
ros XVI. századi védműrendszerét ismertette 
elsősorban a régészeti kutatások eredményei, 
valamint az írott és képi források alapján. A vá
rost övező falak itt is szakaszosan épültek ki: 
építésük a XIV. században kezdődött, de csak a 
XVI. század közepére fejeződött be. 

Klaniczay Péter művészettörténész, az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal munka
társa vetítéssel kísért előadásában az itáliai 
magyar vonatkozású várábrázolások egy nem
régiben föllelt sorozatát mutatta be. A trentói 
püspöki palotában található, 16 magyarorszá
gi várat ábrázoló falfestmény a török elleni 
felszabadító háború idején készült. 

Rövid szünetet követően Bessenyei Jó
zsef, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudomá
nyi Karának tanszékvezető egyetemi tanára 
egy elfeledett XVI. századi katonai író: Pécsi 
Kis Péter életét és Exegeticum című munkáját 

idézte föl. A pályáját a Magyar Kancellárián 
és a körmöci pénzverő kamarán kezdő, Bécs
ben humanista tanulmányokat folytató Pécsi 
később katonáskodásra adta a fejét, és a Buda 
alatti táborban személyes ismereteket gyűjtött 
a törökről. Ezek birtokában írta meg az 1550-
es években hadtudományi müvét, amelyben 
kidolgozta a török elleni háború tervét. 

Szabó András egyetemi tanár, a Károli 
Gáspár Református Egyetem dékánhelyettese 
„Propaganda a szikszói csata körül" címmel 
tartotta meg előadását. Tardi György históriás 
énekére támaszkodva ismertette az 1588. októ
ber 3-i, keresztény győzelemmel végződött 
szikszói csatát, majd a csata körüli reformá
tus/protestáns hírverést. 

A befejező előadást Petneki Áron, a Mis
kolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
dékánhelyettese tartotta „Cave a falsis amicis, 
salvabo te ab inimicis - A pengeirodalom" 
címmel. Előbb művelődés- és mentalitástörté
neti áttekintést adott a kard, szablya középkori 
és koraújkori szerepéről, kultuszáról, szim
bólummá válásáról, majd egy sajátos műfaj
ról, a pengét díszítő inskripciókról. Ezek egy
szerűbb esetekben a fegyver tulajdonosának 
vagy az uralkodónak a nevét tartalmazták, de 
gyakran véstek a pengére védő-oltalmazó fel
iratot, illetve szentenciát, maximát. 

A konferencia Feld István zárszavával ért 
véget, aki a köszönetnyilvánítás mellett mél
tatta az ülésszak munkáját. 

Az előadások nyomán mindkét napon 
élénk eszmecsere bontakozott ki, amelyből itt 
részletezés helyett csak a legfontosabb tanul
ságot említjük: nevezetesen azt, hogy az olasz 
rendszerű építkezés csupán egyike volt a 
XV1-XVII. századi magyarországi erődítési 
módoknak, amely mellett az írott források 
szerint nagy számban léteztek ún. „magyar 
módra," fából és földből készült palánkvárak 
is, sőt nem zárható ki a németalföldi erődítési 
rendszer megjelenése sem. (Az Udvari Hadi
tanács első hadmérnöke pl. a Németalföldről 
érkezett.) 

A magyarországi várrendszerről a korábbi 
szakirodalom által meghonosítottnál (óolasz-
újolasz) sokoldalúbb kép kezd kirajzolódni, 
amelyet további kutatások pontosíthatnak. 
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I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák 

1. Az 1995. évi magyar hadtörténelmi iroda
lom válogatott bibliográfiája. [Összeáll.] 
Bojtásné Damő Csilla, Bolyósné Ujfalusi 
Éva. = Hadtörténelmi közi. 1997. 4. 836-
889. 

2. A magyar katonai oktatás története. Válo
gatott bibliográfia. [Szerk. Bakos Klára, 
Czuthné Garai Ágnes]. [Bp.], ZMNE, 
1997. 121 p. 

3. A Haditechnika repertóriuma, 1967-1996. 
Szerk. Sárhidai Gyula. Bp. Haditechnikai 
Int., 1997. 76 p. 

4. Az Új Honvédségi Szemle 1996. évi re
pertóriuma. Összeáll. M. Szabó Árpád. = 
Új honvédségi szle. 1997. 6. füzet. 22 p. 

5. Rusu, Adrian Andrei: Bibliografia fortifica-

8. Hussars. A branch of light cavalry through 
the centuries. [The original Hungarian 
text was written by György Ságvári]. Bp. 
Museum of War History, 1997. [ 16] p. 
Huszárok. Egy könnyülovas csapatnem 
évszázadai. A Hadtörténeti Múzeum kiál
lításának ismertetőjéből. 

9. Baczoni Tamás: „Huszárok". Kiállítás a 
Hadtörténeti Múzeumban. = Turul. 1997. 
1-2.49-52. 

10. Wagner István: Kiállítás a passiók kato
náiról. Harcábrázolás a húsvéti kultúrkör
ben. = Várnegyed. 1997. 6. 11. 
Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. 

11. „Budapest-helyőrség", 1869-1997. Össze
áll. ... Lugosi József et al. Bp. OSZK, 
1997. [5] p., 20 t. fol. közös boritóban. 
A Hadtörténeti Múzeum, az Országos 
Széchényi Könyvtár és a Budapesti 
Helyőrségparancsnokság közös kiállításá
nak anyagából. 

12. Lugosi József: A térparancsnokságtól a 
katonai rendészetig. [Riporter:] Kacsó 
Lajos. = M. honvéd. 1997. 7. 24-25. 
Budapest helyőrség, 1869-1997. Kiállítás. 

13. Makai Ágnes: „Fortitudini - A vitézség
nek". Emlékkiállítás a Katonai Mária Te
rézia Rend alapításának 240. évfordulójá
ra. 1997. június 18 - szeptember 21. = 

{ilor médiévale ci premoderne din Tran-
silvania si Bánat. = Bibliographie der 
Befestigungen aus Siebenbürgern und aus 
dem Banat während des Mittelalters und 
der Frühneuzeit. Résida, Ed. Banatica, 
1996. 159 p. 
A középkori és koraújkori erdélyi és bá
náti erődítmények bibliográfiája. 

6. Hadobás Pál: Az 1848-49-es magyar for
radalom és szabadságharc kitüntetéseinek 
bibliográfiája. = Eremtani lapok. 41. 1997. 
7-16. 

7. Válogatott biblográfia. 1995-1997. Össze
áll. Győri László. = Évkönyv/1956-os M. 
Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 5. 1996/1997. 
364-392. 

Hadtörténelmi közi. 1997. 2. 420-422. 
14. Makai Ágnes: „Fortitudini - hrdinstvu". = 

Vojenská história. 1997. 2. 11 l-l 13. 
A Katonai Mária Terézia Vitézi Rend 
240. évfordulóján rendezett emlékkiállí
tás. 

15. Győri László: Kiállítás - de meddig? = M. 
honvéd. 1997.32.28-29. 
A Hadtörténeti Múzeum előkészületei a 
48-as kiállításhoz. 

16. Ismét látogathatjuk a Haditechnikai Par
kot. = Haditechnika. 1997. 1. 79. 
Kecel 

17. Egri Magdi: Pintér Force. = M. honvéd. 
1997.6. 16-17. 
Haditechnikai park kialakítása, Kecel. 

18. „Fort Sandberg" Hadkultúra Témapark a 
Duna mellett. A komáromi Monostori 
erőd hasznosítási programja. Bp. Pala-
tium, Quo Vadis, 1997. 8 p." 

19. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve 
és a harckocsi 80 éve című konferencia és 
kiállítás anyaga. 1996. október 4. Szerk. 
Horváth István. Bp. HM Okt. és Tudo
mányszervező Főo. 1997. 68 p. 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 

20. Kovács Vilmos: A magyar harckocsizó fegy
vernem 60 éve. A harckocsi 80 éve című ki
állítás. = Haditechnika. 1997. 1.41-43. 

Közgyűjtemények 
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21. Zenta, 1697. Neubeginn für Ungarn und 
Österreich. Ausstellung anlässlich des 
300. Jahrestages der Schlacht bei Zenta. 
3. Október - 19. Dezember 1997. Wien, 
Bp. 1997.64 p. 
A zentai csata 300. évfordulója. Kiállítás 
katalógusa. 

22. Józsa Béla: Hadtörténeti kiállítás a Népli
getben. = Militaria. 8. 1997. 284-285. 
Második világháború. 

23. Takács Miklós: Középkori buzogányok a 
kajárpéci Helytörténeti Gyűjteményből. = 
Commun, archaeol. Hung. 1997. 215-219. 

24. Makkay János: Az első országos kiállítás 
a honfoglalásról. = Századok. 1997. 3. 
777-788. 
Magyar Nemzeti Múzeum, 1996. 

25. Lippai Péter: Európa haditechnikai múze
umai. Munster. = Modell és makett. 1997. 
3. 6-7. 

26. Ossik János: Ázsia haditechnikai múzeu
mai. Bangkok. = Modell és makett. 1997. 
6. 6-7. 

27. Bak József: Washington hadtörténelmi 
emlékei. = Haditechnika. 1997. 2. 52-55. 
Washingtoni Tengerészeti Múzeum 

28. A[maczi] V[iktor]: A SS-423 TORSK 
mint múzeumhajó. = Haditechnika. 1997. 
1.69. 
Baltimore-i Tengerészeti Múzeum 

29. Markó György: A Hadtörténelmi Levéltár 
helye és szerepe a magyar levéltári rend
szerben. = Új honvédségi szle. 1997. 1. 
134-138. 

30. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár, a 
Hadtörténeti Térképtár, a Központi Irattár 
története és gyűjteményei. írta: Szijj Jo
lán, Jankó Annamária, Csárádi József. Bp. 
Petit Real, 1997. 63 p. (Hadtörténelmi le
véltári kiadványok) 

31. Kacsó Lajos: Doboz(ok)ba zárt hideghá
ború. = M. honvéd. 1997. 7. 21. 
Amerikai iratmásoló a Hadtörténelmi Le
véltárban. 

32. Mészáros Kálmán: Adalékok a Károlyi 
család levéltárában levő mustrakönyvek 
keltezéséhez. = Fons. 1997. 1. 99-105. 

33. Budapesti Oral History Archívum = Oral 
History Archive Budapest. 1981-1996. 
írta és szerk. Kozák Gyula, Körösi Zsu
zsanna, Molnár Adrienne. Bp. 1956-os 
Int., 1996. 154 p. 

34. Domokos György; Hausner Gábor; Vesz-
prémy lAszló: Hadtudományi nyomtatvá

nyok régi könyvjegyzékeinkben. = M. 
könyvszle. 1997. 1.33-57. 
Ism.: Lenkefi Ferenc. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 3. 645-646. 
Lenkefi Ferenc. = Hadtudomány. 1997. 
125-126. 

35. Domokos György; Hausner Gábor; Vesz-
prémy László: Eruditio militaris. Katonai 
olvasmánykultúra. = Iskolakultúra. 1997. 
5. 40-47. 

36. Veszprémy László: Hadmérnöki munkák a 
középkori Magyarországon. = M. honvéd. 
1997.3.26-27. 

37. Rákóczy Rozália: Regulamentum militare, 
1699. = Hadtörténelmi közi., 1997. 2. 
326-354. 

38. Röpirat szovjet katonák számára, 1957. = 
História. 1997. 8. 6-7. 

39. Zimonyi István: Szakgyűjtemény létesült. 
= Katonai logisztika. 1997. 1. 237-247. 

40. Gosztonyi Péter: Három évtized a könyv
tár élén. Interjú - - rel. [Riporter:] Szabó 
A. Ferenc. = Uj honvédségi szle. 1997. 1. 
122-133. 
Svájci Kelet-európai Könyvtár 

41. Hooper, Nicholas; Benett, Matthew: The 
Cambridge illustrated atlas of warfare. 
The Middle Ages, 768-1478. Cambridge, 
Cambridge Univ. Pr., 1996. 192 p. 
A hadviselés képes atlasza. 768-1478. -
Magyar vonatkozásokkal. 

42. Black, Jeremy: The Cambridge illustrated 
atlas of warfare. Renaissance to revolut
ion, 1492-1792. Cambridge, Cambridge 
Univ. Pr., 1996. 192 p. 
A hadviselés képes atlasza. 1492-1792. -
Magyar vonatkozásokkal. 

43. Köztes-Európa 1763-1993. Térképgyűj
temény. Összeáll. Pándi Lajos. 2. kiad. 
Bp. Osiris, 1997. 803 p. 

44. Banks, Arthur: A military atlas of the First 
World War. Commentary by Alan Pal
mer. 2. ed. [London], Cooper, 1997. XI, 
337 p. 
Az első világháború katonai atlasza. -
Magyar vonatkozásokkal. 

45. Csendes László: Monumenta Chartogra-
phica. Budavár térképe. = M. honvéd. 
1997. 1-2.40-41. 

46. Reisz T. Csaba: Lipszky János térképé
szeti „hagyatéka". (A Lipszky-térképek és 
feldolgozásaik jegyzéke). = Fons. 1997. 2. 
203-241. 

47. Gilicze János: Az 1695. és 1696. évi hadjá-
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ratok es térképeik. Makó, Önkormányzat, 
1996. 56 p. (A makói múzeum füzetei, 86) 

48. Deák Antal András: Egy békeszerződés 
kulisszatitkai. Ismeretlen térképek kerül
tek elő. - Élet és tud. 1997. 21. 643-646. 
Határtérkép a karlócai béke után. 

49. Merz, Oswald; Wlczek, Wenzel: Miskolcz 
környékének katonai leírása. [Közread, és 
bev.] Iglói Gyula. = Levéltári évkönyv. 8. 
1997.280-299. 

50. Suba János: Vasúttérképek a Hadtörténel-

53. Ságvári György: A császár ruhája. Oszt
rák-magyar uniformis a Ferenc József-i 
korban. = Limes. 1997. 3. 29-57. 

54. Bege Márton: A Horthy-kor díszruházata. 
1-2. rész. = Militaria. 6-7. 1997. 208-213, 
244-250. 

55. Kenyeres Dénes: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia repülőjelvényei. 4. = Az érem. 
1997. 1.29-33." 
1-3. = u.o. 1992. 2. 26-31., 1995. 1. 13-
17., 2. 9-13. 
Az 1-2. rész címe: Repülőjelvények az 
Osztrák-Magyar Monarchiában. 

56. Kenyeres Dénes: Hadseregkereszt. = M. 
honvéd. 1997. 16.28. 

57. Kenyeres Dénes: A szabadságharc kitün
tetése. = M. honvéd. 1997. 37. 33. 
Magyar Katonai Érdemrend 

58. Kenyeres Dénes: Szenttamási Emlékérem. 
= M. honvéd. 1997.32.29. 

59. Tálas Géza: A Magyar Honvédség béke
fenntartó erőinek jelvényei. = Éremtani 
lapok. 46. 1997. 10-13. 
1995-1997. 

60. Fowler, E. W. W.: Náci jelképek. [Debre
cen], Hajjá, 1997. 160 p. 
Eredeti cím: Nazi insignia. 

61. Horváth János: A militaria gyüjtőtalálkozók 
fegyverei. = Militaria. 7. 1997. 232-235. 

62. Német Ildikó: Történelem makettméretek
ben. = Militaria. 5. 1997. 173-177. 

63. A Zrínyi család ikonográfiája. A bev. ta
nulmányt írta és a katalógust összeáll. 
Cennerné Wilhelmb Gizella. Bp. Balassi, 
1997.251 p. 

64. Winkler, Dieter: K. (u.) K. Matrosenleben, 
1860-1914. Wien, Album, 1997. 120 p. 
A császári és királyi haditengerészet mat
rózainak élete, 1860-1914. - Fotóalbum. 

mi Térképtárban, különös tekintettel Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyére ( 1847-
1918). In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szol
nok M. Ltár. évkönyve. 12. Szolnok, 
1997. 87-128. p. 

51. Suba János: A Térképészeti Intézet Föld
rajzi (Országleíró) Osztályának működé
se. = Katonai logisztika. 1997. 1. 223-
236. 

52. Nagy Miklós: Katonaföldrajzi utazások. = 
Új honvédségi szle. 1997. 5. 9-14. 

65. Steiner, Jörg C: Der K.u.K. Hofstaat, 
1858-1918. Album. Wien, Verl. für Pho
tographie H. Seemann, 1997. 119 p. 
A császári udvar, 1858-1918. Katonai ve
zetők. Fotóalbum. 

66. Scopani, Paolo: L'ultima querra dellTm-
pero Austro-Ungarico. Storia fotografica 
delle operazioni militari sul fronte russo, 
serbo-albanese ed italiano, 1914-1918. 
Rossato, Novale-Valdagno, 1997. 155 p. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó há
borúja. A hadműveletek története fényké
peken, 1914-1918. 

67. Aki hátára veszi a földet. Budai Tibor gra
fikái a Hadtörténeti Múzeumban. = M. 
nemzet. 1997. 177.9. 

68. K[ovács] I[stván]: Czernovicból és Poz
nanból nézve. „A nagy európai hőskölte
mény magyarhoni befejeződése... „ = Új 
Magyarország. 1997. 62. 15. 
Lengyel lap beszámolója a szabadságharc 
bukásáról. 

69. Papp Dezső: A Pržemyšli tábori újság 
története. Hadi lapok és tábori újságok a 
magyar sajtó történetében. = Új honvéd
ségi szle. 1997. 10.64-73. 

70. Magyarország a nyugati világ tükrében, 
1938-1958. Közread, a Gábor Áron Mun
kaközösség. Bp. Püski, 1997. 115 p. 

71. A II. világháború egy magyar haditudósító 
szemével. [Fotók:] Karai Sándor. = Mo
dell és makett extra. [3.] 1997. 31 p. 

72. Tombor Tibor: „Riadó" - 1943-1944. 1-3. 
rész. = M. polgári védelem. 1997. 6. 20-
21., 7. 19-20., 8. 19-20. 
A Légoltalmi Liga hivatalos lapja. 

73. Az 1956-os forradalom katonai sajtója. 
Összeáll. Tóth Csaba. = Új honvédségi 
szle. 1997. 10.4-12. 

Határterületek 



74. Szopori Nagy Lajos: 1956 a magyarok 
„téli háborúja" volt. Helyszíni tudósítások 
a forradalomról a korabeli finn sajtóban. = 
Hitel. 1997. 10. 68-75. 

75. Bujtás Pál: 1956 és a Nyugat. = Havi m. 
fórum. 1997. 10. 54-58. 
Sajtóvisszhang. 

76. 50. év. = Új honvédségi szle. 1997. Kü
lönkiadás. 199 p. 
Cikkválogatás, 1946-1996. 

77. Szabó Miklós: Haditechnikai Szemle és a 
HM Haditechnikai Intézet kapcsolata. = 
Haditechnika. 1997. Különszám. 9-10. 

78. 45 éves a Zrínyi Kiadó. [írta:] Zalka 
Miklós, Sipos Géza. = Új honvédségi 
szle. 1997. 2. füzet. 20 p. 

79. Nagy László: Botránykövek régvolt histó
riánkban. Bp. Akadémiai K., 1997. 366 p. 

80. Eszes Máté: Híres bajvívások, hirhedt 
párbajok. Bp. Móra, 1997. 141 p., XVI t. 

81. Demény István Pál: A magyar szóbeli hő
si epika. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 
1997.337 p. 

82. Kovács Ákos: Liturgia, vagy néphagyo
mány? A magyarországi Szent Kristóf
kultuszról. = Mozgó világ, 1997. 2. 37-64. 
A harckocsizók védőszentje. 

83. Nagy Levente: Szalárdi János emlékirata 

91. Ács Tibor: A hadtudományi pályázatok tör
ténetéből. = Hadtudomány. 1997. 1.99-105. 

92. Ács Tibor: Az első hadtudományi pályá
zat. = Új honvédségi szle. 1997. 2. 48-53. 
Kiss Károly 

93. Ács Tibor: Mint másfélszáz éve... [Ripor
ter:] Mónus Miklós. = M. honvéd. 1997. 
1-2.22-23. 
MTA Hadtudományi Bizottsága 

94. Szántó Mihály: A hadtörténelem tanulmá
nyozásának buktatói. = Hadtudomány. 
1997. 1.69-75. 

95. Bezzeg Mária: A Hadtörténeti Múzeum 
1996. évi tudományos rendezvényeiről. -
Hadtörténelmi közi. 1997. 1. 193. 

96. Szabó A. Ferenc: Téves megállapítások a 
honfoglalásról. = Új honvédségi szle. 
1997.6. 101-103. 

Várad várának 1660. évi megszállásáról. 
= Irodalomismeret. 1997. 1-2. 70-88. 
Szalárdi János: Várad várának az pogány 
török által megszállásárul, veszedelmes 
alapottyárul, és ... föl adásárul való rövid 
emlékezete. 

84. Veress Dániel: Egy háromszéki kuruc ka
pitány krónikája. = Somogy, 1997. 4. 
359-366. 

85. 1848/49 - a kortárs költészet tükrében. 
Összeáll. Győri László. = M. honvéd. 
1997. 11.24-25. 

86. Csernavölgyi Antal: Fegyvert, s vitézt 
éneklek. Katonanaplók a háborúkból. 
Bev. Katona Tamás. Bp. Lógod, 1997. 
303 p. 

87. Bóra Ferenc: Apák és katonafiaik az első 
és második világháborúban. = Új honvéd
ségi szle. 1997. 11. 140-145. 
Népdalok, katonadalok, versek tükrében. 

88. Katona M. István: A jubiláló katonazene
kar. = M. honvéd. 1997. 12. 24-25. 

89. Kiss György Mihály: Pest-budai lövő
házak, célos társaságok. = Népszabadság. 
1997.5.24. 

90. Kacsó Lajos: Új kulturálius központ a 
Várban? = M. honvéd. 1997. 28. 22-23. 
Hadügyminisztérium épülete. 

Hozzászólás Siposné Kecskeméthy Klára; 
Nagy Miklós: Verecke híres útján című 
írásához, (u.o. 1996. 8. 12-25.) 

97. Nagy Miklós; Siposné Kecskeméthy Klá
ra: írjuk meg együtt! = Új honvédségi 
szle. 1997.6. 104-106. 
Válasz Szabó A. Ferenc: Téves megálla
pítások a honfoglalásról című Írására, 
(u.o. 1997.6. 101-103.) 

98. Erdélyi István; Kristó Gyula; Révész 
László: Őseinket hogy hozád? - - a ma
gyar honfoglalás vitás kérdéseiről. [Ri
porter:] Markó András. = Gesta. 1997. 1. 
64-69. 

99. Révész László: Történelem - régész szem
mel. - - a honfoglaló magyarokról. Az in
terjút készítette: Hatházi Gábor. = Histó
ria. 1997. 1.8-9. 

II. A HADTÖRTENELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet 
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100. A magyar tisztképzésről az 1100. évfor
dulón. Összeáll. Tóth Csaba. = Új hon
védségi szle. 1997. 1. 66-76. 
Tudományos konferencia. ZMNE, 1996. 
Előzmény: u. o. 1996. 12. 69-76. 

101. Domokos György: A Castrum Bene 
Egyesület III. vándorgyűlése. Sárospatak, 
1997. május 23-25. = Hadtörténelmi közi. 
1997.2.418-420. 

102. Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. 
században. Végvári konferencia előadásai 
- Noszvaj, 1995. október 12-13. Szerk. 
Petercsák Tivadar. Eger, Heves m. Múz. 
Szervezet, Dobó I. Vármúzeum, 1997. 
233 p. (Studia Agriensia, 17) 

103. Perjés Géza: Az interdiszciplinaritás vé
delmében. Vita Bene Sándorral. = Had
történelmi közi. 1997. 4. 797-813. 
Bene Sándor: A hír és a közvélemény 
koncepciójának formálódása Zrínyi Mik
lós müveiben. (Irodalomtörténeti közi. 
1996.4.) 

104. Rákóczi-kori tudományos ülésszak II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótár
sai, valamint Vay Ádám hamvai hazaho
zatalának 90. évfordulója alkalmából: 
1996. október 25. Vaja, Vay Á. Múz. Ba
ráti Kör, 1997.119 p. 

105. Zachar József: „Európa megismeri Na
póleont, 1793-1804". A Nemzetközi Na
póleon Társaság I. Kongresszusa, Ales
sandria, 1997. június 21-26. = Hadtörté
nelmi közi. 1997. 4. 823-825. 

106. Kiss István Géza: A napóleoni közbiz
tonsági őrtestület útja Párizstól - Itálián és 
Ausztrián keresztül - Budapestig. = Új 
honvédségi szle. 1997. 4. 49-55. 
Tudományos tanácskozás, Rendvédelmi 
Főiskola, 1996. 

107. Parádi József: A „napóleoni közbizton
sági őrtestület útja Párizstól - Itálián és 
Ausztrián keresztül - Budapestig". VIII. 
Rendvédelemtörténeti Tudományos Kon
ferencia. Budapest, 1996. október 29 -
november 1. = Hadtörténelmi közi. 1997. 
1. 194-198. 

108. Parádi József: Gazdasági rendvédel
münk a XIX-XX. században. X. Rendvé
delemtörténeti Tudományos Konferencia, 
Budapest, 1997. szeptember 23-26. = 
Hadtörténelmi közi. 1997. 4. 826-832. 

109. Hermann Róbert: A szabadságharc tör
ténészei. = M. honvéd. 1997. 12. 26. 

110. Ballá Tibor: A caporettói áttörés (kar-

freiti csata) 80. évfordulója. Nemzetközi 
szimpózium, Kobarid, 1997. október 25. 
= Hadtörténelmi közi. 1997. 4. 832-835. 

111. Pastor, Peter: A trianoni békekötés tör
ténetírásának színeváltozásai. = Debreceni 
szle./ (1993). 1997.2.246-254. 

112. Ölvedi Ignác: A történész bizonyítson és 
ne politizáljon! Ungváry Krisztián „Sztá
lin és a háború" című írásához. = Hadtör
ténelmi közi. 1997.2.388-393. 

113. Ungváry Krisztián: Válasz Ölvedi Ig-
nácnak. = Hadtörténelmi közi. 1997. 3. 
639-644. 
Ölvedi Ignác: A történész bizonyítson és 
ne politizáljon című cikkéhez. 

114. III. Honvéd Emléknap Makón, 1996. 
Makó, Önkormányzat, 1997. 43 p. (A 
makói múzeum füzetei, 87) 
Konferencia anyaga. 

115. Armáda a spoločnosť na Slovensku v 
kontexte európskeho vývoja, 1948-1968. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej ve
deckej konferencie v Bratislave 17-19. 
septembra 1996. Bratislava, VHÚ, 1997. 
297 p. 
Hadsereg és társadalom Szlovákiában az 
európai fejlődés kapcsolatában, 1948-
1968. Tudományos konferencia, Bratisla
va, 1996. szeptember 17-19. - Magyar 
vonatkozásokkal. 

116. Évkönyv V. 1996/1997. Szerk. biz. He
gedűs B. András et al. Bp. 1956-os Int., 
1997.399 p. 
Az 1956-os magyar forradalom a világ
politikában (1996. szept. 26-29.) konfe
rencia anyaga. 

117. Litván György: 1956-os kutatások és vi
ták a mai Magyarországon. = Évkönyv / 
1956-os M. Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 5. 
1996/1997.23-34. 

118. Litván György: A negyvenedik évfor
duló. = M. tudomány. 1997. 1. 22-28. 
1956. Tudományos élet, konferenciák, ki
adványok. 

119. Heller Ágnes: A kilencnapos forradalom. 
= Népszabadság. 1997. 247. 6-7. 
1956. 
Hozzászólás: 1956: ki, hogyan emlék
szik? Irta: Litván György, Heller Ágnes. = 
Népszabadság. 1997. 253. 9. 

120. Az 1956-os forradalom és szabadság
harc. Szimpózium, 1997. október 11-12. 
Bp. K. Adenauer Alapítvány, 1997. 239 p. 

121. Rejtőzködő dokumentumok. Válogatás 
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egy szimpózium előadásaiból. = M. nem
zet. 1997.247.9. 
Előadók: Kahler Frigyes, Horváth Miklós, 
Mészáros Gyula, Balázs Piri László. 

122. 1956. Le commencement de la fin. Actes 
du colloque „Budapest 1956-1996. Palais 
du Luxembourg, Paris 28 et 29 octobre 
1996. [Red. et presentation de Francois 
Fejtő et de Gilles Martinet]. Paris, Assoc, 
pour la Communauté Culturelle Europé
enne, 1997. 197 p. 16 t. 
1956. A kezdettől a végéig. - Budapest 
1956-1996. konferencia. Párizs, 1996. 10. 
28-29. 

123. A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei. 1997. [Szerk.] Punka György. Bp. 
M. Repüléstörténeti Társ., 1997. 294 p. 

124. Zachar József: Magyarság, hadügy, had
sereg. = Szembenézni a történelemmel. 
Katonasorsok. [Riporter:] Schubert Kata
lin. Bp. 1997.222-241. 

131. Molnár Károly: Miért, mennyiben tudo
mány és miért művészet a hadtudomány? 
= Hadtudomány. 1997. 1. 59-68. 

132. Szántó Mihály: A hadászat tartalmának 
fejlődése. = Hadtudomány. 1997. 4. 23-31. 

133. Szun-Ce: A' hadakozás regulái. Bp. Te-
rebesskft., 1997.62 p. 
Eredeti cím: Szun-Ce ping-fa 

134. Klein, Bohus: Vojensko-geografické as
pekty rímskej Obrany na strednom Dunaji 
v 1-4. storici. = Vojenská história. 1997. 
1.5-22. 
Római kori védelem katonaföldrajzi vo
natkozásai a Duna középső szakaszán az 
1-4. században. - Magyar vonatkozások. 

135. Pálffy Géza: A török elleni védelmi rend
szer néhány alapkérdése a XVI. század első 
felében. In: Hagyomány és korszerűség a 
XVI-XVII. században. Eger, Heves m. 
Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz., 1997. 
59-74. (Studia Agriensia, 17) 

136. Csorba Csaba: Vár és város megválto
zott kapcsolata a XVI-XVII. században. 
Vázlatos áttekintés. In: Hagyomány és kor
szerűség a XVI-XVII. században. Eger, He
ves m. Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz. 
1997.91-106. (Studia Agriensia, 17) 

137. Hegyi Klára: Számítások a hódoltsági 
török várak haderejéről. In: Hagyomány 

125. Tóth Sándor: Tanulni az elődöktől. = 
Szembenézni a történelemmel. Katona
sorsok. [Riporter:] Schubert Katalin. Bp. 
1997.214-221. 

126. Pályadíjas történész. = M. honvéd. 1997. 
49. 28-29. 
Pálffy Géza 

127. Lukacs, John: A Vigília beszélgetése 
John Lukaccsal. [Riporter:] Horányi 
Özséb, Lukács László. = Vigília. 1997. 5. 
384-390. 

128. Nagy Kálmán: A tábornok holdudvará
ban. Egy katonai folyóiratszerkesztő em
lékeiből. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1997. 45. 27. 

129. Balogh Gyula: A katonai szakíró adat
bankja. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1997. 18-19.30-31. 

130. Kvassay Rezső: A tűzszerész-históriák 
krónikása. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1997. 1-2.30. 

és korszerűség a XVI-XVII. században. 
Eger, Heves m. Múz. Szervezet, Dobó I. 
Vármúz., 1997. 107-121. (Studia Agrien
sia, 17) 

138. Kelenik József: A hadügyi forradalom és 
jelenségei Európában és a Magyar Király
ságban a XVI. század második felében. 
In: Hagyomány és korszerűség a XVI-
XVII. században. Eger, Heves m. Múz. 
Szervezet, Dobó I. Vármúz., 1997. 27-41. 
(Studia Agriensia, 17) 

139. Varga Mihály: A manőverező (kifárasz-
tásos) hadászat híveinek és ellenfeleinek 
küzdelme a XVIII. század második felé
ben. = Új honvédségi szle. 1997. 7. 54-61. 

140. Hajma Lajos: Negyven év a doktrínák 
változásainak tükrében. = Hadtudomány. 
1997. 2. 65-74. 

141. Damó Elemér: A katonai szabályzatszer
kesztés fél évszázada a 2. világháború után. 
Bp. Hadműveleti Fcsfség, 1997. 259 p. 

142. Piekalkiewicz, Janusz: A kémkedés vi
lágtörténete. Ügynökök, rendszerek, akci
ók. 1. köt. Bp. Zrínyi, 1997. 312 p. 
Eredeti cím: Weltgeschichte der Spio
nage. Agenten, Systeme, Aktionen. 
Ism.: Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 
1997. 10. 134-135. 
Haditechnika. 1997. 3. 35. 

A hadművészet és a fegyveres erők története 

— 901 — 



143. Varga Mihály: A titkosszolgálatok tevé
kenysége az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc idején. = Új honvédségi 
szle. 1997.6. 107-116. 

144. Hermann Róbert: Katonai hírszerzés 
1848-49-ben. Képzelet és valóság. = Új 
honvédségi szle. 1997. 11. 132-136. 
Hozzászólás Varga Mihály: A titkosszol
gálatok tevékenysége az 1848/49-es for
radalom és szabadságharc idején, (u.o. 
1997. 6.) című cikkhez. 

145. Höttl, Wilhelm: Einsatz für das Reich. 
Im Auslandsgeheimdienst des Dritten 
Reiches. Koblenz, Verl. S. Bublies, 1997. 
556 p. 
Bevetés a Birodalom érdekében. A Har
madik Birodalom külföldi titkosszolgála
tában. - Magyar vonatkozásokkal. 

146. Varga Mihály: Az Abwehr-kommandók 
tevékenysége a háború kezdeti időszaká
ban a keleti arcvonalon. = Új honvédségi 
szle. 1997.4.66-71. 

147. Mozsik Tibor: Titkos kód a szerelmes so
rok alatt. Magyar kutató segít a világhá
borús levelezőlap megfejtésében. = Nép
szabadság. 1997.278.7." 

148. Gergely Attila: A hírszerzés és az elhá
rítás 1945 utáni történetéből. = Hadtudo
mány. 1997.3. 126-134. 

149. Kovács Jenő: Gold akció. = Országhatár, 
1997.21.36-37. 
Berlini titkos alagút. 

150. Kővári László: Már csak a narancssárga 
villanás a biztos... - Sokadszor az U2-es 
lelövéséről = Top gun, 1997. 2. 11. 

151. Berek Lajos: A szárazföldi összfegyver-
nemi csapatok harcának fejlődése 1945-
1990 között. Bp. M. Honvédség Humán 
Szolgáltató Közp., 1997. 78, 14 p. (Hon
véd tudósok, 23) 

152. Kovács S. Tibor: Huszárok és fegyvereik 
a 16-17. században. = Rubicon. 1997. 7. 
16-18. 

153. Alapi Salamon Aurél: Huszárok. Bp. 
Libra, [1997.] 228 p. 
Az öreg huszár visszanéz. [Riporter:] Ka
csó Lajos. = M. honvéd. 1998. 32. 33. 

154. Österreichische Kavallerie von den An
fangen bis zur Gegenwart. Hrsg. Egon 
Sauer von Nordendorf, Peter Hekele. 
Wien, Stöhr, 1997. 127 p. (Österreichische 
Militärgeschichte, 1997. Sonderbd.) 
Az osztrák lovasság a kezdetektől a jelen
korig. - Magyar vonatkozásokkal. 

155. Kedves Gyula: A szabadságharc huszá
rai. 2. jav. kiad. Bp. Zrínyi, 1997. 63 p. 

156. Lugosi József: A harckocsizó fegyver
nem kialakulása és fejlődése (1916-1936). 
In: A magyar harckocsizó fegyvernem 60 
éve és a harckocsi 80 éve című konferen
cia és kiállítás anyaga. 1996. október 4. 
Bp. HM Okt. és Tudományszervező Főo., 
1997.9-16. 

157. Bonhardt Attila: A magyar páncélos 
fegyvernem fejlődése (1936-1945). In: A 
magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve 
és a harckocsi 80 éve című konferencia és 
kiállítás anyaga. 1996. október 4. Bp. HM 
Okt. és Tudományszervező Főo., 1997. 
17-26. 

158. Váradi Gyula: A Magyar Néphadsereg 
páncéloscsapatai (1949-1958). In: A ma
gyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a 
harckocsi 80 éve című konferencia és ki
állítás anyaga. 1996. október 4. Bp. HM 
Okt. és Tudományszervező Főo., 1997. 
27-32. 

159. Lőrincz Kálmán: A harckocsizó fegy
vernem értékeit őrző csapattagozatok jel
lemzői (1960-1990). In: A magyar harc
kocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 
80 éve című konferencia és kiállítás anya
ga. 1996. október 4. Bp. HM Okt. és Tu
dományszervező Főo., 1997. 39-44. 

160. Rása László: Műszaki csapatok szerve
zése és irányítása az 1848-49. évi szabad
ságharcban. = Műszaki katonai közlöny. 
1997.4.43-47. 

161. Béres Endre: Erődítés a második világ
háborúban és tanulságai napjainkban. = 
Nemzetvédelmi egyetemi közlemények. 
1997. 1.81-98. 

162. Safáry Endre: Egy-két műszaki téma a 
Donnál harcoló 2. magyar hadsereg 12. k. 
hadosztály védelmi sávjában 1942. őszi és 
téli hónapokban. = Bolyai szle. 1997. 1. 
65-69. 

163. Csabai György: A katonai logisztika gyö
kerei és időszerű kérdései az ezredfordu
lón. = Katonai logisztika, 1997. 3. 3-13. 

164. Lugosi József: Fejezetek a katonai ellátás 
történetéből. In: Magyar Honvédség Ru
házati Ellátó Központ. Évkönyv. 1996. 
Bp. HMREK, 1997.43-46. 
Összeállítás „A katonai ellátás története a 
honfoglalástól napjainkig" c. szakgyűjte
mény és kiállítás megnyitó beszéde alap
ján. 
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165. Baczoni Tamás: A m. kir. Honvédség 
ruhagazdálkodása a századelőn. = Új 
honvédségi szle. 1997. 7. 41-44. 

166. Horváth Attila: A Magyar Királyi Hon
védség szállító szolgálatának megteremté
se, szervezeti keretei. 1-2. rész. = Katonai 
logisztika, 1997. 2. 246-262., 3. 205-226. 

167. Kövér István: A szombathelyi Vasilt-
igazgatóság a második világháborúban. 
In: A második világháború Szombathe
lyen 1944-1945. [Szombathely], Vas M. 
Honism. Egyesület, HOHE, [1997]. 137-
343. (Emlékkönyv, 2) 

168. Berkovics Gábor; Horváth Mihály: A 
légvédelmi tüzérség löveganyaggal való 
ellátottsága Magyarországon a két világ
háború között (1920-1939). = Nemzetvé
delmi egyetemi közi. 1997. 2. 145-158. 

169. Gáspár Tibor: Mozgó javítóműhely (tü
zér szeroszlop). = Katonai logisztika, 
1997. 2. 239-245. 

170. Krámli Mihály: Az „Implacabile" kísér
let az önálló magyar haditengerészet fel
állítására 1848-ban". = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 1.84-113. 

171. Kenyeres Dénes: A Honvéd Folyami 
Flottila vázlatos története és a hozzá kap
csolódó jelvények. = Műszaki katonai 
közlöny. 1997. 2. 42-54. 

172. Čaplovič, Miloslav: Výstrely z Dunaja. 
Riečna flotila v 1. svetovej vojne. = 
Hisrorická revue. 1997. 8. 13-14. 
Lövések a Dunáról. A folyami flottilla az 
I. világháborúban. 

173. Freyer, Paul Herbert: A náci Németor
szág tengeralattjáró-flottája a II. világhá
borúban. [6. kiad.]. Debrecen, Black and 
Withe, [1997]. 255 p., 17 t. 
Eredeti cím: Der Tod auf allen Meeren. 

174. Marosfi Gábor: A NATO tengeri straté
giájának fejlődése 1945-1991. = Új hon
védségi szle. 1997.9.27-42. 

175. Csonkaréti Károly: Az Egyesült Államok 
haditengerészete. 1-4. = M. honvéd. 1997. 6. 
26-27., 14. 26-27., 18-19., 26-27., 27. 34-35. 

176. Iván Dezső: A magyar katonai repülés 
rövid története. 3. rész. = M. szárnyak. 25. 
1997. 62-74. 
Előzmény: u. o 23. 1995. 144-153., 24. 
1996.250-260. 

177. Lalák, Z ; Murawski, M. J.: Wegierskie 
Królewskie Obronne Sily Powietrzne. In: 
Sojusznicy Luftwaffe. 2. Warszawa, 
Books International, 1997 33-80. 

Magyar Királyi Honvéd Légierő. A Luft
waffe szövetségesei. 

178. Vasváry József: A honvéd Légierő had
rendfejlesztési mulasztása. = M. szárnyak. 
25. 1997.192-195. 

179. Simon László: A magyar katonai ejtőer
nyőzés eseményei. 1941 - 1952 - 1973. = 
M. szárnyak. 25. 1997. 253-261. 

180. Simon László: Amit a párizsi békeszer
ződés megtiltott... - Bombázórepülők a 
Magyar Néphadseregben. = Top gun, 
1997. 1.22-25. 

181. Simon László: A Magyar Néphadsereg 
légvédelmének eseményei 1945-1962. 1-2. 
rész. = Top gun. 1997. 3. 22-25., 4. 22-24. 

182. Simon László: A légierő szervezeti, el
látó és javítóbázisai. = Top gun, 1997. 5. 
24-27. 
1940-50-esévek. 

183. Gál József: A közel-keleti légi háborúk 
története. 3-13. rész. = Top gun. 1997. 1-
4. 18-21., 5. 20-23., 7-12. 20-23. 
1-2. rész. = u.o. 1996. 12-13. sz. 

184. Gálik Lóránt: Az első „nyitott égbolt" 
repülés története. = M. szárnyak. 25. 
1997.59-61. 

185. Koháry István: A NATO légi parancsno
ki és vezetési rendszerének rövid történe
te. = M. szárnyak. 25. 1997. 43-48. 

186. Koháry István: Légtérrendészet ellátása 
katonai repülőgépekkel. = Hadtudomány. 
1997.3.48-59. 
A délszláv válságról. 

187. Pataky Iván: Egy elfelejtett honvédelmi 
szervezet. Hatvan éve alakult meg a Lég
oltalmi Liga. = Új honvédségi szle. 1997. 
12.97-103. 

188. Pataky Iván: A Légoltalmi Liga létre
jöttének előzményei. = M. polgári véde
lem. 1997.2.20-21. 

189. Pataky Iván: A Légoltalmi Liga a háború 
éveiben. = M. polgári védelem. 1997. 5. 
19-21. 

190. Gibás Andor: Légoltalom. = A repülés
történeti konferencia közleményei. 1997. 
133-144. 

191. Forgách László: Hogyan is csinálták a 
régiek? Beszélgetés a Légoltalmi Liga 
tagjával. [Riporter:] K.Cs. = M. polgári 
védelem. 1997.4.20-21. 

192. Tímár Sándor: A Légoltalmi Liga szé
kesfehérvári zászlóbontása. = M. polgári 
védelem. 1997.7.20-21. 

193. Visszaemlékezések a BAZ megyei lég-
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oltalmi ligáról. [Riporter:] Zsebesi László. 
= M. polgári védelem. 1997. 8. 21-22. 

194. Kosa Attila: Járásőrmesterség a magyar 
királyi honvédségben. = Új honvédségi 
szle. 1997. 1.77-84. 

195. Kálmán Zsolt: A Kaposvári Rendőrka
pitányság rövid története 1849 és 1928 
között. = Belügyi szle. 1997. 6. 113-114. 

196. Csapó Csaba: A századvég csendőrőrsei. 
= Történelmi szle. 1997. 2. 219-235. 

197. Kozáry Andrea: Dokumentumok a szer
veződő rendőrségről és Budapest közálla
potáról, 1945. január-február. = Társa
dalmi szle. 1997. 1.76-90. 

198. Kozáry Andrea: Gratz Gusztáv és az új
jászerveződő magyar rendőrség 1945 nya
rán. = Társadalmi szle. 1997. 7. 79-86. 

199. Szabó Gyula: A rendfenntartó erők hábo
rú utáni megszervezéséről. - Hadtudo
mány. 1997. 1.96-98. 

200. Rendőrségi napi jelentések. 2., 1956. de
cember 13. - december 31. Kiad. Be
lügyminisztérium, 1956-os Int. Közala
pítványa. ... összeáll, és a bevezetőt írta: 

208. Egy 1797-es inszurgens lovasszázad pa
rancskönyvéből. Közread., bev. és jegyz. 
ell. Nagy Imre Gábor. = Vasi honism. 
helytört, közlem. 1997. 2. 5-17. 

209. Kovács István: Az erdélyi lengyel légió 
története. = Kortárs. 1997. 5. 74-92. 

210. Babucs Zoltán: A 12-es jászkun huszá
rok ezredtörténete, /l849-1867./ = Jászsá
gi évkv. 1996.82-102. 

211. Babucs Zoltán: Adalékok a jászkun ön
kéntes huszárok 1859. évi megalakulásá
hoz. = Jászsági évkv. 1997. 38-49. 

212. Hegedűs András: A nagykanizsai cs. és 
kir. 48. gyalogezred története, különös te
kintettel annak I. világháborús tevékeny
ségére. = Zalai múzeum. 7. 1997. 161-167. 

213. Rainer Pál: A veszprémi magyar királyi 
3l-es honvéd gyalogezred története. = 
Veszprémi szle. 6. 1997. 48-65. 

214. Halasy-Nagy Endre: A 15. (második) 
székely határőr gyalogezred rövid törté
nete. = M. fórum. 1997. 15.16. 

215. Bene János; Szabó Péter: Huszonnégyes 
honvédek a Kárpátokban. A m. kir. 24. 
gyaloghadosztály története, 1944-1945. 
Nyíregyháza, Jósa András Múz., 1997. 175 

Kajári Erzsébet. Bp. BM Kvk., 1997. 476 
p. ( '56). (Belügyi iratok, 2) 

201. Sylvester Lajos: A székely határőrség 
története. Találkozás - - al, Az Úz-völgyi 
hegyomlás alkotójával. = Új Magyaror
szág. 1997.36.9. 

202. Sallai János: A Határrendőrség fegyver
használata. = Belügyi szle. 1997. 6. 110-
112. 

203. Fórizs Sándor: Rejtélyes határesemény a 
műszaki záron. = Új honvédségi szle. 
1997.6.39-42. 
1952. szept. 30. magyar-jugoszláv határ. 

204. Butler, Rupert: A Gestapo története. Bp. 
Polgár K., 1997.240 p. 
Eredeti cím: An illustrated history of the 
Gestapo. 

205. Sipos Péter: Mi volt a Waffen-SS? = 
História. 1997.3.31-34. 

206. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Az 
SS története. Bp. Merényi, [1997.] 347 p. 

207. Hingyi László: A Nagy-budapesti Deutsche 
Jugend katonai kisegítő tevékenysége. = 
Militaria. 8. 1997.264-267. 

p. (Jósa András Múzeum kiadványai, 42) 
Ism: Könyv a huszonnégyes honvédokról. 
= M. honvéd. 1997. 12.26. 

216. Ravasz István: Galíciától Morvaorszá
gig. A magyar királyi 24. gyaloghadosz
tály harci útja 1944-1945-ben. = M. hon
véd. 1997.23.34-35. 
Bene János, Szabó Péter: Huszonnégyes 
honvédek a Kárpátokban című könyvről. 

217. Bene János: Adatok a magyar királyi 
ungvári 24. gyaloghadosztály történeté
hez. /1944-1945/. = Szabolcs-szatmár
beregi lvt. évkv. 12. 1997. 59-67. 

218. Szabó Péter: A magyar királyi 2. hadse
reg csapatlovassága a Donnál. A komá
romi 6. huszárszázad harctudósítása, 
1943. január 1. - február 28. = Limes, 
1997.3. 135-161. 

219. Halassy Géza: A Honvéd, későbbi nevén 
a 2. Önálló Aknakutató Zászlóalj rövid 
története, 1954-1957-ig. 3. rész. = Mű
szaki katonai közlöny. 1997. 1. 37-49. 
1-2. rész. = u.o. 1996. 3-4. sz. 

220. Füzes Miklós; Újvári András: Mentsvár. 
A pécsi 8/III. pótzászlóalj németajkú ön
kéntesei 1944-ben. Pécs, Baranyai Német 

Csapattörténetek 
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Önkormányzatok Szövetsége, 1996. 125 p. 
221. Pálóczi Gyula: A 28. csatarepülő had

osztály megalakulása. = M. szárnyak. 25. 
1997. 236-246. 

222. Pálóczi Gyula: A 28. csatarepülő
hadosztály. A megalakult hadosztály fela
datai. 2. rész. = A repüléstörténeti konfe
rencia közleményei. 1997. 17-28. 

223. A m. kir. 2. ejtőernyős zászlóalj hősi 
harca 1944/45 telén. 1. rész. [írta:] S.H. = 
Hadak útján. 455. 1997.5-7. 
Folytatás = u. o. 456. 1998. 

224. Darnóy Pál: Honvédeink idegen földön. 
A Szt. László hadosztály újjászervezése 
1945 áprilisában. 1-2. rész. = Hadak útján. 
451., 453. 1997. 12-14., 5-6. 

225. Péterdi A. János: Észrevételek a Repülő 
Lövész Ezred történetéhez. = M. szár-

229. Vilmos László: A hopliták világa. = 
Rubicon. 1997. 7. 4-6. 

230. Újvári Miklós: A szamuráj harci szellem 
és küzdésművészet. Bp. Tisza Star, 1997. 
232 p. 

231. Graven, Christopher: A középkori lova
gok. Bp. Kiskapu Kft., 1997. 64 p. 
Eredeti cím: The World of the Medieval 
Knight. 

232. Masseglia Olivér; Falussy József: Le
gendás lovagok. (Szemle). = Klió, 1997. 
2. 73-79. 
Leblanc-Ginet, Henri: Chevaliers de 
legende... = L'Histoire. 1995. 

233. Gebei Sándor: A kozák hadak. (Szemle). 
= Klió, 1997. 1.70-77. 
Galusko, Ju. A.: Kazacsji Vojszka 
Roszsziji. Moszkva, Ruszszkij mir, 1993. 

234. Tüdős S. Kinga: Az „iskola oltáraihoz 
menekült" hadviselő székelyekről a 17. 
század első felében. = Néprajzi látóh. 
1997. 1-4. 82-90. 

235. Czigány István: A végvári katonaság és 
regularitás a XVII. század második felé
ben. In: Hagyomány és korszerűség a 
XVI-XVII. században. Eger, Heves m. 
Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz., 1997. 
43-57. (Studia Agriensia, 17) 

236. Fallenbüchl Zoltán: A császári sereg 
összetétele Magyarországon 1663-ban. = 
Hadtörténelmi közi. 1997. 2. 322-325. 

237. Zachar József: Magyarok a Habsburg

nyak. 25. 1997. 144-146. 
Martin Kornél, Ugrón István: Fejezetek a 
Szent László hadosztály történetéből. 
(Hadtörténelmi közi. 1995. 3. sz.) cikkhez. 

226. Michaelis. Rolf: Die Panzergrenadier-
Divisionen der Waffen-SS. Erlangen, 
Michaelis, 1997.315 p. 
A Waffen-SS páncélgránátos hadosztá
lyai. - Magyar vonatkozásokkal. 

227. Számvéber Norbert: A Waffen-SS ma
gyar alakulatai. 1-2. = M. honvéd. 1997. 
38-39.30-31. 

228. Mosincat, Constantin: Starea de veghe. 
120 de ani de la înfiintarea Regimentului 
3 DorobanÇi „Olt". Oradea, Papyrus, 
1997.223 p. 
Harckészültségben. A 3. „Olt" gyalogez
red 120 éve. - Magyar vonatkozásokkal. 

haderőben 1683-1792. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 1.3-48. 

238. Csetri Elek: „Katonának tött az átok". 
Verbuválás és katonafogás Erdélyben a 
francia és napóleoni háborúk idején 
(1792-1815). = Hadtörténelmi közi. 1997. 
3. 496-522. 

239. Szabó János: A hadsereg a magyar társa
dalomban. = M. szle. 1997.9-10. 117-137. 
XIX-XX. század. 

240. Hajdú Tibor: A közös hadsereg magyar
országi tisztjeinek nemzeti, vallási, szülő
hely szerinti megoszlása a dualizmus ko
rában. = Századok. 1997. 6. 1223-1264. 

241. Kursietis, Andris J.: The Royal Hunga
rian Armed Forces, 1919-1945. 2. rev. ed. 
Milwaukee (Wisconsin), Ark Publ., 1997. 
166 p. 
A Magyar Királyi Honvédség és Csendőr
ség, 1919-1945. - A felső vezetés címtára. 

242 Davola József: Az „École de Saint Cyr" 
története. = Új honvédségi szle. 1997. 7. 
126-130. 
École Special Militaire de Saint -Cyr 

243. Gindert Károly: A katonai vezetők kép
zése és fejlesztésének áttekintése a hon
foglalástól napjainkig. = Gazdaság és tár
sad. 1997. 1-2.230-245. 

244. Bus János: Katonaiskolák. = Országha
tár, 1997.23. 1. 

245. Ugró Szilárd: Tisztképzés száz éve. = 
Országhatár, 1997. 12.42. 

A katonaság es kiképzésének törtenete 
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246. Oroszi Antal: Magyarok az Osztrák-
Magyar Monarchia vezérkari képzésében 
1852-1918. = Új honvédségi szle. 1997. 
3. 32-47. 

247. Oroszi Antal: Adalékok a vezérkari tiszt
képzésről (1868-1918). = Hadtudomány. 
1997.3. 110-117. 

248. Oroszi Antal: A vezérkari tiszti értékren
dek alakulása 1920-1950 között. = Új 
honvédségi szle. 1997. 9. 43-54. 

249. Szabó Mária: Tisztképzés, katonai és tör
ténelmi tudatformálás a két világháború kö
zött. Tansegédlet. Bp. ZMNE, 1997. 88 p. 

250. Sági László: Az első repülő főtiszti tan
folyam. = M. szárnyak. 25. 1997. 10. 
1938. 

251. Hefty Frigyes: A Magyar Királyi „v. 
Horthy István" Honvéd Repülő Akadémia 
1944. november 15-én Szentkirálysza
badján avatott évfolyamának története. = 
M. szárnyak. 25. 1997. 119-123. 

252. Egry Tamás: A magyar repülőkiképzés 
kialakulása. 2. rész. = M. szárnyak. 25. 
1997. 128-131. 
l.rész. = u. o. 24. 1996. 124-129. 

253. Sági László: Német műszerrepülő tan
folyam Szolnokon. = M. szárnyak. 25. 
1997.8-9. 
1942. 

254. Oroszi Antal: Ötven évvel ezelőtt... = Új 
honvédségi szle. 1997. 12. 58-67. 
Tisztképzés, 1945-1950. 

255. Markó György: A katonai tanintézetek a 
HM Kollégiuma előtt - 1952-ben. = M. 
honvéd. 1997.3.21-22. 

256. Piószeghy János: A hallgatók oktatásá
val, nevelésével foglalkozó szervek az 
Akadémián 1950-1975 között. = Nemzet-

266. Imre Mihály: A kereszténység védőbás
tyája. Egy irodalmi toposz XVI. századi 
változatai. In: Hagyomány és korszerűség 
a XVI-XVII. században. Eger, Heves m. 
Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz., 1997. 
217-233. (Studia Agriensia, 17) 

267. Bitskey István: A vitézség eszményének 
változatai a XVI-XVII. század fordulójának 
magyar irodalmában. In: Hagyomány és 
korszerűség a XVI-XVII. században. Eger, 
Heves m. Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz., 
1997.203-215. (Studia Agriensia, 17) 

védelmi egy. közi. 1997. 1. 251-294. 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 

257. Domoszlai Géza: Egy évfolyam a „Kili
án György Repülő Hajózó Tiszti Iskolá
ról (1953-1957). = M.'szárnyak. 25. 1997. 
218-223. 

258. Simon László: Vihar után... - Az MN Re
pülőkiképző Központjának tevékenysége 
1957-1961. = Top gun, 1997.7.24-27. 

259. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 
és a Bolyai János Katonai Műszaki Főis
kola jogelőd intézményeinek története. 
Szerk. Nagy László. Bp. Bolyai János 
Kat. Müsz. Főisk., 1997.89 p. 

260. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 
magalakulásának 30. évfordulója. = Bo
lyai szle. 1997.3. 183-196. 
Horváth János levelével. 

261. Vörös Béla: A híradó tisztképzés átala
kulása az elmúlt 50 évben. = Bolyai szle. 
1997.1.147-155. 

262. Szentkirályi Frigyes: Múltidéző emléke
zés. = M. honvéd. 1997. 21. 29. 
A soproni m. kir. Rákóczi Ferenc Honvéd 
Reáliskolai Nevelőintézet emlékünnepsége. 

263. A magyar királyi Görgey Artúr Honvéd 
Műszaki hadapródiskola története 1941-
1945. Összeáll. Major Norbert. Bp. Gör
gey A. Honvéd Mű. Hadapródisk. Baráti 
Kör, 1997. 90, 23, [68] p. 
Major Norbert: A hadapródok krónikása. 
[Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd 26. 22. 

264. Oláh Antal: Pedagógiai hagyaték. = Új 
honvédségi szle. 1997. 12. 82-90. 
Középfokú katonai iskolák. 

265. Parádi József: Rendvédelmi tisztképzé
sünk hagyományai. = Belügyi szle. 1997. 
4. 101-109. 

268. Tóth Ferenc: A Magyar Huszárok dicsé
rete Franciaországban, avagy Lancelot 
Turpin de Crissé gróf egy magyar vonat
kozású kiadatlan kézirata. = Fons. 1997. 
3. 253-300. 
Turpin de Crissé, Lancelot: Observations, sur 
le service des hussards et troupes legeres. 

269. Alapi Salamon Aurél: Lengyel pénz magyar 
csákóban. = Új Magyarország. 1997.62. 14. 
Külföldön állomásozó magyar huszárok 
támogatása Pest újjáépítéséhez az 1838-as 
árvíz után. 

A katonai neveles es a hagyományápolás törtenete 
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270. Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori 
lelkészeinek szolgálati viszonyai 1848-
49-ben. = Hadtörténelmi közi. 1997. 2. 
207-228. 

271. Gyfőri] Lfászló]: Negyvennyolc emléke. 
= M. honvéd. 1997. 51-52. 56-59. 

272. „Föl, föl vitézek..." [Összeáll.] Kedves 
Gyula, Szijj Jolán [et al.]. = M. honvéd. 
1997.11.4-9. 
Összeállítás az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 149. évfordulóján. 

273. Kossuth kalendárium, 1848-1998. Ösz-
szeáll: Dobai János. Bp. Kossuth Szöv., 
Kossuth Alapítvány, 1997. 196 p., [40] t. 

274. Mészáros Margit: A Magyar Honvé
delem Napja. Megemlékezés. = Bolyai 
szle. 1997.2.102-107. 

275. Szoleczky Emese: Légimódi lovagiasság. 
= M. honvéd. 1997.31.30-31. 
1915. orosz front. - Elesett ellenséges pi
lóták eltemetése katonai tiszteletadással. 

276. Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend első évti
zedének története. = Hadtörténelmi közi. 
1997. 1.49-83. 

277. 1956-1996. Szabadságharcos emlék
könyv. Szerk. Bányay László. Kogarah, 
Független M. Szabadságharcos Szöv., 
Ausztrália, 1996. 200 p. 

278. Szabó Mária: Az egyenruhás állampol
gár és az Innere Führung. = Új honvédsé
gi szle. 1997.7.28-37. 

279. Virág Miklós: Negyedszázad a nevelő-
munka szolgálatában. Az MH Humán 
Szolgáltató Központ és elődszervezetei
nek rövid története. 1972-1997. [Bp.] MH 
Humán Szolg. Közp., 1997. 55 p. 

280. Egri Magdi: Huszonöt éves a „Mód
szertani" . = M. honvéd. 1997. 8. 15. 

281. Varga József: Vannak-e hagyományai a 
katonai hagyományok ápolásának? = M. 
honvéd. 1997. 16.27. 

282. V[arga J[ózsef]: A csapattörténeti emlé
kekért. = M. honvéd. 1997. 16. 26-27. 

283. Rosonczy Ildikó: Emlékhelyek a Visztula 
mentén. = Új Magyarország. 1997. 62. 14. 
1848. 

284. Botos László: Erdély: Tiltásokkal szem
benézve. = Új Magyarország. 1997. 62. 16. 
1848-as emlékhelyek Székelyföldön. 

285. Márkus Zoltán: Honvédsír egy pusztai te
metőben. = Új Magyarország. 1997. 62. 16. 
Kisdém-puszta 

286. Tornay István: Évfordulók és szobrok 
viszontagságai Szlovákiában. = Új Ma

gyarország. 1997. 62. 19. 
1848. 

287. Guszton András: Délvidéki emlékmű
vek. = Új Magyarország. 1997. 62. 19. 
1848. 

288. Pataky Iván: Gondolatok egy kirándulás 
kapcsán. = Új honvédségi szle. 1997. 11. 
137-139. 
Az isonzói emlékhely. 

289. Kacsó Lajos: Tarvisiótól Doberdóig. 1-2. 
= M. honvéd. 1997. 32. 26-27., 33. 28-29. 
Emléktúra 

290. Makó Imre: Első világháborús emlék
müvek Hódmezővásárhelyen és határá
ban. = Hódmezővásárhelyi Szeremlei 
Társ. évkv. 1997.75-100. 

291. Nem tűnünk el nyomtalanul. [írta:] Papp Ti
bor [et alj = Hadifogoly híradó. 1997.3.1-5. 
Emlékműavatás a Hadtörténeti Múzeum 
udvarán. 

292. Végtisztesség a Donnál elesett magyar 
katonáknak. Felavatták a boldirjevkai em
lékhelyet. = M. honvéd. 1997. 30. 18. 

293. Rozgics Mária: Emlékmű a megtagadott 
katonákért. = Új Magyarország. 1997. 
169. l. ,9. 

294. És megszólaltak a harangok... Don-ka-
nyari memento. Összeáll. Kozma Tóth 
István. = Új honvédségi szle. 1997. 10. 
füzet. 20 p. 
Beszélgetés Szabó Péter hadtörténésszel: 
1-6. 

295. Erdős László: Megcselekedtük, amit 
megkövetelt tőlünk a haza. - - a Don ka-
nyari hadisírok gondozásáról. = Új Ma
gyarország. 1997. 163. l . ,5. 

296. Kovács László: A Veszprémi 31. Hon
véd Gyalogezred emlékművénél. = M. 
honvéd. 1997.50. 15. 

297. Lundvik, Jan: Wallenberg emlékére. Buda
pest, 1997. július 6. = História. 1997.8. 32. 
Wallenberg-emlékpark felavatása alkal
mából tartott beszéd. 

298. Emléktábla avatás és jubileumi évfor
dulók. Összeáll. Nagy László. = Bolyai 
szle. 1997.2. 139-161. 
Farkas Tivadar vőrgy. Kelenhegyi Emil 
ny. ddtbk, Kerényi József ezds., Bisi Ti
bor ny. ezds. beszéde. - A Kossuth Aka
démia megalapításának 50. évfordulója. 

299. Boros Géza: Emlékmüvek '56-nak. Bp. 
1956-os Intézet, 1997.286 p. 

300. Boros Géza: Emlékművek '56-nak. = 
Kritika. 1997. 11.23-25. 

— 907 — 



A haditechnika története 

301. Fegyverek története. = Rubicon. 1997. 7. 
50 p. 

302. Fegyvertörténeti kislexikon. Középkor, 
kora újkor. [Összeáll.] Te mes váry Ferenc. 
= Rubicon. 1997. 7. Mell. I-VI. 

303. Tokaji Zsolt: A régi Kína fegyverei. Bp. 
Zrínyi, Terebess, 1997. 155 p. 
Ism: Büki Péter. = Új honvédségi szle. 
1998.9. 146-147. 

304. Tokaji Zsolt: Bombák és aknák a régi 
Kínában. = M. honvéd. 1997. 28. 26-27. 

305. Makkai László: A technika századai. 
Válogatott tanulmányok. Összeáll. Gazda 
István. Bp. Akadémiai K., 1997. 203 p. 

306. Borhy László: Római erödépítészet. A 
castrumtól a limesig. = Rubicon. 1997. 3-
4. 42-46. 

307. Domokos György: Az olasz várépítészet 
és alkalmazása a magyar végvári rendszer 
kiépítésében. In: Hagyomány és korszerű
ség a XVI-XVII. században. Eger, Heves 
m. Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz., 
1997. 179-202. (Studia Agriensia, 17) 

308. Koppány Tibor: A magyarországi végvá
rak építési szervezete a XVI-XVII. szá
zadban. In: Hagyomány és korszerűség a 
XVI-XVII. században. Eger, Heves m. 
Múz. Szervezet, Dobó I. Vármúz. 1997. 
153-177. (Studia Agriensia, 17) 

309. Harda V. Balázs: Ahonnan a „csodát" 
irányították. A doveri alagútrendszer tör
ténete. = Top gun. 1997. 11. 56-60. 

310 Toll István: A számszeríj. = Rubicon. 
1997.7.7-11. 

311. Szölőssy Gábor: A kéziíj. = Rubicon. 
1997.7. 11. 

312. Erdélyi István: Über den sogenannten 
Säbel Karls des Grossen. = Acta archaeol. 
Acad. Sei. Hung. 1997. 1-3. 267-272. 
Az u.n. Nagy Károly szablya. - Magyar 
fejedelmi fegyver, 900 körül. 

313. Vígh István: Az oszmán-török kard mű
vészete. 1-2. rész. = Militaria. 7-8. 1997. 
236-240., 278-283. 

314. Veszprémy László: Középkori követők. 
Tüzérség lőpor nélkül. = Rubicon. 1997. 
7. 12-15. 

315. Kelenik József : A csatamezők új hősei. A 
lőfegyverek forradalma. = Rubicon. 1997. 
7. 19-22. 

316. Nemcova, Zuzana: Delá a pušky z Brati
slavy. Začiatky výroby strelných zbraní. = 

Historická revue. 1997. 7. 6-7. 
Ágyúk és puskák Pozsonyból. A lőfegy
vergyártás kezdetei. 

317. Domokos György: A kassai királyi had
szertár fegyverzete és felszerelése a XVI-
XVII. századi invertáriumok tükrében. = 
Hadtörténelmi közi. 1997. 4. 667-747. 

318. Domokos György: Agyúk, mozsarak, 
gránátok. Buda ostroma, 1686. = 
Rubicon. 1997.7.23-25. 

319. Csikány Tamás: Tüzérség a 19. század 
első felében. = Rubicon. 1997. 7. 26-27. 

320. Kovács Vilmos: A Magyar Királyi Hon
védség vegyi harcanyaggal töltött tüzér
ségi lövedékei 1913-1944. = Hadtörté
nelmi közi. 1997. 3. 523-550. 

321. Kovács Vilmos: Olasz-magyar együttmű
ködés a tüzérségi lőszerek terén. (1929-
1944). = Haditechnika. 1997. 2.6-9. 

322. Zamorani, Massimo: Ferenc Jóska 
ágyúival. [Ford.] Bartók Béla. = Új hon
védségi szle. 1997. 12.68-71. 
Az olasz hadsereg technikai felszereltsége 
a második világháborús hadbalépésük 
idején. 

323. Kedves Gyula: A hátultöltő puska. Új 
szakasz a fegyverfejlesztésében. = Rubi
con. 1997.7.28-30. 

324. Horváth János: A simacsövű fegyverek 
reneszánsza. = Militaria. 7. 1997. 241-243. 

325. Horváth János: A golyószóró első harcá
szati alkalmazása. = Haditechnika. 1997. 
3.40. 

326. Horváth János: A német 98k Mauser ka
rabélyok ismertebb kódjelei. = Militaria. 
6. 1997. 194-198. 

327. Borús József: Sturmgewehr. A második 
világháború legendás fegyvere. = 
Rubicon. 1997. 7. 36-38. 

328. Horváth János: A magyar kir. csendőr
ség kézi lőfegyverei, 1883-1945. = 
Militaria. 8. 1997.272-273. 

329. Lengyel Ferenc: A harckocsi. Mozgó 
erődök a harctereken. = Rubicon. 1997. 7. 
39-44. 

330. Magyar páncélosok a II. világháborúban. 
= Modell és makett extra. [2.] 1997. 30 p. 

331. Horváth Csaba: Toldi, Túrán, Tas. Ma
gyar harckocsik a második világháború
ban. = Rubicon. 1997. 7. 45-47. 

332. Bonhardt Attila: Tigris angyalbőrben. 
Pz. VI.E. Tiger-I nehézharckocsik a Ma-
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gyár Királyi Honvédség kötelékében. = 
Haditechnika. 1997. 2. 45-47. 

333. Józsa Béla: Tigrisek és bajtársak. = 
Militaria. 6. 1997. 181-193. 

334. Schmidt László: A Pz-IV típusú német 
harckocsi. 1-2. = Haditechnika. 1997. 2. 
55-59., 3. 50-52. 

335. Kiss Sándor: A páncélosok jelentősége 
és technikai fejlődése a Magyar Néphad
seregben 1958-tól. Tn: A magyar harcko
csizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 
80 éve című konferencia és kiállítás anya
ga. 1996. október 4. Bp. HM Okt. és Tu
dományszervező Főo., 1997. 33-38. 

336. Ballá Tibor: A gázháború, 1914-1918. 
(Szemle). = Limes. 1997. 3. 167-170. 
Der Gaskrieg, 1914-1918. Entwicklung, 
Herstellung und Einsatz chemischer 
Kampfstoffe. Bonn, Bernard u. Graefe, 
1996. 

337. Kiss Andrej: Nem merték kipróbálni a 
szuperbombát. = Népszava. 1997. 9. 10. 
1961. Kisérleti atombomba robbantás a 
Szovjetunióban. 

338. Borús József: Az SS-20 rakéták: rejtély 
és valóság. 1976-1977. = História. 1997. 
10.6. 

339. Baczoni Tamás: A „Berndorfer" roham
sisak. = Haditechnika. 1997. 2. 48-49. 

340. Baczoni Tamás: Gyalogsági ásók Ma
gyarországon 1875-től napjainkig. = Ha
ditechnika. 1997.4.53-55. 

341. Baczoni Tamás: Gyalogsági ásók Ma
gyarországon 1875-től napjainkig. = Mű
szaki katonai közlöny. 1997. 3. 36-44. 

342. Kenyeres Dénes: Német gyalogsági ásó. 
= Műszaki katonai közlöny. 1997. 3. 45-
48. 

343. Kenyeres Dénes: Utász tőr. = Műszaki 
katonai közlöny. 1997. 1. 21-25. 

344. Kenyeres Dénes: Az 1946 M. repülő
tiszti tőr. = Haditechnika. 1997. 3. 58-59. 

345. Haász Lőrinc: A rohamkések. = Mili
taria. 6. 1997. 199-201. 

346. Lukács László: A magyar hadseregben 
alkalmazott robbanóanyagok a századfor
dulótól napjainkig. = Új honvédségi szle. 
1997.5. 113-118. 

347. Horváth János: Az első magyar páncél
gépkocsik. = Militaria. 8. 1997. 274-277. 

348. Liptai János: A „Stugyer". = Bolyai szle. 
1997. 1.89-95. 

349. Villányi György: A császári és királyi 1. 
számú tábori benzin-elektro vasút. 

(Borgótiha-Dornavölgy, 1914-1918.) = 
Vasúthist. évkv. 1997. 228-244. 

350. Villányi György: A császári és királyi 1. 
számú tábori benzin-elektro vasút. 
(Borgótiha-Dornavölgy, 1915-1918). 1-2. 
rész. = Haditechnika. 1997. 3. 54-57., 4. 
64-67. 

351. Pest megyei és budapesti hidak. [Szerk. 
Tóth Ernő]. [írták: Gáli Imre et al.] Bp. 
Pest M. Állami Közútkezelő Kht., 1997. 
210p. 
Hídmérnöki konferencia, 38. (Budapest) 

352. Mészáros Károly: A Montgolfier testvé
rektől Ferdinand Zeppelinig. A katonai 
léghajózás története. = Új honvédségi 
szle. 1997.7.45-53. 

353. Ványa László: A léggömbök, léghajók és 
katonai alkalmazásuk. = Bolyai szle. 
1997. 1.70-85. 

354. Czigler Klára: Katonai vitorlázórepülés 
Magyarországon. = A repüléstörténeti 
konferencia közleményei. 1997. 71-76. 

355. Czigler Klára: Vitorlázó repülőgép mint 
csodafegyver. = Aviator. 21. 1997. 10-13. 

356. Vajda Ferenc Antal: A Ju-86 bombázó
gép rövid története. = Haditechnika. 1997. 
1.75-78. 

357. Sárhidai Gyula: A Ju 86-osok magyaror
szági alkalmazása. = Haditechnika. 1997. 
4. 82-83. 

358. Punka György: A Ju-88 éjszakai vadász
gép változatai. = Haditechnika. 1997. 2.44. 

359. Punka György: Úgy hívták: „Üstökös", 
de „Ördögtojás"-nak" is nevezték. =Top 
gun. 1997. 3. 34-39. 

360. Punka György: Úgy szállt mint egy an
gyal, de az orrában négy gépágyú volt. = 
Top gun. 1997.4.34-39. 
Messerschmitt 262 V3 

361. Józsa Béla: Óriás a levegőben. = Mili
taria. 8. 1997.268-271. 
„Me 323" Gigant repülőgép 

362. Kővári László: A Luftwaffe Phantomja. 
-Top gun. 1997. 10.42-47. 

363. Punka György: Tört szárnyú „Fecskék". 
2. = Top gun. 1997. 5. 56-60. 

364. Kovács Béla: Az első napok. Folytatás a 
RT 95 Hosszúcsőrű Ráták c. cikkéhez. = 
A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei. 1997. 107-110. 

365. Sárhidai Gyula: P-38 Lightning. = Top 
gun. 1997. 5.'42-46. 

366. Poór Gábor: A Zéro. = A repüléstörténeti 
konferencia közleményei. 1997. 77-82. 
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367. Potencsik Erika: Kamikazék. Öngyilkos 
akciók a tengeren. = Rubicon. 1997. 7. 
48-50. 

368. Spitfíre-ek az első arab-izraeli háború
ban, [írta:] Sz. L. = Haditechnika. 1997. 
3. 45-49. 

369. Sárhidai Gyula: A tények makacs dol
gok még a Spitfire esetében is. = Top gun. 
1997. 2. 52-53. 
Előzmény: = u.o. 1996. 11. sz. 

370. Siskov, Viktor: „Most már elmondható..." 
Egy amerikai „Sabre" (Szablya) Szamará
ban. = Haditechnika. 1997. 4. 77-78. 

371. Gál József: F-I00 Super Sabrék különle
ges feladatkörben. = Top gun. 1997. 12. 
40-42. 

372. Kővári László: „Darazsak" az Öböl
háborúban (F/A-18asok). = Top gun. 
1997. 12. 10-13. 

373. Simon László: 11-28 Beagle - frontbombá
zó. 1-2. rész. = Aviator. 19-20. 1997.22-23. 

374. Borús József: A MiG vadászgépek törté
nete. A „Tüzróka" ellopása - amerikai 
filmen. = História. 1997. 3. 26-28. 

375. Zsák Ferenc: Éles bevetésen. A MiG-15 
és kortársai a kínai és koreai háborúkban. 
= Aviator. 21. 1997.22-23. 

376. Zsák Ferenc: Ismét a MiG-15-ről. = A 
repüléstörténeti konferencia közleményei. 
1997.47-50. 

377. Gál József: A MiG-21-es típus magyar
országi története. 1-5. rész. = Top gun. 
1997. 7. 38-41., 8. 34-39., 9. 41-43., 10. 
40-41., 11.36-39., 12.36-39. 

378. Kővári László: A MÍG-21F-13. =Top 
gun. 1997. 7. 32-37. 

379. Kővári László: A MÍG-21PF. = Top gun. 
1997. 8. 30-33. 

380. Kővári László: A MÍG-21MF. = Top 
gun. 1997. 9. 34-40. 

381. Kővári László: A MiG-21 bisz. = Top 
gun. 1997. 10.34-40. 

382. Vajda Ferenc Antal: A Tu-4 bombázó
gép fejlesztésének háttere. = Haditechni
ka. 1997.4.67-70. 

383. Gál József: Tupoljev Tu-16 Badger. 
=Topgun. 1997.6.32-37. 

384. Gál József: Hegedűs a háztetőn. - Top 
gun. 1997.4. 10-11. 
A Tu-128-as vadászrepülőgép. 

385. Simon László: A Magyar Néphadsereg 
légierejének repülőgéptípusai, 1949-1956. 
= Top gun. 1997.2.22-25. 

386. Gibás Andor: Bücker Bü. 131 repülőgé

pek Magyarországon. 2. rész. 1948-1952. 
= M. szárnyak. 25. 1997. 82-87. 
1. rész. = u.o. 24. 1996.208-212. 

387. Zsák Ferenc: Az angolok „harmadik" 
szeme. = Top gun. 1997. 5. 12-17. 
A radar 

388. Sárhidai Gyula: A brit légvédelem harca 
a „megfagyott villámok" ellen. = Top 
gun. 1997.6.24-26. 
A V-l ésaV-2ellen. 

389. A Hitleri Németország és a Szovjetunió 
együttműködése a repülőgépgyártásban. 
[Irta:] Olivér. = Aviator. 21. 1997. 22-23. 

390. Winkler László: Repülőgépgyártás a 
győri MWG. RT üzemeiben. 1-2. rész. = 
Haditechnika. 1997. 3. 80-83., 4. 71-77. 

391. Winkler László: Repülőgépgyártás Győr
ben. = M. szárnyak. 25. 1997. 224-235. 

392. Zsák Ferenc: A Jak-18-as gyártása Esz
tergomban. = A repüléstörténeti konfe
rencia közleményei. 1997. 51-54. 

393. Farkas Gábor; Lajtai János: Székesfe
hérvár repüléstörténete. 1., A katonai légi 
bázisok kialakítása, és azok szerepe 1916 
és 1945 között. Székesfehérvár, M. Vete
rán Repülők Egy. Fejér m. Szervezete, 
1997. 190 p. 
Ism.: Kertész Gyula Béla. = Új honvédsé
gi szle. 1998.7. 158-160. 

394. Kenyeres Dénes: A kecskeméti repülőtér 
és a kecskeméti repülés története. 4. rész. 
1945-1956. 5. rész. 1957-től napjainkig. = 
Haditechnika. 1997. 1. 56-59., 3*72-76. 
1-3. rész. 1929-1945. = u.o. 1996. 2-4. sz. 

395. Szentesi György: Az első lépés a csilla
gok útján. 40 éves a gyakorlati űrkutatás. 
= Top gun. 1997. 10.58-61. 

396. Pesavento, Peter: Szovjet-orosz űrrepü
lőgép-programok 1957 és 1994 között. 
Ford. Arányi László. 3. rész. = Haditech
nika. 1997.2.62-65. 
1-2. rész. = u.o. 1995. 4., 1996. 4. sz. 

397. Sieche, Erwin F.: A megerősített 
TEGETTHOFF-osztályú csatahajó 35 cm-
es ágyúi. = Haditechnika. 1997. 1. 70-74. 

398. Csonkaréti Károly: Ausztria-Magyar
ország haditengerészetének 250 tonnás 
torpedónaszádjai. = Haditechnika. 1997. 
3.41-45. 

399. Csonkaréti Károly: A KAIMAN-osztá-
lyú cs. és kir. torpedónaszádok. = Hadi
technika. 1997.2.38-43. 

400. Csonkaréti Károly: A tengeralattjáró. = 
Rubicon. 1997.7.31-35. 
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401. Csonkaréti Károly: Osztrák-magyar ten
geralattjárók. 4-7. rész. = M. honvéd. 
1997. 33. 32-33., 35. 32-33., 38. 32-33., 
41.30-31. 
1-3. rész. = u.o. 1996. 46., 47., 49. sz. 

402. Sárhidai Gyula: Fogatlan acélcápák. = 
Top gun. 1997.4.48-53. 
„Nyugalmazott" tengeralattjárók 

403. Zsillé Péter Zsolt: Nagy idők tanúja. A 
New Jersey és kísérője. = Modell és ma-

407. Örök béke? Nagy európai békerendsze
rek. = Rubicon. 1997. 2. 50 p. 

408. Kardos Gábor: Békeszerződések a nem
zetközi jogban. = Rubicon. 1997.2. 10-11. 

409. Nagy Károly: Az államok közötti hatá
rok. = Rubicon. 1997. 2. 24-27. 
A nemzetközi jog elvei a határok megvo
násában. 

410. Kajtár István: C. S. S. „Alabama". 
(Adalékok a tengeri háborúk jogtörténe
téhez.) = Jura. 1997. 1. 14-20. 

411. Katona Katalin: A háborús bűnösök fe
lelősségre vonásának kérdései. (Jogi le
hetőségek és gyakorlat.) = Társadalom és 
honvédelem. 1997.2. 115-128. 

412. Pálffy Géza: Várfeladók feletti ítélkezés a 
16-17. századi Magyarországon. (A magyar 
rendek hadügyi jogkörének kérdéséhez.) -
Levéltári közlem. 1997. 1-2. 199-221. 

413. Hermann Róbert: A köpködős főhad
nagy, a lyukas zsebű százados, az önké
nyeskedő nemzetőr és a többiek. Hadbíró
sági és fegyelmi ügyek a VII. hadtestnél, 
1849. február-április. = Fons. 1997. 3. 
325-355. 

414. Hermann Róbert: A tizenhatodik aradi 
vértanú. Ludwig Hauk alezredes emléke
zete. = M. nemzet. 1997. 233. 9. 

415. Szenti Tibor: Tömeggyilkosság Hódme
zővásárhelyen 1919-ben. = Hódmezővá
sárhelyi Szeremlei Társ. évkv. 1997. 61-74. 

416. Sipos Péter: Horthy Miklós és a külö
nítményesek. Fehérterror, 1919. = Histó
ria. 1997. 4. 26. 

417. Gál Gyula: Légi bombázás és a nemzet
közi jog - a nagy háború tanulságai. Azok 
emlékének, akiket Debrecenben 1944. jú
nius 2-án és szeptember l-jén túléltem. = 
M. szárnyak. 25. 1997. 137-143. 

418. Szloboda János: Zen tán történt '44-ben. 

kett. 1997. 1. 12-13. 
Második világháborús csatahajó 

404. Bak József: Fejezetek a jugoszláv hadi
flotta történetéből 2. rész. = Haditechnika. 
1997. 1.66-68. 
1. rész. = u.o. 1996. 4. sz. 

405. Ferenczy László: Légsikló a Dunán. = 
Bolyai szíe. 1997.4. 127-129. 

406. Horváth János: Csendőrhajók a Balato
non. = Haditechnika. 1997. 2. 37. 

Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési 
Társaság, 1997. 233 p. (A Jugoszláviai Ma
gyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. 
Társadalmi és történelmi publicisztika, 1) 

419. Braham, Randolph L.: A népirtás politi
kája. A holocaust Magyarországon. 1-2. 
2. bőv. átdolg. kiad. Bp. Belvárosi Kvk., 
1997.2db(XLVIII, 1474 p.) 

420. The holocaust in Hungary - fifty years 
later. Ed. Randolph L. Braham, Pók Attila. 
New York, Columbia Univ. Pr. 1997. 783 p. 
A holocaust Magyarországon - ötven év 
távlatából. 
Ism.: Szita Szabolcs. = Századok. 1997. 6. 
1427-1430. 

421. Szekeres József: A pesti gettók 1945 ja
nuári megmentése. „A magyar Schindler" 
- Szálai Pál visszaemlékezései és más do
kumentumok alapján. Bp. Bp. Főváros 
Levéltára, 1997. 278 p. (Várostörténeti 
tanulmányok) 

422. Szita Szabolcs: A háborús embermentés 
nyugatmagyarországi történetéhez. = 
Holocaust füz. 7. 1997. 105-115. 

423. Lifton, Robert Jay: Náci orvosok. Az or
vosi eszközökkel történő emberölés és a 
tájirtás lékeitana. Pécs, Alexandra, 
[1997.] 542 p. 

424. Garzó Ferenc: Priebke újra bírái elé ké
szül. = Népszava. 1997. 69. 10. 

425. Ungváry Krisztián: A hír és ami mögötte 
van: SS-katonák és a nyugdíj. = Népsza
badság. 1997.26. 15. 
Hozzászólások: Számvéber Norbert, Ke
resztes Lajos: SS-nyugdíjak Magyaror
szágon. = u.o. 34. 11. 
Bayer József: Milliók emlékének arcul
csapása. = u.o. 37. 10. 
Czeglédi András: Az SS-katonák mint 
„gyilkosok". = u.o. 43. 11. 

A katonai jog, a háborús bűnök története 
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Várkonyi Endre, Tálas Géza: A Waffen 
SS - és egyebek. = u.o. 46. 15. 
SS-ek nyugdíja és felelőssége. = u.o. 50. 15. 

426. Kepecs Ferenc: Kárpótolják a Wehr
macht elítélt dezertőreit. = Népszava. 
1997. 115.9. 

427. Földvári Zsuzsa: A B-listás államfő. 
Waldheim új megvilágításban. = Heti 
világgazd. 1997. 42. 92, 94. 

428. Vincze Péter: Katyn árnyékában. A tö
meggyilkosság késői magyar áldozatai. = 
Új Magyarország. 1997. 220. 5. 
Orsós Ferenc, Mikó Zoltán 

429. Ungváry Krisztián: Szovjet jogsértések 
Magyarországon 1945-ben. = M. nemzet. 
1997.279. 16. 

430. Györkéi Jenő: Akiknek sírkereszt sem 
jutott... Honvédek tragédiája a Kárpátok
ban, 1944. október. = M. honvéd. 1997. 
24. 18. 

431. Györkéi Jenő: Akiknek nem jutott sírke
reszt... Hat magyar honvéd tragédiája. = 
M. nemzet. 1997.222. 10. 
Kárpátalja 

432. Mező Imre: Hol vannak a katonák? = M. 
nemzet. 1997.48.26. 
Tizenöt magyar katona tragédiája 1944 
októberében Gombolyagon. 

433. Hamar Imre: Olaszfalu hideg napjai. = 
Új Magyarország. 1997. 64. 9. 
1945. mára 23. 

434. Sipőcz László: Háború és nemi erőszak. 
(Szemle). = Klió, 1997. 1. 148-155. 
Massenvergewaltigung. Krieg gegen die 
Frauen. Hrsg. A. Stiglmayer. Frei burg, 
Köre Verl., 1993. 

435. Magyar nők elleni erőszak 1944-45-ben. 
[Közread, és bev.] Horváth Lajos. = Havi 
m. fórum. 1997.6.36-41. 

436. Mihály Mária: Kulturális Gulág? A má
sodik világháború alatt és azt követően 
elhurcolt értékek sorsa. = História. 1997. 
7. 33-34. 

437. Nagy Ida: Magyar műtárgyak orosz ha
difogságban. Folytatódnak a tárgyalások a 
II. világháború során elhurcolt műkincsek 
visszaszolgáltatásáról. = Népszava. 1997. 
64.6. 

438. Mravik László: Zabra megy a játék. Ma
gyar műkincsek Oroszországban. [Ripor
ter:] Szőnyei Tamás. = M. narancs. 1997. 
12.6-7. 

439. Szita Szabolcs: A svájci bankok és a ho
locaust. Az áldozatok vagyona Svájcban. 

= História. 1997. 1. 17-18. 
440. Stark Tamás: A svájci alvó bankbetétek. 

= História. 1997 7. 10-11. 
441. Az alvószámlák és a nácik aranya. [írta:] 

N. F. B. = Élet és tud. 1997. 34. 1069. 
442. Oplatka András: A második világháború 

hosszú árnyéka. Vizsgálatok Svájc ellen -
svájci önvizsgálat. = M. nemzet. 1997. 39. 16. 

443. Böhm Agnes; Dési András: Kétszázti-
zenkét oldal: az arany és az ára. = Nép
szabadság. 1997. 114.20-21. 
Svájc és a Harmadi Birodalom pénzügyei. 

444. Jaszovszky László: Bárdossy László 
büntetőjogi felelősségéről. = Havi m. fó
rum. 1997.8.7-14. 

445. Györkéi Jenő: „A Magyar Köztársaság 
nevében!" A Legfelsőbb Bíróság ítéleté
nek hadtörténeti értelmezése a Jány-
üggyel kapcsolatban. = Új honvédségi 
szle. 1997. 11.94-100. 

446. Szabó Péter: Jány Gusztáv vezérezredes 
a népbíróság előtt. Politikai érdekek dik
tálták ötven éve a vádiratot. = M. nemzet. 
1997.222. 10. 

447. Szabó Péter: Jány Gusztáv vezérezredes 
a népbíróság előtt = Hadak útján. 455. 
1997.9-10. 

448. Szabó Péter: Jány Gusztáv. = Rubicon. 
1997. 8. Mell. III-VI. 

449. Szakács Sándor; Zinne r Tibor: A háború 
„megváltozott természete". Adatok és ada
lékok, tények és összefüggések. 1944-1948. 
Bp. Batthyány Társaság, 1997.445 p. 
Jogpolitika, perek a koalíciós időkben. -
Katonai vonatkozásokkal. 

450. Bílek, Jiri: Vojaci druhé kategórie. 
(Srovnání a činnosti vojenskýh jednotek 
využívaných k politické perzekuci v 
Československu, Madarsku a Polsku na 
počátku padesátých let.) = Historie a 
vojenstvi. 1997. 5. 73-93., 6. 57-86 
A politikai üldözésre létrehozott katonai 
egységek Csehszlovákiában, Magyarorszá
gon, Lengyelországban az 50-es években. 

451. Kahler Frigyes; Kiss Sándor, M.: Kinek 
a foradalma? Erőszakszervezetek 1956-
ban. A fordulat napja, ismét sortüzek, a 
nagy per. Bp. Püski, Kortárs Kvk., 1997. 
343 p. 

452. Kahler Frigyes; Kiss Sándor, M.: Az 
erőszakszervezetek és a forradalom - '56-
ról '56-ban; '56-ról '89-ben. = Kortárs. 
1997. 1. 104-
Előzmény: u.o. 1996. 4-12. sz. 
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453. Kahler Frigyes: Sortűz Szegeden 1956. 
október 26-án. = Szegedi műhely. 35-36. 
1996-97. 1-4. 14-27. 

454. Kahler Frigyes: A jogos forradalom. = 
Új horizont. 1997. 4. 50-57. 

455. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei doku
mentumai. 1/11. A baktalórántházi járás. 
Szerk. Dikán Nóra. Nyíregyháza, Jósa A. 
Múz., 1997.254 p. 

456. Krajczár Gyula: Megtorlás 1956 októbe
re után. = Új Magyarország. 1997. 1. 4., 
2. 5., 3. 5. 

460. Pálffy Géza: A rabkereskedelem és rab
tartás gyakorlata és szokásai a XVI-XVII. 
századi török-magyar határ mentén. (Az 
oszmán-magyar végvári szokásjog törté
netéhez). = Fons. 1997. 1.5-78. 

461. Lenkefi Ferenc: Francia hadifoglyok 
Győrben az első koalíciós háború idején 
/l794-1795/. = Győri tanúim. 19. 1997. 
169-178. 

462. Nagy Gábor: Francia katonák Pécsett, a 
napóleoni háborúk idején. = M. honvéd. 
1997. 10.26-27. 
Sebesült katonák 

463. Ballá Tibor: Rossz szomszédság török 
átok? Muzulmán menekültek magyar ka
szárnyákban az első Balkán-háború ide
jén. = Limes. 1997.3.59-69. 

464. Wiesenhofer, Franz: Gefangen unter 
Habsburgs Krone. K.u.k. Kriegsgefangen
lager im Erlauftal. 2. Aufl. Purgstall, 
1997.423 p. 
Foglyok a Habsburg birodalomban. Hadi
fogolytábor Erlauftalban. - Magyar vo
natkozások. 

465. Mravik Mihály: Kondoros hősi halottai 
és áldozatai a két világháborúban. Kondo
ros, 1997. 304 p. 

466. Emlékkönyv a II. világháború kisújszál
lási áldozatairól. Kisújszállás, Önkor
mányzat, 1997. 402 p. (Helytörténeti fü
zetek, 2) 

467. Matics Pál: Fájdalom és kegyelet. Szalk-
szentmárton, Önkormányzat, 1996. 27 p. 

468. Veress József: Rabszolgák voltunk... Egy 
elhurcolással végződő hadifogság törté
nete az első naptól az utolsóig. Mátészal
ka, Magánkiad., 1997.68 p. 

457. Jobbágyi Gábor: „Kegyelmet nem ké
rek". 1-3. rész. = Új Magyarország. 1997. 
27. 10., 33. 11., 39. 11. 
Angyal István pere. 

458. Halda Aliz; Gyenes Judit: Ami hiányzik 
a „Darázsfészek dossziéból". - - az 1958-
ban kivégzettek búcsúleveleiről. [Ripor
ter:] Kő András, Nagy J. Lambert. = M. 
nemzet. 1997. 137. 12. 

459. Szakolczai Attila: A hatodik koporsó. A 
megtorlás és a bosszúállás áldozatai. = M. 
nemzet. 1997. 138.7. 
1956. 

469. Gallusz László: Az élet poklában. Bács
kaiak vallomása az oroszországi hadifog
ságról. Újvidék, Jugoszláviai Magyar 
Művelődési Társaság, 1997. 203 p. (A Ju
goszláviai Magyar Művelődési Társaság 
kiskönyvtára. Elet- és korrajzok, 3) 

470. Hábel György: A tordai csatában eleset
tek. = M. fórum. 1997.56.7. 

471. Domokos József: Hadifogoly százezrek 
nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1997. 22.26-27. 

472. Ravasz István: Kétszázezren nem jöttek 
haza... Hadifoglyok Nyugaton. [Riporter:] 
Ábrán László. = M. nemzet. 1997. 96. 7. 

473. László Géza: A nyíregyháza-sóstógyógy
fürdői hadifogoly-fogadóállomás története 
(1950.) = Szabolcs-szatmár-beregi lvt. 
évkv. 12. 1997.381-407. 

474. Pro Patria. [A magyar királyi Légierő 
hősi halottai]. = M. szárnyak. 25. 1997. 
314-317. 

475. Pataky István: Repülőesemények a 
csendőrségi jelentések alapján 1944. au
gusztus 1-től október végéig. 2. rész. = A 
repüléstörténeti konferencia közleményei. 
1997.203-210. 

476. Jánkfalvi Zoltán; Mohos Nándor: Ame
rikai és angol repülőgép-veszteségek Ma
gyarország felett, 1944-1945. = A repü
léstörténeti konferencia közleményei. 
1997.29-46. 

477. Tálos Zoltán: Repülőgép-lezuhanások, 
kényszerleszállások Tolna megyében a II. 
világháborúban. = A repüléstörténeti kon
ferencia közleményei. 1997. 211-218. 

478. Bernád Dénes: Az USAAF vadászpilóta 
„ászai" által bejelentett, Magyarország, 

Veszteségek, a hadifogság története 
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ill. a környező térség felett elért légi
győzelmek listája. = A repüléstörténeti 
konferencia közleményei. 1997. 197-202. 

479. Tóth Ferenc: A Ju-88 Gl vadászgép ma
radványainak kiemelése a Balatonból. 2. 
= Haditechnika. 1997. 1. 64-65. 
1. rész. = u.o. 1996. 4. sz. 

480. Tóth Ferenc: Repülőgéproncs keresése a 
halastóban. = Haditechnika. 1997. 2. 49-51. 
Balatonlelle 

481. Tóth Ferenc: A szovjet Pe-2-es repülőgép 

485. Maár Ferenc Géza: Várad-ok: váraink a 
népvándorlás-korban. = Cibulák. 1997.4. 4. 

486. Maár Ferenc Géza: Őrhelyek a középkori 
Magyarországon. = M. honvéd. 1997. 20. 
28-29. 

487. Sereg András: Várak, lovagi tornák, lako
mák. Balaton környéki kalandozások a rég
múltban. = Népszabadság. 1997. 171.24. 

488. Rokay Péter: I. Ferdinánd és Becse 
(1526-1551). In: Habsburgok és Magya
rország a XVI-XVÍÍI. században. Tanul
mányok. Debrecen, 1997. 11-16. 

489. Dokumentumok az 1848-49-i forradalom és 
szabadságharc Békés megyei történetéhez. 
Összeáll, és a bevezetőt írta: Jároli József. 
Gyula, Békés M. Lvt., 1995. 511 p. (Forrás
kiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 16) 
Ism.: Hermann Róbert. = Századok. 1997. 
5. 1208-1211. 

490. Lehoczky Alfréd: Bükkalja és Dél-
Borsod a honfoglalás idején és a közép
korban. 1-3. Miskolc, Felsőmagyarország, 
1997. 3 db. (188, 227, 191 p.) 

491. Papp János: Adatok a Debrecen ellen 
intézett amerikai légitámadások esemény
történetéhez, 1944. június 2. - szeptember 
21. = A repüléstörténeti konferencia köz
leményei. 1997. 7-16. 

492. Ferenczy Károly: Tűnődés egy életművön. 
= Műemlékvédelem. 1997. 2. 108-112. 
Diósgyőr vára 

493. Bessenyei József: Diósgyőr vára és ura
dalma a XVI. században. Források. Mis
kolc, BAZ M. Lvt., Miskolci Egyet. Tör
ténelem Segédtud. Tanszék., 1997. (Ta
nulmányok Diósgyőr történetéhez, 2) 

494. Borbás Emese: Pap János diósgyőri fő
kapitány levelei /l664-1668/. = Levéltári 
évkv. 9. 1997.85-133. 

kiemelése a Balatonból. = A repüléstörténeti 
konferencia közleményei. 1997. 153-158. 

482. Tóth Ferenc: Amerikai repülőgép ma
radványai a föld alatt. = Haditechnika. 
1997.3.66-68. 

483. Tóth Ferenc: Elsüllyedt úszómüvek a 
bátai Duna-ágban. = Haditechnika. 1997. 
4.78-81. 

484. Kapronczay Károly: Az 1956-os magyar 
forradalom vesztesége. = Hévíz. 1997. 1. 
36-40. 

495. Kónya Péter: Eperjes az utolsó Habsburg 
ellenes felkelés korában. ín: Habsburgok és 
Magyarország a XVI-XVIN. században. 
Tanulmányok. Debrecen, 1997. 23-32. 

496. Gál Tibor: Az esztergomi királyi vár és a 
Pfalz helyreállítása a 2000. évig. = Mű
emlékvédelem. 1997.2. 127-130. 

497. Gyüre János: Szubjektív tapasztalatok és 
vélemények a gödi második világháborús 
hadi események kezdetétől az arcvonal 
községünkhöz érkezéséig. = Gödi alma
nach. 1997.41-51. 

498. Kovács István, B.: Gömörország. Tények 
és képek az egykori Gömör-Kishont várme
gyéről. Pozsony, Kalligram, 1997. 130 p. 

499. Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédse
reg Heves megyei származású tisztjei. In: 
Agria. Az egri Dobó István Vármúzeum 
évkönyve. 21-22. Eger, Dobó I. Vármúz., 
1997. 155-186. 

500. Mezősiné Kozák Éva: A hollókői vár kuta
tása. = Műemlékvédelem. 1997. I. 18-22. 

501. Id. Szinnyei József komáromi históriái. 
Szerk. Virág Jenő. Tatabánya, Komárom-
Esztergom M. Önkorm., 1997. 239 p. 
(Castrum könyvek, 5) 

502. Mácza Mihály: Komárom szerepe a du
nai hajózásban. = Limes. 1997. 1. 31-40. 

503. Horváth Csaba: Komárom, a katonavá
ros 1920-1945 között. = Limes. 1997. 3. 
119-133. 

504. Lágler Péter: Kórógy - egy kelet-szlavó
niai magyar falu és lakói a délszláv hábo
rúban. = Régió. 1997. 2. 121-162. 

505. Vityi Zoltán, W.: A szálkai fellegvár. = 
Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1997. 3. 
349-350. 
A mátészalkai vár. 

506. Bezerédy Győző: Mohács az 1848/49-es 

Helytörténet, vártörténet 
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események idején. = Janus Pannonius 
Múz. évkv. 41-42. 1996/1997. 63-70. 

507. Bendász István: Az 1848-1849-es sza
badságharc és a Munkácsi Görög Katoli
kus Egyházmegye. Ungvár, Kárpátaljai 
M. Kult. Szöv., 1997. 191 p. 

508. A pápai vár felszabadításának négyszáz 
éves emlékezete 1597-1997. A bevezető 
tanulmányt írta és az okmánytárat össze
áll. Pálffy Géza. A kötetet szerk. 
Hermann István. Pápa, Jókai Mór Városi 
Kvt., 1997. 188 p. 4 t. 
Ism.: Domokos György. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 3. 646-647. 

509. Lőcsei Gabriella: Öröm és bánat napjai Pá
pán, 1848-49-ben. = M. nemzet. 1997.62.19. 

510. Mecseki láthatatlanok, Pécs - 1956. Do
kumentumok és emlékezések. Szerk. és 
összeáll. Romváry Ferenc, Rozs András. 
Pécs, Pécs Története Alapítvány, 1997. 
279 p. 1 t. 

511. Böőr László: Adatok az '56-os forrada
lom Pest megyei történetéhez. [Kiad.] TÍT 
Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület. 
Bp. TIT, 1997. 197 p. 

512. Madaras Péter; Varga József: Piliscsaba 
Tábortól a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemig. Fejezetek a piliscsabail kato
nai táborok történetéből. Bp. Petit Real, 
1997. 115 p. 

513. Varga József: Honvéd-emlékszoba Pilis
csabán. = M. honvéd. 1997. 39. 22-23. 

514. Fegyó János: Az 1956-os forradalom 
eseményei Ráckevén. Ráckeve, Árpád 
Múz. 1997. 155 p. [14] t. (Ráckevei mú
zeumi füzetek, 4) 

525. Adorján Andor: Nagy katonák. Hanni
bál, Hunyadi János, Wallenstein Albert, 
Nelson Horace, Bernadotte János, Wel
lington herceg, Hoche Lázár, Blücher 
Gerhard, Szuwarov-Vaszilyevics, Klapka 
György, Garibaldi, Moltke, Görgey Ar
thur. Bp. Laude, 1997. 237 p. 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Bp. Karri
erek Kiadóhivatala, 1912. 
Ism.: Nagy Miklós. = Új honvédségi szle. 
1998.5. 143-146. 

526. Győri László: Seregek, katonák, hadve
zérek. 3-8. rész. = M. honvéd. 1997. 4. 
26-27., 9. 26-27., 22. 32-33., 30. 30-31., 

515. Bajontai Imre: Mi történt Sárváron 
1956-ban? = Vasi szle. 1997. 5. 657-666. 

516. Kiss Sándor, M.: Olvasókönyv. Forra
dalom Somogyban - 1956. Bp. Püski, 
1997.352 p. 

517. Dávidházy István: A soproni szórólöveg
laktanya. = Soproni szle. 1997. 2. 140-143. 

518. Lehoczky Alfréd: Szilvásvárad története. 
Középkor. Miskolc, Felsőmagyarország, 
1997.38 p. 

519. Tilcsik György: 1848 márciusa Szom
bathelyen. = Savaria fórum. 1997. 11. 4-5. 

520. A második világháború Szombathelyen, 
1944-1945. [Szombathely], Vas M. Hon
ismereti Egyes., Honvéd Hagyományőrző 
Egyes., [1997]. 6, 343 p. 24 t. (Emlék
könyv, 2) 

521. Kosztolánczy Tibor: Az amerikai 15. légi 
hadsereg háborús tevékenysége Szombat
hely légterében a II. világháború éveiben 
1944-1945. In: A második világháború 
Szombathelyen, 1944-1945. [Szombat
hely], Vas M. Honism. Egyes., HOHE, 
[1997]. 1-136. (Emlékkönyv, 2) 

522. Kenyeres István: A trencseni várbirtok és 
gazdálkodás a XVI. században. In: Ha
gyomány és korszerűség a XVI-XVII. 
században. Eger, Heves M. Múz. Szerve
zet, Dobó I. Vármúz., 1997. 123-139. 
(Studia Agriensia, 17) 

523. Tóth Ferenc: Vasiak a francia királyi 
hadseregben a 18. században. = Vasi szle. 
1997.3.303-308. 

524. Szurmay László: Egy nápolyi származá
sú várkapitány Veszprémben. = Veszpré
mi szle. 6. 1997. 14-24. 

40. 30-31., 45. 30-31. 
1-2. rész. = u.o. 1996. 38., 48. sz. 

527. Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főka
pitányok és főkapitány-helyettesek Ma
gyarországon a 16-17. században. (Minta 
egy készülő főkapitányi archontológiai és 
életrajzi lexikonból). = Történelmi szle. 
1997.2.257-288. 

528. Schmidt-Brentano, Antonio: Die öster
reichische Admirale. Bd. 1., 1808-1895. 
Osnabrück, Biblio Verl., 1997. XXVII, 
513 p. 
Osztrák tengernagyok. L, 1808-1895. 

529. Földi Attila: A Monarchia legeredmé-

Életrajzok, emlékezések 
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nyesebb vadászrepülői. = M. szárnyak. 
25. 1997.88-96. 

530. Tobak Tibor: A magyar katonai repülők az 
első világháborúban. 1-3. rész. = Top gun. 
1997. 10.27-29., 11.28-31., 12.29-31. 

531. Tobak Tibor: A nagy háború nagy vadá
szai. 9-19. rész. = Top gun. 1997. 1. 25-27., 
2. 35-37., 3. 25-27., 4. 25-27., 5. 27-29., 6. 
27-29., 7. 27-29., 8. 27-29., 9. 27-29. 
1-10. rész. = u.o. 1996. 2-13. sz. 

532. Józsa Béla: Vadászrepülők, hősök, em
berek. = Militaria. 5. 1997. 164-172. 

533. Pagáts Pál: Pilótasorsok - 1944. = M. 
szárnyak. 25. 1997. 166-168. 

534. Lucas, James: Hitler végrehajtói. A né
met hadigépezet vezetői 1933-1945. Pécs, 
Alexandra, [1997.] 231 p. 16 t. 

535. Pártok 1956. Válogatás 1956-os pártve
zetők emlékezéseiből. [Szerk. Körösi 
Zsuzsanna és Tóth Pál Péter]. Bp. 1956-os 
Int., 1997. 330 p. ('56) 

536. Schubert Katalin: Szembenézni a törté
nelemmel. Katonasorsok. Beszélgetések 
egykori és mai katonákkal. Bp. Kornétás 
K., 1997. 244 p. 
Ism.: Pataky Iván: Gondolatok egy inter
júkötet kapcsán. = Új honvédségi szle. 
1997. 11. 162-164. 

537. Allmayer-Beck, Johann Christoph: Der 
stumme Reiter. Erzherzog Albrecht, der 
Feldherr „Gesamtösterreichs". Graz, Wien, 
Köln, Verl. Štyria, 1997. 381 p. 161. 
A néma lovas. Albrecht főherceg, az 
„összosztrák" hadvezér. 
Ism.: Zachar József. = Hadtörténelmi 
közi. 1998.2.517-520. 

538. Kubassek János: Egy sikerfilm és a va
lóság. Portrévázlat századunk legjelentő
sebb magyar földrajzi utazójáról: Almásy 
Lászlóról. = Népszabadság. 1997. 27. 24. 

539. Szűcs József: Gróf „Abu Ramla" sivatagi 
akciói. = Top gun. 1997. 7. 16-17. 
Almásy László az „angol beteg". 

540. Antall József, id.: Menekültek menedéke. 
Emlékek és iratok. Összeáll. Kapronczay 
Károly. Bp. Mundus, 1997. 388 p. 
(Mundus - Emlékiratok) 
Ism.: Jelképek, menekültek, menedékek. 
= M. nemzet. 1997.290. 11. 

541. Bánki Vajk Emil: Attila hun király élete. 
[Bp.] Laude, [1997.] 572 p. 

542. K[ovács] I[stván]: Merényletek és ha
diterv. = Új Magyarország. 1997. 62. 14. 
Bem elleni merénylet. 

543. Koroknay Gyula: Hogyan lett testőr a 
három Bessenyei? = Szabolcs-Szatmár-
Beregi szle. 1997.4.410-412. 
Bessenyei Boldizsár, Bessenyei György, 
Bessenyei Sándor 

544. Acs Tibor: Bolyai János a bécsi császári
királyi mérnökakadémián 1818-1823. 4-7. 
rész. = Bolyai szle. 1997. 1. 37-60., 2. 21-
61., 3. 42-66., 4. 11-32. 
1-3. rész. = u.o. 1996. 1-3. sz. 

545. Acs Tibor: Bolyai János a bécsi császári
királyi mérnökakadémián, 1818-1823. Bp. 
Bolyai J. Kat. Müsz. Főisk., 1997. 180 p. 

546. Struna, Constantin: Scrilitori din grupa-
rea „Viata armatei". Colonel Ion Carpet 
(1928-1994). = Viata armatei. 1997. 3. 
28-29. 
A „Viata armatei" szerzői. Ion Carpet ez
redes. A román katonatiszt 1956-os ma
gatartásáról is. 

547. Robbins, Keith: Churchill. Bp. Akadémi
ai, 1997. 216 p.(Y könyvek) 
Eredeti cím: Churchill. 

548. Surányi Róbert: Churchill. = Rubicon. 
1997. 10.30-35. 

549. Hábl, Vlastimil: Záhodná nástenná mai
ba. Lev na trenčianskom hrade. = Histo
rická revue. 1997. 1.22-23. 
Oroszlán Trencsén várában. Csák Máté. 

550. Moldován Kristóf: A Nagyküküllő mel
lől a Parana vidékére. Az örmény szárma
zású honvéd tábornok: Czetz János. = Ba
rátság. 1997.5. 18-73. 

551. Kenyeres Dénes: Czecz János honvéd 
tábornok életrajza és haditettei. = Bolyai 
szle. 1997.2.96-101. 

552. Kovács István: A „Felföld tátija" avagy 
Dembinski altábornagy működése Felső-
Magyarországon. = Életünk. 1997. 3. 315-
332. 

553. Messenger, Charles: Hitler gladiátora. 
Sepp Dietrich vezérezredes - Panzergene
ral-Oberst der Waffen-SS - élettörténete. 
Debrecen, Hajjá és Fiai, 1997. 303 p. 32 t. 

554. Dobrovolsklij, S. L.: Afganisztáni tan
órák. (Egy szállítópilóta visszaemlékezé
sei). Ford. Fekete Gyula. = Haditechnika. 
1997.2.22-24. 

555. Domonkos István: Márciusi emlék. = Új 
Magyarország. 1997. 62. 18. 
1944. 

556. Eörsi László: Dudás József. = Rubicon. 
1997. 8. Mell. I-III. 

557. Duka Tivadar visszaemlékezései. Köz-
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zéteszi, bevezetőt írta: Hermann Róbert. = 
Fons. 1997.2. 149-178. 

558. Egressy Gábor törökországi naplója. 1849-
1850. Bp. Terebess Kft., [1997]. 273 p. 
(Terebess collection) 
Reprint. Eredeti kiad.: Pest, Kozma Va
zul, 1851. 

559. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Eich
mann, milliók gyilkosa. Bp. Merényi K., 
[1997.] 347 p. 

560. László Ágnes: Egy sors, egy század. 
Fábry Pál élete mozaikképekben. Bp. 
Magvető, 1997. 363 p. (Lassuló idő) 

561. Ellwood, Sheelagh: Franco. Bp. Akadé
miai, 1997.292 p. (Y könyvek) 
Eredeti cím: Franco. 

562. Harsányi Iván: Franco. = Rubicon. 1997. 
10.26-29. 

563. Baker, David: Adolf Galland. A Luft
waffe leghíresebb vadászpilótája. Debre
cen, Hajjá és Fiai, 1997. 383 p. 32 t. 
Eredeti cím: Adolf Galland. 

564. Gaulle, Charles de: Háborús emlékiratok. 
[Bp.] Kossuth, 1997. 2 db. (367, 423 p.) 
Eredeti cím: Mémoires de guerre. 

565. Shennan, Andrew: De Gaulle. Bp. Aka
démiai, 1997. 207 p. (Y könyvek) 
Eredeti cím: De Gaulle. 

566. Gazdag Ferenc: De Gaulle. A nagyság 
bűvöletében. = Rubicon. 1997. 10. 36-41. 

567. Kis Tibor: Amerikai titkos iratok De Gaulle-
ról. = Népszabadság. 1997. 81.6. 

568. Sükösd Mihály: Guevara halála. = Nép
szabadság. 1997. 238. 23. 

569. Kasza László: Sokakban él a világforra
dalmár mítosza. = Népszava. 1997. 246. 6. 
Guevara, Ernesto Che 

570. Garzó Ferenc: Visszatértek Kubába Che 
Guevara maradványai. = Népszava. 1997. 
169.9. 

571. Kacsó Lajos: Az áldott emlékű ezredes. 
Gidófalvy Lajos posztumusz kitüntetése. 
= M. honvéd. 1997.23.29. 

572. Goebbels, Joseph: Napló. [Vál. és szerk. 
Rátkai Ferenc, az előszót írta és a szöve
get jegyzetekkel ell. Ormos Mária.] 2. ki
ad. [Üllő], Metropolis Press; Bp. Intrada, 
1997.457 p. 
Eredeti cím: Tagebücher, 1924-1945. 

573. Ormos Mária: Hitler leghűségesebb híve 
Goebbels. = Rubicon. 1997. 10. 20-25. 

574. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés. = 
M. szle. 1997. 11-12.215-221. 
Megjelent a M. szemlében 1936-ban. 

575. Görgey Artúr. Nemzeti hős? Nemzeti ál
dozat? Kerekasztal-beszélgetés. [Vitave
zető:] Szunyogh Szabolcs. = Köznevelés. 
1997.30. 15-17. 

576. Hermann Róbert: „A tábornok úr kézi
pénztára". = Aetas. 1997. 1. 97-123. 
Görgei Artúr 

577. Hermann Róbert: A tábornok úr kézi
pénztára. = M. honvéd. 1997. 21. 34-35. 

578. Görgei Artúr szolnoki iratai 1848. au
gusztus 27 - szeptember 25. (október 4.) 
[Közread.] Hermann Róbert. = Hadtörté
nelmi közi. 1997. 1. 114-175. 

579. Kéri Edit: A kicserélt Görgei. [Riporter:] 
Kunszabó Ferenc. = Hunnia. 91. 1997.48-51. 

580. Alvó kém lehetett-e Görgei Artúr? Egy 
gondolatkísérlet nyomában. [Összeáll.] 
Schmidt Mária, Kormos Valéria. = M. 
nemzet. 1997. 39. 13. 
Kéri Edit: Ki volt Görgei? 1-2. Bp. 1996. 
című könyv kapcsán. 

581. Szarka Lajos: A tábornok bére. Hévíz, 
Önkorra, 1997. 175 p. 36 t. 
Gyulai Gaál Miklós élete. 

582. Halassy Géza: Tűzszerész-krónika. = M. 
honvéd." 1997. 34. 26-27. 

583. Halassy Géza: Halálmezők titkai. [Ri
porter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1997. 
20. 26-27. 

584. Pollmann Ferenc: A hadak útján. Her
mann Antal első világháborús visszaem
lékezései. = Limes. 1997. 3. 87-104. 

585. Ormos Mária: Hitler. 2. kiad. Bp. Pol
gár, 1997. 522 p. (Rejtett dimenziók) 

586. Knopp, Guido: Ne féljünk Hitlertől. Bp. 
M. Könyvklub, 1997. 322 p. 
Eredeti cím: Hitler. Eine Bilanz. 

587. Hitler. Szerk. Herbert Walther. 2. kiad. 
Pécs, Alexandra, 1997. 255 p. 
Eredeti cím: Der Führer. - Fényképgyűj
temény. 

588. Józsa Béla: A 007-es sorszámú párttag. 
= Militaria. 8. 1997. 253-263. 
Hitler, Adolf 

589. Petrova, Ada; Watson, Peter: Hitler ha
lála. A végső szó - Oroszország titkos 
archívumaiból. Debrecen, Aquila, 1997. 
238 p. 24 t. 

590. Horváth Pál: Egy pápai tüzér naplójából. 
[Közread.] Huszár János. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 3. 551-569., 4. 780-796.' 
Előzmény: = u.o. 1996. 2. 133-153., 3. 
138-161. 
1917. 
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591. Kozári Monika: Egy huszártiszt a főrendi
házban. = Élet és tud. 1997. 11. 323-325. 
Ivánka Imre 

592. Jámbor János: Visszakozz!... Frontnap
ló, 1942-1943. Bp. Libra, 1997. 64 p. 

593. Broucek, Peter: Karl I. (IV.) Der poli
tische Weg des letzten Herrschers der 
Donaumonarchie. Wien, Köln, Weimar, 
Böhlau Verl. 1997. 270 p. 
Ism.: Zachar József. = Hadtörténelmi 
közi. 1997.4.817-820. 

594. Szijj Jolán: Az utolsó királykoronázás 
Magyarországon. = M. honvéd. 1997. 1-2. 
26-27. 
Károly, IV. 

595. Keitel, Wilhelm: - - vezértábornagy visz-
szaemlékezései. [... az előszót, a tanul
mányt és a jegyzeteket írta: Sipos Péter]. 
Bp. Kossuth, 1997. 203 p. 
A Generalfeldmarschall Keitel: Ver
brecher oder Offizier? c. kiadás alapján. 
Ism.: Hovanyecz László: Hitler őrvezető 
irodistája. = Népszabadság. 1998. 11.8. 

596. Tűzszerészek írták... [írta:] Kelemen Gé
za, Szőke Lovas Antal. = M. honvéd. 
1997.29.22-23. 

597. Pataky Iván: Keressük a hősöket... = M. 
honvéd. 1997. 36. 22-23. 
Kiss József vadászpilóta 

598. Jotischky László: Klapka angol kereszt
fia. = Új Magyarország. 1997. 62. 17. 
1848 utáni emigráció Angliában. 

599. Dékány István: Ki volt Koncz Márton? = 
M. honvéd. 1997. 3. 28-29. 

600. Kopácsi Sándor: Egy zsaru útja a forra
dalomig. - -, Budapest egykori rendőrfőka
pitánya emlékezik. [Riporter:] Hovanyecz 
László. = Népszabadság. 1997. 247. 8. 

601. Kovács György: A harctér, 1915. Világ
háborús naplórészlet. Közzéteszi: Szili 
Ferenc. = História. 1997. 4. 34. 

602. Kovács István: A trabantos tábornok. 
[Riporter:] Kő András. = M. nemzet. 
1997. 69. 7. 
Kovács I. vezds., 1956-ban vezérkari főnök. 

603. Krúdy Gyula: Világos és Komárom. 
[Közzéteszi:] Fáy István. = Hadak útján. 
451. 1997.5-7. 

604. Kő András: A három testvér. A hadnagy 
halála. = M. nemzet. 1997. 173. 13., 215. 7. 
Laczkó Győző főhadnagy 

605. Kenyeres Dénes: Láhner György honvéd 
tábornok rövid életrajza és kitüntetései. = 
Bolyai szle. 1997.3. 130-134. 

606. Gosztony, Péter: Pál Maiéter „General 
der Revolution". = Schweizer Soldat. 
1997. 12.37-38. 

607. K[acsó] L[ajos]: A forradalom táborno
ka. = M. honvéd. 1997. 37. 16-17. 
Maiéter Pál 

608. Gosztonyi Péter: Kossuth-címer a Kilián 
laktanya főkapuján. Emlékek Maiéter Pál
ról. = M. nemzet. 1997. 207. 8. 

609. Kiss Zoltán: A forradalom honvédelmi 
minisztere. = Új honvédségi szle. 1997. 
10. 12-17. 
Maiéter Pál. - Ünnepi megemlékezés, Tököl 

610. Litván György: Nagy Imre meggyilkolt 
társai. = Népszabadság. 1997. 102. 23. 
Maiéter Pál 

611. Matolai Etele: Egy utásztiszt naplójából. 
Közzéteszi: Kenyeres Dénes. = Műszaki 
katonai közlöny. 1997. 4. 48-51. 

612. Kenyeres Dénes: Egy tiszt a zuhanó
bombázóktól. = M. szárnyak. 25. 1997. 
196-198. 
Mazák Károly repülő zászlós 

613. Mészáros Lázár törökországi naplója. 1. 
Közread. Kőhegyi Mihály. = Ártér. 1997. 
1.59-60., 62-64., 66-67. 

614. Móricz Lajos: Hadnagyi csillaggal. Visz-
szaemlékezés az 1943-1945-ös években 
történtekre. 1-2. rész. = Bolyai szle. 1997. 
2. 62-95., 3.67-117. 

615. Móricz Lajos: Régi tiszt az új hadsereg
ben. Visszaemlékezések az 1947-1953-as 
évekre. = Bolyai szle. 1997. 4. 33-61. 

616. Ormos Mária: Változás és állandóság 
Mussolini eszmevilágában. = Rubicon. 
1997. 10. 4-9. 

617. Horváth Endre: Szökés a Campo 
Imperatoréből. = Top gun 1997. 4. 28-33. 
Mussolini megszöktetése a Gran Sassoról. 

618. Dombrády Lóránd: Egy honvédelmi mi
niszter távozása. = Mozgó világ. 1997. 10. 
93-102. 
Nagybaczoni Nagy Vilmos 

619. Károlyfalvi József: Nagybaczoni Nagy 
Vilmos pályafutása. = Kapu. 1997. 5. 80-81. 

620. Tulard, Jean: Napóleon. Bp. Osiris, 
1997. 598 p. (Osiris könyvtár. Biográfia) 
Eredeti cím: Napóleon ou le mythe du 
sauveur. 

621. Pálos Géza: Ma már csak egy falu neve 
a térképen: ílovszkoje. [Riporter:] Szepesi 
József. = Top gun. 1997. 6. 60-63. 

622. Gyuszi László: Egy regényhős és mo
dellje. = Új forrás. 1997. 5. 57-65. 
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Pázmándy Gergely (1655-1711) és a Rá
kóczi-szabadságharc. 

623. Perjés Géza: A brjanszki erdő aljában. 
Harctéri élményeim 1942 augusztusától 
1943 októberéig. = Hadtörténelmi közi. 
1997.3.570-638. 

624. Petneházy Zalán: A kapitány palack
postája. [Közzéteszi:] K[acsó] L[ajos]. = 
M. honvéd. 1997. 37. 26-27. 
Aknaharc a Dunán - második világháború. 

625. Hermann Róbert: Mindig az elsők kö
zött. Poeltenberg Ernő, a szabadságharc 
tábornoka. Bp. M. Hadi Történetírást Tá
mogató Alapítvány, 1997. 150 p. (História 
militaris, 1) 
Ism.: Krámer Iván. = Új honvédségi szle. 
1998.3. 128-129. 
Zakar Péter: Az esküjéhez hü katona. = 
Aetas. 1998. 2-3. 274-276. 

626. Kenyeres Dénes: Poeltenberg Ernő lovag 
honvéd tábornok rövid életrajza és kitün
tetése. = Bolyai szle. 1997. 1. 61-64. 

627. Molnár András: A „rettenthetetlen" 
zászlótartó - Püspöky Grácián, 1817-1861. 
= Hadtörténelmi közi. 1997. 2. 286-295. 

628. Várkonyi Ágnes, R.: Kultusz és katarzis. 
= Liget. 1997. 1.3-14. 
II. Rákóczi Ferenc 

629. Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 
1940-1956. [Sajtó alá rend. Baráth Mag
dolna et al., szerk. Feitl István et al.] 1-2. 
Bp. Napvilág K., 1997. 2 db. (1122 p.) 
Ism.: Hovanyecz László: Egy diktátor ön
képe. = Népszabadság. 1997. 190. 10. 

630. Feitl István: A történelem ahogy Rákosi 
Mátyás látta. [Riporter:] V. Bálint Éva. = 
M. hírlap. 1997. 196. 13. 
Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940-
1956. c. könyv kapcsán. 

631. Feitl István; Sipos Levente: Amire Ráko
si (nem) emlékszik. Kötetben Sztálin leg
jobb magyar tanítványának memoárjai. 
[Riporter:] Kurcz Béla. = M. nemzet. 
1997.232. 16. 

632. Regéczy-Nagy László: A rehabilitált dan
dártábornok. [Riporter:] Schubert Katalin. 
= Új honvédségi szle. 1997. 8. 124-130. 

633. Ravasz István: Reviczky Imre katonai 
pályája. = Holocaust füz. 8. 1997. 81-86. 

634. Tőrös Balázs: A „Kis herceg" utolsó re
pülése. = Top gun. 1997. 5. 46-47. 
Antoine de Saint-Exupéry és gépének el
tűnése 1944. július 31-én. 

635. Albrecht Gyula: Savoyai diadala Zentá-

nál. = M. nemzet. 1997. 208. 23. 
636. Schellenberg, Walter: - - emlékiratai. 

Bp. Zrínyi, 1997.380 p. 
Eredeti cím: Memoiren. 

637. [Nemere István] Niemayer, Stefan: 
Schellenberg, a kémfőnök. Bp. Merényi, 
[1997.] 347 p. 

638. Az utolsó felderítés. Lejegyezte: Havasi 
István. = Új Magyarország. 1997. 162. 6. 
Schmidt József visszaemlékezése - 1918. 
okt. 26. Isonzói harcok. 

639. Simontsits Attila, L.: Captain John 
Smith. Cleveland, Lorantffy Care Center, 
1997. 14 p. 

640. Somos István: Én is voltam katona. Bp. 
KornétásK., 1997. 
Ism.: Pataky Iván: Háború alulnézetben. = 
Új honvédségi szle. 1997. 6. 158-160. 

641. Mező István: Aki a Don-kanyarból hozta 
vissza a fiúkat! = Országhatár. 1997. 1. 
38-39. 
Bártfai Szabó László 

642. Szabó Péter: A legidősebb tűzszerész. 
[Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 
1997.50. 16. 

643. Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938-
1940. Sajtó alá rend., szerk. Csiffáry Ta
más. Bev. és jegyz. Sipos Péter. Bp. Bp. 
Főváros Levéltára, Filum, 1997. 269 p. 

644. Szoleczky Emese: „Jó lenne már egy kis 
béke. Szántó Pál, doberdói fennsík, 1915. 
= M. honvéd. 1997. 25. 34-35. 

645. Bényei Miklós: Széchenyi István és Deb
recen. Tények és dokumentumok. Debre
cen, Csokonai K., 1997. 264 p. (Csokonai 
história könyvek) 
A tartalomból: A huszártiszt, 1820-1823. 
11-64. 

646. Szecsődi János: Tűzből mentett folyam
őrkincsek. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1997.9.20-21. 

647. Radzinskij, Edvard Stanislavovia: Sztá
lin. Bp. Európa, 1997. 717, 3 p. 20 t. 
Eredeti cím: Stalin. 

648. Radzinskij, Edvard: Sztálin. = Népsza
badság. 1997.238.27. 

649. Szuvorov, Viktor: Egy halálra ítélt ex-
hírszerző megmentése. Londoni beszél
getés - - val szökésről, kémkedésről, írói 
munkásságról. [Riporter:] Kun Miklós. = 
M. hírlap. 1997.238. 10. 

650. Tábor László: Életem katonaruhában. 
Élményeim 1943. okt. 4. - 1946. febr. 1-
ig. Békéscsaba, 1997. 56 p. 
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651. Horváth László: Mi az igazság Teleki 
Pál körül? Válasz Csicsery-Rónay István
nak - Ennek pedig véres következményei 
lettek. = Új Magyarország. 1997. 28. 9. 
Vita. Előzmény: = u.o. 1996. 288. 9. 

652. Kubassek János: A földrajztudós Teleki 
Pál halála nem rejtély. = Új Magyaror
szág. 1997.35.9. 

653. Lengyel Beatrix, Cs.: Garibaldi magyar 
ezredese. Teleki Sándor itáliai portréja. = 
História. 1997. 8. 30. 

654. Pollmann Ferenc: Tersztyánszky Károly 
lovassági tábornok 1915 szeptemberi fel
mentésének hátteréhez. = Hadtörténelmi 
közi. 1997.4.748-770. 

655. Thassy Jenő: Veszélyes vidék. 2. jav. ki
ad. Bp. Pesti Szalon Kvk., 1997. 470 p. 8 t. 

656. Vásárhelyi Miklós: Más volt. = Kritika. 
1997.2.24-25. 
Thassy Jenő: Veszélyes vidék. 

657. Kovács László, G.; Kamenec, Ivan: Josef 
Tiso. Dunaszerdahely, Nap, 1997. 174 p. 
(Arcképek kettős tükörben) 

658. Török Lajos György: Tűzszerész hősök 
nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1997. 14.21. 

659. Kun Miklós: Trockij. = Rubicon. 1997. 
10. 10-13. 

660. Györkéi Jenő: A parlamenter. = M. hon-

669. Ki csatája? Ütközetek, ostromok és csa
ták az ókortól napjainkig. Bp. Laude, 
1997. 73 p. (Puska, 3) 

670. Holmes, Richard: Csaták. Bp. Park, 
1997. 63 p. (Szemtanú, 31) 
Eredeti cím: Battle. 

671. A modem kor híres nagy csatái. Szerk. Peter 
Young. Pécs, Alexandra, 1997. 176 p. 

672. Bertényi Iván; Gyapay Gábor: Magyar
ország rövid története. Bp. Maecenas, 
1997.664 p. 
Ism.: Hermann Róbert. = Hadtörténelmi 
közi. 1997.4.771-779. 

673. Bergsmann, Stefan: Die Bildung von 
Bündnissen in Theorie und Geschichte. = 
Österreichische Militärische Zeitschrift. 
1997.3.243-254. 
Védelmi szövetségek elméletben és a 
történelemben. - Magyar vonatkozások. 

véd. 1997. 17.26-27. 
Utassy Lóránd 

661. Ravasz István: Két posztumusz vezérez
redes. = M. honvéd. 1997. 13. 26-27. 
Variházy Oszkár, Bakay Szilárd 

662. Csikány Tamás: Gróf Vécsey Károly meg
pecsételt sorsa. = Kapu. 1997. 3. 74-76. 

663. Isépy Dezső: Adalék 1944. október 15-e 
történetéhez. Veress Lajos vezérezredes
ről. = Kapu. 1997.4.84-85. 

664. Gosztonyi Péter: Vlaszov tábornok. Bp. 
Zrínyi K., 1997.240 p. 
Ism.: Nagy Domokos Imre. = Hadtörté
nelmi közi. 1998.2. 523-525. 
Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 1998. 
2. 142-145. 

665. Gelencsér Gyula: Werbőczy Imre török
verő hős emlékezete. - Honismeret. 1997. 
4.71-74. 

666. Nagy László: Kanizsa nagyhírű kapitá
nya: gr. Zrínyi György. = Zalai múzeum. 
7. 1997.23-26. 

667. Zrínyi Miklós válogatott levelei. [Vál., a 
szöveget gondozta és a jegyzteket írta 
Bene Sándor, Hausner Gábor]. Bp. Balas
si, 1997.328 p. 

668. Zsóka György: Az utolsó Udvarlaki Őr-
sereg 1944. március 18-19. = Bolyai szle. 
1997.3. 118-129. 

674. Jámbor János: Törpeállamok a történelmi 
Magyarország földjén. Gyarmati sors, önál
lóság, föderáció. Bp. Libra, [1997.] 143 p. 

675. Szabó Péter: Az erdélyi fejedelemség. 
Bp. Kulturtrade, 1997. 163 p. (Tudomány 
- Egyetem. Magyar történelem) 

676. Lexikon slovenských dejín. [írta:] Dušan 
Škvarna [et al.] Bratislava, Slovenské 
Pedagoégické Nakl., 1997. 357 p. 
Szlovák történeti kronológia és lexikon. -
Magyar vonatkozásokkal. 

677. Sajti Enikő, A.: Vihartépte történelmi 
szomszédságban. = Új Magyarország. 
1997.55. 10. 
A vajdasági magyarságról. 

678. Sallai János: História granicy wegier-
sko-polskiej = A magyar-lengyel határ 
története. Bp. Orsz. Lengyel Kisebbségi 
Önkorm., 1997.71 p. 

III. EGYETEMES ES MAGYAR HADTÖRTÉNELEM 
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679. Süli-Zakar István: Magyarország határai. 
= Limes. 1997.2.7-17. 

680. Miller, Stuart: Modern European history. 
2. ed. London, Macmillan, 1997. XXIX, 
497 p. 
Az újkori Európa története. - Magyar vo
natkozásokkal. 

681. Diószegi István: A hatalmi politika más
fél évszázada, 1789-1939. Bp. História, 
MTA Történettudományi Int. 1997. 477 p. 
(História könyvtár. Monográfiák, 4) 

682. Oroszország története. [Irta:] Font Márta 
[et al.] [Szerk. Szvák Gyula.] [Kiad.] 
ELTE Ruszisztikai Központ. Bp. Mae
cenas, 1997.689 p. 

683. Szvák Gyula: A Moszkvai Oroszország 
története. Bp. M. Ruszisztikai Int., 1997. 
170 p. 
Ism.: Osztovits Ágnes: Miért kell nekünk 
Oroszország? Szvák Gyula történész cá
rokról és alattvalókról, múltról és jelenről. 
= M. nemzet. 1997. 161. 12. 
Fehér Pál, E.: Az aktuális orosz történe-

691. Kalla Gábor: Hammurapi. Egy mezo
potámiai birodalom felemelkedésének 
krónikája. = Rubicon. 1997. 3-4. 8-13. 

692. Hegyi Dolores: Az ősi Perzsia. = 
Rubicon. 1997.3-4.69-71. 

693. Komoróczy Géza: A zsidó háború. A 
megmaradás alternatívái. = Rubicon. 
1997. 3-4. 55-62. 

694. Bíró Margit: On the presence of the 
Huns in the Caucasus. = Acta Orientalia. 
1997. 1-3.53-60. 
Hunok a Kaukázusban. 

695. Szilágyi Péter: A katonai demokrácia 
pszeudoállama. = Rubicon. 1997. 8. 4-6. 

696. Vikingek az Angolszász krónikában. Sajtó 
alá rend. és a bev. írta Rimaszombati Ká
roly. Szeged, JATE Történész Diákkör, 
1997. 60 p. (Documenta historka, 31) 

697. Tŕísková, Helena: Dejisko významých 
udalostí. Rímska provincia Panónia. = 
Historická revue. 1997. 7. 2-3. 
Jelentős események színtere. Pannónia ró
mai provincia. 

698. Papp Imre: Nagy Károly és kora. Debre
cen, Csokonai, 1997. 197 p. 1 t. (Törté
nelmi kézikönyvtár. Egyetemes történe
lem, 1) 

lem. = Népszabadság. 1997. 166. 11. 
684. Fulbrook, Mary: Németország története. 

2. kiad. Bp. Maecenas Kvk., 1997. 264 p. 
(Maecenas történelemi könyvek) 
Eredeti cím: A conside history of Germany. 

685. hin, Treumund E.: Svájc hadtörténelme a 
középkortól a hidegháborúig. = Új hon
védségi szle. 1997. 8. 44-60. 

686. Benke József: Az arabok története. Pécs, 
Alexandra, [1997.] 533 p. XLVIII t. 

687. Benke József: Az arab országok történe
te. 1-2. köt. Pécs, Alexandra, [1997.] 2 db. 
(1255 p., XCVIt.) 

688. Nagy László, J.: Az arab országok törté
nete a XIX-XX. században. Bp. Eötvös 
József K., 1997. 180 p. 

689. Goldschmidt, Arthur: A Közel-Kelet rö
vid története. Bp. Maecenas, 1997. 479 p. 
(Maecenas könyvek. Történelem) 
Eredeti cím: A consise history of the 
Middle East. 

690. Ágoston Gábor: Háború és béke az osz
mánoknál. = Rubicon. 1997.2.28-31. 

699. Dogaru, Mircea: Protoromâni si románi 
ín Basarabia istoricä si Transnistria (sec. 
IV-IX). Primele contacte eu maghiarii. 1-
2. = Revista de istorie militara. 1997. 1. 2-
5., 2. 2-5. 
Első kapcsolatok a magyarokkal, IV-IX. sz. 

700. Dogaru, Mircea: Romani ar(u)mâni si 
maghiari ín râzboiul bulgaro-bizantin din 
anii 894-896. = Revista de istorie militara. 
1997.3.2-6. 
Románok, örmények és magyarok a bol
gár-bizánci háborúban, 894-896 

701. Dogaru, Mircea: Românii Moldovei 
istorice ín momentul reluàrii odiseei 
maghiare (895-896). 1-2. = Revista de 
istorie militara. 1997. 4. 2-8., 5-6. 2-5. 
Moldvai románok története a magyar hon
foglalás korában. 

702. Homza, Martin: Posledné chvíle Velko-
moravskej ryse. Súmrak mojmírovskej 
dynastie. = Historická revue. 1997. 2. 4-6. 
A Nagymorva Birodalom utolsó pillana
tai. A Mojmír dinasztia alkonya. - Magyar 
vonatkozások. 

703. Kellner, Maximilian Georg: Die Ungarn
einfälle im Bild der Quellen bis 1150. 
Von der „Gens detestanda" zur „Gens ad 

A kezdetektől a XV. század végéig 
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fidem Christi conversa". München, Unga
risches Inst. 1997. 225 p. (Studia hun-
garica, 46) 
A magyarok betörései, a források tükré
ben, 1150-ig. 

704. Csorba Csaba: Árpád népe. Bp. Kultur-
trade, 1997. 193 p. (Tudomány - Egye
tem. Magyar történelem) 

705. Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörté
nete, 895-900. In: Honfoglalásunk előz
ményei. A XI. Magyar őstörténeti találko
zó és az V. Magyar történelmi iskola 
előadásai és iratai. Tapolca, 1996. Bp. Zü
rich, Zürichi M. Történelmi Egyes., 1997. 
116-137. 

706. „Affelett sokszor harcolást töttek". For
rások a Délvidék történetéhez. 1., Bölcs 
Leótól Nagy Szulejmán századáig. Szerk. 
Csorba Béla. Bp. Hatodik Síp Alapítvány, 
1997.255 p. 

707. Veress D. Csaba: István nagyfejedelem 
és Koppány herceg háborúja. A Veszp
rémnél 997-ben lezajlott sorsdöntő csata 
1000. évfordulójára. = Új horizont. 1997. 
3. 19-23. 

708. Bertényi Iván: Szent István és öröksége. 
Magyarország története az államalapítás
tól a rendiség kialakulásáig, 1000-1440. 
Bp. Kulturtrade, 1997. 213 p. (Tudomány 
- Egyetem. Magyar történelem) 

709. Segeš, Vladimír: Problematické žezlo Ladis
lava II. a Štefana IV. Vzdorokráli z vôle By
zancie. = Historická revue. 1997. 5. 6-7. 
II. László és IV. István problematikus jo
gara (uralma). Ellenkirályok Bizánc aka
ratából. 

710. Maalouf, Amin: A keresztes háborúk 
arab szemmel. Bp. Európa, 1997. 426 p. 
Eredeti cím: Les croisades vues par les 
arabes. 

711. Györkös Attila: Remete Péter szerepe az 
első keresztes háború meghirdetésében. 
(Szemle.) = Klió, 1997. 1. 40-48. 
Flori, Jean: Faut-il réhabiliter Pierre 
L'Ermite? = Cahiers de civilisation 
médiévale. 38. 1995. 35-54. 

712. Font Márta: A német lovagrand alkonya. 
Pécs,JPTE, 1997. 149 p. 

713. Schmidt, Tilmann: Fegyverszállítási tilalom 
és kereskedelmi háború a középkorban. = 
Debreceni szle./(1993). 1997.1.3-11. 

714. Négyesi Lajos: A muhi csata 1241. ápri
lis 11. = Hadtörténelmi közi. 2. 296-310. 

715. Fodor Mihályné: Miért vonultak vissza a 

mongolok Kelet-Közép-Európából? (Szem
le.) = Klió. 1997. 1.54-58. 
Rogers, S. Greg: An examination of his
torian explanations for the Mongol with
drawal from East Central Europe. = East 
European quarterly. 1996. 1. 3-26. 

716. Zsoldos Attila: Téténytöl a Hód-tóig. Az 
1279 és 1282 közötti évek politikatörté
netének vázlata. = Történelmi szle. 1997. 
1.69-98. 

717. Csukovits Enikő: Liliom és holló. [Az 
Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig]. 
Bp. M. Könyvklub, Helikon, 1997. 103 p. 
(Új képes történelem). (Officina Nova 
könyvek) 

718. Segeš, Vladimír: Pokorenie Omodejov-
cov. Rozhodnutie pri Rozhanovciach. 
Historická revue. 1997. 10. 6-7. 
Az Amadék megalázása. Döntés Roz-
gonynál. 

719. Süttő Szilárd: Cudar Péter árulása 1382. 
= Hadtörténelmi közi. 1997. 2. 311-321. 

720. Bréhier, Louis: Bizánc tündöklése és ha
nyatlása. 1-2. Bp. Bizantinológiai Intézeti 
Alapítvány, 1997. 2 db. (652 p.) (Varia 
Byzantina = Bizánc világa, 1 ) 
Eredeti cím: Vie et mort de Byzance. 

721. Veszprémy László: Bizánctól Sztam-
bulig. Konstantinápoly bukása és a ma
gyarok. = M. honvéd. 1997. 41. 32-33. 

722. Veszprémy László: A nikapolyi hadjárat és 
értékelése. = Iskolakultúra. 1997. 3.48-59. 

723. Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. The 
classical age 1300-1600. 2. ed. London, 
Phoenix, 1997. XII, 257 p. 32 t. 
Az Oszmán Birodalom. A klasszikus kor, 
1300-1600. - Magyar vonatkozásokkal. 

724. Dávid Géza: Oszmán-magyar kapcsola
tok a kezdetektől 1402-ig. (Szemle.) = 
Klió, 1997.2.83-85. 
Lerner, R.E.: Himmelvision oder Sinnen
delirium? 

725. Kisérdi Viktória: Jeanne d'Arc útja Dom-
remytől a máglyáig. (Szemle.) = Klió. 
1997.3.62-64. 
Contamine, Ph.: Un drame en trois actes. 
+ Chiffoleau, J.: Jeanne devant ses juges. 
= L'Histoire. 1997. 

726. Oslanský, František: Méty žoldnierskeho 
hajtmana. Ján Jiskra z Brandýsa a boj 
uhorskú korunu. = Historická revue. 1997. 
7.4-5. 
A zsoldosvezér célja. Brandysi Ján Jiskra 
és a magyar koronáért való harc. 
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XVr-XVri. század 

727. Székely György: Boroszlói feljegyzés a 
Dózsa-parasztháború visszhangjáról a 
Cseh Korona országaiban. In: Miscellanea 
fontium históriáé Europaeae. Emlékkönyv 
H. Balázs Éva történészprofesszor 80. 
születésnapjára. Bp. ELTE Bölcsészettud. 
Kar, 1997. 65-66. 

728. Várkonyi Ágnes, R.: Megújulások kora. 
[Magyarország története 1526-1711]. Bp. 
M. Könyvklub, Helikon, 1997. 103 p. (Uj 
képes történelem). (Officina Nova könyvek) 

729. Varga Mihály: A török-magyar háború 
és Nándorfehérvár elvesztése. = Új hon
védségi szle. 1997.3. 106-114. 
1520. 

730. Ugró Szilárd: Bízni mindhalálig. = Or
szághatár, 1997.20.42. 
Drinápolyi béke, 1547. 

731. Kelenik József: A drinápolyi béke. Egy 
hosszúra nyúlt fegyverszünet. = Rubicon. 
1997.2.31-32. 

732. Lénárt Sándor: A mezőkeresztesi csata 
(1596. október 22-26). = Új honvédségi 
szle. 1997. 6. 24-38. 

733. Kelenik József: A kanizsa-sormási ütkö
zet. 1600. október 7-13. = Zalai múzeum. 
7. 1997. 37-43. 

734. Muresanu, Camil: Epizód Bethlen Gábor 
Habsburg-ellenes háborújából. In: Habsbur
gok és Magyarország a XVI-XVIII. század
ban. Tanulmányok. Debrecen, 1997. 17-22. 

735. Nagy László: A végvári dicsőség virágko
ra és hanyatlása. In: Hagyomány és korsze
rűség a XVI-XVII. században. Eger, Heves 
m. Múz. Szervezet., Dobó I. Vármúz., 
1997.75-89. (Studia agriensia, 17) 

736. Hahner Péter: A vesztfáliai béke. = 
Rubicon. 1997.2.38-41. 

747. Barta János: A kétfejű sas hatalmában. 
[Magyarország története 1711-1815]. Bp. 
M. Könyvklub, Helikon, 1997. 95 p. (Új ké
pes történelem). (Officina Nova könyvek) 

748. Kalmár János: A hatalmi egyensúly jegyé
ben. Az utrechti békerendszer és a szatmári 
megegyezés. = Rubicon. 1997. 2.44-46. 

749. Egyed Ákos: Az erdélyi határőrrendszer 
kérdései az 1790-91.évi országgyűlésen 
és az udvar. In: Habsburgok és Magyaror-

737. Péter Katalin: Erdély a vesztfáliai béke
tárgyalásokon. = Rubicon. 1997. 2. 41-43. 

738. Gebei Sándor: II. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem külpolitikája (1648-1657). Eger, 
Líceum K., 1996. (Acta academiae paeda-
gogicae agriensis. Históriáé. Tom 23) 

739. Mrva, Ivan: Palatin proti cisárovi. Veše-
léniho sprisahanie. = Historická revue. 
1997. 10.8-10. 
Nádor a császár ellen. A Wesselényi-összeesküvés. 

740. Varga J. János: Árulók vagy túlélők? 
Veszprém és Kara Musztafa 1683. évi 
hadjárata. = Új horizont. 1997. 3. 12-16. 

741. Szita László; Seewann, Gerhard: A leg
nagyobb győzelem. Dokumentumok az 
1697. évi tötök elleni hadjárat és a zentai 
csata történetéhez. Pécs, Szigetvár, M. 
Tört. Társ. Déldunántúli cs., Szigetvári 
Várbaráti Kör, 1997. 368 p. 

742. Szita László: Magyarország felszabadu
lása a török megszállás alól. A zentai 
győzelem 300. évfordulójára. In: Somogy 
megye múltjából. Kaposvár, Somogy M. 
Lvt., 1997.45-48. 

743. Zachar József: A zentai csata emlékeze
te. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 
1997.42.24-25. 

744. Tóth István György: Karlócai béke, 
1699. = Rubicon. 1997. 2. 33-37. 

745. Nagy Balázs: Thököly két levele III. Já
nos György szász választóhoz 1684-ből. 
In: Miscellanea fontium históriáé Euro
paeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva törté
nészprofesszor 80. születésnapjára. Bp. 
ELTE Bölcsészettud. Kar, 1997. 117-120. 

746. Ugró Szilárd: Megy a kuruc, jön a la
banc. = Országhatár, 1997. 13. 42. 
Thököly-felkelés 

szag a XVI-XVIII. században. Tanulmá
nyok. Debrecen, 1997. 129-131. 

750. Ring Éva: Az 1797-re tervezett lengyel
magyar felkelés előtörténetéhez 1794 szep
temberéből. Verninac polgár véleménye Is
rael Warens emlékiratáról. In: Miscellanea 
fontium históriáé Europaeae. Emlékkönyv 
H. Balázs Éva történészprofesszor 80. szü
letésnapjára. Bp. ELTE BTK, 1997. 319-
324. 

XVIII. század 
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XIX. századtól 1914-ig 

751. Rumpler, Helmut: Eine Chance für Mit
teleuropa. Bürgerliche Emanzipation und 
Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. 
(Österreichische Geschichte. 1804-1914.) 
Wien, Ueberreuter, 1997. 672 p. 
Ausztria története. 8. köt. 1804-1914. 
Esély Közép-Európának. Polgári emanci
páció és az állam szétesése a Habsburg 
Monarchiában. 

752. Závodszky Géza; Hermann Róbert: Nem
zet születik. [Magyarország története 1815-
1849]. Bp. M. Könyvklub, Helikon, 1997. 
103 p. (Új képes történelem). (Officina 
Nova könyvek) 

753. Diószegi István: A bécsi kongresszus. = 
Rubicon. 1997. 2. 47-49. 

754. Ugró Szilárd: Ez a harc a végső. = Or
szághatár. 1997.21.42. 
Polgárháború Svájcban, 1847. 

755. Pete László: Az itáliai forradalom (1848). 
(Szemle.) = Klió. 1997.2. 101-104. 
Formichi, G.: 1848. La rivoluzione man-
cata. = Storia e dossier. 1995. 

756. Hermann Róbert: A magyar szabadságharc 
katonai esélyei. = Limes. 1997. 3. 7-28. 

757. Hermann Róbert: Kanizsa felszabadítása 
1848. október 3-án. = Zalai múzeum. 7. 
1997. 129-140. 

758. Hermann Róbert: A feldunai hadtest 
kapcsolata a politikai és katonai vezetés
sel az 1849. évi téli hadjárat időszakában. 
= Századok. 1997.5. 1101-1156. 

759. Hermann Róbert: Ellentámadás az év
fordulón. A téli hadjárat legnagyobb üt
közete. = Új Magyarország. 1997. 62. 16. 
Kápolna 

760. Kuczka Péter: A kápolnai csata. = Új 
Magyarország. 1997.62.16. 

761. Egyed Ákos: Az erdélyi románok 1848-
49-i forradalma. (Szemle.) = Klió. 1997. 
1.99-104. 
Neamfu, Gelu: Revolufia românilor din 
Transilvania 1848-49. Cluj Napoca, Ed. 
Carpatica, 1996. 

762. Sziklay Andor: Vakmerő diplomácia. 
Amerikai ultimátum egy magyar szabad
ságharcosért. Bp. Argumentum, 1997. 248 
p. 12 t. 
Koszta Márton honvédszázados. 
Eredeti cím: Daring diplomacy. The story 
of the first American ultimatum. 

763. Nyárádi Gábor: Júdáspénzért a bajtársa

kat... Adatok az Al másy-Nedeczky-szer
vezkedés történetéhez (1864). = Hadtör
ténelmi közi. 1997. 2. 229-285. 

764. Mason, John W.: The dissolution of the 
Austro-Hungarian Empire, 1867-1918. 2. 
ed. London, New York, Longman, 1997. 
126 p. (Seminar studies in history) 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlá
sa, 1867-1918. 

765. Diószegi István: A magyar érdekek ér
vényesülése az Osztrák-Magyar Monar
chia külplitikájában. = Múltunk. 1997. 1. 
3-27. 

766. Diószegi István: Bismarck, Andrássy és 
a balkáni válság 1875-1877-ben. = Száza
dok. 1997.3.557-622. 

767. Pataky Iván: Búrmagyarok avagy ma
gyar önkéntesek a búr háborúban. = M. 
honvéd. 1997. 15.26-27. 

768. Agstner, Rudolf: Österreich-Ungarns 
Rüstungsexporte 1900-1914 - in der 
Verwaltungspraxis des k.u.k. Aussen- und 
des Kriegsministeriums. = Österreichische 
Militärische Zeitschrift. 1997.2. 163-174. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiex
portja, 1900-1914. 

769. Rutkowski, Ernst: Die Briefe des Vor
stands der Militärkanzlei des Erzherzogs 
Franz Ferdinand, Major bzw. Oberst
leutnant Alexander Brosch von Aarenau, 
an den Thronfolger aus dem Jahren 1907 
bis 1911. 2. Die Briefe des Jahres 1908. 
In: Österreichische militärhistorische For
schungen. 4. H. Wien, Verl. A. Holz
hausens, 1997.84-123. 
Alexander Brosch von Aarenau őrnagy
nak ill. alezredesnek, Ferenc Ferdinánd 
fhg. katonai irodája főnökének a levelei a 
trónörököshöz, 1907-1911. 2. r. 1908. évi 
levelek. 

770. Pollmann Ferenc: A kaszinó-affér: hon
atyák kontra tisztikar. Adalékok a hadse
reg és a politika viszonyához az első vi
lágháború előestéjén. = Limes. 1997. 3. 
71-86. 

771. Ballá Tibor: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia katonai részvétele a Scutari-
válság rendezésében. = Hadtörténelmi 
közi. 1997.3.435-459. 

772. Spányi Endre: 1914 előzményei és az 
akkori magyar politika. = Havi m. fórum. 
1997. 10.90-94. 
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XX. század 

773. Magyarország a XX. században. 1., Po
litika és társadalom, hadtörténet, jogalko
tás. Főszerk. Kollega Tarsoly István. 
Szekszárd, Babits, 1996. 492 p. 100 t. 

774. Ujj András: A biztonságfelfogás változá
sai a XX. században. = Új honvédségi 
szle. 1997.2.30-41. 

775. Kovács Mária: A nemzeti önrendelkezés 
csapdája. = Rubicon. 1997. 2. 20-23. 

778. Kagan, Donald: On the origins of war 
and the preservation of peace. London, 
Pimlico, 1997. 606 p. (Pimlico, 227) 
A háború okairól és a béke megőrzéséről. 
- Ausztria-Magyarország első világhábo
rús szerepéről is. 

779. Zigány Árpád: Tolnai. A világháború 
története. Diplomáciai okiratok, hivatalos 
jelentések, szemtanúk hiteles följegyzései 
és eredeti adatok nyomán. 3. köt. 1914-
1917. Bp. Kassák, 1997.399 p. 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Bp. M. 
Keresk. Közlöny Hírlap- és Kvk.-váll., 
1915-1917. 

780. Hronsky, Marián: Pohyb vychondého 
frontu (august 1914 - máj 1915) a jeho 
dosah a ohlas na Slovensku. = Vojenská 
história. 1997. 1.23-32. 
A keleti front mozgása 1914 augusztus -
1915 május között. Hatása és visszhangja 
Szlovákiában. - Magyar vonatkozásokkal. 

781. Vincze Péter: Az elfelejtett csatatér. 
Csapataink a szkipetárok földjén. = Új 
Magyarország. 1997. 80. 7. 
1915.-Albánia. 

782. Jung, Peter; Blond, Kasper: Ein unbe
kannter Krieg, 1914-1916. Das k.u.k. 
Gesandtschaftsdetachement Teheran von 
Persien bis nach Wien. Wien, Stöhr, 1997. 
96 p. 
(Österreichische Militärgeschichte. Fg. 5. 
1997.) 
Ismeretlen háború, 1914-1916. A teheráni 
es. és kir. követségi különítmény útja Per
zsiából Bécsbe. - Magyar vonatkozások
kal. 

783. Paál Sándor: Az otrantói győzelem. = 
M. fórum. 1997.20. 16. 
1917. május 14-15. 

Nemzetiségi kérdés Európában a XX. 
században, szerepük a fegyveres konflik
tusok kirobbanásában. 

776. Kovács Mihály: „Rendezni végre közös 
dolgainkat..." Duna-völgyi összefogás. 
Bp. Szerző, 1997. 103 p. 

777. Ravasz István: Románia a két világhábo
rúban. 1-3. = M. honvéd. 1997. 32. 30-
31., 33. 30-32., 35. 30-32. 

784. Paál Sándor: Az otrantói győzelem 80. 
évfordulóján. = Új Magyarország. 1997. 
156.8. 

785. Juba Ferenc: A diadalmas otrantói ütkö
zet. = Kapu. 1997.6-7.77-84. 

786. Heindl, Hanns: Im Banne der Julier. Bd. 
3. Isonzó. Ein Fluss schrieb Geschichte. 
Villach, Kreiner, 1997.302 p. 
Isonzói csaták. - Magyar vonatkozások
kal. 

787. Sitta, Harald: Von Flitsch-Tolmein zum 
Piave. Militärische, politische und wehr
psychologische Aspekte der 12. Isonzó-
Schlacht. = Truppendienst. 1997. 4. 314-
319., 5., 6. 504-507. 
Flitsch-Tolmeintől a Piavéig. A 12. ison
zói csata katonai, politikai, katonapszi
chológiai vonatkozásai. - Magyar vonat
kozásokkal. 

788. Bencze László: Az éhség offenzíva. 
Észak-Itália, 1918. június 15. = Limes. 
1997.3. 105-118. 

789. Krausz Tamás: Forradalom vagy puccs? 
[Riporter:] N. Sándor László. = M. hírlap. 
1997.255.21. 
1917. 

256. Gosztonyi Péter: A bolsevik forradalom 
legendája. Petrograd polgárai nem észlel
ték a Téli Palota ostromát. = M. nemzet. 
1997. 287. 10. 

791. Vadász Sándor: Az 1917-es októberi 
orosz forradalom. (Szemle.) = Klió. 1997. 
3. 87-89. 
Quand la révolution russe ébranle le 
monde. = L'Histoire. 1997. 

792. Pipes, Richard: Az orosz forradalom 
története. Bp. Európa, 1997. 598 p. 
Eredeti cím: A concise history of the 
Russian revolution. 

1914-1918 
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793. Apokalipszis - 1917. írások az orosz for
radalomról. [Ford. Rajka Ágnes, Vári Er
zsébet, Zappe László, szerk., a jegyzete
ket és az utószót írta Szőke Katalin]. Bp. 
Európa, 1997. 439 p. 

795. Ormos Mária: Új rend a világban. Egy 
meghasonlott békerendszer. = Rubicon. 
1997.2. 13-19. 

796. Vigh Károly: Miért nehéz a megbékélés? 
Trianon és a magyar külpolitika alternatí
vái. = M. nemzet. 1997. 228. 6. 

797. Szarka László: A 20. századi Kárpát
medencei államhatárok kialakulásának tör
téneti hátteréről. = Limes. 1997. 2. 19-25. 

798. Suba János: A magyar-csehszlovák határ 
helyszíni megállapítása és kitűzése 1921-
1925 között. = Limes. 1997. 2. 29-41. 

799. Bacsa Gábor: A trianoni magyar-szerb
horvát-szlovén határ megállapításával 
kapcsolatos eljárás. = Zalai múzeum. 7. 
1997. 169-176. 

800. Bacsa Gábor: Határtörténelem. A tri-
plexek. 1-4. rész. = Országhatár. 1997. 
19-22.44-45. 
1921-1945. 

801. Ságvári Ferenc: Sopron és a nyolc tele
pülés magyar maradt! = Országhatár. 
1997.2.22. 

802. Zeidler Miklós: A Magyar Reviziós Li
ga. Trianontól Rothermere-ig. = Száza
dok. 1997. 2. 303-352. 

803. Kovács-Bertrand, Anikó: Der ungarische 
Revisionismus nach dem ersten Welt
krieg. Der publizistische Kampf gegen 
den Friedensvertrag von Trianon (1918-
1931). München, Oldenbourg Verl., 1997. 
318 p. (Südosteuropäische Arbeiten, 99) 
A magyar revizionizmus az első világhá-

813. Matanle, Ivor: A második világháború. 
Az előszót írták Viscount Montgomery, 
Manfred Rommel, John S.D. Eisenhower. 
A képanyagot összeáll. Anne Matanle. 
Bp. Merhávia, [1997.] 393 p. 
Eredeti cím: World war II. 

814. Vida László: Megtámadott támadó? A 
német-szovjet háború. = Heti világgazd. 

794. Swain, Geoffrey: The origins of the 
Russian civil war. London, New York, 
Longman, 1996. 296 p. 
Ism.: Ballá Tibor. = Hadtörténelmi közi. 
1998.3.749-750. 

ború után. Publicisztikai harc a trianoni 
békeszerződés ellen. 

804. Gyarmati György: A revízió alternatí
vája. A regionális integráció formaválto
zásai a magyar politikai gondolkodásban, 
1920-1944. = Limes. 1997. 2. 43-58. 

805. Ősz Gábor: Az 1920. évi lengyel-szov
jet-orosz háború története. = Tört. tanúim. 
5. 1997.83-94. 

806. Mann, Golo: Németország története, 
1919-1945. Bp. Balassi, 1997. 190 p. 
Eredeti cím: Deutsche Geschichte, 1919-
1945. 

807. Diószegi István: Brian és Stresemann. = 
Rubicon. 1997. 10. 17-19. 

808. Póczik Szilveszter: Hitler Európája, a 
nemzetiszocialista Európa-ideológiája. = 
Rubicon. 1997.5-6.62-66. 

809. Ktircz Béla: A II. világháború főpróbája. 
Guernica fája túlélte a Condor-légió bom
batámadását. = M. nemzet. 1997. 97. 16. 

810. Momryk, Myron: Hungarian volunteers 
from Canada in the Spanish civil war. 
1936-39. = Hung. stud. rev. 1997. 1-2. 3-
14. 
Kanadai magyar önkéntesek a spanyol 
polgárháborúban, 1936-39. 

811. Bán D. András: Az összeköttetés meg
szakad. Brit-magyar kapcsolatok 1938-
1941. = Rubicon. 1997. 1.40-42. 

812. Czeltler Antal: Teleki Pál és a magyar 
külpolitika, 1939-1941. Bp. Magvető, 
1997. 369 p. (Lassuló idő) 

1997.25.93-96. 
815. Szakoly Sándor: Egy sztálini parancs -

kommentár nélkül. = Szivárvány. 1997. 3. 
147-148. 

816. A Harmadik Birodalom hadviselése. Hit
ler hadseregének felemelkedése és össze
omlása. [Debrecen], Hajjá és Fiai K., 
1997.444 p. 
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Eredeti cím: Warfare of the Third Reich. 
817. Mader, Julius: Haramiák kincse. Debre

cen, Black and White, 1997. 216 p. 
Eredeti cím: Der Banditenschatz. 

818. Bán D. András: Angolszász tervek kelet
közép-európai konföderációk létrehozásá
ra a második világháború alatt. = Regio. 
1997.2. 102-119. 

819. Gosztonyi Péter: Hadüzenetek, háborúk, 
kiugrások. Fehér foltok Kelet-Közép-
Európa közelmúltjában. = M. nemzet. 
1997.71.8. 

820. Bíró László: Horvátország 1941-45-ben. 
(Szemle.) = Klió, 1997. 2. 143-147. 
Kisic-Kolanovic, N.: Die Partisanenbe
wegung und die kroatische Frage, 1941-
1945. + Sundhaussen, H.: Der Ustascha-
Staat: Anatomie eines Herrschaftssystems. 
= Österreichische Osthefte. 37. 1995. 

821. Józsa Béla: Merénylet Heydrich ellen. = 
Militaria. 6. 1997.202-207. 

822. Pagáts Pál: Olasz repülők a ködös 
Albion felett. = Top gun. 1997. 12. 28. 

823. Ambrose, Stephen E.: D-nap. 1944. júni
us 6. A partraszállás hiteles története. 

831. Magyarország a második világháború
ban. Lexikon A-Zs. Főszerk. Sipos Péter. 
Szerk. Ravasz István. Jav. és bőv. utánny. 
Bp. Peti Real, MHTT, Hadtört. Int. és 
Múz., 1997.599 p. 

832. Gosztonyi Péter: Magyarorlszág a máso
dik világháborúban. Sipos Péter és Ravasz 
István lexikonja. = M. nemzet. 1997. 101. 
10. 

833. Bystrický, Jozef: Slovensko v prevra-
tovych plánoch čs. MNO v Londýne 
(1941-1943). = Vojenská história. 1997. 
1.64-85. 
Szlovákia a londoni emigráns Csehszlo
vák Nemzetvédelmi Minisztériumnak a 
német uralom megdöntésére irányuló ter
veiben. - Magyar vonatkozásokkal. 

834. Szántó Mihály: A 2. magyar hadsereg 
IV. hadtestének részvétele a szovjet híd
fők felszámolására indított tevékenység
ben. = Nemzetvédelmi egyetemi közle
mények. 1997. 1.55-80. 

835. Szabó Péter: Korotoják 1942. augusztus. 
= Hadak útján. 453-455. 1997. 17-19., 5-
7., 7-8. 

Debrecen, Aquila, 1997. 688 p. 32 t. 
824. Badsey, Stephen: D-day. A partraszállás 

története a normandiai partoktól Francia
ország felszabadításáig. [Bp.] Ferenczy 
Kv.- és Lapk., 1997. 284 p. 

825. Harda V. Balázs: ... és a falak leomla
nak... Operation Jericho. = Top gun. 1997. 
9.58-61. 
Amiens bombázása, 1944. 

826. Józsa Béla: A híd túl messze volt. 
Arnheim, 1944. szeptember 17-25. = 
Militaria. 5. 1997. 145-163. 

827. Horváth Zoltán: a célpont: Amerika! 1-3. 
rész. = Top gun. 1997. 1-3. 54-55. 
Második világháborús német japán tervek. 

828. Horváth Zoltán: Anyahajók csatája, 
avagy a Mariana-szigeteki „nagy pulyka
lövészet". = Top gun. 1997. 6. 50-55. 
1944. június 19. 

829. Svájc második világháborús szerepéről, 
[írták:] Hugo Büttler et al. = Európai szem
mel. 1997. 3. 87-93., 95-109., 111-116. 

830. Sipos Péter: Svájc a második világhábo
rú idején. A semlegesség szigete. = Histó
ria. 1997.7.9., 12-15. 

Részletek Szabó Péter: Don-kanyar c. 
könyvéből. 

836. Regent Miklós Horthy, István Horthy 
and the Second World War. [Studies.] Ed. 
and introd. by N[ándor] F. Dreisziger. = 
Hung. stud. rev. 1996. 1-2. 5-84. 

837. Pütz, Pál: Miklós Horthy and Edmund 
Veesenmayer: Hungarian-German relat
ions after March 1944. = Hung. stud. rev. 
1996.29-42. 

838. Dreisziger, N[ándor] F.: Edmund 
Veesenmayer on Horthy and Hungary: an 
American intelligence report. = Hung, 
stud. rev. 1996. 1-2.43-65. 

839. Józsa Béla: Viharfelhők Budapest felett. 
1944. március 19. - 1945. február 11. = 
Militaria. 7. 1997. 217-231. 

840. Pataky Iván: Ami a „Frantic Joe I." légi 
hadművelet hátterében történt. = M. szár
nyak. 25. 1997.77-81. 

841. Ravasz István: Az erdélyi hadmüveletek 
1944 késő nyarán - kora őszén. 1. rész. = 
Hadtörténelmi közi. 1997. 3. 460-495. 
2-3. rész. = u.o. 1998. 2., 4. sz. 

842. Ravasz István: Erdély mint hadszíntér. 

Magyarország 1941-1945 

— 927 — 



Bp. Petit Real, 1997.288 p. 
Ism.: Györkéi Jenő. = Új honvédségi szle. 
1998.3. 130-131. 

843. Pongracz György: A duklai ütközet és a 
felvidéki magyarság. = M. fórum. 1997. 
24. 13. 

844. Jakus János: A Magyar Királyi Honvéd
ség IV. önálló hadteste és a belőle kifej
lesztett 3. hadsereg működése 1944. szep
tember 2-től október 5-ig terjedő időszak
ban. Bp. MH Humán Szolgáltató Közp., 
1997. 110 p., 15 t. (Honvéd tudósok, 25) 

845. Romania in World War II, 1941-1945. 
Red. Pétre Otu. Bucharest, Ins. for 
Operative-Strategic Studies and Military 
History, 1997.344 p. 
Románia a második világháborúban, 
1941-45. - Magyar vonatkozásokkal. 

846. Szabó Nándor; Szalipszki Péter: A má
sodik világháború harcai Kassa térségé
ben. 1944. december 3. - 1945. január 18. 
= Boje 2. sv. vojny v oblasti Kosic od 3. 
decembra 1944 do 18. januára 1945. = 
Tört. közlem. Abaúj-Torna várm. Kassa 
múltjából. 1997. 1. 178-219. 

847. Gosztonyi Péter: Budapest nyílt város? 
A németek vissza akartak jutni a Kárpá
tokhoz. [Riporter:] Kő András, Nagy J. 
Lambert. = M. nemzet. 1997. 155. 12. 

848. Pataky Iván: Budapest nyílt város? = M. 
honvéd. 1997.26.32-33. 

857. 20. századi egyetemes történet. 2. köt., 
1945-1995. Európa. Szerk. Diószegi Ist
ván, Harsányi Iván, Németh István. Bp. 
Korona, 1997.537 p. 

858. 20. századi egyetemes történet. 3. köt., 
1945-1995. Európán kívüli országok. 
Szerk. Diószegi István, Harsányi Iván, 
Németh István. Bp. Korona, 1997. 439 p. 

859. Paczkowski, Andrzej: Fél évszázad Len
gyelország történetéből, 1939-1989. Bp. 
1956-os Int., 1997.459 p. 12 t. 

860. Gazdag Ferenc: Franciaország története 
1945-1995. Bp. Zrínyi, 1996. 293 p. 
Ism.: Illés Valér. = Új honvédségi szle. 
1998. 1. 139-141. 

861. Melman, Josszi; Raviv, Dan: Igaz bará
tok. Az amerikai-izraeli szövetség valódi 
története. Bp. Osiris, 1997. 501 p. (Osiris 
könyvtár. Modern újságírás) 
Eredeti cím: Friends in deed. Inside the 

849. Ungváry Krisztián: A parlamenterek 
kálváriája. = M. nemzet. 1997. 25. 7. 

850. Ungváry Krisztián: Apokalipszis 1945. 
A német-magyar védősereg kitörési kí
sérlete. = Rubicon. 1997. 1. 43-44. 

851. Dokumentumok a budai vár 1945. évi 
ostromáról. [Közread., bev. és jegyz. ell.] 
Kókay György. = Tanúim. Bp. múltjából. 
26. 1997.221-249. 

852. Széchényi Viktor: Budapest ostroma -
Széchényi Viktor gróf feljegyzései. 2. 
[Közread., bev. és jegyz. ell.] Cs. Lengyel 
Beatrix. = Tanúim. Bp. múltjából. 26. 
1997.251-269. 
l. = u.o. 24. 1991. 175-231. 

853. Gosztony, Peter: Planung, Stellenwert 
und Ablauf der „Wiener Angriffs
operation" der Roten Armee 1945. In: 
Österreich 1945. Ein Ende und viele An
fänge. Graz, Wien, Köln, Verl. Štyria, 
1997. 131-144. (Forschungen zur Mili
tärgeschichte, 4) 

854. Ravasz István; Szabó Péter: Adalékok a 
béke napjához. = M. honvéd. 1997. 18-19. 
14-15. 

855. Ravasz István: Április 4-én nem ért vé
get a történet. Tolbuhin tévesen jelentett 
Sztálinnak. [Riporter:] Kő András. = M. 
nemzet. 1997.92.7. 

856. Ravasz István: Eljött a béke. Győztesek és 
legyőzöttek. = M. nemzet. 1997. 110. 9. 

U.S. - Israel alliance. 
862. Pető Andrea: Európa mindig máshol 

van. Illúziók, aspirációk és a második vi
lágháború utáni újrarendezés. = Rubicon. 
1997.5-6.67-68. 

863. Biztonságpolitika. [Kiad.] Stratégiai és 
Védelmi Kutatóint., M. Tört. Társ. Tanári 
Tagozata, ELTE Bölcsészettud. Kar. 
Szerk. és a ped. apparátust kész. Szabolcs 
Ottó. Bp. SVKI, 1997. 196 c. 
Ism.: Gazdag Ferenc. = Új honvédségi 
szle. 1998.5. 137-142. 

864. Hajina Lajos: Belépés csak meghívóval. 
Szövetséges ellenfelek. = Elet és tud. 
1997. 17.518-520. 

865. Hajina Lajos: Belépés csak meghívóval! 
Versenyfutás. = Élet és tud. 1997. 24. 
744-746. 

866. Gyarmati György: Magyar kálvária, fel
támadás nélkül. Egy csonka békerendszer 

1945-1997 

— 928 — 



fél évszázados ,jubileumán". = Rubicon. 
1997. 2. 4-9. 

867. Föglein Gizella: A magyar békeszerző
dés. = Élet és tud. 1997. 40. 1254-1255. 

868. Fülöp Mihály: Trianon II. vagy belépő
jegy Európába? - - történész az ötven évvel 
ezelőtt aláírt párizsi magyar békeszerződés
ről. = Népszabadság. 1997. 33. 17-18. 

869. Szász István: Ötven évvel ezelőtt írták alá 
a párizsi békét. = Népszava. 1997. 34. 6. 

870. Párizs: kevés remény, annál több félni
való. Összeáll. Vincze Péter, Jenik Péter. 
= Új Magyarország. 1997. 37. 11. 

871. Jakabffy Imre: Egy magyar Párizsban. 
[Riporter:] Sallai János. = Országhatár. 
1997.4.43. 

872. Kun Miklós: Baja és Pécs magyar város 
maradt. Sztálin és Tito utolsó moszkvai 
találkozása. = M. nemzet. 1997. 27. 16. 

873. Izsák Lajos: Elmaradt a bocsánatkérés. A 
benesi dekrétumok és a felvidéki magyar
ság tragédiája. = M. nemzet. 1997. 56. 10. 

874. Richly Gábor: Zsdanov másik arca. A 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság Finnor
szágban 1944-1948. = Századok. 1997. 2. 
489-498. 

875. Borhi László: A világ politikai kettésza
kadása és a hidegháború. = Rubicon. 
1997. 10. Mell. XIV-XVI. 

876. Okváth Imre: A Truman beszéd. = M. 
honvéd. 1997. 11.26-27. 

877. Okváth Imre: Sikertelen csábítás. Marshall-
terv. = M. honvéd. 1997. 24. 32-33. 

878. Dérer Miklós: A NATO születése. = 
Rubicon. 1997. 5-6. 87-89. 

879. Szemerkényi Réka: A Harmel-jelentés. A 
NATO biztonságplitikájának megújítása. 
= Rubicon. 1997.5-6.90. 

880. Szemerkényi Réka: A NATO a hideghá
ború után. = Rubicon. 1997. 5-6. Mell. 
IV-VII. 

881. Masseglia Olivér; Falussy József: Hogyan 
foglalta el Sztálin a kelet-európai országo
kat? (Szemle.) = Klió. 1997.2. 151-156. 
Courtois, S.: Comment Staline a occupe 
l'Europe de l'Est? = L'Histoire. 1995. 

882. Sperlea, Florin: Aparatul politic în 
armatele fârilor Europei Centrale si de 
Sud-Est (1944-1947). 1-2. = Revista de 
istorie militara. 1997. 1. 47-51., 2. 50-52. 
A politikai erők szerepe a hadsereg alakí
tásában Közép- és Délkelet-Európában, 
1944-1947. 

883. Okváth Imre: The peculiarities of Hun

garian military policy at the beginning of 
the cold war, 1945-1953. In: Armáda a 
spoločnost na Slovensku v kontexte európs
keho vývoja, 1948-1968. Bratislava, 1997. 
138-154. 
Magyarország katonapolitikája a hideg
háború első éveiben. 

884. Pataki István: Szovjet csapatok Magyar
országon. A 15. szovjet gárdahadosztály 
diszlokációja 1949-ben. = Új honvédségi 
szle. 1997.2.60-65. 

885. Horváth András: Political changes in the 
Central-European region and the Hungar
ian military policy between 1954-1963. 
In: Armáda a spoločnost na Slovensku v 
kontexte európskeho vývoja, 1948-1968. 
Bratislava, 1997.204-210. 
Politikai változások Közép-Európában és a 
magyar katonapolitika 1954-1963 között. 

886. Békés Csaba: Hidegháború, enyhülés és 
az 1956-os magyar forradalom. = Év
könyv/1956-os M. Forrad. Tört. Dok. Kut. 
Int. 5. 1996/1997.210-213. 

887. Kiss Sándor, M.: Kinek a forradalma? = 
M. nemzet. 1997.247.8. 

888. Ötvenhat októbere és a hatalom. Szerk. 
és a jegyzeteket kész. Horváth Julianna és 
Ripp Zoltán. Bp. Napvilág K., 1997. 324 
p. (A Politikatörténeti Intézet Levéltárá
nak kiadványai) 

889. Simon László: „Cselekedjék saját belátá
sa szerint!" A magyar légierő tevékenysé
ge az 1956-os forradalomban. = Top gun. 
1997.6. 18-23. 

890. Eörsi László: Felkelő csoportok harcai 
Budapesten 1956-ban. = Életünk. 1997. 
10. 1052- 1061. 

891. Eörsi László: Ferencváros 1956. A ke
rület fegyveres csoportjai. Bp. 1956-os 
Int., 1997. 339 p. ('56) 

892. Eörsi László: XIII. kerületi forradalom 
'56. = M. hírlap. 1997.261.6. 

893. Eörsi László: Civil fegyveresek. = Nép
szabadság. 1997.247.7. 

894. Eörsi László: A corvinisták a második 
szovjet támadás után. = Beszélő/(1996.) 
1997. 11.60-67. 

895. Számvéber Norbert: „Forgószél" a Cor
vin köz felett - 1956. = M. honvéd. 1997. 
42. 14-15. 

896. Beck Tibor, Germuska Pál: Forradalom 
a Bölcsészkaron. Bp. 1956-os Int., 1997. 
240 p. ('56) 

897. Filep Tibor: A vidék forradalma. In: Az 
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1956-os forradalom és szabadságharc. 
Szimpózium, 1997. októberi 1-12. Bp. K. 
Adenauer Alapítvány, 1997. 153-162. 

898. [Sereda, VáčeslavJ Szereda, Vjacseszlav: 
Szovjet döntéshozatal. 1956. október 23-
30. = Évkönyv/1956-os M. Forrad. Tört. 
Dok. Kut. Int. 5. 1996/1997. 49-52. 

899. Vincze Péter: Fegyverrel várt forrada
lom? Viharveszélyben: Hullám hadmű
velet. = Új Magyarország. 1997. 98. 8. 

900. Horváth Miklós: Forradalom és kibonta
kozás. In: Az 1956-os forradalom és sza
badságharc. Szimpózium, 1997. október 
11-12. Bp. K. Adenauer Alapítvány, 
1997.45-72. 

901. Györkéi Jenő; Horváth Miklós: A szov
jet katonai intervenció. 1956. november 4. 
= História. 1997. 8. 3-5., 8-9. 

902. Gosztonyi Péter: „Finita la commedia!" 
November harmadika a Kilián laktanyában 
és Tökölön. = M. nemzet. 1997. 257. 10. 

903. Kovács István: Szovjet katonai interven
ció, 1956. = Kortárs. 1997. 1. 76-80. 

904. Molnár György: Budapest második ost
roma. = M. hírlap. 1997.247.7. 

905. Molnár György: A Vörös Hadsereg ma
gyarországi hadjárata 1956-ban. = Be
szélő/f 1996.) 1997. 11.54-59. 

906. Kirov, Aleksandr Mihajlovič: A Szovjet 
Hadsereg és a magyar foradalom. Ford. 
Ságvári György. = Évkönyv/1956-os M. 
Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 5. 1996/1997. 
67-72. 

907. Gosztonyi Péter: Egy szovjet tábornok a 
magyar forradalomról. (Szemle.) = Klió. 
1997. 1. 125-139. 
Gribkov, Anatolij: Der Warschauer Pakt. 
Geschichte und Hintergründe des östlichen 
Millitärbündnisses. Berlin, 1995. 

908. Kramer, Mark: A Szovjetunió válasza az 
1956-os eseményekre. Ford. Somlai Katalin. 
= Évkönyv/ 1956-os M. Forrad. Tört. Dok. 
Kut. Int. 5. 1996/1997.73-92., 129-131. 

909. Kun Miklós: Másfajta oroszok 1956 
őszén. = M. hírlap. 1997. 247. 9. 
Rokonszenvezők a magyar üggyel. 

910. Pataki István: Szovjet-magyar katonai 
tárgyalások Moszkvában, 1957. január 28 
- február 1. között. = Múltunk. 1997. 1. 
112-130. 

911. Granville, Johanna: Megtorlás Budapes
ten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956-
1957. = Történelmi szle. 1997. 2. 191-217. 

912. Ash, Timothy Garton: Magyarország for

radalma negyven év távlatából. Ford. Gál 
Ferenc. = Rubicon. 1997. 1. 45-50. 

913. Musatov, V.: Moszkva és 1956. Viták 
1989-90 között a Szovjetunióban. = His
tória. 1997. 8. 10-12. 

914. Tischler János: A lengyel október és az 
1956-os magyar forradalom kölcsönhatá
sa. = Évkönyv/ 1956-os M. Forrad. Tört. 
Dok. Kut. Int. 5. 1996/1997. 118-131. 

915. Szidiropulosz, Archimedes: 1956. Görö
gök a forradalomban. Bp. Flaccus, 1997. 
189 p. 

916. Réti György: Egy olasz kötet az 1956-os 
forradalomról. (Szemle.) = Klió. 1997. 2. 
134-135. 
Ungheria 1956. La cultura si interroga. = 
Rubbettino, 1996. 

917. Kiss Zoltán: Lapok az osztrák-magyar 
katonai kapcsolatok 1956-os történetéből. 
= Új honvédségi szle. 1997. 3. 115-130. 

918. Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. de
cember - 1959. február. A magyar-ju
goszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-cso
port sorsa. Dokumentumok, [...gyűjt., 
vál., szerk., a bevezető tanulmányt írta: 
Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István]. 
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