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TANULMÁNYOK 

ZAKAR PÉTER 

PROTESTÁNS KATONÁK LELKI GONDOZÁSA 
A CS. KIR. HADSEREGBEN, 1773-1868 

Bevezetés 

Mária Terézia 1773. augusztus 18-án elrendelte a jezsuita rend feloszlatását, s ezzel a 
es. kir. hadsereg tábori lelkészi szervezete is átalakult.1 A feloszlatást megelőzően ugyan
is az uralkodónő gyóntatója, mint „capellanus maior" (Großkaplan), egyúttal az ezredek
nél és katonai intézeteknél alkalmazott tábori lelkészek elöljárója is volt. A jezsuiták be
folyásának a hadseregben történő visszaszorítása önmagában is komoly változásokat ho
zott a katonák vallási életében. A szervezeti kérdések rendezése érdekében az uralkodó 
1773. december 1-én elrendelte a tábori püspökség, egyházjogilag pontosabban fogal
mazva, az Apostoli Tábori Helynökség megszervezését. 1868-ig e püspökség irányítása 
alatt, az egy ezred = egy katolikus plébánia elv alapján biztosították a katonák vallásos 
igényeinek kielégítését.2 

A címben megadott témakör bővebb elemzését indokolja, hogy az eddig magyar 
nyelven megjelent munkák inkább csak röviden foglalkoznak ezzel az időszakkal.3 Az 
egyetlen részletekbe menő feldolgozás Julius Hanak kiváló munkája, amely először egy 
protestáns történeti évkönyvben, majd 1974-ben különlenyomat formájában is megjelent. 
Hanak főként a tábori püspökség ügyiratai között fellelhető, protestáns lelkészekkel kap
csolatos forrásokat használta fel, jelentős, új eredményeket érve el tanulmányának publi
kálása során.4 Legutóbb Claudia Ham foglalkozott ezzel a témával egy, az Osztrák Tábo
ri Püspökség történetét feldolgozó munkában.5 

Tanulmányunk elkészítését a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint a MÖB CH-, és a Klebelsberg 
Kuno ösztöndíj tette lehetővé. Köszönettel tartozunk a jegyzetekben megjelölt gyűjtemények munkatársainak 
is. Szeretnénk külön is kiemelni a Bécsben működő magyar levéltári delegátusokat, akiknek önzetlen segítsége 
jelentősen megkönnyítette munkánkat. Köszönettel tartozunk Szatmári Juditnak is, aki a Ráday Levéltárban 
található Harsányi-levelekre hívta fel figyelmünket, valamint Dr. Karl-Reinhart Traunernak, aki az Evange
lischer Rundbrief egyik különszámát bocsátotta rendelkezésünkre. 

Bielik, Emerich: Geschichte der k. u. k. Militär-Seelsorge und des Apostolischen Feld-Vicariates. Wien, 
1901.1-82. o. 

Taubinger Rezső: A protestáns tábori lelkészet múltjából. Protestáns Szemle, 1930. (a továbbiakban: 
Taubinger 1930) 568-570. o.; Csohány János: A magyarországi protestáns tábori lelkészet (1835-1918). In 
Alföldi Társadalom. 1994. (A szerkesztő bizottság elnöke: Simon Imre.) Békéscsaba, 1994. (a továbbiakban: 
Csohány 1994) 25-36. o.; Csohány János: Magyar protestáns egyháztörténet 1711-1849. Debrecen, 1994. 
139-145. o. 

[Hanak, Julius:] Die evangelische Militärseelsorge im alten Österreich. Herausgegeben von Kühnert, 
Wilhelm. Wien, 1974. 

Gröger, Roman-Hans - Harn Claudia - Sammer, Alfred: Zwischen Himmel und Erde. Militärseelsorge 
in Österreich. Mit einem Beitrag von Julius Hanak. Graz - Wien - Köln, 2001. (a továbbiakban: Ham 2001) 
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A protestáns katonák helyzete II. József toleranciarendeletét 
(1781. október 13.) megelőzően 

1781-et megelőzően a cs. kir. hadseregben hivatalosan csak katolikus hitélet folyt. A 
XVII. században a cs. kir. hadsereg kötelékében szolgálatot teljesítő protestáns segéd
csapatok számára szerződések biztosították a vallásszabadságot és ezzel együtt hitszóno
kaik megtűrését. A protestáns istentiszteletek azonban nem lehettek nyilvánosak és azo
kat a hadsereg keretein kívül kellett megtartani. Az uralkodó 1701-ben rendeleti úton 
szüntette meg a végvárak szabad protestáns vallásgyakorlatát, és ezzel az ellenreformá
ció kibontakozása - a katonai vezetés passzivitása mellett - a hadseregben is korlátozás 
nélkül érvényesülhetett.6 A Mária Terézia uralkodása alatti csendes, a nyílt vallásüldö
zést hivatalosan kerülő egyházpolitika nem volt azonos a vallási türelemmel a hadsereg 
kötelékein belül sem. A nyilvános protestáns istentiszteleteket ekkor sem engedélyezték 
a császári-királyi hadseregben. A Habsburgokat támogató francia protestáns katonák 
számára az 1750-es években csak csendben, énekszó nélkül, a szálláshelyükön tarthattak 
istentiszteletet.7 A capellanus maior több ízben sürgette a Cs. kir. Udvari Haditanácsnál, 
hogy a vegyes házasságokból származó gyermekeket kötelező jelleggel katolikus hitben 
kelljen felnevelni. A Haditanács 1756. május 20-án kelt válaszában kifejtette: a 
capellanus maior utasíthatná a főlelkészeket és a tábori lelkészeket, hogy katonai egyé
nek házassága esetén, az egybekelést megelőzően, mindkét nembeli gyermekekre vonat
kozóan követeljenek reverzálist.8 

Amikor a Splényi huszároknál szolgáló Gamsich főhadnagy engedélyt kért arra, hogy 
házassági szerződésének megfelelően, evangélikus iskolába küldje gyermekeit, a 
capellanus maior 1757. március 8-án kelt válaszában élesen ellenezte az engedély meg
adását.9 Csak a reverzális megadását követően kapott engedélyt az evangélikus vallású 
Wangenheim ezredes, hogy katolikus menyasszonyával összeházasodjon.10 Amikor egy 
százados felesége, Johanna Kapfmüllerin a katolikus ordináriusok óvása ellenére áttért a 
katolikusról a lutheránus hitre, a capellanus maior abból indult ki, hogy az osztrák örö
kös tartományokban és a cs. kir. hadseregben a westfáliai béke szabad vallásgyakorlatra 
vonatkozó rendelkezését sohasem engedélyezték.11 A Haditanács számára megküldött 
javaslata szerint az asszonyt a Haditanácson keresztül még egyszer meg kellene inteni, 
de ha az sem használ, akkor mindaddig fogságba kell vetni, ameddig vissza nem tér a 
katolikus hitre, 12 éves gyermekét pedig - azon időszakra - el kell tőle venni. Noha a 
konkrét esetről nincsenek további információink, feltételezhető, hogy a politikai és kato-

39^9 . o., v. ö. Ham, Claudia: Die evangelische Militärseelsorge von ihren Anfangen bis heute. In Evange
lischer Rundbrief: 1. Sondernummer/2000. 5-48. o. 

Melichár Kálmán: A katonai lelkészet az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregében (haditengeré
szeténél) és a Magyar Királyi Honvédségnél. Budapest, 1889. 49. o.; Csohány 1994 25. o. 

Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Kriegsarchiv (KA), Zentralstellen. Archiv des Apostolischen 
Feldvikariates (AAF). Korrespondenz mit dem Hofkriegsrat (HKR), Karton (Kt.) 1. 1753:25. 

Azaz hivatalos nyilatkozatot arról, hogy leendő gyermekeiket katolikus hitben nevelik' ÖStA KA AAF 
Korrespondenz mit dem HKR Kt. 1. 1756:82. 

9 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 1. 1757: 100. 
10 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 1. 1757:114. 
11 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 1. 1757:109. 



nai vezetés ilyen szigorú rendszabályok alkalmazásától akkor már elzárkózott.12 Na
gyobb engedékenységet tanúsított a hadvezetés az adott protestáns felekezeten belül kö
tött házasságok esetén. A Haditanács 1765. január 12-én arra utasította a capellanus 
maiort, hogy amennyiben más házassági akadály nem forog fenn, akkor ilyen esetekben 
a házasság engedélyezhető.13 

Ignatius Radi, a Gyulay sorgyalogezred tábori lelkésze Kolozsvárott, 1774. február 
10-én kelt levelében jelentette elöljárójának, hogy az ottani katonai kórházba egy köz
katonához az ezredparancsnok beleegyezésével református lelkészt hívtak. A püspökség 
válaszában megnyugtatta ugyan a tábori lelkészt, hogy Erdélyben a reformátusoknak 
megvan erre a privilégiumuk, de az Udvari Haditanácsnak az ügy kapcsán már azt is 
hozzáfűzték, hogy az ezredes eljárása a császári rendeletekkel ellentétesnek tűnik. A Ha
ditanács válaszából kiderül, hogy az eset következtében intézkedtek az érintett ezredes 
megfenyítése érdekében.14 

A protestáns katonák lelki gondozása szempontjából nagy jelentősége volt a protes
táns országok bécsi nagykövetei által fenntartott kápolnáknak, amelyek létét a kormány 
diplomáciai okok miatt már a XVII. századtól kezdve eltűrte. A Dán Királyság , illetve a 
svédek által berendezett kápolnát kb. 800-800 fő látogatta, míg a hollandok által fenn
tartott református imaházat majd 100. Valamennyi kápolna a nagykövetek lakóházában 
volt, és a lelkészek német nyelven szolgáltak. Johann Chemnitz evangélikus lelkész fel
jegyzése szerint a katonák, akik évekig nem vehettek részt protestáns istentiszteleten, 
még az ismertebb egyházi énekeket sem tudták elénekelni az egyik istentiszteleten.15 

A holland nagykövetség kápolnájának anyakönyvében egy, röviddel a toleranciaren
delet kiadása előtt, szeptember 9-én kelt bejegyzés szerint, egy magánjellegű úrvacsora-
osztáson 22 katona vett részt, „akik szabadságuk ideje alatt ez okból idejöttek."16 A ren
delkezésünkre álló források tehát arra engednek következtetni, hogy a protestáns fele
kezetek nyílt üldözése Mária Terézia uralkodása alatt a hadseregben sem volt gyakorlat, 
ugyanakkor a tábori lelkipásztorkodást irányító jezsuiták és a hadvezetés a protestáns 
katonákat adminisztratív eszközökkel igyekeztek - leginkább a gyermeknevelés terüle
tén - olyan helyzetbe hozni, hogy utódaik már katolikus nevelésben részesüljenek. 

A toleranciarendelet hatása a hadseregben 

A toleranciarendelet nem tartalmazott speciális utasításokat a hadseregre vonatkozó
an, noha érvényessége arra is kiterjedt. A nagyobb nyomaték kedvéért II. József császár 
már 1781. szeptember 26-án kelt rendeletében megparancsolta, hogy a hadseregben min
den vallási kényszernek meg kell szűnnie. A rendeletet a Haditanács - foganatosítás vé-

12 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 1. 1757:109. 
13 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 1. 1765: 165. 
14 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 26. 1774:1. ÖStA KA AAF Protokolle. Korrespondenz mit dem 

HKR I. k. 5-6. 
15 Ham 2001 22. o. 

A bejegyzést idézi: Hanak 1974 34. o. 
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gett - átküldte a tábori püspöknek. Az uralkodó Kaunitz herceghez címzett, 1781. ok
tóber 13-án kelt leiratában név szerint is felsorolta a vallási kényszer azon formáit, ame
lyeket célszerű rendeletek kibocsátásával meg kell szüntetni. Ezek: a protestáns sebészek 
és katonai vezetők alkalmazásának gátlása, a protestáns lelkészek kitiltása a katonai kór
házakból és a kivégzésekről. Engedni kell - folytatta tovább az uralkodó - , hogy a pro
testáns katonák lehetőség szerint protestáns templomokat látogassanak és úrvacsorában 
részesüljenek. A toleranciarendelet következtében kisebb protestáns, főként katonákból 
álló gyülekezetek jöttek létre Prágában, Brünnben és Olmützben.18 

Kérdés, mennyire sikerült érvényt szerezni II. József toleranciaigényének a hadsereg
ben? Szemléletesen mutatja a protestáns katonák helyzetét a főlelkészségenként 
(szuperiorátusonként) évről-évre a katolikus egyházba térítettek száma. A toleranciaren
delet kiadását követő években a katolikus hitre térő katonák száma folyamatosan csök
kent. 19 (1. táblázat) A csökkenés különösen drasztikus volt a Galíciai Szuperiorátus te
rületén, ahol az 1782-es katonai évben20 még összesen 197 lélek tért át a katolikus hitre. 
A következő évben még ennél is többen, 278-an vették fel a katolikus vallást. Az áttérők 
száma 1800-ban viszont már csak 4 fő, 1801-ben pedig 8 fő volt. Az 1780-as éveket az 
1790-es évekkel összevetve a katolikus misszió eredményessége valamennyi itt feltün
tetett szuperiorátus esetében jelentősen csökkent. A csökkenés mértékét jól érzékelteti az 
a tény, hogy 1776-ban egyetlen alakulatnál, a Gyulai sorgyalogezrednél több megtérő 
volt (16 fő), mint 1800-ban egész Galíciában, illetve Erdélyben.21 A XIX. század elejétől 
kezdve a főlelkészek nem is jelentették a megtérők számát, csak akkor, ha arra külön pa
rancsot kaptak. 

A szuperiorátusok adatai mellett érdemes arra is kitérni, hogy az egyes felekezeteket 
milyen mértékben érintette a katolikus térítés. Galíciában 1782-ben 197 vallásváltozta
tást regisztráltak: 103 evangélikus, 72 református és 22 ortodox vallású személy hagyta 
el felekezetét. 1783-ban, szintén a Galíciai Szuperiorátus területén, 278 személy változ
tatott felekezetet, akiknek vallási megoszlása így alakult: 86 evangélikus, 52 református 
24 ortodox, 80 deista (!) és 36 zsidó.22 A protestáns felekezetek vesztesége mind a két 
évben jelentős volt, 1782-ben a megtérítettek 88,8%-a, míg egy évvel később 49,6%-a. 

I. Ferenc 1835. január 7-én megparancsolta, hogy 10 évre visszamenően jelentsék ne
ki a hadseregben bekövetkezett áttérések számát. Ennek következtében a tábori főlelké
szek összegyűjtötték az adatokat, amelyeket a 2. táblázatban összegeztünk23 Mint látha
tó, az 1825-től 1834-ig terjedő tíz év alatt a katolikus egyházat a es. kir. hadseregben 

17 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 4. 1781:52. 
18 Hanak 1974 37^2 . o. 
19 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 30., 1782:42., 45.; Kt. 31. 1784:49., 74.; Kt. 32. 1785:32., 1786:36.; 

Kt. 33. 1787:2.; Kt. 38. 1793:9.; Kt. 39. 1794:10.; Kt. 40. 1795:sz.n. (Consignatio Baptisatorum, Copulatorum, 
et ad fidem conversorum... in Vicariatu Transilvaniae); Kt. 42., 1797:8.; Kt. 43. 1798:3.; Kt. 44., 1800:sz.n. 
(Epistolae et Relationes Superioris per Transilvaniam); Kt. 45., 1802:sz.n. (Trimestris Relatio Superioris per 
Galíciám Orientalem). 

20 Azaz 1781. november 1-től 1782. október 31-ig. 
21 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Feldsuperiorat zu Ofen (VI. 34.) 1. d. 1776:1. 1-2 fol. 
22 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 31. 1784:74. 
23 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 87. 1835:499. 



csak kivételes esetekben lehetett elhagyni. A katolikus egyházba áttérítettek száma 
ugyanakkor - évi átlagban - tovább csökkent. Az áttérők száma a Magyarországi és az 
Ausztriai Szuperiorátus kivételével évi átlagban 10 fő alá süllyedt, ami a toleranciaren
delet fokozatos térnyerését bizonyítja a hadseregben. Ugyanakkor e 10 év átlagában jól 
érzékelhető, hogy a reformátusok lényegesen nagyobb vérveszteséget szenvedtek az ösz-
szes megtérítettekhez viszonyítva (43,4%), mint az evangélikusok (7%). A református 
egyházból áttérítettek döntő többsége a Magyarországi Szuperiorátus területén változtatott 
vallást, de a tábori főlelkész, Czigler Ignác jelentése csak összegezve közli az adatokat. 

Noha a toleranciarendelet alapvetően érvényesült a császári-királyi hadseregben, 
mind az uralkodó, I. Ferenc, mind a tábori püspökök arra törekedtek, hogy megakadá
lyozzák a nem katolikus felekezetek térnyerését. 1811-ben az uralkodó megparancsolta, 
hogy a katonai nevelőintézetekben a tábori lelkészek a növendékeknek az 5. osztálytól 
kezdve lelkiismeretesen oktassák a vallási ismereteket.24 Egy 1816. szeptember 6-án kelt 
legfelsőbb elhatározás pedig megtiltotta, hogy katolikus vallású gyermek 18. életévének 
betöltése előtt más felekezetbe lépjen át.25 Ugyanakkor a katolikus vallásra való áttérést 
1835. július 3-ától kezdve bármely életkorban engedélyezték, de az illetékes hatóságok 
beleegyezését ebben az esetben feltételként szabták. Adminisztratív zökkenők miatt vi
szont a rendeletet csak 1840 januárjában (!) tudatták a tábori püspökséggel.26 

A katolikus vallás elhagyását a katolikus tábori lelkészek a toleranciarendelet ellenére 
is igyekeztek megnehezíteni. 1814-ben a Liptó megyei születésű Johann Szvaikát olyan 
sokáig akadályozta a Colloredo Mansfeld sorgyalogezred káplánja, Nagy József az átté
résben, hogy az ügy a Magyar Királyi Kancellária elé került, amely aztán tiltakozott a 
jogsértés ellen.27 Gottfried Josef Crüts von Creits apostoli tábori helynök úgy vélte, mi
vel az ezredlelkész szerény és megbízható ember; továbbá tekintettel arra, hogy a Ma
gyar Királyi Kancellária átiratából kitűnik, Johann Szvaikát nem katolikus hitben nevel
ték fel és az idők szelleme hatást gyakorolt rá, a kancellária átirata és a 
toleranciarendelet szellemében fog eljárni. Nagy tábori lelkészt utasítani fogja, hogy 
Johann Szvaikát hivassa magához, részesítse a törvényben előírt vallásoktatásban a ka
tolikus hit tanításáról, kíséreljen meg mindent, hogy eszét és szívét megnyerje, anélkül, 
hogy hatalmi szóval, vagy fenyegetésekkel illetné.28 

Mint láttuk, a 2. táblázat adatai szerint az itáliai mozgósított hadsereg mellett szerve
zett ún. qua-Feldszuperior (ideiglenes tábori főlelkész) joghatósága alatt előfordult egy 
eset, amikor valaki kilépett a katolikus egyházból. Johann Petheö közlegénynek, a Bako
nyi sorgyalogezred katonájának hosszas küzdelmébe került, mire sikerült elhagynia egy
házát és felvennie az evangélikus vallást. Andreas Bobrovszky ezredkáplán már 1831-
ben vallásoktatásban részesítette Petheőt, de a kívánt siker nélkül. A közlegény nem ho
zott fel semmit a katolikus vallás igazságai ellen, csupán annyi ellenvetést tett, hogy 
szülei, akik mindketten protestánsok, megátkoznák és kitagadnák, ha a katolikus hitet 

ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 13. 1811:26. 
ÖStA KA AAF Protokolle. Korrespondenz mit dem HKR I. k. 742. 
ÖStA KA AAF Protokolle. Korrespondenz mit dem HKR III. k. 49. 
ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 15. 1814:56. 
ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 15. 1814:57. 



követné a továbbiakban is. E sikertelen oktatásról az ezredkáplán jelentést tett, és - ne
hogy pasztorális hanyagsággal vádolják, írta Bergamo-ban, 1833. december 24-én kelt 
jelentésében - ismét elkezdte Petheö vallásoktatását, amelyet 1832 októberétől folya
matosan tartott. Egy év múlva, a tábori pap kérésére, Petheőt Milánóból Páviába he
lyezték át. Mindkét szuperiorátus29 tanúsíthatja - folytatta a tábori pap - , hogy milyen 
munkát végzett. Petheö szülei vallását akarja folytatni, noha a katolikus vallás igazsága 
ellen semmit sem hoz fel. Az isteni kegyelemmel való szembeszegülés az oka annak, 
hogy fáradozásai nem jártak eredménnyel - vélekedett az esetről. Mint jelentette, ez idő 
alatt az ezred másik három tagját is oktatásban részesítette, akik a protestantizmusról át
tértek a katolikus vallásra és elfogadták annak hitvallását. Jelenleg egy zsidó katonát oktat, 
aki a szent keresztségét fel akarja venni. Petheö mindezt látta, de nem gyakorolt rá hatást.30 

Az ügy érdekessége, hogy a tábori lelkész - miközben megszegte a toleranciarendelet 
6 hetes vallásoktatásra vonatkozó részét és azt több évre prolongálta - élvezte a tábori 
püspök mellett működő konzisztórium támogatását is. Utóbbi értelmezése szerint ugyan
is a 6 hetes vallásoktatás csak azokra vonatkozik, akik a katolikus vallás lényegéről 
alapvető ismeretekkel rendelkeznek. Ha egy embernek nincs, vagy csak felületes isme
retei vannak a katolikus hitről - vélekedett a tábori konzisztórium a tábori lelkészeknek 
1833. február 16-án kiadott utasításában - , akkor az oktatást folytatni kell, tekintet nél
kül az időre. Csak ha ezen katolikus tanításban való tökéletes oktatás után is ragaszkodik 
az egyén az áttéréshez, akkor veszi kezdetét a 6 hetes oktatás és azt követően lehet kiál
lítani az igazolást arról, hogy minden oktatás dacára az illető nyakasán követeli az 
akatolikus hitre való áttérést. Ennek szellemében Bobrovszkyt is a vallásoktatás folytatá
sára utasították. A konzisztórium azonban ezzel veszélyes területre tévedt, hiszen nyíltan 
szembeszegült a törvény (a toleranciarendelet) utasításával. Az uralkodónak már 1832-
ben tudomására jutott, hogy kijátszották parancsát, amely Petheönek engedélyezte volna 
az áttérést. Vizsgálat következett, az Udvari Haditanács a buzgó tábori lelkészt feddés
ben részesítette ugyan az ilyenkor megkívánható tapintat hiánya miatt, de a tábori kon
zisztórium ezzel együtt is a vallásoktatás folytatását szorgalmazta, sőt 1833. február 16-
án körlevelet bocsátott ki a katolikus vallásról protestáns vallásra áttérni akaró katonák 
oktatásával kapcsolatban, amely szintén kijátszotta az uralkodó akaratát. I. Ferenc 1835. 
június 26-án rendeletet intézett a renitens tábori püspökséghez. Eszerint a hadseregnél 
bekövetkező aposztázia esetén a vallásoktatás időtartama az általános normának megfe
lelően 6 hét. A módot, ahogy az ezen normával nem egészen egyező, 1833. február 16-
án kelt konzisztóriumi körlevelet helyesbíti a püspökség, az uralkodó „az apostoli tábori 
helynök bölcsességére" bízta.31 

A tábori lelkipásztorkodás irányítói a szabad áttérés biztosításának késleltetése mel
lett is érvényesnek tartották a toleranciarendeletet II. József halálát követően is. Azzal 
érveltek, hogy azt annak idején a hadseregben kihirdették és nem vonták vissza. Magától 
értetődik, hogy a Habsburg Birodalom egyes tartományainak, illetve tartományainak 

Tudniillik a Lombard-Velencei Tábori Főlelkészség és az itáliai tartományokban mozgósított hadsereg 
mellett ideiglenes jelleggel megszervezett ún. Armee-Superiorat (Qua-Superiorat). Bobrovszky az utóbbi jog
hatósága alá tartozott. 

30 ÖStA KA AAF Geschäftsakten. Kt. 87. 1835:740. 
31 ÖStA KA AAF Geschäftsakten. Kt. 87. 1835:740. 

— 8 — 



rendelkezéseit nem tartották érvényesnek a hadseregben. Ennek megfelelően nem volt 
érvényes a császári-királyi hadseregben a magyarországi 1791:26. te. sem. Bonyolultabb 
volt a helyzet Erdélyben, ahol a szabad vallásgyakorlást nemzetközi szerződések is biz-
tososították. A toleranciarendelethez való ragaszkodás hátterében ebben az esetben a ve
gyes házasságok szabályozásának a tartományi törvények alkalmazásánál katolikus 
szempontból kedvezőbb elbírálása állt. 1840. április 5-én jelentette Vajda Ignác erdélyi 
tábori főlelkész, hogy a nem katolikus lelkészek három kislányt megkereszteltek a tole
ranciarendelet sérelmére, amely szerint a nem katolikus apának csak a fiai követhetik 
vallását. Mivel az erdélyi törvények vegyes házasságok esetén a gyermekek nemek sze
rinti valláskövetését írták elő, el kellett dönteni, hogy az Erdélyben állomásozó katona
ság esetében melyik szabályozást tekintsék érvényesnek. Vajda azzal érvelt, hogy a tole
ranciarendelet óta 89 olyan házasság köttetett, ahol a férj nem katolikus, az anya 
katolikus volt, ehhez számolt még 8 olyan házasságot, amelyeket a házassági anyaköny
vekbe nem vezettek be, de a keresztelési anyakönyvekből megtörténtükre lehetett követ
keztetni. E 97 házasságból 22-ben született kislány, akiket mind katolikusnak keresztel
tek. A 22 házasságból hét 1805. április 2. előtt, tizenöt pedig ezen időpont után köttetett. 
Mindössze négy olyan házasságnak van nyoma a házassági anyakönyvekben, és további 
háromnak a keresztelési anyakönyvekben, ahol ilyen esetben a lányokat a nem katolikus 
lelkész keresztelte. Az elsőt, Josepha Friderica Ludowica Schatzberg keresztelőjét, 1805. 
április 2-án regisztrálták. A toleranciarendelet majd 24 éven át sértetlenül érvényesült 
Erdélyben a hadseregben, és a későbbi néhány estre is csak mint a törvény megszegésére 
lehet tekinteni. Saját tapasztalataira is hivatkozott Vajda Ignác, hiszen 17 évet és 6 hóna
pot szolgált az erdélyi kiegészítésű 31. (Leiningen) sorgyalogezredben és mindig a ren
delet szellemében járt el.32 

Johann Michael Leonhard apostoli tábori helynök válaszában kifejtette: ilyen vegyes 
házasságok esetén Erdélyben joga van a szülőknek, hogy kislányukat protestáns lelkész
szel kereszteltessék. Erdélyben a vallási viszonyokat nem a toleranciarendelet, hanem 
korábban kötött állami szerződések szabályozták. A katolikus lelkésznek ebben a hely
zetben arra kell törekednie, hogy meggyőzze az apát: valamennyi gyermekét, a lányokat 
is, a katolikus hitben neveltesse fel. Mégis, hogy „mindent megkíséreljünk és a toleran
ciarendeletnek a hadseregben kivétel nélkül érvényt szerezzünk" - írta a püspök - , uta
sította beosztottját, intézzen újabb jelentést a helynökséghez, azzal a kéréssel, hogy a 
toleranciarendeletet az Erdélyben állomásozó ezredeknél is be kellene tartani. Csak ál
talánosságban írja azt, hogy Erdélyben az utóbbi időben eltérések tapasztalhatóak a tole
ranciarendelettől, amiből könnyen rossz példa keletkezhet. Befejezésül hivatkozzon arra 
a rendeletre, amelyet a Haditanács e vonatkozásban a galíciai főlelkészséghez intézett. 
Az tábori püspökség majd fel fogja terjeszteni jelentését a Haditanácsnak.33 

A megrendelt jelentést Vajda 1840. szeptember 2-án postázta, majd 1841. február 27-
én újabb, hasonló estről tett jelentést. A Haditanács kétségbe vonta a toleranciarendelet 
érvényességét a hadseregben, mire a tábori püspök azzal érvelt, hogy azt kihirdették a 
hadseregben. Hozzáfűzte azt is, hogy a tábori lelkészekre az örökös tartományokban ki-

ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 102. 1840:405. 
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adott törvények az érvényesek. A korabeli politikai életet is nem kis mértékben izga
lomban tartó vegyes házassági vitát (t. i. hogy kell-e reverzálist adni a nem katolikus fél
nek) végül a Szentszék 1841. május 22-i döntése zárta le a hadsereg vonatkozásában is 
azzal, hogy a reverzális megtagadása esetén lehetővé tette a házasság - egyházi áldás 
nélküli - bejegyzését az anyakönyvbe, s így a házasság jogilag törvényesnek minősült. A 
katolikus pap azonban csak mint „testis qualificatus" volt jelen, aki a házasság tényét tu
domásul vette (assistencia passiva).35 Vajda Ignác népszerűségének sokat ártott a vegyes 
házasságok kérdésében elfoglalt álláspontja. A botrány olyan nagy méreteket öltött, hogy 
az erdélyi főhadparancsnokság és a Haditanács is áthelyezését sürgette.36 A püspökség 
viszont ellenállt, Vajda maradt, majd 1849. március 11-ét (azaz Nagyszeben bevételét) 
követően átállt a honvédség oldalára, amivel népszerűségét ugyan visszaszerezte, de ál
lását hamarosan elveszítette. A szabadságharc leverését követően az osztrák hatóságok 
eltávolították a hadseregből.37 

Az első főállású es. kir. tábori prédikátorok kinevezése és tevékenysége 

II. József szeretett volna a hadsereg számára protestáns imaházakat rendszeresíteni, erre 
azonban az adminisztráció ellenállása miatt nem került sor. Megváltozott viszont a helyzet 
a katonai kórházakban és valamennyi tartományban működtek jelentős részben katonákból 
álló protestáns gyülekezetek. Lembergtől Nagyszombatig, Prágától Újvidékig adatok sora 
bizonyítja e gyülekezetek létezését. Temesváron például 1835-ben már biztosan volt pro
testáns felekezeti élet, amelyet valószínűleg az újvidéki lelkész látott el. Hasonló volt a 
helyzet Lipótváron is. Az ottani őrségről Kari Bábok nagyszombati lelkész gondoskodott. 
Nagyszebenben 1850-5l-ben négy kisegítő lelkészről tudunk. Az erzsébetvárosi lelkész, 
Benedek Ferenc hét éven át gondozta a 62. sorgyalogezred katonáit. A tábori püspök sze
rint ezért nem járt volna neki pénz (az érvényben lévő szabályozás szerint tábori lelkész hi
ányában a polgári jogállású lelkészek kötelesek voltak a katonaság lelki szükségleteiről is 
gondoskodni), de a Haditanács mégis kiutalt neki évi 30 forintot.38 

A kisegítő tábori lelkészi szolgálatot tehát (az utazási költségeket leszámítva) ingyen 
kellett teljesíteni. Amikor Rázga Pál prágai, német származású evangélikus lelkész 1842-
ben a hadseregnél végzett szolgálataiért némi költségtérítést kért, Johann Michael 
Leonhard püspök részletesen is kifejtette ezirányú véleményét. Szerinte a katonaságnál a 
nem katolikus katonákat mindig katolikus tábori lelkészek keresztelték és temették. Ha a 
katonaság e célból protestáns lelkészeket keresett meg, akkor ők is keresztelhettek és 
temethettek, de pénzt nem kaptak érte. Felidézte azokat az 1775-ben kiadott rendelete
ket, amelyek a térítésmentes ellátást írták elő, Rázga tehát annál kevésbé formálhat 
igényt juttatásra, mivel az ottani főhadparancsnokság szerint a temetésektől eltekintve 

34 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 104. 1841:323. 
35 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 106. 1841:1104. 

6 Magyar Országos Levéltár (MOL) 1848-1849-i minisztériumi levéltár (H) Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium protestáns egyházi osztály (57.) 1. kútfő, 33. tétel. 
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Kovács Miklós - Scitovszky Jánosnak, Gyulafehérvár, 1850. március 23. Prímási Levéltár (Esztergom), 
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csak ritkán van szükség lelkészre, a temetésekért viszont csak a főtisztek esetén kérnek 
stóladíjat. Ha viszont Rázgának a katonaság lelki gondozása miatt utaznia kellene, akkor 
annak költségét számlák ellenében megtérítik.39 

A kisegítő lelkipásztorok tevékenysége nem pótolhatta a hivatásos lelkipásztorok 
működését. Magyarországon a liberális ellenzék több más követelés mellett a bevett fe
lekezetek tökéletes jogi egyenlőségének a kivívását is szerette volna elérni. Ezért a ma
gyarországi rendek kérelemmel fordultak a Magyar Királyi Kancellárián keresztül a Ha
ditanácshoz, hogy az ortodoxokhoz hasonlóan, ahol egy ezredben jelentős számú protes
táns katona szolgál, alkalmazzanak protestáns lelkészeket. A Haditanács természetesen a 
tábori püspökségnek küldte át véleményezésre az ügyet. A helynök véleménye szerint 
Itálián kívül a polgári jogállású lelkészek mindenütt el tudják látni a katonaságot, hiszen 
Itáliát kivéve mindenütt vannak imaházak. Az ortodoxoknak ezzel szemben lényegesen 
kevesebb imaházuk van a birodalom különböző tartományaiban. Azon a véleményen 
volt, hogy Itáliába indokolt lenne egy protestáns tábori lelkész kinevezése, más tartomá
nyokba azonban nem.40 

A protestáns katonák létszáma mindenképpen a kinevezés mellett szólt. Julius Hanak 
számításai szerint 1833-ban 6 199 evangélikus és 18 047 református katona szolgált Itá
liában a cs. kir. hadseregben.411. Ferenc 1834. március 23-án végül is egy evangélikus és 
egy református tábori lelkész alkalmazásáról döntött az Itáliában állomásozó magyar ez
redek számára. Az uralkodói döntés nem váltott ki örömet a tábori püspökségen: a hely
nök, miután a Haditanács értesítette a döntésről, válaszában arról írt, hogy Itáliában sze
rinte a protestáns katonák elönyösebb helyzetben vannak, mint civil hittestvéreik, mivel 
az istentiszteletek látogatását nem szabad elhatározásukra bízzák, hanem vasárnaponként 
kötelező jelleggel, tiszteseik felügyelete mellett vezetik őket oda.42 

A Magyar Királyi Kancellária további intézkedést sürgetett a protestáns katonák lelki 
gondozásával kapcsolatban. A főkormányszék érvei szerint Lombardián kívül sok olyan 
tartomány van, ahol lelkészek, imaházak és a megfelelő nyelvismeret hiánya miatt nem 
tarthatják meg az istentiszteleteket. A tábori püspök igyekezett megcáfolni ezeket az ál
lításokat. Leonhard szerint Itálián kívül, a német nyelvű tartományokban, valamint a 
magyar koronához tartozó országokban csekély a magyar ezredek létszáma, az adott 
időpontban egy huszárezred állomásozott szétosztva Cseh- és Morvaországban, illetve 
Sziléziában; azután egy huszár-, és egy sorgyalogezred Belső-Ausztriában és Tirolban, 
továbbá a bécsi helyőrségben; egy huszárezred Alsó-Ausztriában; két huszár-, és három 
sorgyalogezred Galíciában és Bukovinában. A tábori lelkészek és a főlelkészek jelenté
sei szerint nem csak azt biztosítják a protestáns katonák számára, hogy részt vehetnek a 
polgári istentiszteleteken, hanem a katolikusokkal egy időben, minden évben egyszer úr-
vacsorát is vehetnek. A lelkészek utazási költségeit a katonai kincstár megtéríti. A tole
ranciarendelet szellemében járnak el, vallási kényszert nem alkalmaznak - fejezte be 
Leonhard ellenvéleménye kifejtését.43 

ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 108. 1842:630. 
ÖStA KA AAF Protokolle. Korrespondenz mit dem HKR II. k. 260., 21/191/N832. 
Hanak 1974 186. o. 
ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 83. 1834:415.1. Ferenc rendeletét idézi Ham 2001 42. o. 
ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt.85. 1834:1319. 
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A Haditanács ennek szellemében 1834. november 30-án körrendeletet intézett vala
mennyi katonai parancsnokhoz, amelyben megismételte a protestáns katonákra vonatkozó 
legfontosabb 178l-es és 1784-es rendelkezéseket. Eszerint a protestáns lelkészeknek meg
engedik, hogy katonai kórházakban hitsorosaikat vigasztalják, illetve a nem katolikusok
nak megengedik, hogy ott, ahol imaházaik vannak, tisztjük, elöljárójuk vezetésével isten
tiszteletre vonuljanak Ha nincs az adott helységben imaházuk, akkor a katolikus misén 
kellett részt venniük. Nyomatékosan felhívták a parancsnokok figyelmét, gondoskodjanak 
arról, hogy a protestáns katonák évente egyszer egy nyelvüket beszélő lelkipásztortól pré
dikációt hallgassanak és úrvacsorát vegyenek. Ha nincs ilyen lelkész, akkor az illetékes 
főhadparancsnokság egyetértésével más tartományból kell ilyet hívni. Tudatták a címzet
tekkel, hogy a Lombard-Velencei Királyságban-, illetve a Dalmáciában állomásozó protes
táns katonák számára őfelsége egy evangélikus és egy református tábori lelkész alkalmazását 
rendelte el. Felidézte a rendelet a zsidósággal kapcsolatban érvényben lévő rendelkezéseket 
is: ahol van zsinagóga, ott a zsidó katonákat tiszteseik vezessék el istentiszteletre.44 

Az ún. kisegítő (polgári jogállású) lelkészek tevékenységét a fenti rendelet figyelem
be vételével a 60. sorgyalogezred története kapcsán mutatjuk be. Az ezredben 1835-ben 
442 protestáns katona szolgált, akik hat különböző városban állomásoztak.45 (3. táblázat) 
A húsvéti istentiszteletre a protestáns lelkész kiküldését az ezredparancsnokság kezde
ményezte. Christian Heyser bécsi evangélikus szuperintendens Ernst Pauer konzisztóri-
umi tanácsost jelölte ki a feladatra. Pauer május 19-én indult útnak és a kremsi katonai 
kórház kápolnájában tartotta meg a húsvéti istentiszteletet. A katonai hatóságok útikölt
ségét megtérítették. Az ezred vallási sokszínűségére jellemző, hogy a katolikus és evan
gélikus húsvéti liturgián kívül a görög katolikusok és a reformátusok számára is külön-
külön istentiszteltet tartottak. Az ezredparancsnokság az 1830-as évek közepétől kezdve 
évről-évre hasonlóképpen járt el.46 

A tábori püspökség - mint fentebb említettük - , noha megakadályozni nem akarta, 
hogy Itáliában egy protestáns lelkészt alkalmazzanak a császári-királyi hadseregnél, arra 
törekedett, hogy lehetőség szerint minél kevesebb protestáns tábori lelkészt foglalkoztas
sanak. 1834. november 15-én a Haditanács a tábori püspökkel egyetértésben jóváhagyta 
a Magyar Királyi Kancellária javaslatát Bukva Lajos evangélikus és Harsányi Sámuel re
formátus tábori lelkész alkalmazásáról. A két lelkész Veronába utazott, majd Bukvát 
Bresciába, Harsányit pedig Cremonába vezényelték. Az evangélikus lelkészt 1837-ben 
Mantovába helyezték át, tekintettel a 32. sorgyalogezred nagyszámú evangélikus kato
nájára, majd 1838-ban Milánóba vezényelték.47 Harsányi nem tölthetett hosszú időt 
Cremonában, hiszen 1835. január 26-án még Miskolcon volt és még ugyanabban a hó
napban áthelyezték Milánóba.48 

44 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt.85. 1834:1319. 
Archiv der Evangelischen Kirche in Österreich, Bécs (AEKÖ) k. k. Consistorium AC. 215. fasc. (1835) Nr. 125. 

46 AEKÖ k. k. Consistorium AC. 216. fasc. (1835) Nr. 237., 239. Az istentiszteletek rendjének megzavará
sát elkerülendő a császár elrendelte, hogy az úrnapi körmeneten - a szolgálati szabályzat előírási szerint -
szolgálatot teljesítő (katolikus) katonák ez esetben ne láthassanak el ilyen jellegű feladatot. AEKÖ k. k. 
Consistorium AC. 216. fasc. Nr. 245. 

47 Hanak 1974 53-54. o. 
48 ÖStA KA AAF Protokolle. Korrespondenz mit dem HKR. II. k. 334., 336. 
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Harsányi Sámuel 1834 áprilisában még sárospataki tanári állás elnyerésében remény
kedett, májusban azonban már Bécsben találjuk, ahol Teleki József gróf támogatásával 
megpályázta és el is nyerte a hadsereg lelkészi állását.49 Németül csak viszonylag gyen
gén tanult meg, mindazonáltal Milánóban minden vasárnap 9-től 10 óráig magyar, majd 
10-1 l-ig német nyelvű istentiszteletet tartott egy 2 000 ember befogadására alkalmas 
helyiségben, amely egykor a jezsuitáké volt, és amelyet a helyben élő, zömében német 
származású protestánsok aranyos szószékkel, orgonával és pompás szőnyegekkel is el
láttak.50 Kezdetben főként a klenódiumok és az imakönyvek hiánya okozott nehézséget. 
1835-ben a katonai hatóságok beszereztek ugyan néhány istentisztelethez szükséges 
edényt, azok azonban nem voltak minden szempontból megfelelőek. Mindkét protestáns 
lelkész nehezményezte, hogy a klenódiumok célszerűtlenek és méltatlanok az úrvacsora 
osztáshoz (pl. cink korsó, pakfong kehely). A Haditanács már 1835-ben sürgette, hogy a 
beszerzések az illetékes szuperintendenssel egyetértésben történjenek, de arra csak Buk
va utóda, Taubner Károly, illetve Harsányi külön folyamodására, 1846-47-ben került sor.51 

A protestáns tábori, illetve kisegítő lelkészek feltűnése megdöbbenést váltott ki a kato
likus tábori lelkészek között, ezért az apostoli tábori helynök 1845. május 26-án körlevéllel 
fordult beosztottaihoz, amelyben a protestáns, illetve akatolikus lelkészekkel szembeni vi
selkedés normáit rögzítette. Eszerint a nem katolikus lelkész csak a katolikus tábori pap 
előzetes tudtával, és csak a nem katolikus csapatok kérésére vigasztalhatja hittestvéreit és 
tarthat számukra istentiszteletet; temethet is, de azért stóladíjra nem tarthat igényt. A kato
likus templomokban, illetve kápolnákban a nem katolikus lelkészek nem tarthattak isten
tiszteletet. Nem katolikus gyermekek keresztelésekor a katolikus papoknak saját egyház
megyéjük, illetve egyházuk előírásait kellett betartaniuk. Ha a katonai kórházban egy beteg 
saját hitvallású lelkészt követelt, akkor - a toleranciarendelet szellemében - a tábori lelkész 
a kórházparancsnoksággal együtt igyekezett eleget tenni a kérésnek. A nem katolikusok 
sírját nem volt szabad megáldani katolikus tábori lelkésznek. Befejezésül a püspök a tole
ranciarendeleteket52 nevezte meg irányadó, általános normaként. A protestáns lelkészek moz
gásterét tehát a tábori püspökség részéről igyekeztek minél szűkebb területre korlátozni.53 

Harsányi Sámuelnek és Bukva Lajosnak nem csak állomáshelyén kellett helytállniuk, 
hanem évente egyszer meg kellett látogatniuk az itáliai protestáns katonákat a különböző 

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Levéltár, Sárospatak (SRKTGyL) B. LVI. 
24681/291., B. LVI. 27760/370. 

Alkalmi ima és beszédek Harsányi Sámuel apagyi-, és Kálmánczhelyi Antal anarcsi ev. ref. Lelkészek 
50 éves hivataloskodásának öröm-ünnepélye alakalmából. Nyíregyházán, 1884. október 31-én. Nyíregyháza, 
1884. (Alkalmi ima és beszédek 1884.) 19-20. o. 

51 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 117. 1846:117.; Harsányi Gusztáv: Töredékek egy magyar református 
lelkész hányatott életéből. Debrecen, 1926. (a továbbiakban: Harsányi 1926) 38-40. o. A szerző történetírói érzé
két két jellemző részlet felidézésével szeretnénk érzékeltetni. Harsányi Gusztáv, foglalkozására nézve kúriai bíró, 
1915-ben írta meg művét. 1926-ban, a munka kiadását megelőzően még néhány megjegyzést papírra vetett, s töb
bek között arra a következtetésre jutott, hogy „Harsányi Sámuel már 50 év előtt ébredő magyar (!) volt". 
(Harsányi 1926 98. o.) Feljegyzésre méltónak találta azt is, hogy apja (Harsányi Sámuel), a későbbi években is di
csekedett vele, hogy lelki és testi épségét mindvégig megőrizte s mint mondta, a tenyerére tett friss falevél azonnal 
összezsugorodott pezsgő, friss vérének forróságától (!) még 40 éves korában is". (Harsányi 1926 60. o.) 

II. József híres rendelete mellett ide számítottak az 1834-es, a nem katolikus katonák vallásgyakorlatát 
biztosító rendeletek is. 

5 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 176. Mährisch-schlesisches Feldsuperiorat in Brünn. 1845:386. 

— 13 — 



helyőrségekben is, hogy ott az anyanyelvükön prédikáljanak és úrvacsorát osszanak. 
Harsányi egy 1845-ben kelt levelében így összegezte feladatait: „Azonban mely temér
dek az én munkám. Csak jelenleg egész Felső-Olaszországot, egész Dalmáciát, Fiumét, 
Horvátországot beutazni54 és minden nap, mikor éppen úton nem vagyok most magyarul, 
majd németül énekelni, és oly helyeken, hol rendes templom nem lévén, a beszéd tét 
annyi erőbe kerül!"55 

A Haditanács parancsára a Lombard-Velencei Főhadparancsnokság évről-évre meg
térítette a két protestáns tábori lelkész utazási költségeit. A református lelkésznek egy 
ízben még kocsija megjavítására is utaltak ki bizonyos összeget. Amikor Harsányi 1840 
júniusának végén visszatért Milánóba, azzal a kéréssel fordult a Tiszáninneni Egyházke
rület szuperintendenséhez, Szathmáry Józsefhez, hogy szerezzen be az itáliai magyar 
katonaságnak bármilyen imádságos- és énekeskönyveket. A 61. sorgyalogezred parancs
noka, Wohlnhofer ezredes ugyanis már 1839 decemberében sürgette református ima
könyvek beszerzését és érdeklődött, kell-e az ügyben további lépéseket tennie. Harsányi 
maga is kompilált egy 12 ív terjedelmű munkát, amelynek „A keresztyén vallásra való 
rövid útmutatás, némelly, katonának szükséges imádságokkal együtt" címet adta. A 
munkát 1840. október 19-én terjesztette föl a főhadparancsnokságnak, de kinyomtatására 
nem kapott engedélyt. Mivel 1840 nyarán beteg volt, a szokásos időszaknál később, csak 
november elején kezdte meg itáliai pasztorális útját. A 25 Újtestamentumot, 50 énekes
és 50 imádságoskönyvet csak 1841. augusztus 8-án nyújtotta át neki Schulz Félix 33. 
sorgyalogezredi főhadnagy.56 Mária Dorottya főhercegnő, József nádor felesége 1845-ös 
látogatása alakalmával több száz Újszövetséget küldetett a protestáns katonáknak, s ez
zel a könyvek hiánya végleg megszűnt.57 

Bukva Alajosról, az evangélikus tábori prédikátorról Harsányinak nem volt jó véle
ménye. Egy 1840. október 23-án kelt, a tiszáninneni szuperintendenshez címzett levelé
ben így foglalta össze véleményét: „Nem állhatom meg, hogy tiszti társamról néhány 
szót ne írjak. Isten látja, hogy szavaim nem méltatlan rágalmazások, de méltó haragot 
gerjesztő magaviselete következési. - Mind amellett is, hogy ez az ember, néhány évek
kel ezelőtt már az apostoli vicariustól Bécsből hivatalosan megintetett, leírhatatlan a 
könnyelműség, mellyel ő kicsapong. Jelenleg több mint 2000 pengő forinttal adós, mint 
azt mind önvallomásából, mind hozzám pénzkérés végett írott rendéiből tudom. 
Legközelebb én mentém meg kölcsönözéssel és kezességgel, hogy sürgető hitelezői, kik 
akkor seregestől jártak reá, bé nem panaszolták. Azonban ahelyett, hogy magát össze
húzva, adósági' kifizetésén gondolkodna, mihelyt pénzhez jut, azt azonnal elpazarolja. 
Valóban, ha a dolgot honn úgy tudnák, mint mi itt, lehetetlen volna azt tovább elnézni, 
mert abból nem csak reám, kivel őt a hivatali szoros öszveköttetésnél fogva sokan fel is 
cserélnek, de az egész protestansságra gyalázat hárul."58 Ezek után csöppet sem megle-

A két lelkész dalmáciai utazásairól először 1844-ből van adatunk. Hanak 1974 53. o. 
55 SRKTGyLB. LXVIII. 30648/183. 
56 SRKTGyL B. LXIII. 28281/401., B. LXIV 28646/306. A későbbi honvéd ezredesről, Bátori-Sulcz Bó

dogról (Körmöcbánya, 1804. január 14 - Garamkövesd, 1885. március 8.) van szó. Bona Gábor. Tábornokok 
és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 2000. 232. o. 

57 SRKTGyL B LXVIII. 30648/183. 
SRKTGyL B. LXIII 28281/401. Az idézeteket a mai helyesírási és központozási szabályok figyelembe

vételével adjuk közre. 



pő, hogy Bukvát visszahívták és a magyarországi egyetemes evangélikus konvent ja
vaslatára 1843. június 17-én dr. Taubner Károlyt nevezték ki a helyére.59 

Taubner a protestáns tábori lelkipásztorkodás jelentős, de igen kétes szerepet játszott 
alakja. Tábori lelkésszé történt kinevezésének pillanatában a Giesseni Egyetem doktora, 
továbbá az MTA, a Királyi Magyar Természettudományi Társaság és a Berlini Filológiai 
Intézet tagja volt. Ez a felsorolás sejteti, hogy számára a tábori lelkészi állás inkább szám
űzetésnek volt tekinthető. A pesti evangélikus iskola rektoraként, illetve Mária Dorottya fő
hercegnő házi káplánjaként működött Pesten, de egy közelebbről nem tisztázott ügy miatt el
veszítette a főhercegnő bizalmát, s feltehetően azért kellett távoznia Magyarországról.60 

Harsányit 1843 nyarán néhány hétre szabadságolták, s a lelkész már akkor sürgette a 
„főtiszteiéül" szuperintendenciát, hogy helyezze nyugalmasabb állásba.61 Milánóban, 
1844. június 14-én kelt leveléből arra is fény derül, miért ment el a kedve a további szol
gálattól. Mint írta, megújítja kérését, hogy bármely falusi papságra hívassák meg, vagy 
ami kedvesebb lenne számára, a pataki, vagy miskolci valamely tanítóságra nevezzék ki. 
Mellékelte a hivatala viselésének feltételeit rögzítő legfelső határozatot, amely a hadlel-
készi szolgálat iránti kedvét meggyengítette. Ugyanakkor atyja halála és családja kedve
zőtlen helyzete is hazájába történő visszatérését indokolták.62 

A mellékletből kitűnik, hogy a két protestáns lelkész házassági kérelmet adott be 
(Harsányi már eljegyzett egy előkelő német polgárleányt), s arra elutasító választ kaptak. 
Az 1844. március 19-én kelt uralkodói határozat szerint a két lelkészt ideiglenesen, a 
magyar ezredek itáliai (lombardiai) tartózkodásának idejére alkalmazták. Ennek megfe
lelően vagy nőtlenül szolgálnak tovább, vagy megházasodásuk esetén kilépnek a hadse
regből, de akkor nem kapnak végkielégítést. Ha szolgálatuk nem éri el a 15 évet, végki
elégítésként egy éves fizetést kapnak. Ha 15 évnél tovább szolgálnak, vagy rövidebb idő 
alatt önhibájukon kívül szolgálatképtelenné válnának, akkor életük végéig 150 pengő fo
rintot húznak a katonai kincstárból.63 

Erről a döntésről a helytartótanács a Tiszáninneni Református Egyházkerületet is ér
tesítette.64 Harsányi Sámuel volt olyan óvatlan, hogy a hadseregben is széltében-hosz-
szában híresztelte, hogy vissza fog térni Magyarországra. Annál nagyobb volt a csalódá
sa, mikor kiderült, hogy hazájában nem tartanak rá igényt. Az egyházkerület ajánlása da
cára a tállyaiak például más lelkipásztort választottak. Hiába próbálta meg barátjának, 
Török Pálnak a közbenjárását igénybe venni, nem akadt olyan egyházközség, amelyik 
meghívta volna.65 Harsányi központi beavatkozást sürgetett, de hiába. Kiderült, hogy 
könnyebb volt kijutni Itáliába, mint onnan hazakerülni. Bajtársai kinevették sikertelen 

w OStA KA AAF Protokolle. Korrespondenz mit dem HKR III. k. 191.; OStA KA Personalevidenzen. 
Schematismus der k.k. Militärgeistlichkeit. I. k. 335. o. 

60 Hanak 1974 51. o 
61 SRKTGyLB. LXVI. 29715/315-a. 
62 SRKTGyLB.LXVII. 30203/289. 
63 SRKTGyL B LXVII. 30205/291/2. A döntést más kútfő alapján ismerteti Hanak 1974 53. o. és pontatlan 
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hazatérési kísérlete miatt. „Nekem házasodnom nem szabad, s ezáltal megfosztva va
gyok vallás és emberiség adta jogomtól. Midőn talán kevesebbet fáradozott szolgatársam 
egy nyugalmas öregséget, abban ápolást várhat, én egy nyugtalan és örömtelen jövendő
nek nézek elébe, s midőn egészségem leromlott és többé nem szolgálhatok, nem többet 
várhatok, mint 150 f[orin]tot. Ezenkívül egy itteni szerencsés házasság által, melynél le
galább 6 ezer pengő forintot készpénzben kapok vala, jövendőm biztosíthatám, s most 
attól is elestem" - panaszkodott 1845. április 4-én, Mantovában kelt levelében.66 Az 
önérzetében mélyen sértett lelkész egyházkerülettől függő tanítói állást már nem is akart 
elfogadni, ragaszkodott egy honi lelkészi hivatalhoz.67 Az 1848-as forradalmak meg
hozták Harsány i számára a várva-várt hazatérést és egyúttal új fejezet kezdődött a pro
testáns tábori lelkipásztorkodás történetében is. 

Taubner Károly korszaka 

Taubner Károly 1848-ig nem játszott kitüntetett szerepet a tábori lelkipásztorkodás 
történetében. 1848-tól 1859-ig viszont a es. kir. hadsereg egyedüli protestáns lelkésze
ként számos eredményt ért el. Pályatársát, Harsányi Sámuelt, máig sem kellően tisztázott 
körülmények között távolították el a hadseregtől. A református lelkész 1848. március 19-
én hajnalban nagy utcai zajra ébredt. Szolgája eltűnt, s mivel a forradalmárok és a csá
szári-királyi katonaság összecsapásai még nem szűntek meg, jobbnak látta, ha a lakásán 
várja be az eseményeket. Miután néhány napig önkéntes szobafogságban volt, az ola
szok, akik időközben kiszorították a császári-királyi alakulatokat a városból, elfogták és 
börtönbe zárták. Német és angol ismerősei ugyan viszonylag gyorsan kiszabadították, de 
a forradalmi hatóságok nem engedték meg, hogy Milánót elhagyja. Közben Pestről egy 
olaszokhoz intézett kiáltvány érkezett Milánóba. Harsányi tagadta, hogy ő fordította vol
na olasz nyelvre az iratot, de amikor tudomására jutott, hogy az osztrák hatóságok körö
zik, elismerte, hogy az olasz hadügyminisztériumban nyilatkozott a kiáltvány fordításá
nak szabatosságáról. Ezúttal már sikerült útlevelet szereznie az olaszoktól. Attól 
bizonyára tartott, hogy út közben a császári-királyi hatóságok letartóztatják, hiszen nem 
alakulatához akart visszatérni, hanem Magyarországra készült. Az olasz hatóságok ismét 
fogságba vetették, ahonnan újra kiszabadult, de útlevelét elvették, így kénytelen volt 
Botzen felé menekülni. Ott viszont cs. kir. seregek állomásoztak.68 

Jellemző, hogy 1848 tavaszán barátjának, Török Pálnak sem írta meg, hogy lényegé
ben dezertálni készült. Úgy érvelt, hogy a milánói felkelés következtében a magyaror
szági ezredeket ki kellett vonni a városból, továbbá mivel azokat hamarosan Magyaror
szágra fogják vezényelni, ő „egészen kenyér nélkül" maradt. Ugyanakkor határozottan 
állította, hogy „ártatlan, mint a ma született gyermek."69 

Harsányi Botzenből tovább akart menni Veronába, ahol a főhadparancsnokság és a 
területileg illetékes tábori főlelkészség is székelt, de az osztrák hatóságok erre nem adtak 

SRKTGyL B. LXVIII. 30648/183. 
SRKTGyLB. LXVIII. 30649/184. 
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neki engedélyt, hanem internálták. Harsányi ekkor elbocsátását kérte a hadseregből -
„hogy elbocsáttatván szabadlábon alkalmam legyen ártatlanságomat bebizonyítani"70 - , 
és Joseph Radetzky tábornagy, az Itáliában állomásozó császári seregek főparancsnoka 
fel is mentette a református lelkészt valamennyi, a hadseregben viselt tisztségétől. Június 
14-én az itáliai főlelkészség parancsot kapott, hogy a református katonák lelki gondozá
sát Taubner Károlynak adja át. A Harsányi elleni vádak egyáltalán nem korlátozódtak az 
ominózus proklamáció lefordítására. Politikai magaviseletétől eltekintve azzal vádolták, 
hogy nem folytat lelkészhez méltó életvitelt, és ezáltal hitsorosai bizalmát Milánóban 
már régen elvesztette. Felmerült az is, hogy nem csak fordítója, hanem szerzője is volt az 
„Il Comitato délia città di Pest" című röpiratnak, amiért 400 húszast kapott. Vádolták to
vábbá azzal is, hogy egy prédikációjában gyalázatos dolgokat mondott Ausztriáról és 
hogy kapcsolatban állt a milánói forradalmi hadügyminisztériummal. Mindezek fényé
ben az osztrák hatóságok úgy döntöttek, hogy visszatoloncolják Magyarországra.71 

Hazatérését követően Harsányi fizetésért, és egy Magyarországon alakítandó ezrednél 
való alkalmazásért folyamodott a hadügyminisztériumhoz. A magyarországi hadügymi
nisztérium azzal zárta le a vizsgálatot, hogy nem lehet eldönteni, elkövette-e Harsányi a 
terhére rótt cselekményeket, vagy sem, „de a gyanú, mely őt nyomni látszik, teljesen el
hárítva nincs." Fizetését az osztrák hatóságok közbelépésére 1848 augusztusának végén 
ugyan felfüggesztették, de a magyar hatóságok közbelépésére 1849 január végéig még 
folyósították. Ugyanakkor a magyarországi hadügyminisztérium ragaszkodott elbocsátá
sához. A szabadságharc alatt visszatért korábbi hivatásához. 1849. január 21-től még 
csak számvevő volt a magyarországi hadügyminisztérium polgári-gazdászati osztályán, 
de 1849. április 24-én kinevezték a 16. (Károlyi) huszárezred református tábori lelkészé
vé. Csak a szabadságharcot követően nősült meg.72 

Már csak egy kérdés vár tisztázásra Harsányival kapcsolatban. Lefordította-e az omi
nózus kiáltványt, vagy nem. Mint láttuk, ez a kérdés a korabeli hatóságokat is zavarba 
hozta. A vádlott maga félreértésről beszélt. Török Pálhoz intézett, fentebb már említett 
levele szerint az olasz újság egyszerűen összekeverte a „magyar káplán"-t (capellano 
ungherese) egy magyar tizedessel (corporale ungherese).73 

Harsányi tehát váltig tagadott, de tagadásának erejéből sokat levon az a tény, hogy 
elveszett emlékirataiban valószínűleg másként foglalt állást. Az emlékiratot utoljára 
Andrássy Kálmán búj i pap olvasta 1884-ben, azt megelőzően, hogy Harsányi és egyik 
lelkésztársa 50 éves szolgálati jubileumát megünnepelték volna. Andrássy Kálmán az 
önéletrajz alapján rövid kivonatot készített, amelyet az ünnepségen fel is olvasott. Ebből 
a beszédből idézünk: „Az olasz hadügyminiszter követelte tőle, hogy vele a magyar és 
német foglyokat meglátogassa, ki különösen azért, hogy egy Pestről Sámuelünkhöz ér
kezett magyar proklamációt olasz nyelvre lefordított, mely Milánó minden utcáján ajtó 
nagyságú alakban kifüggesztetett: halálos ellenségévé lőn."74 Eltekintve attól, hogy ez az 

Harsányi 1926 68-69. o. 
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idézet további kérdéseket vet fel, s az is lehetséges, hogy maga Harsányi, vagy akár az 
életrajz ismertetője tévedett, mégis valószínűbbnek tűnik, hogy Harsányi támogatta az 
itáliai forradalmárokat, hiszen az ő segítségükkel kívánt végre hazajutni Magyarország
ra. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy mielőtt a császári hatóságok házi őrizetbe he
lyezték, dezertálni akart az itáliai es. kir. hadseregből.75 

Taubner Károly tehát egyedül maradt protestáns tábori lelkészként az itáliai harcté
ren. Ő - Harsányi val ellentétben - anyanyelvén kívül jól beszélt németül, szlávul (szlo
vákul), franciául és olaszul. Még Harsányi elbocsátása előtt bekapcsolódott a német 
nyelvű református hívek lelki gondozásába is. 1848 tavaszán ő is haza akart térni Ma
gyarországra. 1848. április 26-án kelt levelében, Mészáros Lázár bátorítására, Eötvös Jó
zsef báró vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordult azzal a kéréssel, hogy nevezzék 
ki a Magyarországon állomásozó hadsereg evangélikus esperesévé. Nem a háborús ínség 
miatt akart eljönni, hanem, mint írta, „a távollét hazámtól, elszigeteltetésem irodal
munktól búsítja lelkem s teszi vérzővé szívemet."76 

Áthelyezését nem sikerült elérnie, annál is kevésbé, mert Radetzky 1848 nyarán nem 
akart Magyarországról újabb református lelkészt alkalmazni a hadseregnél. A tábori 
püspök is „a magas rendelettől" tette függővé, hogy kineveznek-e újabb református tábo
ri lelkészt, így aztán minden maradt a régiben.77 Az adott helyzetben bizonyos együtt
működés jött létre a tábori püspök és Taubner között. Az evangélikus lelkész valóban 
emberfeletti munkát végzett az itáliai hadjárat során. Johann Fischer tábori főlelkész egy 
ízben azt mondta neki, hogy hat helyett dolgozik. Éjt nappallá téve látogatta a katonai 
kórházakat. Az általa lelkesített Ferenc Károly, illetve Gyulai sorgyalogezredek, ame
lyek nagyobb részt protestáns katonákból álltak, a harctéren fényesen bizonyították az 
uralkodó iránti hűségüket.78 Taubner maga is ellenezte a református lelkészi állás betöl
tését, arra gondolva, hogy ha teljesen helyettesíti azt, akkor további pénzbeli juttatásokra 
számíthat. A tábori püspökség is belegyezett 1849. július 11-én, hogy legalább az itáliai 
háború végéig Taubner lássa el a református katonákat is.79 

Az együttműködés jeleként értékelhető az is, hogy a tábori püspök 1849. január ele
jén támogatta Taubner kitüntetését.80 Meg is kapta az evangélikus lelkész a kis arany 
polgári érdemkeresztet, sőt az uralkodó 1851. április 8-án, a minisztertanács javaslatára, 
díjmentes evangélikus konzisztóriumi tanácsossá nevezte ki. Az előterjesztést megfo
galmazó kultuszminiszter, Leo Thun gróf szerint a forradalom és a háború időszakában a 
katonai kórházakban Taubner teljes önfeláldozással valóban rendkívüli teljesítményt 
nyújtott. Szerény és méltóságteljes magaviselete, szellemes és valódi patrióta érzelmek-

Hanak is arra a következtetésre jut, hogy Harsányi támogatta a forradalmárokat (Hanak 1974 54. o.), az
zal a meglepő indoklással, hogy Magyarországon a protestáns lelkészek egy része, mindenekelőtt a reformátu
sok, a szeparatista, Habsburgoktól való elszakadást követelő mozgalom mellett álltak, s így aligha kétséges, 
hogy Harsányi is kapcsolatban állt e mozgalommal. 

76 MOL H 57 1848:4. kútfő, 1. tétel. 
77 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 123. 1848:760. Igaz, a tábori püspök 1849. júniusában, amikor Ma

gyarországjelentős része a honvédség ellenőrzése alatt volt, ellenezte a református lelkészi poszt betöltését, de 
később ismét visszatért eredeti álláspontjához. ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 125. 1849:775. 

78 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 135. 1856:1126. 
79 Hanak 1974 56-57. o. 
80 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 124. 1849:29. 

— 18 — 



tői áthatott beszédei a katonaságra rendkívül kedvező hatást gyakoroltak. Külön kiemelte 
a miniszter, hogy a novarrai csatát követően mint egyedül jelen lévő lelkész segédkezett 
a betegek ellátásában, sőt tolmácsként is bajtársai segítségére sietett. E szolgálati telje
sítmény és elöljárói támogató véleménye alapján ítélte méltónak a tanácsosi méltóságra.81 

Ami ellenben Taubner pénzügyi ambícióit illeti, azok nem váltak valóra. A tábori 
püspökség többletmunkájáért - tekintettel magas fizetésére, amely évi 600 forint volt -
csak évi 60 forint pótlék kifizetését javasolta.82 Taubnert lesújtotta a válasz, hiszen ő évi 
200 forintot szeretett volna még pótlékként elkönyvelni, de újabb kérésére a tábori püs
pökség 1849. szeptember 14-én csak annyit válaszolt, hogy kérelmét a hivatali út betar
tásával terjessze az illetékes fórumok elé.83 

Taubner, aki a 2. hadsereg területén működő protestáns katonák lelkipásztora volt az 
1850-es évek elején, a tábori püspök támogatásával fokozatosan kiterjesztette működési 
körét.84 Már 1851-ben kérte, hogy a húsvéti úrvacsoraosztás céljából beutazhasson az 1. 
hadsereg területére. Amikor a morvaországi és sziléziai evangélikus szuperintendens, 
Johann Georg Lumnitzer önálló protestáns tábori lelkész kinevezését javasolta a jogható
sága alá tartozó két tartományba, a tábori püspök 1852. június 30-án kelt levelében inkább 
Taubner Brünnbe utazását javasolta. A hadügyminisztérium ennek megfelelően 1852. de
cember 24-i rendeletével hozzájárult Taubner Cseh- és Morvaországba, valamint Sziléziá-
ba történő beutazásához. 1853. február 13-án már arról tett jelentést, hogy a magyar, német 
és szláv evangélikus katonákra kiterjedő pasztorációs útját amely a Brünn - Austerlitz -
Rausnitz - Seelawitz - Dürnholz - Lundenburg útvonalat követte, befejezte. Jelezte, hogy 
útját jövőre is így szeretné megszervezni. A kisegítő lelkipásztorkodás mellett Taubner a 
tábori püspök támogatásával a hadügyminisztérium fölé rendelt hadsereg-főparancs
nokságtól 1853. november 28-án engedélyt kapott arra, hogy évente egyszer, május elejétől 
kezdődően, beutazza az 1. hadsereg területét, de utazásának „a szükséges időtartamra" 
kellett korlátozódni. Taubner a 3. hadsereg területére is be akart utazni, de kísérlete Czigler 
Ignác magyarországi tábori főlelkész határozott ellenállása miatt nem járt sikerrel.85 

A protestáns katonaság lelki gondozásának problémája tehát - a vallási ellentéteken 
túlmenően, mint már utaltunk rá - abból fakadt, hogy a es. kir. hadseregben elterjedt ez
redplébánia-rendszert (1 ezred = 1 plébánia) a protestáns katonaság esetében, mely je
lentős részben szórványt képezett a hadseregen belül, nem lehetett alkalmazni. Ennek 
illusztrálására szeretnénk néhány további példát megemlíteni. 1856-ban a hainburgi, a 
marburgi, a krakkói és a strassi katonai nevelőintézetben tanuló protestáns diákok száma 
intézetenként egy és hét fő között ingadozott. A tanulók vallási megoszlását az 5. táblá
zatban adjuk közre.86 

01 .. 

OStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinetsarchiv Kabinet Kanzlei-Vorträge Kt. 5. 1851:1118. 
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83 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 125. 1849:997. 

A 4. táblázatban az Osztrák Császárság 1850. október 12-től érvényes katonai-területi felosztását ábrá
zoltuk. Militär-Verordnungsblatt 1850. XIX. Stück. 217. o. 
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Hanák 1974 60-67. o. Magyarországon ugyanis nem lehetett arra hivatkozni, mint Sziléziában (t. i. hogy 

a lelkészek nem tudnak magyarul). Czigler helyesen állapította meg azt is, hogy Taubner kérelmének valódi 
célja, az, hogy protestáns hittestvéreinek önálló főnöke lehessen a hadseregben. 
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1858-ból pontos adataink vannak a Horvátország területén állomásozó sorgyalogez
redek vallási összetételéről. E három alakulat vallási megoszlását foglaltuk össze a 6. 
táblázatban}1 Mint látható, az itáliai (Verona, Vicenza) kiegészítési kerülettel rendelke
ző 45. sorgyalogezred vallásilag gyakorlatilag homogén, római katolikus volt, a bihari 
kiegészítésű 37. sorgyalogezred ezzel szemben három nagyobb (ortodox, református, 
katolikus) és három kisebb (zsidó, görög katolikus, evangélikus) vallási közösséget 
egyesített. A felvidéki kiegészítésű 25. sorgyalogezred vallásilag szintén sokszínű volt, 
de ott a katolikus többség mellett az evangélikusok képezték a legszámottevőbb kisebb
séget.88 Nyilvánvaló, hogy ilyen vallási megoszlás mellett nem lehetett minden ezrednél 
protestáns tábori lelkészt alkalmazni. 

További problémaként vetődik fel az ezredek vallási összetételének változása. A 37. 
sorgyalogezredről 1863-ból is rendelkezésünkre áll egy kimutatás, így az 1858-as álla
potokat összevethetjük az 1863-as vallási megoszlással. (7. táblázat) Noha egyetlen ez
redből nem lehet általánosan érvényes megállapításokat levonni, annyi látható, hogy a 
latin szertartású római katolikusok, evangélikusok, reformátusok és zsidók aránya nagy
ságrendileg nem változott az ezredben, az ortodoxok viszont több mint kétszer annyian 
voltak 1863-ban, mint 1858-ban, ami önálló ortodox lelkész kinevezését tette indokolttá. 
Ezek az arányváltozások az ezredplébánia-rendszer merevségét bizonyítják a nem kato
likus felekezetek esetében.89 

Taubner természetesen tisztában volt ezzel, ezért arra törekedett, hogy székhelyét 
Bécsbe tegye át, s onnan aztán területi alapon próbáljon meg önálló protestáns tábori lel
készi szervezetet életre hívni. 1855-ben beadott kérelmét a tábori püspökség támogatta, 
mert így az 1. hadsereg számára meg lehetett volna spórolni egy újabb protestáns tábori 
lelkész alkalmazását, a veronai területi föhadparancsnokság viszont ellenezte, mert meg 
akarta tartani Taubnert, sőt azt kérte, hogy a lelkész ne fordítsa idejének jelentős részét 
missziós utakra. A hadsereg-főparancsnokság végül az utóbbi érvelést tette magáévá és el
rendelte, hogy a lelkész Milánóból költözzön át Veronába. 1856-ban Taubner a megenge
dettnél korábban lépett az 1. hadsereg területére, ami kiváltotta felettesei rosszallását.90 

Jellemző, hogy míg 1848-ban rendkívül jóban volt Johann Fischer itáliai (római ka
tolikus) tábori főlelkésszel, addig 1856-ban Fischer utóda, Anton Horaczek már panasz
kodott rá a tábori püspökségnek. Taubner 1856. augusztus 30-án Pilsenben rendkívül 
hosszú és az öndicséretet szokatlanul nagy mértékben alkalmazó levélben próbálta meg
védeni igazát a veronai föhadparancsnokság előtt. Levelét nyolc pontra osztotta, ennek 
ellenére időnként ismétlésekbe bocsátkozott. Az első pontban saját, 1855-ös galíciai és 
bukovinai útját magasztalta, az idő előtti beutazásról viszont csak annyit árult el, hogy 
azért került rá sor, mert ott kívánt lenni, ahol a legnagyobb szükség volt rá. A második 
pontban ismertette Fischer egykori tábori föleikész róla alkotott pozitív véleményét, 
majd azt bizonygatta, hogy ő a föleikészség iránt mindig tisztelettel viseltetett. A harma-

87 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 138. 1858:513. 
A kiegészítési kerületekről: Circular-Verordnung des Armee-Ober-Commandos vom 22. December 

1856, Section III., Abteilung 2, Nr. 8589. Melléklet a k. k. Armee-Verordnungsblatt 1856-os évfolyamához, 
oldalszám nélkül. 

89 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 143. 1863:1095. 
90 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 135. 1836:586. 



dik pontban, ismert szerénységével, 1848-as szolgálatait idézte fel. Megállapította, hogy 
1848-ban minden lelkész közül ő volt a legeslegelső, aki nem veszítette el a fejét. A ne
gyedik pontban arra az ellenvetésre válaszolt, hogy a 2. hadsereg területén kívül minde
nütt elég protestáns lelkész található. Rámutatott arra, hogy a katolikus papok tízszer 
annyian vannak, mégis minden ezrednél van katolikus tábori lelkész. Szellemes válasz, 
kár, hogy - tekintettel az ezredek vallási összetételére - nem megalapozott. Az ötödik 
pontban ismét saját magát dicsérte, ezúttal a katonai iskolákban végzett kiváló munkájá
ra emlékeztette a címzettet. A hatodik pontban felidézte, hogy Theresianstadtban egy 
százados megdicsérte a prédikációját. A hetedik pontban arról adott számot, hogy mivel 
már Európa valamennyi országát beutazta, nem valamiféle utazási vágy, hanem kizárólag 
kötelessége teljesítése érdekében utazik sokat. A nyolcadik pontban a Veronába történő át
helyezése ellen protestált, mondván, hogy továbbképzéséhez a milánói könyvtárakra, illet
ve az ottani protestáns családok támogatására van szükség.91 

Az előzmények ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy a tábori főlelkész helyet
tese, Wilhelm Stropnicky ideiglenes tábori főlelkész 1856. szeptember 24-én élesen bí
rálta e parttalan jelentés szerzőjét, túlzott önbecsülését, az igazsághoz való fogyatékos 
ragaszkodását és a gúnyt, amellyel a katolicizmusra és annak papjaira utalt a es. kir. had
seregben, és kérte a tábori püspökséget, fontolja meg, mit tehet, hogy ez az intoleráns 
eretnek térítő megjavuljon.92 

Anton Horaczek itáliai tábori főlelkész, 1856. november 27-én kelt levelében hasonló 
hangot ütött meg. Először is ellenezte, hogy államköltségen - Taubner javaslatának meg
felelően - a kufsteini, olmützi és teresienstadti protestáns elítéltek számára lelki olvas
mányokat nyomtassanak. Egyáltalán - folytatta - az említett tábori lelkész úr mézédes 
viselkedése csak az eretnekségbe térítésre irányul, hiszen különböző alkalmakkor és uta
zásai során egyébként is a protestáns Biblia terjesztésére törekszik. Minden adódó alka
lommal gonoszságokat hoz fel, és minden vonatkozásban a katolikus vallást és intézmé
nyeit, valamint lelkipásztorait gyanúsítja. Szerinte Taubner csak attól fél, hogy nem 
folytathatja tovább költséges utazásait; többször kifejtette, hogy ő az egész hadsereg 
protestáns tábori lelkésze, és Bécsből fogja az ilyen jellegű ügyeket irányítani. Engedé
lye van, hogy beutazzon az 1. hadsereg területére, de utasítani kellene, hogy azonnal je
lentkezzen a katonai hatóságoknál, mert az elmúlt évben hetekig nem lehetett tudni, 
hogy hol van, és utasításait a monarchia minden irányába körbe küldözgették. Végül szi
gorúan meg kellene inteni költekezése miatt is. Az elmúlt évben 2000 forintot költött és 
600 forintról számlája sem volt. Válaszában a tábori püspök jogtalannak nevezte ugyan 
Taubner címhasználatát, és a lelki olvasmányok nyomtatásának szükségességét is elve
tette, de anyagi vonatkozásban, kellő információk hiányában, nem tudott állást foglalni.93 

91 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 135. 1856:1126. Hanak szerint, aki szintén felidézte a levél tartal
mát, ez egy teljesen magára utalt ember képét mutatja, aki állandó állomáshely nélkül, egyik állomáshelyről a 
másikra űzve él, mindazonáltal ura a helyzetnek. Hanak 191A 80. o. Szerintünk ez a levél sokkal inkább 
Taubner erkölcsi felbomlásának a jegyeit viseli magán, amit a levél rendkívüli hosszúsága és időnként csapon
gó volta mellett leginkább a szövegen vörös fonalként végighúzódó öndicséret mutat. 

Hanak 1974 85-86. o. Hanak szerint ez Stropnicky egyéni állásfoglalása, de ezt az állítást Horaczek 
alább ismertetett jelentése megcáfolja. 

93 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 136. 1856:1354. 

— 21 — 



A tragikus végkifejlet előtt megvonhatjuk a Taubner-korszak mérlegét. Taubner Ká
roly, az egyszemélyes „protestáns lelkészi kar" képviselője kiváló képzettséggel, széles
körű nyelvismerettel és rendkívüli szorgalommal megáldott ember volt. Válságos hely
zetekben is bebizonyította, hogy emberfeletti teljesítményre képes. A protestáns katonák 
lelki gondozását a cs. kir. hadseregben Magyarország kivételével a monarchia vala
mennyi tartományára kiterjesztette. Ugyanakkor rendkívüli aktivitása hátterében gátlás
talan érvényesülési vágy húzódott meg. Már 1848-ban sem egyszerű tábori lelkészként 
akart a magyarországi hadseregnél elhelyezkedni, hanem esperesként. Ez a pozíció iránti 
vágy mozgatta későbbi cselekedeteit is. Ha egyéni érdeke úgy kívánta, közreműködött 
egy református tábori lelkész kinevezésének megakadályozásában: amikor a hadügymi
nisztérium 1849. július 3-án elutasította fizetésemelés iránti kérelmét, az „igazi hazasze
retet" mellett arra is hivatkozott, hogy ha fizetését 200 forinttal megemelik, a kincstár 
még mindig 200 forintot nyer (tudniillik egy református tábori lelkész kinevezésével 
szemben).94 Ez a takarékossági akció nem volt sikeres, hiszen 1855-ben annyi pénzt 
költött, hogy abból négy másik, X. fizetési osztályba tartozó tábori lelkészt lehetetett 
volna alkalmazni.95 Hiába tagadta, óriási utazási vágy munkált benne, s időnként katonai 
elöljárói utasításait sem tartotta be. Ráadásul dezertált a hadseregből, méghozzá egy „er
kölcs elleni bűncselekményt" követően.96 

Az előzményekhez tartozik, hogy Taubnert 1856. december 29-én bekérették a lom
bard-velencei Cs. kir. Területi Főhadparancsnokságra és megintették a hivatali út megke
rülése, az 1. hadsereg területére történt idő előtti beutazása, visszatérését követően je
lentkezésének elmaradása, valamint a fennálló előírások lábbal tiprása miatt. Az evangé
likus lelkészt később mégis rehabilitálták és ismét engedélyezték, hogy beutazzon az 1. 
hadsereg területére. A tábori püspök politikai, nyelvi, és anyagi (!) okoknál fogva 1857-
ben és 1858-ban is támogatta Taubner missziós útját az 1. hadsereg területén. Az utazás
ra 1857, majd 1858 tavaszán-nyarán is sor került, utóbbi alakalommal viszont útját a na
gyobb garnizonokra korlátozta a hadsereg főparancsnoksága. Az osztrák evangélikus 
egyház konzisztóriuma az 1859-es itáliai háborúra hivatkozva 2-2 újabb evangélikus, il
letve református lelkész hadsereghez küldését sürgette, akik később - a protestáns kato
nák számának megfelelően - állandó státuszt is kaphatnának. 1859 júliusában Taubner -
aki a későbbiekben sikertelenül próbálta magát Veronából áthelyeztetni Velencébe - a 
sajtóból értesült egy református lelkésznek a hadsereghez történt kinevezéséről. Mis-
kolczy Károlyt a hadsereg főparancsnokságának rendeletére 1859. július 1-i hatállyal, 
tehát a hadjárat szempontjából megkésve nevezték ki az itáliai hadsereghez. Az újonnan 
kinevezett lelkész kezdetben nagyon elégedetlen volt - saját megítélése szerint - hátrá
nyos helyzetével és elégtelen fizetésével, de később megbékélt helyzetével. November
ben Taubner javaslatot terjesztett az evangélikus egyház vezetői elé a protestáns tábori 
lelkészet továbbfejlesztése érdekében. Eszerint minden hadseregnél két protestáns lel
késszel kellene növelni a prédikátorok számát. Az előterjesztés - név említése nélkül -

94 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 125. 1849:997. 
5 V. ö.: Circular-Verordnung des Armee-Ober-Commandos vom 27. August 1855, Präsidiale Nr. 1562 
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egy kellő tapasztalatokkal rendelkező személy megbízását javasolta a protestáns ügyek 
vezetésére. A konzisztórium ennek ellenére, mikor saját kiegészítésével együtt tovább 
küldte Taubner javaslatát a felsőbb hatóságoknak, óvakodott attól, hogy személyi javas
latokat is tegyen.97 

Taubner dezertálásának időpontját pontosan nem tudtuk megállapítani, de viszonylag 
jól behatárolható időszak jöhet számításba. 1860. szeptember 2-án jelentette felettesei
nek, hogy a bellunói katonai nevelőintézetben szeptember 1-én befejezte a 3. osztályos 
evangélikus tanulók oktatását és vizsgáztatását.98 1861. júniusában léptették elő az első 
fizetési kategóriába (természetesen a tábori lelkészek között). Ezzel - a tábori főlelké-
szeket, illetve a tábori püspököt, valamint a konzisztórium vezetőjét nem számítva, az öt 
legjobban fizetett tábori lelkész közé került.99 1861 októberében még iktatták egy kérel
mét a hadügyminisztériumban, amelyben Új testamentumok szétosztását kérte az itáliai 
hadsereg számára,100 ettől kezdve azonban teljesen eltűnt mind a hadügyminisztérium, 
mind a tábori püspökség látóköréből. Nagyon valószínű, hogy december közepén már 
nem volt a hadseregnél, mivel a hadsereg főparancsnoksága novemberben engedélyt 
adott arra, hogy az egyik protestáns lelkész Veronából Velencébe költözzön át (ez Taub
ner kérelme volt), de a várakozásokkal szemben nem ő, hanem református kollégája, 
Miskolczy Károly költözött Velencébe.101 1862. februárjában sem szerepelt egy protes
táns tábori lelkészekről készített kimutatásban.102 Dezertálásával a protestáns lelkipász
torkodás - általa fémjelzett - heroikus korszaka is véget ért. 

A vallási egyenlőség gyakorlati megvalósulása a hadseregben 

A bécsi es. kir. evangélikus főegyháztanács javaslata, amely további protestáns lelké
szek alkalmazását sürgette a hadseregnél, véleményezés végett a tábori püspök elé ke
rült. Johann Michael Leonhard öt pontban foglalta össze a nehézségeket, amelyek továb
bi evangélikus tábori lelkészek kinevezését megakadályozták. Először is kérdéses volt, 
hol kellene a lelkészeket alkalmazni. Utalt arra, hogy a protestáns betegek kb. 50 katonai 
kórházban fekszenek, egymástól jelentős távolságra. Másodszor, megítélése szerint, azo
nos állomáshely estén a katolikus és a protestáns lelkészek között fennáll az összeütkö
zés veszélye. Harmadszor rámutatott arra, hogy mivel a protestánsok nem ismerik el a 
halottak szentségét és lelkészeik a súlyos betegeket és sebesülteket csupán vigasztaló 
szavakkal erősítik, azt szükség esetén katolikus lelkész is megteheti. A negyedik pontban 
az egészséges protestáns katonák számára alkalmazandó lelkészek rendszeresítésének 
akadályait fejtegette. Mint írta, a protestáns katonák felekezeti és nyelvi hovatartozásra 
való tekintet nélkül szét vannak osztva a hadseregben. Végül azt a véleményét hangoz
tatta, hogy az Itáliában működő két protestáns lelkész annál is inkább elégséges, mivel a 

Hanak 1974 87-114. o.; Miskolczyról: Ham 2001 44-46. o. 
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protestánsok számára az istentiszteletek látogatása vasárnap és ünnepnapokon nem olyan 
szigorú parancs, mint a katolikusoknál.103 Ujabb protestáns lelkészek alkalmazását azon
ban ekkor már nem lehetett megakadályozni. Az osztrák történetírásban Georg Loesche 
munkája nyomán több ízben megfogalmazódott az a vélemény, hogy a villafrancai bé
ketárgyalások során, 1859. július 11-én, III. Napóleon szóba hozta Ferenc Józsefnek a 
protestáns tábori lelkészek ügyét. A francia császár részéről állítólag elhangzott az a 
megjegyzés, hogy az osztrák protestáns katonák az 1859-es háború során francia protes
táns tábori lelkészekhez fordultak, amikor lelkészre volt szükségük m 

Az 1859-es itáliai háború tapasztalatai alapján, továbbá a bécsi evangélikus főegy-
háztanács felterjesztésének hatására az uralkodó 1860. április 26-án kelt pátensével 12 
protestáns lelkészi állást létesített a katonai közigazgatás központi állomáshelyein, még
pedig l-l református illetve evangélikus tábori lelkészi állást Bécsben (Alsó- és Felső-
Ausztria, Salzburg, Stájerország, Horvátország és Szlavónia részére), Veronában (a 
Lombard-Velencei Királyság, Karinthia, Krajná, Tirol, a Tengermellék és Dalmácia 
számára), Budán (Magyarország ellátására), Lembergben (Galícia és Bukovina területé
re), Prágában (Csehország, Morvaország és Szilézia területére kiterjedő hatáskörrel), és 
Nagyszebenben (Erdély, a Bánság és a Szerb Vajdaság hatáskörrel).105 A jelentkezőkre 
körülbelül ugyanazok a feltételek voltak érvényesek mint korábban, de - hasonlóan a 
katolikus tábori papokhoz - megkövetelték tőlük a német, a magyar és egy szláv dialek
tus ismeretét. Engedménynek számított, hogy kivételesen megengedték nős lelkészek al
kalmazását is. Szolgálati és fegyelmi ügyekben az adott, területileg illetékes főhadpa-
rancsnokság alá rendelték őket, s kinevezésükkor viseleti jegyzéküket a vallás- és köz
oktatási minisztériumnak kellett megküldeni. Ez gyakorlatilag a tábori püspökségtől való 
függetlenséget garantálta a protestáns lelkészek számára. Ugyanakkor nem vezethettek 
anyakönyveket és parókusi jogokat sem gyakorolhattak.106 1862-ben ezen állások közül 
öt volt betöltetlen: a pesti evangélikus, valamint a bécsi, a prágai, a lembergi és a nagy
szebeni református tábori lelkészi állás.107 1863-ban sikerült a református lelkészi helyek 
többségét is betölteni, így annak az ellenvetésnek, hogy a jelentkezőktől nem kellett vol
na három nyelv ismeretét megkövetelni - véleményünk szerint - nincs alapja.108 

Jeszenszky Imre evangélikus tábori lelkész 1866-ban bekövetkezett nyugdíjazása 
kapcsán az erdélyi területi főhadparancsnokság ismét felvetette a kérdést, hogy szükség 
van-e egyáltalán protestáns tábori lelkészekre az adott hadsereg területén? A kérdés 
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vizsgálata során kiderült, hogy Erdélyben mindössze 330 evangélikus vallású katona ál
lomásozott, területileg meglehetősen szétszórva, s azok egy részét is polgári jogállású 
lelkészek gondozták. Az erdélyi főlelkész ezért úgy nyilatkozott, hogy ha nem történik 
változás a csapatok elhelyezkedésében, akkor Erdélyben felesleges önálló protestáns 
helyőrségi lelkészek kinevezése. A tábori püspökség nem reagált e jelentésre, az állás
helyek megmaradtak, a rendszer gazdaságos voltához azonban komoly kétségek fűződtek.109 

A protestáns tábori lelkészeket - a katolikusokhoz hasonlóan - fizetési osztályokba 
sorolták. Taubner és Harsányi fizetése az 1840-es években a legmagasabb kategóriába 
tartozott (600 forint/év). A tábori lelkészek körülbelül annyit kerestek, mint egy had
nagy, illetve főhadnagy. Figyelembe véve a protestáns lelkészek átlagos XIX. századi 
magyarországi bevételeit, a tábori lelkészi állás viszonylag jól jövedelmezett, leszámítva 
persze az olyan eseteket, ha valaki, mint Harsányi, gazdag polgárcsaládból származó 
lányt akart elvenni.110 A bevételek nagyságának mai megítélését megkönnyíti, ha más 
társadalmi rétegekével hasonlítjuk össze, illetve érzékeltetjük a zsold vásárlóértékét. 
Taubner fizetése (pótlékok nélkül) 1850-ben egy kézműves mester bevételének az alsó 
határával volt egyenértékű. Fél kilogramm korpás kenyér az időben kb. 5 krajcárba ke
rült, az evangélikus lelkész zsoldjáért naponta kb. 9,96 kg kenyeret tudott volna venni.111 

Egy 1862-ben készített fizetési kimutatás világosan bizonyítja, hogy a protestáns lel
készek fizetési szempontból nem szenvedtek hátrányt katolikus pályatársaikkal szemben, 
sőt e tekintetben kifejezetten a pozitív diszkrimináció elve érvényesült.112 (8. táblázat) 
Az előlépést - kifogástalan szolgálati teljesítmény esetén - számukra is a szolgálati idő 
hossza határozta meg. Figyelemre méltó, hogy a hét protestáns tábori lelkészből egy a 
legmagasabb, három pedig a II. fizetési kategóriába tartozott. Megjegyzendő, hogy de-
zertálása előtt, 1861. június 3-tól kezdve, Taubner Károlyt is a legmagasabb kategóriába 
sorolták.113 Összehasonlítva ezeket az arányokat az 1862-ben alkalmazott nem protestáns 
lelkészekkel, a következőket állapíthatjuk meg: 8 fő tartozott a legmagasabb fizetési ka
tegóriába, a II. kategóriába pedig 55-en, míg a legtöbb tábori lelkészt a III. kategóriába 
sorolták. A szolgálati évek meghatározó voltától csak Jeszenszky Imre evangélikus lel
késznél tértek el, azért, mivel őt több ízben meg kellett inteni.114 Nem mutatható ki a 
protestáns tábori lelkészek hátrányos anyagi megkülönböztetése a missziós utak vonat
kozásában sem. 1865-ben például a protestáns lelkészek napi 4, illetve 3 forint 50 krajcár 

109 ÖStA KA AAF Geschäftsakten Kt. 148. 1866:1066. 
A történethez hozzátartozik, hogy Harsányi végül 1849 telén elvette Büttinghauser Johannát, de a meny

asszony családja addigra már anyagilag meglehetősen szerény körülmények között élt. Harsányi 1926 59. o. 
Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai 

története 1848-1918. Budapest, 1993. 149-150. o. 
112 ÖStA KA AAF Kt. 141. 1862:219. 
113 ÖStA KA AAF Journal für die Jahre 1859., I860., 1861., 102/1861. 
114 ÖStA KA AAF Kt. 145. 1864:1116. 1855-ben, amikor a tábori lelkészeket fizetési kategóriákba sorol

ták, (az elöljáróktól eltekintve) mindössze öt fő tartozott a legmagasabb kategóriába, 45-en a középső-, 164-en 
pedig a legalacsonyabb kategóriába. ÖStA KA AAF Sonderreiche. Regiments-Seelsorge IR 47. Verordnungs
buch 1842-1868. 192-200. o. Hanak szerint a tábori lelkészek általában a rosszul fizetett alkalmazottak közé 
tartoztak. Hanak 1974 120. o. Látszólag Hanak véleményét támasztja alá Gonda Lajos is, aki nem akart meg
elégedni évi 528 forintos fizetésével, hanem azonnal 948 forintot követelt, mondván, hogy neki családja és 
több mint évi 1000 forintjövedelme van. Sokat elárul azonban az a tény, hogy bár fizetésemelést nem kapott, 
mégis belépett a hadseregbe. HL Feldsuperiorat zu Ofen VI. 34.13. d. (1860) 52. fol. 
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fizetéskiegészítést kaptak utazásaik időtartamára, míg az ortodox lelkész ugyanilyen 
esetben csak 2 forintot, a görög katolikus pap pedig csak 1 forintot kapott.115 

1864 márciusától kezdve valamennyi protestáns tábori lelkésznek negyedévenként 
jelentést kellett tennie a területileg illetékes föhadparancsnokságnak. E jelentéseket 
évente egyszer átküldték a tábori püspökségnek is, de jellemző, hogy például az 1864-es je
lentésekkel kapcsolatban a tábori püspökségnek semmiféle megjegyzése sem volt. A tábori 
püspökség akkor már nem tudott a protestáns lelkészek ügyeire befolyást gyakorolni.116 

Nem csak a protestáns lelkészek mozgástere nőtt meg ebben az időszakban. Az 1850-
es évektől kezdve az előző századhoz képest alapvetően megváltozott a vallást változta
tók helyzete. A XVIII. század végén a tábori püspök még azt is meg tudta akadályozni, 
hogy egy katolikus hívő olyan protestáns személyt vegyen feleségül, akit a protestáns, 
illetve a világi hatóságok el választottnak nyilvánítottak korábbi férjétől. így történt ez 
például 1797-ben, amikor egy Kohlmüller nevű katolikus vallású lovassági százados fe
leségül akarta venni Zezilia Fritz von Friedenliebet. A protestáns hölgyet Hont vármegye 
1792. szeptember 17-i határozatával elválasztotta férjétől. A tábori püspök viszont meg
tagadta a házasság engedélyezését, mivel a katolikus egyházjog és az érvényben lévő 
törvények szerint a nő, mindaddig, míg férje élt, nem számított hajadonnak.117 

Korábban már rámutattunk, milyen komoly nehézségekkel kellett még az 1830-as 
években is megküzdenie annak, aki el akarta hagyni katolikus vallását a hadseregben. 
Mindezek a nehézségek az 1850-es évektől kezdve semmivé váltak. 1849. február 28-tól 
kezdődően - a polgári élethez hasonlóan - elég volt 4 hét eltéréssel, két ízben (az áttérő 
által választott) tanúk előtt kijelenteni az áttérési szándékot, amiről az igazolást a tábori 
lelkésznek mindkét esetben ki kellett állítania. A vegyes házasságokat az ötvenes évek
ben a protestáns lelkész is megáldhatta a hadseregben.118 

A katolikus vallás elhagyásának hátterében többnyire a házasság felbonthatatlanságá-
nak törvénye állt. A 2. vértesezred tábori lelkésze, Franz Pernitza, 1864. október 9-én, 
Kecskeméten kelt jelentésében ilyen esetről számolt be püspökének. Az ezred egyik 
nyugdíjazott tagja bejelentette, hogy áttér a református vallásra. Az áttérés háttere min
denki számára ismert volt az alakulatnál. A férfi évek óta intim viszonyt tartott fenn egy 
férjétől már huzamosabb ideje külön élő asszonnyal. Az asszony először a váci püspöki 
szék előtt próbálta házasságát érvényteleníteni, majd amikor nem járt sikerrel, áttért a re
formátus hitre, rögvest Erdélybe utazott és néhány hetes ott tartózkodása alatt a protes
táns egyházi bírósággal felbontatta házasságát. Katolikus szemszögből viszont még min
dig férjezettnek számított, ezért a férfit is áttérésre bíztatta, végül is sikerrel. Jellemző, 
hogy a tábori pap minden ellenállás nélkül kiállította a szükséges okiratokat. ' l9 

1865-ben Kari Seiffert százados még arra sem vette a fáradtságot, hogy elmenjen a 
helyi katolikus plébánoshoz (amennyiben a katona nagyobb távolságban volt az illetékes 
tábori lelkésztől, a nyilatkozatot a helybeli pap előtt is megtehette). Seiffert egyszerűen 

115 ÖStA KA AAF Geschäftsakten. Kt. 146. 1865:1250. Panaszkodott is emiatt Basil Bochsia, a 63. sor-
gyalogezred görögkatolikus káplánja. 

116 ÖStA KA AAF Geschäftsakten. Kt. 145. 1865:217., v. ö.: HL VI. 34. 
117 ÖStA KA AAF Korrespondenz mit dem HKR Kt. 8. 1797:42. 
118 ÖStA KA AAF Geschäftsakten. Kt. 176. Mährisch-schlesisches Feldsuperorat in Brünn. 1850:281. 
119 ÖStA KA AK Geschäftsakten Kt. 145. 1865:217. 
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besétált Medgyesen az evangélikus templomba és áttért az ágostai hitvallásra. A tábori 
püspökség enerváltan követelte, hogy a fennálló rendszabályokat tartsa be, azaz kétszer 
tegyen nyilatkozatot. Ezek az áttérési esetek is azt támasztják alá, hogy a XIX. század 
második felétől a vallás változtatásnak már semmilyen komoly akadálya sem volt a cs. 
kir. hadseregben.120 

Összefoglalás 

A cs. kir. hadseregben a XVIII-XIX. században jelentős változások következtek be -
az állam szándékainak megfelelően - a protestánsok vallásgyakorlatának kezelésében. A 
türelmi rendeletet megelőzően protestáns lelkészek csak külön engedéllyel, rendkívüli 
estben léphettek katonai intézmények területére. II. József ugyan nem tudta minden re
formelképzelését megvalósítani ezen a területen, de a felvilágosult abszolutizmusnak jó 
tízéves küzdelem árán sikerült minimálisra mérsékelni a tábori püspökség missziós tevé
kenységét, és elérni, hogy legalább egy évben egyszer a protestáns katonák is részt ve
hessenek istentiszteleten. A politikai és katonai vezetés nem engedte meg a tolerancia
rendelet súlyos megsértését, és e rendelethez a tábori püspökség vezetői is többé-kevésbé 
tartották magukat. 

A magyarországi liberális ellenzék kezdeményezésére Itáliában az 1830-as évek kö
zepétől kezdve két protestáns lelkész teljesített szolgálatot. Az 1848-as forradalmak kö
vetkeztében e létszám hosszú évekre a felére csökkent. Taubner Károly önfeláldozó 
munkássága, amelynek legfőbb mozgató rugója az egyéni karriervágy volt, ambivalens 
módon hatott a protestáns katonák lelki gondozására. Egyrészt Taubner kiterjesztette te
vékenységi körét a birodalom legnagyobb részére és biztosította a folyamatosságot, más
részt akadályozta a református tábori lelkészi poszt betöltését és hatalmas költségeket 
emésztett fel missziós útjai során. 

Az 1859-es itáliai háború tapasztalatai, illetve a bécsi evangélikus főegyháztanács 
előterjesztései a vezető körökben is megérlelték az elhatározást, hogy a protestáns kato
nák megfelelő lelki ellátása katonai szempontból is fontos, hiszen ellenkező estben az 
ellenséggel való barátkozás veszélye is fennállhat. Az 1850-es évekre már a gyakorlat
ban sem volt akadálya a szabad vallásváltoztatásnak a hadseregben. A protestáns tábori 
lelkészek emancipációjának elismeréseként Ferenc József 1869-ben Szeberényi János 
bécsi teológiai tanárt (a protestáns pátens lelkes támogatóját) evangélikus szuperinten
denssé nevezte ki. A protestáns egyházak ellenállása nem tette lehetővé Szeberényi egy
házi megerősítését, aki ezért 1871-ben megvált tisztétől, s így az Osztrák Magyar Mo
narchia megszilárdulásának időszakában sem jött létre önálló protestáns tábori lelkészi 
szervezet.121 

120 ÖStA KA AAF Geschäftsakten. Kt. 147. 1865:1267. 
Igaza van Csohány Jánosnak, amikor rámutat arra, hogy az uralkodó a hadseregben a kinevezés jogát 

mindenképpen magának tartotta fenn, így a református-, illetve az evangélikus egyház vezetőinek e kérdésben 
engedniük kellett volna. Csohány 1994 29-30. o. 
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FÜGGELÉK 

1. táblázat 

A katolikus egyházba megtérítettek száma a cs. kir. hadseregben 

Morvaország 
és Szilézia Galícia Osztrák-

Németalföld 
Magyar
ország 

Csehország Erdély Ausztria Lombardia 

1781 79 férfi 
7 nő 

1782 197 fő 
ossz. 

1783 278 fö 
ossz. 

5 férfi 
l nő 

102 férfi 
10 nő 

1784 78 férfi 
l nő 

92 férfi 
6 nő 

25 férfi 
lnő 

1785 42 férfi 
2 nő 

37 férfi 
8 nő 

1786 25 férfi 
l nő 

1792 20 férfi 
l nő 

1794 20 férfi 
5 nő 

9 férfi 
3 nő 

1796 34 fö ossz. 
1797 1 férfi 

2 nő 
1799 2 férfi 

l n ő 
1800 4 férfi 

Onő 
0 férfi 
Onő 

1801 8 fő ossz. 

2. táblázat 

Aposztázia és megtérés a katolikus egyház szemszögéből a cs. kir. hadseregben, 1825-1834 

Szuperiorátus 

Galícia Ausztria Cseh
ország 

Morvaország 
és Szilézia 

Illíria és 
Bebő-

Ausztria 

Magyar
ország 

Erdély 
Itáliai 
had
sereg 

Lombardia 
és Velence 

aposztázia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
megtérés ossz. 67 137 15 45 18 249 14 61 44 
evangélikusból 2 12 15 17 
reformátusból 14 42 214 12 
ortodoxból 2 56 0 7 
zsidóból 49 27 20 6 
mohamedánból 2 



3. táblázat 

A 60. sorgyalogezred protestáns katonáinak területi megoszlása 1835-ben 

Állomáshely Evangélikus Református 
Krems 107 76 
Langelois 72 30 
Zwettl 41 13 
Sankt Pölten 62 11 
Herzogenburg 19 11 
Összesen 301 141 

4. táblázat 

Az Osztrák Császárság katonai-területi felosztása az 1850. október 12-i 
császári rendeletnek megfelelően 

Közvetlen fölöttes 
hatóság 

Területileg illetékes 
fölöttes hatóság 

Területileg illetékes fölöttes 
hatóságtól függő 

főhadparancsnokság 

Főhadparancsnokságtólfüggő 
katonai parancsnokság 

hadügy
minisztérium 

1. hadsereg 
parancsnoksága 

Bécs Linz, Salzburg 

hadügy
minisztérium 

1. hadsereg 
parancsnoksága 

Graz Klagenfurt 

hadügy
minisztérium 

1. hadsereg 
parancsnoksága 

Graz 
Innsbruck 

hadügy
minisztérium 

1. hadsereg 
parancsnoksága 

Brünn Troppau 

hadügy
minisztérium 

1. hadsereg 
parancsnoksága 

Prága 

hadügy
minisztérium 

2. hadsereg 
parancsnoksága Verona 

Milánó 

hadügy
minisztérium 

2. hadsereg 
parancsnoksága Verona Triest 

hadügy
minisztérium 

2. hadsereg 
parancsnoksága Verona 

Laibach 
hadügy

minisztérium 3. hadsereg 
parancsnoksága Buda 

Pozsony hadügy
minisztérium 3. hadsereg 

parancsnoksága Buda 
Kassa 

hadügy
minisztérium 3. hadsereg 

parancsnoksága Buda Nagyvárad 

hadügy
minisztérium 3. hadsereg 

parancsnoksága Buda 

Sopron 

hadügy
minisztérium 

4. hadsereg 
parancsnoksága 

Lemberg Krakkó 

hadügy
minisztérium 

4. hadsereg 
parancsnoksága 

Lemberg 
Csernovic 

hadügy
minisztérium 

4. hadsereg 
parancsnoksága Nagyszeben 

hadügy
minisztérium 

4. hadsereg 
parancsnoksága 

Temesvár határőr-parancsnokság, 
Zimony 

hadügy
minisztérium 

horvát-szlavón-dalmát 
katonai kormány 

Zágráb 

hadügy
minisztérium 

horvát-szlavón-dalmát 
katonai kormány Zára 
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5. táblázat 

Cs. kir. katonai nevelőintézetek görög katolikus, evangélikus, református, 
ortodox és zsidó diákjainak vallási megoszlása 1856-ban 

Görög katolikus Evangélikus Református Ortodox Zsidó 
Hainburg 1 7 0 5 0 
Marburg 3 1 0 17 0 
Krakkó 1 4 0 6 0 
Strass 1 4 1 17 0 

6. táblázat 

A 25., 37., és 45. sorezred vallási összetétele 1858-ban 

Római katolikus Görög katolikus Evangélikus Református Ortodox Zsidó 
25. sorezred 3192 26 807 0 40 0 
37. sorezred 550 30 25 741 873 44 
45. sorezred az egész ezred, kiv. 5 fó 0 2 (protestáns) 0 3 

7. táblázat 

A 37. sorgyalogezred vallási összetétele 1858-ban és 1863-ban 

Római katolikus Görög katolikus Evangélikus Református Ortodox Zsidó 
1858 550 30 25 741 873 44 
1863 485 186 21 971 2031 63 

8. táblázat 

A protestáns tábori lelkészek fizetése 1862-ben 

Fizetési osztály Név, vallás, állomáshely Születési hely Születési év Tábori lelkészi szolgálatba 
lépés időpontja 

I. Miskolczy Károly 
református, Velence 

Sárkeresztúr 1831 1859. júliusi. 

II. Szeberényi János 
evangélikus.Bécs 

Selmecbánya 1825 1860. októberi. 

II. Bolvansky, Adam 
evangélikus,Prága 

Pribilina 1832 1860. október 5. 

II. Ružiak, Balthasar 
evangélikus, Verona 

Hybbe 1827 1860. október 7. 

III. Jeszenszky Imre 
evangélikus, Nagyszeben 

Kiszács 1828 1860. október 3. 

III. Gonda Lajos 
református, Buda 

Debrecen 1823 1860. november 20. 

III. Martinék, Kari 
evangélikus, Lemberg 

Trencsén 1815 1861. április 28. 
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Péter Zakar 

CURA PASTORALIS AMONG PROTESTANT SOLDIERS IN THE 
IMPERIAL-ROYAL ARMY, 1773-1868 

Summary 

In the 18th and 19th centuries, significant changes took place in treating the worship of protes
tant soldiers in the Imperial Royal Army. Prior to the edict of tolerance (1781), protestant ministers 
could only enter military institutes with special permission, in exceptional cases. Public protestant 
services were not allowed to be held within the scope of the army. Army chaplains made efforts to 
bring up children from mixed marriages in Catholic faith solely. 

Due to the policy of Joseph II, protestant soldiers were, as far as possible, lead to service and 
their ministers could also enter military institutions. As a result of tolerance in religious policy, the 
number of soldiers (and the members of their families) converted to Catholicism fell significantly. 
During the first half of the 19th century, the Chaplain General and his personnel acted on the edict 
of tolerance, although they interpreted regulations mainly to the advantage of Catholics. 

From 1835 on, central military administration did not only take care that protestant soldiers 
could receive the sacrament four times a year, an evangelical and a Calvinist minister was also 
employed at each formation in Italy. The study gives a detailed account of the circumstances of 
service and the human characteristics of these army chaplains. In consequence of the revolutions in 
1848, Sámuel Harsányi, Calvinist army chaplain was discharged, so the crucial part of protestant 
soldiers' mental health care devolved on Károly Taubner until 1859. Taubner, a talented army 
chaplain with great working capacity, was driven by his boundless desire for a career throughout 
his years of service. Spreading his activity to a significant part of the Austrian Empire's territories 
is his undeniable merit; it has to be considered, however, that he prevented filling the post of the 
Calvinist army chaplain for the time being, on financial examination. 

On the insistence of the Evangelical Chief Presbytery in Vienna and the experiences of the war 
in Italy in 1859, on 26 April 1860 Franz Joseph established six evangelical and six Calvinist army 
chaplain posts in the Imperial Royal Army. From the 1850s, there was no objection to abandoning 
Catholicism in the army. Thus religious equality could be put into practice finally. 

Péter Zakar 

SOINS SPIRITUELS PRODIGUÉS AUX SOLDATS PROTESTANTS DANS L'ARMÉE 
IMPÉRIALE-ROYALE, 1773-1868 

Résumé 

Aux 18e-19e siècles, il s'est produit des changements considérables dans la manière dont 
l'armée impériale-royale abordait la pratique de la religion des soldats protestants. Avant l'édit de 
tolérance (1781), les pasteurs ne pouvaient entrer dans les établissements militaires qu'en cas 
d'extraordinaire et avec une autorisation spéciale. La tenue d'offices publics n'était pas autorisée 
au sein de l'armée. Les curés de campagne cherchaient à obtenir que les enfants issus de mariages 
mixtes soient élevés exclusivement selon la religion catholique. 

Grâce à la politique de Joseph II, les soldats protestants pouvaient assister, dans la mesure du 
possible, aux offices, et leurs pasteurs étaient également acceptés dans les établissements 
militaires. En raison de la politique de tolérance religieuse, le nombre des soldats et de leurs 
familles convertis au catholicisme a considérablement baissé à la fin du 18e siècle. Dans la premiè-

— 31 — 



re moitié du 19e siècle, l'évêque de campagne et ses subordonnés procédaient selon l'édit de 
tolérance, même s'ils avaient tendance à interpréter les dispositions en faveur des catholiques. 

A partir de 1835, l'administration militaire centrale a assuré aux soldats protestants la 
possibilité de faire la Cène une fois par an, et elle a aussi engagé un pasteur luthérien et un réformé 
auprès des unités en Italie. L'étude traite les rapports de service de ces prédicateurs de campagne, 
et aussi leurs qualités humaines. En conséquence des révolutions de 1848, l'aumônier Sámuel 
Harsányi a été renvoyé de l'armée, ainsi le plus gros des soins spirituels à prodiguer aux soldats 
protestants incombait-il à Károly Taubner jusqu'en 1859. Celui-ci était un aumônier énergique et 
doué qui débordait d'ambitions démesurées. Son mérite incontestable consiste à avoir étendu ses 
activités à la plupart des provinces de l'Empire autrichien, mais en même temps, il empêchait, 
pour des considérations d'ordre financier, que le poste d'aumônier réformé soit pourvu. 

En raison des expériences tirées de la guerre d'Italie de 1859 et à la demande du conseil 
supérieur ecclésiastique de Vienne, le 26 avril 1860, François-Joseph a créé six postes permanents 
pour aumôniers luthériens et six pour aumôniers réformés. Après 1850, il est même devenu 
possible d'abandonner la foi catholique. Ainsi, les dernières difficultés empêchant la mise en 
pratique de l'égalité confessionnelle ont-elles été aplanies. 

Péter Zakar 

DE SEELSORGE PROTESTANTISCHER SOLDATEN IN DER 
KAISERLICH-KÖNIGLICHEN ARMEE, 1773-1868 

Resümee 

Im 18. und 19. Jahrhundert stellten sich bedeutende Veränderungen im Umgang mit der 
Religionsausübung der protestantischen Soldaten in der kaiserlich-königlichen Armee ein. Vor 
dem Toleranzedikt (1781) durften protestantische Seelsorger nur mit einer besonderen Erlaubnis 
und in besonderen Fällen auf das Gebiet von Militärinstitutionen treten. Das Zelebrieren von 
öffentlichen, protestantischen Gottesdiensten wurde im Rahmen der Armee nicht gestattet. Das 
Feldpriestertum strebte an, dass die Kinder aus Mischehen ausschließlich in katholischem Glauben 
erzogen werden. 

Infolge der Politik Josephs II. wurden die protestantischen Soldaten - nach Möglichkeit - zu 
Gottesdiensten geführt, und ihren Seelsorgern wurde auch der Einlass in Militärinstitutionen 
gestattet. Aufgrund der Religionspolitik der Toleranz fiel zur Wende des 18-19. Jahrhunderts die 
Zahl der, zur katholischen Kirche bekehrten Soldaten, bzw. ihrer Familienangehörigen beträchtlich 
zurück. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen der Feldbischof, bzw. seine Eingeteilten 
dem Toleranzedikt entsprechend vor, wenngleich sie auch die Vorschriften zumeist so auslegten, 
dass sie für die Katholiken vorteilhaft waren. 

Ab 1835 kümmerte sich die zentrale Militäradministration nicht nur darum, dass die 
protestantischen Soldaten einmal im Jahr das Abendmahl empfangen können, sondern auch darum, 
dass bei den Formationen in Italien jeweils ein evangelischer (A. B.) und ein reformierter (H. B.) 
Seelsorger angestellt werde. Die Studie stellt die Dienstverhältnisse dieser Feldprediger detailliert 
dar und behandelt kurz auch ihre menschlichen Charakteristika. Infolge der Revolutionen von 
1848 wurde der reformierte Feldseelsorger Sámuel Harsányi aus der Armee entlassen; so fiel der 
überwiegende Teil der Seelsorge der protestantischen Soldaten bis 1859 Károly Taubner zu. 
Taubner war ein tüchtiger und talentierter Feldseelsorger, der während seiner Dienstzeit von einem 
ungeheueren Karrieredrang geleitet wurde. Zweifelsohne ist es sein Verdienst, dass er seine 
Tätigkeit auf den Großteil der Länder des Österreichischen Kaiserreiches ausgebreitet hatte. 
Gleichzeitig müssen wir aber beachten, dass er währenddessen - aufgrund von materiellen Über
legungen - das Besetzen des Postens des reformierten Feldpredigers verhindert hatte. 
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Aufgrund der Erfahrungen des Italienkrieges im Jahre 1859, bzw. des Drängens des 
evangelischen Superintendanturrates in Wien, führte Franz Joseph am 26. April 1860 in der 
kaiserlich-königlichen Armee die Stelle von jeweils sechs evangelischen, bzw. reformierten 
Feldseelsorgern ein. Ab den 1850er Jahren war auch bereits das Aufgeben des katholischen 
Glaubens in der Armee kein Problem mehr. Damit wurden auch die letzten Hindernisse beseitigt, 
und der Weg für das praktische Zustandekommen der Glaubensgleichheit war frei. 

Петер Закар 

ЦЕРКОВНОЕ ДУХОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ СОЛДАТ-ПРОТЕСТАНТОВ 
В КАЙЗЕРСКО-КОРОЛЕВСКОЙ АРМИИ В 1773-1868 ГГ. 

Резюме 

В ХУШ-Х1Х веках в кайзерско-королевской армии произошли значительные изменения 
в отправлении церквнослужения, предназначенного для солдат-протестантов. До издания 
декрета о религиозной терпимости (1781 год) протестантские священники могли вступать 
на территорию военных учреждений и организаций только по отдельному разрешению и 
лишь в чрезвычайных случаях. Проведение открытых протестантских богослужений не раз
решалось в рамках армии. Военное духовенство стремилось к тому, чтобы дети, проис
ходившие из смешанных браков, воспитывались исключительно в католической вере. 

В результате политики Иосифа II солдаты протестантской веры - по возможности — 
выводились на церковные богослужения и в военных учреждениях уже можно было 
разрешать приход военных священников. Вследствие толерантной религиозной политики 
на рубеже ХУШ-Х1Х веков значительно сократилось число солдат-протестантов и членов 
их семей, обращенных из протестантской в католическую веру. В первой половине XIX 
века военные епископы и их помощники отправляли богослужения согласно декрету о 
религиозной терпимости, хотя, правда, предписания в большинстве случаев толковались в 
пользу католиков. 

Начиная с 1835 года центральная военная администрация не только обращала внимание 
на то, чтобы солдаты протестантской веры могли раз в год причаститься, но в итальянских 
частях служили по одному священнику-евангелисту или реформату. В статье подробно 
рассматриваются служебные отношения этих военных проповедников и вкратце характери
зуются также их человеческие качества. В результате революций 1848 года реформатский 
военный священник Харшаньи Самюэль был уволен из армии, таким образом до 1859 года 
на Таубнера Кароя возлагалась решающая доля духовного попечения солдат протестант
ской веры в армии. Таубнер был талантливым, обладавшим большой работоспособностью 
военным священником, подогреваемым неограниченным стремлением сделать карьеру в 
ходе службы в армии. Его несомненная заслуга заключается в том, что он распространил 
свою деятельность на значительную часть провинции Австрийской Империи. В то же время 
необходимо принять во внимание и то, что из-за своих материальных соображений он 
препятствовал назначению служителя на пост реформатского военного священника. 

Под влиянием опыта, приобретенного в итальянской войне 1859 года, и по настоянию 
венского евангелистского главного церковного синода Франц Иосиф 26 апреля 1860 года 
издал указ об учреждении в императорско-королевской армии по 6 должностей военных 
священников - евангелистов и реформатов. Начиная с 1850 года в армии уже не было пре
пятствием даже отречение от католической веры. Таким образом были устранены послед
ние препятствия перед практической реализацией религиозного равноправия. 
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BENCZE LASZLO 

SOLFERINO 

III. RÉSZ* 

A Palestro melletti csata 

A szövetségesek átkaroló hadmozdulata 

Napóleon és vezérkari főnöke1 a montebellói csata másnapján Casteggio és Vacarizza 
térségében hadszíntér-felderítésen megállapította, hogy Gyulai nemcsak nagy erőket 
vont össze a Pó mellett, hanem stratégiai céljait is a folyam közelében akarja elérni. A 
szövetséges hírszerzők megbízható képet adtak a Vercelli hídfőt felrobbantó és a Sesia 
keleti partját vigyázó osztrák 7. hadtest rendkívül hosszú és hézagos felállásáról. Vaillant 
arra következtetett, hogy a II. hadsereg elkerüli a Lomellina járhatatlanná ázott déli ré
szét, és vagy újabb csapásra vállalkozik a Pótol délre, Alessandria felé, vagy védelemben 
maradt a Pavia-Piacenza vonalon, és itt várja meg a június elejéig befutó erősítéseket. 
Utóbbi mellett szólt, hogy a háború első hónapja alatt Gyulai csak egyszer bocsátkozott 
harcba, Montebei lónál és akkor is csak egy hadtesttel. Javasolta, hogy Napóleon erősítse 
meg ellenfele tévedését az előző nap Livornóban partraszállt 5. francia hadtest Parma-
Cremona irányú előnyomulásával, illetve a francia hadsereg Scrivia-patak-Tortona-folyó 
közötti összpontosításával. Néhány nap után indíttasson zavaró akciókat kizárólag a 
piemonti erőkkel a Sesia mentén, a 7. osztrák hadtest ellen, keltessen olyan meggyőző
dést, hogy az elterelő hadművelet célja egy déli offenzíva leplezése, majd a harcoló 
piemontiak vonala mögött az egész francia hadsereget gyors ütemben vonultassa Gari
baldi után, a federített utakra, és északról kerülje meg Gyulait. így a Pó mellett lekötött 
osztrákok késve közelíthetik meg a biztonságot nyújtó erődnégyszöget - egy Pavia-

* Jelen folyóiratszámunk anyaga már nyomtatásra készen állt, amikor a Hadtörténelmi Levéltári Kiadvá
nyok sorozatban megjelent a szerző Solferinóról írott könyve (Bencze László: Solferino. Budapest, 2001.), 
amely mind a Hadtörténelmi Közleményekben közölt I—II, részt (2000/3. sz. 541-576. o.; 2001/1. sz. 3-35. o.), 
mind az alábbi fejezetet tartalmazza. A Szerkesztőség ezért a IV. és V. rész közlésétől - miután azok az emlí
tett könyvben szintén megtalálhatók - a továbbiakban eltekint. 

A francia császár a holland király, Louis Bonaparte és Hortensie Beauharnais 1808-ban született fia, kü
lönösebb képességek és katonai iskolák nélkül, nagybátyja emlékének köszönhette hatalomra kerülését. Dufour 
svájci tábornok igyekezett az 1830-as években némi stratégiai ismeretet elsajátíttatni vele, a fiatalembert 
azonban inkább irodalmi témák, régészeti kutatások és terepleírások érdekelték. Franciaországban nevetségessé 
tette magát strassbourgi (1836) és boulogne-i (1840) felkelési kísérleteivel. Híres katonákkal a háta mögött 
azonban 1848 után sikeresen használta ki a francia nemzeti öntudatot, az 1859-es hadjáratnak pedig a korzikai 
győzelmeit kellett utánoznia. Vezetői rátermettségét a szövetséges haderő egységes, energikus irányítása és 
improvizációs érzéke jelezte. Az északi irányú, átkaroló hadművelet vezérkari főnöke, Vaillant ötlete volt, de 
Napóleon azonnal felismerte nagyszerűségét, és intézkedései elősegítették sikerét. Vaillant tábornagy 1790-ben 
született, hadmérnöki akadémiát végzett. A napóleoni háborúkban Antverpen védelmi rendszerének kiépítésé
ben, Algírban és a párizsi erődrendszer megteremtésében elsőrangú mérnöki teljesítményt nyújtott. Katonai te
kintélyét kiemelkedő tudása biztosította, annak ellenére, hogy 1859-ben, hadügyminiszterként nem ellenőrizte 
bürokrata beosztottait, és az átszállítás hibái miatt le kellett mondania. Th. Troschke: Geschichte der Kriege der 
Neuzeit. Darmstadt und Leipzig, 1875.1. k. 454-^-55. o. 
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Mantua visszavonulás legkevesebb tíznapi menetet jelentett - , az erősítések északról pe
dig csak az erődnégyszögbe juthatnak. Tehát Gyulait döntő csatára lehet kényszeríteni 
valahol Lombardia déli részén, a Ticino- és a Mincio-folyók között.2 

Napóleon május 22-én Montebellóba vezényelte az egész 1. hadtestet és megparan
csolta Baraguaynak, hogy állandó járőrharcokkal nyugtalanítsa a Vacarizza előtti osztrák 
hídfőt és a Stradelláig kiküldött, a 9. osztrák hadtesthez tartozó biztosító kordont. Mö
götte, második lépcsőben Mac Mahon 2. hadtestének kellett felállnia a Staffora-patak 
vonaláig, illetve a 3. hadtestnek Tortona és a Seri via között, a vasútvonal mentén, végül 
a 4. hadtestnek a harmadik lépcsőben a vasút és a Pó között, a Tanaro torkolatánál. A 
gárda továbbra is tartalékban maradt Alessandriában. Autemarre tábornok ismét az 
Appeninekben, Bobbio térségében folytatott zavaró mozgást, az 5. hadtest zöme május 
23-tól Parma felé nyomult előre. A Montebellóra támaszkodó Baraguay járőrei heves 
összecsapásokkal jelezték, hogy elővédharcokra készülnek. Ugyanebben a két napban 
piemonti lovasok keltek át a Sesián, Vercellitöl északra, és erőszakos felderítést hajtottak 
végre a Vercelli-Novara-Magenta út és vasút mentén, közelharcot vívtak a II. hadsereg 
külső jobbszárnyát biztosító huszárokkal, majd számos halottat hátrahagyva a folyón túl
ra menekültek. Hasonló feladatra vállalkoztak a piemonti gyalogosok is, Vercellitöl dél
re: átkeltek a Sesián és megtámadták a Zobel parancsnoksága alatti 7. hadtest biztosító 
csoportjait. A nem összefüggő kordon egyes zászlóaljai visszaverték a támadókat, mások 
segítséget kértek és kaptak, hogy felszámolják az ellenséges hídfőket. Az északon Nova-
ra és délen Montebello közötti, hatalmas 100 km hosszú ívben, illetve a Garibaldival a 
Novara és a Lago di Maggiore közötti 30 km-es sávban vívott csatározásokból Gyulai és 
Kuhn továbbra sem tulajdonított túlzott jelentőséget a szabadcsapatok önálló, északi 
fellépésének. Mindketten különösen kedvező változásnak ítélték a franciáktól elszakított 
piemontiak támadási kísérleteit, és viszonylag szilárdnak érezték helyzetüket a szövetsé
gesüktől különvált franciákkal szemben. A vacarizzai hídfőt, Piacenzát és Cremonát 
azonban meg kellett erősíteniük. Ezért Bolognába rendelték a még Modenában álló 
zászlóaljaikat, és a Póhoz vezényelték az erősítésül kijelölt hadtesteket. A Lomellina déli 
részén, a Pó bal partján felállított hadsereg-tüzértartalékot pedig visszavonták a Pavia és 
Vacarizza közötti térségbe, mert a vízzel elárasztott területen lehetetlennek tűnt számuk
ra bármiféle nagyobb, ellenséges csapatmozgás. Napóleon vezérkari főnöke Vaillant a 
legutóbbi intézkedésből azonnal megértette, hogy a II. hadsereg nem készül semmiféle 
támadásra, és rá tudta venni császárját a vakmerő, megkerülő hadmozdulatra.3 

Hírszerzői jelentés az 5. hadtest második csoportjának május 20-i livornói partraszállásáról - az első cso
port Autemarre tábornok vezetésével addigra már az Appeninekben Bobbiótól Montebellóig jutott - és a zöm, 
13.000-14.000 fő, Napóleon herceggel az élen 23-i érkezéséről. KA MKSM Sonderreihe 1859-5-117. Távirat 
Garibaldi útjáról Grünnéhez. KA MKSM Sonderreihe 1859-5-133. Gyulai távirata Grünnéhez május 22-én, 
hogy a franciák Alessandria és Montebello között sorakoznak fel és a Pótol délre akarnak offenzívát indítani. 
KA AFA 1859. II. Armee Op. 13-156. Karton 2206. Gyulai figyelmeztetése május 26-án a 9. hadtestnek, hogy 
„...A fő támadás délről várható..." és a hadtest erősítse meg a Piacenza körüli védműveket. KA AFA 1859. 9. 
AC. Op. 13-1. Karton 2172. Napóleon és Vaillant döntéséről: Otto őrnagy I. 184. o.; Der Feldzug 54. o. Utóbbi 
kétségbe vonja, hogy 120.000-150.000 osztrák katona a Pavia-Cremona közötti úton képes lett volna gyors 
visszavonulásra, és feltételezi, hogy elvágva az erődnégyszögtől meg is semmisülhetett volna. A szerző he
lyesli az északi átkarolásról hozott döntést, de Magenta helyett a délebbre fekvő Vigevano elleni támadást 
tartja célszerűbbnek egy megsemmisítő csapáshoz. Uo. 55-56. o. A déli-északi rochade stratégiai jelentőségé
ről ír: Troschke 463. o. és Olberg 106. o. 

3 KA Manuscripte MS/Kg 220. Die Gefechte bei Palestro. 

— 35 — 



Május 27-én a francia hadtestparancsnok a legszigorúbb titoktartásra szóló felhívással 
utasítást kaptak, hogy másnap reggeltől a Pó-Sesia vonal mögött vonuljanak északra 
Vercelliig. Elsőként a 3. hadtestnek kellett indulnia - hadosztályonként négy szerelvény
nyel - , hogy legkésőbb május 30-án rakodjon ki Vercellitől délre, és fedezze a pie-
montiak Palestro - a viadukttól délkeletre 8 km-re - elleni, az egész hadmozdulatot álcá
zó támadását. A többinek a harcolóktól északra át kellett kelnie a Sesián és kijutnia a 
Vercelli-Novara-Magenta vasút és út gátján a szakasz felénél fekvő és az osztrákoktól 
legkevésbé védett Novaráig. A 3. hadtest mögött a francia zömnek kellett az átcsoportosí
tást végrehajtania, kivéve a piemontiak egy hadosztályát és a Bobbiótól a Tanaróhoz vezé
nyelt Autemarre zuávjait. Utóbbiaknak továbbra is a Pótol délre kellett nyugtalanítaniuk a 
II. hadsereg balszárnyát. Csaknem 100.000 francia katona, gyalog és vasúton, az osztrák 
előőrsvonaltól alig 4-7 km-re hajtott végre egy 100 km-es, óriási átcsoportosítást, anélkül, 
hogy Gyulai bármilyen jelet kapott volna a hadműveletről.4 Zobel 7. hadtestének mintegy 
11.000 katonája adott kordonszolgálatot a Vercelli-Magenta vasút felénél fekvő Novarától 
a Sesia torkolatáig húzódó mintegy 40-45 km-es ívben. Novarában három zászlóalj és né
hány huszárszázad, a Vercellivel szembeni felrobbantott viadukt és tőle délre, 15 km-re lé
vő Robbio között Lilia altábornagy, tovább délre, 16 km szakaszon, a Casaleval szembeni 
torkolatig Reischach tábornok hadosztálya sorakozott fel. A hadtesttartalék az előőrsvonal 
mögött 20-25 km-re, Mortara városában összpontosult. Zobel csapataitól délre, a Pó nagy 
kanyarulata mentén, a folyamba ömlő Sesia és Tanaro közötti 20-25 km-es szakaszon Be
nedek 8. hadteste állt. Mindkét parancsnok köteles volt felderítőivel ellenőrizni az ellensé
ges mozgásokat, csapatösszevonásokat és jelezni az esetleges támadási szándékukat.5 

Az Alessandria-Valenza-Casale-Vercelli vasútvonal Valenzánál közelítette meg a 
legjobban az osztrák kordont, alig 4-5 km-re. Casale és Vercelli között pedig valamivel 
távolabb, mintegy 5-10 km-re haladt. Napóleon számított arra, hogy az átcsoportosítás 

Gyulai május 24-i jelentése Grünnéhez, hogy a Sesia melletti, piemonti akciók csak demonstratív jellegű
ek. KA AFA 1859. IL Armee Op. 13-156. Karton 2206. Május 25-én parancsot adott a 9. hadtestnek, hogy egy 
Pó D offenzíva esetén a Trebbia torkolatáig hátrálhat és ott ki kell tartania a legvégsőkig. Fő feladata Piacenza 
védelme. Május 26-án a 11. hadtest távirati úton megkapta feladatát a Pó melletti felsorakozáshoz a 
Cremonától keletre fekvő szakaszon. Ugyanezen a napon Gyulai a Központi Katonai irodán keresztül jelentette 
Ferenc Józsefnek, hogy számításba veszi az erődnégyszögbe való visszavonulást, de mindent megtesz, hogy a 
megosztott ellenséget külön-külön megfossza a kezdeményezés megragadása lehetőségétől. Végül parancsot 
adott a hadsereg-tüzértartalék és több dandár visszavonásáról a Ticino torkolata-Pavia térségébe. Uo. 

KA Manuscripte MS/Kg 218/2. „...die Freischaren Garibaldi's drangen sogar in die Gebiet der 
lombardischen Seen ein, auch einzelne Abtheilungen regulärer piemontesischen Truppen überschritten die Sesia in 
der Nähe von Vercelli... der jedoch während dieser Vorgänge an der Sesia die Französische Armee am Po stehen 
geblieben war, so schienen dieselben dem kk. Armeekommando nur die Bedeutung von Demonstration zu haben 
und nicht wichtig genug, um eine Änderung der Stellung ... zu rechtfertigen zu können ... Gewisse Anzeichen 
dieser plötzlichen Bewegung der französischen Armee waren zwar den am Po gestandenen k.k. Vorposten nicht 
entgangen, doch alle Rapporte dieser Vorposten nicht verlässlich genug geschien, um auf dieselben eine 
Dislocation der Armee basieren zu können ..." KA Manuscripte MS/Kg 220. Die Gefechte bei Palestro. Május 28-
29-én a 7. hadtest felderítői a Sesián túl nagy francia erőket nem találtak, csak kisebb csapatmozgásokat észleltek. 
KA AFA 1859. 7. AC. Op. 13-2. Karton 2168. A Sesia torkolatától délre álló 8. hadtest felderítői május 26. és 28. 
között hasonló jelentéseket küldtek. KA AFA 1859. 8. AC. Op. 13-1. Karton 2172. 

5 KA AFA 1859. 7. AC. Op. 13-2. Karton 2168. KA AFA 1859. 8. AC. Op. 13-1. Karton 2172. Bruna 
70-73. o. „...Selbst noch am 28. Mai, als der Feind seine Vorbereitungen an der Sesia schon viel weiter geführt 
und namentlich Garibaldi mit seinen Freischaren einen höchst bedenklichen Flankenmarsch unternommen 
hatte, glaube Gyulai, das Alles habe nur den Zweck, ihn zum Verlassen siner »vortreffeichen« 
Defensivstellung zu verleiten..." W. A-n.: Der Krieg in Italien 1859. Leipzig, 1873. 42. o. 
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közben a IL hadsereg oldaltámadást indít a fellazult hadrendü kötelékeire, ezért gyalog 
menetelő hadtestei hadosztályonkint külön utakat kaptak, és valamennyinek azonos 
ütemben kellett mozognia. A Pón vagy a Sesián keresztül mért esetleges osztrák csapást 
a vasúttól keletre haladó hadosztályoknak kellett felfogniuk, és addig kellett védeniük a 
vasutat, amíg a többi hadosztály fel nem zárkózik és második-harmadik lépcsőként be 
nem avatkozik a harcba. A Pó és a Sesia vizenyős parti lapályát egy km szélességű erdő 
fedte. A fák zöld függönye mögött ligetekkel, bozótokkal tarkított füves sáv, illetve csa
tornák labirintusával behálózott, rizstermelésre alkalmas földek húzódtak. Egyes része
ken néhány méter magas platók emelkedtek ki a vízzel elárasztott parcellákból, rajtuk 
dió- és eperfaligetek, a fák közé húzott drótokon szőlőindák füzérei. A látótávolság nem 
haladta meg a 100 métert. A kordonhoz beosztott osztrák felderítők éjszaka észrevétlenül 
átkelhettek a túlsó partra, különösen a keskenyebb Sesia vonalában, és a sűrű növény
zettől álcázva ellenőrizhették a vasúti mozgást vagy a külső utak forgalmát. Alig néhány 
csoport vállalkozott akcióra. Az egymás mögött mozgó szerelvények nem keltették fel a 
gyanújukat, az utakon menetelő gyalogságot pedig piemontinak vélték. A megfigyeléssel 
megbízott tisztek határtalan nemtörődömsége hozzájárult ahhoz, hogy Gyulai és Kuhn 
nem kapott meggyőző híreket az óriási hadmozdulatokról.6 

Május 29-én a piemonti offenzíva támogatására előrevetett 3. francia hadtest kirakodott 
Vercellitől délre, és a vasút és a Sesia között felsorakozott négy piemonti hadosztály mö
gött, második lépcsőben várta a támadás kezdetét. A 4. hadtest elérte Vercellit, a gárda 
Casalét, és 31-én neki is Vercelliben kellett összpontosulnia. A 2. hadtest átkelt a Pón és 
Casaléhoz közeledett, Baraguay pedig utolsóként elhagyta a Tanaro-folyót. A francia had
sereg egykori összpontosítási körletében csak a piemontiak 5. hadosztálya és Autemarre 
zászlóaljai maradtak. Május 31-én a 4. francia hadtestnek át kellett kelnie a Sesián 
Vercellitől északra, hogy elővédként eljusson Novaráig. Az osztrák hadsereg parancsnok
sága ekkor még nem tartotta offenzívára késznek a francia hadsereget a vontcsövű lövegek, 
a csaták sorozatához szükséges lőpor és lőszer, a hadihídkészletek és az ambulanciák hiá
nyai miatt. A hírszerzőjelentések a Lyon mellett összevont hadtest átcsoportosítását is 
korlátozott üteműnek ítélték meg. Gyulai június 5-e utánra számította a Pót követő csa
pásmérő támadás kezdetét. Saját, defenzív magatartását továbbra is a szövetségesek lét
számfölényével indokolta. Kuhnnal egyetértve bizonyos volt abban, hogy a Livorno felől 
érkező 5. francia hadtest és a toszkán csapatok, illetve a Lyonból érkező 6. hadtesttel meg
erősített Pó melletti francia hadsereg Pavia és Piacenza között kísérel meg erőszakos átke
lést. A folyamatosan feltöltött piemonti csapatok és Garibaldi önkéntesei pedig észak felől 
kísérlik meg harapófogóba szorítani a belső vonalon felsorakozott osztrák erőket. Indo
koltnak vélte a folyónégyszögben elfoglalt, ún. „szilárd állás" fenntartását a végsőkig és az 
ellenséges offenzíva kezdetétől az esetleges visszavonulást az erődnégyszögbe.7 

6 KA Manuscripte MS/Kg 218/2. MS/Kg 210. Die Gefechte bei Palestro. Az előőrsben szolgáló Bruna leírja, 
hogy a kordonba beosztott tisztek, unaloműzésként lovas párviadalokkal, a szakadó esőben pedig a házakba húzódva, 
társasjátékokkal múlatták az időt. A katonák tüzek mellett csoportosultak. Bruna 70-72. o. Egy felderítő lovasosztag 
május 28-án Vercelli környékén portyázott, és csak piemonti csapatrészeket talált, illetve híreket, hogy vasúti szállítás
sal Torino felől Casale irányában mozognak francia kötelékek. KA Nachlässe B/572. No. 10. Beilage B. 

A francia erők összetételéről a bécsi Katonai Iroda hírszerzőszolgálata tájékoztatta Gyulai törzsét. A 6. hadtest 
esetleges felbukkanásáról szóló hír azonban téves információn alapult. KA Nachlässe B/572. No. 10. KA AFA 1859. 
II. Armee Op. 13-156. Karton 2206. Gyulai megjegyzi, hogy az osztrák csapatok tartós lomellinai jelenléte alatt, a 
rekvirálások hatására teljesen elfogytak a helyi készletek. A kenyérutánpótlás aggasztóan kevés volt. Az éhes katona
tömegek csoportosan fosztogatták a lakosságot. KA Manuscripte MS/Kg 220. Die Gefechte bei Palestro. 
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„Az Alpok felől a Ticinóval szinte párhuzamosan folyó Sesia - írja Gyulai -július és 
augusztus kivételével átgázolható, csak tartós, 24-48 órás esőzések esetén nem. Vercel-
litől északra és délre kisebb kompok álltak rendelkezésre, a parti sáv lapos, vizenyős er
dőkkel, bozótosokkal, sűrű növényzettel borított. A Sesia ezért nem volt védelemre al
kalmas vízi akadály, továbbá a bal partja melletti területét mély árkok szabdalták, meg
művelt földek tarkították, és elsősorban a rizsparcellák miatt rendkívül nehéz, sőt szinte 
lehetetlen volt rajta csapatokat felvonultatni, és akkor is csak a kevés, előtalálható utakra 
korlátozva kellett mozogni. Ezért nem lehetett szétbontakoztatott kötelékekkel katonai 
fölényt képezni még egy átkelést végrehajtó, gyengébb ellenséggel szemben sem 
...Természetesen kívánatos lett volna az egész Sesia vonalat figyeltetni, egészen 
Casaléig, hogy az ellenség mozgásáról pontos képet alkothassunk. Ugyanakkor a haderő 
gyengesége miatt mindenképpen összevont erővel kellett felkészülnünk valamilyen áttö
rési szándék elhárítására. Minél szélesebb és sűrűbb biztosító vonalat alkottunk volna, 
annál gyengébb lett volna a védelmünk. Ezeket az okokat vettem figyelembe, amikor 
feladtam Vercellit és gyengítettem a Sesia felső szakaszának őrzését. Hiba volt, de így 
lehetővé tettem Lombardia defenzív biztosítását oly hosszú ideig, amíg a szükséges erő
sítések beérkezhettek, és utána átfogó offenzívába mehettem volna át..."8 

Május 28-ától szakadt az eső, a folyó szintje néhány óra alatt egy métert emelkedett, 
elárasztotta a parti sávot, megduzzasztotta a csatornákat, feltöltötte a gátakkal körülvett 
rizsföldeket, és medencékké változtatta őket. Csak néhány kisebb falu - Casalino 
(132 m), délebbre Vinzaglio (120 m) és Confienza (123 m), majd még lejjebb néhány 
kilométerrelel a 2500-3000 lakosú Palestro és Robbio (119-121 m) - szinte szigetként 
uralkodott egy csaknem hasonló magasságú plató felett. A falvakat kevés, tüzérség szá
mára is járható földút kötötte össze, amelyek többnyire 5-10 m magas gátakon vezettek a 
kukoricával, eper- és diófaligetekkel, szőlőkkel borított földek között. A számtalan ki
sebb-nagyobb csatornát fahidak ívelték át, a falvak házai védelemre alkalmas, kőből 
emelt, masszív épületek voltak. A hidak rombolásával, az egymáshoz tapadó lakhelyek, 
kerítések barikádjával tartós védelmet, illetve hosszú, halogató harcot lehetett folytatni. 
A plató kiterjedt és magasabb északi részét a ligetek, magasra nőtt szőlő és kukoricaül
tetvények, illetve a csatorna-labirintus olyan áthatolhatatlan térséggé változtatták, hogy 
csak helyi lakosok vezetésével lehetett bizonyos irányokban harcászati szintű mozgáso
kat végrehajtani. A terep a vezetőkkel rendelkező csapatoknak kinált előnyöket, mert ol
daltámadásukhoz rejtett megközelítő vonalakat segítettek igénybe venni. A lovasság leg
feljebb felderítő szerepet tölthetett be. A támadók számíthattak a parasztok együtt
működésére. Az osztrák dandárok nem bontakozhattak szét vonalban. A harcot legtöbb 
esetben csak század-zászlóalj erejű gyalogság vívhatta. Az osztrák katonáknak teljes 
menetfelszereléssel kellett mozogniuk. 

Május 30-án reggel négy piemonti hadosztály, kereken 45.000 fő és a mögötte felálló 
3. francia hadtest csak elterelő hadműveletre összpontosult a Vercelli melletti viadukt és 
a tőle délre fekvő szakaszon. Niel tábornok 4., majd Mac Mahon 2. francia hadtestének 
át kellett kelnie a hídtól északra, és a harci lárma közben a vasút mentén ki kellett jutnia 
Novarához, és megteremtenie a feltételeket a Magenta-Milánó irányú, nagy stratégiai 
átkarolás befejezéséhez. A gárda, illetve Baraguay hadosztályai a Sesia alsó szakaszával 

8 KA Nachlässe B/572. No. 10. 
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szemben várták az áttörés sikerét, és felkészültek az osztrák 7. hadtesttől délre álló Be
nedek lekötésére. A Vercellinél csoportosuló francia erők közelségük - 5-12 km - miatt 
rövid idő alatt beavatkozhattak a piemontiak harcába, ha kudarc fenyegette őket. A 7. 
osztrák hadtest mögött, a Sesiától keletre mintegy 20 km-re állt a 2., Palestrótól délre 20 
km-re a 8. hadtest, tehát Zobel nem számíthatott időben segítségre. A Vercelli és Robbio 
között felállított Lilia tábornok hadosztályának - Weigl és Dondorf dandár 3800, illetve 
4000 puska, 400 huszár és 16 löveg egy része, három zászlóalj, mintegy 2500 katona és 
8 ágyú Novarát biztosította, néhány század a hadtest összevont tüzérségét védte, illetve 
fenntartotta a kapcsolatot a Sesia alsó szakaszánál szolgáló Reischach hadosztállyal. így 
a Vercelli-Novara-Magenta vasúttól délre indított piemonti támadást kevesebb, mint 
6000 gyalogosnak, 400 huszárnak és 8 lövegnek kellett felfognia.9 

Az elterelő hadműveletet irányító Viktor Emanuel négy hadosztályát hét km széles
ségben állította fel a Sesiánál. Az átkelés után a balszárny 2. hadosztálynak Casalino, a 
jobbszárny 4.-nek Palestro, a középső 3.-nak és a mögötte felvonuló tartalék 1. hadosz
tálynak Vinzaglio ellen kellett támadnia. A hídverést nehezítette az áradó folyó. A jobb 
oszlopnak a délelőtt folyamán megfeszített munkával sikerült néhány bárkát biztonságo
san összekapcsolnia és átjárót építenie. Első zászlóaljai 11 óra tájban ütköztek bele a 
Vercelli-Palestro-Robbio utat védő Weigl-dandár előőrseibe. Egy órás tűzharc után a 
piemontiak betörtek Palestróba. 5000 katona alig 1000-el szemben. Utóbbiak közelharc
ban védték a falut és lassan hátráltak. Lilia az ellenség felbukkanása hírére előrevetette 
tartalékát, Dondorf dandárja egy részét, illetve egy csoportosítást Palestrótól északra, 
Vizanzaglio felé különített ki, hogy támadja oldalba a Robbióhoz vezető úton előnyo-
mulókat. A tartalék két óra tájban zárkózott fel a Palestro szélső házait még tartó védők
höz. A tüzéreknek sikerült elhallgattatniuk a Palestrónál felállított piemonti ágyúkat, a 
friss erők pedig szuronyrohammal visszavetették a templomig az ellenséget. Legalább 
hatszoros túlerő sorakozott fel velük szemben. A közelharcba küldött itáliai katonákat 
hadosztályparancsnokuk félóránkint váltotta, és a nem túl széles osztrák vonal szárnyai 
ellen, rejtett ösvényeken, keskeny gátakon helyi lakosok vezették a megkerülő százado
kat. Palestro Sesia felé álló házainál Dondorf katonái délután fél négyig eltökélten verték 
vissza a megismétlődő rohamokat. A jobbszárny azonban nehezen állta az oldaltámadók 
nyomását. Végül egy egész piemonti dandár lendült ellene, és szinte elsöpörte a kimerült 
osztrák zászlóaljakat. A katonák minden felszerelést eldobálva, pánikban futottak 
Robbio felé. A piemonti lövegek és a gyalogosok követték őket. Az osztrák balszárny 
azonban fékezte az üldözést. Rátermett parancsnokok még a sebesülteket is a vonalba 
állították, és az ellenségtől elszakadva, terepszakasztól terepszakaszig hátráltak, tűzzel 
verték vissza a rohamokat, majd a sűrű növényzettől takarva eltűntek és bevonultak 
Robbióba. A piemontiak megálltak. A Vinzaglióhoz rendelt 3., mögötte az 1. hadosztály 
csak a jobbszárny átkelése után tudott átvergődni a keleti partra. Délután három körül 
avatkozott a küzdelembe. Az ágyúdörgésre korábban felriasztott osztrák előőrs századok 
a Sesia és a Vinzaglio közötti elárasztott terület gátjain és egy-két földútján gyalogsági 
tűzzel fékezték az oszlopokban mozgó ellenség elővédjét. Lassú hátrálásuk közben a fa-

KA Manuscripte MS/Kg 220. Nachweisung das streitbaren Standes von 31. Mai 1859. Kuhn számításai 
szerint a négy piemonti hadosztály létszáma 39.000 katona és 60-80 löveg lehetett. KA AFA 1859. II. Armee 
13-294. Karton 2210. A francia hadtestek létszámáról KA AFA 1859 II. Armee 6-1651/1/2 Karton 2199. 
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luban állomásozó, pihenő váltás is felzárkózott. Viszonylag hatásos védekezésük azon
ban megtört, amikor a helyi lakosok a csak számukra ismerős kerülőkön oldalukba irá
nyították a támadókat. Az osztrákok a nyomást nem tudták visszaverni. Maradékuk a 
falu kőházaiba szorult, amikor a robbiói csoportosítás beérkezett. Dondorf lövegei kar
táccsal söpörték a bevezető utat, a gyalogosok sortüzekkel ritkították a támadókat, majd 
közelharcot vívtak a házról-házra rohamozókkal. Délután négy óra tájban bersaglierik 
foglalták el a Vinzagliótól keletre, mintegy 3 km-re fekvő Confienzát, és a száraz plató 
útjain hátulról csaptak le a védőkre. Dondorf csoportja csak háromnegyed órán át tudott 
helytállni. Ellenállása megtört. A zászlóaljparancsnokok Palestro felé vezették a kato
náikat és a járóképes sebesülteket. Egyetlen egészségügyi kocsijukra rakták a sérült 
tiszteket, és eltűntek a ligetes, szőlőparcellákkal benőtt felföldön. Huszárokba ütköztek, 
akik jelezték, hogy Palestro elesett. Robbióba lehetett csak jutni. A 3. piemonti hadosz
tály teljesítette a kapott parancsot. Elfoglalta Confienzát. Nem vállalkozott üldözésre. 
Késő délután a balszárny-oszlop, a piemonti 2. hadosztály a Vercelli-Novara úton bele
ütközött Mennsdorff tábornok járőröző kötelékeibe. Rövid összecsapás után a támadó 
parancsnok, tévesen, a lovasok mögött jelentős gyalogos tömegeket feltételezett. A vas
úttól délre zászlóaljakra bontakoztatta kötelékeit, és az óriási rizsföldekkel borított terü
leten, keskeny gátakon és néhány száraz úton nehézkesen mozgott előre Casalinóig. 
Semmilyen ellenállásba nem ütközött. Késő éjszaka volt, amikor a faluban és a 
Confienza felé eső száraz térségben tábort vert. Hivatalos adatok szerint a Palestónál 
harcoló osztrákok közül 372 fő, a Vinzagliónál bevetettekböl 220 fő volt a veszteség a 
piemontiak 200, illetve 180 főjével szemben. Dondorf pánikba esett, de a többi, rende
zettebben visszavonuló alegység katonái is csak a járóképes sebesülteket vitték maguk
kal. A jelentésekből kihagyott eltűntek zöme kanálisokban, magasra nőtt kukoricásban, 
növényzetben halt meg. A piemontiak a megtalált és életben lévő áldozatokat Vercellibe 
szállították és tisztességgel ellátták. Létszámuk meghaladta a 300 főt. A támadók is ked
vezőbb veszteségarányokat jelentettek.10 

Az áttekinthetetlen terepen a meglepett és védelmi harcra kényszerített, az egymástól 
és a hadosztályparancsnoktól elszakított osztrák alegységek nem tudták megállapítani 
sem a támadó erők nagyságát, sem az összetételét, sőt egyetlen foglyot sem ejtettek. 
Liliának így fogalma sem volt arról, hogy mekkora nyomást kellett-elhárítania. Zobel 
pedig csak késő délután érkezett Robbióba. Egyetlen világos információhoz sem jutott. 
Téves helyzetmegítélésében rögzítette, hogy csak színlelt piemonti támadás érte a jobb
szárny hadosztályát. A Casaléban összevont ellenség - folytatta - a Sesia torkolata kö
zelében, Candianál kísérli meg erőszakos átkelés után áttörni a Lomellinát védő 7. és 8. 
hadtest csatlakozását és előnyomulni Pavia irányába. Ezért másnapra erőszakos felderí
téssel összekötött ellentámadást javasolt, amelyhez azonban semmiképp sem akarta 
igénybe venni a balszárnyán, Candia közelében álló és rendkívül fenyegetettnek vélt 

1U KA AFA 1859. II. Armee Gefechts-Relation für den 30. und 31. bei Palestro. 6-1. Karton 2199. KA 
Manuscripte MS/Kg 220. Relation der 7. Armee-Corps-Kommandos über das Gefecht bei Palestro. Relation des 
2-ten Bataillons von I. Regiment No. 22. über des Gefecht bei Palestro am 30. Mai 1859. Ebben a zászlóaljpa
rancsnok saját veszteségét 7 tiszt és 249 főben állapjtja meg. Relation des Major Augustin von I. Regiment 53. 
über das Gefecht bei Palestro am 30. Mai 1859. Rüstow 188-189. o. Otto megjegyzi, hogy a 3. és 4. piemonti had
osztály parancsnokai jelentésükben úgy növelték saját dicsőségüket, hogy a legyőzött osztrák erőket 32 zászlóaljra 
- 30.000 fö - becsülték. Otto őrnagy I. 242. o. A piemontiaknak az osztrák sebesültekkel szembeni, emberséges 
magatartását dicséri Myrdacz 12. o.; Friedrich Eckert: Die Humanität im Kriege. Triest, 1874. 54. o. 
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Reischach hadosztályát. Elfogadott azonban az Agogna mögötti 2. hadtesttől egy had
osztályt támogatásul. Megítélése alapján szükségtelen erőpocsékolást jelenthetett a teljes 
2. hadtest Robbio-Palestro irányú bevetése. Gyulai hírszerző szolgálatának vezetője 
meggyőződéssel állította, hogy Vercellinél csak négy piemonti hadosztály összpontosult, 
létszáma nem haladja meg a 40.000 főt, a franciák továbbra is a Pótol délre készülnek az 
offenzívára. Tehát Palestrónál csak demonstrációról lehet szó. Zobellel ellentétben úgy 
ítélte meg, hogy a színlelt támadás leple alatt a 40.000 katona zöme Garibaldi csapatai
hoz csatlakozik, és északi, alpesi hadmozdulatot akar végrehajtani. Kuhn ekkor már 
biztos volt benne, hogy a piemontiak a franciák Alessandria-Vercelli-Magenta-Milánó 
stratégiai átkarolását fedezik. Ezért azonnal a Pó mellől a Lomellina centrumába, 
Mortarába - 20-25 km, egynapi erős menet - akarta rendelni a hadsereg valamennyi kö
telékét, hogy összevonva oldalba támadja a Vercelli-Novara-Magenta úton hosszú osz
lopokban mozgó ellenséget. A piemontiak ellen pedig Palestrónál be akarta vetni a teljes 
7. és az Agogna-patak mögött álló 2. hadtestet. A két csapással a hegyek közé szándéko
zott szorítani a szövetségeseket. A Ticino magentai vasúti hídját a lomellinai csaták lezá
rásáig a Milánóba érkezett erősítésnek, Clam-Gallas 1. hadtestének és Urban csapatainak 
kellett volna biztosítaniuk. A hadseregparancsnok, Gyulai először az adjutánsok, Kuhn 
és a porosz katonai megfigyelő társaságában Mortarába akart utazni, hogy az események 
helyszínén szerezzen biztos információkat. Május 3l-re virradó éjszaka, útközben nem 
hozott azonnali intézkedéseket, majd vezérkari főnökével ellentétben nem számolta fel a 
Pó melletti csoportosítást, és nem engedélyezte a Sesia torkolatánál felsorakozott Rei
schach hadosztály Palestro elleni bevetését sem. Május 29-éig Gyulai - emlékirata sze
rint - egyetlen közelfelderítő csoporttól kapott jelentést, hogy Torino felől Vercellin át 
Casale felé utaznak francia kötelékek, de egy Vercelli melletti összpontosításról az sem 
tudott beszámolni. A másik, a szövetségesek mozgásáról szóló értesítés 31-én reggel 
futott be a törzshöz a 8. hadtest portyázóitól, hogy az ellenség kiürítette Casteggiót és 
Tortonát, a Pó melletti elővéd táborát, és a franciák Alessandriánál koncentrálják erőiket. 
A többi kivezényelt járőr jelentéséből semmilyen következtetést nem lehetett levonni a 
stratégiai átkarolásról. Gyulai nem érezte bizonyítottnak Kuhn helyzetmegítélését. Tar
totta magát a túlerővel szembeni, „szilárd belső vonal" biztonságához, tehát közel akart 
lenni a segítséghez vezető átkelőkhöz, az utánpótló bázisokhoz, a tartalékokhoz és a 
megerődített felvevő helyekhez, azaz a Ticino-Pó találkozásához, elsősorban Paviához. 
Elfogadta Zobel javaslatát, hogy csak a 2. hadtest felével megerősített Lilia-hadosztály 
hajtson végre ellentámadást Palestrónál.11 Kuhn csak annyit ért el, hogy Gyulai az 1. 
hadtestet nem az eredetileg tervezett Pó vonalra rendelte, hanem Magentához. A bécsi 

11 KA Nachlässe B/572. No. 10. KA AFA 1859. II. Armee. Gefechts-Relation für den 30. und 31. Mai 
Palestro. 6-1. Karton 2199. Gyulai tájékoztatta valamennyi hadtestparancsnokát az eseményekről és helyzet
megítéléseiről, és elrendelte „auf den Huth zu sein", minden katonának négy napi élelmet osztatott ki, és biz
tonságul a teljes élelmezési szolgálatot a Ticino mögé rendelte. KA AFA 1859.11. Armee Op. 13-156. Karton 
2206. KA AFA 1859. II. Armee 13-294. Karton 2210. Redner őrnagy, a Gyulai törzsét kísérő porosz katonai 
megbízott később megerősítette a Gyulai, az adjutánsok és Kuhn közötti, írásban nem rögzített vitát. Egyértel
műen kijelentette, hogy a vezérkari főnök volt az egyetlen, aki előre látta a szövetséges hadmozdulat irányát és 
az azonnali oldaltámadást javasolta. „Mit Bestimmtheit möchte ich jedoch zu behaupten mir erlauben, Euer 
Excellenz hätten damals von einem Plane gesprochen, die Armee bei Mortara zu versammeln, und den Feind, 
dessen Vormarsch von Vercelli gegen Novara Sie mit Recht voraussahen, in der Flanke anzugreifen, er sollte 
womöglich von seiner Rückzuglinie abgedrängt, und gegen die Berge gedrückt werden." Uo. 
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Katonai Iroda vezetője azonban ragaszkodott ahhoz, hogy Clam-Gallas két dandárral 
erősítse meg Urban hadosztályát Garibaldi alig 5000-6000 fős, rosszul kiképzett légiójá
val szemben. Pedig elég lett volna ellene a tiroli nemzetőrség is. Az 1. hadtest Magen-
tánál csak két dandárral sorakozott fel.12 

Napóleon parancsára a francia haderő elővédjének és a 2. és 4. hadtestnek a pie-
montiak hadműveletétől fedezve, május 31-én ki kellett jutnia Novarához. A 3. hadtest
nek a feladata, a szövetséges hadosztályok támogatása, változatlan maradt. Június l-jén a 
gárdának is el kellett érnie a várost. Baraguay és a hadsereg-tüzértartalék felzárkózása 
után a teljes francia seregnek az út és a vasút mentén a Ticino mögötti Magenta ellen 
kellett támadnia, majd előretörnie Milánó felé. Az áradó Sesia azonban elsodorta a 30-án 
használt hidakat, és a helyreállítás miatt az átkaroló hadművelet lelassult. A gyalogság 
mögött a felázott utakon nehézkesen mozgó löveg- és löszerszállító-oszlopok ugyancsak 
fékezték az előnyomulás ütemét. A piemonti hadosztályoknak az előző este elfoglalt vo
nalban kellett megvárniuk a francia elővédek felzárkózását. Az osztrák csapatok - a 7. és 
a 2. hadtest két-két dandárja - Zobel tábornok vezetése alatt 31-én reggel kilenc órakor 
három oszlopban indultak ellentámadásra. A jobbszárny Weigl-dandár Palestrótól kelet
re, Confienza ellen, a középső csoportosítás - Dondorf és Koudelka vezérőrnagyok dan
dárja - Palestro északi szegélye, a balszárny - Szabó tábornok - Palestro déli házcso
portja felé. Akárcsak Montebellónál, a Sesia közelében is egy hadtestnyi gyalogság, 
dandáronként 4000-4500, összesen 17.000 katona indult harcba, mindössze 32 löveggel. 
Az ellentámadás eleve kudarcra volt ítélve. Az ellenség többszörös fölényével szemben 
- 31-én délelőtt legkevesebb 80.000 szövetséges a Sesia két partján - szó sem lehetett az 
eredeti helyzet visszaállításáról. Az osztrák ellencsapás hatékonyságát a vegyes összeté
tel - Weigl és Dondorf a 7., Koudelka és Szabó a 2. hadtesthez tartozott - és a terephez 
nem alkalmazkodó harceljárás ugyancsak korlátozta. Gyulai Ferenc Józsefhez küldött és 
Mennsdorff 2500 fős lovashadosztályának bevetésére is hivatkozó, magabiztos ígérete a 
terep és erőviszonyok, illetve az ellenséges szándékok tökéletes félreismeréséből fakadt. 
A Vercelli-Magenta vasúttól délre a lovasok csak felderítő és hírvivő szerepet tölthettek 
be. A hadseregparancsnok annyira nem hitt Kuhn elemzésének, hogy a vasút melletti jól 
belátható útra sem állította fel Mennsdorff 12 ütőképes, fogatolt lövegekkel, rakétako
csikkal megerősített ulánus és huszárszázadát. Napóleon 2. és 4. hadteste másnap gya
korlatilag zavartalanul vonulhatott Novaráig, amelyet mindössze három zászlóalj védett.13 

A 7. hadtest parancsnokának 31-én hajnalban Kuhn nyersen megmondta: „Támadja
tok az isten szerelmére, hogy végre világosan lássátok: az egész szövetséges haderő áll 
veletek szemben. Ne legyetek túlságosan harapósak. Messzeható következtetésekre és 

l z KA AFA 1859. II. Armee 13-294. Karton 2210. 
Urban mantuai hadosztályának Veronába küldött tisztjei június 2-án beszámoltak a tudósítóknak Garibaldi 

szabadcsapatainak működéséről: „A legnagyobb részük a legnagyobb összevisszaságban működik. Tarka, néha 
egészen kalandor kinézetű öltözékekben, vörös tollakkal a kalapokon. Kis csoportokban elrejtőznek a bozóto
sokban és bármilyen felbukkanó osztrák járőrre szakadatlan tüzeléssel pocsékolják a lőszert, amelyet az utób
biak nem is nagyon viszonoznak. Az olaszok ide-oda rohanása, pillanatonkint változó magatartása cseppet sem 
jelzi, hogy összefogott és fegyelmezett erőt képviselnének..." Fremden-Blatt, Wien, 10. Juni 1859. 

13 
KA Manuscripte MS/Kg 220. Die Gefechte bei Palestro, Vinzaglio und Confienza am 30. und 31. Mai 

1859. KA AFA 1859 II. Armee 13-294. Karton 2210. 
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igen hatékony intézkedésekre lesz szükség." Zobel azonban nem tájékoztatta a csapásra 
hozzá rendelt parancsnokokat az erőszakos felderítés fontosságáról. 

A jobbszárny oszlop parancsnokának fogalma sem volt főnöke terveiről. Azt meg
tudta tőle, hogy Confienza ellen kell indulnia. A távolabbi célról azonban mindössze egy 
sejtelmes megjegyzést kapott, hogy „portyázzon Vinzaglio felé!" Weigl ezért reggel rá
érősen marhahúst főzetett, katonáival fegyvereket tisztíttatott, majd az elárasztott terüle
tek közötti, néhány száraz parcellán és gátakon mozgott előre. Oszlopa tizenegy óra kö
rül ütközött a piemontiak biztosítóiba. Jól álcázott lövegek egy teljes órán keresztül 
lőtték zavartalanul a tüzelőállást kereső és foglaló osztrák kezelőket. Lőszeres kocsik, 
ágyúk röpültek a levegőbe, tüzérek, lovak estek el, mire Weigl viszonozni tudta a bom
bázást. Eközben a szembenálló gyalogosok mintegy 800 m-re szétbontakoztak és több
nyire hatástalan gyalogsági tűzzel zavarták egymást. A zömében zágrábiakból álló dan
dárnak sikerült parádés vonalban előrelendülnie. Weigl egy zászlóaljat különített ki a 
jobbszárnyán elnyúló gátak felé, hogy a vele azonos erejűnek vélt ellenséget oldalról 
szorongassa, amikor megsebesült. Helyettese felismerte az elsöprő túlerőt. Okos taktiká
val beszüntette az előnyomulást, és csatárláncba bontakozva lassú tűzharcot vívott. A 
piemontiak csak kora délután mozdultak előre. Ekkor a dandár gáttól-gátig visszavonul
va, sortüzekkel fékezte a támadást. Megkerülő zászlóalja hasonló óvatosággal manőve
rezett. Késő délután érkezett a hír, hogy a Palestro elleni offenzíva kudarcot vallott. A 
dandár visszavonult Robbio felé.14 A középső, legerősebb oszlopot Zobel vezette. Uta
sította a 2. hadtesttől érkező hadosztályparancsnokát, Jellasics altábornagyot, hogy me
netét egy korai támadás kezdetéhez szervezze, továbbá, hogy a Robbio-Palestro elleni, 
az út és a Sesia között előnyomuló balszárny dandárja - Szabó tábornok - fordítson 
rendkívüli figyelmet az él- és oldalbiztosításra, nehogy meglepetésszerű rohamok za
varják meg a zöm feladata teljesítését. Jellasics az egyik parancsot sem teljesítette. 
Útközbeni pihenők miatt csak reggel kilenc órakor állt Robbiónál indulásra készen. A 
biztosításról pedig szót sem ejtett Szabó harcbavetésekor. Zobel is hibázott, amikor több 
lépcsőben sorakoztatta fel középső oszlopát: elől egy határőr- és Koudelka vadászzász
lóalját, mögötte két csoportban Dondorf dandárját, majd 1 km-el hátrább Koudelka bé
késcsabai gyalogezredét, végül egy zászlóalj tartalékot és a tábori csendőr szereppel 
megbízott huszárszázadokat. Ez azt jelentette, hogy mindegyik lépcsőnek külön kellett 
megvívnia harcát, a mögötte lévő sorok kivárása közben, majd veresége, visszavonulása 
után a maradékot felvevő sornak kellett harcba lépnie. Valamennyi kötelék a beosztott 
ágyúkkal, rakétákkal az út két oldalán bontakozott szét. A tüzérparancsnok a hosszú, 
egyenes és jól belátható Robbio-Palestro útra akarta vezényelni ágyúit és rakétás kocsi
jait, ahol ráadásul nemcsak a távolságot lehetett pontosan bemérni, de az összeköttetési 
vonal melletti sűrűt is meg lehetett szórni srapnellel, kartáccsal. Az ellenség első lép
csőjének frontját az úton mozgó csoportok jelezték. Zobel szigorúan ragaszkodott paran
csához, a tüzértiszt pedig nyílt maradt: „Ahol semmit sem lehet látni, ott találni sem le
het." A taktikai hibák ellenére Zobel első zászlóaljai és a tőlük balra haladó Szabó
dandár azonos ütemben mozogtak előre, és a piemontiak gyilkos tüze ellenére meglepő 
sikerrel törtek Palestro felé. Közvetlenül a falu előtt a középső és balszárny oszlop elő-

KA Manuscripte MS/Kg 220. Relation der Truppen Brigade GM. Weigl über das Gefecht bei Palestro 
am 31. Mai 1859. KA AFA 1859. 7. AC. Op. 13-2. Karton 2168. 
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védje a teljes védelemre felfejlődött 4. piemonti hadosztályba ütközött. Zobel ahelyett, 
hogy bevetette volna zömét, és kiverte volna az ellenséget a házak közül, hagyta az első 
lépcsőjét halomra lövetni. A Szabó és Dondorf közötti résben eredményesen harcoló 
piemontiak visszaszorították a támadó vonalakat, mire Zobel, vezérkari főnöke felszólí
tására, bevetette második lépcsőjét is. Először Dondorf, majd Koudelka csongrádi és bé
késcsabai zászlóaljai indultak szuronyrohamra. Szabótól fedezve betörtek Palestróba, és 
az ellenséget a templom felé szorították. A közelharcban alulmaradt piemontiak segít
ségkérésére zuávok avatkoztak az összecsapásba: oldalba támadták a balszárny oszlopot, 
és megállították előnyomulását. Szabó veresége, a zuávok harcbalépése, valamint egy 
foglyul ejtett olasz tiszt vallomása alapján Zobel csak annyit értett meg, hogy nemcsak a 
piemontiakkal szemben kísérelte meg az áttörést Vercelli felé, hanem francia zászlóaljak 
is eljutottak a Sesiáig. Megszakította a harcot. Zavartalanul visszavonult Robbio felé. A 
jobbszárny, Weigl oszlopa oly taktikusan küzdött, hogy a 3. piemonti hadosztály semmi 
támogatást nem tudott adni a Palestróhoz vezényelt szomszédjának, a 4. hadosztálynak. 
Utóbbi pedig súlyos veszteségeket szenvedett a falu elleni rohamban, és a Szabó ellen 
bevetett zuávok leállása után a parancsnok nem kockáztatta az üldözést.15 

A május 31-i osztrák ellentámadás történetéből Szabó vezérőrnagy katasztrófája sok 
szakírót késztetett elemzésre. A vadászzászlóaljból és a zömében újoncokkal felvonuló 
komáromi gyalogezredből álló dandár teljes menetfelszereléssel, éjszaka indult az Agogna-
patakhoz, ahol hajnali négykor csatlakozott hozzá a 7. hadtest egy ütege. Jellasics felesle
ges pihenői miatt csak reggel kilenc órakor foglalhatta el az ellentámadáshoz kijelölt vo
nalát. A Robbio-Palestro főúttól nyugatra a Sesia felé eső sávban, a folyó és a csatornák
kal, rizsföldekkel, erdőségekkel teli térség egyetlen, lövegekkel is járható gátján kellett 
előrenyomulnia. Alig fél óra menet után első lépcsője, a vadászzászlóalj beleütközött a 
piemontiak biztosító vonalába és elkergette. Szabó az összecsapás kezdetén egész dandár
ját összefogta, és Zobel felaprózott kötelékeivel szemben tömegével csapásmérő erőt tudott 
képviselni. így sikeresen törte meg a 4. piemonti hadosztály Sesia melletti első lépcsőjének 
ellenállását. Hibázott azonban, amikor saját balszárnya biztosítását mindössze két századra 
bízta és nem egy egész zászlóaljra, továbbá nem erősítette meg néhány kartácsra töltött 
ágyúval. Előremozgás közben, Palestro előtt egy széles, keresztben futó csatornába, a rajta 
átvezető kőhídon és a mellette álló házakban elbarikádozott piemonti zászlóaljakba, a 4. 
hadosztály második lépcsőjébe ütközött. Lövegeit az úton állította fel, a majorság ellen 
megkerülő csoportot különített ki, majd sortüzek után minden zászlóalja egyszerre indított 
rohamot. Elsöpörte az ellenállást. Áttört a hídon, és Zobellel azonos ütemben jutott ki 
Palestróhoz. A szélső házaknál vívott közelharcban a komáromiak még fölénybe kerültek, 
amikor a dandár mögött, a kőhídnál bevetésre váró, tartalék zászlóaljra és a fogatoló tüzé
rekre ordító zuávok csaptak le. A franciák elkergették a Sesia melletti biztosítókat, majd 
ledobálták a ruháikat, átgázoltak a rizsföldeken, átúsztak a csatornán és megtámadták az 
átjáró védőit. A Sesia túlsó partjáról a 3. francia hadtest tüzérsége pedig bombázni kezdte 

KA Manuscripte M S/Kg 220. Relation des 7. Armee Corps Commandos über das Gefecht bei Palestro 
am 30. u. 31. Mai 1859. Relation der Brigade GM. Dondorf über das Gefecht bei Palesto am 31. Mai 1859. 
Relation der Truppen Brigade GM. Koudelka über das Gefecht bei Palestro am 31. Mai 1859. Relation des 
Grenadier Bataillon IR. No. 22. über das Gefecht bei Palestro am 31. Mai 1859. KA AFA 1859. 2. AC. 6-20. 
Relation des Division Kommandos FML. Jellacic über das Gefecht bei Palestro am 31. Mai 1859. Karton 2153. 
KA AFA 1859. 7. AC. Op. 13-2. Karton 2168. Rüstow 190-193. o.; Otto őrnagy I. 255-259. o.; Kunz 32-36. o. 
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Szabó dandárját. A kőhíd melletti zászlóaljparancsnok a vészhelyzetekre begyakorolt 
négyszöget vétette fel szétbontakozás helyett. A rettenetes gyalogsági és kartácstűzben el
szenvedett veszteségek után katonái egyszerűen megfutottak. Szabó rohamozó alegységeit 
ekkor érte el Palestro felől a 4. piemonti hadosztály ellentámadó tartaléka. Hátulról pedig a 
zuávok rohantak szuronyt szegezve ellene. Az egyetlen védekezési módot választotta. 
Egész dandárját belevezette a csatornába. Többszáz katonája, a teljes felszerelés súlya és 
képzetlensége miatt belefulladt a mély vízbe. A maradék a zuávok és a túlparti lövegek 
sortüzei közben bemenekült a folyó melletti, sűrű erdőbe és Robbio felé vonult vissza. A 
franciák a gátakon követték a dandár egymástól elszakadt kötelékeit. 4 km hosszan harcolt 
az utóvéd az üldözőkkel, amikor Zobel Robbiónál álló tartaléka és a lovasság véget vetett a 
küzdelemnek. Délután kettőkor Szabó gyülekeztethette dandárját.16 

A kétnapos csata veszteségeiről a hivatalosan kiadott közlemények 2560 osztrák és 
1450 szövetséges halottról, sebesültről és eltűntről tájékoztatnak. A megszépített adatokkal 
szemben egyedül a komáromi gyalogezred május 31-én reggeli 3200 főjéből másnapra 
1550 katona maradt harcképes. A Szabó dandár 38 tisztje és 1391 katonája halt, illetve se
besült meg, a többi eltűnt, akik közül a legtöbben belefulladtak a vízbe. 8 ágyú a zuávok 
kezébe került. Dondorf 750 halottat és sebesültet veszített, 200 katonája fogságba esett. 
Weigl dandárja a csata második napján 161 főt hagyott a csatamezőn. A 4. piemonti had
osztály harcképtelenjeinek száma meghaladta az 1500 főt. A zuávok parancsnoka, de 
Chabron ezredes a Szabóval folytatott harc után 280 halottról és sebesültről, továbbá lega
lább 20 vízbefúltról jelentett. Szolgálatot teljesítő osztrák katonaorvosok szerint, 
Montebellónál zömében közelharc okozta a sérüléseket, Palestrónál azonban lövedékekből 
származó sebeket kellett ellátniuk. Utóbbinál az arány 80 %-os volt. Figyelmeztették a 
hadvezetést, hogy az osztrák katonáknak 30 kg-os, teljes felszereléssel - borjú, kenyérzsák, 
patrontáska stb. - kellett 12-13 óra menet után harcbalépniük, míg az ellenfél, különösen a 
zuávok, csak blúzban, pantallóban, háton hordott vagy derékszíjba fűzött patrontáskával 
támadtak. Ennek ellenére több mint 100 zuáv fulladt a vízbe. Az osztrák egészségügyi 
szolgálat 12 óra alatt mindössze 500 sebesültet tudott ellátni és Mortarába, a Szent Ambrus 
kolostor kórházába szállítani. A többi saját lábán jutott hátra, vagy az ellenség kezébe ke
rült. A piemontiaknál az ütközet befejeztével mindenkit összeszedtek, és a palestrói temp
lomban, majd Vercelliben ápolták őket. Napóleon pedig utasította a szövetséges haderő 
valamennyi parancsnokát és egészségügyi intézményét, hogy a járóképes és szállítható 
osztrák sebesülteket, kötözés után, irányítsák vissza a saját csapatokhoz.17 

KA Manuscripte MS/Kg 220. Relation der Tuppen Brigade GM. Szabó über das Gefecht bei Palestro am 31. 
Mai 1859. Otto őrnagy I. 266-268. o. Ottó dicséri Szabó bátorságát, bírálja a biztosításra kiadott intézkedéseit. Külön 
méltatja Csikós nevű zászlóaljparancsnokát, aki utóvédként példátlanul hősiesen harcolt és megmentette a dandárt. 
Uo. Hasonló véleményt fogalmaz meg: Der Feldzug 70-72., 76-77. o. Kunz szerint Szabó elkerülhette volna veresé
gét és veszteségeit, ha kevésbé vakmerő a rohamozás közben, bár vakmerősége igazi katonához volt méltó. Kunz 35. 
o. Bruna a komáromi gyalogezred vakmerőségét az egész hadjárat kiemelkedő katonai erényei közé sorolja. Bmna 76. 
o. Reuchlin a zuávok rohamát méltatja és megemlíti, hogy a főleg piemonti fegyverekkel kivívott győzelem óriási, po
zitív hatást gyakorolt Itália közvéleményére. Reuchlin 326. o. Hasonlóan nyilatkozik: W. A-n 46-47. o. 

KA Manuscripte MS/Kg 220. Die Gefechte bei Palestro, Vinzaglio und Confienza am 30. und 31. Mai 
1859. Szabó csak 19 tisztje elvesztését ismerte el. Katonákról nem jelentett. KA MS/Kg 219. Relation der 
Truppen Brigade GM. Szabo. Kunz 34-35. o.; Bruna 76. o.; Otto őrnagy I. 273-275. o.; Rüstow 193-195. o.; 
Myrdacz 12. o.; Eckert 54. o.; Fremden-Blatt, Wien, 1859. Nr. 134. 12. Juni. 
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A csata során Zobel gyakorlatilag semmilyen megbízható információt nem tudott sze
rezni a Sesia túlpartján lejátszódó stratégiai mozgásokról. A szövetségesek a palestrói 
küzdelem egész időszaka alatt folyamatosan bombázták a torkolatnál álló Reischach-
hadosztály biztosítóinak vonalát, erőszakos hídverési kísérleteket hajtottak végre, hogy 
elhitessék: nem Vercelli térségében készülnek áttörni. Ugyanezt a cél szolgálta Garibaldi 
május 30-án és 31-én végrehajtott hirtelen hadmozdulata is. Elfoglalta Comót. A csata 
második napján pedig sem a piemonti tartalék, sem a balszárny hadosztály nem avatko
zott a harcba, holott Viktor Emanuel, a létszámfölény birtokában elsöpörhette volna 
Zobel alig 17.000 fős csoportosítását. A franciáknak sem szabadott mozdulniuk, a segít
ségre rendelt zuávokat kivéve. Conrobert, Niel és a gárdahadtest közvetlenül a küzdők 
mögött díszlokált. Niel csak akkor kezdhette meg napi menetét Novara felé, amikor 
pontos hírek érkeztek hozzá az osztrák ellentámadás irányáról és méreteiről, nehogy az 
ellenfél oldaltámadással felmorzsolja. Zobel tökéletesen félreismerte mind a hadászati 
helyzetet, mind a saját feladatát. Csak három hadosztállyal volt esélye, hogy a gyengébb 
felkészültségű, a centrumban és a jobbszárnyon bevetett két piemonti hadosztállyal 
szemben sikert érjen el Palestrónál, és nagy erők bevetésére kényszerítse a segítségül si
ető franciákat. A II. hadsereg törzse így tudomást szerezhetett a jól álcázott, stratégiai át
karolás méreteiről, és időbeni ellenintézkedéseket hozhatott. Hibát követett el Zobel az
zal is, hogy szétaprózott kötelékekkel lendült előre. Külön dandárral keleten, Vinzaglio 
ellen, külön oszloppal Robbio felől és Szabó erőivel délről Palestro irányába. Továbbá 
két csoportosításával betartotta a Montebellónál már kudarcot vallott, kötelező osztrák 
harcászati elvet: csak a rendelkezésre álló zászlóaljak felével felsorakozni a szokásos 
csatárlánccal, a hátsó, a tartaléklépcsőt is magában foglaló másikkal pedig megvárni az 
első vonal felmorzsolását és akkor előre. Szabó igazi katonaként kockáztatott. Át akart 
törni Palestróhoz, ezért összefogott erővel támadott. Veszített, de ő volt az egyetlen, aki 
Zobellel ellentétben kikényszerítette a felismerést, hogy a franciák Vercellinél állnak. 

Kuhn azonnal megértette Szabó sorsából a veszélyt. Megvédte a hős dandárparancsno
kot a vereséget felnagyító kritikákkal szemben, mert rendkívüli információkat szolgáltatott. 
A közel- és mélységi felderítés csődje miatt egyedül az ő híreire támaszkodhatott, de Szabó 
arra már nem tudott választ adni, hogy merre van a franciák zöme? Kuhn ennek ellenére 
elvetette mind a Pó melletti, mind a Sesia torkolata felőli szövetséges vagy önálló francia 
offenzíva lehetőségét. Szembehelyezkedett a Katonai Irodával, és követelte, hogy az egész 
1. hadtestet azonnal vonultassa a magentai híd védelmére, sőt Urban is hagyja Garibaldi 
rosszul kiképzett, 4000-6000 önkéntesét a Comói-tó közelében mozogni, hiszen őt megfé
kezhette a megerősített déltiroli nemzetőrség is. Egy észak-lombardiai felkelés megelőzé
séhez pedig elrettentésül elegendőnek tartotta a Brenneren át a hadszíntérre vonuló osztrák 
csapatok tömeghatását. Mortaránál akarta koncentrálni az egész II. hadsereget, hogy csa
pást mérjen oldalról az egyetlen, Vercelli-Novara-Magenta vonalat használó, hosszú, el
nyújtott oszlopban mozgó franciákra, amelyet Magenta felől az 1. hadtest támogathatott. 
Több mint 100.000 katona, 400 löveg összefogott ereje és a harapófogó magentai szárnya 
- Clam-Gallas 1. hadteste és Urban hadosztálya 35.000 szuronnyal és 60-80 löveggel -
esélyt nyújtott a válság megoldására. Mennsdorff lovassága pedig, amely a Lomellinába 
bevethetetlen volt, a Magenta előtti hídfőnél felbecsülhetetlen segítséget nyújthatott a via
dukt védelméhez. Kuhn azonban csak annyit tudott Gyulaiból kikényszeríteni, hogy főnö
ke, a Pó déli partján portyázó felderítőinek jelentése - „csaknem minden francia egység el-

— 48 — 



hagyta a térséget" - után felszámolta az ún. „szilárd állást". Azaz: Benedek 8. hadtestének 
a felét észak felé, a Reischach-hadosztály támogatására rendelte, a maradékot továbbra is a 
Tanaro-Pó találkozásával szemben hagyta. A Vacarizza melletti hídfő védelmét a 9. had
testre bízta. Minden más erőt a Lomellina közepén a Sesia torkolatával szemben -
Candianál Benedek és Zobel egy-egy hadosztálya, északabbra, Robbiónál a 7. hadtest má
sodik hadosztálya, mögötte Mortara-Robbio között a teljes 2. hadtest, Mortarától délre a 
hadsereg többi része, Mennsdorff lovassága és a tüzértartalék - összpontosított. 
Magentánál pedig a vasúti híd lomellinai oldalán az 1. hadtest beérkező elővéd dandárjával 
elfoglaltatta a korábban megerődített hídfőt.18 

Osztrák oldaltámadási tervek 

Június l-jén Niel 4. hadteste a Vercelli-Novara úton és a vasút gátján nyomult előre, 
hogy biztosítsa a mögötte haladó Mac Mahon előnyomulását. A hadtest zuáv, turco és 
idegenlégiós elit kötelékei hajnalban kiverték a város előtt, az Agogna hidat védő osztrá
kokat a sáncaik mögül, majd kora délelőtt megtámadták a Novarát védő zászlóaljakat. 
Különösen a vasútállomás környékén ütköztek szívós ellenállásba. Több mint másfél 
órás heves tűz-, majd közelharcok után a helyőrség parancsnoka a túlerő elől a magentai 
híd irányába visszavonult. A francia elit katonák üldözés helyett megrohamozták a város 
valamennyi boltját, műhelyét, és nemcsak kifosztották, hanem fel is dúlták a főutcát, 
valamint környékét. Eközben Mac Mahon műszaki katonái helyreállították a megrongált 
vasutat, és estére a gárda már az előtalált néhány szerelvényen futott be a novarai állo
másra. Kísértetváros fogadta a büszkén parádézó felszabadítókat. Minden kapu, ajtó zár
va volt, és a rettegő lakosság sehol sem gyújtott világosságot.19 

A piemonti király nem mozdult az elfoglalt Palestro körüli falvakból, ezért a mögötte 
álló Canrobert 3. francia hadteste sem nyomulhatott tovább. Viktor Emanuel politikai 
célokra akarta kihasználni győzelmét, ezért főhadiszállására meghívott előkelőségek és 
tudósítók társaságában szemlét tartott egész arcvonalán. Csapatai a látványos demonstrá
ció végéig egyetlen utasítást sem kaptak és egyetlen lépést sem mozdulhattak.20 Napóle
on június l-jén este Novara térségében mindössze a 2., 4. és gárda hadtestének gyalogo
saira és néhány lovaskötelékére számíthatott, gyakorlatilag lövegek nélkül. Baraguay 
még másnap sem zárkózhatott fel a zömhöz. A tüzérség, a lőszerszállító kocsik, a hadi-

18 KA AFA 1859 II. Armee 13-294. Karton 2210. KA Manuscripte MS/Kg 220. Nachweisungen des 
streitbaren Standes von 31. Mai 1859. 

19 KA AFA 1859. 7. AC. Op. 13-2. Karton 2168. Brady gárdakapitány naplójából: „Csodáltam azt a gon
dosságot, ahogyan az osztrákok a vasutat használhatatlanná tették, illetve ahogyan a rombolást végrehajtottnak 
vélték. A felszedett síneket gondosan és egyesével a pálya szélére fektették, néhol a vasútvonal melletti, kisebb 
halomba rakták. így csak néhány munkásra volt szükség, hogy a hiányzó vágányszakaszokat, egyiket a másik 
után, a helyszínen azonnal kipótolják és azonnal átadják a forgalomnak ... Este érkeztünk Novarába. Tökéletes 
hangulatváltozás. Semmi virág, mindenütt mély csönd, beszegezett üzletet, bezárt kapuk, csak itt-ott egy-egy 
nyitott ablak. A zuávok, egyesek szerint a világ legjobb katonái, mások szerint a legaljasabb lumpenek, utánuk 
az elitcsapatoknak nevezett turco kötelékek, idegenlégiósok a baráti fogadtatásra válaszul megrohamozták a 
boltokat, a kávéházakat etc. és valóságos rablóháborút folytattak." Hérisson 97-98. o. 

20 KA Manuscripte MS/Kg 218/2. „.Egész Itália úszott a boldogságban az olasz győzelemről kapott hírek 
után, és a király bátorsága fellelkesítette Toszkánát, a vakmerő tettekre fogékony Romagnában pedig örömün
nepek tüzelték a politikai hangulatot..." Reuchlin 326. o. 
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híd készletek és a trén nehézkesen mozogtak előre Vercellibe, illetve a hadihíd okozta 
torlódás után Novara felé. Mac Mahon 2. hadtestéből kivált egy hadosztály, hogy erő
szakos felderítést hajtson végre Magenta felé, a gárdából pedig egy dandár keresett átjá
rót a várostól északra a Ticinón. Ekkorra már kijutott Magentához az 1. osztrák hadtest 
egyik köteléke, amely a folyó Novara felől hídfőjét erősítette meg. A San Martino tele
pülésnél 2,5 km átmérőjű körben épített földsáncok mögött gyalogszázadok, a novarai 
helyőrség maradéka és beépített ütegek zárták el a keskeny, magas gáton futó utat és 
vasutat, amelyhez Clam-Gallas első zászlóaljai csatlakoztak. A hídfő mögött a Ticino fő 
medrét és a mellette húzódó, vizenyős partvidéket tizenegy pilléres, kváderkövekből 
emelt viadukt, mögötte a mellékágat, illetve a folyó és Magenta között húzódó, széles és 
mély csatornát újabb hidak ívelték át. A természetes akadály előtti, lövegekkel megerő
sített sáncok szívós védelme, végső esetben a viadukt és a mögötte ívelő hidak felrob
bantása jelentősen korlátozhatta az ellenséges offenzíva ütemét. Mac Mahon és a gárda 
felderítői kisebb csetepaték után kénytelenek voltak visszahúzódni a hídfőtől.21 

A II. hadsereg vezérkari főnöke későn ismerte fel, hogy ellenfele a korabeli stratégiai 
elveket teljesen figyelmen kívül hagyja, és óriási kockázatot vállalva feladja Genua felé 
vezető utánpótlási és összeköttetési vonalait, sőt hátát Svájc felé fordítja és megfosztja 
magát a visszavonulási lehetőségétől is. Mégis korábban fogta fel az átkarolással okozott 
veszély nagyságát, mint főnöke, és azonnal kész volt a Napóleon kalandor vállalkozásá
ban rejlő hibák kihasználására. A magas gáton vezető Vercelli-Novara-Magenta út és 
vasút csekély áteresztő képessége nem biztosíthatta sem a szövetséges csapatok, sem a 
nehézkes tüzérség, sem a lőszerszállító oszlopok és főleg nem a hadtestek ellátására ren
delt élelmező kocsisorok időbeli összpontosításait egy csatához. Az egyetlen vékony 
kommunikációtól függött az ellenséges hadsereg sorsa. Az idő azonban sürgetett. Min
den órával nőtt a franciák novarai csoportja, és telíteni lehetett az utat és a hozzá bekötő 
vonalakat elegendő katonával és ágyúval. Kuhn úgy számolt, hogy június 3-án reggelig 
maradt csak lehetőség egy ellencsapásra. Merész terve esélyt kínált a válság megoldásá
ra. A szövetségesek június 2-án három fő csoportot alkottak az egyenletes, Novara irá
nyú mozgást leszámítva. Vercelli és Palestro között négy piemonti hadosztály, mögötte a 
3. francia hadtest - 62.000 fő, 135 ágyú -, Novaránál a 2., 4. és gárda hadtest és Baraguay 
beérkezett kötelékei - 55.000 katona, 163 löveg - , illetve a Ticino felé kikülönített rész
leg - 16.000 fő, 37 ágyú - sorakozott fel. Kuhn számításai alig tértek el az ellenség való
ságos adataitól. A vezérkari főnök úgy vélte, hogy a Vercelli-Palestro közötti szövetsé
gesek lekötésére elegendő a balszárnyon a 2. és 7. hadtest - 35.000 katona, 100 löveg -, 
jobbszárnyon a magentai átjárónál az 1. hadtest, a Novarától visszavonult zászlóaljak és 
Urban hadosztályának részei - 21.000 fő és 70 ágyú - , minden más erővel pedig támadni 
kell a Lomellina közepétől észak felé vezető utakon Novara felé - a 3., 5. és 8. hadtest, 
Mennsdorff lovashadosztálya és a hadsereg tüzértartalék, 75.000 gyalogos, 2500 lovas és 
több mint 300 löveg -, és főleg a tüzérségi fölényre alapozva leszorítani a gátról Napó
leon zömét és észak felé kényszeríteni. így meg lehet fosztani az ellenséget az út és vasút 
nyújtotta előnyöktől.22 

Zi KA AFA 1859 II. Armee 13-294. Karton 2210. Kunz 41. o. 
22 

Kuhn napjálójában, majd visszaemlékezésében részletesen rögzítette az eseményeket és a számításai 
szerinti erőviszonyokat. Szerinte az adatok teljesen tükrözték a valós lehetőségeket, továbbá a kockázatokat is. 
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Gyulai még május 31-én, a Palestro elleni kudarc és a franciák felbukkanása ellenére 
sem tudott megszabadulni korábbi feltételezésétől, hogy a Pótol délre előnyomuló 5. fran
cia hadtesttel és a toszkán csapatokkal együttműködő szövetségesek zöme a folyam men
tén támad, esetleg nem a jobb, hanem a bal parton. A korábbi összpontosítási körletet elha
gyó franciák a Sesia torkolata közelében is megkísérelhetik az offenzívát Pavia irányába, 
amelyet a piemontiak fellépése csak leplez. Elgondolását parancsban is rögzítette: „Abban 
az esetben, ha az ellenség átkelést kísérel meg Candiánál és a Reischach-hadosztály nem 
képes feltartóztatni a nyomást, úgy az 5. és 8. hadtest korlátozza a térnyerését az Agogna 
irányába ... A visszavonulási út Pavia..."23 A feltételezett túlerő sikerére számítva utasí
totta törzsét, hogy készítsen menettervet az egész Lomellina kiürítésére. Másnap a franciák 
no varai előretörése megerősítette visszavonulási szándékát. Újabb parancsa az érvelését is 
tartalmazta: „...az ellenség döntő, Novara elleni előnyomulása és a helység mai elfoglalá
sa, mint a jelentésekből kitűnik, lehetőséget teremt számára, hogy részben Casale, részben 
Torino felől, vasúti szállítással Vercellinél összpontosítsa főerőit, és túlnyomó fölényével 
átkarolást hajtson végre és állásunk feladására kényszerítsen bennünket. Amennyiben a 
fenti feltételezés igaznak bizonyul, úgy erőim túl gyengék lennének (amennyiben ez a tá
madás az 1. hadtest Magenta előtti érkezése és gyülekezése előtt következne be) [sic!] az 
átkaroló és offenzívába lendülő ellenségre mért csapáshoz, Novara iránnyal."24 

Kuhn ragaszkodott álláspontjához. Gyulai akadékoskodásnak minősítette érvelését, 
annyira, hogy be sem engedte a döntő, elsejei haditanácsra. Schwarzenberg herceg, az 
adjutánsok és a hírszerző főnök társaságában határozott az általános, Verona irányú hát
rálásról. Bírálta Kuhnt, hogy Szabó tábornok katasztrófájához hasonló helyzetbe akarja 
sodorni az egész, a túlerővel szemben mindeddig helytálló II. osztrák hadsereget. A ve
zérkari főnök azonnal lemondott. Gyulai nem fogadta el a lemondást, és kényszeríteni 
akarta beosztottját, hogy ellenjegyezze a visszavonulási parancsot. Időközben a Veroná
ba települt Ferenc József utasította a II. hadsereget, hogy a Ticino előtt támadja oldalba a 
Vercelli-Novara-Magenta vonalon mozgó szövetségeseket. Egyidejűleg megküldte a 
felderítő szolgálat főnökének május 31-i összesítését az ellenségről, amely a 6. francia 
hadtest felvonulását is befejezettnek vélte, és a Lomellinában 197.000 francia, továbbá 
Garibaldi szabadcsapatait is beszámítva 80.000 piemonti katonát feltételezett, a Pótol 
délre pedig az 5. francia hadtestet 23.000, a toszkán csapatokat 12.000 főre becsülte. 
Utóbbihoz sorolt még 4000 német önkéntest is. Kuhn vitatta az adatok helyességét. Az 
osztrák hírszerzés csődjének, a francia sajtó blöffjének minősítette a 300.000 főt kitevő 
létszámot. Gyulai ekkor már kiadta a menetparancsokat. Végül megegyezett vezérkari 
főnökével, hogy a Magentánál megerődített hídfő védelmében, a Ticino mögött csatára 

Még harmadikán reggel is érdemes volt támadni délről, Mortarától észak felé, Novara ellen. Az összefogott 
erőkkel végrehajtott csapás elvághatta Napóleon zömét a tartalékaitól. Az utak oly felázottak, a folyók és pata
kok oly megáradtak voltak, hogy a francia tüzérség csak alárendelt szerepet játszhatott az utánpótlás hiányai 
miatt, a viszonylagos osztrák gyalogsági fölényt így döntő fölénnyé lehetett fokozni. KA Nachlässe B/572 No. 
9. FZM Kuhn: „Entgegnung auf einige Punkte in der Denkschrift des FZM Grafen Gyulai über den Feldzug 
1859, die meine Person betreffen." (Entgegnung auf einige Punkte) 

23 KA AFA 1859 II. Armee Op. 13-156. Karton 2206. 1859. 7. AC. Op. 13-2. Kanon 2168. 1859. 5. AC. 
Op. 13-1. Karton 2159. 

24 Gyulai június 1-jei távirata Stadion altábornagyhoz. KA AFA 1859. 5. AC. 13-1. Karton 2159. KA 
Nachlässe B/572. No. 10. 
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szánja el magát a veronai visszavonulás helyett.25 A háború után a főparancsnokot csak
nem minden osztrák elemző támadta, mert defenzív harcmódot választott offennzív csaták 
helyett, átengedte a kezdeményezést az ellenségnek, önbizalomhiánnyal küszködött, kép
telen volt megfékezni a törzsön belüli intrikákat, rossz tanácsadókat választott, elfogadha
tatlan felderítőszolgálattal működött és szétaprózta erőit. Schmidt-Brentano még „gusztus
talannak" is minősítette Gyulai védekezését a támadásokkal szemben. A táborszernagy 
elleni harag akkor bontakozott ki teljes terjedelmében, amikor Ferenc József kijelentette: 
„A hadsereget sajnos rosszul vezették, és Gyulai nem felelt meg elvárásaimnak. Felesleges 
volt visszavonulni a Ticino mögé, és helyesebb lett volna előtte támadásba lendülni.. ."26 

A legfőbb politikai és katonai vezetés kezdeti, helyrehozhatatlan tévedéseit a 
lomellinai passzivitás csak átmenetileg ellensúlyozta. Az összpontosítással kapcsolatos 
rossz döntések után a bécsi központ az utánpótlást is csak akadozva tudta megszervezni. 
Az első, erősítésül kirendelt 9. hadtest dandáronkint és hosszú intervallumokban zárkó
zott fel a harcolókhoz, ráadásul a működéshez szükséges támogatás nélkül. Tüzérsége 
zöme, a teljes trén Olmützben maradt, a bevagonírozott ütegek Triesztben rekedtek. A 
Katonai Iroda még az ellátással kapcsolatos iratokat sem adta ki. Gyulai a hadsereg tar
talékából utaltatott ki lövegeket, 1000 lovat, 200 kincstári szekeret, kézműveseket, ellátó 
személyzetet, vágómarhákat és tábori sütödéket, hogy Schaffgotsche meg tudjon felelni 
feladatának. Grünne habozva indította útba az 1. hadtestet is, amely május helyett június 
elején, késve érkezett meg, ráadásul útközben állománya felét másodrendű irányokban 
kellett lekötnie. A Katonai Iroda halogatta a l l . hadtest itáliai diszlokációját is, mert 
csatlakoztatni akarta az első, önkéntes századokat. A nehézkes szervezés és a lassú me
net miatt Weigl altábornagy hadosztályai csak június második felében váltak harcképes
sé. A Magyarországról a partvidékre vont 10. hadtest először katonailag teljesen fölösle
ges szerepet kapott, és csak az ellenséges nyomásra menetelt át Észak-Itáliába. Végül 
Ferenc József csak május végén mozgósította az 5. zászlóaljakat és állította hadrendbe 
őket, illetve szerveztette meg helyettük a depó kereteket, továbbá vonta el a katonai ha
tárőrvidék legénységét a török határról. 270.000 tartalékos és újonc fogott fegyvert, de 
alkalmazásukra heteket kellett várni.27 

A téves, illetve elkésett központi döntések megerősítették Gyulai helyzetmegítélését, 
hogy a defenzív magatartással meg kell őrizni az erőket, szükség esetén Radetzkyhez ha
sonlóan vissza kell átmenetileg vonulni az erődnégyszögbe és utána offenzívába lendül-

25 KA AFA 1859 II. Armee 13-294. Karton 2210. KA Nachlässe B/572. No. 10. Beilage D. A fóhad-
parancsnokság hírszerző szolgálata tévesen becsülte meg az ellenséges erőt. A bevethető harci létszám a hadjáratban: a 
gárda - 14.300 szurony, 3600 lovas -, az eredeti négy hadtest - 18.000 - 22.000 szurony, 920 - 2300 lovas - összesen 
96.000 gyalogos, 9.000 lovas, továbbá mintegy 270 ágyú. Támogatásul a főerőkhöz tartozott az 5. hadtest Autemarre 
hadosztálya - 12.000 katona, 12 löveg -, amelynek a Pó-Tanaro találkozásánál kellett maradnia. Az 5. hadtest másik 
hadosztálya- 12.000 fö -, egy lovasezred és a tüzérség csak június 4-e után volt harcbavethető Toszkánában a felvo
nulás lassúsága miatt. Mindössze 8.000 toszkánai katona és önkéntes csatlakozott hozzá. Június közepéig egyedül a 
tüzérség kapott utánpótlást. A piemontiak június l-jén, Garibaldival együtt 56.000 gyalogost, 4000 lovast és 90 löve
get vonultattak fel. KA Manuscripte MS/Kg 218/1. Troschke 450-451. o.; Otto őrnagy II. 10., III. 79. o. 

Schrnidt-Brentano 243-246., 252. o. Friedjung egyenesen Gyulai gyávaságáról beszél „.. .mindent elveszettnek 
tartott... és legjobban szerette volna, ha a várnégyszögbe vonulhat vissza és ott elrejtőzhetik..." Friedjung 19-20. o. 

27 KA MKSM 1859/3138. KA Nachlässe B/572. No. 10. KA Manuscripte MS/Kg 274. Feldzug des Jahres 
1859. I. Abschnitt. MS/Kg. 218/1. Ereignisse in Dalmatien 1859., Bildung des 11. Armee-Corps und dessen 
Verwendung, Dislocations-Tabelle 3. Juni. MS/Kg 219. Aufstellung der k.k. Armee und der Alliirten 3. Juni 1859. 
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ni. Elutasította Kuhn csapásmérő, oldaltámadási tervét, és döntését szinte igazolta 
Grünne katonai hírszerzőinek összefoglalója a franciák és a piemontiak megrendítő lét
számfölényéről. A II. hadsereg élén számos stratégiai és taktikai hibát vétett - elsősorban 
a montebellói csata előtt, Napóleon óriási, átkaroló hadművelete alatt és a Palestro elleni 
erőszakos felderítés során - , bírálható is értük. Június elején azonban a legfőbb katonai 
vezetés ismét bebizonyította, hogy képtelen a realitások figyelembe vételére, és hogy 
hajlandó habozás nélkül tízezreket megsemmisítetni kalandor célok érdekében. A pasz-
szivitásáért és téves elhatározásokért támadott Gyulai sohasem követett el akkora vétsé
get, mint elöljárója, Ferenc József. Az uralkodó Grünnén keresztül egyszerre utasította a 
II. hadsereget a támadásra a Lomellinában, és juttatta el hozzá a hírszerző jelentéseket, 
miszerint az ellenség háromszoros túlerővel várja a csapást. Egy porosz katonai elemzés 
szerint a téves információkat tartalmazó hírek és az elképesztő ellentmondást tükröző 
támadási parancs vétele után Gyulai nem vállalhatta a kockázatot. Jogosan következtetett 
egy katasztrófa lehetőségére. „Szerencsére már valamennyi hadtest megkapta a vissza
vonulási rendeletet, amikor Grünne távirata befutott ... Ha Gyulai Grünne elképzelése 
szerint jár el, akkor nagy valószínűséggel, néhány napon belül vagy leteszi a fegyvert, 
vagy egy kétségbeesett harc során megsemmisül, esetleg szétfut teljesen egész hadsere
ge. Valóságos szerencse, hogy a legsúlyosabb katonai dilettantizmussal megvert Grünne 
tervéből semmi sem lett végrehajtva..."28Gyulai és Kuhn a szorító helyzetben megtalálta 
a kiutat. Félretették ellentéteiket, és egy régi, hadműveleti gyakorlat alapján teljesítették 
Ferenc József parancsát, meg nem is. Radetzky örökké dolgoztatta főtisztjeit és a vezér
kar beosztottjait. A legkülönbözőbb haditerveket készttette el velük, mind a stratégiailag 
kedvező, mind a kedvezőtlen terepviszonyokhoz alkalmazkodva. A Ticino-folyó 
magentai szakaszára egyszer a korzikai kimondta, hogy hadászati szempontból megold
hatatlan a védelme. Radetzky ugyanerre a térségre az ellenkezőjét állította, és egy ízben 
törzsvezetési gyakorlatot is tartatott rajta. Kuhn fiatal tisztként résztvevő volt. Gyulai el
fogadta a csata tervét. Június 2-án a Lomellina északi részén álló 2., 3. és 7. hadtest és a 
lovashadosztály utasítást kapott, hogy szakadjon el az ellenségtől, vonuljon a hátvédek 
fedezete alatt a Magentától délre, 20 km-re, Vigevanónál lévő hídhoz és keljen át a 
Ticino bal partjára. A többi magasabbegységnek és a hadsereg tüzértartaléknak további 
15 km-re délre, Bereguardónál, a lőszer- és sebesültszállító oszlopoknak pedig Paviánál 
kellett túljutniuk Lomellinából a folyón. Ugyanebben az időben Clam-Gallas és Urban 
parancsot kapott, hogy minden bevethető erővel azonnal szállják meg a Magentával 
szemben, San Martinónál kitűnően kiépített és erődlövegekkel felszerelt hídfőt, és sem
mi áron ne adják fel. Ezután Gyulai jelentette Veronába a védművel ismerkedő uralko
dónak, hogy a szövetségesek átkaroló hadmozdulatot hajtanak végre a vasút mentén 
Magenta-Milánó iránnyal, továbbá délen, a Pó felé közeledik egy francia csoportosítás. 
A fenyegető fellépés miatt a II. hadsereg, amely még mindig nem kapta meg a megígért 
11. hadtestet, nem tudja végrehajtani a támadási parancsot. „Elsőrangú kötelességemnek 
tartom, hogy megvédjem az erőket a további hadműveletek végrehajtásához - jelentette - , 
ezért elrendeltem a visszavonulást a Ticino mögé és holnap Magenta és Pavia között fő

tt'. A-n. 48-49. o. 
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gok állni."29 Gyulai és Kuhn arra számított, hogy Napóleon június 2-át arra használja, 
hogy minél több hadosztályt összpontosítson Navarában, továbbá szétbontakozzon és 
megszállja a gáton futó összeköttetési vonalba betorkolló utakat. Ezzel időt veszít. Időre 
pedig szükségük volt. A Lomellina északi felén fekvő Mortarától Vigevanón át 
Magentáig mintegy 35 km-t, a legtávolabb, a Pó és a Sesia találkozásánál felállított kö
telékeknek Bereguardón keresztül több, mint 60 km-t kellett megtenniük két nap alatt. 
Ugyanakkor Napóleon oszlopának éle - a teljes gárda, a 2. és 4. hadtest, illetve az 1. ré
szei - alig 20 km-re csoportosult a Ticinótól. Clam-Gallas ezért ismét nyomatékos pa
rancsot kapott San Martino hídfőjének legvégső védelmére és arra, hogy katasztrófa 
esetén röpítse levegőbe az egész magentai viaduktot. Valamennyi osztrák hadtestnek 
erőltetett menetben kellett közelednie Magenta felé, a későbbi parancs szerinti felálláshoz. 
A hadsereg Magenta közelében fekvő ellátó bázisa biztosította az élelmet és a lőszert.30 

Napóleon csakugyan azt tette, amire Gyulai és Kuhn számított: Novarától délre mint
egy 6-8 km-es sugarú félkörben bontakoztatta szét hadtesteit. Niel a Ticinóhoz közeli, 
Baraguay a Sesia felőli szárnyon, a városban a gárda, a magentai úton Mac Mahon. A 
piemontiak és Canrobert még mindig Palestro és Robbio között sorakoztak fel. A francia 
császár meg volt győződve arról, hogy legkésőbb június 2-án estig várható az osztrákok 
oldaltámadása. Délután a gárda egyik hadosztálya felderítésre indult a San Martinónál 
berendezett hídfőtől észak felé a mocsaras földek fölötti gát útján és a viadukttól 10 km-
re, Turbigo település előtt egy használható kompot, de egyetlen osztrák katonát sem ta
lált. Harmadikára virradó éjszaka a műszakiak hidat vertek a Ticinón, a kötelékek to
vábbnyomultak a folyótól mintegy 2 km-re, a párhuzamos irányú Naviglio grande csa
tornáig. Ép átjáróján túljutva ütegekkel megerősített állást foglaltak el Turbigóban. 
Reggel az egész 2. francia hadtest az új hadihíd felé vezető gáton a gárdahadosztály után 
indult. Elővédje késő délután felsorakozott a Ticino és Turbigo közötti mocsaras, sűrűn 
benőtt terület fölötti úton és várta az osztrákok felbukkanását. A piemontiak alig tudtak 
mozogni a fogatolt ütegekkel, szekerekkel telített Vercellinél kezdődő úton és a kevés 
vasúti szerelvényen, így részben harmadikán este, részben negyedikén érkeztek ki 
Novarához. A többi francia erő a félkörívben maradt. Ugyanakkor az osztrákok másodi
kán és harmadikára virradó éjszaka szinte megállás nélkül meneteltek.31 Mennsdorff lo
vasai és a 2. hadtest megközelítették Clam-Gallas csoportosítását, a 3. és 7. hadtest elju
tott a sereg Magentához közeli ellátó bázisáig. A Lomellina déli feléből érkező 5. és 8. 
pedig a bázistól délre táborozott le. Valamennyi magasabbegység hosszú pihenőt tart
hatott, vételezhetett, főzhetett, és június 4-én hajnalban indulva csatlakozhatott Clam-
Gallas hídfőt védő csapataihoz. Délelőtt legkevesebb 60.000, dél körül további, mintegy 
45.000 katona léphetett harcba a szövetségesek gátakon mozgó és a Ticinóhoz részenkint 
érkező erőivel. Gyulai és Kuhn számításait azonban az osztrák publikációkban alig nyo
mon követhető véletlenek húzták keresztül. 

* KA AFA 1859. IL Armee 13-294. Karton 2210. KA AFA 1859. 1. AC. Op. 13-1., 1859. Synoptisches 
Tableau 13-lb. Karton 2151. KA AFA 1859. II. Armee Op. 13-156. Karton 2206. A hadsereg-magazin 
Magentától délre 12 km-re, Abbiategrassóban rendezkedett be. KA AFA 1859. 2. AC. 6-81. Karton 2153. 

30 KA AFA 1859 II. Armee Op. 13-156. Karton 2206. 
31 KA AFA 1859. II. Armee 13-294. Karton 2210.; KA Nachlässe B/572. No. 10. KA Manuscripte MS/Kg 

274.1. Abschnitt. 
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Clam-Gallas június 2-án reggel szemrevételezte a hídfőt. Túlságosan kiterjedtnek, a 
szárnyakon a tarolatlan, sűrű növényzet miatt jól megközlithetőnek és az egyelőre csaknem 
három dandárnyi csoportosítással védhetetlennek tartotta. A viadukttól északra átkelő el
lenség is oldalba vagy hátba támadhatta védekező csapatait és elvághatta visszavonulási 
útjukat. Ezért Gyulai parancsa ellenére idő előtt feladta a hídfőt. Elképesztő hozzá nem ér
téssel először napközben beszögeltette a sáncokon felállított nem fogatolható, pozíciós 
erődlövegeket, miközben tudta, hogy kevés a robbantáshoz szüksége lőpora. Bécsből a 
hadvezetés mindössze másfél mázsa rombolásra alkalmas készlettel indította el. Egy csatá
ra pedig a javadalmazás hat mázsát tett ki, egy hadjáratra a többszörösét. Utána az esti 
órákban parancsot adott műszaki főnökének, hogy másnap hajnalban röpítse a levegőbe a 
viaduktot. Természetesen szakszerűen indokolt, nemleges választ kapott. Ekkor Clam-
Gallas, pótlásként, elvétette a gyalogosaitól a patronok nagy részét, hordókba öntetté a 
bennük lévő puskaport és megismételte parancsát. A műszaki tiszt minden igyekezete elle
nére a tizenegyből csak két pillérben okozott sérülést. A tüzérfőnök megkísérelte ágyútűz
zel növelni a kárt, sikertelenül. Az ellenséges gyalogság bármikor támadhatott rajta. A ku
darc elhárítására az 1. hadtest azonban nem térhetett vissza a hídfő sáncai mögé, mert sem 
a beszögelt pozíciós lövegeket nem használhatta, sem a fogatolt tüzérség nem juthatott át a 
némileg megrongált viadukton. Mindenképpen más védelmi vonalat kellett keresni. A lő
porhiány miatt ugyanakkor már nem lehetett felrobbantani a Ticinótól keletre futó csator
narendszer két másik hidját sem. A legénységtől elvett patronok hiánya pedig jelentősen 
meggyengítette a gyalogság ellenálló képességét. 3-án reggel Clam-Gallas Milánóból, táv
irati úton 10 mázsa lőport követelt. A város és Magenta közötti vasúti szállítás mindössze 
két órát igényelt volna. A városparancsnok a hiányaira panaszkodva elhárította a kérést, és 
ahelyett, hogy Veronából - öt óra menetidő vonattal, távirati rendelés után - kiegészítette 
volna készleteit, Clam-Gallast a hadrendi főnökéhez utasította. A hadsereg lőszeres oszlo
pa ekkor Paviánal vonult vissza a hídon és kanyarodott észak felé. A parancsok kiadása, a 
40 km-es szekérút megtétele legkevesebb egy teljes napot igényelt. Eközben francia gyalogo
sok átkelhettek a viadukton, a lövegek előrevonása előtt a műszakiaknak legfeljebb néhány 
órai munkára volt szükségük a helyreállításhoz. Kudarcot vallott Clam-Gallas az élelmezés
sel is. A környék lakossága elrejtette terményeit, elhajtotta állatait. A hadsereg ellátó bázisa 
feltöltetlenül várta a visszavonulók tömegét. Az élelmezési létszámokat a Katonai Iroda adta 
ki naprakészen és Grünne nem szerepeltette az 1. hadtestet a hadrendben. A raktár parancs
noka elutasította a kérést. Clam-Gallas még megtorlással fenyegetve sem tudta megtörni a 
csökönyös hadtápos tisztet, aki másodszorra fogathiányra panaszkodott, és azért nem adott 
utánpótlást. Az 1. hadtest csak durva rekvirálással tudta biztosítani, úgy-ahogy, élelmezését.32 

Június 3-án hajnalban Hess tábornok a Bereguardo előtti hídhoz érkezett Ferenc József 
utasításával, és azonnal visszafordíttatta Lomellinába a Ticinón már átjutott 5. és 8. had
testet és a hadsereg tüzértartalékát. Az uralkodó a megváltozott katonai helyzet ellenére ra
gaszkodott eredeti parancsa végrehajtásához: Gyulai vesse be a teljes II. hadsereget a 

il KA AFA 1859 1. AC. Op. 13-1., Synoptisches Tableau 13-lb. KA Nachlässe B/572. No. 10. KA 
Manuscripte MS/Kg 274. Gyulai az ellene felhozott vádakra válaszolva kijelentette, hogy Grünnének már má
jus 16-tól biztosítania kellett mind az 1., mind a 9. hadtest ellátási igényeit - legalább 60.000 katona és 10.000 
ló élelmezési létszámmal - , feltölteni a hadsereg magazin-oszlopokat és raktárakat Veronából. Szükség esetén 
még darált kukorica is segített volna az élelmezési válságon. Abbiategrasso raktárfönöke sem elégséges után
pótlást, sem hadrendi módosítást nem kapott. KA Manuscripte. MS/Kg 218/1. B Beilage. 
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Lomellinában, Mortarától északra, Novara felé. A hadvezér korábban találkozott Ferenc 
József vezérkari főnökével, mint a csapatok mozgását Vigevanóban ellenőrző Kuhn. Gyu
lai nem tudott elégséges szakmai érvet szembeállítani Hess haditervével. Ragaszkodott 
azonban álláspontjához, hogy a legfelső katonai vezetés felderítői óriási szövetséges túlerőt 
feltételeznek, és a II. hadsereg bevetése a teljes katasztrófát jelentheti. Az öreg tábornok 
számára az uralkodó parancsa szent maradt. A csaknem huszonnégy órája, pihenő nélkül 
menetelő hadtestek engedelmesen visszafordultak a Lomellina felé. Kuhn hamar tudomást 
szerzett Hess beavatkozásáról és Bereguardóhoz vágtatott. Tavasszal már kétszer is meg
semmisítő kritikát mondott főnökéről, a táborszernagy sem felejtette és bocsátotta meg az 
incidenst. Órák hosszat vitatkoztak, és a II. hadsereg vezérkari főnöke ezúttal sem leplezte 
véleményét a haderő legendájával, Radetzky egykori legfontosabb fegyvertársával szem
ben. Gyulai: „Mindenki, aki felelős parancsnokként működik, tudja, hogy egy ilyen, a had
vezér helyzetmegítélését és elhatározását kritizáló beavatkozás nemcsak zavart okoz, ha
nem rombolja a katonák és a parancsnokok harci teljesítőképességét is. Órákon keresztül 
tárgyaltam Hess-szel és ragaszkodtam eredeti parancsomhoz ... Tudott az is, hogy a trén és 
a tüzérség megfordítása és a mozgás ütemének újrafelvétele, a pihenőbe rendelt dandárok 
menetének ismételt kezdete rengeteg időt rabol. Ezt alig kellene egy vezérkari tisztnek ma
gyarázni. A hadjáratokban elkerülhetetlenek a zökkenők, a harci mechanizmusban azonban 
a téves kalkulációkat követő téves parancsok igen súlyos következményekkel járnak..."33 

Kuhn a tőle megszokott, katonás hangon, de igen nyersen vitázott. Beosztottjának emlékei 
szerint: „Az ezredes visszafogottság nélkül ellenezte az általa veszélyesnek ítélt hadmoz
dulatot. A hadsereg egy része már átkelt Vigevanónál, túl sok időt rabolna visszafordítani a 
folyó jobb partjára. Továbbá a hadsereg elővédjének az éppen feladott oldalon, visszafelé 
egy jobbirányú fordulatot kellene végrehajtania, ami a közeli és túlerőben lévő ellenség 
miatt óriási veszélyekkel járhatna. Ha a szövetségesek teljes súlyukkal erre a jobbszárnyra 
vetnék magukat, elvágnák a II. hadsereget a Ticinótól és Pó felé szorítanák." Mindkét ka
tonának igaza volt a következményeket mellőző, az uralkodó haditervét szentként tisztelő 
Hess-szel szemben. Kuhn már leszereltette a tábori távíróállomásokat, Gyulai útbaindította 
Bereguardóhoz a hadsereg tüzértartalékot. Minden hadtest felpakolt, a legszigorúbb köte
lékrendben menetelt az ezred bogrács-szekerekkel, a markotányos kocsikkal, az ütegekkel, 
lőszeres-, maródi és sebesültszállító kordékkal, ökörfogatokkal. A hadsereg részei legkeve
sebb 5000 kincstári- és országos járműből álltak, és teljes menethosszuk 10 órát tett ki.34 

33 KA Nachlässe B/572. No. 10. Kuhn ezredes: „3-án megjelent Hess táborszernagy Bereguardonál, Őfelsége 
a császár parancsával, és azonnal megállította a visszavonulást, sőt elindította a megfordított hadtesteket visszafe
lé. Mivel én már Bereguardotól Rosatehoz lovagoltam, hogy kiadjam 4-re a szükséges utasításokat, újra 
Bereguardoba lettem rendelve, ahol Hess és Gyulai táborszernagyok vártak Hess helyettese, Rossbacher vezérőr
nagy társaságában. Hess kifejtette offenzív tervét, amely minden, Ticinón eddig átkelt hadtestre vonatkozott és 4-
re támadó alakzat felvételét tartalmazta a francia-szárd hadsereggel szemben. Miután kimondtam, hogy milyen 
veszélyekkel jár a hadmozdulat... szembe fordult velem és kérdezte: Ön ugye a Ticino bal partján akar védekezni, 
annak ellenére, hogy Napóleon I. már lehetetlennek tartott egy hasonló védelmet? Közöltem, hogy reményeim sze
rint az a stratégiai szárnyon végrehajtott manőver sikeres lesz, mivel a szükséges, eredeti visszavonulási útvonal a 
Pó északi partján, Pavia-Pizzighetone között továbbra is szabad marad." KA Nachlässe B/572. No. 9. 
(Entgegnungen auf einige Punkte) Rossbacher megjegyzi, hogy Kuhn nem nagyon válogatott szavakkal érvelt 
Hess döntése ellen. KA Nachlässe B/572. No. 9. .Auszug aus meinem Tagebuch vom Feldzug 1859." 

34 KA AFA II. Armee 13-294. Karton 2210. Az óriási oszlop igen tarka képet mutatott. A katonák engedélyt 
kaptak menetkönnyítésre - a köpenyeket koszorúban is lehetett hordani -, az igás állatokat és a sapkarózsákat fel le
hetett díszíteni. Egész zászlóaljak vonultak rózsafüzérekkel. A huszárok pedig a lovak hátát piros-fehér-zöld nyeregta
karókkal borították, és a kalpagokra is vörös virágot és zöld lombokat tűztek. Fremden-Blatt, 1859. június 15-i szám. 
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Délelőtt a 2. hadtest portyázóitól futár érkezett, hogy a franciák átkeltek a Ticinón 
Magentától északra, elfoglalták Turbigót, továbbá Clam-Gallas feladta a San Martino 
hídfőt, de nem tudta felrobbantani a hidat. A hír végre meggyőzte Hesst, és hozzájárult a 
csapatok ismételt megállításához és az eredeti terv végrehajtásához. 

Mindez jelentős időveszteséget okozott. Az átlagos menetsebességeket figyelembe vé
ve, egy tüzérséggel és szállító oszlopokkal mozgó hadtest egy mérföldet három óra alatt 
tett meg. így a legkevesebb négy óra időveszteség nélkül a Magentához rendelt 7., mögötte 
a 3. és az 5. hadtest és a tüzértartalék június 3-án este Magentához közel, az ellátó bázis 
térségében táborozhatott le, míg a 8. és a Pótol a Pavia felé vezető útra rendelt 9. hadtest 30 
km-re északabbra juthatott ki, így legalább az egyikük még szerepet kaphatott egy össze
csapásban. Clam-Gallas csoportosítása, a fél 1. és a csatlakozott teljes 2. hadtest, Menns-
dorff lovassága, a no varai és a San Martino hídfőből visszavont helyőrség, összesen 35.000 
katona és 156 ágyú tartós ellenállást fejthetett ki a Ticino feletti, kiemelkedő platón. Ugya
nakkor még dél tájban számíthatott az ellátó bázisnál éjszakázó három hadtest 50.000 ka
tonájára és 180 ágyújára. Elegendő erő a részenkint átkelő Napóleon csapatainak vissza
vetéséhez. A hadsereg tüzértartalékának lövegei, a 8. és 9. hadtest pedig június 4-én este, 
illetve 5-én reggel felzárkózhattak a harcolókhoz és befejezhették a csatát. így azonban 4-
én reggel a 7. hadtest Reischach hadosztálya másfél, Lilia hadosztálya 3 óra, a 3. hadtest 4-
5 óra, az 5. elővédje 7 óra távolságban állt Magentától. A többi csak másnap érhetett ki a 
csatatérre. Clam-Gallas nem értette meg feladatát, Hess stratégiai ismereteit pedig kitörölte 
a szolgai alázat. A két főtiszt beavatkozása után a II. hadsereg elvesztette átmeneti előnyét. 
Ráadásul Gyulai és Kuhn szerencsétlenségére a Katonai Iroda nem kötelezte Urbánt a tá
mogatásra, visszatartotta az 1. hadtest felét és tüzértartalékát Milánóban. Előbbi 3-án estig 
megközelíthette északról Turbigót, utóbbi négy szerelvénnyel öt óra alatt felzárkózhatott a 
harcolókhoz a távirati segélykérés után. Ez a több mint 25.000 katona és 60-80 ágyú is na
gyon hiányzott a csata bevezető szakaszában. Végül Clam-Gallas nem biztosította északi 
szárnyát, pedig a hadsereget a legnagyobb veszély erről az oldalról fenyegette. Június 3-án, 
amikor Mac Mahon elővéd hadosztálya átkelt a Ticinón és elfoglalta Turbigót, Clam-
Gallas felderítő dandárt különtett ki a plató északi pereme felé. Beosztott tábornoka azon
ban mindösssze egyetlen zászlóaljat vetett előre Turbigo felé. Robecchetto falunál turco 
századok tömege vetette rá magát a közeledőkre. A legénység fele áldozatul esett, fele 
megfutott és a dandárparancsnoknak fogalma sem volt arról, hogy milyen erejű ellenségbe 
ütközött. Clam-Gallas csak másnap erősítette meg a 2. hadtesttől Gyulainak már átadott 
jelentést, hogy „...az ellenség csak gyenge erőkkel kelt át Turbigónál...". így a hadsereg
parancsnok sem ítélte veszélyesnek a helyzetet. Nem hitt abban, hogy Napóleon 4-én csa
tára szánja el magát. Általános pihenőt, főzést, kenyérosztást rendelt el reggel 8 óráig, ami
kor mindenkinek menetkészen kellett várnia az indulási parancsot. Hess időrabló intéz
kedését Gyulai is megismételte. Újabb órák vesztek el.35 

35 KA AFA 1859. IL Armee Op. 13-156. Karton 2206. A törzshöz naponta 500-600 futár érkezett jelenté
sekkel. KA Nachlässe B/572. No. 9. (Entgegnungen auf einige Punkte). Az egyes hadtestparancsnokokhoz 
kézbesített diszpozíció és az utolsó dandár menetének kezdete között általában három és fél óra telt el. KA 
AFA 1859. 5. AC. Op. 13-1., illetve a hátvéd Bils dandár jelentése: KA AFA 5. AC. Op. Brigade GM. Bils. 
13-7. Karton 2151. KA Nachlässe B/572. No. 10., B/572. No. 11. „Darstellung der Schlacht bei Magenta von 
Generalquartiermeisterstabe 1860 mit Randbemerkungen des k.k. FZM. Franz Graf Gyulai" és a Gyulaitól alá
irt „Ordre de Bataille der k.k. II. Armee am 4. Juni 1859." 
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László Bencze 

SOLFERINO 

Part III. The Battle by Palestro 

Summary 

The study summarizes the circumstances of the birth of strategic decisions following the battle 
by Montebello, as well as the strategic aims. Napoleon forced standstill on the Austrian army 
having taken position in Lomellina, then he managed to get from the southern bank of River Po, 
i.e. the left wing of Gyulai, to the right wing, along the Turin - Magenta - Milan railway, a cam
ouflaged enclosing movement of first rank. The success of the battle by Palestro was based on 
camouflaging. The army of Piedmont crossed the Sesia and contained the corps of the Austrian 
right wing with fighting, while the French forces reached River Ticino unhindered. For want of in
formation, the command of the Austrian army deployed only two divisions at Palestro against tri
ple odds, and was defeated in two days' fighting. Chief of Staff Kuhn realized the perils of strate
gic outflanking and had the Second Army withdrawn behind the defence line of River Ticino. 
Franz Joseph, however, sent Field Marshal Heinrich Hess with full power to Gyulai, to order the 
Second Army, threatened in the rear, back to Lomellina. A catastrophe was impending over the 
Austrian forces concentrated in North-Italy, due to the supreme command. 

László Bencze 

SOLFERINO 

3 e partie. La bataille près de Palestro 

Résumé 

L'étude résume les objectifs stratégiques et les conditions de la prise de décisions tactiques 
après la bataille de Montebello. Napoléon a contraint à l'immobilité l'armée autrichienne à 
Lomellina, puis grâce à une immense manoeuvre de contournement parfaitement camouflée, il a 
réussi à passer de l'aile gauche de Gyulai à l'aile droite en suivant la ligne de chemin de fer Turin-
Magenta-Milan. Le succès dans la bataille de Palestro était basé sur le camouflage. L'armée de 
Piémont a traversé le Sésia et neutralisé les corps d'armée autrichiens de l'aile droite, tandis que 
les forces françaises sont parvenues sans encombre à la rivière Ticino. Le commandement de 
l'armée autrichienne en manque d'informations n'a engagé que deux divisions à Palestro, face à un 
ennemi trois fois supérieur en force. Les Autrichiens ont été battus à l'issue de deux jours de 
combats. Le chef d'état major Kuhn a remarqué à temps les dangers du contournement tactique, et 
il a fait retirer l'armée II derrière la rivière Ticino. Cependant François-Joseph a envoyé à Gyulai 
le feld-maréchal Heinrich Hess, muni de pleins pouvoirs, afin qu'il donne l'ordre à l'armée II de 
regagner Lomellina. Cette consigne suprême menaçait de catastrophe les forces autrichiennes 
concentrées en Italie du Nord. 
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László Bencze 

SOLFERINO 

Teil 3. Die Schlacht bei Palestro 

Resümee 

Die Studie fasst die Umstände des Zustandekommens der taktischen Entscheidungen, bzw. die 
strategischen Ziele nach der Schlacht bei Montebello zusammen. Napoleon zwang die, in 
Lomellina aufgestellte österreichische Armee zum Stillstand und es gelang ihm, mit einer 
erstklassig getarnten, riesigen Umgehungsoperation, vom südlichen Ufer des Pos, dem linken 
Flügel von Gyulai, entlang der Eisenbahnstrecke Turin-Magenta-Mailand auf den rechten Flügel 
zu kommen. Der Erfolg der Schlacht bei Palestro wurde durch die Tarnung begründet. Die Armee 
von Piémont überquerte den Sesia und lenkte mit ihrem Kampf die Korps des österreichischen 
rechten Flügels ab, während die französischen Kräfte ohne Hindernis bis zum Fluss Ticino 
vordringen konnten. Die Führung der österreichischen Armee setzte bei Palestro gegen die 
dreifache Übermacht - aufgrund des Informationsmangels - lediglich zwei Truppendivisionen ein 
und unterlag in einem zweitägigen Kampf. Generalstabschef Kuhn erkannte die Gefahr des 
strategischen Umgehens rechtzeitig und ließ deshalb die II. Armee hinter den Schutz des Flusses 
Ticino zurückziehen. Franz Joseph sandte jedoch Feldmarschall Heinrich Hess mit Bevoll
mächtigung zu Gyulai, um die von hinten bedrohte II. Armee nach Lomellina zurückzubeordern. 
Die höchste Verordnung drohte den österreichischen Kräften, die in Norditalien zusammen
gezogen waren, mit einer Katastrophe. 

Ласло Бенце 

СОЛЬФЕРИНО 

Часть III. Битва при Палестро 

Резюме 

Автор статьи обобщает условия рождения и стратегические цели тактических решений, 
принятых после сражения при Монтебелло. Наполеон парализовал и принудил оставаться в 
неподвижности австрийскую армию, дислоцировавшуюся в Ломеллиие, затем посредством 
первоклассно замаскированной операции с огромным обходом с южного берега реки По 
левого фланга Дьюлаи вдоль железной дороги Торино-Мажента-Милано ему удалось выйти 
на правый фланг. Успех операции при Палестро был обоснован маскировкой. Пьемонтская 
армия форсировала реку Сезиан и, завязав бои, связала австрийские корпуса на правом 
фланге, между тем, как французские силы беспрепятственно дошли до реки Тицино. 
Руководство австрийской армии из-за отсутствия информации ввело в бой при Палестро 
всего две дивизии в противовес трехкратному превосходству сил противника, и в двух
дневном бою потерпела поражение. Начальник Генерального Штаба Кун своевременно 
опознал опасность стратегического окружения, поэтому он отдал приказ об отступлении 2-
ой армии за линию обороны по реке Тицино. Однако император Франц Иосиф направил к 
Дьюлаи с полными полночиями маршала Гейнриха Гесса с тем, чтобы заставить отступить 
в Ломеллину уже угрожавшую в тылу 2-ую армию. Этот верховный приказ грозил ката
строфой австрийским силам, сосредоточенным в Северной Италии. 
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KRÁMLI MIHÁLY 

A MAGYAR TENGERI HADIHAJÓGYÁRTÁS, 1907-1914 

A magyar tengeri hadihajógyártás létét egy politikai kompromisszumnak, megállapo
dásnak köszönhette. A megállapodás a haditengerészet (melyet a közös Hadügyminiszté
rium képviselt) és a magyar, valamint az osztrák kormány között jött létre, végleges 
formájában 1906-ban. E megállapodás lényege az volt, hogy a haditengerészet (és a kö
zös hadsereg) ipari megrendeléseit a két ország között a kvóta alapján kell felosztani. Ez 
a megállapodás magyar nyomásra, magyar érdekeket szolgálva született meg, mert a 
magyar ipar részesedése a haditengerészeti rendelésekből mindössze 20-25 % volt a szá
zad elején, míg a kvóta, melynek alapján Magyarország a közös haderő fenntartásához 
hozzájárult, 34,4 %, majd pedig 36,4 %. A megállapodás ugyanakkor a haditengerészet 
érdekét is szolgálta, mivel így tudta biztosítani a magyar kormányzat és a delegáció tá
mogatását a flotta intenzív fejlesztéséhez. A megállapodás egyik legfontosabb pontja az 
az ígéret volt, hogy egy magyar tengeri hajógyár felállítása esetén a haditengerészet a ki
sebb hajók „megfelelő részét" abban a gyárban rendeli meg. A megfelelő rész a későbbi
ekben 50 %-ot jelentett. A haditengerészetnek ezen, először 1904-ben tett ígéretére ala
pozva kezdett bele állami segítséggel a Danubius-Schoenichen-Hartmann hajógyár egy 
fiumei gyáregység létrehozásába.1 

E tanulmány célja a magyar tengeri hadihajógyártás történetének áttekintése a világ
háború kezdetéig. Ez nem jelent teljesen szigorú időhatárt, hiszen több 1914 előtt építeni 
kezdett hajó, illetve hajóosztály építése csak a háború kitörése után fejeződött be, ezeket 
végig követjük. Ugyanígy szót ejtünk még az 1914. évi rendkívüli hitel programjáról és 
felosztásáról, mivel lényeges határnak a háború kitörését tekintjük. A későbbiekben 
ténylegesen megrendelt hajók megépítésének ismertetésétől azonban már eltekintünk. 
Ugyancsak nem tárgyaljuk a legnagyobb magyar építésű hajót, a SZENT ISTVÁN 
dreadnoughtot, mivel arról korábban már megjelent egy önálló tanulmány,2 

Az osztrák haditengerészeti ipar 

Mielőtt rátérnénk a magyar tengeri hadihajógyártás ismertetésére, érdemes röviden 
áttekinteni az osztrák hadihajógyártás történetét és fejlődését. 1797 és 1849 között min
den osztrák hadihajó a velencei Arzenálban épült. 1849-től kezdve a hadihajógyártás 
központja Trieszt lett. A kezdeti időkben a hadihajók az 1840-ben alapított Tonello-féle 
Navale Adriatico San Marco hajógyárban épültek. Wilhelm Strudthoff, a Stabilimento 
Tecnico Triestino (STT) gépgyár tulajdonosa 1857-ben alapította meg a San Rocco ha
jógyárat, mely néhány évtized múlva a Monarchia első számú hadihajógyára lett. Ez a 

A megállapodásokról részletesen 1. Krámli Mihály: Magyarország és a cs. és kir. haditengerészet ipari 
megrendeléseinek kvóta szerinti megosztása 1890-1910. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2001/1. (a további
akban: Krámli 2001). 

Krámli Mihály: Az S. M. S. SZENT ISTVÁN. Magyarország és az osztrák-magyar dreadnought-prog
ram. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2000/1. (a továbbiakban: Krámli 2000). 
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gyár a kiegyezést megelőzően még nem kapott megrendeléseket, csak a gépgyár szállí
tott a flottának hajógépeket. 

Az 1860-as évekig az osztrák üzemek még képtelenek voltak nagy hajógépek gyártá
sára, a korábban épült gőzhajókhoz Angliából kellett importálni a gépeket. Később már 
két gyár is képes volt megfelelő gépek előállítására: a trieszti STT és a fiumei White-
head-féle Stabilimento Tecnico Fiumano. A haditechnika fejlődése azonban nemsokára 
nagy kihívás elé állította az osztrák ipart, amelynek nem tudott megfelelni. A páncélos 
hajók és a huzagolt csövű lövegek megjelenése miatt a haditengerészet ismét importra 
kényszerült, így erősen megnövekedett a külföldtől való függése. A páncéllemezeket 
1891-ig Angliától és Németországtól, a nehézlövegeket pedig egészen 1902-ig Németor
szágtól vásárolták. 

Az STT először 1869-ben kapott megrendelést hadihajóra: e gyárban épült meg a 
CUSTOZZA kazamatahajó, az első teljesen vasból készült osztrák-magyar hadihajó. A 
hajót angol páncélzattal és Krupp lövegekkel látták el. A San Marco-ban ugyanekkor ké
szült az ERZHERZOG ALBRECHT nevű kazamatahajó, amely az utolsó ott épült hadi
hajó volt. Miután a rivális STT megszerezte a megrendelést a flotta három régi páncélo
sának átépítésére, a gazdasági válság következtében pedig nem volt kilátás újabb meg
rendelésekre, a San Marco 1875-ben bezárta kapuit. 

1875 után két olyan hajógyár volt a Monarchiában, amely tengeri hadihajókat gyár
tott: a polai Arzenál, mely a haditengerészet saját üzeme volt, és a magánkézben lévő 
STT. Az Arzenál elsősorban javítással foglalkozott, de épített hajókat is. Az 1870-es 
évek második felében és az 1880-as években a hadihajógyártás továbbra is a külföldi, 
angol és német szállításoktól függött. A hadihajó-építés, fenntartás, modernizálás, vala
mint a tüzérségi eszközök beszerzése (a költségvetés VI. és VII. tétele) vitte el a hadi
tengerészet költségvetésének 63-64 %-át, 1900 és 1914 között a 73 %-át,3 és az 1890-es 
évek elejéig ennek az összegnek 26 %-a külföldi cégekhez vándorolt.4 Példaként meg
említhető az 1880-as években épült két páncélos toronyhajó, a KRONPRINZ RUDOLF 
és a KRONPRINZESSIN STEPHANIE esete: a páncélzatot, a lövegeket és egyes nagy 
méretű acélöntvényeket Németországból hozták be, míg Angliából importálták a KRON
PRINZESSIN STEPHANIE gépeit, mindkét hajó horgonyait, szivattyúit, a lövegtornyok 
hidraulikus berendezéseit és a mangánbronz hajócsavarokat, mindezeket vámmentesen.5 

A haditengerészet kisebb egységei közül több külföldi hajógyárakban épült, a torpedóna
szádok és a rombolók nagy része Angliában és Németországban. 

Mint látható, az osztrák-magyar ipar az 1890-es évekig több, a haditengerészet szá
mára stratégiai fontosságú cikket képtelen volt előállítani: nehézlövegeket, páncélleme
zeket, nagy méretű acélöntvényeket, precíziós berendezéseket. Mindez azt jelentette, 
hogy a cs. (és) kir. haditengerészet nagy mértékben függött a külföldi szállításoktól, és 
kénytelen volt költségvetése jelentékeny részét külföldi cégeknek kifizetni. 

Krenslehner, Erich: Die k. u. k. Kriegsmarine als wirtschaftlicher Faktor 1874-1914. PhD disszertáció, 
Wien, (a továbbiakban: Krenslehner) 24. o. 

Stenographische Sitzungsprotokolle der Delegation des Reichsrates (StPD) XXVII. 1891.137. o. 
Sondhaus, Lawrence: The Naval Policy of Austria-Hungary 1867-1914. West Lafayette, 1994. (a továb

biakban: Sondhaus) 90. o.; Zvolensky, Alfred von: Handbuch über die k. k. Kriegs-Marine. Wien, 1887. 15. o. 
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A helyzet az 1890-es évek elején kezdett megváltozni. Az osztrák delegációban egyre 
többször kérték számon a haditengerészet vezetésén az osztrák ipar mellőzését.6 A 
MARIA THERESIA páncélos cirkáló volt az első hajó, amely számára a páncélzatot a 
morvaországi, a Rotschildok által alapított witkowitzi acélműtől rendelték meg 1891-
ben. Ezzel a szerződéssel megtört a jég és egészen a Monarchia felbomlásáig e cég szál
lította a páncéllemezeket az összes páncélozott osztrák-magyar hadihajó számára. Az 
1893-1898 között épült 5 600 tonnás MONARCH-osztály partvédő páncélosai már az új 
korszakba való átmenetet mutatták: páncélzatukat Witkowitz szállította, míg 24 cm-es 
lövegeiket a Krupp cég. Jelentős előrelépést jelentett, hogy a hajók közepes és könnyű 
tüzérségét már a pilseni Skoda cég szállította, mely 1890-ben együttműködési szerződést 
kötött a Krupp-pal.7 A Skoda számára ez volt az első jelentős haditengerészeti megren
delés. A hajók gépi berendezéseit a STT gyártotta, kivéve a BUDAPEST-ét, mely a 
flotta első, vízcsöves kazánokkal felszerelt hajója volt. 

A STT az angliai Yarrow cégtől megszerezte a vízcsöves kazánok licencjogát, vi
szont az osztrák ipar nem volt képes előállítani a kazánok legfontosabb elemét, a vízcsö
veket, azokat Németországból, a Mannesmann cégtől kellett behozni. Később a 
Mannesmann Ausztriában is alapított gyárat e stratégiai fontosságú termék előállítására.8 

Az 1898. esztendőben az Osztrák Iparszövetség először kérte formálisan is a delegá
ciókat a flottafejlesztés támogatására.9 A hadihajó-építés egyre jobb üzletnek bizonyult, 
így a Rotschildok - a witkowitzi acélmű tulajdonosai - 1897-ben bankjukon, a Credit-
anstalton keresztül a STT legnagyobb részvényesei lettek. A tőkeinjekció lehetővé tette, 
hogy a STT megvásárolja az 1875-ben bezárt egykori rivális San Marco hajógyárat.10 

1899-től kezdve minden STT gyártmányú osztrák-magyar hadihajó e gyárban készült. 
A KAISER KARL VI. páncélos cirkáló és a 8 300 tonnás HABSBURG és ÁRPÁD 

sorhajók voltak a haditengerészet utolsó egységei, melyek még Krupp nehézlövegekkel 
épültek. Az osztály utolsó tagja, a BABENBERG volt az első, amelynek 24 cm-es ágyúit 
is a Kruppal az együttműködést 1902-ben felmondott Škoda cég szállította. A század 
elején már a Skodának is a Creditanstalt lett a legnagyobb részvényese. A haditengeré
szet kisebb hajói közül az 1904-ben Angliában épült HUSZÁR romboló és KAIMAN 
torpedónaszád volt az utolsó külföldön épült osztrák-magyar felszíni hadihajó. 

1902-ben a haditengerészet költségvetésének 16 %-át költötte el külföldön. Ez az 
arány azonban a hajóépítés esetében 10 % alatt volt,11 szemben a tíz év előtti 26 %-kal. 
A viszonylag magas, 16 %-os arányt az okozta, hogy a flotta számára szükséges szén 96-
97 %-át minden évben importálni kellett. Miközben a külföldi ipar részesedésének ará
nya a hadihajó-építésben egyre csökkent, a hadihajó-építésre fordított összegek egyre 
növekedtek. A századfordulót követő első néhány évben évi 15-20 millió korona bevé
telre tett szert az osztrák ipar, és ennek közel 70 %-a három, a Rotschildok kezében lévő 

6 StPD, XXVII. 1891. 137., 139. o. 
Sondhaus 208. o. 

8 Kriegsarchiv, Wien (KA) Marinesektion/II. Geschäftsgruppe (MS/II. GG) 1901. 32C/2 6315. 
g 

Reiter, Leo: Die Entwicklung der k. u. k. Flotte und die Delegationen des Reichsrates. PhD disszertáció, 
Wien, 1948. (a továbbiakban: Reiter) 115-116. o. 

Sondhaus 149.o. 
11 KA Marinesektion/Präsidialkanzlei (MS/PK) 1904 XV-7/2 726. 
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cég, a trieszti STT, a witkowitzi acélmű és a pilseni Škoda között oszlott meg. Az 1904-
es, 120 millió koronás rendkívüli hitelt követően az osztrák ipar bevétele elérte a 25-30 
millió koronát is.12 

A hadiipar általában magas profitot biztosított, ez nem volt másként az Osztrák-
Magyar Monarchiában sem. A nehézipar számára elsősorban a haditengerészet biztosí
tott megrendelési lehetőségeket, mivel a (szárazföldi) hadsereg jóval kevesebb nehézipa
ri terméket igényelt. Bár a haditengerészet költségvetése a század elején csak 11 %-a 
volt a fegyveres erők teljes költségvetésének, a tengerészet nehézipari megrendelései na
gyobbak voltak a hadseregéinél, ami a haderőnemek közötti technikai különbségből 
adódott. Mindebből következik, hogy az osztrák nehéziparnak alapvető érdeke volt a ha
ditengerészet fejlesztési ütemének fönntartása, illetve növelése, annál is inkább, mivel 
extraprofitra dolgoztak. Az osztrák acélkartell által szabott árak jóval (30-40 %-kal) ma
gasabbak voltak mint nyugaton. A haditengerészet vezetése nem sokat tudott tenni az 
osztrák ipar magas árai ellen, az árletörési kísérletek rendre kudarcot vallottak. A hadi
tengerészet ugyan szabott árakon rendelt, de egy hazai építésű osztrák-magyar hadihajó 
így is 10-20 %-kal többe került mint egy hasonló méretű angol, német, vagy francia ha
dihajó, ráadásul míg egy angol hajó árának 70 %-át a munkások fizetése tette ki, addig 
egy osztrák-magyar hajó esetében ez az arány csupán 32 % volt.13 

Nem csoda, hogy e hatalmas tortából a magyar ipar is szerette volna megkapni a ma
ga szeletét. A flottafejlesztés támogatásáért cserében a haditengerészet 1904-ben, illetve 
1906-ban a megrendelések kvóta szerinti arányát ígérte a magyar iparnak. 1907-ben el is 
indult Fiúméban a magyar hadihajógyártás, de a továbbiakban sem érték el a magyar 
iparnak juttatott megrendelések a kvóta szerinti arányt. Ténylegesen csak az 191 l-es 
megállapodás után részesült a magyar ipar a kvótát megközelítő arányban a haditengeré
szeti rendelésekből. 

A haditengerészeti technikában bekövetkezett nagy jelentőségű változások, a dread-
noughtok megjelenése, a navalizmus és a flottaverseny globálisan tapasztalható erősödé
se valóságos örömünnepet jelentett a haditengerészeti ipar számára, különösen a két fel
törekvő tengeri hatalom, Németország és Ausztria-Magyarország esetében. A dread-
noughtokkal új, még nagyobb és még drágább csatahajók jelentek meg. A drágább tech
nikának és az éleződő flottaversenynek köszönhetően a Monarchia haditengerészeti költ
ségvetése az 1904-es 56 millió koronáról 1913-ra 210 millió koronára nőtt. 

A technika fejlődésével az árak is meredeken növekedni kezdtek. A 10 600 tonnás 
ERZHERZOG-osztály sorhajói egyenként 26 millió koronába kerültek, a jóval erősebb, 
14 500 tonnás RADETZKY-osztályú pre-dreadnoughtok közül az első 42 millió, a másik 
kettő 38-38 millió koronába került. A Monarchia első dreadnoughtjai, a 20 000 tonnás 
TEGETTHOFF-osztály négy tagja már egyenként 60,6 millió koronába került. Az osz
tály első hajója, a VIRIBUS UNITIS elkészültekor, 1912-ben, a világ legdrágább dread-
noughtja volt. Az 1914-ben tervezett ERSATZ MONARCH-osztály 24 500 tonnás csa
tahajói már 82 millió koronába kerültek volna.14 Míg az ERZHERZOG-osztály ú sorha-

11 KA MS/PK 1906. XV-7/1 2031. 
13 

Ramoser, Christoph: Österreich-Ungarns Weg zur Tegetthoff-Klasse. PhD disszertáció, Wien, 1992. (a 
továbbiakban: Ramoser) 36. o. 

14 KA MS/PK 1914. XV-7/7 1035. 
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jók tonnája 2 500 koronát, a TEGETTHOFF-osztály dreadnoughtjainak tonnája már 
3 000 koronát ért, a tervezett új csatahajóké pedig még többet, 3350 koronát. 

A hajó-, hajógép-, löveg- és páncélgyártás után a legnagyobb üzletet a tüzérségi lő
szergyártás jelentette, emellett a technika fejlődésével a villamosipar és a különféle se
gédberendezéseket gyártó gépgyárak is egyre nagyobb szerephez jutottak. A könnyűipar 
részesedése jóval kisebb arányú volt, mint a hadsereg esetében, mivel a flotta viszonylag 
kis számú legénységének jóval kevesebb textilárura volt szüksége, a kizárólag géppel 
hajtott hajók pedig csak igen kis mennyiségű vitorlavásznat és kötelet igényeltek. 

A magyar ipar konkurenciája először a lőszergyártás területén jelentkezett. A magyar 
lőszergyártás előretörése azonban politikai okokra volt visszavezethető, mivel 1904-es és 
az 1906-os megállapodás alapján, kompenzációként, a magyar ipar a lövedék
megrendelések 50 %-át kapta.15 Míg Ausztriában nyolc-tíz kisebb cég versengett a meg
rendelésekért, addig Magyarországon a diósgyőri Állami Vas- és Acélgyár, a Weiss 
Manfréd Művek és az Osztrák-Magyar Államvasút resicai vasgyára egymás közt osztotta 
el a megrendeléseket, kiszorítva másokat a piacról.16 Szintén politikai megállapodás kö
vetkeztében indult meg a hadihajógyártás a Danubius fiumei gyárában 1907-ben. A há
ború előestéjén egyedül Witkowitz egyeduralma tűnt továbbra is biztosítottnak a piacon, 
mivel továbbra sem volt másik páncéllemez-gyár a Monarchiában. A legnagyobb piac
vesztést (ami korántsem jelentette azt, hogy ne vágott volna zsebre továbbra is jelentős pro
fitot) a STT szenvedte el, a Danubius növekvő részesedése mellett megjelent konkurencia
ként 1911-ben a monfalconei Cantiere Navale Triestino (CNT) is, melynek legnagyobb 
részvényese 1913-tól a Škoda volt. Magyarország már 1900-óta szeretett volna egy állami 
löveggyárat felállítani, ami csökkentette volna a Skoda részesedését a haditengerészeti lö
vegszállításokból. A Magyar Ágyúgyár Rt. végül a Škoda 6/13-os részesedésével 1913-ban 
alakult meg, de a haditengerészet számára soha egyetlen löveget sem szállított. 

A századforduló után az osztrák-magyar haditengerészet ipari szükségleteit szinte 
teljesen képes volt ellátni a hazai ipar. Csak néhány különleges öntvény faj tát, horgony
láncokat és horgonyokat, valamint speciális műszereket (pl. optikai távmérőket) kellett 
külföldről behozni. A haditengerészet politikájává tette a hazai ipar támogatását, ami vi
szont azzal a következménnyel járt, hogy akár 10-20 %-kal is drágábban jutott új hajói
hoz, mintha külföldön rendelte volna meg azokat, viszont függetlenítette magát a külföl
di ipartól. A Monarchia különleges államberendezkedése következtében gyakran mege
sett, hogy ugyanazon osztály hajói más-más (általában egy osztrák, egy cseh és egy ma
gyar)17 cég hasonló célú berendezésével voltak felszerelve, ami megnehezítette és meg
drágította üzemeltetésüket.18 

A hadihajó-építés hatalmas üzlet volt, különösen a századforduló után, és ennek az 
üzletnek a legnagyobb nyertese az osztrák ipar, különösen a Rotschildok kezében lévő 

° KA MS/PK 1904. XV-7/6 1582.; KA MS/PK 1906. XV-7/1 859. 
16 KA MS/II. GG 1904. 4G/1 10745. 1904-ben a győri Waggon- és Gépgyár is részesedni kívánt a löve

dék-megrendelésekből, de a kereskedelemügyi miniszter kizárta a gyárat a szállítók köréből, mondván, hogy 
nem kívánatos a megrendelések felaprózása. 

17 KA MS/II. GG 1900. 6C/1 11238. 
18 

Legalábbis az osztrák vélekedés szerint (Dr. Peter Jung szóbeli közlése). Mindenesetre ez más flottáknál 
is bevett gyakorlat volt. 
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három nagy cég, a Stabilimento Tecnico Triestino, a Witkowitzi Bányászati és Vaskohá
szati Művek és a Škoda Művek lett. A cs. (és) kir. haditengerészet 1874 és 1899 között 
297 604 millió koronát (1 Ft = 2 K) költött hajóépítésre, karbantartásra és tüzérségi esz
közökre, míg 1900 és 1914 között 891 626 millió koronát.19 Ezeknek az összegeknek kö
rülbelül a 70 %-a az osztrák ipart gazdagította. 

A Danubius hajógyár 

Hartmann József 1871-ben alapította meg a Duna pesti oldalán önálló hajógyárát, a 
Hartmann József Hajó- és Gépgyárat. A szomszédos telken 1874-ben Schoenichen Her
mann is megalapította hajógyárát, ám 1880-ban kénytelen volt eladni azt a Prágai Gép
gyárnak. Ezt a gyárat 1891-ben megvásárolta a Magyar Ipari és Kereskedelmi Bank, új 
neve Danubius lett. Schoenichen 1884-ben, miután megvette a volt Pest-Fiumei Hajó
gyár telepét, újra hajógyártásba kezdett. A két szomszédos, egyre inkább prosperáló gyár 
tulajdonosai, Schoenichen és Hartmann, egy esztendőben, 1889-ben elhunytak, özve
gyeik pedig a két gyárat 1890 szeptemberében eladták a Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Banknak. A bank a két gyárat Schoenichen H. és Hartmann J. Hajógyár néven 
egyesítette, mely 1895-ben a Magyar Általános Hitelbank bekapcsolódásával részvény
társasággá alakult. 1896-ban a gyárat egyesítették a pesti oldal harmadik hajógyárával, a 
Danubiusszal. Az egyesült hajógyár új neve Danubius-Schoenichen-Hartmann Egyesült 
Hajó- és Gépgyár Rt. lett. 1906-ban a gyár neve Danubius Hajó- és Gépgyár Rt.-re vál
tozott. Mivel a gyár az időközben beindult tengeri hadihajógyártó részlege számára is 
Budapesten építette a hajógépeket, és gépgyártó telepének kapacitása kevésnek bizo
nyult, 1911-ben, a minden addiginál nagyobb haditengerészeti megrendelés után, egye
sült a Ganz és Társa Gépgyárral és ismét nevet változtatott: Ganz és Tsa. Danubius Gép-, 
Waggon- és Hajógyár Rt. lett. 

1905-ben a közvetlenül Magyarországhoz tartozó Fiúméban20 három hajógyár műkö
dött: a Lazarus-gyár, a Howaldt és Tsa. Hajógyár és a Whitehead és Tsa. Torpedó- és 
Gépgyár. Ezek közül a Lazarus gyár 1905. szeptember 24-ére virradóra teljesen leégett.21 

A megrendelések elosztását kiharcoló magyar kormány számára egyik gyár sem tűnt al
kalmasnak arra, hogy a magyar tengeri hadihajógyár legyen, erre a szerepre a Danubius 
volt a j elölt. 

Az 1904-es megállapodás titkos záradéka,22 mely gyakorlatilag a megállapodás legfon
tosabb részét képezte, ígéretet tett tengeri hadihajók magyar gyárakban való megrendelésé
re. Az egyetlen megfelelő hajógyár erre a feladatra a Danubius volt, mivel az osztrák DGT 
óbudai gyárának ilyen irányú fejlesztéséhez a magyar kormánynak semmilyen érdeke nem 
fűződött, más, hasonló teljesítőképességű gyár pedig nem akadt Magyarországon. 

Krenslehner 24. o. 
20 

Fiume 1779 óta mint „Separatum Corpus" közvetlenül Magyarországhoz tartozott. 
21 KA MS/PK 1905.1-4/6 2516. 
22 KA MS/PK 1904. XV-7/5 1582. A haditengerészettel kötött megállapodásnak volt egy titkos záradéka, 

amely kompenzációként a tüzérségi lövedék-megrendelések felét a magyar iparnak ígérte, emellett, a legfonto
sabb elemként, egy magyar tengeri hajógyár felállítása esetén az új rombolók és naszádok megrendeléséből 
„megfelelő részt" ígért. Részletesebben 1. Krámli 2001 52-56. o. 
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A megállapodást követően 1905. május 2-án a haditengerészet és a Danubius között 
elvi megállapodás született a megrendelendő rombolókról és torpedónaszádokról.23 A 
Danubiusnak nagy szüksége volt az újabb megrendelésekre, mivel a válság és a balkáni 
felvevőpiac telítettsége miatt bevételei legjobb esetben is stagnáltak. A nagy teljesítőké
pességű gyár vezetése ezért, a haditengerészet ígéretével a zsebében és a magyar állam 
támogatását a háta mögött tudva, belevágott egy tengeri hajógyár létesítésébe. A Danu
bius, azaz fő részvényese, a Magyar Általános Hitelbank,24 első lépésként 1905-ben 
megvásárolta a Whitehead szomszédságában lévő Kiel-i érdekeltségű Howaldt-
hajógyárat a Fiúméhoz tartozó Bergudiban, a Via dell'Industrián. 

1905. augusztus 23-án a Kereskedelemügyi Minisztérium, a Magyar Királyi Állam
kincstár és a Danubius-Schoenichen-Hartmann között szerződés, pontosabban mondva 
inkább előszerződés jött létre egy modern technikával felszerelt hajógyár létesítésére 
Fiúméban. A 19 pontból álló szerződés a következőket tartalmazta: a magyar állam az 
egykori Howaldt-gyárral összefüggő 10 000 négyzetméter területet 50 évre ingyen a Da
nubius rendelkezésére bocsátja, a gyárnak ezért csak évi 200 korona kezelési költséget 
kellett fizetnie. A Danubius cserében kötelezte magát, hogy a telken egy hajó- és egy 
gépgyárat hoz létre, továbbá hogy a későbbiekben időről-időre növeli a gyártókapacitást. 
A Danubiusnak 100 000 K kauciót kellett letennie, és köteleznie magát, hogy a telek át
adása után egy évvel üzembe helyezi a hajógyárat, késedelem esetén napi 500 K bünte
tést kellett fizetnie. A bergudi telek mellett a Danubius megkapta a horvátországi Porto 
Rében (ma Kraljevica) már meglévő kincstári hajógyárat, az ott lévő épületekkel együtt. 
A Kereskedelemügyi Minisztérium vállalta, hogy iparvágány építésére kötelezi az Ál-
lamvasutat (saját költségén) az új gyárba, a vágány használatáról egyébként a Danubius
nak külön szerződésben kellett megegyezni a vasúttal. A szerződésben a minisztérium a 
lehető leghosszabb időre adó- és egyéb kedvezményeket ígért a gyárnak, ugyanakkor vi
szont kötelezte a Danubiust, hogy az alkalmazott munkások legalább 2/3-a magyaror
szági illetőségű legyen, míg az anyag és egyéb rendeléseknél a gyárnak a hazai ipart 
kellett előnyben részesítenie, ellenkező esetben elesett a számára biztosított kedvezmé
nyektől. A szerződés kimondta azt is, ha a gyár nem kap rendeléseket, a minisztérium 
két év elteltével visszakérheti a telkeket. A Kereskedelemügyi Minisztériumnak a szer
ződés ellenőrzési jogot biztosított, illetve egy embert delegálhatott az igazgatótanácsba. 
A 14. pontban a kereskedelemügyi miniszter kifejezte abbéli reményét, hogy a haditen
gerészet betartja 1904-ben tett ígéretét, és az újonnan létesítendő gyárat megrendelésben 
részesíti.25 1905. szeptember 5-én Ferenc József szentesítette a létrejött szerződést,26 ez
zel lényegében minden akadály elhárult a magyar tengeri hadihajógyártás elől. Ezután 
már csak a hajógyárat kellett kiépíteni, illetve az 1904-ben megígért romboló- és torpe-
dónaszád-rendelést kellett megkapni. 

li KA MS/PK 1906.1-4/6 2872. 
A Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank után, Magyarország második legtő

keerősebb és legnagyobb vállalatbirodalommal rendelkező nagybankja volt. Figyelemre méltó, hogy Fiume 
iparának nagy része szintén a Hitelbank kezében volt. 

25 KA MS/PK 1905.1-4/6 2546. 
26 KA MS/II. GG 1906. 47C/6 12715. 
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A Danubius igazgatósága úgy döntött, hogy a tengeri hadihajók testét és kazánjait 
Fiúméban, gépi berendezéseit Budapesten állítják elő, ezért a budapesti telepen felállí
tották a hadihajógép-osztályt. Az új osztályt a haditengerészettől átvett mérnökök vezet
ték, de mellettük egy sor fiatal magyar mérnök is helyet kapott. 1907-től folyamatosan 
készültek itt a hajógépek, az első időszakban angol, illetve trieszti tervek alapján. A 
Ganzzal való fúzió után, 1911-től az osztály áttért az önálló géptervezésre, amelyet né
hány angol és német szabadalom megvásárlása tett lehetővé.27 Minden szabadalom közül 
a legfontosabbat, a turbinák licencét, fél évi tárgyalás után 1909 októberében vásárolták 
meg a német Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft-tól (AEG). A német cég 150 000 ko
ronát, és a legyártott turbinák után lóerőnként, hajótípustól függően, 3,75 - 5,50 - 9,00 
koronát kért a licencért.28 A rivális trieszti STT ugyanebben az esztendőben az angol 
Parsons-turbinák licencét vásárolta meg. 

A fiumei telep felépítése igen vontatottan haladt. 1906 szeptemberében a Danubius 
vezetősége azt ígérte a tengerészeti osztálynak, hogy november végén elkezdi a munkát, 
a késedelemért a sztrájkokat és az anyagszállítók késlekedését okolták.29 A gyár ezt a 
határidőt sem tudta betartani, amit az anyagrendelés nehézségeivel indokoltak.30 Végül a 
Danubius igazgatósága 1907. február 21-én jelentette a tengerészeti osztálynak, hogy a 
bergudi üzem már beindult, és amint a megrendelt anyagok megérkeznek a gyárba, 
azonnal megkezdik a munkát.31 

Az első megrendelés: rombolók és torpedónaszádok 

A századfordulót követően a cs. és kir. haditengerészet meglehetősen gyászos képet 
mutatott a torpedónaszádok és rombolók32 terén. Az 1897-ben szolgálatba állított, német 
építésű MAGNET romboló (485 t, 26 cs), illetve az 1898-99-ben szolgálatba állított, 
négy darab, angol gyártású COBRA-osztályú torpedónaszád (132 t, 25 es) volt a hadi
tengerészet utolsó beszerzése. Az 1900-as évek elején a cs. és kir. haditengerészet össze
sen hat olyan torpedónaszáddal, és mindössze egyetlen olyan rombolóval rendelkezett, 
amelyek méretben és sebességben megfeleltek a kor követelményeinek, a többi hajó el
avultnak számított. Spaun 1898-as, ambiciózus flottaprogramja további nyolc darab 
MAGNET-típusú romboló építését irányozta elő.33 A flottaprogram finanszírozását le
hetővé tévő hitel terve azonban, elsősorban a magyar kormány ellenállásán, megbukott,34 

11 Magyar Országos Levéltár (MOL) Z 429 18. cs. 131. t. 
Közlekedési Múzeum Archívuma (KMA) Témagyűjtemény (TM) Petneházy-féle anyag, 10. cs. Torpe

dónaszádok és rombolók esetében 3,75 K, kiscirkálók esetében 5,50 K, csatahajók esetében pedig 9 K volt a li
cencdíj tengelyen mért effektív lóerőnként. 

29 KA MS/II. GG 1906. 47C/6 9720. 
30 KA MS/II. GG 1907. 47C/6 235. 
31 KA MS/II. GG 1907. 47C/6 2909. 

A rombolókat a korabeli osztrák-magyar haditengerészeti terminológia hivatalosan torpedójárműveknek 
(Torpedofahrzeug) nevezte, de tanulmányunkban mi ezekre a hajókra a mai szaknyelvnek megfelelően a rom
boló kifejezést alkalmazzuk. 

33 
Bilzer, Franz F.: Die Torpedoschiffe und Zerstörer der k. u. k. Kriegsmarine, 1867-1918. Graz, 1990. (a 

továbbiakban: Bilzer 1990) 71. o. 
34 Krámli 2001 42-43. o. 
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ezért e hajókból nem lett semmi. A haditengerészet vezetősége 1898 után gyakorlatilag 
lemondott az újabb rombolók és torpedónaszádok építéséről, mivel a szűkös pénzeszkö
zöket teljes egészében a sokkal fontosabbnak ítélt páncélos hajókra kívánta fordítani. 

A romboló- és torpedónaszád-flottilla korszerűsítésének egyre égetőbb problémáját 
végül a 120 000 000 koronás rendkívüli hitel 1903 novemberétől körvonalazódó ígérete 
látszott megoldani. A tervezett hitel összegéből ugyanis e célra 34 000 000 koronát 
szántak.35 A hitel ígéretén felbuzdulva a haditengerészet vezető mérnökei 1904 elején ta
nulmányutat tettek Angliában, Franciaországban és Németországban. Elsődleges céljuk a 
romboló- és torpedónaszád-tervezés és -építés korabeli állásáról való tapasztalatszerzés, 
illetve a legkorszerűbb konstrukciók tanulmányozása volt. A látottak alapján az angol 
Yarrow-gyár hajóit ítélték a legjobbnak. Miután 1904 júniusában mindkét delegáció 
megszavazta a rendkívüli hitelt, 1904. augusztus 6-án, rövid tárgyalás után, a haditenge
részet megrendelt a Yarrow-gyártól egy 390 tonnás rombolót és egy 200 tonnás torpedó
naszádot (adataik a függelékben).36 A két hajót - a már évtizedek óta bevett módszer 
szerint - prototípusnak szánták, azok alapján hazai hajógyárakban további 11 rombolót 
és 23 torpedónaszádot kívántak építeni. A szerződésben kikötötték, hogy a rombolók és 
a naszádok gépei azonosak és csereszabatosak legyenek (az előbbieket két, az utóbbiakat 
egy géppel, illetve hajócsavarral látták el). A HUSZÁR névre keresztelt romboló és a 
KAIMAN névre keresztelt torpedónaszád 1905 júniusára készült el. E hajók voltak a cs. 
és kir. haditengerészet utolsó, külföldön épült felszíni egységei. A magyar kormány és a 
haditengerészet között közötti 1904-es megállapodás titkos záradéka e hajók megrende
léséből ígért „megfelelő részt" a felállítandó magyar hajógyárnak.37 

A tengerészeti osztály és a Danubius között már 1905. május 2-án, a fiumei gyár 
megvétele előtt elvi megállapodás jött létre 6 romboló és 10 torpedónaszád megrendelé
sére a létesítendő új magyar hajógyárban. Hivatalos szerződést nem kötöttek, amit a ha
ditengerészet azzal indokolt, hogy 1905 februárjában megbízta az STT-t 5 romboló és 13 
torpedónaszád építésével, további hajókra pedig abban a költségvetésben már nem volt 
több pénz.38 1906-ban újabb tárgyalások kezdődtek a tengerészeti osztály, illetve a közös 
Hadügyminisztérium és a Danubius között. A haditengerészet a STT-vel kötött szerző
dés feltételei alapján akart Danubius-szal is szerződni, de ez ellen a gyár tiltakozott: arra 
hivatkozott, hogy időközben az anyagárak és a bérek jelentősen megnövekedtek, ezért a 
felkínált áron veszteséges lenne számára megépíteni a hajókat.39 

Végül a haditengerészet és a Danubius között 1906. november 29-én40 létrejött a szer
ződés 6 romboló és 10 torpedónaszád megrendeléséről, mely szerződés 1906. december 
elsején lépett életbe.41 Ebben az időpontban a STT-ban már épült az ott megrendelt 5 
romboló és 13 torpedónaszád. A magyar Kereskedelemügyi Minisztérium december 8-

" KA MS/PK 1904. XV-7/10 1655. 
36 Bilzer, Franz F.: Die Torpedoboote der k. u. k. Kriegsmarine, 1875-1918, Graz, 1984. (a továbbiakban: 

Bilzer 1984) 93. o. 
37 KA MS/PK 1904. XV-7/5 1582. 
38 KA MS/PK 1906.1-4/6 2872. 
39 KA MS/PK 1906.1-4/6 2872. 
40 KMA TM 210/12 LXXXIII/69., 70. 
41 KA MS/II. GG 1907. 47C/6 12253. 
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án ígéretet tett arra, hogy rábírja a Danubiust a hajók minél gyorsabb leszállítására.42 A 
Danubius december 14-én jelentette, hogy befizette a szükséges kauciót, a rendelés érté
kének (14 530 174 korona) valamivel több mint 10%-át, 750 ezret a Rotschildoknak és 
760 ezret az Union Banknak.43 A hajók tervrajzait a Danubiusnak kellett beszereznie a 
Yarrow-cégtől. Az angol tervrajzokat a gyárnak át kellett adnia a haditengerészetnek, 
hogy elvégezzék a szükséges módosításokat. A polai Arzenál 1907 január második felé
ben visszaküldte a módosított terveket, a rombolók esetében 40, a torpedónaszádok ese
tében pedig 22 módosítást hajtottak végre az eredeti típushoz képest.44 A módosítások 
elsősorban a fegyverzet könnyebb kezelhetőségét szolgálták. 

A haditengerészet a Danubiusszal összesen 14 530 174 K vételárban állapodott meg a 
hajótestekért és a gépekért, a fegyverzet árát az összeg nem tartalmazta. A vételárat a 
szerződések szerint mindkét hajótípus esetében négy részletben kellett a haditengeré
szetnek kiegyenlítenie. A rombolók esetében 1907. március l-ig két egyenlő részletben 
2 640 000 koronát kellett kifizetni, ez volt az első részlet, majd hajónként 430 000 koro
nát, legkésőbb amikor az adott hajónál megkezdték a gépek beszerelését. A harmadik 
részletet, hajónként ismét 430 000 koronát, amikor készen állt a próbajáratokra, a negye
diket, a fennmaradt 206 866 koronát pedig, az összes hajóért együttesen, az utolsó hajó 
átvétele után.45 A torpedónaszádok, első közös részlete 2 150 000 K volt, ugyanazzal a 
határidővel, mint a rombolók esetében. A második és a harmadik részlet hajónként 
210 000 - 210 000 koronát tett ki, a feltételek itt is megegyeztek a rombolókéval. A ne
gyedik részlet a fennmaradó 174 312 K kifizetése volt, az utolsó hajó átadása után.46 A 
szerződés megkötése után kifizetett első, viszonylag nagy részlet kifizetése azt a célt 
szolgálta, hogy a gyár meg tudja tenni a szükséges anyagrendeléseket. Mindezt azért 
részleteztük ilyen aprólékosan, hogy látható legyen, milyen feltételek alapján és hogyan 
egyenlítette ki a vételárat a haditengerészet. A később épült hajók esetében is hasonló 
volt a fizetés módozata, azzal a különbséggel, hogy nagyobb hajók esetén több volt a 
részletek száma (hat-hét), és külön részletekben fizettek a testért, illetve a gépekért. 

A szerződés híre az osztrák delegációban az 1907 január 5-i ülésen nagy felháboro
dást keltett. Steiner delegátus felszólalásában kijelentette, hogy szerinte a magyaroknak 
nincs megfelelő hajógyáruk, és ha végül mégis valami csoda folytán megépülnek a ha
jók, akkor sem lesznek tengerállóak, legalábbis így informálták őt a (konkurens) STT 
szakemberei. Montecuccoli elismerte a szerződés tényét, és így fogalmazott: „ reméljük a 
legjobbakat", mire Kramáf delegátus közbekiáltott: „De reményekkel nem lehet egyetlen 
hajót sem építeni!".4'1 

A szerződés szerint a Danubiusnak az első rombolót és az első torpedónaszádot 1908. 
július 30-án, a hatodik rombolót és a tizedik torpedónaszádot 1909. október 30-án kellett 
átadnia a haditengerészetnek.48 A Danubius szerette volna az első hajót három hónappal 

KA MS/PK 1906.1-4/6 3290. 
KA MS/II. GG 1906.47C/6 12475. 
KA MS/II. GG 1907.47C/6 1377. 
KMA TM 210/12 LXXXIII/69. 
KMA TM 210/12 LXXXIII/70. 
StPDXLL/II. 1906. 1178.0. 
KA MS/II. GG 1907.47C/6 12253. 
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a határidő előtt elkészíteni, hogy jó benyomást tegyen a haditengerészetre, ezt azonban 
az anyagbeszerzés nehézségei lehetetlenné tették. Az anyagok 80 %-át szállító Rimamu
rányi Vasmű március eleje helyett májusban és júniusban szállított csak, míg az STT-nek 
a speciális profilokat szállító witkowitzi vasmű azok gyártó hengereit nem őrizte meg, 
ezért az anyagokat az angol Skelton-cégtől kellett megrendelni. Ráadásul a cég első 
szállítmányát elméretezték és csak augusztusban érkezett meg a megfelelő minőségű 
anyag.49 A hajógyár kalkulációja szerint a szállítási problémák négy hónap késedelmet 
okoztak a munkában. Mindezek ellenére a Danubius vezetősége 1907 szeptemberében 
abban reménykedett, hogy ha újabb akadályok nem jelentkeznek, tartani tudják az előírt 
határidőt.50 

Miután a megrendelt anyagok 1907 első felében megérkeztek, a hajók építése jó 
ütemben kezdődött el. A Kereskedelemügyi Minisztérium kérésére a gyárat 1907 szep
temberben bizottság vizsgálta meg. A háromtagú bizottság tagjai Kotán Dezső, a M. Kir. 
Tengerészeti Akadémia igazgatója, tartalékos sorhajóhadnagy, Egan Ede hajóépítő mér
nök és Pechar Gusztáv m. kir. iparfelügyelő, gépészmérnök voltak. A bizottság 1907. 
szeptember 24-én a Danubius budapesti gépgyári telepét, szeptember 26-án pedig a fiu
mei gyárat szemlélte meg. Mindkét helyen Baumgarten Henrik vezérigazgató kalauzolta 
őket, Budapesten Simnics gépész-főmérnök, Fiúméban pedig Kaplanek gyárigazgató, 
Ferdinánd hajóépítő és Hegedűs gépész-főmérnök kíséretében. Simnics és Ferdinánd 
főmérnökök egyébként korábban a haditengerészetnél szolgáltak és annak engedélyével 
nyertek vezető beosztást a Danubiusnak5' A bizottság jelentésében beszámolt a Danubi
us fentebb említett anyagrendelési gondjairól, egyben közvetítette a minisztérium felé a 
gyár vezetésének ígéretét, hogy a nehézségek ellenére mindent el fognak követni a hajók 
határidőre való leszállításáért. A gyár vezetése a késedelem behozására több rendkívüli 
intézkedést tett: a fiumei gyár nem fogadhatott el más megrendeléseket, a bordák hajlítá-
sára egy helyett két munkacsoportot alkalmaztak, a munkások számát a júniustól szep
temberig terjedő időszak alatt 364-ről 524-re emelték. A bizottság jelentésében dicsé-
rőleg nyilatkozott mind a gyár technikai felszereltségéről, mind vezetéséről, mind pedig 
a munkásokról, mindehhez hozzátéve, hogy a munkások magyar gyárakban „ritkán ta
pasztalt ügybuzgalommal" dolgoznak.52 

1908. január 12-én az első romboló teste 63%-os, a másodiké 37%-os, az első torpe
dónaszádé 57%-os, a másodiké és a harmadiké 31%-os készültségi állapotban volt.53 A 
tavasz folyamán az építés gyorsan haladt, májusra a hajók megkapták nevüket. A rom
bolóké az építés sorrendjében a következő lett: TURUL, PANDÚR, CSIKÓS, RÉKA, 
VELEBIŤ, DINÁRA, a torpedónaszádoké: TRITON, HYDRA, SKORPION, PHÖNIX, 
KRAKE, POLYP, ECHSE, MOLCH, KORMORAN, ALK. A torpedónaszádok 1914. 
januar 1-től név helyett a 64 F - 73 F számot viselték, a fenti sorrendben (az F betű fiu
mei építésükre utalt). 

KA MS/II. GG 1907. 47C/6 12253. 
KA MS/II. GG 1907. 47C/6 12253. 
KA MS/II. GG 1907.47C/6 12253. 
KA MS/II. GG 1907.47C/6 12253. 
KA MS/II. GG 1908. 47C/6 129. 
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, 

A KAIMAN torpedónaszád-osztály hajói építés alatt a fiumei Danubius gyárban. 
(Bilzer 1984., 99. o.) 

1908. július 18-a nagy nap volt a Danubius történetében, akkor bocsátották vízre az 
első ott épült tengeri hadihajót, a TRITON torpedónaszádot. Másnap Montecuccoli táv
iratban gratulált az első hajó vízrebocsátásához, a Danubius pedig választáviratban kö
szönte meg a haditengerészet főparancsnokának jóindulatát.54 A TRITON próbamenetét 
augusztus 1-én tartották, ami problémák nélkül zajlott le, a hajó 26,39 csomós közepes 
sebességet ért el, amivel sikeresen teljesítette a haditengerészet által előírt feltételeket. 
Augusztus 9-én vízre bocsátották az első rombolót, a TURUL-t is, amely a próbamene
tén augusztus 17-én elért 28,72 csomós sebességével szintén eleget tett a haditengerészet 
követelményeinek. A Danubius 18 nappal lépte át az első két hajó szállítására kikötött 
határidőt, ami még nem tekinthető túlságosan nagy késedelemnek. Mivel a két hajó meg
felelt a haditengerészet minőségi követelményeinek, a gyár szeptember 5-én kérte a kau
ció visszafizetését.55 

Az építés tovább folytatódott, szeptemberben már az utolsó négy torpedónaszádon is el
kezdték a munkákat. Az év végéig még egy rombolót, a PANDÚR-t, és még két torpedóna
szádot bocsátottak vízre. 1908 decemberében a haditengerészet egy matrózkülönítményt, 16 
embert vezényelt az építés alatt álló hajók védelmére, mivel a gyár területére viszonylag 

54 KAMS/PK 1908.1-4/6 2186., 2295. 
S5KAMS/II. GG 1908. 47C/6 10442. 
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A "93 F" számú torpedónaszád. 
(Bilzer 1984., 121. o.) 

könnyű volt bejutni.56 A kaució összegét, midőn a gyár egy újabb rombolót és két újabb 
torpedónaszádot bocsátott vízre, 1909. február 5-én törölték a Danubius ingatlanairól.57 

1909 március elején a tengerészeti műszaki bizottság utasítására Hermann Marchetti 
korvettkapitány szemlélte meg a fiumei gyáregységet.58 A Danubius gyárban folyó hajó-
és gépgyártási munkákat általánosságban igen jónak ítélte. A négyoldalas jelentésnek 
azonban csak ez az első mondata pozitív tartalmú. A munkások felügyeletéről már ke
vésbé jó képet fest, szerinte a munkások terrorizálják a mestereket és a művezetőket, rá
adásul a helyi funkcionáriusok összejátszanak a munkásokkal. Konkrét eseteket említ, 
melyek közül a legsúlyosabb az volt, amikor az egyik munkás benn a gyárban késsel meg
szúrta az egyik előmunkást, aki kórházba került. Erre az egyik helyi funkcionárius, hely
hiányra való hivatkozással, hamarosan kirakatta az előmunkást a kórházból, nem sokkal 
a törvény által előírt határidő lejárta előtt, ami után az ellene elkövetett cselekedet már 
súlyos testi sérülésnek minősült volna, így a munkás aki megszúrta, megúszta egy sokkal 
enyhébb büntetéssel. Az eset után természetesen félelem alakult ki a művezetők és egyéb 
vezető személyek körében. Marchetti ugyanekkor elismeri, hogy a legtöbb, általa felem
lített hasonló, bár kevésbé súlyos esetről csak hallomások alapján van tudomása, és nem 
biztos, hogy az elbeszélések a tényszerű igazságon alapulnak. 

KAMS/PK 1908.1-4/6 3186. 
KA MS/II. GG 1909. 47C/6 2417. 
KAMS/PK 1909.1-4/6 923. 
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A munkások megfelelő felügyeletének hiánya Marchetti szerint a gyár termékeinek 
minőségében is tükröződött. Fritsch mérnök (haditengerész?) elbeszélése szerint az 
egyik hajó átvételekor olyan helyeket találtak a hajótesten, ahonnan több száz szegecs 
hiányzott, sőt egy válaszfal egyik merevítő szögvasa egyáltalán nem is volt felszegecsel
ve.59 Marchetti, immár a saját tapasztalataira hivatkozva azt állította, hogy a gépészeti 
osztálynál még ennél is nagyobb hiányosságok voltak. A CSIKÓS romboló esetében a 
baloldali gép haváriáját a hanyag összeszerelés közben az egyik hengerbe ejtett és ottfe
lejtett csavar okozta, emiatt a Danubiust 3 000 K kár érte, a hajó átadása pedig a javítás 
miatt három hetet késett.60 Marchetti a KRAKE torpedónaszád kondenzátor-haváriáját is 
a hanyagság számlájára írja, bár ebben az esetben maga sem volt biztos az állításában. 
Megemlíti azt a szintén csak hallomásból ismert esetet is, hogy a budapesti gépgyártó 
részlegből megérkezett gépet minden ellenőrzés nélkül beépítették a hajóba, és csak az 
utolsó pillanatban fedezték fel, hogy a belsejében beledobált szerszámok vannak. Az eset 
magyarázataként elmondták, hogy a Danubius budapesti gépgyárában a munkások két, 
egymással szemben álló csoportra szakadtak, és ilyen vaskos tréfákat követnek el a má
sik csoport rovására.61 Jelentése végén Marchetti azt javasolta a tengerészeti műszaki bi
zottságnak, hogy a jövőben a haditengerészet sokkal szigorúbban felügyelje a hajók és a 
gépek építését, valamint már az első állópróbákat is haditengerész személyzet hajtsa vég
re. Mindezek mellett még azt a javaslatot is tette, hogy a jövőben az árnak egy viszony
lag magas részletét ne a próbaútra való felkészítéskor, hanem csak a próbaút eredményes 
teljesítése után fizessék ki a gyárnak. 

A Danubiust természetesen igen érzékenyen érintette a Marchetti-jelentés. Az 1909. 
március 9-én írott jelentés tartalmáról a gyár április 3-án szerzett tudomást és a tengeré
szeti osztálynak küldött levélben azonnal reagált rá.62 A Danubius vezetése kifejtette, 
hogy értelmetlen lenne a gyár személyzetének lecserélése, mivel az késedelmet okozna, 
ráadásul a minden új hajótípus esetén előforduló elkerülhetetlen hibák még nem is indo
kolnák ezt a lépést, ráadásul a fiumei gyár technikai személyzete többségében olyan 
szakemberekből áll, akik korábban éveken át a haditengerészetnél szolgáltak. A gyár ve
zetése élesen tiltakozott a jelentés ellen, mondván, hogy őket csak a saját mérnökeik, il
letve a cs. és kir. építésvezetőség (k. u. k. Bauleitung) oktathatja ki hajóépítésből, nem 
pedig a tengerészeti műszaki bizottság egyik referense, bár békülékenyebb hangnemben 
hozzátették, hogy általánosságban minden jó tanácsot szívesen fogadnak. 

A tengerészeti osztályhoz intézett levélben a Danubius vezetése kifejtette, hogy a je
lentéstevő minden bizonnyal hamis információkat kapott, mivel a több száz hiányzó sze
gecs, illetve a felszegecseletlen merevítő esete egyszerűen nem fordulhatott elő, hiszen a 
hajótesteket még a sólyán feltöltötték vízzel, így vizsgálva meg vízhatlanságukat, min
dezt a haditengerészet megfelelő szerveinek jelenlétében. A próbautak előtt a haditenge
részet mérnökei a hajókat a legutolsó apró részletig átvizsgálták, ám soha semmi olyat 
nem jelentettek, amit Marchetti a hajótestekről állít. A levél ugyanekkor hallgat a jelen
tés gépekkel foglalkozó részéről, mivel azoknak az állításoknak legalább egy része min-

KA MS/PK 1909.1-4/6 923. 
KA MS/PK 1909.1-4/6 923. 
KA MS/PK 1909.1-4/6 923. 
KMA TM 296 MAHART vegyes anyag. 
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den bizonnyal igaz volt. A levél végén a vezetőség kijelentette, hogy a Danubiushoz el
jutott, több forrásból, többek közt a haditengerészettől származó információk szerint a 
Fiúméban épült naszádok és rombolók mind megbízható hajók, és semmivel sem marad
nak el a típusok mintahajóitól, illetve a STT-ben épült hajóktól. Végezetül biztosították a 
tengerészeti osztályt, hogy a hajók építése, illetve szolgálatba állítása közben előforduló 
problémák nem különböznek a nagyobb tapasztalatokkal rendelkező hajógyárakban elő
forduló problémáktól.63 

A jelentéssel, és az arra adott válasszal kapcsolatban feltétlenül ki kell térni a hajóépítés 
kontrolljának kérdésére. A modern, ipari jellegű hajógyártásban régóta kialakult gyakorlat, 
hogy a megrendelő képviselői folyamatosan jelen vannak a gyártási folyamatoknál, és el
lenőrzik azokat, akárcsak a beépítendő anyagok és berendezések minőségét. A később már 
meg nem bontható részek - például a kettős fenék - lezárása a megrendelő képviselőjének 
engedélyével végezhető csak el. A hadihajók esetében mindez fokozottan érvényes, a cs. és 
kir. haditengerészetnek is külön szerve felügyelte a hadihajók építését a magánipar gyárai
ban, így például a Danubiusnál a cs. és kir. bergudi építésvezetőség, emellett a fiumei Ha
ditengerészeti Akadémia is ellátott ilyen feladatokat. Ennek ismeretében a Marchetti-
jelentésében foglaltak, illetve a később, más hajóknál előforduló esetek, például nem az 
előírt anyag beépítése, nem csak a gyárra vetnek rossz fényt, de az építésvezetőségre is, 
mivel az felügyelte a munkálatokat, és ezek szerint időnként hanyagul látta el feladatát. 

1909. október 2-án vízrebocsátották az utolsó torpedónaszádot, az ALK-ot, október 
16-án pedig az utolsó rombolót, a DINARA-t, az utóbbi próbamenetét november 3-án 
tartották meg. A Danubiusnak végül gyakorlatilag sikerült határidőre befejeznie a meg
rendelt 16 hajó építését. A hajók testéért és gépezetéért a haditengerészet a következő 
árakat fizette: az első két rombolóért hajónként 1 360 700 koronát, a többi négy rombo
lóért hajónként 1 321 100 koronát, az első két torpedónaszádért hajónként 667 990 koro
nát, a többi nyolc torpedónaszádért hajónként 648 540 koronát. 

Természetesen a hajók nem sikerültek száz százalékosan tökéletesre, de ezt ugyanúgy 
el lehetett mondani az STT-ben épült testvérhajóikról is. A hajók rossz stabilitásáról (6-
7-es szélben a rombolók legénységének több mint a fele tengeribeteg lett) egyik gyár 
sem tehetett, mert az az eredeti Yarrow-konstrukció hibája volt. Különböző géphibák 
miatt nem mindegyik hajó próbaútja sikerült elsőre, a CSIKÓS-é és a KRAKÉ-é csak 
másodszorra,64 a HYDRÁ-é, a POLYP-é és a REKA-é csak harmadszorra-negyedszer-
re.65 A szerződésben foglaltak szerint 1910. január 4-én a polai Arzenálban szárazdokk
ban vizsgálták meg a hajókat, a hajótestek esetében különösebb problémákat nem talál
tak, de megállapították, hogy a vízhatlan nyílászárók szigetelése nem megfelelő66 (ami 
később is a Danubius gyártmányok tipikus hibája maradt). A másik fő probléma a kor
mánylapátok gyengesége volt, ezért 1909. december 16-án a haditengerészet felszólította 
a Danubiust, hogy az összes kormánylapátot cserélje ki. Az új kormánylapátok borítóle
mezeinek vastagsága 3 mm-ről 4 mm-re növekedett.67 

KMA TM 296 MAHART vegyes anyag. 
KA MS/II. GG 1909. 47C/6 2062., 2160., 2252., 3072. 
KA MS/II. GG 1908.47C/6 13239., KA MS/II. GG 1909.47C/6 5345., 5468., 6610., 6905. 
KA MS/II. GG 1909.47C/6 14569. 
KA MS/II. GG 1909.47C/6 16410. 
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A CSIKÓS romboló a Fiumei öbölben 1917 februárjában. 
(Biker 1990., 77. o.) 

A felsorolt hibák egyáltalán nem voltak súlyosak és viszonylag könnyen javíthatónak 
bizonyultak, a Danubiusnál épült 6 romboló és 10 torpedónaszád minőségben nem ma
radt el a STT-ben épült testvérhajóitól. A két gyár gyártmányai között a legnagyobb 
különbséget az jelentette, hogy a trieszti gyárban készült hajók átlagos építési ideje rövi
debb volt. Olyan hadihajó még nem épült a világon, amely teljesen hibátlan lett volna, 
ezért a Danubiusnak egyáltalán nem volt szégyenkeznivalója gyártmányainak hibái miatt. 
A hajók legsúlyosabb fogyatékosságáról, a rossz tengerállóságról pedig egyik gyár sem 
tehetett, mivel az az eredeti konstrukcióból adódott; valójában sem a hajók méretei, sem 
arányai nem tették lehetővé a valódi nyílttengeri szolgálatot, még a rombolók esetében 
sem. Mivel a Danubiusnak sikerült határidőre leszállítania a 16 hajót, és azok kivétel 
nélkül megfeleltek a haditengerészet követelményeinek, nem igazolódtak be a gyár telje
sítőképességéről tett borúlátó és gyakran rosszindulatú osztrák jóslatok. 

A HUSZÁR-osztállyal kapcsolatban a Danubius később még két megrendelést ka
pott. 1910-ben az osztály névadó hajója, a Yarrow-nál készült HUSZÁR zátonyra futott 
és tönkrement. Újraépítéséhez a két új gőzgépet a haditengerészet a Danubiusnál rendelte 
meg, melyet az budapesti telepén legyártott, a gépeket Polában szerelték be az ott gyár
tott hajótestbe. A rossz tengerállóság mellett az osztály másik nagy problémája a túlzott 
szikratermelés volt: a kéményeken kizúduló nagy mennyiségű szikra éjszaka messziről 
láthatóvá tette a hajókat. A haditengerészet ezért elhatározta, hogy meg kell hosszabbítani 
a hajók kéményét. A feladatot szintén a Danubius kapta 1913-ban. Bár a hajók kéményeit 
meghosszabbították, a kívánt eredményt nem sikerült elérni, maximális teljesítmény mel
lett a kémények továbbra is okádták a szikrát. 
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Ujabb megrendelések: 
torpedónaszádok és a HERKULES műszakimentő-gőzös 

A torpedórombolók és torpedónaszádok megrendelése után a haditengerészet az évti
zed végén nem volt abban a helyzetben, hogy ismét jelentős megrendeléseket tudjon a 
Danubiusnak juttatni. A haditengerészet ugyanis egy időre kimerítette az új hajók építé
sére fordítható pénzügyi kereteit, a Magyarországon kialakult politikai helyzet pedig (a 
kormány lemondása ex-lex állapotot teremtett, amelyben nem lehetett delegációt kijelöl
ni) megakadályozta a delegációk összeülését az 1909-1910-es időszakban. így a hadi
tengerészet legálisan nem tudott újabb hajókat megrendelni, pontosabban a tervezett 
dreadnought-programot nem tudta megszavaztatni. A trieszti STT-ben épült a RADETZ-
KY-osztály három pre-dreadnoughtja, a polai Arzenálban pedig az ADMIRAL SPAUN 
cirkáló. Az 1904-es hitelnek a torpedóromboló- és torpedónaszád-flottilla korszerűsítésé
re fordítható 34 000 000 koronás részéből pedig a 12 romboló és a 24 naszád megrende
lése után nem sok maradt. A pénz maradékából a haditengerészet még egy partvédő tor-
pedónaszád-sorozatot kívánt beszerezni, ezek mellett már csak egy műszaki mentőhajóra 
és néhány kisebb szerhajóra (tender) futotta. 

1908 első felében a haditengerészet a torpedónaszád-flottilla korszerűsítésének utolsó 
lépéseként 12 db 110 tonnás torpedónaszádot kívánt megrendelni a STT-nél és a Danu
biusnak Az eredeti elképzelés szerint 8 naszád épült volna a STT-nél, és 4 a Danubius
nak A megrendelések ilyen arányban való felosztásának terve elemi felháborodást váltott 
ki mind a magyar politikusok, mind pedig az érintett magyar gyáriparosok körében. 
1908. július 11-én a közös hadügyminiszter arról informálta Montecuccolit, hogy a ma
gyar delegáció a haditengerészeti költségvetés leszavazására készül. A Gyáriparosok Or
szágos Szövetsége és a delegáció a magyar iparra és az 1906-ban megkötött megállapo
dásra nézve sérelmesnek találta a haditengerészet döntését a megrendelések elosztásáról, 
a GYOSZ az összes hajónak a Danubiustól való megrendelését követelte.68 A közös 
hadügyminiszter méltányosnak tartotta a magyar álláspontot, és figyelmeztette a hadi
tengerészet vezetését, hogy a hadsereg és a haditengerészet költségvetésének gyors elfo
gadása a legfőbb közös érdek.69 Szeptember elejére végül kompromisszumos megoldás 
született: a haditengerészet a hajók 50 %-át a Danubiusnál rendelte meg.70 Bár a magyar 
delegációban többen annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az összes hajó építése a 
magyar ipart illetné, kárpótlásul azért, amiért nem részesül a nagyobb hajók megrendelé
séből, a delegáció elfogadta a költségvetést, ami a megrendelések megosztásával való 
megelégedettség jele volt.71 Még abban az évben a Danubius 5 db 47 tonnás tender és 
egy 240 tonnás úszódaru megépítésére is megbízást kapott, míg a STT 5 db tenderre ka
pott megrendelést. 

A hajók hivatalos megrendelésére 1908. november 30-án került sor. A szerződés sze
rint a Danubiusnak az első három hajót 1910. február 28-áig, a második hármat 1910. 
május 30-áig kellett átadnia a haditengerészetnek. A hat hajó árát 2 490 000 koronában 

KA MS/PK 1908. XV-7/5 2103. A GYOSZ arra hivatkozott, hogy az összes nagyobb hajó osztrák gyárban 
épül, ezért a magyar ipart kompenzációként megilletné az összes kisebb hajó magyar gyártól való megrendelése. 

69 KA MS/PK 1908. XV-7/5 2361. 
70 KA MS/PK 1908. XV-7/5 3147. 
71 Közösügyi Bizottság, 1908. Napló 30-45. o. 
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állapították meg (hajónként 415 000 korona), ebből a haditengerészet 940 000 koronát a 
szerződés megkötése után ki is fizetett. A második részletet - 1 000 000 koronát - a 
szerződés szerint 1909. július elsején kellett kifizetni, végül a maradékot minden egyes 
naszád elkészültekor, ez hajónként még 91 666 koronát jelentett.72 Ezek a naszádok vol
tak a cs. és kir. haditengerészet első, kizárólag olajtüzelésű kazánokkal épített hajói. 

Az első anyagrendeléseket a Danubius 1909. február 1-én tette meg, a munkákat júni
usban kezdték, az első naszád gerincét pedig július 13-án fektették le.73 Az eredeti terveken 
még 1909. február 20-án két módosítást hajtották végre, mindkettő a lövegek könnyebb 
kezelhetőségét szolgálta.74 Az első hajót, a VII. számút 1910. január 30-án bocsátották víz
re. 1910. február 28-án a VII. és a VIII. számú naszádot már vízre bocsátották, a IX. 86 %-
os, a X. 75 %-os, a XI. 61 %-os, a XII. pedig 60 %-os készültségi állapotban volt.75 Az 
utolsó hajót, a XII. számút 1910. május 31-én bocsátották vízre. A VII. számú naszádot 
1910. július 29-én, a XII. számút 1911. május 23-án adták át a haditengerészetnek. A Da
nubiusban épülő hajók jóval lassabban készültek el, mint a STT-ben épülő testvérhajóik. A 
trieszti gyár 1909. április 9-én fektette le az első hajó gerincét, az utolsót 1910. november 
30-án adták át a haditengerészetnek, az átlagos építési idő 7-9 hónap volt. A Danubiusban 
ezzel szemben az átlagos építési idő 9-16 hónapra rúgott, legtovább a XII. számú naszád 
épült. A hajókért, a többletteljesítményt figyelembe véve, a haditengerészet 1398, illetve 
1407 koronával többet fizetett hajónként, kivéve a VII. esetében, amikor is a fellépett 
problémák miatt a 91 666 koronás utolsó részlet helyett csak 83 504 koronát fizetett ki.76 

A polai Arzenál megvizsgálta a Danubiusnál készült torpedónaszádokat és megállapí
totta, hogy azok stabilitása (elsősorban a konstrukcióból adódóan) nem kielégítő. Fordu
láskor 20-25 fokra dőltek a hajók. A legfőbb probléma az volt, hogy 250 percenkénti for
dulatszám mellett óránként 775 liter olajat fogyasztottak, míg a Triesztben készültek csak 
540 litert, így a Danubius hajóinak kisebb lett a hatótávolsága, annak dacára, hogy na
gyobb üzemanyag-kapacitással rendelkeztek.77 A különbség legfőbb oka a két gyárban 
épült hajók eltérő kazánrendszere volt (a STT-ben készült hajók Yarrow-rendszerű kazá
nokkal épültek, míg a Danubius White-Foster-kazánokkal és Babcock-Wilcox-rendszerű 
olajtüzelőkkel építette a hajókat). A jelentés úgy fogalmazott, ha sikerül mérsékelni a na
szádok fogyasztását, akkor egyenértékűek lesznek az STT-ben készültekkel. Ezen kívül 
még két komolyabb probléma volt a hajókkal. A VII. számú naszád az egyetlen hajócsavar 
forgatónyomatéka következtében 23 csomós sebességnél állandóan 7,5 fokkal balra dőlt. E 
problémát a VIII-XII. számú naszádoknál kisebb átmérőjű hajócsavarok alkalmazáséval 
orvosolták. Emellett az 1911-ben dokkban elvégzett vizsgálatok során kiderült, hogy a tat 
tájékán a fenéklemezek több helyen megrepedtek, a gyár ugyanis nem az előírt szilárdságú 
acélból készítette azokat (később a TÁTRA-osztályú rombolók és a SZENT ISTVÁN 
csatahajó esetében is hasonló történt). A Danubiusnak a lemezeket a saját költségén kellett 
kicserélnie.78 

KMA TM 210/12 LXXXIII/68. 
KA MS/II. GG 1909. 47C/6 1494., 8286. 
KMA TM 210/12 LXXXIII/68. 
KA MS/II. GG 1910. 47C/12 2668. 
KA MS/II. GG 1910. 47C/12 12587. 
KA MS/II. GG 1910. 47C/12 9630. 
Bilzer 1990. 131.0. 
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A "11 "-es számú torpedónaszád. 
(Bilzer 1984., 134. o.) 

1909 novemberére a Danubius elkészült az utolsó rombolóval és nagy torpedónaszád
dal, a gyárban ekkor már csak a hat 110 tonnás torpedónaszádon folyt a munka. Ekkor a 
gyár vezetői előtt felrémlett annak a veszélye, hogy esetleg hamarosan megrendelés nélkül 
maradnak. A Danubius fiumei gyára ugyanis teljesen a hadimegrendelésektől függött, mi
vel a magyar tengerhajózási vállalatok soha nem részesítették egyetlen megrendelésben 
sem. Az Adria Hajózási Rt. továbbra is Angliából szerezte be hajóit, mivel azok olcsóbbak 
és jobbak voltak. Már a gyár alapításáról megkötött szerződésben világosan megfogal
mazták, hogy a gyárat a haditengerészet megrendelési ígéreteire alapozva hozták létre. A 
Danubius 1909 végén levélben fordult a tengerészeti osztályhoz újabb rendeléseket kérve, 
hogy ne kelljen munkásait elbocsátania. A tengerészeti osztály válaszában kifejtette: a ha
ditengerészetnek is érdeke, hogy a Danubius teljesítőképes maradjon, de az 1910-es költ
ségvetésben nincs pénz újabb hajókra.79 

Végül a haditengerészet, hogy valami munkát mégis adjon a gyárnak, 1909. december 
31 -én megrendelte a tervezett 1500 tonnás mentőhajót, amelyre korábban a Danubius adta be 
a messze legdrágább, 1 275 000 koronás pályázatot.80 A Danubius immár 1 150 000 koroná
ért is vállalta volna a munkát, de a megrendelő ezt is sokallta. Végül a cég január 21 -én elfogadta 
a haditengerészet 1 075 000 koronás ajánlatát, bár kijelentette, hogy az 100 000 korona vesz
teséget okoz a gyárnak.81 Március végén viszont a nyomott árért cserében kérte, hogy nagy 

79KAMS/PK 1909.1-4/9 4328. 
80 KA MS/II. GG 1910. 47C/17 10802. Az angol Laird cég 718 560 K-t kért volna, a monfalconei Cantiere 

Navale Triestino pedig 1 004 400 K-t. 
81 KA MS/II. GG 1910. 47C/17 440., 1391. 
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mennyiségű (4501) anyagot külföldről (elsősorban Angliából) szerezhessen be - mivel onnan 
olcsóbb volt, mint belföldről - amihez a haditengerészet hozzá is járult.82 

1910 augusztusában a haditengerészet a késedelem esetén fizetendő kötbér összegét 
heti 500-ról 1500 koronára emelte.83 A munkálatok gyors ütemben haladtak, a HERKU
LES névre keresztelt hajót 1910. november 11-én bocsátották vízre, december 1-én pe
dig elérte a számára előírt 15 csomós sebességet.84 Az Arzenál 1911. február 26-i jelen
tése szerint a szerződésben előírt feltételeket a Danubius tökéletesen teljesítette,85 de ké
sőbb ez nem bizonyult igaznak, a csörlő folyamatosan meghibásodott és azt a Danu
biusnak mindannyiszor ki kellett javítania. 1911. május 18-án a haditengerészet úgy ha
tározott, hogy a hajó elkészültének négy hetes késedelme miatt 6 000 koronát, a csörlő-
hibák miatt pedig 8 000 koronát levon a hajó árának utolsó részletéből. 215 000 helyett 
így csak 201 000 koronát fizettek ki.86 A Danubius azzal védekezett, hogy a késedelem 
egyrészt sztrájkoknak, másrészt a magyar és az angol szállítók 30-50 napos késedelmei
nek köszönhető.87 A hajóval még később is adódtak problémák, május 27-én az átvételi 
bizottság úgy határozott, hogy a szükséges további javításokat a Danubius által letett 
100 000 korona kaucióból kell fedezni.88 A hajón még az ősz folyamán is előfordultak 
különböző meghibásodások, részben a kazánokkal, részben pedig a csörlőkkel, amelye
ket a Danubiusnak a saját költségén kellett kijavítania.89 

A Whitehead-tengeralattjárók: az U V és az U VI 

Magyarországi hajógyárban, bár nem a Danubiusban, két tengeralattjáró is épült a 
tárgyalt időszakban, az U V és az U VI (a tengeralattjárók 1915 elején kaptak arab szá
mot). A haditengerészet összesen hat tengeralattjárót rendelt, három különböző típusból 
kettőt-kettőt. A Lake-típusú első tengeralattjáró-pár a polai Arzenálban épült, a második 
pár a németországi Krupp Germania Werftben, míg a két Holland-típusú, egyhéjú tenge
ralattjáróra a fiumei Whitehead cég kapott megbízást. A cég az amerikai Electric Boat 
and Co. egyik tengeralattjárójának, az OCTOPUS-nak a tervét vásárolta meg. 

A szerződést a haditengerészet és a gyár között 1907. december 3-án kötötték meg.90 A 
szerződés 22 hónapos szállítási határidőt, valamint 8,5 csomós víz alatti sebességet, 30 
méteres merülési mélységet és 48 mérföld víz alatti hatótávolságot írt elő. A két (vízfelszí
nen) 240 tonnás tengeralattjáró ára együttesen 2 700 000 koronára rúgott. A szerződés 
alapján a haditengerészet az ár nagy részét, 2 000 000 koronát hat héttel a megállapodás 
megkötése után kifizette a Whitehead számára. Ugyancsak a szerződésben a haditengeré
szet megtiltotta a Whitehead gyárnak, hogy más állam számára ilyen típusú hajót építsen, 

82 

KA MS/II. GG 1910. 47C/17 10802 
KA MS/II. GG 1910. 47C/17 3818., 4268. 

83 

84 KA MS/II. GG 1910.47C/17 15711. 
85 KA MS/II. GG 1911. 47D/12 2026. 
86 KA MS/II. GG 1911. 47D/12 6260. 
87 KA MS/II. GG 1911. 47D/12 10714. 
88 KA MS/II. GG 1911. 47D/12 8004. 
89 KA MS/II. GG 1911. 47D/12 12347., 14573., 15909. 
90 KA MS/II. GG 1908. 47C/10 766. 
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de ez a rendelkezés később érvényét vesztette. Miután a gyár elkezdte építeni a hajókat, a 
tengerészeti műszaki bizottság folyamatosan több menet közbeni tervmódosítással állt elő.91 

Az építés során a haditengerészet számára a legfőbb gondot az okozta, hogy a gyár 
megszegni készült a szerződés 5. pontját, amely behúzható periszkópok beépítését írta 
elő. Az építés megkezdése után nem sokkal jelentés érkezett a gyárból, hogy fix periszkó
pok beépítésére készülnek.92 Némi huzavona után a cég megegyezett a haditengerészet
tel, hogy behúzható periszkópot épít be, viszont az így keletkezett késedelemért nem kell 
kötbért fizetnie.93 Egy újabb jelentésből kiderült, hogy az új periszkópokkal sem volt min
den rendben, mert csak teljesen kieresztve voltak használhatók, középső állásban alig értek 
ki a vízből, viszont attól tartottak, hogy teljesen kiengedve túlságosan berezonálnak.94 

1908. december 1-én az első tengeralattjáró teste már teljesen elkészült, a gépi beren
dezések készültségi foka 92 %-os volt, a második tengeralattjáró teste 92 %-ban volt 
kész, gépi berendezései pedig 90 %-ban, a motorok beszerelési munkálatai pedig 40, il
letve 30 %-os készültségi fokot mutattak.95 Az első (U V) tengeralattjáró 1909. január 
végére tervezett vízrebocsátását a késedelmes szállítások miatt el kellett halasztani, vé
gül 1909. február 10-én bocsátották vízre.96 A Whitehead április 8-án jelentette, hogy az 
U V elő-próbajáratai hamarosan elkezdődhetnek. Ugyanebben a levélben a cégvezetés 
jelezte, hogy nagy izgalommal néz a próbák elé, mert azok sikerétől függ a gyár üzleti 
jövője, mivel ilyen hajókat a jövőben csak a cs. és kir. haditengerészetnek építhet. Edgar 
Hoyos gróf, igazgató ugyanakkor közölte, hogy nem érti a külföldre való eladás tilalmát, 
ugyanis az adott tengeralattjáró egy nemzetközi, a világpiacon létező, jól ismert típus, 
ám ennek ellenére ígéretet tett a haditengerészettel kötött megállapodás betartására.97 

Az U VI-ot 1909. június 12-én vízrebocsátották, az U V próbái pedig június 24-én 
kezdődtek meg. A torpedóvető készülék próbáit az U V-el 1909 augusztus-szeptembe
rében tartották, a próbák jó eredménnyel zárultak.98 A motorpróbáknak már korántsem 
volt ilyen jó az eredménye, sem az U V esetében nyáron, sem az U VI esetében ősszel, 
mivel állandóan történt valamilyen meghibásodás. Az U V motorja a próbák alatt hu-
szonhatszor hibásodott meg, de ez még mindig kevesebb volt, mint amennyi a német 
építésű U Ill-mal történt.99 A sorozatos hibák miatt a gyárnak végül saját költségén ki 
kellett cserélnie a hengereket és a hengerfejeket, mivel azok anyaga nem volt megfelelő 
minőségű.100 A másik probléma az üzemanyagtartályok szellőztetésével kapcsolatban 

91 KA MS/II. GG 1908. 47C/10 4497., 9494., 10329. 
92 KA MS/II. GG 1908.47C/10 7799. 
93 KA MS/II. GG 1908.47C/10 10329. 
94 KA MS/II. GG 1908. 47C/10 11272. 
95 KA MS/II. GG 1908.47C/10 14138., 14139. 
96 KA MS/II. GG 1909. 47C/10 1123., 1771. 
97 KA MS/II. GG 1909. 47C/10 4574. 
98 KA MS/II. GG 1909. 47C/10 12354. A próbák előtt hosszasan alkudozott a gyár és a haditengerészet 

azon, hogy ki fizeti ki az esetlegesen elveszett torpedót. Végül a következőkben sikerült megegyezniük: ha a 
torpedó közvetlenül a vetőcső elhagyása után süllyed el, akkor a gyáré a felelősség, ha az előírt távolság (3000 
m) megtétele után, akkor a haditengerészeté, végül, ha az előírt távolságon belül, akkor a költségeket együtte
sen viselik, konkrét megállapodás alapján. 

99 KA MS/II. GG 1909. 47C/10 13391. 
100 KA MS/II. GG 1909. 47C/10 16359. 
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merült fel, mivel azok a hajó belső terébe szellőztek és robbanásveszélyt okoztak. Az át
alakítás egy hónapot vett igénybe, az így keletkezett késedelem következményei a gyárat 
terhelték.101 A két egységet végül 1910 folyamán állította szolgálatba a haditengerészet. 
A sok probléma fő oka elsősorban az volt, hogy a tengeralattjáró-technika még gyer
mekcipőbenjárt, az alkalmazott konstrukciók és rendszerek kiforratlansága miatt más tí
pusok esetében is számtalan hiba fordult elő. 

A Whitehead cég a saját kockázatára 1910-191 l-ben egy harmadik tengeralattjárót is 
épített, azt azonban a haditengerészet nem volt hajlandó átvenni, csak a háború kitörése 
után, és mindössze 500 000 koronát fizetett érte. Ez a tengeralattjáró a 12-es számot kapta. 

Az 1911 évi rendkívüli hitel hajóépítő programja102 

Hiába indult meg 1907-ben a magyar tengeri hadihajógyártás, és hiába jutott a ma
gyar ipar a hajógyártásból 1907-1910-ben 20 800 000 korona bevételhez, a magyar ipar 
részesedése továbbra is messze elmaradt a kvótától, ugyanis nem haladta meg a 27 %-ot. 
Ugyanakkor Wekerle Sándor miniszterelnök már 1906 novemberében világosan a hadi
tengerészet tudtára adta, hogy Magyarország csak akkor szavaz meg egy újabb csataha
jóosztályt, ha a magyar ipar részesedése valóban eléri a 36,4 %-ot, és a kis hajók mellett 
legalább egy csatahajó is a Danubiusban épül. Rudolf Montecuccoli, a haditengerészet 
parancsnoka tudta, hogy új és konkrét megegyezést kell kötnie a magyar kormánnyal, 
hogy az általa szorgalmazott dreadnought-programot végre tudja hajtani. 

Az elsőként 1904-ben megszavazott több éves, rendkívüli hitel után a haditengeré
szetnek ismét újabb hitelért kellett folyamodnia, mivel látszott, hogy az új csatahajókat a 
haditengerészet rendes költségvetéséből nem lehet megépíteni. A hitel tervezett összege 
1909-ben 309 500 000 korona volt, de a magyar politikai helyzet következtében az év
ben már nem tudták összehívni a delegációkat,103 melyek csak 1910 végén ültek össze, a 
szavazásra pedig 1911 februárjában került sor. A hitel megszavazása érdekében a hadi
tengerészet és a magyar kormány 1911. január 31-én megegyezett az immár 312 400 000 
koronás hitel elosztásáról. A hitelből a megállapodás szerint 113 713 000 korona, vagyis 
36,4 % jutott a magyar iparra.104 A megállapodást követően a magyar delegáció 1911. 
február 28-án megszavazta a kért hitelt.105 Mivel a magyar ipar sem lövegeket, sem pedig 
páncéllemezeket nem tudott előállítani, a legtöbb megrendelésből, így a hajóépítésből is, 
a magyar ipar a kvóta aránya felett részesedett. A hitel pontos felosztását a következő két 
táblázat mutatja be: 

KA MS/II. GG 1909. 47C/10 14628. 
A hitel felosztásának, illetve megszavazásának körülményeiről részletesebben: Krámli 2000 13-15. o. 
KA MS/PK 1909.1-4/9 3639. 
KA MS/PK 1911. XV-7/5 960. 
Közösügyi Bizottság, 1910/11. Napló 169-170. o. 
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A rendkívüli hitel Ausztriára eső része (millió korona) 

Hajó Test és 
gépek 

Páncél Tüzér
ség 

Lőpor Hüvely Lövedék Gyújtó Töltet Elektro Kamra Torpe
dó 

IV. 20,299 12,400 12,850 - 1,010 2,000 0,300 ? 1,110 0,750 -
V. 20,290 12,400 12,850 - 1,010 2,000 0,300 ? 1,110 0,750 -
VI. 19,220 12,400 12,550 - 1,010 2,000 0,300 ? 0,520 0,750 -
vn. - 12,400 12,550 - 1,010 2,000 0,300 ? - - -
G. 7,200 0,450 0,600 - 0,095 0,082 0,023 7 0,150 0,250 -
H. - 0,450 0,600 - 0,095 0,082 0,023 7 - - -
I. - 0,450 0,600 - 0,095 0,082 0,023 7 - - -
6 rom
boló 

- - 0,900 - 0,164 0,108 0,088 ? - 0,960 -

12 na
szád 

9,340 - 0,480 - 0,060 0,024 0,036 ? - 0,060 -

6 tenger
alattjáró 

- - - - - - - ? - - -

Össze
sen: 

76,340 
54,02% 

50,950 
100% 

53,980 
98,9% 

- 4,549 
50% 

8,378 
50% 

1,393 
50% 

7,000 
100% 

2,890 
34% 

3,520 
41,8% 

-

A rendkívüli hitel Magyarországra eső része (millió korona) 

Hajó Test és 
gépek 

Páncél Tüzér
ség 

Lőpor Hüvely Lövedék Gyújtó Töltet Elektro Kamra Torpe
dó 

IV. 0,710 - - 3,710 1,010 2,000 0,300 - 0,790 0,750 0,620 

V. 0,710 - - 3,710 1,010 2,000 0,300 - 0,790 0,750 0,620 

VI. 1,780 - 0,300 3,710 1,010 2,000 0,300 - 1,380 0,750 0,620 

VII. 21,000 - 0.300 3,710 1,010 2,000 0,300 - 1,900 1,500 0,620 

G. 0,350 - - 0,100 0,095 0,082 0,023 - 0,150 0,250 0,100 

H. 7,550 - - 0,100 0,095 0,082 0,023 - 0,300 0,500 0,100 

I. 7,550 - - 0,100 0,095 0,082 0,023 - 0,300 0,500 0,100 

6 rom
boló 

14,580 - - 0,420 0,164 0,108 0,088 - - - 0,420 

^ n a 
szád 

0,740 - - 0,120 0,060 0,024 0,036 - - 0,060 0,960 

6 tenger
alattjáró 

10,000 - - - - - - - - - -

Össze
sen: 

64,970 
45,98% 

- 0,600 
1,1% 

75,680 
700% 

4,549 
50% 

8,378 
50% 

1,393 
50% 

- 5,670 
66% 

5,060 
58,2% 

4,160 
100% 

106 A számmal, illetve betűvel jelölt hajók a következők voltak: IV - VIRIBUS UNITIS, V - TEGETTHOFF, 
VI - PRINZ EUGEN, VII - SZENT ISTVÁN, G - SAID A, H - HELGOLAND, I - NOV ARA. 
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Az 1911. évi megállapodás alapján a magyar hajógyáraknak jutott 1 csatahajó, 2 cirkáló, 6 
romboló és 6 tengeralattjáró építése. A hajótestek és gépek, azaz a hajógyárakra eső rész ér
téke összesen 64 970 000 korona volt, ezzel a magyar hajógyáraknak jutott a megrendelések 
45,98 %-a. Ebben a későbbiekben változás következett be, ugyanis a tengeralattjárókat végül 
1913. januárban Németországban rendelték meg, miután a haditengerészet tárgyalásokat 
folytatott mind a Whiteheaddel, mint pedig a német Germania hajógyárral. A tengeralattjárók 
esetében egyedül a pénzügyi szempont döntött, ugyanis amíg a Whitehead 3 275 000 koronát 
kért egy 650 tonnás hajóért, addig a Germania csak 3 040 000 koronát. Ezen az áron a hadi
tengerészet öt hajót rendelt (U V-XI), az építésük meg is kezdődött, de a háború kitörése után 
a német haditengerészet a hajókat lefoglalta a maga számára. A magyar ipart ennek ellenére e 
téren nem érte veszteség, ugyanis a haditengerészet 1913-1914-ben 16 db torpedónaszádot 
rendelt meg a Danubiusban, hajónként 800 000 koronáért. 

A HELGOLAND és NOVARA cirkáló 

A csatahajó-megrendelés mellett a második legjelentősebb megrendelést a két 3 500 
tonnás cirkáló építésére kapott megbízás jelentette. Ez nagy előrelépés volt a Danubius 
számára, ugyanakkor komoly problémát is jelentett, mivel a gyár korábban - a HERKU-
LES-től eltekintve - csak 400 tonnás rombolókat és még kisebb hajókat gyártott, és a 
megfelelő sólyák és műhelyek kiépítéséhez csak 1911 elején kezdhetett hozzá, mivel 
csak 1910 májusára járult hozzá a Kereskedelemügyi Minisztérium a gyár bővítéséhez. 

1910 elején a haditengerészet kérdést intézett a hajógyárakhoz, hogy mennyiért épí
tenének meg egy, illetve több, ADMIRAL SPAUN-mintájú cirkálót (gyorscirkáló, Rapid-
kreuzer: a cs. és kir. haditengerészetben így nevezték ezt a típust).107 Októberben a 
monfalconei CNT és a Danubius válaszolt a felhívásra: a monfalconei gyár egy hajó 
megépítését 7 650 000 koronáért, még kettőét egyenként 7 400 000 koronáért vállalta; a 
Danubius akár egy, akár két hajó megrendelése esetén is hajónként 7 700 000 koronát 
kért.108 A Danubius valamivel később közölte, ha nagyobb mennyiségű anyagot külföld
ről rendelhet meg, akkor hajlandó a hajók árát 1,5 %-kal (115 000 koronával) leszállíta
ni.109 Mivel a megegyezések elsősorban politikai síkon zajlottak, az árnak teljesen alá
rendelt szerep jutott. 1911 márciusában a STT - kissé megkésve - ajánlatot tett 3 500 
tonnás cirkálókra, de akkorra már megszületett a döntés, hogy két cirkáló a Danubiusnál, 
az osztrák iparra jutó harmadik pedig a monfalconei CNT-nél épül.110 

A közeli megrendelések miatt a haditengerészet 1910 decemberében bizottsággal 
vizsgáltatta meg a fiumei hajógyár állapotát, annak eldöntése érdekében, hogy milyen 
határidőre lesz képes a Danubius az ott megrendelendő hajókat leszállítani. A bizottság 
1910. december 13-án arra az álláspontra jutott, hogy az üzem az első cirkálót a megren
deléstől számított 30, a másodikat pedig 33 hónapra tudja majd átadni a haditengerészet-

KA MS/PK 1910. 1-4/10 364. Az angol hadtengerészet scout cruiser-nek nevezte ezt a típust. Ezek a 
hajók tekinthetők egyébként a későbbi könnyűcirkálók elődeinek. 

108 KA MS/PK 1910.1-4/10 3314. 
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110 KA MS/II. GG 1911. 47C/12 3844., 4183. 
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nek.111 A haditengerészet öt nappal a VII. számú csatahajó megrendelése után, 1911. áp
rilis 25-én kötötte meg a szerződést a Danubiusszal két cirkáló, a H és I megépítésére. A 
szállítási határidőt 30 és 33 hónapban jelölte meg, a H-t 1913. december 31-én, az I-t 
1914. március 31-én kellett átadni, áruk darabonként 7 400 000 koronára rúgott.112 A há
romtagú sorozat első hajójára, a G-re a CNT kapta a megbízást, az lett később a SAID A, 
a Danubiusnál épülő hajók a HELGOLAND és a NO VARA nevet kapták. A két gyárban 
épülő hajók gépi berendezése különbözött egymástól, a CNT gőztúlhevítővel és két 
Melms-Pfenninger-turbinával építette a SAIDÁ-t. A Danubiusban épülő hajókat nem 
látták el gőztúlhevítővel és AEG-turbinákat kaptak. Mindhárom cirkálót, részben techni
kai, részben gazdasági megfontolásból, kizárólag széntüzelésű kazánokkal látták el. 

A szerződésben előírt határidő betarthatóságát már eleve megkérdőjelezte az a tény, 
hogy 1911. április 30-án az első cirkálósólya 90 %-ban, a második 40 %-ban volt csak 
készen.113 A sólyák építése miatt a HELGOLAND gerincét csak 1911. október 28-án 
tudták lefektetni,114 a NOVARÁ-ét pedig csak 1912. február 9-én.115 1912. május 12-én a 
H készültségi foka 40 %-os, az I készültségi foka 21 %-os volt.116 A határidőhöz képest 
eleve későn kezdett építés további késedelmet szenvedett, elsősorban a resicai vasgyár 
hibájából (a rombolóknál is a resicai gyártmányok rossz minősége okozott gondot). Az I 
és a H cirkáló részére Resicában rendelték meg az orr- és a fartőkéket, ám a gyár elmé
retezte és nem megfelelő minőségű anyagból készítette el azokat. Az elrontott alkatré
szek helyett az újakat a gyár csak jelentős késedelemmel szállította.117 A HELGOLAND 
vízrebocsátására 13 hónappal az építés megkezdése után, 1912. november 23-án került 
sor. A CNT-ben 1912. október 26-án bocsátották vízre a SAIDÁ-t, melyet a HELGO-
LAND-nál egy hónappal korábban, 1911 szeptemberében kezdtek el építeni, tehát az 
osztrák és a magyar gyár építési ideje szinte napra pontosan megegyezett. 1913 végén a 
második hajó, a NO VARA építési állapota 52 % volt.118 

A NOV ARA vízrebocsátására 1913. február 15-én került sor. A hajók továbbépítése 
lassan haladt, ennek két oka volt: a Danubiusban 1913 márciusában és áprilisában a fiu
mei gyárat megbénították a sztrájkok és a munkabeszüntetések, ugyanekkor a gyár bu
dapesti részlege késedelmesen szállította a turbinákat.119 Meg kell jegyezni, hogy a CNT-
ben is hasonlóan lassú ütemben folytak a SAIDA munkálatai. A hajók építését más be
szállítók késései is lassították, például a dinamómeghajtó motorok szállítási határidejét a 
Láng gépgyár alaposan túllépte.120 A gépek végleges beszerelése, a páncélzat és a tüzér
ség felszerelése után a HELGOLAND 1914 májusára került abba az állapotba, hogy 
megkezdődhessenek az átvételi próbák. A próbák rendben zajlottak, a gépekkel és a csa-

111 KA MS/PK 1910.1-4/6 5710. 
112 KA MS/II. GG 1911. 47C/12 4332. 
113 KA MS/PK 1911.1-4/6 1727., 2030. 
114 KA MS/II. GG 1911. 47C/12 13383. 
115 KA MS/II. GG 1912.47C/7 346. 
116 KA MS/II. GG 1912. 47C/7 6997. 
117 KA MS/II. GG 1912. 47C/7 7753., 9733. 
118 KA MS/II. GG 1912. 47C/7 11264. 
119 KA MS/PK 1913.1-4/6 1340., 1474., 1779. 
120 KA MS/II. GG 1913. 6C/1 2084. 
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varokkal nem merültek fel különösebb problémák, nem úgy, mint a magyar tervezésű 
rombolók esetében.121 A HELGOLAND-ot a haditengerészet 1914. augusztus 29-én 
vette át, a S AID A-t pedig 1914. augusztus 1-én, tehát a Danubius három héttel rövidebb 
idő alatt készült el a hajóval, mint a CNT. A NOV ARA a határidőhöz képest nagyobb 
késedelmet szenvedett, mint testvérhajója, próbajáratai csak 1914 decemberében kez
dődtek. A hajó a haditengerészet feltételeinek tökéletesen megfelelt, sőt, a NOV ARA 
gépei bizonyultak a három hajó közül a legnagyobb teljesítményűnek: míg a S AIDA 
29 000 és a HELGOLAND 30 000 lóerőt teljesített, a NOV ARA rövid időre elérte a 
33 400 lóerős teljesítményt. A hajót a haditengerészet 1915. január 15-én vette át.122 

A Danubiusnál épült két cirkáló, akárcsak a CNT-nél készült test vérhaj ójuk, jóval a ha
ditengerészet által megszabott határidő után készült el. A HELGOLAND 33 héttel, a 
SAIDA 36 héttel, a NOVARA pedig 39 héttel lépte túl a határidőt. A késedelem követ
keztében a HELGOLAND árából 419 000, a NOVARA árából 495 000 korona kötbért 
vont le a haditengerészet. A nagy összegű levonást a haditengerészet a késedelem mellett 
azzal indokolta, hogy a próbajáratokat hiányosan és nem előírásszerűen tartották meg.123 

A HELGOLAND-osztály hajói a cs. és kir. haditengerészet egyik legjobban sikerült 
hajótípusának számítottak. Az ADMIRAL SPAUN cirkáló kicsit megnövelt és megerősí
tett fegyverzetű továbbfejlesztései voltak: a tervezés során lehetőség nyílt az első hajóval 
szerzett tapasztalatok figyelembe vételére és hibáinak kiküszöbölésére. Mivel a haditenge
részet által készített, és már kiforrottnak tekinthető tervek alapján készültek, jóval keve
sebb probléma merült fel velük kapcsolatban, mint akár a Danubiusban épülő csatahajóval, 
akár a gyár saját tervei alapján készült rombolókkal. A típus sikerének titka részben abban 
is rejlett, hogy a háború folyamán ezek voltak a legnagyobb méretű hajók, amelyeknek 
gyakori harcba vetését még elviselhető mértékű kockázatnak tartotta mindkét fél az Adri
án. E hajók, a rombolókkal együtt, a háború igáslovaivá váltak, míg a nagyobb és drágább 
hajók a kikötőkben horgonyon álltak a háború négy éve alatt. Egyetlen hátrányuk a szem
ben álló angol és olasz cirkálókkal szemben gyengébb fegyverzetük volt, 10 cm-es ágyúik 
jóval kisebb tűzerőt biztosítottak számukra, mint azok 12 és 15 cm-es ágyúi. A háború után 
a HELGOLAND-ot Olaszország kapta, ahol BRINDISI néven állították szolgálatba, a 
NOVARA Franciaországba került és a THIONVILLE nevet kapta. 

A TATRA-osztályú rombolók 

Az 191 l-es program hajói közül a két cirkáló és egy csatahajó megépítése mellett a 
Danubiusnak jutott mind a hat tervezett 800 tonnás romboló megépítése is. A csatahajó
hoz és a cirkálókhoz, illetve a korábban épült rombolókhoz és torpedónaszádokhoz ké
pest nagy előrelépést jelentett, hogy ezek a hajók már a gyár saját tervei alapján alapján 
készültek, így ezek lettek az első önálló tervezésű magyar hadihajók. 

Miközben a HUSZÁR-osztályú rombolók építése még javában folyt, a haditengeré
szet pályázatot írt ki egy 550-600 tonnás, turbina-meghajtású romboló terveire. A hadi
tengerészet által előírt feltételek szerint a hajóknak négy órán keresztül tartaniuk kellett a 
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legalább 30 csomós sebességet, és a gyengének ítélt 7 cm-es lövegek helyett 10 cm-
esekkel kellett azokat ellátni.124 A pályázati felhívásra 1909 márciusában nyolc cég vála
szolt,125 közülük a Danubius nyújtotta be legutoljára, március 22-én, az általa kidolgozott 
terveket.126 A Leodegar Kneissler von Maixdorf altengernagy vezette bizottság a pályá
zók közül az első körben kizárta a két angol gyárat, majd a Whitehead és a Germania is 
kiesett. A végső sorrend az árak szerint alakult: 1. Vulkan (1 871 000 K), 2. Schichau 
(1 999 00 K), 3 STT (2 270 000 K), 4. Danubius (2 300 000 K). A Danubiusnak azt a 
megoldását viszont, hogy az összes olajtartályt a vízvonal alatt helyezte el, később köte
lezővé tették minden pályázó számára.127 A 600 tonnás rombolókat a nem sokkal a pá
lyázatok elbírálása után a haditengerészet kicsinek ítélte és 1909. augusztus 21-én döntés 
született egy 800 tonnás romboló pályázatának kiírására.128 

A tengerészeti osztály 1910 januárjában kezdett tárgyalásokba a Danubiusszal, miu
tán a gyár és a Kereskedelemügyi Minisztérium többször kérte a haditengerészetet a gyár 
foglakoztatására. Végül a haditengerészet 1910. április 27-én felkérte a STT-t, a CNT-t, 
a Danubiust és a Vulkánt egy 800 tonnás romboló terveinek a kidolgozására július 15-i 
határidőre129 a következő feltételek szerint: legalább 32,5 csomós sebesség, 2/3 részben 
olajtüzelés, 2x10 cm-es, 4^7 cm-es ágyúból és 3x45 cm-es torpedóvetőből álló fegyver
zet, teljes sebesség mellett 520 mérföld hatótáv, 31 csomó alatti sebesség. Tizenhat hét
nél több késedelem esetére a haditengerészet kikötötte a szerződés felmondásának jogát. 
A német Vulkan ajánlata volt a legolcsóbb, egyben műszakilag is a legjobb. A Vulkan 
hajónként 1 855 000 koronát kért, az STT 2 125 000-t, a Danubius 2 250 000-t, a CNT pe
dig 2 650 000-t.'30 Bár pályázatát a Danubius adta be utoljára, éppen határidőre, a Keres
kedelemügyi Minisztérium közbelépésére a haditengerészet egyedül a Danubiusszal kezdte 
meg a tárgyalásokat. A hajók megépítését már a Danubius az új, Porto Ré-i gyáregységé
ben tervezte, melyet kifejezetten rombolók és torpedónaszádok építésére állítottak fel.131 

1910. szeptember 18-án a tengerészeti osztály felhívta a Danubiust a tervek átalakítá
sára, mivel túl kicsik voltak a legénységi helységek, és csak a legénység 2/3-a számára 
volt fekvőhely. Az első védfedélzetet a parancsnoki toronyig meg kellett hosszabbítani, 
így megnövekedett a legénységi szállás területe.132 Az 191 l-es megállapodás és a rend
kívüli hitel megszavazása után végképp eldöntött tény lett, hogy a hat rombolót a Danu
bius építi. A terveket a tengerészeti műszaki bizottság megvizsgálta, melyekről 1911. áp
rilis 15-én elég kedvezőtlenül nyilatkozott. A bizottság a pályázati anyag adataiból el
végzett számítások alapján arra a megállapításra jutott, hogy a hajók vízkiszorítása 100 
tonnával túl fogja lépni az előírt vízkiszorítást és a hajótest hosszirányú szilárdságát sem 
találta kielégítőnek. A szilárdság növelésére előírták a hajótest konstrukciójának meg-
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erősítését, a súlycsökkentés és a stabilitás növelése érdekében a kazánok feletti felépít
mények 60 cm-rel alacsonyabbra építését, illetve az eredetileg tervezett három darab 
szimpla torpedóvető helyett két dupla torpedóvető beszerelését javasolták.133 

A rombolókra végül 1911. június 13-án kötötték meg a szerződést, jóval később, mint 
a csatahajóra és a cirkálókra. A késedelem oka elsősorban az volt, hogy amíg a többi 
hajó a haditengerészet tervei szerint készült, a rombolók a Danubius saját tervei alapján, 
és a szerződést csak a műszaki bizottság módosításainak elfogadása után kötötték meg a 
gyárral. A szerződés a következő szállítási határidőket írta elő: 1. romboló: 1913. február 
28., 2. romboló: 1913. március 31., 3. romboló: 1913. április 15., 4. romboló: 1913. áp
rilis 30., 5. romboló: 1913. május 15., 6. romboló: 1913. május 30. 

A hajótestek és a gépek ára az első három romboló esetében egyenként 2 250 000 ko
ronára, a második három esetében pedig 2 200 000 koronára rúgott.134 A hajók neve ké
sőbb a számozás sorrendjében a következő lett: TÁTRA, BALATON, CSEPEL, LIKA, 
TRIGLAV és ORJEN. Az első hajó neve után az osztályt TÁTRA-osztálynak nevezték el. 

A végleges terveket és számításokat a Danubius 1911. szeptember 28-án mutatta be a 
tengerészeti műszaki bizottságnak. A vontatási kísérletek azt mutatták, hogy a hajók há
tulját 2,3 méterrel meg kell hosszabbítani. A Danubius ígéretet tett a hosszanti szilárdság 
növelésére is, ugyanakkor a 7 cm-es lövegek számát hatra növelték. Ismét vita támadt a 
gyár és a bizottság között, mivel vízkiszorítási számításaik elütöttek egymástól, a Danu
bius 853 tonnát, a bizottság pedig 866 tonnát hozott ki. A műszaki bizottság az eredeti 
tervkiíráshoz képest megnövekedett vízkiszorítás ellensúlyozására 18 000 Le-ről 19 000 
Le-re emelte fel az elérendő gépteljesítményt.135 

Az építés megkezdését a tervek körüli viták mellett az is hátráltatta, hogy a Porto Ré-i 
üzem, akárcsak a bergudi, nem készült el időben. A Portó Ré-i gyár 1911. április végén 
még csak 80 %-os készültségi állapotban volt.136 Az első hajó, a TÁTRA építését 1911. 
október 19-én kezdték meg. Az évben még egy romboló, a CSEPEL építése kezdődött 
meg, november 6-án. 1912. május 12-én a haditengerészet a Bergudi gyár mellett a porto 
réi üzemet is megvizsgálta. A vizsgálatot végző bizottság döntése alapján a haditengeré
szet kifizette az első két hajó harmadik, és a második két hajó második részletét, hajón
ként 200 000 koronát.137 

Az első építési problémák a Resicában megrendelt turbinaalkatrészekkel adódtak. Ezt a 
rendelést teljesen törölni kellett, mivel az év végéig leszállított alkatrészek mindegyike se
lejtnek bizonyult. A műszaki bizottság a Skodát jelölte ki az alkatrészek elkészítésére, és a 
késedelem következményeit a Danubiusra hárította, felhívva a gyárat a határidő feltétlen 
betartására.138 A turbinákkal sem értek véget a bajok. 1912 decemberében géppróba köz
ben tönkrement a TÁTRA jobb oldali turbinája, mivel futó és állókerekei összesültek. A 
problémák miatt a gyárba kellett utaznia a licencadó AEG egyik mérnökének.139 
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A TATRA romboló. 
(Biker 1990., 113. o.) 

A hajók sok alkatrésze jóval nehezebbre sikerült az eredetileg tervezettnél. Az elekt
romos rendszer esetében ez 5 548 kg-ot jelentett. A tengerészeti osztály emiatt erős nem
tetszésének adott hangot, főként azért, mert a gyár nem értesítette időben erről.140 Az 
elektromos rendszer ára is eltért a tervezettől: végül hajónként 5 395 koronával került 
többe.141 Az utolsó hajó, az ORJEN építése 1912. szeptember 4-én kezdődött. Az elsőt, 
a TÁTRÁ-t 1912. november 5-én bocsátották vízre, több mint egy évvel az építés meg
kezdése után, ami ekkora hajónál nem jelent túl jó teljesítményt. A TÁTRA átvétele a 
már említett turbinaprobléma miatt sokat késett. Átvételi próbajáratát csak 1913. au
gusztus 24-én lehetett megtartani, az eredeti határidőhöz képest 6 hónap késedelemmel. A 
hajó 20 560 Le teljesítmény mellett 32,59 csomós sebességet ért el. A BALATON-t októ
ber 28-án, a CSEPEL-t december 29-én vette át a haditengerészet. Az előbbi 32,9 csomós, 
az utóbbi 32,98 csomós sebességet ért el.142 

A TÁTRA végleges átvételére 1913. október 12-én került sor. Az átvételi bizottság 
nem túlságosan hízelgőén nyilatkozott a hajóról. Kifogásolták, hogy az eredeti terveken 
sok minden nem szerepelt, amit később beépítettek. Ráadásul maguk a tervek nem min
denütt voltak mérethelyesek, ezen kívül a szegecselés minőségét sem tartották a legjobb-
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nak. A Danubius válaszul közölte, hogy az előzetes tervektől való esetleges eltérés ter
mészetes, mivel a részkonstrukciók aprólékos tervezése csak később következik, ami 
módosíthat-a korábbi terveken. A késedelemre csak annyit válaszolt, hogy eladdig a gyár 
minden megrendelt hajót leszállított.143 

1913. december 29-én, a szerződésnek megfelelően, a TÁTRÁ-t és a BALATON-t be
dokkolták Polában, hogy megvizsgálják a hajótest deformációit. A hajótesteken a deformá
ció szabad szemmel is látható volt. A másik komoly problémát az jelentette, hogy a csa
vartengelyek 2,5-6 mm-t kotyogtak.144 Augusztusban már az osztály utolsó tagját is vízre-
bocsátották, de miután az Arzenál 1914. május 16-án jelentette, hogy az első három, már 
átvett hajó a tengelykotyogás következtében nincs hadrafogható állapotban, a haditengeré
szet elhalasztotta a másik három hajó átvételét.145 A Danubius ígéretet tett arra, hogy orvo
solják a problémát. A TÁTRA június-júliusban több próbautat tett 100 mm-rel megkurtított 
szárnyú hajócsavarokkal, ami megszüntette a problémát. A haditengerészet úgy döntött, 
hogy a CSEPEL kivételével minden hajót ilyen csavarral kell ellátni, bár az a sebesség 2-3 
csomós csökkenését okozta. A második három hajót végül a fenyegető háború miatt 1914. 
július 7-én illetve 11-én átvette a haditengerészet. A csavarok megkurtítása nem jelentett 
megnyugtató megoldást és a hajók 1914 decemberéig nem voltak hadrafogható állapotban. 
A Danubiusnak végül sikerült kidolgoznia a végső megoldást a csavartengely 1,25 méter
nyi meghosszabbításával, és jobb anyagból való elkészítésével. December 7-én a haditen
gerészet elrendelte az új csavartengelyek beépítését minden hajóba. A megkurtított csava
rok helyett az eredetivel megegyező újakat az Arzenál gyártotta le.146 

A hajók tengerállósága nem érte el a kívánt szintet, bár sokkal jobb volt, mint a 400 
tonnás rombolóké. A megerősítések ellenére a hajó hosszanti szilárdsága nem volt a 
legjobb, erősebb hullámzásban a hajók „mozogtak," 6-7-es szélben a sebességüket 10 
csomóra kellett csökkenteni, mert az átcsapó víz miatt a fegyverzetük gyakorlatilag 
használhatatlanná vált. Akárcsak a korábbi Danubius-gyártmányoknál, ezeknél sem volt 
megfelelő a nyílászárók és a fedélzeten futó elektromos vezetékek szigetelése, a térkép
szoba és a rádióskabin rendszeresen beázott.147 Mindezek mellett a hajók a lövegekkel 
való tüzeléskor meglehetősen instabilnak bizonyultak. A BALATON tüzérségi próbáján 
egy oldalsortűz alkalmával annyira megbillent, hogy a parancsnoki hídon elhelyezett na
vigációs asztal a tengerbe repült.148 

A felsorolt problémák ellenére a TÁTRA-osztály jól sikerült hajótípusnak számított, 
amit az is jelez, hogy az antant a háború után becses zsákmánynak tekintette, és az osz
tály megmaradt négy hajója olasz lobogó alatt a harmincas évek végéig szolgálatban állt. 
Egy osztrák vagy egy német hajógyárban hasonló hajókat minden bizonnyal gyorsabban, 
problémamentesebben és valamivel olcsóbban lehetett volna megépíteni, bár például a 
késedelemre eső kötbér miatt a haditengerészet végül kb. 6 %-kal kevesebbet fizetett a 
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szerződésben megállapítottnál. A Danubius és a magyar hajógyártás történetében azért is 
fontos helyet foglalnak el e hajók, mert ezek voltak a haditengerészet legnagyobb, telje
sen magyar tervezésű hadihajói. Az első világháború során a könnyűcirkálókkal együtt 
ezek voltak a haditengerészet legtöbbször harcba küldött egységei, a hat rombolóból 
kettő, a LIKA és a TRIGLAV akció közben el is süllyedt. A megmaradt négy hajót, mint 
említettük, a háború után Olaszország kapta.149 

A 250 tonnás turbinás torpedónaszádok 

Bár építésük nagyrészt már a háború ideje alatt folyt, röviden mégis említést kell ten
ni a 250 tonnás torpedónaszádokról, melyekből a Danubius 16 darabot épített. A hadi
tengerészet turbina-meghajtású torpedónaszád-pályázatára a Danubius két, egymástól 
teljesen eltérő ajánlatot adott be 1910 júniusában és júliusában.150 Az 191 l-es megálla
podásban csak 12 torpedónaszád megrendeléséről volt szó, és azok mind az osztrák ipar
nakjutottak. 1912 folyamán a haditengerészet úgy döntött, hogy a megépítendő torpedó
naszádok számát felemeli, és a négy újabb naszádot a Danubiusnál rendeli meg. 1912. 
május 11-én a Danubius újabb ajánlatot tett a torpedónaszádokra.151 A gyári tervekről a 
tengerészeti műszaki bizottság október 12-én meglehetősen kedvezőtlenül nyilatkozott, 
elsősorban, akárcsak a rombolóknál, a test nem kielégítő hosszirányú szilárdságát kifo
gásolta, emellett az első védfedélzet meghosszabbítását javasolta.152 1912. december 7-
én a tárgyalások megszakadtak, mivel a Danubius hajónkét 850 000 koronát kért, míg az 
STT az ott épülő hajókért csak 766 000 koronát. Miután a Kereskedelemügyi Miniszté
rium közbelépett, a gyár 800 000 koronára mérsékelte az árat, ezután 1913 februárjában 
megállapodás született immár 16 hajó megépítéséről.153 Az ekkora méretű megrendelés
ben fontos szerepet játszott, hogy a haditengerészet az előző hónap végén az eredetileg 
Magyarországnak szánt tengeralattjáró-megrendelést a német Germania gyárnak juttatta. 
A tengeralattjárókon elvesztett kb. 15 millióért ez a 12,8 milliós megrendelés kárpótolta 
a magyar ipart. E megrendelésre azért is szüksége volt a haditengerészetnek, mert már 
körvonalazódott egy újabb rendkívüli hitel terve, és annak elfogadása érdekében kedvé
ben kellett járni a magyar iparnak és a magyar politikusoknak. 

Az összesen 27 egységből álló sorozatból 8 db (a 74 T - 81 T) a STT-nek, 16 db (a 
82 F - 97 F) a Danubiusnak, 3 db (a 98 M - 100 M) pedig a CNT-nek jutott. A 82-86., a 
92. es a 94-96. számú naszád Porto Ré-ben, a többi Bergudiban épült. A három gyárban 
készült hajók mind külsőleg, mind belsőleg eltértek egymástól, mivel a gyárak saját ter
vei alapján készültek. A trieszti hajók egykéményesek, a fiumei és a monfalconei hajók 
kétkéményesek voltak, a triesztiek Parsons-, a fiumeiek AEG-, a monfalconeiek pedig 
Melms-Pfenninger-turbinákkal épültek. Az első hajó, a 82 F építését a gyár 1913. októ-

149 A hajók a következő új neveket kapták: TÁTRA - FASANA, BALATON - ZENSON, CSEPEL - MUGGIA 
ORJEN - POLA később ZENSON. 
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ber 13-án kezdte el, és 1914. augusztus 11-én bocsátotta vízre. Az utolsó hajó, a 97 F 
építését 1915. március 5-én kezdték meg, és 1916. augusztus 20-án bocsátották vízre. Az 
első hajót, a 83 F-et 1915. augusztus 7-én vette át a haditengerészet, az utolsót, a 97 F-et 
pedig 1916. december 22-én. 

Bár a naszádok építése már 1913 októberében megkezdődött, a haditengerészet a 16 
hajóra csak 1914. március 8-án kötötte meg a hivatalos szerződést.154 A naszádok építése 
jó ütemben zajlott, bár nem a lehető leggyorsabban, ezt azonban a háborús körülmények 
és az anyaghiány magyarázta. Egy haditengerészeti bizottság 1917 márciusában összeha
sonlította a három gyárban készült hajókat. A bizottság a Danubius gyártmányait jobb
nak ítélte a STT hajóinál, a kazánok és a gépek tekintetében a magyar naszádokat tartot
ták a legjobbaknak: a kazánok hatásfoka és a gépek átlagos teljesítménye a Danubius-
hajók esetében volt a legmagasabb. Öt fiumei naszád teljesítménye meghaladta a 6 000 
Le-t az előírt 5 000 helyett, a 93 F-é pedig elérte a 7 000 Le-t. A 88 F és a 93 F sebessé
ge 2 csomóval meghaladta az előírt 28,5 csomót, míg az osztrák hajók egyike sem lépte 
túl a 29,2 csomós sebességet. A trieszti hajók turbináival emellett rendkívül sok meghi
básodás is történt.155 

A Danubiusnál épült naszádok mindegyike túlélte a háborút és igen kapósnak bizo
nyultak a háború után. A cirkálók és a rombolók mellett ezek a hajók jelentették a Danu
bius legnagyobb „exportsikerét." A hajókat Görögország, Jugoszlávia, Portugália és 
Románia kapta,156 sokuk a második világháborút is végigszolgálta, egyikük pedig Ro
mániában egészen 1962-ig szolgálatban állt. 

Az 1914. évi rendkívüli hitel 

Habár e tanulmány 1914-ig kívánja bemutatni a magyar tengeri hadihajógyártás tör
ténetét, mégis szót kell ejteni az 1914-ben megszavazott rendkívüli hitelről, annak hajó
építő programjáról és a hitel felosztásáról. 

Alig másfél évvel az 1911. évi rendkívüli hitel megszavazása után, még mielőtt a 
flotta első dreadnought) a szolgálatba állt volna, 1912 októberében Rudolf Montecuccoli, 
a haditengerészet parancsnoka két újabb dreadnought építését javasolta az apró és kiöre
gedett MONARCH-osztály két régebbi tagjának (MONARCH, WIEN) felváltására. A 
tervet Ferenc Ferdinánd is támogatta. A trónörökös 1913 márciusában az új haditengeré
szeti parancsnokot, Anton Haust egy újabb dreadnought-osztály, immár négy hajó meg
építésére sürgette. Ferenc Ferdinánd mindenképpen keresztül akarta vinni a tervet, ha 
másképp nem, akkor akár ismét törvénytelen módon, ahogy Montecuccoli tette 1909-
1910-ben.157 A Creditanstalt, a STT, a Škoda és Witkowitz ismét szívesen vállalkozott 
volna az építés saját kockázatra történő megkezdésére, már a szükséges pénzeszközök 

134 MOL Z 429 18. es. 131. t. 
155 MOLZ42918.es. 131. t. 
156 A 16 hajót a következőképpen osztottak fel: Jugoszlávia: 87., 93., 96., 97.; Románia: 82-84.; Portugá

lia: 85., 86., 88-91.; Görögország: 92., 94., 95. A FULGERUL-nak átkeresztelt ex 84. útban Románia felé a 
Boszporuszban elsüllyedt. 

157 Gebhardt, Louis A. Jr.: The Development of the Austro-Hungarian Navy, 1897-1914. Ph. D. disszertá
ció, Rutgers University, 1965. (a továbbiakban: Gebhardt) 252-253. o. 
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előteremtéséről is folytak tárgyalások. 1913 áprilisára a magyar kormány is tudomást 
szerzett a saját kockázatra történő építés tervéről. Teleszky János pénzügyminiszter áp
rilis 25-én éles hangú levélben tiltakozott ez ellen, kihangsúlyozva, hogy az eljárás a tör
vényhozás költségvetési jogának megsértése lenne, emellett kijelentette, hogy addig nem 
lesznek új dreadnoughtok, amíg a régiek költségeit nem fedezik.158 A trónörökös részéről 
rá nehezedő nyomás ellenére Haus nem vállalkozott a politikusok megkerülésére, és a 
közös minisztertanács elé tárta a tervet. Lukács miniszterelnök élesen tiltakozott ellene, 
és a lemondását helyezte kilátásba arra az esetre, ha a haditengerészet bármilyen hajó
megrendelést tenne.159 Május 7-én Lukács miniszterelnök levélben közölte Haus-szal, 
hogy nem támogatja a tervet, és hozzátette, a haditengerészetnek a hajógyárakhoz inté
zett bármilyen leiratát megrendelésnek minősíti.160 

Az új csatahajóosztály tervezési munkái már 1912 nyarán megkezdődtek. Ez teljesen 
természetes volt, hiszen a TEGETTHOFF-osztály előterveit is 1908-ban, a RADETZKY-
osztály első egységének szolgálatba állítása előtt kezdték kidolgozni. A tengerészeti osz
tály 1912. július 7-én kérte fel a Danubiust az új csatahajók specifikációjának kidolgozásá
ra.161 A Danubius 1913 elejére el is készítette a kért tervdokumentációt,162 amelynek az ad 
külön jelentőséget, hogy ez volt az egyetlen, önálló magyar konstrukciójú csatahajóterv, 
noha a végleges döntés során végül a haditengerészet által készítettet fogadták el. 

A jól haladó osztrák-magyar dreadnought-program ellenére a legfőbb mércének tekin
tett rivális olasz flotta ismét vezetésre állt, legalábbis ami a terveket illeti. Míg a Monarchi
ában négy 20 000 tonnás dreadnought épült, összesen 48 db 30,5 cm-es ágyúval, Olaszor
szágban egy 19 000 tonnás, és öt 22 500 tonnás építése folyt, összesen 77 db 30,5 cm-es 
ágyúval. Az olasz fölény ellensúlyozására és a technika fejlődése miatt (az angolok először 
bevezették a 34,3 cm-es ágyúkat, majd a 38,1 cm-eseket és a németek is 38 cm-es ágyúk 
bevezetésére készültek) az új csatahajókat a TEGETTHOFF-osztálynál jóval nagyobbra és 
erősebbre tervezték. Az ERSATZ MONARCH-osztályt (a hajókkal a MONARCH-
osztályt és a HABSBURG sorhajót kívánták leváltani) Franz Pitzinger, a haditengerészet 
vezető hajótervezője, Popper utóda tervezte. Az új csatahajók tervezett vízkiszorítása 
24 500 tonna volt, a haditengerészet úszódokkjával ugyanis maximum ekkora hajót tudtak 
megemelni, övpáncélja 310 mm, fegyverzete pedig 10 db 35 cm L 45 ágyú.163 Az új konst
rukció esetében Pitzinger visszatért Popper eredeti elképzeléséhez: a felső lövegtornyokban 
csak két-két löveget kívánt elhelyezni. Ez arra szolgált, hogy kiküszöböljék a TE
GETTHOFF-osztály legsúlyosabb konstrukciós hibáját, a túl magas súlypont miatti rossz 
stabilitást. Az új csatahajók egyébként harcértékben körülbelül a 1911-1912-ben építeni 
kezdett angol KING GEORGE V- és IRON DUKE-osztállyal voltak egyenértékűek.164 

158 KA MS/PK 1913.1-4/11 2295. 
159 Gebhardt 253. o. 
160 KA MS/PK 1913.1-4/11 2295. 
161 KA MS/PK 1912.1-4/11 2388. 
162 KA MS/PK 1913.1-4/11 1247. A Danubius által készített specifikáció főbb adatai: hossz: 167 m, vízki

szorítás: 24 560 t, övpáncél: 300 mm, teljesítmény: 32 000 Le, sebesség: 21 csomó. A tervek között a fegyver
zetről nem esett szó. 

1 Az ERSATZ MONARCH-osztály főbb tervezett adatai: hossz: 175 m, vízkiszorítás: 24 5001, övpáncél: 
310 mm, teljesítmény: 31 000 Le, sebesség: 21 csomó, fegyverzet: 10 db 35 cm-es, 14 db 15 cm-es ágyú. 

164 23 500, illetve 25 000 tonna, övpáncéljuk 305 mm, fö fegyverzetük 10 db 34,3 cm-es löveg, sebességük 21 cs. 
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Bár az új csatahajókat jóval erősebbre tervezték, mint az épülőfélben lévő olasz 
dreadnoughtokat, az olasz tervezőasztalokon akkor már egy még erősebb csatahajó rajzai 
feküdtek. A FRANCESCO CARACCIOLO-osztály165 tagjainak tervezett vízkiszorítása 
32 800 tonna volt, fegyverzetük pedig 8 db 38,1 cm-es ágyú. A cs. és kir. haditengeré
szetnek ennek ellenére meg volt az esélye arra, hogy - legalábbis átmeneti - lépéselőny
re tegyen szert az olaszokkal szemben, ugyanis az olasz és az osztrák hadihajógyártás 
teljesítmény-különbségét figyelembe véve, az ERSATZ MONARCH-osztály STT-nél 
épülő két tagja minden valószínűség szerint jóval hamarabb szolgálatba állhatott volna, 
mint a legelső olasz szupercsatahajó. 

Az új csatahajóosztály tervének a májusi közös minisztertanácson való negatív fo
gadtatása után Haus úgy döntött, hogy 1914-re nem tesz javaslatot új hajók építésére. 
1913 folyamán azonban több fontos változás következett be, és ennek következtében az 
új dreadnoughtok ügye a haditengerészet számára kedvező fordulatot vett. 1913-ban 
döntés született arról, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában megváltozik a pénzügyi 
év rendszere. A régi pénzügyi év egybeesett a naptári évvel, az új ellenben júliustól a 
következő év júniusáig tartott. Ennek következtében az 1914. év első fele pénzügyi 
szempontból csonka év lett. Az 1913 végén Bécsben összeült delegációk csak az 1914. 
év első hat hónapjáról döntöttek. Az első új rendszerű, 1914/1915-ös pénzügyi év költ
ségvetéséről az 1914 tavaszán Budapesten összeülő delegációknak kellett dönteniük. Ez 
a változás lehetővé tette, hogy az eredeti elképzeléssel szemben még 1914-ben a delegá
ciók elé vigyék az új csatahajókhoz szükséges hitel ügyét. 

A másik kedvező változást a magyar miniszterelnök-váltás jelentette. 1913 júniusá
ban Lukács Lászlót Tisza István követte a miniszterelnöki székben. Míg Lukács a flotta
fejlesztés következetes ellenfele és erősen fiskális szemléletű politikus volt, addig Tisza 
a haderő fejlesztésének elkötelezett híve, aki Magyarország elsőrendű érdekének tartotta 
a Monarchia nagyhatalmi helyzetének fenntartását, mert csak így látta biztosítottnak a 
magyar szupremácia fennmaradását a Kárpát-medencében. A Balkánon zajló háborúk 
csak tovább erősítették ebbéli meggyőződésében. A pénzügyi év rendszerének megvál
tozása miatt 1913 októberében ismét a közös minisztertanács elé került az új csatahajó
osztály ügye. Májussal ellentétben, elsősorban az új magyar miniszterelnök pozitív hoz
záállása miatt, az újabb rendkívüli hitel terve kedvező fogadtatásban részesült. A döntés 
szerint a szükséges hitelről tett javaslatot az 1914/1915-ös év költségvetéséről 1914 ta
vaszán Budapesten szavazó delegációk elé kellett terjeszteni. 

A haditengerészet által kért újabb rendkívüli hitel összege 426 836 000 korona volt, 
melyet a tervek szerint 1914/1915-től 1918/1919-ig folyósítottak volna, öt részletben. A 
hitelből a következő hadihajókat tervezte építeni a haditengerészet: 4 db 24 500 tonnás 
csatahajót (Schlachtschiff VIII, IX, X, XI; az elsőt 83 552 000, a többi hármat 81 552 000, 
összesen 328 208 000 koronáért), 3 db 4 800 tonnás cirkálót (Kreutzer K, L, M; összesen 
46 347 000 koronáért), 6 db 800 tonnás rombolót (összesen 20 147 000 koronáért) és 2 db 

Az osztály építését 1914-ben, az ERSATZ MONARCH-éval párhuzamosan, elkezdték, de a háborús 
anyag és kapacitáshiány miatt 1916-ban le kellett állítani. Az osztály tervezett tagjai a következők voltak: 
FRANCESCO CARACCIOLO, CRISTOFORO COLOMBO, FRANCESCO MOROSINI, MARCANTONIO 
COLONNA. A 212 méter hosszú hajókat 300 mm-es övpáncél, a lövegtornyokon 400 mm-es páncél védte volna, 
tervezett sebességük 70 000 Le mellett 25 csomó volt, fegyverzetük 8 db 38,1 cm-es és 12 db 15 cm-es ágyú. 
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520 tonnás monitort (összesen 4 884 000 koronáért), valamint egy élelmiszerszállító gő
zöst, 330 000 koronáért. Ez összesen 399 910 000 koronát tett ki. A fennmaradó közel 27 
milliós összegből főként szárazföldi építkezéseket és korszerűsítéseket terveztek, melyek 
közül a legnagyobb volumenű az Arzenál lőszerraktáraira fordítandó 13 000 000 korona 
volt. A haditengerészeti repülésre a hitelből 4 000 000 koronát szántak.166 

A hitel megszavazásának érdekében, akárcsak 1911-ben, a haditengerészetnek ismét 
meg kellett egyeznie a magyarokkal a megrendelések kvóta szerinti elosztásáról. A 
monfalconei CNT megjelenése, és az, hogy ez a gyár 191 l-ben megkapta a S AIDA cir
káló megrendelését, félelmet ébresztett a magyarokban, mivel attól tartottak, hogy az új 
csatahajók megrendelését a STT és a CNT kapja, a Danubius pedig kimarad a csatahajó
építésből. A félelmek azonban alaptalanok voltak, mivel a haditengerészet jól tudta, 
hogy megfelelő megegyezés nélkül a hitelt nem szavazza meg a magyar delegáció, mint 
ahogy azt a magyar kormány 1913 folyamán többször is kifejezésre juttatta.167 A meg
egyezés alapját a haditengerészet által kidolgozott tervezet képezte, mely Ausztriának 
juttatta 2 csatahajó, 2 cirkáló és az élelmiszerszállító hajó megrendelését, míg Magyaror
szágnak 2 csatahajó, 1 cirkáló, 6 romboló, 2 monitor és az összes tender megrendelése 
jutott. Ezek mellett Magyarországon rendelték volna meg az összes lőport, torpedót és 
vetőkészüléket, valamint a lövedékek és hüvelyek 50 %-át. Ausztriára jutott ugyanakkor 
az összes löveg- és páncélmegrendelés, valamint a szárazföldi építkezések. A megosztás 
ilyen módja esetén Magyarország részesedése 12 600 000 koronával maradt volna el a 
kvótától, ezt azonban kompenzálta volna a győri ágyúgyárnak jutó 6 000 000 koronás 
rendelés, illetve Witkowitz és a Škoda részéről a magyar vasiparnak juttatandó 
6 6000 000 korona értékű rendelés168 A Danubiusnak jutó két csatahajó az erős magyar 
nyomás eredménye volt, mivel a haditengerészet egyáltalán nem volt megelégedve a je
lentős késéssel vízre bocsátott SZENT ISTVÁN minőségével, sem pedig a Danubius 
csatahajó-építésben nyújtott teljesítményével. A Kereskedelemügyi Minisztérium és 
Szterényi József államtitkár már 1909-1910-ben a haditengerészet tudomására hozta, 
hogy Magyarország a jövőben, egy újabb csatahajóosztály esetén, már két hajó megren
delésére tart igényt.169 

A hitel elosztására a haditengerészet három variációt dolgozott ki, a hármas számú 
volt az, amelyben a Magyarországra jutó rész, a külföldi megrendelések levonása után, 
elérte a 36,4 %-ot: Ausztriára 266 384 784, Magyarországra 152 459 216 korona jutott. 
A valóságban Magyarország rosszabbul járt, ugyanis a különböző összegek ide-oda to
logatásával végül a megvalósuló arány a következő lett volna: 283 134 000 korona 
Ausztriának és 135 710 000 korona Magyarországnak, ez pedig csak 32,4 %-os magyar 
részesedést jelentett volna.170 Az 1911. évi rendkívüli hitel felosztásához képest az 1914. 
évi hitel felosztására a haditengerészet által készített tervezet jóval elnagyoltabb volt, és 
szinte az utolsó pillanatban, 1914 áprilisában készült el, alig egy hónappal a hitel ügyé
nek a delegációk elé kerülése előtt. Bár ennek nem találtam nyomát, a haditengerészet 

KA MS/PK 1914. XV-111 1035. 
KA MS/PK 1913. XI-4/9 582., KA MS/PK 1913.1-4/11 2295. 
KA MS/PK 1914. XV-7/7 1035. 
KA MS/PK 1909.1-4/9 2754, KA MS/PK 1909.1-4/9 2935. 
KA MS/PK 1914. XV-7/7 1035. 
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minden bizonnyal a legkedvezőbb, harmadik variánst mutatta be a Kereskedelemügyi 
Minisztériumnak. 

A haditengerészet költségvetése és a rendkívüli hitel májusban került a Budapesten 
ülésező delegációk elé. A költségvetés megszavazásakor a delegációk történetében 
egyedülálló helyzet jött létre: a haditengerészet nagy ellenségének tartott magyar delegá
ció gyorsabban és minden vita nélkül, mindössze negyed óra alatt szavazta meg a hadi
tengerészet költségvetését és a rendkívüli hitelt171 - pedig ez volt a haditengerészet törté
netében a legnagyobb összeg, amely a delegációk elé került - mint ahogy azt az osztrák 
delegáció, némi vita után, a szociáldemokraták ellenszavazatával, elfogadta.172 A magyar 
delegáció május 20-án, az osztrák delegáció május 28-án szavazta meg a hitelt, Otto 
Lecher osztrák delegátus szarkasztikus megjegyzése szerint a két delegáció szinte azon 
versenyzett, hogy melyik fogadja el hamarabb a haditengerészeti költségvetést.173 A ha
ditengerészet iránt az egész Monarchiában megnyilvánuló lelkesedés az egyébként cini
kus alaptermészetű Haust is derűlátásra hangolta a flotta jövőjét illetően. Haus az új 
csatahajóosztály első két hajójának a gerincfektetését 1914 szeptemberére illetve októbe
rére tervezte a trieszti STT-ben, illetve a Danubiusban. A tengerészeti parancsnok leg
főbb gondja egy időre - a SZENT ISTVÁN igen vontatott építése láttán - az osztály két, 
a Danubiusnál építendő hajójának sorsáért való aggódás lehetett, mivel ennél nagyobb 
teher nem nyomta a vállát. A viharfellegek azonban már gyülekeztek, és a szarajevói 
merénylet, majd a hadüzenet sokkal nyomasztóbb gondokat hozott és az új csatahajók 
sorsát először kétségessé tette, majd végül teljesen megpecsételte. 

A háború kitörése ellenére 1914 őszén elkezdődött a munka az első új csatahajón, de 
elsősorban anyag és kapacitás hiányában azzal le is kellett állni. A magyar Pénzügymi
nisztérium 1914 decemberi kérdéseire válaszolva a Közös Hadügyminisztérium 1915. 
január 2-án ismertette a flottaprogramban szükséges restrikciókat, melyek között első 
helyen állt az ERSATZ MONARCH-osztály törlése.174 A csatahajó testéből igen kevés 
készült el, azt is lebontották. Tüzérségéből néhány 35 cm-es ágyút a Škoda legyártott, 
közülük az egyik a lőpróbák közben felrobbant, egy másikat az olasz fronton vetettek be. 
A háború következtében az 1914. évi program hajóiból négy romboló és két monitor 
valósult csak meg. 

* 

A haditengerészettel kötött megállapodások után a Magyarországon megtett tengeré
szeti megrendelések legnagyobb részét a magyar hajógyártás kapta. A Whitehead-nél 
épült két tengeralattjáró kivételével 1907 és 1914 között minden megrendelés a Danubi
usnakjutott; a gyár éves bevételei a haditengerészeti megrendeléseknek köszönhetően az 
1906-os megállapodást követően több mint a kétszeresére nőttek. A gyár 1906-ban 

Közösügyi Bizottság, 1914. napló 211-217. o. 
StPD XLIX. Sess. 545-552. o. 
Sondhaus 230. o. 
KA MS/PK 1914. XV-7/7 4935. 
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7 400 000 koronás175 bevételt könyvelhetett el, 1907-ben az összeg 8 700 000 koronára 
növekedett, 1908-ban már 15 870 000, 1909-ben pedig 20 000 000 koronára ugrott. 
1910-ben némi visszaesés következett be, a bevétel akkor csak 14 100 000 korona 
volt.176 A fenti számok azt mutatják, hogy 1908-tól kezdve a gyár fő bevételét a tengeri
hadihajó-építésjelentette, mivel a folyami hajók gyártása a korábbi szinten stagnált, sőt 
némiképp csökkent is. Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy 1909-ben a bevétel kö
zel kétharmada a hadihajó-építésből származott. A Ganzzal való 191 l-es fúzió után a 
Ganz üzleti jelentései a hajógyártás folyamatos veszteségességéről számolnak be, a meg
adott termelési adatok azonban irreálisak és minden bizonnyal a tetemes nyereség eltit
kolását szolgálták.177 A Danubius bevétele a tengerihadihajó-gyártásból 1907 és 1911 
között 18 000 000 korona volt, az 191 l-es program és a később megrendelt 250 tonnás 
torpedónaszádok pedig már 62 000 000 koronás megrendelést jelentettek. A gyár előtt 
1914-ben fényes jövő állt, az 1914-es program tervezett megrendelései legalább 
80 000 OOOkoronás bevételt eredményeztek volna. 

Meg kell azt is vizsgálni, hogy a hadihajó-megrendelések milyen hatást gyakoroltak a 
magyar ipar más ágaira. A Danubius és az Államkincstár között kötött szerződés a Da
nubiust a hazai beszállítók előnyben részesítésére kötelezte. Az első megrendelések 
megtétele után máris fonák helyzet állt elő: amíg a haditengerészettel kötött megállapo
dás - amely lehetővé tette a magyar hadihajógyártást - a magyar iparnak adandó meg
rendelések számának és értékének növelésére jött létre, a megrendelések megszerzése 
után a Danubius érdekeivel éppen ellentétes volt ezen megállapodás szelleme. A megál
lapodás elvei és az Államkincstárral kötött szerződés alapján a Danubiusnak elvileg a le
hető legtöbb esetben magyar beszállítót kellett volna alkalmaznia, azonban ez szöges el
lentétben állt üzleti érdekeivel. A magyar anyagárak, illetve a Magyarországon is gyár
tott alkatrészek és berendezések árai magasabbak voltak, mint az osztrák árak, a külföldi 
árak pedig még az osztrákoknál is alacsonyabbak voltak. A Danubius a nagyobb profit 
elérése érdekében igyekezett minél több megrendelést Ausztriában, illetve külföldön 
megtenni, hogy az anyagköltségeket csökkentse. Erre annál is inkább szüksége volt, mi
vel a haditengerészet szabott árakon rendelte meg a hajókat, viszont a Danubius kényte
len volt magasabb fizetéseket adni, mint a konkurens STT, mert csak így tudott megfe
lelő szakember- és szakmunkásgárdát toborozni.178 

A Danubiust osztrák részről többször érte az a vád, hogy a megrendelések nagy részét 
porosz-német cégek kezére játssza, e vádak alól azonban a haditengerészet által lefoly
tatott vizsgálatok tisztázták a céget.179 Pontos kimutatást ismerünk arról, hogy a Danubi
us honnan és milyen értékben rendelt meg anyagokat a 6 romboló és a 10 torpedónaszád 
építéséhez. A gépekhez és a kazánokhoz Magyarországról 1 559 530, Ausztriából 
1 206 100, külföldről pedig 416 150 koronáért rendeltek anyagot, a rendelésekből így 

Szekeres József: Az újpesti hajóépítés története. I. In: Tanulmányok Budapest Múltjából, XIV. k. 1961. 
(a továbbiakban: Szekeres) 525. o. Szekeres ugyan ezt az összeget forintként adja meg, de a későbbi tényleges 
viszonyok ismeretében bizonyos, hogy valójában koronáról volt szó. 

176 Szekeres 528. o. 
177 Szekeres 528. o. 
178 A STT-ban a munkások az ausztriai munkások átlagkeresetének 88-90 %-át kapták. 
179 KA MS/PK 1911.1-4/6 488. 
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Magyarország 49 %-kal, Ausztria 37,9 %-kal, a külföld pedig 13,1 %-kal részesült.180 A 
hajótestekhez szükséges anyagok esetében az arányok a következőképpen alakultak: 
Magyarországról 1 110 412, Ausztriából 698 124, külföldről pedig 314 991 korona ér
tékben rendeltek. Ezekből a rendelésekből Magyarország 52,3 %-kal, Ausztria 32,9 %-
kai, a külföld pedig 14,8 %-kal részesült.181 Az 1907 és 1910 közötti időszakban a 
HERKULES mentőgőzös esetében hagyta leginkább figyelmen kívül a magyar ipart a 
Danubius. Az 1500 tonnás hajóhoz 450 tonna anyagot és felszerelést a haditengerészet 
engedélyével külföldről rendelt meg, Angliából hozta be a horgonyokat és a horgonylán
cokat, a kazáncsöveket, a két hajócsavart, a gőzkormányt, a kazán ventillációs berende
zéseit, a szivattyúkat, a kompresszort, a fényszórót, a WC-berendezéseket. Ezek nagy ré
szét a magyar ipar is gyártotta, de jóval drágábban. A Danubius nem titkolt célja az volt, 
hogy a haditengerészet által felajánlott limitált árat kompenzálja.182 A hazai ipar ilyen 
mérvű figyelmen kívül hagyása, bár az Államkincstárral kötött szerződéssel ellentétes 
volt, semmiféle retorziót nem vont maga után. A Danubius ezt a politikát, bár valame
lyest kisebb mértékben, 1911 után is folytatta. A közös hadügyminiszter és a magyar ke
reskedelemügyi miniszter 1914 júniusában figyelmeztette a gyárat, hogy tartózkodjon az 
engedély nélküli külföldi beszerzésektől.183 

180 KA MS/II. GG 1908. 47C/6 9198. 
181 

KA MS/II. GG 1910.47C/17 3818., 4268. 
KA MS/II. GG 1908. 47C/6 9372 

182 

183 KA MS/II. GG 1914. 29A/2 11341. 
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FÜGGELÉK 

MAGYAR HAJÓGYÁRAKBAN ÉPÜLT TENGERI HADIHAJÓK ADATAI1 

KAIMAN-osztályú torpedónaszádok 

Hossz: 56,0 m 
Szélesség: 5,5 m 
Merülés: 1,3 m 
Vízkiszorítás: 209-211 t 

1 db négyhengeres gőzgép 
2 db Yarrow-kazán 
Teljesítmény: 3 400 Le 
Sebesség: 26-27 cs 

4 db 4,7 cm L 33 á. 
3 db 45 cm TR 

A Danubiusnál épült KAIMAN-osztályú torpedónaszádok építési adatai 

Név Gerincfektetés Vízrebocsátás Szolgálatba állítás Elért sebesség 
TRITON 64 F 1907.07.26. 1908.07. 18. 1909. 03. 20. 26,39 cs 
HYDRA 65 F 1907.07.31. 1908. 10.11. 1909.01. 19. 26,2 cs 
SKORPION 66 F 1907.08. 14. 1908. 11. 15. 1909.01.22. 26,3 cs 
PHÖNIX 67 F 1908.01.07. 1909.01. 10. 1909. 08. 03. ? 

KRAKE 68 F 1908.06.02. 1909.02.07. 1909.09. 15. 26,03 cs 
POLYP 69 F 1908.07.27. 1909.04. 17. 1909. 09. 15. 25,89 cs 
ECHSE 70 F 1908. 10. 22. 1909. 05. 08. 1910.06. 15. 26,01 cs 
MOLCH 71 F 1908. 11.21. 1909. 07. 14. 1910.06. 15. 25,99 cs 
KORMORAN 72 F 1909.01. 13. 1909.07.31. 1910.03. 15. 26,58 cs 
ALK 73 F 1909.02. 12. 1909. 10. 02. 1910.06. 15. ? 

184 Azon hajók, illetve hajóosztályok adatai, melyeket 1914 előtt kezdtek építeni. A függelék a SZENT 
ISTVÁN adatait nem tartalmazza. 

— 98 — 



HUSZAR-osztályú rombolók 

Hossz: 68 m 
Szélesség: 6,2 m 
Merülés: 1,8 m 
Vízkiszorítás: 3901 

2 db négyhengeres gőzgép 
4 db Yarrow-kazán 
Teljesítmény: 6 000 Le 
Sebesség: 28,5 cs 

l d b 7 c m L 4 5 á . 
7 db 4,7 cm L 44 á. 
2 db 45 cm TR 

A Danubiusnál épült HUSZAR-osztályú rombolók építési adatai 

Név Gerincfektetés Vízrebocsátás Szolgálatba állítás Elért sebesség 
TURUL 1907. 07. 26. 1908. 08. 09. 1908.12.31. 28,72 cs 
PANDÚR 1907. 08. 02. 1908. 10. 25. 1909.01.31. 28,14 cs 
CSIKÓS 1908.02.21. 1909.01.24. 1909.11.16. 28,08 cs 
RÉKA 1908. 08. 13. 1909. 04. 28. 1909. 12. 31. 27,98 cs 
VELEBIŤ 1908. 11.05. 1909. 07. 24. 1909. 12. 31. 27,85 cs 
DINÁRA 1909.01.28. 1909. 10. 16. 1909. 12.31. 28,72 cs 

110 tonnás torpedónaszádok 

Hossz: 43,3 m 
Szélesség: 4,4 m 
Merülés: 1,45 m 
Vízkiszorítás: 115 t 

1 db négyhengeres gőzgép 
2 db White-Foster-kazán 
Teljesítmény: 2 600 Le 

2 db 4,7 cm L 44 á. 
2 db 45 cm TR 

A Danubiusnál épült 110 tonnás torpedónaszádok építési adatai 

Szám Gerincfektetés Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 
VII. 1909. 07. 13. 1909. 12.30. 1910. 07. 29. 
VIII. 1909.08.11. 1910. 02. 24 1910. 05. 20. 
IX. 1909. 08. 28. 1910. 03. 22. 1910. 05. 20. 
X. 1909.10.01. 1910. 05. 14. 1910.07. 13. 
XI. 1909. 10. 23. 1910. 05. 24. 1910.12.31. 
XII. 1909.11.10. 1910.05.31. 1911.05.23. 
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HERKULES műszakimentő-gőzös 

Hossz: 64 m 
Szélesség: 10,3 m 
Merülés: 4 m 
Vízkiszorítás: 1500 t 

2 db háromhengeres gőzgép 
4 db kazán 
Teljesítmény: 1875 Le 
Sebesség: 14,7 cs 

TÁTRA-osztályú rombolók 

Hossz: 84,0 m 
Szélesség: 7,8 m 
Merülés: 2,5 m 
Vízkiszorítás: 8501 

2 db AEG-gőzturbina 
6 db Yarrow-kazán 
Teljesítmény. 20 500 Le 
Sebesség: 32,5 cs 

2 db 10 cm L 50 á. 
6 db 7 cm L 50 á. 
4 db 45 cm TR 

A TATRA-osztályú rombolók építési adatai 

Név Gerincfektetés Vízrebocsátás Szolgálatba állítás Elért sebesség 
TÁTRA 1911.10. 19. 1912. 11.5. 1913. 10. 18. 32,59 cs 
BALATON 1911. 11.06. 1912.11.16. 1913.10.28. 32,98 cs 
CSEPEL 1912.01.09. 1912. 12. 30. 1913.12.29. 32,90 cs 
LIKA 1912. 04. 30. 1913.03. 15. 1914. 07. 08. ? 

TRIGLAV 1912.08.01. 1913. 12. 22. 1914. 07. 08. ? 

ORJEN 1912. 09. 04. 1913. 08. 26. 1914.07. 11. ? 

A HELGOLAND és NOVARA cirkálók 

Hossz: 130,6 m 
Szélesség: 12,7 m 
Merülés: 5,2 m 
Vízkiszorítás: 3 445 t 

Övpáncél: 60 mm 
Fedélzet: 20 mm 
Felépítmény: 50 mm 
Lövegpajzs: 56 mm 

2 db AEG-gőzturbina 9 db 10 cm L 50 á. 
16 db Yarrow-kazán 6 db 53,3 cm TR 
Teljesítmény: 30 000 Le 
Sebesség: 27,3 cs 

A HELGOLAND és NOVARA építési adatai 

Név Gerincfektetés Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 
HELGOLAND 1911. 10.28. 1912.11.23. 1914. 08. 29. 
NOVARA 1912. 02. 09. 1913.02. 15. 1915.01.10. 
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250 tonnás torpedónaszádok 

Hossz: 58,5 m 
Szélesség: 5,8 m 
Merülés: 1,5 m 
Vízkiszorítás: 2661 

2 db AEG-turbina 
2 db Yarrow-kazán 
Teljesítmény: 5 000 Le 
Sebesség: 28,5 cs 

2 db 7 cm L 30 á. 
4 db 45 cm TR 

A Danubiusnál épült 250 tonnás torpedónaszádok építési adatai 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás Teljesítmény/sebesség '85 

82 F 1913. 10. 30. 1914.08. 11. 1916.08. 16. 6 162/27,85 
83 F 1913. 11. 17. 1914.11.07. 1915.08.07. ?/26,3 
84 F 1913. 11.27. 1914.11.21. 1916.11.02. 5 819/28,65 
85 F 1914.01.07. 1914. 12. 05. 1915. 12. 19. 5 742/28,73 
86 F 1914.01.26. 1914. 12. 19. 1916. 05. 23. 5 512/28,94 
87 F 1914. 03. 05. 1915. 03. 20. 1915.10.25. 5 720/26,89 
88 F 1914. 03. 07. 1915. 04. 24. 1915.11.30. 6 800/30,34 
89 F 1914. 05. 13. 1915.05.12. 1916.03.01. 5 540/24,89 
90 F 1914. 09. 09. 1915. 05. 28. 1916. 08. 08. 5 562/28,62 
91F 1914.11.24. 1915.06.21. 1916.07.11. 5 505/28,16 
92 F 1914.11.30. 1915. 09. 29. 1916.03.23. 6 150/28,47 
93 F 1915.01.09. 1915.11.25. 1916. 04. 16. 6 400/29,7 
94 F 1915.01. 19. 1916. 03. 08. 1916.06.17. 5 364/28,62 
95 F 1915.02.09. 1916. 06. 24. 1916. 09. 27. 5 793/28,63 
96 F 1915. 02. 24. 1916. 07. 07. 1916.11.23. 5 908/28,46 
97 F 1915.03.05. 1916. 08. 20. 1916.11.22. 5 905/28,23 

185 
A hajók effektív teljesítményét (WPS: Wellenpferdstärke = tengelyteljesítmény) a csavartengelyeken 

torzióméterrel mérték. A különböző mért sebességek oka a közel azonos teljesítményű hajók esetében elsősor
ban a időjárás volt, mivel nagyobb hullámzásban a hajók jóval lassabban haladtak. A 93 F például négy nap 
különbséggel egyszer 29,7 csomót, egyszer pedig 27,8 csomót teljesített, közel azonos teljesítmény mellett. A 
teljes 27 tagú sorozat leggyorsabb hajója 30,34 csomós sebességével a 88 F volt. 

— 101 — 



Az U V, U VI és U12 tengeralattjárók 
(A zárójeles adatok az U 12-re vonatkoznak) 

Hossz: 32 m 

Szélesség: 4,2 m 

Merülés: 3,9 m 

Vízkiszorítás: 240/273 t 

2 db benzinmotor 
(petróleummotor) 
2 db villanymotor 

Teljesítmény: 500/230 Le 
(800/220) Le 
Sebesség: 11,4/9,7 cs 
(10/8 cs) 

1 db 3,7 cm L 23 á. 

2 db 45 cm TR 
(+ 2db 35 cm TR) 

A Whitehead-nél épült Lake-típusú tengeralattjárók építési adatai 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 
U 5 1908. 04. 09. 1909. 02. 10. 1910.04.01. 
U6 1908.02.21. 1909.09. 12. 1910.07.01. 
U 12 1910 1911.03.14. 1911 

A Ganz-Danubius által 1912/1913-ban kidolgozott csatahajóterv 186 

Hossz: 167 m 
Szélesség: 29,2 m 
Merülés: 8,27 m 
Vízkiszorítás: 24 6501 

Övpáncél: 300 mm 
Barbett: 300 mm 
Felépítmény: 300 mm 
Orrpáncél 200-100 mm 
Fedélzet: 63-48-36 mm 

4 db AEG-turbina 
15 db Babcock-Wilcox-kazán187 

Teljesítmény: 32 000 Le 

Ez a terv azért érdemel különleges figyelmet, mivel ez az egyetlen önálló magyar csatahajó-terv, és 
mint ilyen, még nem került publikálásra. A tervekben a fegyverzetről nem esik szó, de a rajzok azt valószínű
sítik, hogy az egykéményes hajó fő fegyverzete azonos lett volna a később elfogadott Pitzinger-féle ERSATZ 
MONARCH tervezetével (10 db 35 cm-es ágyú, négy toronyban). 

187 
12 db szén-, 3 db olajtüzelésű kazán. 
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Mihály Krámli 

HUNGARIAN NAVAL WARSHIP PRODUCTION, 1907-1914 

Summary 

The establishment of Hungarian naval warship production in Fiume rested upon a political-
economical compromise concluded within the special, dualist political system of the Austro-
Hungarian Monarchy. After several years of struggle, the Hungarian government stroke a bargain 
with the Navy in 1904, in which the Navy pledged itself to grant the Hungarian industry a 36.4% 
share of its orders in the future. In the secret clause of the bargain the Navy promised an 'appropri
ate share' of small ship orders, in case a Hungarian naval shipyard was founded. On the basis of 
this clause, the Navy and the Hungarian Danubius shipyard reached a principal agreement on 2 
May 1905, concerning the orders of destroyers and torpedo boats. After the establishment of this 
bargain, Danubius acquired the former Howaldt shipyard in Fiume-Bergudi, which they developed 
with a building plot received from the state cost free. 

The Navy finally ordered 6 HUSZÁR class destroyers (390 t) and 10 KAIMAN class torpedo 
boats (200 t) from the new factory on 1 December 1906. The purchase price of the 16 ships was 
14,5 million Crowns. Since equipping the factory was a slow process, production could only be 
started in the summer of 1907. 18 July 1908 was a great day in the history of Danubius: torpedo 
boat TRITON, the first naval warship built there, was launched that day. Destroyer DINÁRA, the 
last ship of the series, was handed over to the Navy in November 1909. All the ships were eventu
ally delivered within the specified time. 

In 1908 the Navy ordered twelve 110-ton coast-defence torpedo boats, four of them from Hun
gary. As a result of strong Hungarian objection, the number of ships ordered was later increased to 
six. The amount of the order was 2,49 million Crowns. The boats were built between June 1909 
and May 1911 in the factory. Ships built at Danubius were produced in a slower process than 
Austrian ones and their fuel consumption was higher, too. 

As Hungarian political situation in 1910 did not render it possible to grant the credit the Navy 
claimed, Danubius was under the threat of being left without orders. Thus the factory had to accept 
the order of the technical-salvage-vessel HERKULES at a limited price of 1 075 000 Crowns. The 
1500-ton ship was built during 1910, but owing to capstan problems, it had to be repaired many 
times in 1911. 

In another Hungarian shipyard, Whitehead in Fiume, two submarines were built at the same pe
riod. In the factory famous for its torpedoes, the 240-ton U 5 and U 6 were produced in 1908-1909, 
on the basis of American plans, altogether for 2,7 million Crowns. On account of several break
downs, they were only put into service in 1910. The background of the technical defects was not so 
much the factory having been unprepared, as the primitiveness of submarine technology of the time. 

At the beginning of 1911, the Austrian and Hungarian delegations finally voted for the long 
awaited 312 million Crown credit for the Navy. In the course of the credit's distribution, the orders 
for one dreadnought out of four, two cruisers out of three, and all of the six modern destroyers 
were allocated to Hungarian industry. The study does not deal with the Hungarian-built battleship 
SZENT ISTVÁN, as a separate work has been published on the topic. 

Besides the battleship, two 3500-ton cruisers meant the largest orders for Danubius. They cost 
7,4 million Crowns each. The production of the ships later named HELGOLAND and NOV ARA 
was considerably delayed owing to the factory having been unprepared on the one hand, and to the 
defective parts produced by the ironworks in Resica, on the other. The Navy took over 
HELGOLAND in August 1914 eventually, which was a delay of 33 weeks. In the case of NOVA-
RA, where the delay was 39 weeks, taking over took place in January 1915. The cruisers, apart 
from the significant delay, met the requirements of the Navy. 

According to the 1911 bargain, all six 800-ton destroyers were ordered from Danubius. These 
ships had already been built to the plans of the factory, thus these were the first original Hungarian 
warship designs. The cost of the hull and the machinery was 2,25 million Crowns per ship. 
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Production was delayed, as the factory unit in Porto Re, where the destroyers were to be made, 
was not ready in due time, and turbine parts made in Hungary turned out to be defective, as well. 
The first three ships of the class were taken over by the Navy in October and December of 1913, 
with a delay of over half a year. Serious problems of the screw propellers and propeller-shafts 
emerged later. This resulted in the Navy's reluctance to take over the other three ships, which 
happened just before the war broke out. 

250-ton torpedo boats should also be mentioned. The Navy ordered a total of 27 pieces from 
this type, 16 of which were built at Danubius, for 800 000 Crowns each. These, just like cruisers, 
were produced to the factory's own plans. The production of torpedo boats began in October 1913, 
although an official contract was only signed on 8 March 1914. The Navy took over the first boat 
in August 1915, the last one in December 1916. 

In 1913, due to the growing competition in fleet development and the Balkan situation, the 
Navy brought forward the project of a new battleship class and an emergency loan. Even 
Hungarian Prime Minister István Tisza supported the notion. The agreement on the distribution of 
the 426 million Crown credit was similar to that of 1911. The share of Hungarian industry was two 
out of four 24 500-ton battleships, one out of three 4800-ton cruisers, all of the six 800-ton 
destroyers and two monitors. Both delegations voted for the credit in the Spring of 1914, a 
significant part of the project, however, had to be cancelled, due to the outbreak of the war. 

Mihály Krámli 

CONSTRUCTION DE NAVIRES DE GUERRE EN HONGRIE, 1907-1914 

Résumé 

La naissance de la construction de navires de guerre en Hongrie résultait d'un compromis 
politico-économique passé au sein du régime dualiste de la Monarchie austro-hongroise. En 1904, à 
l'issue d'un combat de plusieurs années, la marine maritime et le gouvernement hongrois ont conclu 
un accord dans lequel la marine maritime s'engageait à attribuer 36,4 % de ses commandes à 
l'industrie hongroise. Selon la clause secrète de l'accord, en cas d'ouverture d'un chantier hongrois 
de construction navale, la Hongrie bénéficierait d'une partie valable des commandes portant sur les 
navires de petites dimensions. Ainsi, le 2 mai 1905, il est né un accord de principe entre la marine 
maritime et le chantier naval hongrois Danubius sur une commande de contre-torpilleurs et de 
torpilleurs d'escadre. Après la conclusion de cet accord, le Danubius a racheté l'ancien chantier de 
construction navale Howaldt à Fiume-Bergudi qu'il a agrandi d'un terrain offert par l'État. 

Le 1er décembre 1906, la marine militaire a commandé au nouveau chantier naval six contre-
torpilleurs HUSZÁR (390 t) et dix torpilleurs d'escadre KAÏMAN (200 t) pour un prix total de 
14,5 millions de couronnes. Étant donné que l'équipement du chantier avançait lentement, les 
travaux n'ont commencé qu'en été 1907. Le 18 juillet 1908 fut un grand jour dans l'histoire du 
Danubius, celui de la mise à l'eau de son premier navire de guerre, le torpilleur d'escadre TRI
TON. Conformément au délai fixé, le dernier navire, le contre-torpilleur DINÁRA, a été livré à la 
marine militaire en novembre 1909. 

En 1908, la marine militaire a commandé 12 torpilleurs d'escadre de défense côtière de 110 
tonnes dont quatre à la Hongrie. En raison des protestations, la commande hongroise a été élevée à 
six navires pour un prix total de 2,49 millions de couronnes. Les escadres ont été construits entre 
juin 1909 et mai 1911. La durée de construction au Danubius était plus longue que celle des 
navires autrichiens, et les navires hongrois consommaient bien plus de carburants. 
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Comme la situation politique en Hongrie n'a pas permis d'accorder le crédit demandé en 1910 
par la marine militaire, le Danubius risquait de rester sans commandes. Ainsi le chantier naval éta
it-il contraint d'accepter la commande du navire de sauvetage technique HERKULES à un prix li
mité (1,075 millions de couronnes). Ce navire de 1500 tonnes a été construit en 1910, mais des 
problèmes techniques au niveau du cabestan ont dû être souvent réparés en 1911. 

Dans un autre chantier naval de Hongrie, le Whitehead de Fiume, connu pour ses torpilleurs, 
deux sous-marins ont été construits (U5 et U6, 240 t) en 1908 et 1909, d'après des plans améri
cains pour un total de 2,7 millions de couronnes. En raison des nombreux incidents techniques, 
leur mise en service n'a eu lieu qu'en 1910. Les défaillances tenaient plutôt à l'état rudimentaire 
de la construction de sous-marins à l'époque qu'à l'impréparation du chantier. 

Début 1911, les délégations autrichienne et hongroise ont enfin voté pour la marine militaire le 
crédit tant attendu de 312 millions de couronnes. Selon la répartition de cette somme, l'industrie 
hongroise a obtenu la commande d'un dreadnought, de deux croiseurs et de six contre-torpilleurs 
modernes. La présente étude ne parle pas de la construction du bâtiment de guerre SZENT 
ISTVÁN, car celui-ci avait déjà fait l'objet d'un autre écrit. 

A part le bâtiment de guerre, ce sont les deux croiseurs de 3500 tonnes qui constituaient la plus 
grosse commande pour Danubius au prix de 7,4 millions de couronnes chacun. La construction des deux 
croiseurs, baptisés plus tard du nom de HELGOLAND et de NOV ARA a été beaucoup retardée. D'une 
part, en raison de l'impréparation du chantier naval, d'autre part des pièces défectueuses sorties de 
l'usine sidérurgique de Resica. Le HELGOLAND a été livré à la marine militaire avec un retard de 33 
semaines, alors que le NOV ARA avec 39 semaines, en janvier 1915. A part le non-respect des délais de 
livraison, les croiseurs répondaient aux normes de la marine militaire. 

Selon l'accord conclu en 1911, le Danubius a obtenu la commande des six contre-torpilleurs de 
800 tonnes. Ces navires, construits d'après les propres plans du Danubius, ont été les premiers 
bâtiments de guerre de conception hongroise. La coque et les machines coûtaient 2,25 millions de 
couronnes par navire. Les travaux n'ont pas pu commencer à temps, car le chantier de Porto Ré, 
lieu de construction des contre-torpilleurs, n'était pas encore opérationnel, et les pièces pour les 
turbines de fabrication hongroise se sont avérées défectueuses. Les trois premiers navires ont été 
livrés à la marine militaire avec un retard de plus de six mois en octobre et décembre 1913. En 
raison des défaillances graves au niveau de l'hélice et de l'arbre d'hélice, la marine militaire n'a 
voulu réceptionner les trois autres navires que juste avant la guerre. 

Il faut encore mentionner les torpilleurs d'escadre de 250 tonnes. La marine militaire en a 
commandé 27 au total dont 16 ont été construits au Danubius, pour 800 mille couronnes chacun. 
Les escadres, comme les contre-torpilleurs, ont été construits d'après les propres plans du Danubi
us. La construction des escadres a débuté en octobre 1913, cependant l'accord officiel n'a été 
conclu que le 8 mars 1914. La marine militaire a réceptionné le premier escadre en août 1915 et le 
dernier en décembre 1916. 

En raison de la montée de la course aux armements et de la situation dans les Balkans, en 1913 
la marine militaire a présenté un nouveau projet accompagné d'une demande de crédit. István Ti
sza, premier ministre hongrois, approuvait la conception. La répartition du crédit de 426 millions 
de couronnes s'est déroulée comme en 1911. L'accord signé prévoyait d'accorder à l'industrie 
hongroise deux bâtiments de guerre (sur quatre) de 24.500 tonnes, un croiseur de 4800 tonnes (sur 
trois) et les six contre-torpilleurs de 800 tonnes et les deux monitors. Au printemps 1914, le crédit 
a été voté par les deux délégations, mais la majorité du programme a dû être annulée à cause de 
l'éclatement de la guerre mondiale. 
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Mihály Krámli 

DIE UNGARISCHE KRIEGSSCHIFFPRODUKTION FÜR DIE MARINE ,1907—1914 

Resümee 

Die ungarische Kriegsschiffproduktion für die Marine in Fiume verdankt ihre Entstehung 
einem politisch-wirtschaftlichen Kompromiss, der innerhalb der eigentümlichen, dualistischen 
Staatseinrichtung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie geschlossen worden ist. Nach einem 
Kampf über mehrere Jahre wurde 1904 - auf ungarischen Druck hin - zwischen der Kriegsmarine 
und der ungarischen Regierung eine Vereinbarung getroffen, in der die Kriegsmarine versprach, 
dass die ungarische Industrie in Zukunft im Verhältnis der Quote (36,4 %) von den Bestellungen 
der Marine profitieren werde. In der geheimen Klausel dieses Vertrages versprach die Marine im 
Falle der Aufstellung einer ungarischen Meeresschiffswerft aus den Bestellungen der kleineren 
Schiffe einen „entsprechenden Anteil". Demzufolge wurde am 2. Mai 1905 zwischen der 
Kriegsmarine und der ungarischen Schiffswerft Danubius ein theoretisches Abkommen über die 
Bestellung von Zerstörern und Torpedobooten geschlossen. Im Anschluss an die Unterzeichnung 
dieses Abkommens kaufte die Werft Danubius in Fiume-Bergudi die ehemalige Schiffswerft 
Howaldt und erweiterte diese mit einem Grundstück, das sie kostenlos vom Staat bekommen hatte. 

Von der neuen Werft bestellte schließlich die Kriegsmarine am 1. Dezember 1906 sechs 
Zerstörer der Klasse HUSZÁR (390 T) und zehn Torpedoboote der Klasse KAIMAN (200 T). Der 
Preis der 16 Schiffe betrug 14,5 Millionen Kronen. Weil die Ausrüstung der Werft nur langsam 
voranschritt, konnte die Arbeit erst im Sommer 1907 begonnen werden. Der 18. Juli 1908 
markierte in der Geschichte der Werft Danubius einen großen Tag: an diesem Tag wurde das erste, 
hier gebaute Marinekriegsschiff, das Torpedoboot TRITON zu Wasser gelassen. Das letzte Schiff, 
der Zerstörer DINÁRA wurde der Kriegsmarine im November 1909 übergeben. Es gelang 
schließlich, die Schiffe praktisch bis zum festgesetzten Termin abzuliefern. 

Die Kriegsmarine bestellte im Jahre 1908 zwölf Stück Küstenverteidigungs-Torpedoboote von 
110 Tonnen, davon vier in Ungarn. Infolge des starken ungarischen Protestes wurde die Zahl der 
bestellten Schiffe später auf sechs erhöht. Die Summe der Bestellung betrug 2,49 Millionen 
Kronen. Die Boote wurden von der Werft zwischen Juni 1909 und Mai 1911 gebaut. Die, in der 
Werft Danubius gebauten Schiffe konnten langsamer fertiggestellt werden, als die österreichischen 
Schiffe; außerdem verbrauchten sie auch viel mehr Treibstoff. 

Nachdem die politische Situation in Ungarn im Jahre 1910 die Bewilligung des Kredites, der 
von der Kriegsmarine beantragt worden war, nicht ermöglicht hatte, lief die Werft Danubius 
Gefahr, ohne Bestellung zu bleiben. Die Werft musste demzufolge die Bestellung des technischen 
Bergungsschiffes HERKULES zu einem limitierten Preis von 1 075 000 Kronen akzeptieren. Das 
Schiff von 1500 Tonnen wurde von der Werft noch im Laufe des Jahres 1910 gebaut, doch 
benötigte es im Laufe des Jahres 1911 infolge von Spillproblemen noch öfters Reparaturen. 

Ebenfalls in einer ungarischen Werft namens Whitehead in Fiume wurden in diesem 
Zeitabschnitt zwei U-Boote gebaut. Die beiden U-Boote von 240 Tonnen, U 5 und U 6 entstanden 
1908 und 1909 aufgrund von amerikanischen Plänen für 2,7 Millionen Kronen in der Werft, die 
für ihre Torpedos berühmt ist. In Betrieb genommen wurden sie - aufgrund der vielen Betriebs
störungen - erst 1910. Im Hintergrund der technischen Probleme verbarg sich weniger das Unvor
bereitetsein der Werft, als viel eher die Unterentwicklung der U-Boot-Technik zur damaligen Zeit. 

Zu Beginn des Jahres 1911 bewilligten die österreichische und die ungarische Delegation 
endlich den langersehnten Kredit von 312 Millionen Kronen für die Kriegsmarine. Während der 
Aufteilung dieses Kredites bekam die ungarische Industrie die Bestellung über eines von den vier 
Dreadnought-Schiffen, über zwei von den drei Kreuzern und über alle sechs zeitgemäße Zerstörer. 
Das Schlachtschiff SZENT ISTVÁN, das in ungarischer Produktion entstanden war, wird in der 
Studie nicht behandelt, da über dieses Schiff bereits früher eine eigene Schrift erschienen ist. 

Neben dem Schlachtschiff bedeuteten die beiden Kreuzer von 3500 Tonnen die größte 
Bestellung für die Werft Danubius. Ihr Preis betrug jeweils 7,4 Millionen Kronen. Der Bau der 
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beiden Schiffe, die später auf den Namen HELGOLAND und NOV ARA getauft wurden, 
verzögerte sich ziemlich: teilweise infolge des Unvorbereitetseins der Werft, teilweise wegen den 
fehlerhaften Teilen der Eisenwarenfabrik in Resica. Die Kriegsmarine nahm die HELGOLAND 
schließlich im August 1914, mit einer Verspätung von 33 Wochen entgegen. Die NOV ARA erlitt 
eine noch größere Verspätung; sie wurde erst im Januar 1915, 39 Wochen nach Ablauf der Frist 
entgegengenommen. Die Kreuzer entsprachen jedoch - abgesehen von der bedeutenden Über
schreitung der Frist - den Vorschriften der Kriegsmarine. 

Infolge des Abkommens von 1911 bekam die Werft Danubius die Bestellung über alle sechs 
Zerstörer von 800 Tonnen. Diese Schiffe entstanden bereits aufgrund der eigenen Pläne der Werft, 
sodass diese die ersten, selbständig geplanten ungarischen Kriegsschiffe waren. Der Preis für die 
Schiffsrümpfe und Maschinen betrug pro Schiff 2,25 Millionen Kronen. Der Beginn des Baus 
verzögerte sich dadurch, dass die Werfteinheit von Porto Re, wo die Zerstörer zum Bau kamen, 
nicht rechtzeitig fertig geworden war. Außerdem erwiesen sich auch die Turbinenteile aus 
ungarischer Produktion zuerst als unbrauchbar. Die ersten drei Schiffe dieser Klasse wurden von 
der Kriegsmarine - mit einer Verspätung von mehr als einem halben Jahr - im Oktober und 
Dezember 1913 entgegengenommen. Später traten ernsthafte Probleme bezüglich der Schiffs
schrauben und Schraubenwellen auf, sodass sich die Kriegsmarine erst unmittelbar vor Ausbruch 
des Krieges bereit zeigte, die anderen drei Schiffe zu übernehmen. 

Erwähnt werden müssen noch die Torpedoboote von 250 Tonnen. Von diesem Typ bestellte 
die Kriegsmarine insgesamt 27 Stück, davon wurden 16 in der Werft Danubius gebaut, zum Preis 
von je 800 000 Kronen. Diese Boote entstanden - wie die Zerstörer - aufgrund der eigenen Pläne 
der Werft Danubius. Der Bau der Boote war schon im Oktober 1913 begonnen worden, obwohl 
der Vertrag erst am 8. März 1914 unterzeichnet wurde. Das erste Boot wurde von der Kriegs
marine im August 1915, das letzte im Dezember 1916 entgegengenommen. 

1913 hatte die Kriegsmarine - infolge des zunehmenden Flottenwettbewerbs und der Situation 
auf dem Balkan - den Plan einer weiteren Kriegsschiffklasse und eines weiteren außerordentlichen 
Kredits. Auch István Tisza, der Ministerpräsident Ungarns unterstützte die Idee. Über die 
Verteilung des Kredites von 426 Millionen Kronen entstand ein ähnliches Abkommen, wie im 
Jahre 1911. Die ungarische Industrie bekam die Bestellung über zwei von den vier Schlacht
schiffen von 24 500 Tonnen, über einen von den drei Kreuzern von 4800 Tonnen, über alle sechs 
Zerstörer von 800 Tonnen und über zwei Monitore. Im Frühling 1914 wurde der Kredit von beiden 
Delegationen bewilligt, der Großteil des Programms musste jedoch gelöscht werden, weil der 
Weltkrieg ausbrach. 

Михай Крамли 

ПРОИЗВОДСТВО ВЕНГЕРСКИХ МОРСКИХ АОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 1907-1914 ГГ. 

Резюме 

Производство венгерских морских военных кораблей в Фиуме смогло возникнуть 
благодаря политико-экономическому компромиссу, заключенному в рамках своеобразного 
дуалистского государственного аппарата Австро-Венгерской Монархии. После многолет
ней борьбы под давлением Венгрии в 1904 году между Военно-морским флотом и 
венгерским правительством было достигнуто соглашение, согласно которому Военно-
морской флот дал обещание на то, что в будущем венгерская промышленность будет 
получать заказы от Военно-морского флота в размере квоты (36,4 %). В секретной клаузуле 
этого соглашения Военно-морской флот давал обещание в случае создания венгерского 
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морского корабельного завода отдавать „соответствующую часть" заказов на более мелкие 
военные суда. На основании этого 2 мая 1905 года родилось принципиальное соглашение 
между Военно-морским флотом и венгерским кораблестроительным заводом Данубиус о 
заказах на строительство эскадренных миноносцев и торпедных катеров. После заключения 
этого соглашения завод Данубиус закупил в Фиуме-Бергуди бывший Ховальдтский 
корабельный завод, который был расширен за счет земельного участка, полученного 
безвозмездно от государства. 

Новому заводу в конце концов Военно-морским флотом 1 декабря 1906 года был дан 
заказ на строительство 6 эсминцев класса ГУСАР (водоизмещением 390 т.) и 10 торпедных 
катеров класса КАЙМАН (водоизмещением 200 т.). Закупочная цена 16 судов составила 
14,5 миллионов крон. Поскольку оснащение завода продвигалось медленно, к работе 
смогли приступить лишь летом 1907 года. 18 июля 1908 года - великий день в истории 
завода Данубиус: в этот день был спущен на воду первый морской военный корабль, по
строенный на заводе, торпедный миноносец ТРИТОН. Последнее судно - эсминец ДИНА
РА было передано Военно-морскому флоту в ноябре 1909 года. Корабли были поставлены 
заказчику практически в установленный срок. 

В 1908 году Военно-морской флот дал заказ на 12 штук береговых торпедных 
миноносцев водоизмещением 110 тонн, из них четыре судна были заказаны в Венгрии. Под 
воздействием энергичного сопротивления Венгрии число заказанных судов позднее 
увеличили до шести. Стоимость заказа составила 2,49 миллионов крон. Катера были 
построены заводом в период с июня 1909 года по май 1911 года. Построенные на заводе 
Данубиус корабли изготавливались медленнее, чем австрийские суда, кроме того они 
расходовали гораздо больше горючего. 

Поскольку политическое положение Венгрии не сделало возможным в 1910 году 
проголосовать за кредит, затребованный Военно-морским флотом, заводу Данубиус 
угрожала опасность остаться без заказов. Поэтому завод был вынужден принять лимитиро
ванный заказ стоимостью 1075000 крон на строительство инженерно-спасательных судов 
класса ГЕРКУЛЕС Корабль водоизмещением 1500 тонн завод построил еще в течение 1910 
года, но из-за проблем с домкратом это судно еще и в 1911 году часто нуждалось в ремонте. 

Также на венгерском военном судостроительноми заводе в этот период в фиумском 
ХУшЧепеаа1 были построены две подводные лодки. Сконструированные по американским 
проектам суда марки Й5 и 116 водоизмещением 240 тонн были построены в 1908-1909 годах 
на заводе, знаменитом своими торпедами, всего стоимостью на 2,7 миллионов крон. Спуск 
их на воду однако по причине серийных неполадок произошел только в 1910 году. 
Причиной технических неполадок была не столько неподготовленность завода, а скорее 
несовершенство техники строительства подводных лодок. 

В начале 1911 года австрийская и венгерская делегация в цонце концов проголосовали 
за долгожданный кредит для Военно-морского флота величиной в 312 миллионов крон. В 
ходе распределения этого кредита из четырех дредноутов Венгрия получила заказ на один, а 
из трех крейсеров ей было поручено строительство двух, и кроме того заказ на 
строительство всех шести современных эсминцев был переда венгерской промышленности. 
Настоящая статья не останавливается на строительстве дредноута СЕНТ ИШТВАН, по
скольку об этом ранее уже была опубликована отдельная статья. 

Наряду .с этим дредноутом самым большим заказом для завода Данубиус было строи
тельство двух крейсеров водоизмещением 3500 тонн. Цена этих крейсеров составляла 7,4 
миллионов крон каждый. Строительство кораблей, позднее названных ГЕЛГОЛАНД и НО-
ВАРА, потерпело сильную задержку, отчасти из-за неподготовленности завода, а отчасти 
по причине неисправных деталей, поставленных резикайским металлическим заводом. 
Корабль ГЕЛГОЛАНД в конце концов был принят Военнно-морским флотом в августе 1914 
года с запозданием в 33 недели. Спуск на воду корабля НОВ АРА был осуществлен с еще 
большим опозданием, он был принят заказчиком в январе 1915 года, спустя 39 недель по 
истечению срока сдачи. Несмотря на значительную задержку строительства эти крейсеры 
отвечали предписаниям Военно-морского флота. 
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В результате соглашения, заключенного в 1911 году, заказ на строительство шести 
эскдренных миноносцев водоизмещением 800 тонн достался заводу Данубиус. Эти суда 
строились уже по собственным проектам завода, таким образом они были ервыми вен
герскими военными судами, построенными по собственному проекту. Цена корпуса 
корабля и машин для каждого судна составляла 2,25 миллионов крон. Начало строительство 
кораблей задерживалось по причине того, что заводской цех в Порто-ре, где строились 
крейсеры, не был построен во-время, кроме того турбинные детали венгерского произ
водства оказались также бракованными. Первые три судна этого класса Военно-морской 
флот принял с опозданием более чем на полгода, в октябре и декабре 1913 года. Позднее 
возникли довольно серьезные проблемы с корабельными винтами и винтовыми осями, и по 
этой причине Военно-морской флот согласился принять остальные три судна только 
непосредственно перед началом войны. 

Необходимо также упомянуть еще и торпедные катера водоизмещением 250 тонн. 
Катеров такого класса Военно-морской флот заказал всего 27 штук, из них 16 судов 
строились на заводе Данубиус за 800000 крон за штуку. Торпедные катера, так же как и 
эсминцы строились по собственным проектам завода. Строительство катеров было начато в 
октябре 1913 года, хотя официальный договор был заключен только 8 марта 1914 года. 
Первый катер был принят Военно-морским флотом в августе 1915 года, а последний - в 
декабре 1916 года. 

В 1913 году Военно-морской флот, принимая во внимание возрастающую конкуренцию 
флотов, и по причине положения на Балканах, выступил с требованием о строительстве 
нового дредноута и с запросом на новый чрезвычайный кредит. Эта концепция была 
поддержана также премьером Внгрии Иштваном Тиса. Родилось соглашение о распре
делении кредита в 426 миллионов крон, аналогично как и в 1911 году. Венгерская судо
строительная промышленность получила заказ на строительство двух дредноутов из 
четырех (водоизмещением 24500 тонн), одного крейсера из трех (водоизмещением 4800 
тонн), всех шести эсминцев (водоизмещением 800 тонн) и двух мониторов. Обе делегации 
проголосовали за предоставление кредита, но большую часть программы пришлось 
аннулировать по причине начала первой мировой войны. 
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KÖZLEMÉNYEK 

VIDA ISTVÁN KORNÉL 

ABRAHAM LINCOLN ÉS AZ UNIÓ TÁBORNOKAINAK VISZONYA 
AZ ÉSZAK-AMERIKAI POLGÁRHÁBORÚBAN 

Az amerikai polgárháborúról folyó történetírói viták egyik fontos elemét képezik a 
katonai vezetés szerepét vizsgáló elemzések, amelyek különböző szempontok alapján 
hasonlítják össze az Unió és a Konföderáció politikai, illetve katonai vezetésének 
együttműködését. Sok történetíró vallja azt, hogy az Unió győzelme a konfliktus kezde
tétől fogva egyértelmű volt, s ennek megfelelően sorolják fel annak lehetséges okait. 
Ezen érvek között gyakran szerepel az is, hogy az Uniós hadsereg tábornoki kara jobban 
felkészültnek és tehetségesebbnek bizonyult, mint déli vetélytársai. Ezt vallja többek 
közt T. Harry Williams, aki szerint az északi tábornokok olyan képességekkel rendel
keztek, amivel déli vetélytársaik nem.1 Megjegyzendő, hogy a polgárháborúban 
Williams csupán Grantet, Shermant és Lee-t tartja igazán kiemelkedő katonai vezetőnek, 
s az északi katonai győzelem fő okát abban látja, hogy Grant - ellentétben déli vetélytár
saival - képes volt a korban uralkodó Jomini-féle stratégiai elvektől (bővebben 1. ké
sőbb) elszakadni. Grady McWhiney és Peny D. Jamieson hasonlóan negatív képet feste
nek a déli katonai vezetőkről, bár az egyéni felkészültség hiányosságain túl fontos szere
pet tulajdonítanak Észak és Dél eltérő kulturális tényezőinek is2. 

Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, hogy a polgárháború első három eszten
dejében nemcsak hogy alárendelt szerepet játszott az északi hadvezetés, hanem nehéz 
helyzetbe sodorta az Unió ügyét. Ez pedig azokat az előnyöket, amelyeket Észak gazda
sági-ipari fejlettsége és jóval nagyobb népessége nyújtott, maximálisan kiegyenlítette a 
Dél számára. Mindebben - főleg 140 esztendő távlatából visszatekintve - hibáztatható 
Lincoln elnök is, aki katonai ügyekben teljesen járatlan volt és időnként meglehetősen 
esetlegesen választotta ki parancsnokait, kiválasztottjai pedig szerencsétlen módon sorra 
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Észak hadvezetési problémái csak Ulys
ses Grant főparancsnoki kinevezésével oldódtak meg, aki nemcsak bizalmas alárendelt
jeivel - Shermannel és Sheridannel - tudott kiválóan együttműködni, hanem a végre
hajtó hatalom fejével is gyakorlatilag zökkenőmentes kapcsolatot tartott, ami nagyrészt 
annak volt köszönhető, hogy - mint azt a későbbiekben látni fogjuk - McClellantől elté
rően semmiféle politikai szerepet nem kívánt játszani addig, amíg a hadsereg köteléké
ben szolgált. Jelentős szerepet játszott ez Észak végső győzelmében, s - véleményem 
szerint - egyáltalán nem elhanyagolható az egyébként gyakran hangoztatott egyéb té
nyezők mellett. 

L. Williams, T. Harris: The Military Leadership of North and South. In: Why the North Won the Civil 
War (Ed. Donald, David), Baton Rouge, 1960. 23-48. o. 

2 
McWhiney, Grady - Jamieson, Perry D.: Attack and Die: Civil War Military Tactics and the Southern 

Heritage. Alabama University Press, 1987. 

— I l l — 



Az Elnök és a katonai vezetés katonai képzettsége és felkészültsége 

A hadseregben eltöltött katonai szolgálat sohasem számít rossz ajánlólevélnek, ami
kor valaki elnökválasztási kampányba kezd az Egyesült Államokban, s ez kiemelten igaz 
a XIX. században. Több elnöknek valóban jeles előélete volt az amerikai hadseregben.3 

Nagyhírű elődeivel ellentétben azonban Abraham Lincoln úgy került a Fehér Házba 
1861 márciusában, hogy sem említésre méltó kormányzási tapasztalatai nem voltak, sem 
pedig figyelemreméltó katonai sikereket nem ért el. Egyetlen kapcsolata a hadsereggel a 
Fekete Sólyom elleni háborúhoz (1832)4 köthető, amely során jelentkezett az Illinois-i 
Önkéntesek közé, s az alakulat tagjai testi ereje és közismert tájékozottsága miatt kapitá
nyukká választották. Lincoln önéletrajzában azt írta, hogy „életében még egyetlen siker 
sem töltötte el nagyobb elégedettséggel."5 A szolgálatban eltöltött három hónap azonban 
arra sem volt elegendő, hogy puskaport szagoljon és egyetlen indiánt sem látott. Egy ké
sőbbi beszédében tréfát is űzött ebből, kiemelve, hogy csak „vadhagymák ellen intéztek 
rohamokat, s véres harcot vívtak a moszkitókkal".6 

Lincoln annak ellenére sem választotta azt az utat, hogy katonai szolgálatának „ered
ményeiből" politikai tőkét kovácsoljon, hogy abban az időben a „lóháton érkező hősnek" 
könnyen egyenesen a Fehér Házba vezethetett az útja. Lincoln elismerte hiányosságait és 
a későbbiekben ennek megfelelő alázattal viselkedett katonai kérdésekben. 

Figyelemmel kísérte a mexikói háború eseményeit is és Polk elnök7 hibáiból felis
merte az ún. politikai tábornokok kinevezésének a veszélyeit, amit igyekezett elkerülni a 
polgárháború idején, bár a kinevezések pártpreferenciáktól való teljes függetlenítését ne
ki sem sikerült megoldania. Valódi tapasztalatokat azonban a stratégiáról és katonai tak
tika kérdéseiről nem szerzett. 

Ilyen háttérrel érthető, mennyire nehéz helyzetbe került Lincoln, amikor alig hat hét
tel beiktatása után kitört az amerikai történelem legvéresebb testvérháborúja, amelyben 
hivatalánál fogva neki kellett betöltenie az Uniós csapatok főparancsnoki posztját.8 Ész
revehető hátrányban volt, hiszen a Konföderáció elnöke, Jefferson Davis, komoly kato
nai múlttal rendelkezett, mivel West Pointban végzett, a mexikói háborút is végighar
colta és Franklin Pierce elnök9 hadügyminisztere volt 1853 és 1857 között.10 

3 Nagyrészt katonai előéletének köszönhette elnökségét többek között George Washington (1789-97), And
rew Jackson (1829-37), Zachary Taylor (1849-50) stb. 

Fekete Sólyom (1767-1838) sauk indián törzsfőnök nem fogadta el érvényesnek azt az 1804-es szerző
dést, amelyben a törzs vezetői a Mississippitől keletre fekvő területeiket az Egyesült Államoknak engedték át. 
1831-ben a Mississippi túlpartjára kényszerült húzódni, az Iowa folyó torkolatához, ám 1832 tavaszán mintegy 
kétszáz harcosával visszatért Illinoisba és megpróbálta visszafoglalni törzse ősi területeit. Az amerikai hadse
reg és Illinois állam milíciája 1832 augusztusára megtörte fegyveres ellenállásukat. 

Speeches, Letters, Miscellaneous Writings, Presidential Messages of Abraham Lincoln. Library of America. 
New York, 1989. 164. o. (A továbbiakban: Speeches) 

Idézi Neely, Mark E.: The Last Best Hope of Earth - Abraham Lincoln and the Promise of America. Har
vard University Press, 1995. 59. o. 

7 James K. Polk (1795-1849), az Egyesült Államok elnöke (1845-1849). 
Az Egyesült Államok Alkotmánya II. cikkének 2. paragrafusa kimondja, hogy „az Elnök az Egyesült Ál

lamok szárazföldi hadseregének és hajóhadának és az egyes államok milíciájának főparancsnoka." 
9 Franklin Pierce (1804-1869) az Egyesült Államok elnöke (1853-1857). 
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Az amerikai katonai oktatás intézményi központja a XIX. században kétségtelenül az 
1802-ben alapított West Point-i Katonai Akadémia (United States Military Academy) 
volt. Igaz ez annak ellenére, hogy számos más hasonló intézet működött szerte az or
szágban. A legrégebbi tradíciókkal a Virginiai Katonai Intézet - Virginia Military Insti
tute - (Lexington) és a Citadel (Charleston, Dél-Karolina) rendelkezett. A nyolc ilyen 
jellegű akadémia közül hetet rabszolgatartó államban alapítottak. West Point kiemelt 
szerepét a tisztképzésben azok a statisztikai adatok is mutatják, amelyek szerint a pol
gárháború hatvan jelentősebb ütközetéből ötvenötben West Pointban végzett parancsno
kok álltak mindkét oldalon az élen, míg a maradék ötben csupán az egyik fél seregeit ve
zették ebben az intézményben végzett tisztek. A Konföderáció 425 tisztjéből 146 végzett 
West Pointban, míg az Unió 583 tisztjéből 217. Semmiképpen sem elfogadható tehát az 
az állítás, hogy az északi tábornokok jobb intézményi képzésben részesültek volna mint 
déli társaik. Ráadásul, furcsa módon, az akadémia tantervében kevés hangsúlyt kapott a 
taktikai-stratégiai oktatás, ezért egy tiszt sikerességében sokkal nagyobb szerepet játszott 
egyéni rátermettsége, mint formális képzettsége, illetve az akadémián felmutatott ered
ményei.11 Az alábbi táblázat adatai is ezt szemléltetik. 

Név Évfolyam Évfolyamában elért helyezés 
Burnside, Ambrose 1847 18. 
Grant, U.S. 1843 21. 
Jackson, „Stonewall" 1846 17. 
Lee, Robert E. 1829 2. 
McClellan, George B. 1843 2. 
Sheridan, Philip Henry 1853 34. 
Sherman, W. Tecumseh 1836 18. 

Látható, hogy egyedül Lee esetében esett egybe a kiváló tanulmányi eredmény és a 
kiemelkedő harctéri teljesítmény, McClellanről - ahogyan azt a későbbiek bizonyítják -
ez nem mondható el. A politikai vezetéssel, különösképpen az elnökkel való együttmű
ködés képességét pedig, ami a polgárháborúban oly igen kiemelkedő szerepet kapott, 
semmiféle intézményben nem lehetett elsajátítani. 

Lincoln és McClellan: a legsúlyosabb konfliktus 
a politikai és a katonai vezetés között 

George Brinton McClellan feltehetően az Amerikai Hadsereg legellentmondásosabb 
parancsnoka volt a polgárháború idején. Mind kortársai, mind pedig a későbbi korok 
történészei roppant megosztottak megítélésében. Érdemes megvizsgálni, milyen szerepet 
játszott a hadiesemények alakításában, s miért romlott meg kapcsolata Lincoln elnökkel. 

Karrierjét illetően 1. Strode, Hudson: Jefferson Davis. (3 kötet) New York, 1955-1964. 
A kérdést illetően 1. James L Morrison, Jr.: „Educating the Civil War Generals: West Point 1833-1861." 

In: Military Affairs, Vol. 38,1974 október, 108-111. o. 
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McClellan 1826-ban született egy jómódú philadelphiai családban. Apja, aki a 
Jefferson Medical Centre-t alapította a városban, a legjobb magániskolákba járatta az 
egyébként is tehetséges fiút. Mindezeknek köszönhetően George volt mai napig az 
egyetlen, aki korengedménnyel, 13 éves korában nyert felvételt a West Point-i katonai 
akadémiára. Kiválóan végezte tanulmányait és évfolyamában végül a második helyen 
végzett. Ennek köszönhetően hadmérnöki feladatkört kapott, s részt vett a mexikói
amerikai háborúban is, ahol Pierre G. T. Beauregarddal12 együtt Winfield Scott tábornok 
vezérkara legfiatalabb és legígéretesebb ifjú tisztjének számított. Az Egyesült Államok 
megfigyelőjeként részt vett a krími háborúban. Elismerést vívott ki A hadművészet kézi
könyve című munkájával, a lovasság az ő tervei alapján készült nyergeket használta. Ké
sőbb egy vasúttársaság alelnöke, majd pedig az Ohio és Mississippi Vasúttársaság elnö
ke lett.13 1861 májusában, tehát 35 éves korában az Amerikai Hadsereg második tábor
nokának nevezték ki. 

A Bull Run14-nál elszenvedett első vereség (1861. július 21.) után az uniós csapatok
nak égető szüksége volt tehetséges parancsnokokra, s az előbbiek megmagyarázzák, mi
ért látszott Lincoln (és a politikai vezetés más tagjainak) szemében is McClellan az ide
ális személynek, s miért nevezte ki az elnök 1861. július 27-én a Potomac Hadsereg élé
re. A vereség hatására az északi katonák harci morálja a mélypontra zuhant, így 
McClellan feladata egyáltalán nem tűnt könnyűnek. 

A fiatal és rendkívül népszerű tábornokot szinte megváltóként üdvözölték a katonák, 
ami tovább erősítette egyébként is meglévő elbizakodottságát. Egyre inkább hasonlatos
nak vélte magát nagy példaképéhez, Bonaparte Napóleonhoz. Nem csoda, hogy a sajtó 
hamarosan „Kis Napóleonként" emlegette. Ez az önmagáról alkotott kép azonban egyre 
kevésbé tűrte a korlátokat és mások utasításait - származzanak azok katonai, vagy poli
tikai feljebbvalóitól. A Potomac Hadsereggel viszont valóban csodát tett, hiszen rövid 
hetek leforgása alatt újjászervezte, s harcképessé tette. Katonai rendőrséget alakított, 
vizsgálóbizottságokkal kiszűrte az alkalmatlan tiszteket, s komoly kiképzésnek vetette 
alá az újoncokat, katonává faragta őket. Ez volt az oka, hogy beosztottjai bálványozták, s 
valóban vitathatatlan érdemeket szerzett az Unió harcképességének javításában, bár -
mint ez hamarosan bebizonyosodott - ő maga nem volt képes ezt a gépezetet megfelelő 
hatékonysággal működtetni. 

Az Uniós Hadsereg főparancsnoka (General-in-Chief) azonban továbbra is Winfield 
Scott tábornok (1786-1866) volt, aki két háború hőseként, George Washington után, az 
Egyesült Államok második legnagyobb, élő katonai legendájának számított. Végighar
colta az 1812-14-es brit-amerikai és a mexikói-amerikai háborút is. Hetvenöt esztendős 
lévén azonban egészségi állapota csupán napi néhány órai munkára tette alkalmassá. 
McClellan minden tőle telhetőt elkövetett, hogy mellőzze Scottot: felettesét megkerülve 
közvetlenül Lincolnnal kommunikált, s intrikákkal próbálta meggyőzni az idős tiszt al-

12 Pierre G. T Beauregard tábornok (1818-1893), a Konföderáció egyik híres parancsnoka. Nevéhez fűző
dik a dél-karolinai Sumter-erőd lövetése és elfoglalása (1861. április 12-13.) 

13 
Sandburg, Carl: Abraham Lincoln. Budapest, 1965. 299-301. o. (A továbbiakban: Sandburg) 

14 Az ütközetet az északiak a Bull Run folyóról azonosítják, míg a déliek a folyó partján, Washingtontól 43 
km-re délnyugatra található virginiai városról, Manassasről. A csaták elnevezésének efféle kettőssége az ame
rikai polgárháború egészére jellemző. Eredeti szóhasználat szerint „First Bull Run," illetve „First Manassas." 
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kalmatlanságáról. Hamarosan szinte zsarolni kezdte az elnököt, azzal fenyegetődzött, 
hogy lemond, ha nem kap a Scotténál szélesebb körű jogosítványokat15. 

Lincoln egy ideig próbált közvetíteni a két tábornok között, azonban hamarosan be
látta, hogy változtatásokra van szükség. Tette ezt annak ellenére, hogy igen nagy tiszte
lője volt Scottnak, és korábban tökéletes összhangban dolgoztak együtt. 

November 3-án - közös megegyezéssel, megromlott egészségére hivatkozva - Lin
coln nyugdíjazta Scottot. Ebben a döntésben nem csekély szerepet játszott az a tény, 
hogy McClellan meggyőzte a republikánus szenátorokat: a hadsereg sikertelenségeiért 
szinte kizárólagosan Scottot terheli a felelősség. Scott azonban az ország katonai érde
keit szem előtt tartva maga is teljes mértékben támogatta McClellant, így a „Kis Napóle
on" lett az Uniós hadsereg főparancsnoka. Ez viszont egy pillanatig sem jelentette Scott 
korábbi érdemeinek csökkenését. Lincoln 1861. december 3-án a Kongresszushoz inté
zett szokásos éves elnöki üzenetében így fogalmazta ezt meg: „Mikor arra gondolok, 
milyen hűségesen, tehetséggel és briliáns módon szolgált a hazájáért, oly hosszú ideje, 
amikor még a ma élők közül sokan meg sem születtek, nem tudok másra gondolni, mint 
arra, hogy még mindig az adósai vagyunk."16 

Az elnök nem hagyta szó nélkül McClellan kinevezését sem: „Azt tartja a mondás, 
hogy egy rossz tábornok többet ér, mint két jó."17 Nem feltétlenül sértésnek szánta e 
megjegyzést - hiszen McClellanbe vetett bizalma akkor még töretlen volt - , hanem arra 
gondolt, hogy jobb, ha egy vezető koncepciója alapján irányítják a csapatokat, mint ha a 
tisztek rivalizálása belső feszültségeket szítana. Levélben figyelmeztette McClellant fela
data nehézségeire, azonban a tábornok válasza meggyőzőnek tűnt: „Megbirkózom vele."18 

Tényleges cselekedetei azonban egészen mást mutattak. Egyre bizonytalanabb lett, s 
állandó kibúvókat keresett arra hivatkozva, hogy az ellenség létszámfölényben van. Va
lójában októberben 120 000 katona állt rendelkezésére, míg Manassas környékén a déli
ek csupán 45 000 katonát tudtak felsorakoztatni. McClellan továbbá hagyta, hogy 
Munson's Hillnél a déliek ún. „kvéker ágyúkkal" napokig sakkban tartsák. (Feketére 
mázolt farönkök, melyek nagyobb távolságból, a tapasztalatlan szemeket megtévesztve, 
ágyúknak tűntek.) Ráadásul a hírszerzésben nem a hadseregre hagyatkozott, hanem a 
Pinkerton magándetektív ügynökséget alkalmazta, amely viszont valószínűleg a Konfö
derációnak is dolgozott. Tudatosan vagy dilettantizmusból a Pinkerton olyan adatokat 
szállított McClellannek, amelyek alátámasztották azt a téveszméjét, hogy a déli csapatok 
létszáma messze felülmúlja a Potomac Hadseregét. (Az ügynökség adatai két, két és fél
szeresen túlozták el az ellenséges csapatok létszámát)19. 

Az Uniónak hatalmas szüksége volt volna katonai sikerekre, „McC" (így nevezték 
McClellant a déli katonák) azonban továbbra sem cselekedett. „Minden csendes a Poto-
macnél" jelentette a napi sajtó egyre türelmetlenebbül. Október 21-én ráadásul újabb ve-

L. McClellan feleségéhez, Ellen Marcy McClellanhez 1861. augusztus 8-án és 9-én írott leveleit. Library 
of Congress, McClellan Papers, Series C, Container 7. 

Annual Message to Congress December 3, 1861. Speeches 294. o. 
17 Uo. 295. o. 

Idézi Nicolay, John G - Hay, John: Abraham Lincoln. A History. (10 kötet) New York, 1890. V. kötet. 33. o. 
Regan, Geoffrey: Hadászati balfogások. Budapest, 1993. 59. o.(A továbbiakban Regan: Hadászati) 
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reséget szenvedtek az északiak: Ball's Bluffnál Edward Baker ezredes 1700 katonájából 
49 elesett, 158 megsebesült, 714 pedig eltűnt, ráadásul az ezredes is az áldozatok között 
volt. A hadseregben megkezdődött a bűnbakkeresés. Zömmel republikánus tagokkal fel
állították a Háborús Vezetést Vizsgáló Együttes Bizottságot (Joint Committee on the 
Conduct of War, JCCW), Benjamin Wade20 elnökletével, amelynek fő célja az volt, hogy 
a Bull Runnál és a Ball's Bluffnál elszenvedett vereségek felelőseit megtalálja. A bizott
ság vád alá vette McClellan egyik beosztottját is, Charles P. Stone tábornokot, akit -
feltehetően ártatlanul - a déliekkel való kapcsolattartással vádoltak. McClellan előbb 
támogatta Stone-t, később azonban egyre inkább úgy érezte, hogy valójában ő a bizott
ság célpontja, így saját védelme érdekében inkább hagyta megbukni tábornokát. Félel
mei nem voltak teljesen alaptalanok. Ő maga demokrata volt (szemben a republikánus 
többségű bizottsággal), s 1861 előtt szoros kapcsolatokat ápolt déli tábornokokkal, többek 
között Joseph Johnstonnal (1807-1891) is, aki ellen most vonakodott hatékonyan fellépni. 
Sokak szemében ez felért az árulással. A republikánus vezetőkkel ellentétben Lincoln még 
támogatta McClellant, aki időt és türelmet kért tőle. Az elnök hadtudományi könyveket 
kölcsönzött a Kongresszusi Könyvtárból, autodidakta módon próbálva pótolni hiányossá
gait, hogy megérthesse McClellan indokait és segítségére lehessen. 

A tábornok azonban egyre leplezetlenebbül gyűlölte a republikánus politikai vezető
ket - köztük Lincolnt is. Feleségéhez írt levelében így fogalmazott: 

„El sem tudom mondani, hogy mennyire undorítanak ezek a nyomorult politikusok. [...] 
A kabinetben vannak a legnagyobb tökfejek, akiket életemben láttam. [...] Bates21 egy öreg 
bolond.[...] Az elnök nem más, mint egy jóhiszemű pávián. »Az eredeti gorilla.« "22 

Novemberben megtette azt is, hogy őt a szállásán személyesen felkereső elnököt és 
Seward külügyminisztert nem volt hajlandó fogadni, s azt üzente vissza, hogy már lefe
küdt. Lincoln azonban tűrte ezeket a sértéseket, mert úgy gondolta, hogy az Unió ügyé
nek szüksége van McClellan tehetségére: „Akár megtartom a lovát is, ha sikerekkel 
szolgál."23 Sikerekkel viszont továbbra is adós maradt a főparancsnok, mert nem volt 
hajlandó kockáztatni. Nem az ellenségtől félt, hanem a kudarctól, ezért jelentései alapján 
csapatai sohasem voltak teljesen készek. A felelősséget igyekezett mindig másra háríta
ni: „Az ellenség 3-4-szeres fölényben van, az elnök egy idióta..."24 Valójában saját csa
patai voltak kétszeres fölényben. 

1861-62 fordulóján McClellan belátta, hogy nem késlekedhet tovább. Akkor azonban 
újabb komoly konfliktus alakult ki közte és az elnök között, ugyanis a hadjáratot teljesen 
eltérő módon képzelték el. Lincoln elsősorban Washingtont biztosította volna és a szá-

2 Benjamin Wade (1800-1878) 1851-től 1869-ig Ohio állam szenátora, a Republikánus Párt radikális 
szárnyának egyik vezére. 

21 
Edward Bates (1793-1869) Lincoln igazságügy-minisztere 1861-64 között. Lemondott, mivel nem értett 

egyet az elnök háborús politikájával. 
22 

McClellan Ellen Marcy McClellanhez írott levele, 1861. nov. 17. Library of Congress, McClellan Papers, 
Series C, Container 7. Az „eredeti gorilla" utalás Charles Darwin 1859-ben megjelent A fajok eredete című munkájá
ra, amely az Egyesült Államokban is nagy vihart kavart. McClellan szemlátomást nem fogadta el Darwin téziseit. 

2 Az esetről több szerző is beszámol: Sandburg 301. o., Foote, Shelby: The Civil War: A Narrative. New 
York, 1958., 1963., 1974. 1. k. 143. o. (A továbbiakban: Foote) 

24 McClellan Ellen Marcy McClellanhez írott levele, 1861. nov. 2. Library of Congress, McClellan Papers, 
Series C, Container 7. 
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razföldön kívánt offenzívát indítani Richmond ellen, míg a hadsereg főparancsnoka bo
nyolult, kombinált tengeri-szárazföldi akciót tervezett, amely során csapatai a Rappahan
nock folyónál szálltak volna partra. Lincoln azért ellenezte ezt a tervet, mert bár ily mó
don McClellan valóban Johnston és Richmond közé került volna, Johnston viszont éppen 
„McC" és az északi főváros közé. Nem értett egyet azzal sem, hogy a tábornok inkább a 
területszerzésre koncentrált, ahelyett, hogy Johnston seregével kívánt volna mielőbb le
számolni. Lincoln 1862. január 27-én kiadta Egyes Számú Hadparancsát, amellyel véget 
szándékozott vetni McClellan tétlenségének és - szokatlan módon - maga jelölte ki az 
általános támadás időpontjának február 22-ét. A politikai és a katonai vezetés vitája mi
att ez az időpont sem volt tartható és egyre inkább megfigyelhető, hogy az elnök belefá
radt McClellan üres kifogásaiba, elvesztette bizalmát iránta és érvényesíteni kívánta az 
Alkotmány által személyére ruházott jogokat. 

A március 8-án kibocsátott Hármas Számú Hadparancsában Lincoln a JCCW javas
lata alapján négy alakulatparancsnokot nevezett ki, McClellan megkérdezése nélkül. 
Március 11-én a tábornokot ideiglenesen megfosztotta főparancsnoki pozíciójától, amit 
azzal magyarázott, hogy az így jobban tud a Potomac Hadsereg vezetésére összpontosí
tani. A hadsereg főparancsnoki tisztjét négy hónapra Lincoln személyesen töltötte be. 
Természetesen McClellan előtt sem maradt titok, hogy az elnök belé vetett bizalma 
megingott. A Fehér Házban tett látogatásáról így írt: „Az elnök nagyon gondterheltnek 
tűnt valami miatt és hamarosan azt mondta, hogy valami kellemetlen dologról akar ve
lem beszélni.[...] Azt mondta, olyan hír jutott a fülébe (és éreztette velem, hogy jól meg
alapozottnak tartja ezeket a híreszteléseket), hogy a hadműveleti tervem azzal az áruló 
szándékkal született, hogy elmozdítsam Washington védőit, kiszolgáltatva ezzel a fővá
rost és a kormányt.[...] Végül azonban elnézést kért tőlem."25 

Lincoln nehezményezte továbbá, hogy szerinte McClellan kevés katonát hagyott hát
ra a főváros védelmére (29 ezret számolt, míg a tábornok tévedésből 73 ezret). Bár e 
kérdésben feltehetően McClellannek volt igaza, mert a délieknek eszük ágában sem volt 
támadni, a sértett tábornok azonban arra sem vette a fáradságot, hogy saját álláspontja 
mellett érveljen. Az elnöknek azt a március 23-i döntését, hogy egy neki szánt 50 000 
katonából álló hadseregrészt átirányít a Shenandoah-völgybe26 és Észak-Virginiába, 
szintén az elnök és a republikánusok ellene indított, lejáratását célzó kampánya részének 
értékelte, hiszen így nagyobb az esélye, hogy kudarcot vall. Április 9-i levelében Lincoln 
kérdőre vonta: miért jelenti, hogy csupán 85 000 katonája van, miközben a Hadügymi
nisztérium beszámolója szerint 108 000 rendelkezik. Nyomatékosan hívta fel ismét a fi
gyelmét a cselekvésre: „Nélkülözhetetlen, hogy csapást mérjen az ellenségre. Ebben nem 
áll módomban segíteni Önnek.[...] Az ország meg fogja jegyezni, hogy jelenlegi habozá
sa a megerősített ellenséges állások ellen vonulni nem más, mint Manassas megismétlő
dései...] Cselekednie kell."27 

McClellan mégis habozott 55 ezres seregével megtámadni a Konföderációs csapato
kat Yorktownnál, noha azok csak 13 ezren voltak. Lincoln sürgetésére is csak annyit 

ZD McClellan's Own Story. (Ed. W.C. Prime) New York, 1887. 195-196. o. (A továbbiakban: McClellan's) 
A völgy kiemelt földrajzi fontosságát az adta, hogy dél-északi tájolása miatt ideális felvonulási útvonalat 

jelentett a hadviselő felek hadseregei számára. 
27 

Lincoln levele George B. McClellanhez. Speeches 314. o. 
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jegyzett meg feleségéhez írott levelében, hogy ha annyira akarja az elnök az áttörést, 
Jöjjön és próbálja meg ő maga."28 Johnston így időt nyert az északi hadvezetés lassúsá
ga miatt és május 3-4-én evakuálta csapatait. Ezzel - bár a déli erők megmenekültek - a 
kb. 100 000 fős északi sereg hat mérföldre megközelítette Richmondot. 

Az északiak helyzetét jelentősen rontották „Kőfal" Jackson sikerei a Shenandoah-
völgyben, amelyek méltán szerepelnek a hadtörténet legkiválóbb hadműveletei között, 
főként ami a gyorsaságot és a terep kihasználását illeti. Lincoln is elkövetett egy straté
giai hibát (McClellan szerint „kapitális baklövést"), ugyanis McDowell két alakulatát 
Richmond helyett Jackson ellen küldte, annak ellenére, hogy mind McClellan, mind pe
dig McDowell a döntés ellen foglalt állást. Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy 
valószínűleg hiába értek volna időben a déli fővároshoz, McClellan habozott volna be
vetni őket. 

Május 31-én a megsebesült Johnston helyett Robert E. Lee tábornok (1807-1870) ke
rült a Virginiai Hadsereg élére, s semmi sem mutatja jobban McClellan tájékozatlanságát 
mint az, hogy még örült is a cserének, mivel szerinte Lee „óvatos és gyenge a felelősség 
terhe alatt."29 A június 25-e és július l-e közötti ún. hétnapos csatában30 azonban megbi
zonyosodhatott tévedéséről. Továbbra is kifogásokat keresett, a sáros utakra, illetve tü
zérsége gyenge felkészítettségére hivatkozott. Stanton hadügyminiszternek küldött táv
iratában igyekezett kibújni a felelősség alól: „A lázadó erő állítólag 200 ezer fős (valójá
ban 90 ezres sem volt) [...] Ha a hadseregem megsemmisül az ellenség számbeli fölénye 
miatt [...] a felelősség terhe nem az én vállaimat nyomja majd, hanem azokét, akiket il
let."31 Bár győzött Mechanicsville-nél, továbbra sem támadott, sőt visszavonulást határo
zott el. Észak hiába aratott taktikai győzelmet, a stratégiai győzelem a délieké volt. 
McClellan vereséget szenvedett Gaines' Millnél, s roppant éles hangvételű táviratot kül
dött Washingtonba: 

„Elveszítettem ezt a csatát, mert a hadseregem túl kicsi volt.[...] Ha meg tudom men
teni, megmondom őszintén, hogy nem fogok köszönettel tartozni senkinek Washington
ban. Mindent elkövettek, hogy feláldozzák ezt a hadsereget," 32 

A felmentést csak úgy kerülhette el, hogy egy, a távirati irodában dolgozó ezredes ki
hagyta az utolsó két mondatot. Összesen mintegy 30 000 katona veszítette életét a „fél
szigeti hadjárat"33 ezen ütközeteiben, amely így csúfos kudarccal végződött az Unió 
számára. Ezzel gyakorlatilag véget ért a háború korlátozott szakasza, vagyis az a fajta 
hadviselés, amit McClellan is képviselt. 

Idézi McPherson, James M.: Battle Cry of Freedom. New York, 1988. 426. o.(A továbbiakban: 
McPhersori) 

29Footel.k.465. o. 
Richmond közelében 1862. június 25. és július 1. között összecsapás-sorozat zajlott (Mechanicsville, 

Gaines' Mill, Malvern Hill stb.), amelyeket összefoglaló néven „hétnapos csatának" nevezünk. Ezekben mind
két félnek mintegy 90-90 000 katonája vett részt. Lee-nek sikerült elérnie, hogy a McClellan vezette északiak 
ne vehessék ostrom alá a Konföderáció fővárosát. 

31 
Idézi McPherson 464. o. 

32 McClellan's 424-425. o. 
33 A hadjárat elnevezését az indokolta, hogy McClellan terve alapján a Chesapeake-öböl felől partraszálló 

északi csapatoknak a York és a James folyók alkotta „félszigeten" kellett volna előrenyomulniuk. 
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A tábornok viszonya az elnökkel ekkorra már érezhetően megromlott. Március 1 l-e 
óta Lincoln maga látta el a közvetlen főparancsnoki teendőket és egyáltalán nem állt 
szándékában visszaadni a posztot McClellannek, hanem július 11-én Henry W. „Old 
Brains" Halleck tábornoknak adta azt. Nem feltétlenül a hétnapos csatában szenvedett 
stratégiai veresége miatt döntött így, hiszen július elseje és harmadika között McClellan
nek írt levelei éppen azt bizonyítják, hogy úgy gondolta, a tábornok minden tőle telhetőt 
megtett a győzelem érdekében. Belefáradt azonban már abba, hogy minden alkalommal 
sürgetnie kellett a cselekvésre, arra, hogy támadja meg az ellenséget. McClellan azon 
kényszerképzete pedig, hogy az ellenség számbeli fölényben van vele szemben, ahhoz 
vezetett, hogy teljesíthetetlen nagyságú utánpótlás küldését követelte hadserege számára. 
1862 júliusában, amikor McClellan 50 000 fős utánpótlást kért, Lincoln azt mondta egy 
szenátornak: „Még ha tudnék is küldeni neki 100 000 embert, hamarosan felfedezné, 
hogy az ellenségnek 400 000 katonája van."34 Július végén döntés született arról, hogy 
kivonják a csapatokat a „félszigetről".35 

Több hadtörténész is úgy véli, hogy McClellan személye fontos kerékkötője volt az 
északi fölény megfelelő kibontakozásának. A tábornok egyértelműen a korlátozott had
viselés mellett foglalt állást, noha annak elégtelensége bebizonyosodott, s ebben világo
san felfedezhető az északi demokraták vonakodása attól, hogy sor kerüljön a Dél katonai 
megszállására. 

Sokan emiatt vádolták McClellant azzal, hogy kesztyűs kézzel bánik az ellenséggel. 
Mindezekre a legjobb bizonyítékként a tábornok 1862 júliusában írott levelét szokás fel
hozni, amelyben nem csak tanácsokkal szolgált az elnöknek a véleménye szerint köve
tendő politikáról, hanem a következőket írta: 

„A felkelés háború formáját öltötte magára. Mint ilyet, csakis a keresztény civilizáció 
legmagasabb elveinek megfelelően lehet vezetni.[...] Egyáltalán nem irányulhat a lakos
ság ellen, csak fegyveres erők és politikai szervezetek ellen. Sem a tulaj donelkobzás, sem 
a politikai kivégzések, sem az államok területi átszervezése, sem pedig a rabszolgaság 
kierőszakolt eltörlése nem képezheti megfontolás tárgyát."36 (Kiemelés tőlem - V. I. K.) 

Érdemes közelebbről megvizsgálni McClellan szavainak a hátterét, ugyanis e levél
ben már világosan körvonalazódott az a politikai irányvonal, amely végül, az 1864-es el
nökválasztáson, az északi demokraták elnökjelöltjévé tette a tábornokot. McClellan le
velében gyakorlatilag minden olyan fontosabb pont szerepel, amiben az 1864-es válasz
tás demokrata pártplatformja a Lincoln-kormányzatot hibáztatta. A demokraták tilta
koztak az éppen 1862 júliusában elfogadott második konfiskációs törvény ellen, amely a 
rabszolgák emancipációja felé tett első határozott intézkedésnek tekinthető, ugyanis ki
mondta, hogy azon lázadók rabszolgáit, akik nem adják meg magukat a törvény kibo
csátásától számított 60 napon belül, felszabadítják. Emellett szabadnak nyilvánította 
azon rabszolgákat is, akik az Uniós vonalak mögé menekültek. A demokraták felhábo
rodtak azon is, hogy a Kongresszus csak azzal a feltétellel járult hozzá a virginiai anya
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államtól elszakadt és az Unióhoz csatlakozni szándékozó nyugati járások Nyugat-
Virginia elnevezéssel teljes jogú állammá válásához, hogy felszabadítják a területükön 
élő rabszolgákat (a lakosság mintegy négy százalékáról volt szó). Nyugat-Virginia 1863. 
június 20-án belépett az Unióba, s alkotmánya értelmében valóban felszabadította az 
1863. július 4-e után születendő rabszolgákat, míg a többiek huszonötödik születésnap
jukon nyerték el szabadságukat. McClellan felemelte hangját a statárium alkalmazása és 
a habeas corpus jogának felfüggesztése ellen is. A demokraták értelmezésében Lincoln
nak erre nem lett volna joga, csak a Kongresszusnak, hiszen az érintett kérdésben az Al
kotmány I. cikkének 9. paragrafusa rendelkezik, amely viszont a Kongresszus hatáskörét 
határozza meg. Ez a kritika az 1864-es választási kampány során is a Demokrata Párt ér
velésének egyik sarokkövét képezte. 

Jelzésértékűnek is tekinthető McClellan fent említett, Harrison's Landingből írott le
vele, hiszen a tábornok egyértelműen szakított azzal a viselkedésmóddal, ami katona
tisztként elvárható volt volna tőle, s nyíltan megkérdőjelezte a felettese által képviselt 
politikai irányvonalat. Azt szemléltetendő, hogy McClellan elképzelései a politikai és 
katonai vezetés kapcsolatáról mennyire különböztek az uniós hadsereg későbbi főpa
rancsnoka, U.S. Grant által vallott elvektől, idézzük Grantet: „Ameddig jelenlegi beosz
tásomat töltöm be, nem hiszem, hogy jogom lenne feletteseim politikáját vagy döntéseit 
kritizálni."37 

A következő négy hónapban azonban még továbbra is „Kis Napóleon" maradt a Poto
mac Hadsereg élén. A hadi események időközben átkerültek a „félszigetről" a Rappa-
hannock-folyóhoz, Richmond és Washington közé. A déli csapatok Jackson vezetésével 
újból kiválóan manővereztek és az északi csapatok - John Pope tábornok (1822-1892) 
vezetésével - képtelennek bizonyultak megtalálni őket. Pope elbizakodott volt, viszont 
ellentmondásos parancsaival lehetetlenné tette a hatékony fellépést, olyannyira, hogy 
beosztottjai is sorra ellene fordultak. McClellan nem volt hajlandó teljesíteni Halleck pa
rancsát és Pope segítségére sietni, s alakulatai így Lincoln utasításai ellenére sem vettek 
részt a kialakuló ütközetben, noha egynapi járóföldre álltak csupán Pope-tól. Az au
gusztus 29-30-án a Bull Runnál vívott második csatában a Pope vezetésével harcoló 
északiak ugyanúgy vereséget szenvedtek a konföderációs csapatoktól, mint egy évvel 
korábban. 

A vereség után ismét bűnbakkeresés kezdődött, ami még inkább kiélezte a katonai 
vezetésen belüli ellentéteket. Pope és McDowell McClellant hibáztatták, azzal vádolták, 
hogy nem engedelmeskedett a parancsoknak és vonakodott a többi alakulattal együttmű
ködni. A kabinet szinte egy emberként McClellan felmentése mellett volt. Lincoln azon
ban tudta, hogy a tábornok bizonyos szempontból nélkülözhetetlen: „McClellan rosszul 
cselekedett, de mellette áll a hadsereg.[...] Használnunk kell azokat az eszközöket, ame
lyek a rendelkezésünkre állnak. Senki nincs a hadseregben, aki csak fele olyan jól ráncba 
tudná szedni ezeket a csapatokat, mint ő. Ha ő maga nem is tud harcolni, kiváló mások 
harcra való felkészítésében."38 Éppen ezért McClellant Washington védelmére rendelte 
vissza, míg a fő bűnbakot, Pope-ot Minnesotába küldte az ottani sziú indiánok lázadásá
nak leverésére. 
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McClellant illetően Lincoln feltétlenül jól döntött. A tábornok népszerűsége még 
most is varázsszerként hatott a csüggedt katonákra és néhány nap alatt újból harcra ké
szen álltak. Erre szükség is volt, hiszen Lee átkelt a Potomacen és északi területekre tá
madt. Lincoln utasítása McClellan számára rövid volt és világos: „Az Isten áldja meg 
Önt és katonáit. Semmisítse meg a lázadó hadsereget, ha lehetséges!"39 

A tábornok fellépése a támadó déliek ellen mindenkit meggyőzhetett, akinek esetleg 
kétségei voltak, hogy nem méltó ellenfele sem Jacksonnak, sem pedig Lee-nek, főként 
ami a stratégiai képességeit illeti. Ezen a ponton is megmutatkozott, hogy bár elméletileg 
jól felkészült, tudását a gyakorlatban egyáltalán nem tudja kamatoztatni, túl görcsösen 
ragaszkodik a West Pointban elsajátított Jomini-féle doktrínákhoz,40 s nem képes rugal
masan reagálni a hadiesemények változásaira. Mindezek miatt azt mondhatjuk, jelentős 
felelősség terhelte azért, hogy az északi csapatok hadmozdulatainak tervezése és irányí
tása nem volt megfelelő az 1862. szeptember 17-én, a Maryland államban található 
Antietamnál vívott csatában. Nem sikerült a jobbszárny támadását megfelelően koordi
nálnia és az ígérkező lehetőséget sem ismerte fel, amikor csapatai áttörést hajtottak végre 
és nem vetette be időben a tartalékot. így nem kis szerepet játszott abban, hogy az észa
kiak veszteségei is roppant súlyosak voltak: az uniós hadseregből 12 410-en haltak, illet
ve sebesültek meg, vagy tűntek el, míg a délieknél ez a szám 13 700-ra tehető. Igaz, 
McClellan stratégiai győzelmet aratott, viszont nem mert tovább támadni - noha friss 
utánpótláshoz jutott - , ily módon lehetőséget nyújtott Leenek, hogy visszavonuljon. 
Tette ezt Lincoln már említett világos utasítása ellenére. 

Ezek a katonai tényezők is jelentős szerepet játszottak abban, hogy Lincoln végül -
engedve a republikánusok nyomásának - 1862. november 7-én elmozdította helyéről 
McClellant. Pár nappal korábbi levelében nem csekély iróniával írt a tábornoknak: „Ép
pen most olvastam sürgönyét kimerült és lógó nyelvű lovairól. Megbocsátja, ha meg
kérdezem, az antietami csata óta mi olyat csinált a hadserege, ami valakit is kifárasztha
tott?"41 E tényezők mellett természetesen az előbbiekben már érintett politikai kérdések 
sem voltak elhanyagolhatóak. 1862. szeptember 22-én Lincoln nyilvánosságra hozta elő
zetes Emancipációs Nyilatkozatát, amely nem csak a politikai életben kavart komoly vi
hart, hanem a katonai vezetés körében is.42 Maga McClellan magától értetődően a nyilat
kozat ellen foglalt állást, noha New York-i demokrata barátai azt tanácsolták neki, hogy 
„folytassa csendesen hivatásának gyakorlását, mint katonatiszt."43 A tisztikar egyes tag-
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jainak elégedetlensége olyan szintet ért el, hogy - bár jelentősen megkésve - október 7-i 
nyilatkozatában McClellan is a hadsereg polgári fennhatóság alá rendelésének szüksé
gességét hangsúlyozta: „Az esetlegesen elkövetett politikai hibákra gyógyírt csak az em
berek döntése jelenthet a szavazófülkékben."44 Ebben a kérdésben pedig egyáltalán nem 
segített McClellan leváltása. A tisztikarban több helyen beszéltek esetleges akciókról 
Washington ellen, ahol „a tehetségtelen politikusokat belehajigálhatnák a Potomacbe."45 

Ez azonban sohasem jutott el a katonai összeesküvés fázisába, amiben nagy szerepet ját
szott McClellan búcsúnyilatkozata is, amelyet a hadsereghez intézett és amelyben fel
szólította volt beosztottait, hogy támogassák utódját, Ambrose E. Burnside-ot.46 

Az előbbiekben ismertetett konfliktussorozat betetőzésének tekinthető az 1864-es el
nökválasztás, ahol McClellan korábbi felettesével nézhetett szembe a kampány során, 
mint az északi demokraták elnökjelöltje. 

Lincoln és Fremont: a rabszolgaság kérdésének megjelenése 
a politikai és katonai vezetés kapcsolatrendszerében 

Lincoln első - és egyik legsúlyosabb - konfliktusa a katonai vezetés egy tagjával már 
a polgárháború elején jelentkezett. Az eset fontossága két szempontból is kiemelkedő: 
egyrészt a rabszolgaság, illetve az emancipáció kérdése ekkor merült fel először konf
liktusforrásként, másrészt az események kihatással voltak az 1864-es elnökválasztásra is. 

Az Unió számára nagy sokkot jelentő első, Bull Runnál elszenvedett vereség után két 
nappal, 1861. július 23-án Lincoln memorandumban körvonalazta az Unió által a jövő
ben követendő stratégiát. Hangsúlyozta a Konföderáció elleni blokád fenntartásának 
fontosságát, a hadsereg kiképzése gyorsított ütemének kiemelt szerepét. Eszlelte, hogy 
az északi hadsereg egyik legnagyobb problémáját a határozott időre (rendszerint három 
hónapra) szerződött katonák megfelelő pótlása jelentette. A memorandum két pontja is 
foglalkozott az ún. peremállamok problémájával, amely Lincoln és az északi politikai 
vezetés számára az egyik legkényesebb kérdés volt 1861 folyamán. (Kentucky, Missou
ri, Maryland és Delaware rabszolgatartó államok ugyanis nem csatlakoztak a Konföde
rációhoz, ám a rabszolgaság intézménye feletti viták könnyen Washington ellen fordít
hatták őket.) Lincoln tapintatra való törekvésére utal a szöveg harmadik pontja: „Balti-
more-t meg kell tartani finom, de szoros és határozott szorítással."47 Maryland különös 
jelentősége abból eredt, hogy, három oldalról is határos volt az Unió fővárosával, ráadá
sul az állam lakossága roppant megosztott volt, akárcsak Baltimore városa, ahol az állam 
népességének harmada élt. Ráadásul a városon vezetett keresztül az egyetlen vasútvonal, 
amelyen Washingtont el lehetett érni. Április 19-én összecsapások voltak a Washington
ba tartó 6. Massachusetts-i gyalogezred és a település elszakadáspárti lakói között, 
amelyben négy katona és egy tucat Baltimore-i vesztette életét. Lincolnnak végül meg
erősített katonai jelenléttel és statárium meghirdetésével sikerült elejét vennie a további 
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provokációknak, amelyek könnyen az állam Unióból való kiszakadásához vezethettek 
volna. Maryland törvényhozása végül egyfajta semleges álláspontra helyezkedett. 

Az elnök ugyanilyen „különös figyelmet" kívánt szentelni egy másik kulcsfontosságú 
peremállamnak, Missourinak is, s e kérdés megoldását John C. Frémontra bízta. 

Frémont korának egyik legnépszerűbb, ugyanakkor roppant ellentmondásos katonai 
parancsnoka volt, nem mindennapi karrierrel a háta mögött. 1813-ban született, s igen 
kacskaringós úton jutott el a hadseregbe. Matematikát oktatott az Amerikai Haditengeré
szet (U. S. Navy) egyik hajóján, illetve földmérőként dolgozott egy Georgiában készülő 
vasútvonal építésénél. Hírnevet azonban felfedező expedíciói révén szerzett, amelyeket a 
francia származású tudós, Joseph Nicholas Nicollett oldalán vezetett 1838-39-ben a Mis
sissippi és a Missouri folyók felső folyásához. Akkor az Amerikai Hadsereg Topográfiai 
Alakulatának alhadnagyaként szolgált. A Sziklás-hegységbe vezetett expedíciói tették 
lehetővé a későbbi Oregon Terület benépesítését. Az élményeiről írt - illetve feleségének 
tollba mondott - úti beszámolója több tízezres példányszámban kelt el, ami nemcsak is
mertséget hozott számára, hanem befolyásos támogatókat is. Apósa, Thomas H. Benton, 
Missouri állam demokrata szenátora volt. 

Frémont jelentős szerepet játszott Kalifornia területének megszerzésében, ugyanakkor 
elégtelenre vizsgázott az amerikai katonai vezetés konfliktusainak a kiismeréséből. Be
lekeveredett ugyanis Stockton sorhajókapitány és Kearny dandártábornok viszályába, 
akik mindketten érvényes paranccsal rendelkeztek Kalifornia polgári kormányzatának 
megszervezésére. Frémont Stocktont fogadta el feljebbvalójának, ám Washingtonból 
1847 elején megérkezett a mindent tisztázó parancs, amely Kearny-t helyezte Kalifornia 
élére. A tábornok azonban csaknem két hónapig nem közölte a felfedezővel ezt az elnöki 
utasítást, majd letartóztatta parancsmegtagadás vádjával. Frémontot mindezeknek kö
szönhetően hadbíróság elé állították, amely - zömmel megkérdőjelezhető hitelességű bi
zonyítékok alapján - bűnösnek találta és elrendelte a hadseregből való eltávolítását. Polk 
elnök kegyelmet adott neki, a büszkeségében sértett azonban ezt Frémont nem fogadta el. 

Ujabb expedíciók után 1855-ben találkozhatunk ismét a nevével, mégpedig az el
nökjelöltek között! Előbb a Demokrata Párt kereste meg a népszerű és kedvelt Frémontot, 
akinek nemcsak családja volt meggyőződéses demokrata, hanem apósa, Benton szenátor 
is. Az adott feszült politikai helyzetben viszont csak akkor lehetett volna a demokraták 
elnökjelöltje, ha elfogadja a Kansas-Nebraska törvényt, amely a lakosság döntésére bízta 
a választást, hogy engedélyezzék-e a rabszolgaságot a territórium területén, vagy sem. 
Frémont erre nem volt hajlandó, hiszen Kansas példája alapján tisztában volt azzal, hogy 
ez csupán a rabszolgaságot ellenző és támogató elemek közötti erőszak kirobbanásához 
vezet. Emellett pedig nem volt hajlandó síkra szállni a szököttrabszolga-törvény48 szigo
rúbb betartatásáért sem, így a demokraták inkább James Buchanant jelölték helyette. A 
rabszolga-ellenességet képviselő, frissen alakult Republikánus Pártnak ez kapóra jött, s 
Frémontot jelölte az elnökségre. Az 1856-os elnökválasztáson 114 elektori szavazatot 
szerzett, szemben Buchanan 174 szavazatával, így csak az Ohiótól északra fekvő álla
mokban győzött. Politikai pályája viszont ezután egy időre megszakadt. 

Az 1850-ben Henry Clay által tető alá hozott kompromisszum egyik eleme volt az 1793-es régi 
szököttrabszolga-törvény megerősítése. A törvény kimondta, hogy az északi hatóságok kötelesek részt venni a 
szökött rabszolgák visszajuttatásában tulajdonosuknak, aki pedig elősegítette a rabszolgák menekülését komoly 
pénzbírságra és fél éves börtönbüntetésre számíthatott. 
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A polgárháború kitörése tulajdonképpen jókor érkezett a feledésbe merült és eladóso
dott Frémontnak. Lincoln visszavette a hadseregbe és vezérőrnagyi rangot adott neki. 
Egyértelműen az ún. „politikai tábornokok" csoportjához tartozott, amely komoly prob
lémákat okozott mind az Unió, mind pedig a Konföderáció hadseregében. Frémontot 
azonban népszerűsége és korábbi eredményei Lincoln szemében alkalmassá tették arra, 
hogy rábízza 1861 egyik „puskaporos hordóját:" Missouri állam központtal a Nyugati 
Főparancsnokság élére nevezte ki (Commander of the Western Department).49 

Fremont feladata valóban roppant nehéznek bizonyult. Missouri a peremállamok 
minden szimptómáját mutatta: megosztott lakosság és a „Vérző" Kansashez hasonló ge
rillaháború. Arkansasból és Tennessee-ből bármikor déli támadás volt várható, miközben 
a katonai vezetést megosztották az intrikák, illetve a háborús megrendelések szerződései 
körüli korrupció és profithajsza. 

Nehezítette dolgát az is, hogy a hadiszerencse elpártolt tőle. Csapatai Nathaniel Lyon 
parancsnoksága alatt komoly vereséget szenvedtek Wilson's Creeknél (1861. augusztus 
10.), s körülbelül ezerháromszáz embert veszített. Nem csoda tehát, hogy Frémont nép
szerűsége ekkorra a mélypontra zuhant. Két hónap alatt elveszítette Missouri állam felét, 
a délpárti gerillatevékenység pedig kezdett kezelhetetlenné válni. Ekkor Frémont olyan 
tervet készített, amely megpecsételte sorsát.50 

1861. augusztus 30-án proklamációt bocsátott ki, amelynek értelmében a Nyugati Fő
parancsnokság vezetőjeként statáriumot hirdetett Missouriban és hadbírósággal fenye
gette meg az Unió ellen fegyveresen fellépő gerillákat. Az államot két részre osztotta, s 
az osztóvonaltól északra elfogott gerilláknak halálbüntetést ígért. A Missouri állambeli 
konföderációs aktivisták tulajdonának elkobzására is felhatalmazást adott, sőt - és ez a 
pont borzolta fel igazán a kedélyeket - rabszolgáikat felszabadítottnak nyilvánította. 

Lincoln politikáját ekkor - a közhiedelemben róla élő „Nagy Rabszolgafelszabadító" 
mítosszal ellentétben - nem a rabszolgakérdés minden áron való megoldása határozta 
meg. Rabszolgaság-ellenessége valóban közismert volt, azonban elsődleges feladatának 
az Unió egységének megtartását tartotta. A rabszolgaságot, mint morális kérdést maxi
málisan elkülönítette annak a napi politikában betöltött szerepétől. A Cooper Intézetben 
1860 februárjában tartott beszédében így fogalmazott: „Bármennyire is rossznak tartjuk 
a rabszolgaságot, mégis békén kell hagynunk, mert nemzetünk jelenlegi állapota alapján 
ez látszik szükségesnek, de engedhetjük-e, amíg szavazataink meggátolhatják, hogy a 
Nemzeti Territóriumokra átterjedjen, beszivárogjon ide és a szabad Államokba?"51 Be
iktatási beszédében még egyértelműbben jelentette ki: „Nem áll szándékomban, közvet
ve vagy közvetlenül, beavatkozni a rabszolgaság intézményébe azokban az államokban, 
ahol létezik."52 Politikáját tehát a maximális óvatosság jellemezte a kérdésben.53 

Schantz, Hans Gregory: John Charles Frémont: Explorer, Politician, Man of Principle. In: Reality 
Magazine, Vol. 1, No. 9, 1993 május, 6-10. o. 

50 McPherson 350-352. o. 
51 Speeches 129-130. o. 
52 Speeches 215 o. 

A kérdést illetően 1. Vida István Kornél: Abraham Lincoln és az emancipáció kérdése. In: Aetas 2001/1., 
165-175. o. 
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Fremont céljai könnyen megragadhatóak a proklamáció kibocsátása kapcsán. Egy
részt a szigorú intézkedések révén megpróbálta visszaszorítani Missouriban a déli szim
patizánsok tevékenységét, másrészt igyekezett elnyerni a rabszolgaságot ellenző republi
kánusok szimpátiáját. 

Lincoln nem értett egyet a kiáltvány kibocsátásának módjával, körülményeivel, nem 
is beszélve annak tartalmáról és Frémont arroganciája sem nyerte el a tetszését.54 Az el
nököt ráadásul váratlanul érte Frémont proklamációja, hiszen kibocsátásáról maga is 
csak a sajtóból értesült. Azonnal levélben fordult a Nyugati Főparancsnokság parancs
nokához, amelyben finom udvariassággal figyelmeztette, hogy „nagy veszélyt rejt ma
gában a záró bekezdés - a tulajdonelkobzásról és az áruló tulajdonosok rabszolgáinak 
felszabadításáról - , mivel megriaszthatja déli uniós barátainkat és ellenünk fordíthatja 
őket - lerombolva kecsegtető kilátásainkat Kentucky-t illetően."55 Felhívta Frémont fi
gyelmét a Kongresszus 1861. augusztus 6-i azon törvényére, amely a lázadók vagyonel
kobzásának lehetőségével foglalkozott56. Az elnököt aggodalommal töltötte el az a pont 
is, amelyben a vezérőrnagy golyó általi halállal fenyegette meg az elfogott gerillákat, 
tartott ugyanis attól, hogy erre a lépésre a Konföderáció, a szemét-szemért elv alapján, az 
északi foglyok kivégzésével válaszolna. 

Lincoln igyekezett elvenni levele élét, melynek megírásakor „az elővigyázatosság és 
nem a megrovás szándéka vezérelte."57 Frémont azonban csak levelének ezt a részét 
vette figyelembe - amiből megint csak kitűnik érzéketlensége a politika iránt - és elnöki 
parancs híján nem volt hajlandó módosítani proklamációját. Feleségét küldte tárgyalni az 
elnökhöz, aki nem mutatott sok hajlandóságot a megbeszélésre, főként miután Mrs. 
Frémont megsértette. Végül Lincoln már nem vette figyelembe Frémont büszkeségét és 
1861 szeptemberében nyíltan utasította az említett passzusok megváltoztatására, hogy 
azok összhangba kerüljenek az 1861. augusztus 6-i törvénnyel. 

Frémont napjai nyugati főparancsnokként - az elnöki bizalom és támogatás elveszíté
se miatt - már meg voltak számlálva. Helyesen észlelte, hogy katonai győzelemre van 
szüksége, azonban mielőtt igazán tehetett volna valamit, október 24-én az elnök elmoz
dította pozíciójából. 

Lincoln döntése megosztotta az amerikai közvéleményt. Az abolicionisták hősként 
magasztalták Frémontot és élesen bírálták az elnököt határozatlan politikája miatt, de a 
Republikánus Párton belül is egyre többen kezdték átgondolni korábbi álláspontjukat. 
Nem véletlenül. Az uniós seregek újabb veresége a Bull Runnál vívott második ütközet
ben (1862. augusztus 29-30.) sokakat rádöbbentett: a rabszolgatartók ellen nem lehet úgy 
harcolni, hogy a rabszolgaság intézménye ellen nem küzdenek. Ezt kihasználva a rab
szolgaság ellen fellépők egyre gyakrabban hangoztatták a rabszolgák felszabadításának 
„katonai szükségszerűségét," bízva abban, hogy az sok északit meggyőzhet a lépés elke-

3 McPherson 353-354. o. 
55 Speeches 266-267. o. 
5 Ez volt az ún. első konfiskációs törvény, amelynek értelmében azon tulajdontárgyak váltak elkobozható-

vá, amelyeket közvetlenül felhasználtak a Konföderáció hadi erőfeszítésének támogatására. Ebbe a rabszolgák 
is beletartoztak, bár a törvény szövege - a korábban megszokott gyakorlathoz hasonlóan - nem nevezte őket 
név szerint: csempészáruként (contraband) kerültek említésre. 
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rülhetetlenségéről, akiket a kérdés faji és alkotmányos következményei addig eltántorí
tottak attól, hogy pusztán erkölcsi megfontolásból támogassák az emancipációt. 

Lincoln indítékai között volt egy legalább olyan fontos, mint a fent említettek. Erről 
így vallott Orville H. Browninghoz intézett levelében: 

„Frémont tábornok kiáltványa - a tulajdonelkobzás és rabszolgafelszabadítás kérdé
sében - tisztán politikai jellegű és nem a katonai jog, vagy szükség hatáskörébe tartozik. 
[•••] Ugyanez igaz a rabszolgákra is. Ha a tábornoknak szüksége van rájuk, akkor elko
bozhatja őket és használhatja őket, de a szükség elmúltával nem az ő feladata, hogy 
döntsön jövőbeni végleges helyzetük felől. Ezt a kérdést törvényhozók által készített tör
vénynek kell rendeznie, nem katonai nyilatkozatoknak. A nyilatkozat a kérdéses pont 
vonatkozásában egyszerű diktatúra.[...]"58 

Lincoln egyértelműen a politikai és a katonai vezetés feladatkörének szétválasztása 
mellett foglalt állást és a Frémont által kiadott proklamáció ennek az elvnek a súlyos 
megsértése volt. így a rabszolgaság, a peremállamok és a hadifoglyok kérdése mellett ez 
a pont szintén hangsúlyosnak tekinthető Lincoln erőteljes fellépésében Frémont ellen. 

Frémonttól azonban - komoly republikánus támogatottsága miatt - nem lehetett telje
sen megszabadulni, ám azt elérte Lincoln, hogy a Nyugat-Virginiában létrehozott pa
rancsnokságra kerüljön, amely - bár a kinevezés fontosnak tűnt - akkor gyakorlatilag mel
lékhadszíntér volt csupán. Frémont 1862 május-júniusában, „Kőfal" Jackson Shenandoah-
völgybeli hadjáratakor ismét előtérbe került, azonban nem vehette fel a versenyt a déli 
tábornok manőverező képességével és a Banks és McDowell parancsnokokkal való 
együttműködésben sem jeleskedett.59 Katonai szerepe a polgárháború hadieseményeiben 
ezzel tulajdonképpen véget ért, ám azon, hogy 1864-ben ismét megjelent a politika szín
padán, nem lehetett csodálkozni. 

Észak katonai vezetési fölényének cáfolata: 
McDowell, Burnside, Hooker és Meade 

A polgárháborúval foglalkozó szakirodalomban régóta folyik a vita arról, hogy 
mennyire volt a háború kimenetele előre látható és milyen tényezők játszottak szerepet 
Észak győzelmében.60 Sok történésznél ezek között szerepel az északi katonai vezetés 
már említett, felsőbbrendűnek vélt szerepe is. Ha azonban megvizsgáljuk, hogy a konf
liktus csaknem öt éve alatt hány csere történt a polgárháború fő hadszínterét képező ke
leti hadszíntéren harcoló Potomac Hadsereg élén, ez az állítás nyomban kétségessé válik. 

38 Speeches 268-270. o. 
59 McPherson 454-460. o. 
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A Potomac Hadsereg parancsnokai 

Irwin McDowell tábornok 1861 április- 1861 július 
George B. McClellan tábornok 1861 julius - 1862 november 
Ambrose E. Burnside tábornok 1862 november - 1863 január 
Joseph Hooker tábornok 1863 január - 1863 június 
George G. Meade tábornok 1863 június - 1865 április 

Az alábbiakban azt vizsgálom meg, hogy mi vezette Lincolnt a gyors személycserék 
végrehajtásakor, illetve azt, hogy mennyiben tekinthetők e parancsnokok felelősnek 
Észak aggasztó katonai sikertelenségéért a keleti hadszíntéren. 

Irwin McDowell tábornok (1818-1885) 

McDowell tábornok állt azon csapatok élén, amelyeket 1861 júliusában irányítottak a 
főváros térségébe. Korábban Winfíeld Scott tisztikarában szolgált, azonban igazi harctéri 
tapasztalatokkal nem rendelkezett. Ennek ellenére sem nevezhetjük tehetségtelennek, az 
ő esetében inkább a körülmények alakulása hozta úgy, hogy komoly vereséget szenve
dett Bull Runnál. 

McDowell tudta, hogy a rendelkezésére álló csapatok - csakúgy mint saját maga -
tapasztalatlanok és nincsenek megfelelően felkészítve egy támadásra. Ennek ellenére 
Lincoln és a katonai vezetők jó része úgy vélte, hogy mindenképpen offenzív fellépésre 
van szükség, ami a háború gyors befejezését hozhatja. (Ellentétben a Scott által javasolt 
Anaconda Tervvel,61 amely - a nagyobb véráldozatokat elkerülendő - csak hosszabb tá
von ígért északi győzelmet.) Lincoln tisztában volt azzal is, hogy a déli katonák sem 
jobban képzettek északi társaiknál, s ezzel biztatta McDowellt: „A csapatai zöldfülűek, 
ez igaz, azonban ők ugyanúgy tapasztalatlanok!"62 

McDowell annak ellenére veszítette el az ütközetet (1861. július 21.), hogy alkalma
zott stratégiája alapvetően nem volt rossz. Késlekedett azonban a tartalék bevetésével, s 
a konföderációsok Beauregard tábornok által indított ellentámadása elsöpörte a tapasz
talatlan - és a hatékony vezetés nélkül egyre inkább megzavarodó - északi katonákat. 

Lincoln és a politikai vezetés számára ekkor vált világossá, hogy a konfliktust nem 
lehet egyetlen ütközettel lezárni, s hosszabb harcra kell berendezkedniük. A elnök július 
22-én aláírt egy rendeletet 500 000 ember 3 évre történő sorozásáról, 25-én pedig egy 
másikat további félmillióéról. Tisztában volt azzal is, hogy új főparancsnokra van szük
ség a hadsereg élén, mégpedig olyanra, aki meg tudja szervezni az északi hadigépezetet. 
Ezért Bull Run után egy nappal Irwin McDowell helyére George B. McClellant nevezte 
ki. A csere nem elsősorban az előző tiszt alkalmatlanságának szólt - hiszen arról azért 

Scott az Unió virginiai híveként megrettent a Dél ellen indítandó hódító háború gondolatától, tartva az 
azzal járó vérontástól és pusztítástól, illetve attól, hogy ekképp a déli államok nem lesznek visszavezethetők az 
Unióba, hanem huzamosabb ideig katonai megszállásukra lesz szükség. Az általa kidolgozott Anaconda Terv 
ehelyett tengeri blokáddal és a Mississippi folyón cirkáló járőrhajókkal kívánta a Konföderációt elzárni a kül
világtól, addig „fojtogatva" azt, amíg a déli vezetés tárgyalásos békére nem kényszerül. 
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nem volt szó - , sokkal inkább McClellan karizmatikus személyének, amely azt az ígére
tet hordta magában, hogy sikerülhet visszaállítani a katonák harci morálját. (Lincoln 
egyik levelében ki is fejtette: „nem kritizálni akarok, csupán szemléltetni. Nem vesztet
tem el a bizalmamat McDowell iránt [...] [annyira] mint mások..."63) Ezt az is mutatja, 
hogy McDowell továbbra is parancsnoki szerepkörben maradt, noha később a Bull Run-i 
csatához hasonló feladathoz már nem jutott. 

Ambrose E. Burnside tábornok (1824-1881) 

1862 szeptembere után, főként az Antietam mellett vívott ütközetben elkövetett kato
nai vezetési hibák miatt, Lincoln úgy döntött, hogy leváltja McClellan tábornokot. 
Utódjául Ambrose E. Burnside tábornokot szemelte ki a Potomac Hadsereg élére. 

Burnside dél-karolinai rabszolgatartó családban született, bár később apja felszaba
dította rabszolgáit és Indianába költöztek. West Pointban végzett (18. volt az évfolyamá
ban), a mexikói háborúban helyőrségben szolgált. Eltekintve egy-két kisebb összetűzés
től az apacsokkal, harcban nem vett részt. 1853-ban kilépett a hadseregből és gyárat ala
pított Rhode Islanden, ami azonban a kormány fegyvermegrendeléseinek elmaradása mi
att hamarosan csődbe jutott. (Hitelezői viszont folytatták a vállalkozását, a polgárháború 
alatt 55 000 Burnside-karabélyt értékesítettek és töltények millióit állították elő, illetve 
adták el.) 1861-ben ezredesként a Rhode Island-i önkéntesek élére állt, az első Bull Run-i 
ütközetben egy ezredet vezényelt, amiért Lincoln dandártábornokká léptette elő. 1862 
februárjában elfoglalta a Roanoke-szigetet Észak-Karolinában, s 2600 foglyot ejtett, ami 
immár vezérőrnagyi rangot hozott számára. Részt vett az antietam i ütközetben, ahol 
azonban - McClellanhez hasonlóan -késlekedőnek és habozónak bizonyult.64 

Beosztottként mindenképpen tehetséges volt, de parancsnokként nem sokan bíztak 
benne. A sors fintora, hogy ő maga kétszer is elutasította Lincoln felkérését a Potomac 
Hadsereg főparancsnoki posztjának átvételére. 1862 novemberében viszont az elnök 
immár nyíltan utasította, hogy vegye át a hadsereg parancsnokságát. Burnside ezúttal 
nem talált kibúvót - bár világosan közölte az elnökkel, nem tartja magát alkalmasnak ar
ra, hogy McClellan feladatkörét átvegye - , és elvállalta a megbízatást. 

Burnside tisztában volt azzal, hogy Lincoln akciót vár el tőle és igyekezett annak 
megfelelően cselekedni. Számbeli fölényének tudata- 113 000 fős serege nézett szembe 
Lee 80 000 emberével - viszont elbizakodottá tette, s ez vezetett a polgárháború egyik 
legborzasztóbb katasztrófájához. A Fredericksburgnél 1862. december 13-án vívott üt
közetben a hadtörténelem egyik nagy katonai baklövését követte el: a Rappahanock fo
lyón való átkelés után frontális támadásra adott parancsot Lee mesterien kiépített, kőfa
lakkal megerősített védelmi vonalai ellen. Az ütközet során sem ismerte fel döntésének 
katasztrofális következményeit és tizennégyszer(l) rendelt el rohamot, aminek követ
keztében az északiak 13 000 katonát veszítettek el, anélkül, hogy a győzelemre szemer
nyi esélyük lett volna. A hadseregben a lázadás réme fenyegetett, s Burnside-ot csak ez 
tántorította el a támadás folytatásától.65 
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A tábornok vállalta a felelősséget a vereségért, de Lincoln is egyre hevesebb támadá
sok kereszttüzébe került, hiszen ő volt az, aki erőltette Burnside kinevezését. A sajtó ar
ról írt, hogy az elnök „tudatlan, akaratos és hozzá nem értő." Lincoln ekkor nyilatkozott 
így: „ha a Pokolnál létezik rosszabb hely, akkor most ott vagyok."66 

1863 januárjában Burnside újból elrendelte a Rappahanock folyón való átkelést és 
egyidejűleg tudatta Lincolnnal, hogy gyakorlatilag teljesen elveszítette hadserege támo
gatását: „Ezen parancsnokság tisztjei szinte egyhangúan egy újabb átkelés ellen van
nak.!...] Ha a tevékenységem nincs összhangban a Ön és a katonai tanácsadói által kép
viselt nézetekkel, akkor fogadja el [...] mellékelt lemondásomat."67 Lincoln válaszából 
kitűnik, hogy csak azért nem fogadta el a tábornok lemondását, mert pillanatnyilag nem 
látott jobb megoldást: ,JLgyelőre még (kiemelés tőlem - V. I. K.) nem látom át, hogy 
mennyiben nyerhetnénk egy személycserével a Potomac Hadsereg élén és ha így lenne, 
akkor sem lemondásának elfogadásával tenném ezt meg."68 

Burnside továbbra is megszállottan ragaszkodott tervéhez és ennek érdekében olyan 
területen haladt előre, ami a havazást követő olvadás hatására áthatolhatatlan mocsárrá 
változott. Az erőfeszítésektől kimerült és feldühödött főparancsnok a United States gáz
lóhoz érve újabb frontális támadást akart elrendelni, azt azonban alárendeltjei nem voltak 
hajlandóak végrehajtani. Burnside Washingtonban Hooker, Franklin és vagy fél tucat 
másik tiszt menesztését követelte, Lincoln viszont úgy döntött, hogy őt menti fel tisztsé
géből és 1863. január 25-én Joseph Hookert nevezte ki a helyére. (Később Burnside még 
kapott lehetőséget, hogy sereget vezessen, ám a petersburgi hadjárat során a Kráter
csatában (1864. július 30.) ismét késlekedett, ami nagyon komoly veszteségekhez veze
tett az északi csapatok soraiban. Emiatt felmentették parancsnoki pozíciójából.) 

Joseph „Fighting Joe" Hooker tábornok (1814-1879) 

Burnside menesztése után Lincoln újabb meglepetéssel szolgált az északi közvélemény 
számára, ugyanis utódjául azt a Joseph Hookert nevezte ki, aki korántsem volt példamutató 
parancsnoknak tekinthető. Egyrészt ő vezette azt a tiszti csoportot, amely Burnside ellen 
áskálódott (Hooker Fredericksburgnél megtagadta az engedelmességet a parancsnoknak és 
nem küldte további rohamokra katonáit), ráadásul morálisan sem volt kikezdhetetlen. Egy 
táborába látogató civil azt írta, hogy „a tábor egy kocsma és egy bordélyház keverékéhez 
hasonlított."69 Burnside követelte is az elnöknél Hooker menesztését, azzal érvelve, hogy 
Hooker „olyan jelentéseket készített, amelyek alkalmasak arra, hogy hamis benyomásokat 
keltsenek" és „alkalmatlan arra, hogy fontos pozíciót töltsön be [...], ahol türelemre(!), jó
indulatra, bizalomra, megfontoltságra és hazaszeretetre van szükség."70 

Lincoln azonban tudta - főleg a fredericksburgi eset óta - , hogy Hooker roppant nép
szerű a katonák körében és éppen népszerűségét akarta kihasználni a Potomac Hadsereg 
harci moráljának emelésére. Levelében mégis így írt a tábornoknak: 
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„Van néhány olyan dolog, amiben nem teljesen vagyok elégedett Önnel. Úgy hiszem, 
Ön bátor és képzett katona, ami természetesen kedvemre való. Tudom, hogy nem keveri 
össze a politikát a foglalkozásával, amiben igaza van. [...] Burnside tábornok parancs
noksága idején ott tett neki keresztbe ahol csak tudott, s ezzel sokat ártott az országnak 
és [...] tiszttársának. Megbízható forrásból úgy értesültem, hogy arról beszélt, hogy mind 
a hadseregnek , mind a kormánynak diktátorra van szüksége. [...] Csak a sikeres tábor
nokok választhatnak diktátorokat. Amit Öntől kérek, azok a katonai sikerek, én magam 
pedig megkockáztatom a diktatúrát."71 

Hooker később ezt mondta e levélről: „Éppen olyan volt, mint amilyet egy apa ír a fi
ának. [...] Noha keményebben fogalmazott, mint megérdemeltem volna, azt mondom, 
szeretetet érzek az iránt az ember iránt, aki írta."72 

Lincolnnak igaza lett, ugyanis Hooker - McClellanhez hasonlóan - rövid idő alatt 
újjászervezte a Potomac Hadsereget, noha az elnök nem osztotta a tábornok túlzott opti
mizmusát: „Nem az a kérdés, hogy elfoglalom-e Richmondot, hanem az, hogy mikor."73 

Áprilisban Hooker eléggé felkészültnek érezte a hadseregét, hogy átfogó hadjáratot 
vezessen a virginiai hadszíntéren. Továbbra is a korábbi elbizakodottság jellemezte: 
„Isten legyen könyörületes Leehez, mert én nem leszek!"74 70 000 katonájával április 30-
án érkezett Chancellorsville-hez, ahol - legnagyobb meglepetésére - Lee (1863. május 
1-4-én) csatát vállalt, annak ellenére, hogy jóval kevesebb bevethető katonával rendel
kezett. Sőt, a déliek támadtak és Hooker - tőle szokatlan módon - roppant passzív volt 
és késlekedett időben bevetni csapatait. Azt a morális előnyt sem tudta kihasználni, hogy 
a „lázadók" tévedésből saját maguk sebesítették meg halálosan a legendás „Kőfal" 
Jackson tábornokot. Az ütközetben Hooker 17 000, míg Lee 13 000 katonát veszített, s a 
későbbi elemzések megállapították, hogy az északi tábornok az ütközet egyetlen szaka
szában sem használt fel többet, mint a rendelkezésére álló csapatok felét. 

Lincoln érthető okokból kezdte bizalmát veszíteni Hookerben, ugyanis becenevével 
ellentétben „Fighting Joe" habozott harcolni, s ez az érzése csak erősödött, amikor a tá
bornok vonakodott közvetlenül Lee serege felé venni az irányt és inkább a Rappahanock 
folyón való átkelést tervezgette. Hooker nem volt képes megakadályozni, hogy Lee csa
patai júniusban átkeljenek a Potomacen. Az elnök megállapíthatta, hogy a tábornok egy 
újabb McClellannek bizonyult, ezért június 28-án felmentette, utódjául pedig George G. 
Meade tábornokot nevezte ki. 

George G Meade tábornok (1818-1872) 

Meade kereskedő családban született 1818-ban, tanulmányait - a polgárháborús tisz
tek zöméhez hasonlóan - West Pointban végezte. Harcolt a szeminolok ellen, a mexikói 
háborúban főhadnagyi rangra emelkedett. A háború után mérnökként dolgozott, kihasz
nálva a katonai akadémián szerzett ilyen irányú képzettségét.75 

71 Speeches 433-434. o. 
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1861 augusztusától dandártábornokként szolgált az önkénteseknél. Gyakorlatilag a 
Potomac Hadsereg valamennyi nagyobb ütközetében részt vett, egy ízben meg is sebe
sült. Jó harci mutatókkal rendelkezett, ennek ellenére nagyon meglepődött, amikor meg
kapta az elnök táviratát, amelyben kinevezéséről értesítette. Burnside-hoz hasonlóan 
Meade is úgy vélte, hogy nem alkalmas az egész hadsereg irányítására. 

Lincoln választása abból a szempontból semmiképpen sem mondható szerencsésnek, 
hogy Meade nem volt ismert személyiség a hadseregben, s nem volt képes olyan hatással 
lenni a katonákra, mint McClellan, vagy akár Hooker. Az elnök döntése a személycseré
ről az újabb kutatások szerint már korábban megszületett, de nem akarta Hookert a 
chancellorsville-i hadműveletek közepén leváltani. („Nem váltok lovat a folyón való át
kelés közben."76) Választásának helyessége nagyon rövid idő alatt kiderülhetett, ugyanis 
Lee 1863 nyarán támadást indított az Unió területei ellen, s Meade így a polgárháború 
egyik legjelentősebb ütközetében állt az uniós csapatok élére. 

A Pennsylvania állambeli Gettysburgnél 1863. július 1-3. között vívott ütközetben 
Meade egyértelműen védekező stratégiát választott és azt mondhatjuk, hogy sokkal in
kább tehetséges beosztottjai nyerték meg az ütközetet, mint ő, mint, valójában azonban a 
déli hadvezetés - elsősorban Lee - komoly taktikai baklövései eredményezték az északi 
győzelmet. Tény, hogy Lee frontális támadásra küldte George Pickett77 hadosztályát az 
uniós hadsereg centruma ellen, ami csaknem akkora hibának bizonyult, mint Burnside 
fredericksburgi döntése78. Pickett hadosztályának három ezrede gyakorlatilag megsem
misült, s az ütközet végére a déliek veszteségei 28 000 főre rúgtak, szemben az uniós se
reg 23 000 halott, sebesült és ütközetben eltűnt katonájával. Meade annyiban minden
képpen változást jelentett a Potomac Hadsereg hadvezetésében, hogy olyan mérvű takti
kai késlekedésekre, mint McClellan, nem volt hajlamos. A gettysburgi ütközet után 
azonban ő is habozott hatékonyan fellépni, s ennek következtében Lee rendezetten tudta 
kimenteni hadseregét az északi területekről.79 

Lincoln mérhetetlenül nagyot csalódott, biztos volt ugyanis abban, hogy Lee seregé
nek a pusztulása egyet jelentett volna a „lázadók" bukásával. Meade azonban nem 
kezdte üldözni Lee seregét, hiszen nem akarta a védekező stratégiával kivívott győzel
mét kockára tenni. Lincoln érzelmei tehát roppant vegyesek voltak: egyrészt hálát érzett: 
„Nagyon-nagyon hálás vagyok Önnek azért, ahogyan az ország ügyét képviselte Gettys-
burgben".80 Ugyanakkor viszont haragudott a tábornokra, amiért nem észlelte Lee mene
külésének szerencsétlenségét. „Karnyújtásnyira" volt csupán a déli tábornok, mégis eva
kuálhatta seregét, s ezzel „a háború határozatlan időre még tovább elhúzódott."81 

Idézi McPherson 649. o. 
George Pickett konföderációs vezérőrnagy (1825-1875), McClellannel egy évfolyamon végzett (az utol

só helyen), szolgált a mexikói háborúban is. 
78 

Lee kritikusai a gettysburgi csatát szokták példának hozni annak igazolására, hogy Lee túlzott agresszi
vitásajelentős mértékben hozzájárult a Konföderáció vereségéhez. Lee történeti megítéléséről és a nevéhez fű
ződő mítosz kialakulásáról 1. Sears, Stephen W.: Robert E. Lee: The Man and the Myth. In: Myth America: A 
Historical Anthology. (Ed. Gerster, Patrick - Cords, Nicholas), 1. k. St. James, New York, 1997. 218-225. o. 

79 Regan, Geoffrey: Döntő csaták Szalamisztól a Golf-háborúig. Budapest, 1993. 191-197. o. 
McPherson 667. o. 

81 Speeches 478-479. o. 

— 131 — 



Ezután Lincoln már nem bízott a tábornokra stratégiailag fontos ütközetet, 1864 már
ciusában pedig Ulysses S. Grantet nevezte ki az uniós seregek főparancsnokának. Igaz, 
Meade feladatköre továbbra is ugyanaz maradt, ám Grantnek mindenben alárendelve 
irányította a Potomac Hadsereget. 

Összességében elmondható, hogy a fent említett parancsnokok egyike sem bizonyult 
alkalmasnak a főparancsnoki szerepkör betöltésére. Természetesen Lincoln nevezte ki 
valamennyiüket, s elsősorban Burnside esetében egyértelmű, hogy nagyot tévedett. Az 
elnök mentségére csak az szolgálhat, hogy a katonai vezetés akkor előtérben álló tisztjei 
között nem volt sok lehetősége válogatni. Hooker kinevezése meglehetősen merész lé
pésnek tűnik Lincoln részéről - ezt a Hooker-levél egyértelműen jelzi is - , de nem je
lenti azt, hogy Lincoln feltétlenül rosszul döntött, hiszen kiszámíthatatlan volt, hogy a 
parancsnok hogyan teljesít a magasabb szintű elvárások nyomása alatt. McDowell eseté
ben szintén egészen másképpen is alakulhattak volna az események. Konklúzióként tehát 
kiemelhetjük: Lincoln felelőssége abban, hogy a kinevezések elhibázottnak bizonyultak, 
korántsem tűnik akkorának, mint amilyennek a kortárs (főleg demokrata) sajtó és néhány 
történetíró tartotta. 

Lincoln és U. S. Grant: zökkenőmentes kapcsolat 
a politikai és a katonai vezetés között 

Amennyiben McClellan tábornokot úgy jellemeztük, hogy az ellentmondások embe
re, akkor ez a megállapítás még fokozottabban igaz Ulysses Simpson Grantre (1822-
1885). A történetírók kérdések sokaságában képtelenek megegyezni karakterével kap
csolatban. Természetesen nem lehet feladatom e dolgozat keretei között mindegyikre 
választ találni, de az adott kérdéseknél jelezni kívánom a vitatott pontokat. 

Ulysses Hiram Grant82 egy ohiói bőrcserző fiaként született, azonban hamar kiderült, 
nem sok kedve van ahhoz, hogy apja foglalkozását folytassa, aki ezért úgy gondolta, a 
West Point-i Katonai Akadémia megfelelően versenyképes oktatást nyújthat fiának. 
Családi összeköttetéseit latba vetve ajánlást szerzett Ulyssesnek, aki így - vonakodva bár 
- 1839-ben megkezdhette tanulmányait az akadémián. Ellentétben a polgárháború más 
híres tábornokaival, Grant semmiben sem tűnt ki közepes eredménnyel végzett tanulmá
nyai során, eltekintve attól, hogy az akadémia legkiválóbb lovasa volt. Az előbbiek miatt 
viszont nem kaphatott kinevezést a lovassághoz, csak a gyalogságnál kezdhette meg ka
tonai szolgálatát. 

Részt vett a mexikói-amerikai háborúban. Ott esett át a tűzkeresztségen, s annak elle
nére, hogy szállásmesterként (quartermaster) szolgált, kitüntette magát lovastudásával és 
vakmerőségével. Mexikóváros ostrománál felvették a napiparancsban megdicsértek lis
tájára. A háború után azonban a nyugati határvidéken szolgált, több ezer mérföldre csa
ládjától, s ez kikezdte a fiatal tiszt idegeit. Inni kezdett, s hamarosan kilépett a hadsereg
ből (1854). 

Ez volt az anyakönyvezett neve, a West Pointba kapott szenátori ajánláson azonban tévedésből anyja 
családi neve szerepelt középső névként: Ulysses Simpson Grant, s ezen a néven vették nyilvántartásba. Később 
ezek szerint módosította a nevét. 
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Ezen a ponton tartom szükségesnek megjegyezni, hogy Granttel kapcsolatban az a 
leginkább vitatott kérdés: alkoholista volt-e, vagy sem? Sok történész azzal magyarázza 
az ivásról szóló pletykák terjedését, hogy túl gyorsan emelkedett túl magasra, amit sokan 
rossz szemmel néztek. A kortársak beszámolóiból az derül ki - s ez megbízhatóbb for
rásnak tűnik, mint a sajtó torzításai - , hogy időnként valóban ivott, a hadjáratok során 
azonban szinte sohasem. Az ivás egyfajta pótcselekvés volt egy olyan tiszt számára, aki 
a csatamezőn érezte igazán elemében magát83. 

A hadseregből való kilépése után bukott ember lett, akinek a civil életben mindenféle 
vállalkozása csődbe jutott. Bizonyos szempontból a polgárháború mentette meg a továb
bi lecsúszástól, hiszen 1861 júniusában ismét belépett a hadseregbe. Egy áprilisban kelt 
levelében kifejtette, milyen irányvonalat tart követendőnek a katonai és politikai vezetés 
kapcsolatát illetően: bárhogyan vélekedtem is a politikai kérdésekről korábban*4 (ki
emelés tőlem - V. I. K.), most már csak egy gondolat vezérel: van egy kormányunk, 
zászlónk és vannak törvényeink, amelyeket fenn kell tartanunk. Most már két párt létezik 
csak: Árulók és Hazafiak és én magam ezen utóbbi - hiszem, hogy erősebb - párt sorai
ba állok."85 Ezek a sorok előre jelezték, hogy Lincoln egyik leghűségesebb tisztjét nyerte 
meg személyében, akinek McClellantöl eltérően esze ágában sem volt összekeverni a 
hadsereg vezetését a politikával. Ezzel magyarázható, hogy hevesen tiltakozott, amikor 
Missouri állam elektori testülete az ő nevét írta a szavazócédulákra 1864-ben, s hamaro
san el is érte, hogy neve lekerült a listáról.86 

Mindenképpen fontosnak tartom azt a néhány évet, amit a hadseregen kívül, a nyo
mor szélén töltött, ugyanis akkor alakultak ki személyiségének olyan jegyei, amelyek 
például McClellan, vagy Lee esetében elképzelhetetlenek lettek volna. Közvetlenségé
vel, a külsőségek mellőzésével, csöndességével hamarosan tiszteletet vívott ki magának 
beosztottjai körében. Első harcérintkezései során pedig olyan felfedezést tett, amilyenre 
McClellan két év alatt sem volt képes: „Felismertem, hogy az ellenség ezredese éppen 
annyira fél tőlem, mint én tőle. Ilyen szempontból még sosem szemléltem meg a kérdést, 
de többé sohasem felejtettem el [...] A lecke felbecsülhetetlen értékű volt."87 Látható te
hát, hogy benne nem alakult ki olyan kisebbségi komplexus, mint ami McClellant jelle
mezte, s amely hónapokig megbénította. Grant nem tartott Lee-től sem, noha, mint ellen
felet, tisztelte. Rendelkezett ezen felül még egy különleges képességgel, amint közeli ba
rátja, Augustus Chetlain írta: „Grant lehet, hogy hibásan ítélte meg az embereket a civil 
életben, de a hadseregben soha."88 

Grant először a nyugati hadszíntérre került, ahol hamarosan ő szállította az Unió első 
igazi sikereit a háborúban. 1862 februárjában tíz nap alatt előbb a Henry erődöt, majd a 

M A kérdésről 1. McFeely, William S.: Grant: A Biography. New York, 1981. 132-135. o. 
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Donelson erődöt89 foglalta el oly módon, hogy csak a feltétel nélküli megadást fogadta el 
a déliek részéről. Az a volt százados, aki 8 hónappal korábban került vissza a hadseregbe 
az északi sajtó ünnepelt hőse lett. Lincoln vezérőrnaggyá léptette elő, annak ellenére, 
hogy Halleck tábornok - a déli hadszíntér parancsnoka - saját magának tulajdonította a 
hadjárat sikerét.90 

Hamarosan azonban minden elveszni látszott Grant számára. Az április 6-7-én vívott 
Shiloh-i csatában (Tennessee államban) hagyta, hogy csapatait meglepjék, s ez kis híján 
a William Tecumseh Sherman vezette alakulatok pusztulását okozta, miközben ő maga 
alig néhány mérföldre táborozott a csatamezőtől. Személyes jelenlétével és a Buell tá
bornok által vezetett erősítés megérkezésével végül sikerült ugyan a saját javára fordíta
nia az ütközetet, azonban 13 000 északi és 10 000 déli halott árán. A veszteségek mind
két fél közvéleményét megrázták. Az északi sajtó Grant fejét követelte, s hamarosan el
terjedt az a szóbeszéd, hogy részeg volt az ütközetben. (Augustus Chetlain, emlékiratai 
tanúsága szerint, találkozott a csatában Granttel: „Magabiztos volt, nyugodt és tökélete
sen ura önmagának.")91 Lincoln is ellenállt a republikánusok erősödő nyomásának: 
„Nem nélkülözhetem ezt az embert - ő harcol!".92 Halleck mindezek ellenére olyan po
zícióba helyezte Grantet, ami gyakorlatilag semmiféle hatáskörrel nem járt. A hiúságá
ban sértett Grant a leszerelés gondolatával foglalkozott, amiről csak Shermannek, közeli 
barátainak és tiszttársainak a tanácsára tett le. (Chetlain szintén beszámolt találkozásuk
ról az egyik parancsnoki előszobában: „Parancsokat másolok" - panaszkodott Grant. 
„Kilépek és hazamegyek - bármelyik közlegény el tudná végezni ezt a munkát.")93 

1862 júliusában Lincoln Halleck tábornokot nevezte ki az Unió hadseregének főpa
rancsnokává, s ezzel Grant is második helyre lépett a ranglétrán a nyugati hadszíntéren. 
Októberben akciót kezdett a Mississippi mentén Vicksburg elfoglalásáért, de a hadjárat 
decemberben kudarcot vallott. 

Grantnek Memphisben és Nyugat-Tennesseeben a gyapotcsempészet problémájával 
kellett szembenéznie. Az illegális kereskedelem a rendelkezések ellenére is virágzott, ám 
Grant meglehetősen szerencsétlen döntést hozott. Arra hivatkozva, hogy a legtelhetetle-
nebb kereskedők zöme zsidó, 1862. december 17-én a következő parancsot adta ki: „A 
zsidók, mint osztály, akik megsértik a pénzügyminisztérium minden kereskedelmi ren
delkezését és a parancsnokság utasításait, ezennel kizárattatnak a (helyi) kereskedői ka
marából."94 A zsidók ellenállása miatt Lincoln hatálytalanította a rendeletet, hiszen bár 
buzdította Grant fellépését az illegális kereskedők ellen, nem értett egyet egy olyan kö
zösség elleni kollektív fellépéssel, amelynek tagjai közül sokan harcoltak az Unió ügyé
ért.95 Ez az eset is bizonyítja, milyen csekély érzéke volt a politikai ügyekhez. Az illegális 
kereskedelem kérdése azonban továbbra is izgatta, hiszen még 1863 júliusában is azt han-

A stratégiai fontosságú erődítmények a Mississippibe ömlő Tennessee és Cumberland folyók mellett ta
lálhatók Tennessee államban. 
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goztatta, hogy „az Uniót erejének 33 százalékától fosztja meg a csempészet."96 (Rendeleté
nek kibocsátásában valószínűsíthetően nem az antiszemitizmus vezérelte, hiszen a kor 
amerikai nyelvében a „zsidó" elnevezés szinte szinonimája volt a harácsoló kereskedőnek.) 

1863. január 29-én Lincoln kinevezte Grantet a Déli Főparancsnokság élére, s paran
csot adott a Vicksburg elleni hadjárat kivitelezésére, „Nyugat Gibraltárjának"97 elfogla
lására. A kidolgozott haditerv még Sherman szerint is túl kockázatos volt, hiszen őrna
szádokkal kiegészített, kombinált offenzíva során az északiaknak, a Mississippi nyugati 
partjára átkelve, hátországuktól elvágva kellett harcolniuk. Grant azonban tudta, hogy 
„az ország már így is el van csüggedve a sikereik hiánya miatt [...] Más hadszíntéren 
nem sikerült előrehaladniuk, nekünk kell továbbmennünk."98 

A hadjárat a polgárháború talán legjobban megtervezett és mesterien kivitelezett ka
tonai akciója volt. Grant nem csak hogy kiválóan együttműködött a Mississippin bevetett 
őrnaszádjai val, de váratlan húzással nem észak felé vonult, közvetlenül Vicksburg ellen, 
hanem a város alatt újból átkelt a folyón és kelet felé indult.99 Jacksonban megverte 
Johnstont (május 15.), sőt Pemberton seregét is visszaszorította. Ezzel pedig satuba szo
rította az ellenséges erődöt. (Csak ekkor érkezett meg Halleck főparancsnok távirata, 
amelyben pontosan azt tiltotta meg, amit Grant éppen sikeresen végrehajtott.) Grant há
rom rohammal próbálkozott a város ellen, majd azok kudarca után szabályos ostromot 
kezdett. A város eleste csupán idő kérdése volt, hiszen a déliek sem utánpótlást, sem erő
sítést nem tudtak küldeni az erőd védőinek. Július negyedikén a város harmincezer vé
dője kapitulált, s Grant ismét Észak ünnepelt hőse lett. Lincoln kijelentette: „Grant az én 
emberem és én pedig az Övé a háborúban a továbbiakban."100 Levelet is írt Grantnek, 
amiben elismerte, hogy neki volt igaza Vicksburgöt illetően: „Sohasem bíztam abban -
csak reméltem, hogy Ön jobban tudja nálam - , hogy a Yazoo (folyón való) átkelés had
járata sikerrel járhat. [...] Úgy gondoltam, hogy a folyó mentén lefelé kellett volna elin
dulnia.!...] Attól tartottam, hogy hibát követett el. Most személyes elismerésemet szeret
ném tolmácsolni, amiért Önnek volt igaza. Én tévedtem."101 

Lincoln elismerése jeleként tábornokká léptette elő Grantet. Szüksége is volt a tehet
séges tisztre, mert a többi hadszíntéren az északi parancsnokok egy cseppet sem álltak a 
helyzet magaslatán. Július végén Rosencrans102 a Tennessee állambeli Chattanooga felé 
indult, amely fontos vasúti csomópont volt és elfoglalása utat nyitott volna Atlanta és 
Georgia felé. A katasztrofális vezetési-taktikai hibák miatt azonban Rosencrans a Geor
gia állambeli Chickamaguánál vívott ütközetben 16 000 katonát veszített (a Dél 18 ez
ret), s a megsemmisítő vereséget csak George Thomas103 helytállása akadályozta meg 

yö Grant levele Salmon P. Chase-hez, 1863. július 21. In: Personal 1028-1029. o. 
Az erősség egy fennsíkra épült és uralta a Mississippi hajóforgalmát. Elfoglalása lehetővé tehette az 

Unió számára, hogy a Mississippit teljes hosszában ellenőrzése alá vonhassa. 
98 Uo. 283. o. 

Érdemes megjegyezni, hogy az átkelés zavartalanságának biztosítása érdekében Grant elterelő lovastá
madást szervezett, amelyről magyar nyelven is olvashatunk Brown, Dee: A nagy lovaskaland. Budapest, 1979. 

100 Idézi Williams 272. o. 
Lincoln levele Granthez, 1863. július 13. In: Speeches 477-478. o. 
William Rosencrans uniós vezérőrnagy (1819-1898). 

103 George Thomas uniós vezérőrnagy (1816-1870). 
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(aki ezért kapta a „Chickamagua Sziklája" melléknevet). Rosencrans ezután jóval óvato
sabb volt, s Lincoln úgy vélekedett a McClellan-i stílusú parancsnokról, hogy „olyan za
varodott és kába, mint egy fejbe vert kacsa."104 Csapatait Chattanoogában már az éhhalál 
fenyegette, amikor októberben az elnök létrehozta a Mississippi Hadosztályt, s az élére 
(egyben a Nyugati Hadszíntér parancsnokává) Grantet nevezte ki, akinek első intézkedé
se az volt, hogy Rosencrans helyére Thomast helyezte. Grant megérkezése után egy hé
ten belül sikerült utat nyitni az északi utánpótlás előtt és a „kékzubbonyosok" megmene
kültek. 1863. november 23-25 között pedig Chattanoogánál Grant döntő győzelmet ara
tott Braxton Bragg tábornok105 csapatai ellen. 

1863 végén Grant neve felmerült, mint lehetséges elnökjelölté, a sikeres tábornok 
azonban minden ilyen ajánlattól mereven elzárkózott. Barnabas Burnsnek így írt: „Foly
tatni fogom a munkámat amíg a hadseregben maradhatok, támogatva az éppen hatalmon 
lévő kormányzatot abban az erőfeszítésében, hogy leverje a lázadást és fenntartsa a 
Nemzet egységét. [...] Nem szeretném a nevemet semmiféle politikai hivatal jelölésével 
kapcsolatban látni. [...], s egyetlen párt pártfogását sem kívánom élvezni."106 

Grant 1864. március 9-én jutott el katonai karrierje csúcsára. Lincoln javaslatára 
megkapta a - Kongresszus által felújított - altábornagyi rangot (Lieutenant-General), 
amelyet utoljára George Washington viselt, s egyben kinevezték az Egyesült Államok 
Hadserege Főparancsnokává. E döntésnél szerencsés módon találkozott az elnök akarata, 
a közvélemény óhaja és az érintett katonatiszt rátermettsége. 

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a történészek zöme pozitívan ítéli meg 
Grant szerepét a polgárháborúban, annak ellenére, hogy - mint később látni fogjuk -
csapatai nem ritkán igen súlyos veszteségeket szenvedtek. Egyik legnagyobb kritikusa, 
Joe Schembrie, aki a „A szerénység tettetése - U. S. Grant furcsa pályafutása"107 című 
művében igen komolyan támadja. Azt állítja, hogy apja politikai összeköttetései miatt 
jutott előre a ranglétrán, ami erősen túlzó állításnak tűnik. Másik vádja az, hogy aláren
deltjei katonai sikereit is kisajátította, s maga aratta le az azok után járó babérokat. Ezt 
cáfolandó elegendő idézni Grant egyik legnagyobb hírnévnek örvendő alárendeltjéhez, 
Sherman tábornokhoz írt leveléből: „Miközben rendkívüli sikereket értem el a háború
ban [...] nálam senki sem érzi jobban, hogy ez a siker mennyiben köszönhető azon embe
rek energiájának és rátermettségének, akiket volt szerencsém alárendeltként magam 
mellett tudni. Sok tisztre igaz ez a megállapítás többé-kevésbé [...], de én köszönetemet 
akarom kifejezni Önnek és McPhersonnak [...], akiknek a leginkább adósa vagyok min
den elért sikerem miatt."108 

Ők ketten az Unió hadseregének kétségtelenül leghatékonyabb párosát alkották. 
Sherman így fogalmazta ezt meg: „Grant mellettem állt, amikor bolond voltam, én mel
lette álltam, mikor részeg volt, s most itt állunk egymás mellett."109 Sherman szintén 

w Regan: Hadászati 80-81. o. 
Braxton Bragg (1817-1876) a Konföderáció tábornoka, 1864-1865-ben Jefferson Davis katonai tanácsadója. 
Grant levele Barnabas Burnshöz, 1863. december 17. In: Personal 1039. o. 

107 
Schembrie, Joe: The Affectation of Modesty: The Strange Career of Ulysses S. Grant. H. n., 1997. 
Grant levele Shermanhez, 1864. március 4. In: Personal 1046-1047. o. 

1 A népszerű idézetet szinte minden polgárháborús munkában megemlítik, de hitelességét senki sem bi
zonyította. 
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West Pointban végzett, majd a tüzérségnél szolgálva részt vett a mexikói-amerikai hábo
rúban. Később kilépett a hadseregből, s Louisianában, az alexandriai Katonai Akadémi
án tanított. 1861-ben elutasította a Konföderáció által felajánlott katonai pozíciót, s Fort 
Sumter után ezredesként visszakerült az Unió hadseregébe. 1862 májusára vezérőrnagyi 
rangot szerzett. Grantet Sheridannel együtt rajongásig tisztelte. Egy alkalommal, mikor 
megkérdezték tőle, hogy miben áll Grant nagysága, így válaszolt: „Ő az egyetlen katonai 
lángelme, akit ez a háború kitermelt. Én többet tudok a könyvekről, mint ő. Többet tudok 
az emberekről és a társadalomról és tudom azt is, amit a könyvekből meg lehet tanulni a 
harcról. De Grantnek csalhatatlan ösztöne van a győzelemre. Csak a lángelméje és az 
ösztöne taníthatta neki azokat a dolgokat, amiket a csatamezőn művel."110 

Schembrie másik fő érve az, hogy Grant hatalmas vérveszteségeket szenvedett, s 
aránylag csekélyebb veszteséget okozott az ellenségnek. Azt felejti csupán el, hogy a 
Konföderáció hadserege akkor volt a legerősebb, amikor Grant átvette a főparancsnok
ságot, ráadásul déli területeken kellett harcolnia, ahol az ellenség helyismeretét csak sa
ját - egyébként kiváló - tájékozódási képessége ellensúlyozhatta.111 Emellett pedig a dé
liek kiépített védelmi vonalaik mögül nyilván csekélyebb veszteségeket szenvedtek, mint 
a támadó uniós csapatok. A McClellan-pártiak által felhozott adatok ráadásul torzítottak, 
hiszen Grant nem csupán 50 ezres veszteséget okozott az ellenségnek, sőt az adatok nem 
tartalmazzák azokat a déli katonákat sem, akiket a Fort Henry, Fort Donelson elfoglalása 
és a vicksburgi hadjárat idején ejtett fogságba. 

Grant kinevezése után megtartotta Meade-et a Potomac Hadsereg élén, Hallecket ne
vezte ki vezérkari főnöknek, Shermant pedig megtette a Mississippi Hadosztály parancs
nokának. 1864-es hadműveleti tervét az elkövetkező elnökválasztások határozták meg. 
Stratégiájában fontos váltás volt megfigyelhető: a gyakran hangoztatott „Fel Richmond 
ellen!" jelszó egyre kevesebbet jelentett, s Grant felismerte, hogy az egyes hadszínterek 
hadseregeinek koordinált hadmozdulataira van szükség, amelyek fő célpontjai az Atlan
tát védő déli erők Észak-Georgiában és a Richmondot biztosító konföderációs csapatok 
Észak-Virginiában. Ennek megfelelően májusban elindította Shermant Atlanta felé, míg 
Meade-nek Lee-t kellett „árnyékként" követnie. A politikai tábornokok dilettantizmusa 
miatt azonban tervei dugába dőltek. 

Május elején Grant a Potomac Hadsereg élén Richmond ellen vonult, ám a Vadonban 
(Wilderness)112 vívott ütközetben (1864. május 5-6.) Lee-n kívül meg kellett küzdenie 
azzal a pszichológiai teherrel, ami még McClellan parancsnokságának idejéből maradt 
meg az északi csapatok soraiban, nevezetesen a déli tábornok legyőzhetetlenségének 
nimbuszával. Grant azonban nehéz helyzete ellenére sem volt hajlandó visszavonulni: 

„Szívből belefáradtam már, hogy mindig arról hallok, hogy mit fog Lee csinálni. Né
hányuk (t. i. Grant tisztjei - V. I. K.) úgy látszik mindig azt hiszi, hogy Lee egyszer csak 

Fowler Grantről - Fowler's Patriotic Orations, 1910. Az idézet a <http://www.usgrant.html> internetes 
oldalon található 

Az adott kérdésről hasonlóan vélekedik John Keegan brit hadtörténész is: Keegan, John: The Military 
Geography of the American Civil War. 36th Annual Robert Fortenbaugh Memorial Lecture, Gettysburg Coll
ege, 1997. Ismerteti: Vida István Kornél in: Klió 2000/1., 89-94. o. 

A Vadon (Wilderness) néven emlegetett terület Fredericksburgtől 20 mérföldre nyugatra található Vir
ginia államban, s az elnevezés onnan származik, hogy tölggyel és virginiai borókával roppant sűrűn benőtt er
dőségek borítják, amelyek nagyon megnehezítik a csapatok mozgását és a harcot. 
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átbucskázik a fejünk fölött, s támadást indít a hátunkból és a szárnyaink felől egyidőben. 
Menjenek vissza és próbáljanak meg arra gondolni, mi mit fogunk csinálni, ahelyett, 
hogy Lee mire készül!"113 

Számszerűleg Grant veszteségei jóval meghaladták a déliek veszteségeit (17 000 ka
tonát veszített, míg 11 000 szürkekabátos esett el, vagy sebesült meg), de a polgárháború 
során először nem vonultak vissza, s a Potomac Hadsereg offenzívában maradt. Május 
11-én Sheridan lovassága a virginiai Yellow Tavernnél megsemmisítette Stuart déli lo
vasságát. Grant azonban Spotsylvaniánál tökéletesen kiépített déli erődrendszerrel találta 
szemben magát, s áttörése több próbálkozás után sem sikerült. Négy hét alatt 44 000 ka
tonát veszített, de tudta, hogy egy sikeres támadással megnyerhetné a háborút, s gyorsan 
kellett cselekednie, mivel katonái közül soknak éppen lejáróban volt a szerződése. Ezzel 
is magyarázható, hogy Cold Harbornál (1864. június 3-án) ugyanolyan nagy taktikai hi
bát követett el mint korábban Burnside és Lee: frontális támadást rendelt el a megerősí
tett déli állások ellen, aminek következtében egyetlen óra alatt 7 000 katonát veszített. 
Az ütközetben 12 000 északival szemben mindössze 1500 déli katona esett el. Emlék
irataiban Grant is elismerte, hogy komoly hibát követett el a támadás elrendelésével: 

„Mindig is rettentően sajnáltam, hogy az utolsó támadást elrendeltem Cold Har
bornál.[...] Semmilyen előnyt nem szereztünk, ami ellensúlyozhatta volna a súlyos 
veszteségeket, sőt a Konföderáció mondhatta el ezt magáról."114 

Grant azonban folytatta az offenzívát, s Lincoln támogatta, annak ellenére, hogy ma
ga is meg döbbent a veszteséglisták láttán. Petersburgnél azonban továbbra sem tudott 
sikereket elérni, sőt kénytelen volt csapatokat hátravonni Washington védelmére, mivel a 
déliek a Shenandoah-völgyön keresztülvonulva az északi fővárost veszélyeztették. 
Sherman sikeres hadjárata Atlanta ellen (szeptember 2-án foglalta el a várost), augusz
tustól pedig Sheridan sikerei a Shenandoah-völgyben segítettek ellensúlyozni Grant 
mozdulatlanságát, s főképpen az előbbi gyakorolt döntő hatást az elnökválasztás kime
netelére is, hiszen e nélkül - az előző esztendőben elszenvedett katonai vereségekkel a 
háta mögött - Lincolnnak vajmi kevés esélye lett volna az újraválasztásra. Decemberben 
Sherman elfoglalta a Georgia állambeli Savannah-t is és kijutott az Atlanti-óceánhoz. 

Grant 1865 februárjában javaslatot tett Lincolnnak arra, hogy fogadja a déliek tár
gyalódelegációját, de a megbeszélések kudarcot vallottak. Az altábornagy maga is aján
latot kapott Lee-től, hogy kezdjenek tárgyalásokat a fegyverszünetről, de Lincoln és 
Stanton hadügyminiszter csak a feltétel nélküli megadást tekintette tárgyalási alapnak. 

Az 1865-ös esztendő hadműveleteiben fontos szerepet kapott Sherman, aki Savannah 
elfoglalása után észak felé fordult és a Karolinákon át tört előre. Március végén elfog
lalta az észak-karolinai Greensborót, s ekkorra értek utolsó fázisukhoz a Petersburg el
foglalását célzó hadműveletek is. Április 2-án, több mint 10 hónapig tartó, az első világ
háborút idéző lövészárok-háborút követően a kékkabátos katonák bevonultak a déliek 
által már kiürített Petersburgbe, a déliek pedig kénytelenek voltak Richmondot is evaku
álni. Lee serege az északi csapatok harapófogójába került, s a konföderációs tábornok 
helyzetének kilátástalanságát felismerve Grant a következő javaslattal fordult hozzá: 

McPherson 726. o. 
114 Personal 588. o. 
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„A múlt heti harcok kimenetelének meg kellett győznie Önt arról, hogy az ellenállás 
kilátástalan az Észak-Virginiai Hadsereg részéről. Úgy érzem, hogy kötelességem elhá
rítani minden felelősséget magamról az esetleges további vérontásért, ezért kérem Önt, 
hogy hadserege adja meg magát."115 

Az ekkor még elutasított fegyverletétel azonban április 9-re elkerülhetetlenné vált. 
Grant feltételei igazán enyhék voltak (például a katonák és tisztek, amennyiben becsület
szavukat adták, hogy nem fognak fegyvert az Unió ellen, szabadon távozhattak, a tisztek 
megtarthatták oldalfegyverüket, sőt lovaikat is). Az a tény, hogy nem kezdődött véres le
számolás és megtorlás, azt mutatja, hogy Grant elképzelései az Unió helyreállításáról 
egybeestek Lincolnéval és a tábornok szerepét abban, hogy megpróbálta csökkenteni 
Délen a háborús vereség sokkját, mindenképpen ki kell emelnünk. 

A Lincolnnal való gyümölcsöző együttműködésének csak az elnök meggyilkolása 
vetett véget, s hogy nem csupán szakmai, hanem személyes kapcsolatuk is roppant szo
ros volt, mutatja, hogy az altábornagy nyíltan sírt az elnök ravatalánál a Fehér Házban 
1865. április 19-én. Hangsúlyoznom kell, hogy kettejük gondolkodásmódja sok ponton 
nagyon hasonló volt és jó kapcsolatuk alapját az képezhette, hogy Grant katonai eszkö
zökkel küzdött ugyanazért, amiért Lincoln a politika eszköztárával harcolt. Az, hogy te
vékenységük csaknem konfliktusmentes volt, annak köszönhető, hogy Lincoln, meggyő
ződvén arról, hogy alkalmas személyt talált az uniós seregek élére hagyta, hogy zavarta
lanul végezze a dolgát, s Grant sem avatkozott be a politikai élet kérdéseibe. 

Personal 842. o. 
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István Kornél Vida 

ABRAHAM LINCOLN AND THE GENERALS OF THE UNION 
IN THE AMERICAN CIVIL WAR 

Summary 

In the course of the last 140 years, the imaginary library of the historical works dealing with 
the American Civil War from various aspects has grown to nearly sixty thousand volumes, and the 
number is still increasing. Several heated debates have broken out among historians, concerning 
this most challenging event of American history. Among these debates the comparison of the op
posing parties' (the Union and the Confederacy) military leaders' suitability and preparedness 
clearly stands out. In connection with this topic, many historians hold the opinion that the better 
achievements of the Union's generals were decisive in the final outcome of the events. The present 
study, however, aims at proving that the 'blue-jacket' generals were not only less successful than 
the ones in the Confederate Army, particularly during the first two years of the Civil War, but their 
poor performance was also instrumental in the armed conflict's protraction until 1865, adding 
hundreds of thousands to the casualty lists of the fighting sides. 

The study pays special attention to the relations of Northern political leaders and the members 
of the corps of generals. The procedure of President Abraham Lincoln's appointment, concerning 
the post of the Union Army's commander-in-chief, is also being examined (in accordance with the 
Constitution of the United States, the President is the commander-in-chief of the Army and the 
Navy). On the basis of personal letters, memoirs and the accounts of the contemporaries, the 
author tries to reconstruct the relationship of the President and certain generals, and wishes to in
terpret Lincoln's motives of their appointment and possible exemption, in the context of the Civil 
War's given stages. 

The study analyses the military qualification of the Union's President and touches upon mili
tary higher education in the 19th century United States. The relationship of General McClellan and 
Lincoln, which is also being examined, grew remarkably worse in 1864, when McClellan entered 
the presidential elections on behalf of the northern Democrats, opposing a republican Lincoln. The 
article deals with aspects of the 'odd institute' of slavery dividing the United States of the period, 
the changes its appearance had made to the relations of political and military leaders and its role in 
the exemption of General John C. Fremont, former presidential candidate of the Republicans. The 
study introduces northern generals (McDowell, Burnside, Hooker and Meade), whose hesitation 
and serious strategic mistakes delayed the victory of the Union. Finally, the article familiarises the 
relationship of General Ulysses S. Grant and President Lincoln that may be considered harmonic, 
particularly when concerning what has been mentioned. Basically, this was due to the fact that in 
Grant the President, after many tries, found a military leader accepted by himself, the public and 
also by the majority of the Army, and who, unlike McClellan and Fremont, did not have political 
ambitions during the Civil War. 
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István Kornél Vida 

LES RAPPORTS ENTRE ABRAHAM LINCOLN ET LES GÉNÉRAUX DE L'UNION 
DURANT LA GUERRE CIVILE EN AMÉRIQUE DU NORD 

Résumé 

Durant les plus de 140 dernières années, la bibliothèque imaginaire rassemblant les différents 
ouvrages sur la guerre civile en Amérique du Nord n'a pas cessé de s'agrandir, et elle compte 
aujourd'hui près de 60 mille volumes. L'événement déterminant de l'histoire américaine a suscité 
de nombreux débats passionnés entre historiens. La comparaison entre l'aptitude et la préparation 
des chefs militaires de l'Union et de la Confédération occupe une place privilégiée dans ces 
débats. Beaucoup d'historiens estiment que la bonne performance des officiers généraux du Nord a 
eu un impact décisif sur l'issue finale des événements. La présente étude souhaite cependant 
démontrer que non seulement les généraux „aux pardessus bleus" n'étaient pas meilleurs, surtout 
dans les deux premières années de la guerre civile, que leurs homologues du Sud, mais que leur 
faible efficacité a joué un rôle important dans le prolongement du conflit armé jusqu'en 1865 et, 
par ce fait, dans l'augmentation du nombre des victimes de plusieurs centaines de milliers. 

L'étude accorde une attention particulière aux rapports entre la direction politique du Nord et 
certains généraux. Elle passe au crible la manière de procéder du président Abraham Lincoln, chef 
de l'armée de terre et de la marine militaire, pour la nomination du commandant en chef de 
l'armée de l'Union. L'étude tente de reconstituer le rapport entre le président et les généraux sur la 
base de correspondances personnelles, de mémoires et de rapports des contemporains, et elle 
souhaite interpréter dans le contexte historique approprié les motifs jouant dans les nominations et 
les éventuels limogeages effectués par Lincoln. 

L'étude analyse la formation militaire du président de l'Union, ainsi que la situation de 
l'enseignement militaire supérieur aux États-Unis au 19e siècle. 11 sera examiné le rapport entre 
Lincoln et le général McClellan qui était au plus bas en 1864 lorsque McClellan se présentait 
comme candidat du Parti démocrate du Nord aux élections présidentielles face au républicain Lin
coln. L'article accorde une attention particulière à l'apparition de la problématique de l'esclavage 
- „institution spéciale" divisant l'Amérique de l'époque - dans les rapports entre les directions 
politique et militaire, ce qui a finalement conduit au limogeage du général John C. Frémont, ancien 
candidat républicain à la présidence. L'étude examine l'activité des généraux du Nord (McDowell, 
Burnside, Hooker et Meade) dont l'indécision et parfois les graves bévues tactiques et stratégiques 
ont retardé la victoire de l'Union. Pour terminer, l'article présente le rapport plutôt harmonieux 
entre le général Grant et le président Lincoln qui a fini par trouver, non sans mal, le chef militaire 
qui était aussi accepté par la plus grande partie de l'armée. En plus, contrairement à McClellan et à 
Frémont, Grant n'avait pas encore d'ambitions politiques au moment de la guerre civile. 
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István Kornél Vida 

DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN ABRAHAM LINCOLN UND DEN GENERÄLEN DER UNION 
IM NORDAMERIKANISCHEN BÜRGERKRIEG 

Resümee 

Während der vergangenen 140 Jahre hat sich die imaginäre Bibliothek der geschichtlichen 
Arbeiten, die den nordamerikanischen Bürgerkrieg aus verschiedenen Aspekten untersuchen, auf 
fast Sechzigtausend Bände erweitert und wird Jahr für Jahr größer. Bezüglich des Ereignisses, das 
den größten Wirbel in der amerikanischen Geschichte ausgelöst hatte, brachen zahlreiche heftige 
Diskussionen unter Geschichtsschreibern aus. Von diesen kommt dem Vergleich der Tauglichkeit 
und des Vorbereitetseins der militärischen Führungspersonen der, einander gegenüberstehenden 
Parteien - der Union und der Konföderation - eine bedeutende Rolle zu. Diesbezüglich sind 
etliche Historiker der Ansicht, dass die bessere Leistung des nördlichen Generalstabs den 
endgültigen Ausgang der Ereignisse entscheidend beeinflusst hätte. Die vorliegende Studie will 
jedoch genau das beweisen, dass die Generäle „in blauem Mantel" in den ersten beiden Jahren des 
Bürgerkrieges nicht nur nicht besser waren, sondern, dass ihre schwache Leistung eine wichtige 
Rolle dabei gespielt hat, dass sich der bewaffnete Konflikt bis 1865 hinzog und dass sich die 
Verlustliste der kämpfenden Parteien um mehrere Hunderttausend Mann erweitert hat. 

In der Studie kommt der Beziehung zwischen der politischen Führung des Nordens und 
einzelner Mitglieder des Generalstabs eine herausragende Rolle zu. Bezüglich des Postens des 
Oberkommandierenden der Armee der Union wird das Designationsverfahren des Präsidenten 
Abraham Lincoln - im Sinne der Verfassung der Vereinigten Staaten war er Höchstkommandeur 
des Heeres und der Marine - unter die Lupe genommen. Aufgrund des persönlichen Brief
wechsels, der Memoiren und der Berichte von Zeitgenossen wird versucht, die Beziehung 
zwischen dem Präsidenten und der einzelnen Generäle zu rekonstruieren, bzw. in einem, den 
entsprechenden Etappen des Bürgerkrieges angemessenen Kontext die Gründe für ihre 
Designation, bzw. Entlassung seitens Lincoln zu deuten. 

Die Studie analysiert die militärische Ausbildung des Präsidenten der Union, bzw. kommt auch 
auf die Situation des militärischen Hochschulwesens im 19. Jahrhundert in den Vereinigten 
Staaten zu sprechen. Untersucht wird das Verhältnis zwischen General McClellan und Lincoln, 
das 1864 an seinem Tiefpunkt angelangt war, als die nördliche Demokratische Partei bei der 
Präsidentschaftswahl gerade McClellan als Gegner des Republikaners Lincoln ins Rennen 
geschickt hatte. Der Artikel schenkt dem Erscheinen der „sonderbaren Institution", der Proble
matik der Sklaverei im Verhältnis der politischen und militärischen Führung besondere Auf
merksamkeit, welche das damalige Amerika zweigeteilt hatte und schließlich auch zur Entlassung 
des früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten, General John C. Fremont führte. Die 
Studie behandelt diejenigen nördlichen Generäle der Reihe nach (McDowell, Burnside, Hooker 
und Meade), die mit ihrer Unentschlossenheit und ihren zeitweiligen ernsten, taktisch
strategischen Missgriffen den Sieg der Union verzögerten. Schließlich stellt der Artikel auch das 
Verhältnis zwischen General Ulysses S. Grant und Präsident Lincoln dar, das - besonders im 
Spiegel des vorher Festgehaltenen - mit Recht als harmonisch angesehen werden kann. All das ist 
vor allen Dingen der Tatsache zu verdanken, dass es dem Präsidenten - nach vielen Versuchen -
gelungen ist, die militärische Führungsperson zu finden, die nicht nur von ihm und der 
Öffentlichkeit als fähig angesehen wurde, seine Funktion zu erfüllen, sondern auch vom Großteil 
der Armee anerkannt wurde, und die - entgegen McClellan und Fremont - zur Zeit des 
Bürgerkrieges noch keine politischen Ambitionen hatte. 
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Иштван Корнелъ Вида 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АВРААМОМ ЛИНКОЛЬНОМ И ГЕНЕРАЛАМИ УНИИ 
В СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

Резюме 

За истекшие более чем 140 лет увеличилась уже почти до шестидесяти тысяч томов 
воображаемая библиотека историографических работ, исследующих под различными 
аспектами северо-американскую гражданскую войну, и эта библиотека все еще продолжает 
увеличиваться из года в год. Причину этого можно найти в острой дискуссии историо
графов, вспыхнувшей в связи с этим событием американской истории, вызвавшим самую 
большую бурю споров в американской историографии. Среди таких факторов особое место 
занимает сопоставление одаренности и подготовленности военных руководителей противо
стоявших сторон: Унии и Конфедерации, по поводу чего целый ряд историков придер
живается мнения о том, что более высокие способности генералитета Северной армии в 
решающей мере воздействовали на окончательный исход событий. Настоящая статья 
однако намерена доказать как раз то, что генералы „в синих мундирах" оказались не только 
лучше по своим достижениям генералов противостоявшей стороны, но, особенно в первые 
два года гражданской войны, их более слабые успехи сыграли серьезную роль в том, что 
вооруженный конфликт между сторонами затянулся до 1865 года, в результате чего потери 
воюющих сторон увеличились на несколько сот тысяч человек. 

Статья уделяет особое внимание отношениям между политическим руководством 
Севера и отдельными членами генералитета Северной армии. Автор под увеличительным 
стеклом рассматривает назначение президента Авраама Линкольна - согласно Конституции 
Соединенных Штатов Америки главномандующего армии и военно-морского флота - на 
пост главнокомандующего армии Унии, и на основании исследования личной переписки, 
мемуаров и отчетов современников пытается реконструировать отношения между прези
дентом и отдельными генералами, и таким образом в контексте, соответствующем данному 
периоду гражданской войны, пытается понять мотивацию Линкольна при назначении или 
возможной отставке генералов. 

Статья исследует военную подготовку президента Унии, а также останавливается на 
состоянии высшего военного образования в Соединенных Штатах Америки в XIX веке. 
Предметом анализа являются отношения между генералом МакКлелланом и Линкольном, 
ухудшение которых усугубилось в 1864 году, когда Партия Демократов Севера выставила 
именно МакКлеллана в качестве противника республиканца Линкольна на президентских 
выборах. Статья уделяет особое внимание появлению в отношениях политического и 
военного руководства проблематики рабства как „специфического учреждения", разделя-
вашего Америку того времени, что в конечном счете привело также к отставке генерала 
Джона К. Фремонта, выдвинутого раньше в качестве кандидата в президенты со стороны 
республиканцев. В статье последовательно подвергаются анализу генералы Северной армии 
(МакДовелл, Барнсайд, Хукер и Макаде), которые своей нерешительностью и совер
шаемыми периодически промахами послужили причиной задержки победы Унии. В 
заключение в статье рассматриваются отношения генерала Улиссеса С. Гранта с пре
зидентом Линкольном, которые, главным образом принимая во внимание вышеуказанные 
отношения с другими представителями генералитета, могут быть справедливо названы 
гармоничными. Все это было возможно в основном благодаря тому, что - после длительных 
попыток - президенту в конце концов удалось найти того военного руководителя, которого 
не только сам президент и общественное мнение считали пригодным для занятия высокого 
поста, но которого приняло и большинство личного состава армии, и у которого - в отличие 
от МакКлеллана и Фремонта - в период гражданской войны еще не было политических 
амбиций. 
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MOLNÁR MATE 

AZ 1867. ÉVI NEMZETKÖZI BÉKEKONGRESSZUS GENFBEN 

A XIX. századi Európa történetében a modern nemzeti eszme, a nacionalizmus kiala
kulása és az etnikai alapokon szerveződő nemzetállamok keletkezése a politikai, gazda
sági és társadalmi fejlődés meghatározó tényezői voltak. Időnként azonban - részben e 
folyamatok kiegészítéseként, részben ezekkel szembefordulva - az internacionalizmus, a 
nemzetek közötti összefogás és együttműködés igénye is felerősödött. A század folya
mán az egyik legfontosabb ilyen fellendülés az 1860-70-es években következett be. 

E jelenség többféle tényezővel magyarázható. Az ipari forradalom gazdasági ered
ményei, a közlekedés és a hírközlés fejlődése a nemzetközi kommunikáció intenzitásá
nak növekedéséhez vezettek, ugyanakkor a tőkés fejlődés negatív következményei és a 
nemzeti függetlenségi és egységtörekvések számos nemzetközi konfliktust és háborút 
idéztek elő. A háborús áldozatok számának növekedése (mint például a krími háború 
vagy az olasz és a német egységtörekvések körüli harcok eseteiben) elvezetett a nemzet
közi humanitárius együttműködés és a háborúk bizonyos szintű nemzetközi szabályozá
sának igényéhez (így a Vöröskereszt megalapításához 1863-ban és a genfi konvenció 
aláírásához 1864-ben, valamint az 1874-es brüsszeli nyilatkozathoz). A társadalmi és 
gazdasági ellentétek megoldására politikai mozgalmak bontakoztak ki, amelyek nemzet
közi szinten szerveződtek: 1864-ben Londonban megalakult a Nemzetközi Munkásszö
vetség, 1867-ben megjelent Marx „A tőke" című művének első kötete Hamburgban, s 
ugyanebben az évben újjáéledt a nemzetközi békemozgalom, amely Európában 1848-
1853 között aktivizálódott első alkalommal.1 

Az internacionalizmus eszmei irányultságát tekintve megkülönböztethetjük annak pol
gári és szocialista típusát. A szocialista internacionalizmus törekvéseiben a hangsúly első
sorban a belső gazdasági és társadalmi problémák nemzetközi szinten való megoldásának 
keresésén, míg a polgári internacionalizmus esetében inkább az államok közötti kapcsola
tok rendezése, szabályozása, a nemzetközi jog kialakítása és érvényesítése kérdésén volt. 
Módszereiben, eszközeiben ugyanakkor mindkettőnél megjelent a fokozatos változás a for
radalom (1848-49-ben kulmináló) igénye helyett a cél reformok útján való eléréséhez.2 

A békemozgalom fellendülése 1867-ben közvetlenül a porosz-osztrák háború utáni 
nemzetközi politikai helyzettel állt összefüggésben, közelebbről az úgynevezett „luxem
burgi válság" által okozott háborús feszültséggel. Franciaország az 1866-os porosz-oszt
rák konfliktusban mindkét fél irányába semlegességet vállalt, ennek fejében a Rajna bal 
partja francia kézbe való átadását igényelte. III. Napóleon francia császár azonban elkö
vetett egy jelentős diplomáciai baklövést: mivel inkább az osztrák fél győzelmére szá
mított, csak Ausztriával foglaltatta írásba igényeinek elismerését. A porosz kancellártól, 

Gullo, Ruth: Die Internationale Friedens- und Freiheitsliga 1867-1889. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Friedensbewegung. Diplomarbeit, Universität Bern. Historisches Seminar. Bem, é. n. (a továbbiakban: Gullo) 77. o.; 
Woodtli, Susanna: Gleichberechtigung. Der Kampf um die politischen Rechte der Frau in der Schweiz. 
Frauenfeld, 1983. 24. o. 

2 
Hanschmidt, Alwin: Republikanisch-demokratischer Internationalismus im 19. Jahrhundert. Historische 

Studien. Heft 430. 1977. (A továbbiakban: Hanschmidt) 95-96. és 102. o. 
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Bismarcktól csak szóbeli ígéretet kapott a francia követelések teljesítésére egy esetleges 
porosz győzelem után. A nem várt gyors porosz győzelem következtében III. Napóleon 
lemondott nagymértékű területi igényéről és csak Luxemburg Nagyhercegség átadásához 
ragaszkodott. Bismarck azonban egy talpalatnyi német érdekeltségű területről sem akart 
lemondani Franciaország javára, ami legalábbis szószegésnek minősült részéről, s ezért a 
francia császár a háborús elégtételt fontolgatta Poroszországgal szemben. 

Az új háború eshetősége jelentős nemzetközi ellenállást váltott ki. A nagyhatalmak 
Londonba konferenciát hívtak össze a kérdés békés megoldására, amelyen végül Poro
szország számára kedvezőbb döntés született: az európai hatalmak kimondták és garan
tálták Luxemburg semlegességét és önállóságát, így Franciaországhoz csatolása lehetet
lenné vált. Miközben a nagyhatalmak Luxemburg sorsáról tárgyaltak, kibontakozott egy 
széleskörű nemzetközi mozgalom, amely állampolgári kezdeményezésen alapult, és óri
ási propagandát fejtett ki a fenyegető francia-porosz háború elkerülésére. Mindezek 
eredményeképpen 1867 folyamán három olyan szervezet is alakult, amely a nemzetközi 
béke fenntartását tűzte ki céljául. 

Az első ilyen szervezet a Félix Santallier által kezdeményezett, 1867 februárjában Le 
Havre-ban megalakult Békeegyesület (Union de la Paix) volt. Santallier - aki a Journal 
du Havre című demokratikus lap kiadójaként tevékenykedett - három szabadkőműves 
páholy (a l'Aménité, a Les Trois H és a l'Olivier Écossais) gyűlésén hozta létre békeli
gáját, amelynek szükségességéről már 1866 végén tanulmányt írt.3 Santallier szerint a 
szervezetnek egyre szélesebb körű propagandát kell kifejtenie a civilizált népek közti 
béke érdekében, majd létre kell hozni egy jogászokból álló testületet, amely pusztán mo
rális erejével (katonai erő alkalmazása nélkül) rendezné el a nemzetközi konfliktusokat.4 

Elvi alapon elutasította a nemzeti felszabadító háborúk lehetőségét is (a korban igen nép
szerű „utolsó háború" eszméjét), kizárólag a fokozatos, jogi úton történő megoldásokat 
tartotta elfogadhatónak.5 A Santallier által alapított szervezetnek 1867-ben mintegy 800, 
1868-ban már körülbelül 7000 támogatója volt (köztük például Félix Faure kereskedő, 
aki később, 1895 és 1899 között a Francia Köztársaság elnöke lett), azonban csak Fran
ciaországon belül tudott befolyást elérni, eredeti célját, a nemzetközi méretekben való 
együttműködést nem tudta realizálni.6 

Jelentősebb eredményeket tudott felmutatni egy másik békeszervezet, amely 1867. 
május 30-án alakult Párizsban, Frédéric Passy közgazdász és publicista vezetésével. 
Henry Richard, a híres korabeli angol békeaktivista szerint ekkortájt hat béketársaság 
működött Franciaországban, de nagy volt közöttük a széthúzás, nem tudtak igazán ered
ményesen együttműködni.7 Passy ligája ezt a problémát szerette volna áthidalni, vala
mint a francia szervezetek nemzetközivé tágítását szorgalmazta. Passy 1867 áprilisában 
kapcsolódott be a háborúellenes kampányba, ekkor még a Santallier által alapított Béke-

3 Van der Linden, Wielhelmus Hubertus: The International Peace Movement 1815-1874. Amsterdam, 
1987. (a továbbiakban: Van der Linden) 631. o. 

4 Uo. 633. o. 
5 Uo. 637. o. 

Van der Linden 637. és 634. o. 
7 Uo. 640. o. 
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ligához csatlakozva.8 1867. április 13-án megjelent egy cikke a háború ellen egy nantes-i 
újságban, a Phare de la Loire-ban, amelyben a közvélemény támogatását, petíció általi 
kinyilvánítását szorgalmazta. Egy április 24-én megjelent (de 20-án keltezett) írásában 
nemzetközi békeliga szervezésére tett javaslatot, május 2-án pedig békekonferencia ösz-
szehívását követelte.9 

Időközben egy elzászi lap, az August Nefftzer által szerkesztett Le Temps is agitálni 
kezdett a béke érdekében. Április 25-én jelent meg a közvélemény felrázása céljából 
Charles Dollfus levele a háború ellen, amelynek szerzője Luxemburg semlegessége 
mellett foglalt állást. A következő napon két hasonló témájú levelet tettek közzé: az 
egyik Gustave d'Eichtal írása volt, aki szintén a közvélemény háborúellenes fellépését 
sürgette, a másik Frédéric Passy-é, aki ezúttal is egy békeliga létrehozásának szükséges
ségét propagálta, és javasolta, hogy a Le Temps legyen ennek orgánuma.10 Egyes törté
nészek szerint a két újság által kifejtett, nemzetközileg is komoly visszhangot és támo
gatást eredményező politikai nyomásnak komoly szerepe volt abban, hogy a londoni 
konferencián Bismarck is meghátrált, és kivonta a porosz csapatokat Luxemburgból.11 

Egy Franciaországban összehívandó nemzetközi békekongresszus ötlete is felmerült 
időközben, amelynek ösztönzője az angol békeegyletek között is kiemelkedő szerepet 
játszó London Peace Society, a legrégebbi európai szervezet volt. A párizsi világkiállí
tásra szerették volna időzíteni a kongresszus összehívását (1867-ben), de hiába kilin
cseltek a francia császárnál, valamint annak bel- és külügyminisztereinél, a rendezvényt 
nem engedélyezték, mivel a francia parlamentben éppen folyamatban volt a hadsereg 
újjászervezéséről szóló törvényjavaslat elfogadtatása, és a kormány nem akart semmiféle 
békepropagandát ösztönözni.12 Frédéric Passy azonban - aki új nemzetközi békeszerve
zet létrehozását határozta el Párizsban - annyit el tudott érni, hogy a világkiállítás elzászi 
pavilonjában helyet biztosítottak az általa életre hívott társaság, a Nemzetközi és Állandó 
Békeliga (Ligue internationale et permanente de la Paix) számára tagság toborzására, 
beiratkozásra és tagdíjfizetésekre. 

Passy szervezete körülbelöl 1600 támogató aláírást tudott begyűjteni, és tagjai úgy 
döntöttek, hogy a luxemburgi konfliktus rendeződése után is tovább fogják azt működ
tetni.14 A liga titkára Frédéric Passy lett, az elnökséget az elzászi Jean Dollfuss-nak en
gedte át. A csatlakozók között sok külföldi is volt, így például olasz (Cesare Cantu), né
met (a kémikus Justus von Liebig), angol (Henry Richard), dán (Fredrik B aj er, a későbbi 
Nobel-békedíjas pacifista), svéd (Sven Hedlung) és amerikai (Charles Sumner) sőt még 
uruguay-i is, összesen tíz országból.15 Úgy tűnik azonban, hogy a nemzetköziségre való 

Van der Linden 644. o. 
9 Uo. 677. o. 
10 Uo. 641-642. és 644. o. 
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13 
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törekvés inkább próbálkozás maradt. Van der Linden hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
külföldiek jelenléte elsősorban csak a világkiállítás időszakára mutatható ki Passy ligájá
ban, sokak szerepe csak formálisnak bizonyult. 1868-ban még regisztrálták néhány kül
földi hozzászólásait a szervezet közgyűlésén, de 1869-ben már nem lehet senkit sem ki
mutatni a vezetőségben vagy az aktivisták között. A liga „olasz bizottsága" nem állt 
szervezeti kapcsolatban Párizzsal, sem Németországban, sem Belgiumban, sem Hollan
diában nem tudott jelentősebb bázist találni. Komolyabb befolyásra csak Svájcban tudott 
szert tenni 1868-69 folyamán, de ez sem változtatott azon a tényen, hogy a szervezet el
sősorban francia képződmény maradt.16 

A franciák közül nagy számban csatlakoztak Passy ligájához a saint-simonizmus hí
vei, mint a híres közgazdász, Michael Chevalier, a lyoni szekció elnöke, Arlès-Dufour és 
Gustave d'Eichtal. Mindez nem pusztán véletlenül történt, hiszen a saint-simonizmus 
legfontosabb orgánuma, a Le Globe már 1831-ben az európai federáció létrehozásának 
szükségességét hirdette. A szervezetnek azonban nem létezett pontosan körvonalazott 
programja, inkább annak mozgalmi jellege dominált. Passy szerint a legfőbb cél az 
egyének lelkiismeretére apellálva felébreszteni a népek közötti kölcsönös tiszteletet, s az 
angolszász békemozgalmi hagyományoknak megfelelően politikamentesen (apolitiku-
san) tevékenykedni. A Passy-féle békeliga több francia vetélytársát felülmúlta befolyását 
tekintve, de a szervezetek összefogására nem lehetett képes.17 Frédéric Passy aktivitása 
mindazonáltal a francia és a nemzetközi békemozgalomban hosszú évtizedekre meghatá
rozó jelentőségűnek bizonyult, aminek ékes bizonyítéka az a tény, hogy az első Nobel
békedíjat is elnyerte 1901-ben, nem kisebb személyiséggel megosztva, mint a svájci 
Henry Dunant-nal, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítójával. 

A luxemburgi válsággal kapcsolatban kialakult harmadik békeszervezet, a Nemzet
közi Béke- és Szabadság Liga (Ligue internationale de la Paix et de la Liberté), amely a 
legkésőbb jött létre a három közül (szeptember 12-én, a genfi békekongresszuson), a 
legjelentősebb, nemzetközileg legkiterjedtebb és a leghosszabb ideig fennmaradó béke
liga volt: egészen 1939 augusztusáig működött. E szervezet kialakulása ugyanúgy a Le 
Temps és a Phare de la Loire békepárti kampányához kapcsolódott, mint a Passy által 
létrehozotté. A Le Temps (Az Idő) liberális és republikánus beállítottságú, de mérsékelt 
hangvételű, jól szerkesztett, jól informált lap volt, amely nagy hatást gyakorolt a közvé
leményre. 1861-ben August Nefftzer (1820-1876) alapította, aki protestáns teológiát ta
nult, majd újságíró lett Strassbourg-ban, utána a La Presse-nél dolgozott (Emile de 
Girardin lapjánál), közben munkatárs volt a Charles Dollfus alapította Revue 
Germanique-nál. 

A genfi nemzetközi békekongresszus összehívásában és a Nemzetközi Béke- és Sza
badság Liga megalapításában a másik sajtóorgánum, a Nantes-ban megjelenő Phare de la 
Loire (Loire-i Világítótorony) játszotta a döntő szerepet. Az újság kiadója Victor 
Mangin, szerkesztője a fivére, Évariste Mangin volt, a szerkesztő bizottságban dolgozott 
még Gustave Chaudey és Charles Lemonnier is. Gustave Chaudey (1817-1871) ügyvéd 
és újságíró, az anarchista Proudhon barátja, a Lajos Fülöp uralma elleni mozgalom részt-
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vevője, az 1848-as republikánus kormányzat támogatója volt, aki a forradalom bukása 
után egy ideig svájci száműzetésben élt (1851-53). Ugyancsak ügyvéd és újságíró volt 
az a Charles Lemonnier (1806-1891) is, aki 1858-tól a lap külügyi vonatkozású cikkeit 
szerkesztette. Egy ideig ő is a saint-simonista iskolához tartozott, később részben eltá
volodott e nézetektől, de szilárdan megmaradt a császárság ellenzékének soraiban, és 
kitartott demokratikus, republikánus elvei mellett.18 

A kongresszus előzményei és megszervezése 

1867. április 29-én a Phare de la Loire közzétette Charles Lemonnier Évariste 
Mangin-hez írt levelét, amelyben Lemonnier a béke megőrzésére, a Poroszország elleni 
háború megelőzésére, támogató aláírások gyűjtésére szólította fel a közvéleményt, és le
szögezte, hogy a luxemburgi erőd poroszok általi birtoklása nem lehet ok a háborúra. 
Ugyanezen a napon a Le Temps közölte Lemonnier-nak „A német néphez" című kiált
ványát, amelyben a szerző a fentiekhez hasonló nézeteit manifesztálta. A kiáltványt 
másnap (április 30-án) a Phare de la Loire is közzétette, 171 támogató aláírásával (ezek 
száma a következő két hét alatt, május 16-ig 955-re emelkedett).19 

A döntő lépést a békekongresszus és a békeliga ügyében végül Évariste Mangin cikke 
jelentette, amely 1867 május 5-én jelent meg a Phare de la Loire-ban.20 Mangin írásának 
már a címe (Un Congrès de la Paix) is utal annak fő mondanivalójára. Dátuma sem egé
szen véletlen, hiszen 1789. május 5-én ült össze a Rendi Gyűlés Franciaországban, ami 
azután a forradalom kitöréséhez és a monarchia bukásához vezetett. Cikkében Mangin 
megállapítja, hogy bár a nagyhatalmak összeültek Londonban a luxemburgi válság ren
dezésére és a nagyhercegség semlegességének kinyilvánítására, mégis függőben marad
nak a hatalmi ellentétek, s a puszta diplomáciai szerződéseknél tartósabb megoldásra 
volna szükség. Ez egy európai kongresszus összehívását jelentené a háborús veszéllyel 
fenyegető kérdések rendezésére, s e testületbe minden népnek két küldöttet kellene dele
gálnia (általános választójog alapján összehívott parlamentjéből). Ezt azonban Mangin 
maga is utópikus elgondolásnak tartotta, ezért azt javasolta, hogy hívjanak össze egy 
harmadik nagy nemzetközi békekongresszust az 1849. évi párizsi és az 1850. évi frank
furti után (Mangin tehát nem tudott arról, hogy 1848 és 1853 között valójában öt nem
zetközi békekongresszust tartottak Európában, így az általa indítványozott volt a hatodik 
ilyen jellegű fórum). Szükségesnek tartotta azt is, hogy a küldötteket minél több ember 
képviseletében válasszák meg. Mivel Franciaországban a törvény szerint ekkoriban ma
ximum 20 fő gyűlhetett össze, javasolta, hogy aláírások szerzésével növeljék a delegál
tak támogatottságát. A kongresszus helyszínéül a semleges területen lévő Genf városát 
javasolta, hogy a küldöttek szabadon kifejthessék nézeteiket.21 

Mangin cikke kedvező visszhangra talált a politizáló személyek körében. A felhívás 
hatására Párizsban 10-12 ember összejött egy jogász, Emile Acollas lakásán, hogy meg-
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vitassák a kongresszus összehívásával kapcsolatos gyakorlati jellegű kérdéseket. Meg
alakítottak egy bizottságot, amely feladatául kapta egy programtervezet összeállítását az 
összehívandó kongresszus számára. A megbeszélésen Charles Lemonnier is jelen volt, 
aki május 8-án egy újabb írást tett közzé a Phare de la Loire-ban, s ebben a népek 
„nemhivatalos parlamentje" mellett korteskedett, egyúttal javasolta egy bizottság vagy 
iroda felállítását Genfben a kongresszus előkészítésére és a később szervezendő kong
resszusok közötti időszak operatív ügyintézésére.22 

Innen kezdve az események két szálon futottak tovább. A párizsi mellett megalakult 
egy genfi bizottság is, és a két helyszínen egymással párhuzamosan foglalkoztak a kon
ferencia népszerűsítésével és előkészítésével. Először a párizsi bizottság munkáját te
kintjük át, mivel ez jött létre előbb, és a kezdő lépések megtétele reá hárult. A bizottság 
tagjai május folyamán több összejövetelen foglalkoztak a konferencia szervezésével, 
valamint egy programjavaslat kidolgozásával. Hosszas belső viták után (a nagy lendület
ben két javaslat is született) végül június 11-én egy kiáltványt tettek közzé, elsősorban 
Émile Acollas jogász és Alfred Nacquet kémikus ösztönzésére.23 A manifesztum leszö
gezi, hogy a béke megteremtése és megtartása a népek elsőrendű érdeke, amely csak a 
népek konföderációjának létrehozásával érhető el. A béke a szabadságból következik 
éppúgy, mint ahogyan a háború az elnyomásból. A nemzetközi jog hiánya miatt csak a 
polgárok szabad egyesülése fékezheti meg az agressziót Európában, ezért szükségessé 
vált egy nemzetközi békekonferencia összehívása Genfbe, 1867. szeptember 5-re (az 
időpontot később - az Internacionálé genfi szekciójának kérésére - 9-re módosították, 
hogy a Nemzetközi Munkásszövetség szeptember 2 és 7. között, Lausanne-ban ülésező 
résztvevői is eljöhessenek Genfbe). A felhívás szerint 25 centime csatlakozási díj fejében 
a kongresszuson bárki jelen lehetett.24 A manifesztumhoz nagyszámú támogató aláírás 
érkezett annak ellenére, hogy ezek egy részét a francia hatóságok Párizsban elkobozták. 
Az aláíró franciák közül megemlítendök Louis Blanc, Victor Hugo, Pierre Leroux, Edgar 
Quinet, Jules Favre (későbbi miniszterelnök), Edmond Potonié, Charles Lemonnier, 
Évariste Mangin, Alfréd és Gustave Nacquet nevei, de a listákon szerepelt még a német 
Karl Grün, Johann Jakoby, Amand Goegg, Johann-Philip Becker, az olasz Garibaldi és 
Mauro Macchi, az orosz Herzen és Ogarjov, valamint az angol John Stuart Mill neve is.25 

A párizsi bizottság további manifesztumokat tett közzé július és augusztus folyamán 
is, amelyekben szorgalmazta az Európai Egyesült Államok létrehozását, elítélte a dikta
tórikus rendszereket, és hangsúlyozta, hogy a béke csak a szabadság által biztosítható, s 
meg kell kezdeni az európai demokrácia felépítését a nagy francia forradalom eszméire 
támaszkodva.26 Közben kidolgozták a programot is, amelyet egyeztetés céljából elküld
tek a genfi bizottságnak. Annak elnöke, Jules Barni átdolgozta a szöveget és visszaküldte 
Párizsba, ahol végül a végleges megszövegezésre sor került, s ezt Genfben is elfogadták 
augusztus 20-án.27 A program elsősorban alapelveket kívánt leszögezni, melyek közül az 
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első a háború elítélése volt, kivéve a felszabadító- és a szabadságharcot, amelyeket elfo
gadhatónak tartott. Kimondta, hogy a háború és a béke jogainak gyakorlása csak a né
pekre tartozhat, a konfliktusokban preferálni kell a döntőbíráskodás intézményét, foko
zatosan korlátozni kell a kormányok háború alkalmazására való lehetőségét, elítélte a 
patriotizmusnak a militarizmussal való társítását, és sürgette a béke és a szabadság de
mokratikus ligájának és az európai népek föderációjának létrehozását.28 

A Genfbe tervezett nemzetközi kongresszus sikere szempontjából alapvető kérdés volt 
természetesen az is, hogyan reagálnak a rendezvény ötletének hírére Genfben, illetve Svájc 
egészében? A svájci fogadtatás összességében mindenképpen kedvező volt, de adódtak bi
zonyos fenntartások is vele kapcsolatban. A Le Confédéré (A Szövetséges) című fribourg-i 
lap már május 15-én helyeselte a kongresszus Svájcban, mint szabad és semleges ország
ban való megtartásának ötletét. Az újságot egyébként egy svájci állampolgárrá lett francia 
emigráns, Georges Joseph Schmitt adta ki 1854 óta, aki kezdettől fogva szimpatizált a bé
ke-propagandával, s közzétette Frédéric Passynak az európai népek egyesüléséről szóló 
cikkét, valamint május 17-től kezdve átvette Lemonnier elgondolásait a népek nem hiva
talos parlementjének, egy hat nyelven kiadandó pacifista újságnak, valamint egy állandó 
svájci békeiroda létrehozásának szükségességéről.29 Június 19-én a lap nyilvánosságra 
hozta a párizsi bizottság június 11-i kiáltványát is, amely ezután más svájci orgánumokban 
is széles körű nyilvánosságot kapott.30 A genfi konferencia és a békeliga ötlete támogatást 
kapott a genfi akadémia morális és politikai tudományokkal foglalkozó részlegének június 
21-én megtartott gyűlésén, elsősorban a neves filozófia- és történettudományi előadó, Jules 
Barni közreműködése révén.31 

Időközben német részről felmerült egy olyan javaslat, hogy a kongresszust ne Genfben, 
hanem a délnémet Mannheimben (a Badeni Nagyhercegségben) tartsák meg. Karl Grün ok
fejtésének lényege a következő volt: mivel a konfliktus elsősorban Franciaország és Néme
tország között fenyegetett a háború kitörésével, célszerű lenne egy olyan helyen összejönni, 
amely közelebb van a konfliktus középpontjához. A Rajna partján fekvő Mannheim városá
nak nagyterme alkalmas lenne a kongresszus megtartására és a francia és német békebarátok 
találkozására. Azt a lehetőséget is felvetette, hogy akár a genfi kongresszus mellet kellene 
egy külön francia-német találkozót szervezni. Mindenesetre Mannheimben egy 7 fós helyi 
bizottságot alakítottak az itt rendezendő kongresszus előkészítésére.32 

A támogatók többsége azonban Genf mellett voksolt. Fontos szempont volt, hogy 
Svájc semleges ország, köztársasági kormányzata van, ráadásul sok száműzöttnek nyúj
tott menedéket, s nem korlátozták benne a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadsá
gát. A döntésben az is szerepet játszott, hogy Jules Barni, a genfi Akadémia tanára köz
vetítésével sikerült meggyőzni a németeket is Genf előnyeiről. Barni szerint Svájc azért 
is alkalmas színtere lehetett a kongresszusnak, mert modellként szolgált a szervezők által 
propagált európai föderációhoz.33 Mindazonáltal kialakult valamiféle ellenszenv is 
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Svájcban a kérdéssel kapcsolatban, főleg a konzervatív és katolikus táborban. Sokan a 
svájci semlegességet féltették az egyes kormányok (nyilvánvalóan főleg a francia és po
rosz) elleni támadásoktól. Augusztus 29-én Bázelban a későbbi kongresszusi küldött, 
Schmiedlin által szervezett gyűlésen a csatlakozás mellett döntöttek, de csak azzal a fel
tétellel, hogy a kongresszusnak az érvényben lévő törvények és alkotmányok szellemé
nek megfelelően kell működni. Elutasították a forradalmi jellegű törekvéseket, valamint 
a párizsi és a genfi bizottságok által javasolt programokat. Szeptember 2-án Vaud tarto
mányból (Morges-ból) levélben kifogásolták a kongresszus kizáró jellegét, a politikai 
megkülönböztetést egyes kormányzati formák vonatkozásában. E fenntartásokkal együtt 
azonban innen is sokan csatlakoztak a békekongresszus és a békeszervezet ügyéhez.34 

Barni végül is azzal védte a kongresszust, hogy a kereszténységnek és a gazdasági ta
noknak is el kell viselniük az ellenvéleményeket, és hogy a szólásszabadság elve alapján 
mindenki egyénileg felelős a szavaiért, nem a kongresszus egésze.35 

A svájci részről felmerült aggodalmak természetesen érthetőek voltak. A békekong
resszust támogatók többsége ellenzéki beállítottságú volt III. Napóleon császárságával 
szemben, s tartani lehetett tőle, hogy a császár retorziókat alkalmaz Svájc ellen, ha az te
ret enged a rendszerével szembeszállók nyílt kritikájának. Amikor valamivel később, 
1868 áprilisában felvetődött egy Brüsszelben összehívandó békekongresszus gondolata, 
a belga békebarátok ugyancsak igyekeztek elhárítani e megtiszteltetést, mivel attól tar
tottak, hogy felelőtlen elemek kritikájukkal Belgium ellen hangolhatják III. Napóleont.36 

A kongresszus kérdésében a döntő mozzanatot mindenesetre a genfi szervező bizott
ság létrehozása jelentette. Ebben és a későbbi előkészítő munkákban a főszerepet az a 
Jules Barni játszotta, aki francia emigránsként élt Genfben, miután (sok más értelmiségi
vel és állami tisztviselővel együtt) megtagadta a hűségeskü letételét III. Napóleon csá
szárnak. Az 1860-as években a genfi Akadémián az egyetemes történet és a filozófia ta
nára volt,37 elsősorban a felvilágosodás időszakával és Kant műveinek franciára 
fordításával foglalkozott, ezirányú munkásságáért 1852-ben elnyerte a francia Akadémia 
jutalmát is. Barni műveiben38 következetesen síkraszállt a gondolkodás szabadsága, a 
demokratizmus és a republikanizmus mellett, a bonapartizmus szellemi és politikai op-
pozíciójának táborához csatlakozott. Egy 1865-ben Genfben megjelent könyvében39 -
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amelyben Thiersnek a Napóleonról szóló művét (Histoire du Consulat et de l'Empire) 
kritizálta - egyértelműen leszögezte, hogy munkája megírása során a napóleoni legenda 
elleni harc vezérelte. A Napóleon-kultusszal, a népek állítólagos felszabadítójának di
csőítésével a történeti moralitás elve alapján helyezkedett szembe, s megállapította, hogy 
Napóleon nem a francia forradalom folytatója volt, hanem az egyik első ellenforradalmár, s 
így nem tehető különbség a konzulátus és a császárság politikája, illetve a két rendszer kö
zött: már a brumaire 18-i államcsíny is egyértelműen elítélendő. 

A genfi Akadémia politikai és morális tudományokkal foglalkozó szekciójának ülé
sén, 1867. június 21-én Jules Barni javasolta a francia békekezdeményezés támogatását. 
A jelenlévők közül azonnal egyetértőleg szólt hozzá e javaslathoz John Rollanday, aki 
megemlítette, hogy Genf annak a Rousseau-nak a szülőföldje, aki az örök béke ideáját 
magáénak vallotta, s ugyancsak itt alakult meg a kontinens első béketársasága, Sellon 
gróf vezetésével (ez egyébként 1830-ban történt). Ugyancsak támogatólag szólt hozzá a 
kérdéshez James Fazy, a svájci Radikális Párt ismert politikusa is, és egyúttal felhívta a 
figyelmet egy meghatározott program szükségességére, nehogy a sokfelől érkezők miatt 
a kongresszus tévútra jusson vagy kudarccal végződjék.40 Június 28-án az Akadémia a 
nyilvánosság előtt külön ülést tartott a kérdéssel kapcsolatban, melyen Barni javasolta: 
meg kellene őrizni azt az energiát, erőfeszítést, amit a közvélemény már eddig is tett a 
háború elkerülése érdekében. James Fazy és más jelenlevők támogatták az ötletet, s ki
nyilvánították, hogy a milíciák mindenhol elegendőek a haza védelmére, és szükséges 
lenne egy nemzetek által választott kongresszus szabályos időközönkénti összeülése. 
Mintegy kétórányi tanácskozás után elfogadták a kongresszus Genfben való megrende
zését, és egy bizottságot választottak a szervezés teendőinek ellátására. A bizottság 
(Comité central) 7 főből tevődött össze, magját az Akadémia tagsága alkotta, név szerint 
Jules Barni, James Fazy (a genfi Nagytanács tagja), Charles Menn szobrász és John 
Rollanday (foglalkozására nézve vésnök).41 Ennek létrehozását sürgette egyébként az is, 
hogy a francia rendőrség Párizsban Émile Acollas lakásán a szervezéssel kapcsolatos 
iratok, aláírások egy részét elkobozta. Barni a genfi bizottság tevékenységét egyeztette a 
párizsi bizottsággal, s a genfiek közzétették, hogy a június 11-i (a párizsi szervezők által 
kiadott) manifesztumot a csatlakozóknak el kell fogadniuk.42 

Július 2-án a genfi bizottság egy operatív, ideiglenes irodát választott a gyakorlati 
szervező munkára, amelynek elnöke James Fazy, alelnöke Jules Barni, titkára Charles 
Menn, pénztárosa pedig John Rollanday lett. Az iroda a további csatlakozások, támoga
tások és a feltételek megteremtésének ügyeit intézte.43 Július 16-án Fazy javaslatára 
nemzeti albizottságokat választottak (a csatlakozók besorolására), és létrehoztak egy al
bizottságot a konferencia szabályzata és napirendje összeállítására.44 Július 23-án került 
sor a genfi bizottság állandó irodájának kialakítására (és tulajdonképpen a genfi Akadé
mia keretéből való formális kiválásra). Ekkor a tisztségek betöltésében néhány változás 

w Annales 1867. 12. o. 
Uo. 13-14. o.; Van der Linden 681. o. és Gullo 6-7. o. Van der Linden egyébként a bizottsággal kap

csolatban 8 fős tagságról ír. 
Gullo 6-7. o. 
Annales 1867. 14. o.; Gullo 7. o. és Van der Linden 681. o. 

^Annales 1867. 16. o. 

— 152 — 



történt: elnöknek Jules Barnit választották (18 szavazatot kapott, Fazy pedig csak 14-et), 
alelnöknek Fauconnet-t (a genfi szabadkőműves páholy központi bizottságának elnökét), 
és két helyettes titkárt neveztek ki, míg a titkár (Menn) és a pénztáros (Rollanday) sze
mélye változatlan maradt. A vezetőváltás, úgy tűnik, hosszabb távon komoly feszültsé
geket okozott, mivel James Fazy valószínűleg megsértődött Barni kinevezése miatt (bár 
Van der Linden szerint Fazy már a szavazás előtt lemondott bizottsági tagságáról, isme
retlen okokból).45 A genfi bizottság (Comité central) ekkorra már 60 főre bővült, mely
nek nemzetiségi megoszlása a következő volt: 31 genfi, 14 francia, 5 német, 2-2 olasz, 
orosz, angol és lengyel, l-l amerikai és görög. Négy albizottságot hoztak létre a részfe
ladatok ellátására: egyet a csatlakozások regisztrálására, egyet a levelezésre és a kap
csolattartásra, egyet a kongresszus vendégeinek fogadására, egyet pedig a szabályzat és 
program kidolgozására.46 Július 26-án körlevelet tettek közzé a sajtóban, melyben be
mutatták a szervező bizottságokat és a kongresszus alapszabályát. 

Augusztusban a genfi bizottság tovább folytatta munkáját és 9-én tagjai úgy döntöttek, 
hogy Genfben kiállított belépőkártyákat fognak kiadni a résztvevők számára, hogy meg
próbálják ennek segítségéval kiszűrni a francia rendőrség besúgóit (a későbbi eseményeket 
tekintetbe véve úgy tűnik: nem túl sok sikerrel). 13-án Barni ismertette a programtervet a 
központi bizottsággal, ami ekkor négy pontból állt, s ebből a harmadik teljesen megegye
zett a párizsi bizottság második pontjával. Vita alakult ki a „cezarizmus" kifejezés haszná
latának kérdéséről (amelyen a háborúkért felelős militarista monarchiákat értették, főleg a 
francia császárságra célozva ezzel), végül 18:17 arányban megszavazták a programban 
való megtartását. 16-án azonban Barni kihúzatta a szövegből, hogy ne legyen emiatt vi
szály a támogatók között.47 Augusztus 20-án a genfi Államtanács jelezte, hogy a választási 
épületet (Bâtiment électoral) színhelyként a kongresszus rendelkezésére bocsátja.48 24-én 
Barni egy munkásgyűlésen beszélt a közelgő kongresszusról, amely során leszögezte, hogy 
a béke megteremtése céljából szükségessé vált az állandó hadseregek eltörlése és egy nem
zetközi döntőbíróság létrehozása, ami rendezné a népek közt felmerülő vitákat, éppen úgy, 
ahogyan bíróságok rendezik az egyének között felmerülőket is.49 

Ugyanezen a napon (augusztus 24-én) került sor a véglegesnek szánt programjavaslat és a 
kongresszus szabályzatának újságokban való megjelentetésére. Aláírói francia részről 
Acollas és Nacquet, svájci részről Barni és Menn voltak. A program első pontja kimondta, 
hogy a béke fő akadálya a nagy hadsereggel rendelkező, militarista, centralizált monarchiák 
létezése, a kisállamok elnyomása. E probléma megoldása a szabad, demokratikus államok 
konföderációja, az Európai Egyesült Államok megteremtése lehet. A második pont leszö
gezte, hogy a cél elérésének legfontosabb eszközei: az egyéni és a politikai szabadságjogok 
érvényesülése, a politika és a moralitás harmóniájának kialakítása és az állandó hadseregek 
megszüntetése. A harmadik pont szükségesnek tartja mindezek biztosítására és a kongresszus 
munkájának tartóssá tételére egy állandó, permanens nemzetközi szervezet megalapítását.50 

Van der Linden 681. o. 
46 Annales 1867. 18-19. o. és Gullo 98. o. 
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A kongresszus támogatói és résztvevői 

A párizsi és genfi bizottságok felhívásai nem maradtak hatástalanok az európai közvé
leményben. Elsősorban a demokratikus, radikális és republikánus beállítottságú egyének és 
társaságok, szervezetek szimpátiája manifesztálódott. A kongresszus delegáltjainak több
ségénél egyértelműen kimutatható az 1848-as forradalmi eszmékhez való ragaszkodás: so
kan a forradalmak aktív szereplői voltak, akik nagyrészt emigrációban éltek, s az összeülő 
kongresszuson republikánus és internacionalista eszméik propagálását akarták megvalósí
tani.51 A republikánusok túlzottnak tűnő befolyását a genfi kongresszuson sokan kritizálták 
is, mivel ez szűkítette a pacifista eszmék lehetséges támogatóinak körét. Kétségtelen azon
ban, hogy az 1848-as eszmék ekkoriban még nagyon erősen éltek, hatásuk elkerülhetetlen 
volt a békemozgalomban is.52 Ebből a társaságból a legfeltűnőbb az olasz Mazzininak a tá
volmaradása volt, aki pedig a köztársasági államforma és az európai népek federációja hívé
nek számított. Mazzini azonban nem hitt a békés eszközökben (ráadásul vallásosságát is sér
tették bizonyos megnyilvánulások a csatlakozók részéről), s hosszabb távra szóló európai 
békét csak a lengyel függetlenség visszaállítása, az olasz, német és görög egység megvalósí
tása, valamint a dunai konföderáció megalakulása után tudott elképzelni.53 

Rengetegen csatlakoztak - egyénileg és szervezetileg egyaránt - a szabadkőművesek 
közül is a békekongresszushoz. A kozmopolitizmus, az egyetemes testvériség eszméjé
nek hirdetése számos ponton érintkezett a kongresszus propagálóinak nézeteivel. A bé
kegondolat szellemi inspirálói és a csatlakozók közül szabadkőműves volt például 
Proudhon és Saint-Simon (utóbbinak rengeteg korábbi híve volt jelen Genfben és Passy 
ligájában is), Louis Blanc, Lemonnier, Ch. Fauvety, Fribourg, Tolain, Garibaldi és az 
orosz Bakunyin. A mozgalom eredetileg ugyan politikamentes volt, de az 1860-as 
évektől kezdve új eszmék hatoltak be a szabadkőműves körökbe is: a pozitivizmus, a 
szabadgondolkodás, az antiklerikalizmus, a republikanizmus és az internacionalizmus 
politikai síkon is felerősödött, különösen Olaszországban a szabadkőművesség 186l-es 
reformja után.54 A szervezők közül közéjük tartozott Charles Chassin, a párizsi bizottság 
első programjavaslatának megfogalmazója és Fauconnet doktor, a genfi bizottság alel
nöke, a genfi szabadkőműves páholyok elnöke.55 Július 13. után a páholyokból tömegé
vel csatlakoztak a szerveződő kongresszus támogatói közé, majd Svájc más részeiből és 
Olaszországból is.56 A genfi szabadkőművesek felajánlották közvetítésüket a francia 
elvbarátok meghívására a bizottságnak, amely ezt el is fogadta azzal a feltétellel, hogy a 
szervezők manifesztumaiban rögzített alapelveket azok is elfogadják.57 Támogató leve
lek és regisztrációs befizetések érkeztek az olasz páholyok közül Ravennából, Milánóból 
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(1600 főre szóló regisztrációs díjjal), Firenzéből, Szicíliából. Rajtuk kívül még a bel
gák (Anversből) és a franciák (főleg párizsiak) is kifejezték egyetértésüket az állandó 
béke tervével, a kongresszus céljaival, és csatlakozásra szólítottak fel minden szabadkő
műves páholyt.59 

Támogatásra találtak a szervezők törekvései a Nemzetközi Munkásszövetség soraiban 
is. Először a franciák jelentkeztek: a lyoni szekció az anarchista Albert Richard-t delegálta, 
a párizsi Fribourg-t, Tolain-t és Meurat-t (a lausanne-i kongresszus küldötteit, akik köny-
nyen átutazhattak Genfbe), további egy személyt a londoni francia szekció és ugyancsak 
csatlakozott a Munkásszövetség genfi szekciója is. A genfiek megköszönték a szervezőbi
zottság gesztusát, amelyet az Internacionálé felé tett a kongresszus tervezett időpontjának 
későbbre halasztásával, és minden fenntartás nélkül teljes mértékben támogatták a moz
galmat.60 Hasonlóképpen nyilatkozott a Munkásszövetség belga szekciója is, amely César 
de Paepe-t delegálta a békekongresszusra. Más belga munkásszervezetek szintén szimpati
záltak a béketörekvésekkel, így például a bruges-i flamand munkásegyesület és a belga 
szocialisták köre.61 Német területről a solingeni szekció delegált három küldöttet, azzal a 
feltétellel azonban, hogy fenntartják a munkásság jogainak védelmét más pártokkal szem
ben a kongresszuson is.62 Feltételek hangoztatásával támogatta a békemozgalmat az Inter
nacionálé vezetősége: hangsúlyozták, hogy a béke megvalósítása csak a társadalmi rend
szer megváltoztatásával, a munkásság kizsákmányolásának megszüntetésével, a tőke 
uralma alóli felszabadításával válik lehetségessé. Ugyanakkor egyetértettek a többi céllal: a 
leszerelés és az európai federáció létrehozása szükségességével. 

Érkeztek csatlakozások az ekkoriban kibontakozó feminizmus, a nőmozgalom hívei 
köréből is, főleg Olaszországból. Két milánói női szervezet is küldött delegáltakat a 
kongresszusra (az egyik egyébként egy férfit!), s a milánói munkásság segélynyújtási 
szervezetének női szekciója augusztus 29-én tanácskozást tartott a békekongresszus ma
nifesztumairól. Ezen elítélték a háborút és a kizsákmányolás minden formáját, beleértve 
a nők elnyomását is. A nápolyi nők emancipációs szervezete Garibaldit kérte fel képvi
seletére.64 A nők kongresszuson való részvételének kérdését a genfi bizottság Barni ja
vaslatára külön is megtárgyalta, mivel akkoriban tulajdonképpen politikai jellegű ren
dezvényeken általában csak férfiak szerepelhettek (nők csak közönségként). A kérdés a 
részvétel és a szavazás körül forgott: volt aki ellenezte a nők szereplését, a többség in
kább támogatta. Végül abban egyeztek meg, hogy szavazni csak férfi küldöttek fognak, 
de a női küldöttek hozzászólási lehetőségét is biztosítják.65 

A kongresszus támogatóinak körét etnikai-földrajzi szempontból is érdemes megvizs
gálnunk. Svájcban természetesen megmutatkoztak annak előnyei, hogy helyszínként a vá-
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lasztás Genf városára esett. A genfi központi bizottság levelezőket választott az ország 
különböző pontjain, akik a szervezőmunkát helyi szinten koordinálták. Meghívókat küld
tek a különféle társaságokhoz, egyesületekhez, csatlakozási íveket köröztettek az ország
ban, gyűléseket szerveztek.66 A svájci lakosság reagálása a felhívásokra összességében 
rendkívül kedvező és támogató jellegű volt, ami nemcsak azért volt fontos, mert a kong
resszust itt rendezték, hanem azért is, mert a kiinduló törekvés elsősorban a francia és né
met nyelvű lakosság egymás iránti megértését és közeledését célozta meg egész Európában. 

Német oldalról szintén a támogató megnyilvánulások kerültek túlsúlyba, de itt-ott el
lenkezés is tapasztalható volt. Az országban háborúellenes deklarációk jelentek meg, a 
berlini egyetemisták a francia-német barátság mellett foglaltak állást (hasonlóan párizsi 
és strasbourgi társaikhoz), ugyanígy tettek a berlini munkások közül sokan, valamint a 
württembergi munkásszervezetek. Mannheimben és Freiburgban szintén pozitívan rea
gáltak a párizsi bizottság felhívására, több helyen az 1848-as frankfurti parlament volt 
képviselőit delegálták Genfbe, de volt a csatlakozók között hivatalban lévő képviselő is 
(Johann Jakoby a berlini törvényhozó gyűlés tagja).67 A kongresszus ellentáborát főleg a 
progresszista Schultze-Delitsch és hívei képezték, akik attól tartottak, hogy a franciák 
megakadályozhatják a német egység megvalósulását. Az adott helyzetben, amikor a né
met egységesülési folyamat zajlik, a német nemzeti érzést fontosabbnak tartotta a fran
ciabarátságnál, és elutasított mindenféle külső beavatkozást a német ügyekbe. Schultze-
Delitsch szerint a német demokrata erők el fogják veszíteni a befolyásukat az országban, 
ha csatlakoznak a békefelhívásokhoz, mert így „nemzetellenes" álláspontot fognak kép
viselni.68 A radikális felfogású Amand Goegg azonban azzal az érvvel támadta Schultze-
Delitsch állításait, hogy egy centralizált-militarista Németország kialakulása egyáltalán 
nem érdeke a német népnek.69 A berlini munkásság a vitában döntő többségében Goegg 
felfogását osztotta, s a legkülönfélébb szervezetei gyűlésein felszólalások hangzottak el 
Schultze-Delitsch ellen, illetve az állandó hadseregek megszüntetése mellett.70 Támogató 
gyűléseket tartottak és delegáltakat választottak augusztus folyamán a Német Néppárt 
(Deutsche Volkspartei) hívei, s Mecklenburg-Schwerinben egy népgyűlésen az elnöki 
funkciót betöltő Demmler építész leszögezte: a Szent Szövetség pozitív szerepet töltött 
be a béke fenntartásában a napóleoni háborúk után, de mivel azóta már nem létezik, egy 
új szervezet létrehozása vált szükségessé: a népek szent szövetségét kell tehát elérni.71 

Az olaszok szimpátiája a kongresszussal kapcsolatban már a szabadkőműves és a fe
minista szervezetek hozzáállásából is kiderült, de mindez még tovább fokozódott, ami
kor Giuseppe Garibaldi felkérést kapott a genfi szervező bizottságtól a kongresszus tisz
teletbeli elnöki funkciójának betöltésére.72 Az olasz csatlakozók szerveződési központja 
Milánóban jött létre, ahol augusztus 13-án a város politikai egyesülete közgyűlést tartott, 
melyen egy olaszországi központi bizottságot választottak, és kapcsolatot kezdemé-
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nyeztek a lombardiai helyi szervezetekkel. Más intézmények is szimpatizáltak a kong
resszus ötletével Milánóban, így az Akadémia egyes szekciói és a népoktatási társaság. 
Ravennában főleg a demokratikus és a munkásszervezetek voltak a támogatók, Nápoly
ban úgyszintén (utóbbiban az anarchista ügyvédet, Carlo Gambuzzit választották kül
döttnek). Genovában a helyi bizottság Jules Barnit kérte meg a képviseletére, Bologná
ban a demokraták J. Ceneri jogászt, egyetemi tanárt delegálták, Torinóban (ahol szintén 
külön bizottság szervezte a támogatásokat) Garibaldi volt katonája, Mauro Macchi lett 
kijelölve a feladatra. Torinóból és Ferrarából Riboli doktort (Garibaldi orvosát) válasz
tották meg, főleg a munkásság szervezetei, amelyek más városokból is csatlakoztak a 
felhíváshoz. A szervezkedés egészen Szicíliáig eljutott: Siracusa és Lentini városokban 
külön bizottságok alakultak a béke és a szabadság ügyének előmozdítására.73 A San 
Secondo-i munkások azonban szükségesnek tartották megjegyezni (a genfi bizottsághoz 
írt szeptember 4-i levelükben), hogy a háború megszüntetéséhez egy utolsó felkeléshez 
még szükség van, amely biztosítja a népi jogokat a királyi jogokkal szemben.74 

A felszabadító háború elismeréséhez ragaszkodtak a lengyelek is. A párizsi emigráns, 
Louis Mieroslawski augusztus 14-én írt levelében megindokolta, hogy miért nem vesz 
részt a kongresszuson: a békét csak a régi rendszer utolsó bástyájának romba dőlése után 
lehet megvalósítani, és amíg a lengyel nép elnyomásban él, addig a béke ennek szente
sítését jelentené. Hasonló nézeten volt a genfi lengyel emigráció egyik befolyásos sze
mélyisége, Bosak-Hauke is, aki feltételül szabta a kongresszus céljainak támogatásához 
a felkelés jogának elismerését a lengyelek számára. Ugyanakkor azonban aktívan részt 
vett a kongresszus előkészületeiben, hasznosnak tartván az ottani részvételt a lengyel 
ügy nemzetközi fórumon való propagálása szempontjából is (e megfontolás egyébként 
igen sok résztvevőnél szerepet játszott a Genfbe utazás és a támogatás eldöntésénél, te
hát jó néhányan gondolták, hogy saját nézeteiket, illetve szervezeteik céljait a kongresz-
szuson fogják népszerűsíteni).75 

Jelentős visszhangra talált a párizsi és genfi bizottságok felhívása Belgiumban is. A 
Nemzetközi Munkásszövetség belgiumi részlegének az előbbiekben említett támogató 
hozzáállása mellett más körökben is igen élénk reagálás volt tapasztalható, amit az is mu
tat, hogy külön szervező szekciót hoztak létre az országban. Ide küldték a csatlakozók név
sorát, akik között nagyszámú értelmiségi szerepelt: ügyvédek, képviselők, tanárok, irodal
márok, köztük Charles Potvin (aki később megtalálta és kiadta a Louis Bara belga jogász 
által 1848-49-ben írt örökbéke-tervezetet), de a szekció külön levelet írt a belga munkás
sághoz is, amelyben támogatásukat kérte. A küldöttek között szerepelt a neves pacifista 
közgazdász, Gustave de Molinari is, az „Économiste" című gazdasági lap szerkesztője.76 A 
belga szervezők - éles ellentétben a lengyel és olasz törekvésekkel - programjavaslatukban 
azt kérték, hogy a tervezett nemzetközi kongresszus és szervezet ne foglalkozzék az álla
mok belső kérdéseivel és a népek forradalmi felszabadításának ügyével, csak a béke prob
lematikájára összpontosítson.77 
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Ez a belga javaslat leginkább az angolok nézőpontjához állt közel. A kontinensen a 
pacifizmus őshazájának számító Angliában a béketársaságok a politikamentes jellegű 
mozgalmi tevékenységhez ragaszkodtak. Nemigen tetszett a pacifista közvéleménynek a 
genfi kongresszus szervezői által kinyilvánított manifesztumok republikánus, sőt he
lyenként forradalmi hangvétele. Bíztató leveleket ugyan sokfelől küldtek Genfbe, dele
gáltakat azonban nem (ehhez tartotta magát egyébként a Frédéric Passy által alapított 
békeliga is Franciaországban). A támogató levelek közül jelentősége miatt ki kell emel
nünk a legfontosabb és legrégibb angol béketársaság, az 1816-ban alapított London 
Peace Society elnöke, Henry Richard által megfogalmazottat, valamint a legegyértel
műbb csatlakozásokat: John Stuart Mill filozófus és közgazdász, valamint John Bright 
közgazdász és későbbi kereskedelmi miniszter kiállását.78 

Garibaldi díszelnökké való invitálása nemcsak vonzerőt jelentett a kongresszus szá
mára, hanem aggodalmat is keltett azzal szemben egyes európai kormányoknál. Különö
sen a francia császárság veszélyérzete nőtt meg, főleg azon vélemények ismeretében, 
amelyek a béke kérdését elválaszthatatlannak ítélték a szabadság és a népek önrendelke
zése problémájától. A császári kormányzat nagyszámú besúgót és provokátort küldött a 
kongresszusra (kihasználván a feliratkozás teljes szabadságát), akiknek feladata az volt, 
hogy obstrukcióval, szándékosan szított tumultuózus jelenetekkel akadályozzák annak mű
ködését, és gátolják meg konkrét eredmények elérését. Lemonnier szerint - aki a kongresz-
szus résztvevője volt Franciaországból - ez állt annak hátterében, hogy Garibaldi érkezé
sekor különféle „szervezési" problémák merültek fel, és a svájci hajózási társaság az olasz 
szabadsághős tervezett hajóútjának kérdésében feltűnően rugalmatlannak mutatkozott.79 

Mindez azonban nem homályosítja el azt a tényt, hogy a genfi szervezőbizottság és a 
svájci nép igencsak kitett magáért Garibaldi lelkes és szívélyes fogadtatására. Szeptember 
l-jén Barni levélben kérte Garibaldit annak megerősítésére, hogy a kongresszuson valóban 
jelen lesz. A függetlenségi párt 4-én kiáltványt tett közzé a genfiekhez Garibaldi méltó üd
vözlésére. Ugyanezt a felhívást megismételte (6-án) az a fogadóbizottság, amelyet szep
tember 5-én választottak meg, s amelynek elnöke James Fazy lett.80 Szeptember 7-én fel
iratokjelentek meg Genfben, hogy az olasz díszvendég csak a következő napon, vasárnap 
fog megérkezni, mert útja során annyian tolongtak az üdvözlésére, hogy tervezett tempójá
nál lassabban tudott haladni. A szombatra bérelt hajóút lehetősége így elveszett, a vasút- és 
hajótársaság egyeztetése után végül úgy alakult, hogy Garibaldi csak vonattal jöhetett Genf 
felé.81 7-én mindenesetre még csak Villeneuve-ig jutott el (Montreux közelébe), ahol a 
genfi bizottság előreküldött delegációja fogadta Émile Acollas vezetésével. Nagyszámú 
közönség is összegyűlt itt, amelyből jó néhányan az „Éljen az európai köztársaság" kiáltás
sal üdvözölték Garibaldit. Ő azonban - a Journal de Genève tudósítása szerint - nem bo
nyolódott bele a svájci semlegességet kompromittáló (császárságellenes) manifesztációba, 
hanem diplomatikusan válaszolt: „Éljen Genf, az intelligencia Rómája."82 Garibaldi a kö
vetkező napon indult tovább, s Lausanne-ban már mintegy 1500 fős tömeg üdvözölte. 
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Genfben időközben már komoly előkészületeket tettek az olasz szabadságharcos méltó 
fogadására. Az utcák fél öt tájára teljesen megteltek (6-ra várták a vonat érkezését), az üd
vözlő menetet három részből állították össze: az első csoportban volt a fogadóbizottság, 
egy zenekar és zászló-hordozók (a Konföderáció, Olaszország és Genf zászlóival), vala
mint a genfi társaságok, egyesületek tagjai; a második csoportban a svájci kantonok és 
olasz társaságok küldöttei vettek részt, míg a harmadikban külföldiek meneteltek, francia 
és német zászlókkal, valamint egy fehér és ibolyaszínű zászlóval, melyen a következő fel
irat volt: „A népek szabadsága" (La liberté des peuples). A menet, amely a közönséggel 
együtt körülbelül 5-6000 főre duzzadt, fél hat tájában érkezett a pályaudvarra, ahová a vasúti 
társaság ugyan megtiltotta a belépést, de az óriási tömeg már a közeli utcákban sem fért el, 
így engednie kellett. A környező házakban is minden ablakban emberek tolongtak, a házakat 
fellobogózták és virággal díszítették.83 

A vonat - melynek érkezését négy ágyúlövés jelezte a várakozó közönségnek - végül 
6 óra után néhány perccel futott be a pályaudvarra. Garibaldit körülbelül százötvenen kí
sérték Villeneuve-től, ezért a kelet-svájci vasúttársaság két külön kocsit biztosított szá
mára. Ehhez a nyugat-svájci társaság Lausanne-ban hozzáadott még egy szalon kocsit, 
így Garibaldi és kísérői kellő eleganciával érkeztek a kongresszus színhelyére. Az olasz 
szabadsághős először is megivott egy pohár vizet az állomásfőnöknél, majd egy négylo
vas hintóba szállt (melyet Csáky gróf, magyar emigráns bocsátott a genfi bizottság ren
delkezésére), amely a szállodába indult becses vendégével. Garibaldi oldalán Jules Barni 
ült, a genfi bizottság elnöke, s a kocsi, bár az óriási tömegben a viszonylag szűk utcákon 
lassan haladt, végül céljához ért (Maison du Mont-Blanc). Garibaldi a szálloda erkélyé
ről üdvözölte a jelenlévőket, majd Fazy és Wessel mondott üdvözlőbeszédet a genfiek és 
a bizottság nevében, melyből a nagy hangzavar miatt nagyrészt nem hallatszott semmi. 
Ezután Garibaldi válasz-beszéde következett, ez már jobban érthető volt: utalt arra, hogy 
az 1848-as forradalmak résztvevői számára milyen fontos menedéket jelentett Svájc; di
csérte az ország szabadságát, ami lehetőséget adott a nemzetközi tanácskozásra a sza
badság és a demokrácia kérdéseiről. Végül megemlítette, hogy Genfből merték először 
komolyan támadni a pápaságot, és az itt megkezdett művet be is kell fejezni: le kell győzni 
a pápaság hatalmát.84 

Mindezek az események már - a szó szoros értelmében is - a kongresszus „előest
éjén" történtek. A következő napon (szeptember 9-én) kezdődő rendezvény kétségtelenül 
széles körű támogatásra talált nemcsak Genfben és Svájcban, hanem egész Európában, 
sőt még az Európán kívüli kontinenseken is érdeklődést váltott ki. Nem tűnik túlzásnak 
az állítás, miszerint a genfi kongresszus a leghíresebb és legismertebb békekongresszus 
volt a XIX. század történetében.85 A rendezvényt aláírásával és nevével támogató sze
mélyek pontos számát nem lehet megállapítani. A francia Charles Lemonnier, aki a 
kongresszus szervezői és résztvevői közé tartozott, s aki már 1867-ben megírta a genfi 
események történetét, e munkájában több mint 20.000 csatlakozásról beszél.86 Egy ké
sőbbi művében körülbelül 60.000 főre teszi a támogatók számát, azzal indokolva, hogy 
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az aláírások között sok esetben olyan szervezetek képviselőinek a neve szerepel, ame
lyek számos taggal rendelkeztek. Ennek alapján megállapítja, hogy egyetlen nemzetközi 
kongresszus sem volt népesebb és etnikailag összetettebb, mint a genfi 1867-ben.87 Egy 
későbbiekben megjelenő, a pacifizmus kérdésével foglalkozó munka ugyancsak 20.000 
csatlakozó aláírást említ a Mangin által május 5-én közzétett felhívással kapcsolatban88 

(talán éppen Lemonnier-től véve át 1867-es könyvének adatát). 
A genfi szervező bizottság által a kongresszusról 1868-ban kiadott jegyzőkönyv sze

rint89 a rendezvényre összesen 10.666 csatlakozó aláírás érkezett. A szerkesztők azonban 
megjegyzik, hogy az aláírásokat tartalmazó ívek egy része elveszett, illetve később érke
zetett, más részét a francia rendőrség elkobozta. Az aláírt nevek közül 4480 nemzetiség 
megjelölése nélkül szerepel, 6186 megoszlása a követketkezö: 2713 svájci, 1609 német 
és magyar, 1006 francia, 442 olasz, 149 Egyesült Királyságbeli (angol, skót, ír és egy 
ausztrál), 105 belga, 45 orosz, 39 lengyel, 32 amerikai (az egész kontinens területéről), 
13 spanyol, 9-9 holland és görög, 7 dán, 6 román és 2 svéd. A szerkesztők megjegyzik, 
hogy a 10.666 aláírásnál a társaságokat egyenként számolták, s ezek több száz tagot 
képviselnek.90 A konkrét adatokból és a fentiekben említett tényezőkből csak közelítőle
ges pontosságú számhoz juthatunk a kongresszus támogatottságának mértékéről. A 
Lemonnier által említett 60.000 fő túlzásnak tűnik, inkább hozzávetőleg fele ennyi (tehát 
körülbelül 30.000 fő) lehet a valósághoz közelebb, de annyi mindenképpen bizonyos, 
hogy a támogatók köre elérte a tízezres nagyságrendet. 

A kongresszus tényleges résztvevőinek számát - akik 1867. szeptember 9-12 között a 
rendezvényen megjelentek - általában 5-6000 főre becsülik az ezzel foglalkozó munkák.91 

A „hivatalos" résztvevőkről mindenesetre teljesen pontos adatunk van: a lelkiismeretes és 
precíz Rollanday szerint (aki a rendezvény pénzügyeit intézte) összesen 7000 csatlakozási 
kártyát nyomtattak, ebből 1085 eladatlan maradt, tehát 5915 személy vásárolt belépőt. 
(Rollanday írásbeli elszámolásából azt is tudjuk, hogy a kongresszus összbevétele 7148 
frank volt, amiből 2458 megmaradt a kiadások után, tehát a rendezvény „nyereségesen" zá
rult. A pénzt egyébként a békeliga szervezésére fordították.92) Mivel azonban érdeklődők 
számára is teljesen szabad volt a belépés, őket is beszámítva (akik között egyébként igen 
sok nő volt) összesen 7-8000 fő lehetett jelen a kongresszus négy napján. A nézelődő 
nagyközönséget elsősorban a nevesebb résztvevők vonzották a rendezvényre, főleg termé
szetesen Garibaldi személye, de az „érdeklődők" között is volt egy-két híresség, így példá
ul az orosz író, Dosztojevszkij (akinek egyébként az volt a véleménye, hogy egész életében 
nem hallott annyi abszurditást és ostobaságot, mint ezen a kongresszuson).93 
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A nagyszámú résztvevő közreműködésének megkönnyítésére már a kongresszust meg
előzően egy igazgató bizottságot (comité directeur) választottak, amelynek 33 tagja volt, s 
nemzetenként szekciókat alkotott (legalábbis nagyobb számú küldöttségekből), így francia, 
német, olasz, orosz, lengyel, belga, angol és svájci csoportokat hoztak létre, s ezek estén
ként a kongresszus folyamán külön is üléseztek.94 A francia szekció vezetői közül ki kell 
emelnünk Edgar Quinet, a neves történész nevét, valamint a párizsi szervezőbizottság 
munkájában kulcsszerepet vállaló Émile Acollas ténykedését. A liberális szellemű, demok
ratikus elveket valló Acollas jogászi munkásságában (elsősorban későbbiekben megjelenő 
írásaiban)95 a társadalmi emancipációs törekvések propagátorának bizonyult, így például 
úttörő jelentőségűnek tekinthető még ma is a gyermekek (különösen a házasságon kívül 
születettek) jogait taglaló műve.96 A német csoport vezetői közé tartozott Amand Goegg, 
az 1849-es badeni forradalmi kormány volt pénzügyminisztere, aki régóta Svájcban élt ek
koriban, és a szervező bizottság tagja volt Genfben, ahol élénk köztársasági agitációt foly
tatott. Az Internacionálé genfi német szekciójából jelen volt még Johann Philipp Becker (a 
szekció elnöke), valamint Johann Georg Eccarius, az Internacionálé főtanácsának titkára. 
Az olaszok között szerepelt Mauro Macchi, jogász, történész, az olasz Szabadkőműves 
Nagypáholy titkára, Garibaldi régi híve; az oroszok között az emigrációban élő Ogarjov és 
Bakunyin; az angolok közt George Odger, a Nemzetközi Munkásszövetség Főtanácsának 
elnöke és Randall Cremer, a Reform Liga küldötteként.97 

A kongresszus első napja 

A nemzetközi békekongresszus megnyitójára szeptember 9-én, hétfőn délután két 
órakor került sor, a genfi városháza választási épületének (Bâtiment électoral) nagyter
mében. Ekkorra már az egész épület zsúfolásig megtelt résztvevőkkel és érdeklődőkkel, 
számuk 6-8000 között lehetett. Az üléstermet valóságos zászlóerdő borította, a 22 svájci 
kantoné mellett a külföldi delegáltak országaié is ki voltak tűzve egy emelvényen, vala
mint egy pajzs hatalmas „Pax" felirattal. Az emelvény közepén Jules Barni, az ülés el
nöke foglalt helyet (aki ezen a napon Jolissaint berni államtanácsost helyettesítette), 
jobbjára Garibaldi, a díszelnök került, bal oldalára Émile Acollas, s rajtuk kívül a nem
zeti szekciók vezetői (mint alelnökök) ültek a hallgatósággal szemben. Az emelvény 
alatt, annak közelében a gyorsírók és újságírók helyezkedtek el. A kettőkor érkező Gari
baldit - aki kék nadrágjában, a híressé vált vörös ingben és vállán átvetett mexikói 
ponchojában egészen festői látványt nyújtott - óriási ováció fogadta, majd hosszas ün
neplés után egy száz fős kórus elénekelte a béke himnuszát (Hymne á la Paix). Az elnöki 
megnyitóra így végül csak fél háromkor került sor.9 
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Jules Barni először is köszönetet mondott Genf városának a kongresszus megrende
zésének lehetőségéért és a vélemények teljes szabadságának biztosításáért, ugyanakkor 
kérte a felszólalókat, hogy az érvényes törvények keretein belül nyilvánítsanak véle
ményt. Beszédében utalt arra, hogy - Saint-Pierre abbé és Kant nézeteinek megfelelően 
- a civilizált világnak el a kell jutnia a barbárságból, az állandó háborúskodásokból a 
nemzetközi jog érvényességének állapotába. E cél eléréséhez a cezarista, militarista 
szellemű, despotikus monarchiákkal (amelyek az országok belső szabadságát feláldoz
zák a külső terjeszkedés érdekében) szembe kell állítani a republikanizmus polgári szel
lemiségű, béke- és szabadságszerető politikai rendszerét. Javasolta az állandó hadsere
gek eltörlését, a népek közötti előítéletek lebontására irányuló propaganda erősítését, egy 
legfelsőbb bíróság létrehozását azért, hogy a nemzetközi jog helyettesítse a háborúkat, 
végül pedig az európai köztársasági államok svájci mintára történő konföderációjának 

• - 9 9 

megteremtését. 
Az elnöki megnyitó után Acollas üdvözölte az egybegyűlteket a párizsi szervezőbi

zottság nevében, majd ugyanezt tette Perron a genfi munkásság és James Guillaume a 
Nemzetközi Munkásszövetség képviseletében.100 Ezután ismertették a kongresszus sza
bályzatát, amely a rendezvény időtartamát szeptember 9-től 12-ig rögzítette, a részvételt 
és a szavazást a belépőkártyák vételéhez kötötte, bemutatta a tisztségviselőket, vázolta 
az igazgatóbizottság funkcióját (ez főleg a határozatok előkészítése volt), megszabta a 
felszólalási lehetőségek rendjét: ehhez előre fel kellett iratkozni a kongresszus irodájá
nál, és annak sorrendjét kellett betartani, bár napirenden kívül is hozzá lehetett szólni a 
kongresszus engedélye esetén. A felszólalások időtartalmát 15 percben limitálták, a 
tárgytól való eltérés esetére figyelmeztetést és a szó megvonását helyezték kilátásba, és 
kimondták, hogy a kongresszus határozatait szótöbbséggel hozza.101 Ezután közzétették 
az előkészítő bizottságok közös programjavaslatát, amely három pontból állt: az első ja
vasolta az Európai Egyesült Államok létrehozását az európai népek szabad konföderáci
ója formájában; a második pont eszközként felsorolta a legfontosabb egyéni és politikai 
szabadságjogokat, amelyek a célhoz szükségesek, és rámutatott a közvélemény lelkiis
merete felébresztésének fontosságára, míg a harmadik kimondta egy tartós nemzetközi 
szervezet megalapításának nélkülözhetetlenségét.10 

Két résztvevő a javasolt programtervezettel kapcsolatban azonnal kifogással élt. 
Mindketten svájciak voltak. Schmiedlin bázeli küldött (a közép-svájci vasutak igazgató
ja) kijelentette, hogy a békét csak a béke által lehet megteremteni, csak békés eszközök 
alkalmazhatóak a cél eléréséhez. Nem szabad más népek intézményeinek rendjébe be
avatkozni, egyébként is minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. A 
kormányzati forma amúgy sem dönti el a háborúhoz való viszonyt, hiszen számos törté
nelmi példa bizonyítja, hogy a köztársaságok is indítottak háborúkat (így például Franci
aország 1798-ban Svájc ellen). A kormányok és a népek együtt felelősek a háború elke
rüléséért, ezért a fő feladat a közvélemény formálása és a népek közötti előítéletek 

Annales 1867. 117-122. o.; Lemonnier 1867. 36-38. o. és Barni, Jules: La morale dans la démocratie. 
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lerombolása. Schmiedlin beszédét a közönség elégedetlen mormogással figyelte, utána 
James Fazy következett, aki szintén nem aratott túl nagy sikert. Fazy védelmébe vette az 
1798-as francia beavatkozást, ami nagy segítséget jelentett a svájci demokratikus és libe
rális erőknek az arisztokrácia elleni küzdelmében. Ezután azonban azt javasolta, hogy tö
röljék az első két pontot a programból, és csak a harmadikkal foglalkozzanak (tehát a 
nemzetközi szervezet kérdésével). Elismerte, hogy Svájc a köztársasági korszaka óta él 
igazán békében, de óvott attól, hogy forradalomra buzdítsanak a kongresszuson. Indítvá
nyozta a szervezet neveként a „Béke Konföderációja" (Confédération de la Paix) elneve
zést. Figyelmeztetett, hogy a svájci függetlenséget és semlegességet a hozzászólók ne 
veszélyeztessék.103 

A közönség azonban - értve ezen a „hivatalos" résztvevőket - ellene szavazott a két 
indítványnak, és jóváhagyta az eredeti hárompontos programjavaslatot. Ezután egy újabb 
incidens borzolta a kedélyeket. Albert Fermé párizsi ügyvéd kifogásolta, hogy a francia 
császári zászló (címerében a császári sassal) az emelvény lobogói között található. Erről 
a kérdésről élénk vita alakult ki a teremben, de egy másik párizsi ügyvéd (később francia 
pénzügyminiszter), Clamageran ellenezte a levételt, azzal az indokkal, hogy a trikolór 
Franciaországot jelképezi (bár jobb lenne a sas nélküli zászló). Végül ebben maradtak.104 

E kis affér után Barni javaslatot tett arra, hogy az aznapi ülésen a harmadik pontról tár
gyaljanak a programtervből, a másik kettőről pedig a következő napon. A javaslatot a 
gyűlés el is fogadta.105 

Mindezek után nem kisebb szónok következett, mint Giuseppe Garibaldi. Kijelentet
te: nem ért egyet azzal, hogy a népeknek olyan kormánya van, amilyet megérdemelnek. 
Az elnyomott népeket segíteni kell. Kiállt a népek testvérisége és a háborúk megszünte
tésének szándéka mellett, javasolta, hogy a nemzetközi kongresszus döntsön a vitás 
nemzetközi kérdésekben, oly módon, hogy minden nemzetnek egy-egy szavazata legyen, 
s annak delegáltjait különféle demokratikus egyesületek válasszák. Élesen elítélte a pá
paságot, ugyanakkor nem egészen érthető utalást tett arra: az ész, a tudás és az erény 
vallásának hirdetése a közoktatás révén történjék. Szükségesnek vélte a republikánus és 
demokratikus rendszerek bevezetését, és követelte a felszabadító háború jogosságának 
elismerését, az elnyomottak jogát a zsarnokok elleni háborúra. Ugyanakkor leszögezte: 
ez az egyetlen eset, ahol a háború alkalmazását elfogadhatónak tartja. Végül indítvá
nyozta, hogy a kongresszus folytatására egy állandó bizottságot hozzanak létre.106 

Garibaldi beszédét udvarias taps követte, de a jelenlevők között némi zavarodottság 
volt tapasztalható. Jó néhányan sértve érezték magukat a pápaság elleni támadás miatt, 
mások nem értették: mit is jelent ezek után a vallás kötelező hirdetése, és milyen vallás
ról van szó tulajdonképpen? Felszólalásában Garibaldi valóban eléggé szerencsétlenül 
fogalmazott. Úgy tűnik, arra akart utalni, hogy a pápaság elleni kirohanását (amit csak 
megismételt az előző esti, szállodája erkélyéről mondott beszéde után) ne tekintse senki 
a vallás elleni támadásnak. A svájci közvélemény egyébként láthatóan erősen tartott at-

Annales 1867. 128-133. o.; Lemonnier 1867. 16-17. o. <% Gullo 8. o. 
Annales 1867. 133-135.0. 
Uo. 135-136.0. 
Uo. 136-141.0. 

— 163 — 



tói, hogy a külföldi küldöttek egy része a kongresszust a francia császárság elleni nyilvá
nos kritikára fogja felhasználni, és Franciaországot Svájc ellen hangolja. Garibaldi pápa
ság elleni agitációjára kevésbé számítottak - ezért okozott e tény nagyobb megütközést -
, s az sem volt egészen világos a közönség egy része számára: hogyan egyeztethető össze 
a békekongresszus céljaival és szellemiségével a pápaság elleni háborúra való buzdítás? 

Az ülés utolsó programja volt már csak hátra, a kongresszus tisztségviselőinek meg
választása a rendezvény egész időtartalmára, illetve a már előzetesen felállított operatív 
iroda összetételének jóváhagyása. Garibaldit - félresikerült beszéde ellenére - tisztelet
beli elnökké választották, a kongresszus elnöke Jolissaint berni államtanácsos lett, alel
nöke Barni, főtitkára Menn, pénztárosa Rollanday (az utóbbi kettő tehát ugyanazt a fela
datot látta el, mint amit a genfi szervezőbizottságban). Sor került a kongresszus 
igazgatóbizottsága delegáltjainak végleges kijelölésére is, s ezzel délután négy órakor 
véget ért a kongresszus első napja.107 

A második nap 

A kongresszus második ülésnapján (szeptember 10-én, kedden) délután egy óra táj
ban már teljesen megtelt az előadóterem, bár az összejövetel csak kettőkor kezdődött. Az 
elnök a svájci Pierre Jolissaint volt, balján Garibaldi, jobbján Barni foglalt helyet. Az el
nöki megnyitóban Jolissaint leszögezte, hogy a konferencia fő célja a népek szolidaritá
sának, Szent Szövetségének, azaz az Európai Egyesült Államoknak a megteremtése. A 
nemzetközi békét két fő esemény akadályozza: az egyik szervezetten működik, ide tar
toznak a despotikus, elnyomó jellegű rendszerek; a másik a közönyösök, a fatalisták 
csoportja, akik a háborút egyfajta istencsapásként fogadják el. Ezekkel szemben egy el
lenszer létezik, a közvéleményhez való apellálás, a népek lelkiismeretének felébresztése. 
Csak a közvélemény lehet képes a háborúk végleges legyőzésére. Az erőszakkal szem
ben békés eszközökkel, a morális meggyőzés erejével kell küzdeni: a szólás, a sajtó és a 
gyülekezés jogainak gyakorlása nem forradalmi eszközök, semmiféle morális vagy fizi
kai kényszert nem jelentenek. Végül Proudhon egyik megállapítására utalt, amely a 
kongresszus mondanivalója is lehet: „A modern emberiség nem akar többé háborút."108 

Az elnöki megnyitó után operatív teendőkre került sor: Charles Mennt a kongresszus 
főtitkárává választották, Rollanday mellé pedig egy pénzügyi bizottságot állítottak fel.109 

Ezután felolvasták Louis Blanc és Jules Favre támogató leveleit,110 majd egy 
Jousserandot nevű küldött szólalt fel, aki felolvasott egy tiltakozást a Nemzetközi Mun
kásszövetség előző napi üzenete ellen, amelyben elutasította azt, hogy a tulajdonosokat 
kizsákmányolóknak bélyegezték, és cáfolta a társadalmi szerkezet átalakításának szük
ségességét. Ugyanakkor állást foglalt amellett, hogy a szegényebb népesség számára is 
biztosítani kell a tőkeszerzés lehetőségét.111 A következő hozzászóló Edgar Quinet, a hí-
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res francia történész volt. Megállapította, hogy 1851. december másodika (Louis Bona
parte államcsínyének napja) Franciaországban a lelkiismeret elhallgatását eredményezte, 
illetve száműzetést azoknak, akik nem szegték meg a köztársaságnak tett esküjüket. 
Quinet szerint ideje, hogy az emberek megszűnjenek gépekként élni, a népek pedig 
nyájként viselkedni igazi nép helyett.112 Német részről Amand Goegg szólt hozzá a kér
déshez, aki úgy vélekedett: a demokratikus fejlődés fő akadálya a papság által eltorzított 
hamis vallásosság, pedig a németektől idegen a cezarizmus, ők általában mindig födera
tív államokban éltek.113 

Ezek után a magyar Frigyesi Gusztáv következett, aki olasz delegáltként (és állam
polgárként) vett részt a kongresszuson. Frigyesi támogatta az európai konföderáció gon
dolatát, amelyet a gyakorlatban az európai nemzetek szoros fúziójaként képzelt el, felté
telezve azok morális, társadalmi, szellemi, ipari, kereskedelmi és pénzügyi érdekeinek 
harmonikus egyeztetését, illetve kiegyensúlyozását a népek közötti szolidaritás törvénye 
alapján. A fejlődés biztosításának garanciáit a szabadkereskedelem érvényesülésében, a 
pénzek és súlyok egységesítésében, a vámok eltörlésében és a határok megnyitásában 
látta. Nézete szerint azonban ez a cél nem valósítható meg azonnal, szükség van még egy 
háborúra és egy forradalomra: a végső, az utolsó háborúra, amelyet a népek vívnak meg 
elnyomóik ellen, s csak ez után, az elnyomó rendszerek megdöntése után valósulhat meg 
a legfontosabb cél, az egyetemes béke. Frigyesi javasolta a népi milíciák rendszerének 
felállítását a fizetett, hivatásos hadseregek helyett, végül pedig felajánlotta összes katonai 
kitüntetését az igazgatóbizottság számára, hogy azok értékéért könyveket vásároljanak.114 

Hasonló nézeteket fejtettek ki a következő hozzászólók is. A londoni francia munkás
szervezet küldötte: Eugène Dupont az állandó hadseregek és az egyházak átszervezését 
szorgalmazta, s a béke fő feltételeként a teljes társadalmi forradalmat, az osztálykülönbsé
gek és a privilégiumok megszüntetését jelölte meg.115 A londoni emigrációban élő német 
Borkheim szintén fontos szerepet szánt a munkásságnak a létrehozandó európai federáció-
ban, s hevesen támadta Oroszországot, amelyet a reakció fő támaszának tekintett, s amelyet 
mindenképpen ki akart zárni az európai egységből. Egy idő után azonban félbeszakították 
beszédét, ugyanis lejárt a tizenöt perce, s rövid vita után Borkheim távozott az emelvény
ről.116 Ekkor újabb vitára került sor a kongresszus napirendi pontjairól, mivel egy svájci 
résztvevő, Antoine Carteret, a genfi radikálisok egyik vezére soron kívül a tribünre lépett és 
megismételte Fazy korábbi javaslatát arra vonatkozólag, hogy csak az utolsó pontról tárgyal
janak, s ne legyen politikai csatározás a kongresszuson. Néhányan (Fazy és Carteret hívei) 
szavazást kértek az új napirendről, de a delegáltak többsége visszautasította javaslatukat.117 

A kedélyek csillapodása után a kongresszus egyik leghíresebb és legnépszerűbb 
résztvevője, az orosz Mihail Bakunyin felszólalása következett. Bakunyin megjelenését 
- aki a szó szoros értelmében „kimagasló" alakja volt a rendezvénynek, lévén 197 cen-
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timéter magas - óriási ováció fogadta. „Amikor súlyos, esetlen lépteivel felment a kis 
lépcsőn arra a dobogóra, ahol az iroda ülésezett, mint mindig, hanyag öltözékben ... ki
áltások hallatszottak: »Bakunyin«. Garibaldi, aki az elnöki székben ült, felállt, néhány 
lépést tett és karjaiba vetette magát. A forradalom két régi harcosának ez az ünnepélyes 
találkozása rendkívül nagy hatást tett. Jóllehet az óriási teremben nem kis számban vol
tak az ellenfeleik, mindenki felállt, és szűnni nem akaró lelkes tapsvihar tört ki" - írja 
visszaemlékezésében Virubov, a kongresszus egyik látogatója.118 Bakunyin kinyilvání
totta, hogy - orosz léte ellenére - mindenképpen az orosz birodalom bukását kívánja. De 
azt is leszögezte, hogy a katonai és bürokratikus centralizáció lényege egész Európában 
ugyanaz, ezért e centralizált rendszereket mindenütt le kell bontani. Az európai federáci-
ót a nemzetállamoknál kisebb egységekből tartotta létrehozhatónak, feltételezte a szö
vetkező népek kiegyensúlyozottabb erőviszonyait is, veszélyesnek látván az olyan kü
lönböző nagyságú államok egységbe tömörülését, mint például Franciaország és a 
Badeni Nagyhercegség vagy Oroszország és Moldávia. Bakunyin szerint lehetetlen az 
egyetemes béke megvalósulása, amíg léteznek a nagy, centralizált, militarista és bürok
ratikus államok (főleg az orosz birodalom, a francia császárság és az erősödő porosz
német állam képezték kritikája célpontjait). Azt is fontosnak tartotta, hogy a felépítendő 
nemzetközi federációban a belépés lehetősége mellett az elszakadás joga is biztosítva le
gyen. A federáció felépítését a birodalmi szerveződés ellentéteként, alulról felfelé, a ki
sebb egységek szabad és önkéntes együttműködéseként képzelte el.119 

Bakunyin beszéde óriási sikert aratott, s az utána következő szónokok hasonló felfo
gásban nyilvánítottak véleményt. Simon de Treves elsősorban a porosz militarista cent
ralizáció elítélésében osztozott az orosz forradalmárral, és az önrendelkezés jogának 
biztosítását követelte az európai népek számára, amelynek nézete szerint Svájc, Hollan
dia, Belgium és Nagy-Britannia lakossága már birtokában van.120 A sorrend szerint kö
vetkező felszólaló, az olasz Ceneri átengedte a hozzászólási jogot egy francia küldött
nek, így Ponnat báró fejtette ki véleményét, aminek lényege az volt, hogy a háború fő 
okai között a keresztény vallást is meg kell említeni, mivel az nemcsak a szeretet taná
nak hirdetésében jeleskedett eddig, hanem a háborúk szentesítésében is.121 Aznapi utolsó 
szónokként a francia Charles Lemonnier érkezett az emelvényre. Beszéde elején utalt ar
ra, hogy az első békekongresszusok szervezése Angliából indult ki, de ez a kongresszus 
más jellegű rendezvény mint elődei, mert azoktól eltérően kifejezetten politikai fórum
ként funkcionál, tehát szervezői szándékai szerint tudatosan különbözik elődei apolitikus 
beállítottságától. Az előző kongresszusok a dinasztiák jóindulatára apelláltak, de 
Lemonnier szerint le kell számolni a dinasztiák állítólagos békeszándékainak illúziójá
val. Az eljövendő európai federációban a nemzetállamok csak kantonoknak fognak szá
mítani, s ezt egy uralkodó dinasztia soha nem ismerné el. így a jövő mindenképpen a 
köztársasági államformáé. Lemonnier hozzászólása nagy sikert aratott, s ebben a hangu
latban fejeződött be a békekongresszus második napja délután fél hatkor.122 
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A kongresszus eddigi két napján elhangzott beszédeknek és törekvéseknek kedve
zőtlen következményei is voltak a genfi lakosság körében. Mivel az üléseken vita alakult 
ki a szociális kérdésről (az Internacionálé egyes küldöttei hangsúlyozták a tőke és a 
munka közötti megegyezés nehézségeit), és a vallási kérdésekben kifejtett nézetek egy 
része sértette a vallásos meggyőződésű delegáltakat, kedd este tiltakozó levél jelent meg 
a város falain. Ezt 31 személy írta alá, akik a genfi vallásos érzelmű lakosság ellenszen
vét fejezték ki a kongresszuson elhangzottak miatt. Ráadásul három svájci delegált 
(Fazy, Wessel és Amédée Roget) lemondott megbízásáról arra hivatkozva, hogy a sváj
ciakat mellőzték a program kidolgozásában.123 

A harmadik nap 

Szeptember 11-én (szerdán) reggel 9 órakor Garibaldi - a kongresszus számára vá
ratlanul - elutazott Genfből. Különféle híresztelések terjedtek a városban arról, hogy 
összeveszett a kongresszus szervezőivel - később ugyan bebizonyosodott: korábbi távo
zási szándékát már előre jelezte a rendezvény irodájának - , s ezek tovább élezték a 
kongresszus folyamán kialakult feszültségeket.124 A szerdai ülés délután negyed három
kor kezdődött, különféle üdvözlő és támogató levelek felolvasásával, melyek között a 
genfi szabadkőműves páholyok csatlakozását és a rendezvény céljaival való azonosulá
sát deklaráló írás is szerepelt12 (tükrözvén ezzel is a városi közvélemény megosztottsá
gát a kongresszus eseményeiről). A német bizottság egyik tagja, Eccarius is elutazott, 
helyette Beust-ot választották meg. Az angol Reform Liga üdvözletének közzététele után 
két angol küldött felszólalása következett. Cremer a programhoz javasolta az állandó 
hadseregek eltörlése és a nemzetközi döntőbíróság bevezetése melletti voksolást, ehhez 
eszközként pedig annak szorgalmazását, hogy minden ország választópolgárai csak olyan 
képviselőkre szavazzanak, akik előzetesen elkötelezik magukat e programpontok mellett. 
Odger hasonlóképpen vélekedett, és utalt a jelenlevőknek arra a hosszú, szívós küzdelem
re, amit az angol közvélemény is folytatott a szavazati jogok kiterjesztésének érdekében, s 
hasonlóan széleskörű propaganda kifejtésére buzdított a fentebbi kérdésekben.126 

Ezután olasz hozzászólók következtek, akik védelmükben vették az igazgatóbizottság 
programjavaslatát. A bolognai delegált Ceneri szerint a program pontjai összetartoznak, 
egyet sem lehet mellőzni közülük. A militarista monarchiákat le kell rombolni, ha kell ak
kor forradalom útján. A vallás magánügynek tekintendő, a pápaság elítéléséhez pedig ma
ga is csatlakozik. A Nápolyból érkező Carlo Gambuzzi ügyvéd - a „Szabadság és Igazsá
gosság" nevű egyesület képviseletében - a szabadság jelentésének összetettségére, annak 
politikai, vallási és gazdasági aspektusaira utalt, valamint kiemelte a federalizmus elvének 
fontosságát a dinasztikus érdekekkel szemben. A pápaságról kijelentette, hogy a legna
gyobb veszély a szabadságra. Ez utóbbi mondata során heves vita tört ki a gyűlésen, botrá
nyos jelenetek, zűrzavar, tumultus keletkezett, amelyben az elnöknek végül is sikerült ren-
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det teremtenie. Felszólította a hallgatóságot az ellenvélemények tolerálására, s felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a genfiek állandóan soron kívül kérnek szót, ami ellentétes a kongresszus 
napirend szerinti működésével.127 

A kedélyek lecsillapodása után az igazgatóbizottság határozati javaslatának ismerte
tése következett francia nyelven, majd Karl Grün tolmácsolásában németül. Tervbe vet
ték egy kozmopolita békeliga megalapítását, az állandó hadseregek elleni propaganda 
fokozását, a dolgozó osztályok helyzetének elemzését és egy permanens genfi bizottság 
létrehozását. Ennek feladata lenne a további csatlakozások és hozzájárulások gyűjtése, 
kongresszusok előkészítése, a megtartandó kongresszusok jegyzőkönyveinek kiadása, 
valamint egy rendszeres periodika, az Európai Egyesült Államok címet viselő újság kia
dása.128 Karl Grün szintén a program védelmére kelt. Az első két pont kihagyását lehetet
lennek tartotta, mivel ezek a premisszái a harmadiknak. Támogatta a milíciák rendszerének 
felállítása ötletét, és utalt rá, hogy ezeket svájci mintára lehetne megszervezni. Hangsú
lyozta a közoktatás fejlesztésének szükségességét, valamint a helyi autonómiák jogkörének 
bővítését, amelyet az általános választójog bevezetése feltételének is tekintett.129 

Az olaszok és Grün után ismét egy soron kívüli felszólalás következett, a genfi Amédée 
Roget kért szót. Hiányolta, hogy a svájciak nem vettek részt a program kidolgozásában, ezért 
csatlakozott Fazy és Wessel lemondásához, s megismételte Fazy javaslatát, miszerint a kong
resszusnak csak a harmadik kérdésről szabad szavaznia, az első két pontot pedig vegyék le a 
napirendről. Ekkor Jules Barni alelnök lépett fel az emelvényre, és elmondta, hogy a tárgya
landó alapelveket egy olyan bizottság készítette elő a kongresszus számára, amelyben túl
nyomó részben svájciak voltak jelen (így nem volt eléggé nemzetközi jellegű!) és a gyűlés 
elnöki funkciójára is svájci állampolgárt választottak meg130 (Jolissaint személyére célzott az 
utalással). 

E megnyugtató szavak után a német Ladendorf beszéde következett, aki egyetértését 
fejezte ki a republikánus elvekkel, és néhány kisebb módosítást javasolt a programban, 
de ezeket végül is nem bocsátották szavazásra, mert nemigen tértek el az igazgatóbizott
ság koncepciójától.131 Az Internacionálé egyik küldötte, Chemalé hozzászólásában a há
borúk egyik fő okának a társadalmak kettéosztottságát jelölte meg, amely szerinte a pa
raziták és a dolgozók közötti ellentétben nyilvánul meg, s csak ennek a megszüntetése, a 
munkásság felszabadítása vezethet a békéhez a világon.132 Hasonló, de kevésbé harcias 
álláspontot fejtett ki Gustave Chaudey párizsi ügyvéd. O először a francia-német vi
szonnyal foglalkozott, s kijelentette, hogy a franciák nem félnek a német egységtől, de 
egy federatív államot szeretnének a szomszédságukban, nem egy birodalmat. Nem tarta
nak igényt a Rajna bal partjára sem. A szociális kérdéssel kapcsolatban úgy vélte, hogy 
az elválaszthatatlan a gazdasági problémáktól, és mindkettőben reformokra van szükség, 
s nélkülözhetetlen a munkásság erőteljes támogatása is.133 
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Az idő előrehaladta miatt sokan már az ülés zárását kérték, de ekkor Fazy és Carteret -
ismét soron kívüli felszólalásukban - sérelmezték, hogy a genfiek nem juthatnak szóhoz a 
kongresszuson. Carteret a zárás ellenzésében arra hivatkozott, hogy svájci szokás szerint a 
vita addig tart, amíg van jelentkező. Ezt az érvelést elfogadva a többség a folytatás mellett 
döntött.134 Először Alfred Nacquet mondott egy beszédet a Napóleon-kultusz ellen,135 majd 
egy svájci tiszt, Franz d'Erlach szólalt fel a túlzott semlegességi politika ellen. Nézete sze
rint Svájcnak segítenie kell az elnyomott népek, például a lengyelek harcát. Csatlakozott 
Bakunyin javaslatához, miszerint az Európai Egyesült Államokat fokozatosan, federatív 
jellegű egyesüléssel kell létrehozni.136 Charles Longuet francia delegált a federáció gon
dolatát a mutualizmus elvével kapcsolta össze: az előbbi a politikában, az utóbbi a gazda
ságban jelenti egyfajta egyensúly érvényesülését a társadalom tagjai számára. Az egyen
súlynak az államok belső viszonyaiban is érvényesülnie kell. Longuet szerint a kor 
tendenciája a túlzott centralizáció, ami szükségképpen despotizmushoz vezet. Ennek kikü
szöbölésére reformokra van szükség gazdasági és politikai téren egyaránt.137 

A háborúk elkerülésének egyik praktikus eszközét a következő felszólaló, Warnery-
Droz abban látta, ha sikerül megakadályozni államkölcsönök folyósítását a despotikus 
rendszerek számára, s ezzel meggátolni a háborús és katonai kiadások növekedését. A 
tőkét egyfajta morális ellenőrzés alá kell helyezni, s hadikiadások helyett a mezőgazda
sági, ipari és kulturális szférába kell befektetni.138 Dupasquier neuchâteli delegált nem
tetszését fejezte ki a kongresszussal kapcsolatban, mivel túl sok háborúpárti megnyilat
kozás hangzik el rajta. Mindent támadnak a résztvevők, az egyházat, az államot, a gaz
daságot. Pedig a köztársasági államforma nem garancia a békére! Látható ez az Ameri
kai Egyesült Államok példáján is, amelyben Délen ragaszkodtak a rabszolgaság 
fennmaradásához, Észak viszont megakadályozta a déliek szecesszióját. Milyen jogon? -
tette fel a kérdést Dupasquier. Hangsúlyozta, hogy a szabadság mellett morális felelős
ségre is szükség van a politikában.139 

Ekkor Hector Varela, Venezuela párizsi megbízottja kért szót, és tiltakozott az Ame
rikát ért vádak ellen. Elmondta, hogy Amerika leckét adhat Európának a szabadságjog
okból, és hogy ezen a kontinensen jobban él még a francia forradalom szellemisége, 
mint Európában.140 A közönség lelkes tapssal fejezte ki szimpátiáját a felszólalással, s 
miután mindenki jól megmondta a magáét és több jelentkező nem akadt, a hosszan elhú
zódó ülésről némileg elcsigázva, de nem kevésbé megkönnyebbülten távoztak a résztve
vők. Megpróbáltatásaik azonban ezen a napon még korántsem értek véget... 

A város közélete még este is igen élénknek mutatkozott. Egy körülbelül 600 fős cso
port „népgyűlést" tartott, amely ellenséges volt a kongresszussal szemben, s a jelenlevők 
egy része annak feloszlatását követelte, akár erőszak árán is. Résztvevői a vallásos ér-
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zelmű polgárok, svájci semlegességet féltők és a svájciak mellőzöttségét sérelmezők 
voltak, akik az idegeneknek a városból való kiseprüzését akarták elérni. A kongresszus 
résztvevői is gyűlést tartottak, amelyen felmerült a rendezvény Lausanne-ba vagy Bern
be való áthelyezésének ötlete is - az ellenséges hangulat miatt - , de végül ezt leszavaz
ták. Sokan úgy döntöttek, hogy - udvariassági gesztusként - átadják a szót a később fel
iratkozottaknak. A nemzeti csoportok képviselői előre megszavazták az 
igazgatóbizottság kongresszus elé terjesztett javaslatait, így előre gondoskodtak arról, 
hogy a rendezvény csak érvényes határozatok meghozatala után fejeződjék be.141 E lépés 
bölcs előrelátásról tanúskodott, mivel ekkor már érezhető volt, hogy bizonyos politikai 
erők Genfben a kongresszus munkájának akadályozására és annak eredmény nélküli fel
oszlatására törekednek. Az események mögött nyilvánvalóan a sértődött politikus, James 
Fazy és híveinek aknamunkája állt. Az utolsó napra még Genf környéki embereiket is 
mozgósították, hogy obstrukcióval, nemtetszésük kinyilvánításával a résztvevőket meghát
rálásra kényszerítsék. A kongresszus szervezői és támogatói azonban az európai progresz-
sziónak nem éppen az ijedős fajtájából kerültek ki, s szilárdan elhatározták, hogy a rendez
vényt sikerrel fogják befejezni. így aztán az utolsó ülés roppant izgalmasnak ígérkezett... 

A negyedik nap 

Az utolsó ülést szeptember 12-én délelőttre időzítették. Reggel 9 órakor ismét zsúfo
lásig telt a terem, amelyben nagyszámú idegen személy is megjelent: ezek egy része a 
környékről a papok felszólítására érkezett a kongresszusra, más része Fazy hívei, illetve 
új szövetségesei közé tartozott. Ez utóbbiak egy tömbben foglaltak helyet, sokan közü
lük botokkal voltak felfegyverezve. A jelenlevő James Guillaume visszaemlékezése sze
rint Fazy a konzervatívok, az arisztokraták táborával is összefogott, hogy a kongresszus 
eredményes lezárását az utolsó napon megakadályozza.142 Némi problémát okozott 
mindjárt az elején, hogy az igazgatóbizottság tagjai alig tudták elfoglalni kijelölt helyei
ket, ugyanis Fazy és néhány híve már előzőleg elfoglalták azokat (Fazynak erre semmi 
jogcíme nem lehetett, hiszen már többször is, látványos módon lemondott minden szer
vezői funkciójáról). Az ülés kezdete így negyed tíz tájára tolódott ki.143 

Jolissaint elnöki megnyitójában elítélte a kongresszus elleni erőszakos fellépéseket, és 
nyugalomra szólított fel mindenkit. Hivatkozott a svájci szabadságjogokra, és kérte a más 
nézetek iránti toleranciát. Kijelentette, hogy mindenki maga felelős azért amit mond, a 
kongresszus csak a meghozott határozatokért vállal felelősséget. Végül pedig a jelenlevők 
tudomására hozta, hogy mind a negyvenhat (!) küldött, aki a feliratkozási listán előrébb 
volt, átengedte sorát James Fazy és Carteret számára. így tehát a szó a genfi politikusé volt.144 

James Fazy beszédében elítélte a kongresszuson elhangzott harcias szónoklatokat, és 
felhívta a figyelmet arra, hogy a békét csak békés eszközökkel szabad hirdetni. Elvileg 
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egyetértett az alapelvekkel és célokkal, amelyeket a kongresszus manifesztált, de má
soknál sokkal jobbnak ítélte meg az általános európai politikai állapotokat. Ekkor már 
lejárt az alapszabályban rögzített 15 perc felszólalási idő, de Barni kérésére tovább en
gedték beszélni. Fazy szerint többet kellene foglalkozni a béke kérdésének morális ol
dalával, eddig ugyanis nem érdemi tárgyalás folyt a rendezvényen, csak szónoklatok 
hangzottak el mindenkitől. Ő nem tudja tovább vállalni a felelősséget a kongresszusért 
(erre egyébként jogcíme sem lehetett, hiszen lemondásai után ő is csak egyszerű dele
gáltnak számított!), és annak elnapolását javasolja. Ismételten kifejezte, hogy a program 
első két pontját fölöslegesnek tartja, a harmadik tárgyalását pedig három hónap múlva 
javasolta. Kijelentette, hogy ellenkező esetben ellene fognak szavazni (híveivel együtt) a 
határozatoknak.145 Fazy indítványának elfogadása esetén természetesen az egész kong
resszus értelmét vesztette volna, politikai jellegű céljai és a nemzetközi szervezet létre
hozása kérdésében egyaránt.146 

Albert Wessel genfi jegyző, a független párt egyik vezére következett, aki főleg 
jótanácsokat osztogatott, és nagyrészt megismételte Jolissaint intelmeit: a külföldiektől 
azt kérte, hogy ne éljenek vissza a szólásszabadsággal, a svájciaktól pedig azt, hogy vi
seljék el a nekik nem tetsző ellenvéleményeket.147 Antoine Carteret, a genfi radikálisok 
régi vezetője szerint a kongresszuson csak deklarációk hangzottak el, pedig nem az elvi, 
hanem a praktikus dolgokkal kellene foglalkozni, s a közvéleményre kellene apellálni.148 

A két utóbbi hozzászóló célja egyértelműen az volt, hogy megőrizzék a kongresszust 
azon az úton, amelyet a klasszikus angolszász békemozgalom hagyományai jellemeztek. 

Jolissaint elnök ezek után felvetette a kérdést: folytatódjék-e a vita, tekintve, hogy 
még 46 feliratkozott résztvevő van hátra, vagy lezárják azt, ahogyan a német küldöttek 
javasolták? Erre a felvetésre körülbelül 40 fő lemondott tervezett beszédének megtartá
sáról, és csak hárman jelezték, hogy mindenképpen szeretnének hozzászólni (az általá
nos vitát mindenesetre lezárták). Először a francia Leroux ( Pierre Leroux, a neves szo
cialista gondolkodó fia) szólalt fel, aki kijelentette: a béke helyett a kongresszus végig 
arról beszélt, hogyan kellene forradalmat csinálni.14 

César de Paepe belga küldött egy szocialista, anarchista, mutualista programot vázolt 
fel a hallgatóság előtt: az európai federáció szervezetét az egyének szintjétől kezdve a 
kommunák (termelő és lakóhelyi közösségek), a tartományok és az országok szintjein 
keresztül, alulról felfelé épülve képzelte el. Nézete szerint a háborúk egyik fő oka az, 
hogy Malthus törvényének érvényesülése miatt a háborúk a legfőbb eszközei a munka
erő-túlkínálat csökkentésének. A hadsereg ezen kívül a belső elnyomásnak is fő eszköze. 
(De Paepe beszéde közben a teremben feltűnően sok volt a jövés-menés, többen lármáz
tak, botjaikkal és lábaikkal doboltak.) A szónok szerint a republikanizmus csak a 
federalizmus szervező elvével együtt lehet a béke alapja. Utalt arra, hogy a köztársaság
ok is sokszor voltak agresszívak: az antik Róma vagy az 1848-as Franciaország egyaránt 
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a kormányzó osztály érdekei szerint politizált. Federalista, decentralizált köztársaságokra 
van tehát szükség. A háborúknak elsődlegesen gazdasági okai vannak, ezért a pénzoli
garchia uralmát, a tulajdonosok és főnökök gazdasági monopóliumait el kell törölni, de
centralizálni kell a tőkét a kistulajdonosok javára, ki kell alakítani a mutualizmust, a 
gazdasági szolgáltatások kölcsönös és szabad rendszerét. A háború oka a létfenntartási 
javakért való küzdelem a nélkülöző társadalmi csoportok részéről a privilegizáltak ellen, 
illetve a különböző társadalmak között. A krími háború, a Japán és Kína elleni gyarmati 
háborúk hátterében is a gazdasági okok álltak. A nagyhatalmak a fontosabb kereskedel
mi, pénzügyi és ipari gócpontok, stratégiai pontok feletti uralom megszerzésére töreked
nek (mint például a Rajna, a Duna, a Szuezi félsziget, a Dardanellák ellenőrzésére). A 
gazdasági érdekellentétek tehát a fő háborús okok, csak másodlagos szerepet játszanak a 
dinasztikus törekvések, ambíciók, a személyes dicsőségvágy.150 

Utolsó felszólalóként Duvault-Blocher következett, a francia Côte d'Or megye kor
mányzatának tagja, akinek véleménye szerint nem a vallást kell támadni, hanem a rosz-
szul működő intézményeket, s a béke ügyének előmozdítására több toleranciára van 
szükség. Beszédét nem tudta befejezni, így annak kéziratát leadta az irodának. Közben a 
német küldöttek lemondtak összes beszédükről, feltéve ha mások sem kapnak már 
szót.151 Mivel a kongresszus így döntött, egyetlen napirendi pont maradt hátra: a határo
zatokról való szavazás. Ebben ismét vita alakult ki az első két kérdésről. Carteret azt ja
vasolta, hogy ne szavazzanak róluk, Barni alelnök azonban az erről való voksolás után 
kihirdette, hogy a többség elvetette a javaslatot. Erre nagy tiltakozás tört ki Fazy hívei 
részéről, miközben a genfiek és a külföldiek egyre homogénebb csoportokat, azaz két 
ellentábort kezdtek képezni. Az eredmény vitatottsága miatt megismételték a szavazást 
kézfelemelés helyett felállással (előzőleg voltak, akik két kézzel is szavaztak!), de a 
többség a Carteret-féle javaslatot ismételten elvetette. Történt mindez annak ellenére, 
hogy a Fazy-Carteret javaslat mellett támogatólag voksoltak olyanok is, akiknek erre 
semmiféle joga nem volt - lévén, hogy csak látogatóként voltak jelen -, mivel a közön
ség és a szavazati joggal rendelkező delegáltak sorai a kialakult zűrzavarban igencsak 
összekuszálódtak.152 

Fazy hívei újból hangoskodni kezdtek, teljesen anarchikus helyzet alakult ki a terem
ben. Jolissaint elnök a svájci becsület nevében arra kérte a genfi politikust, hogy csilla
pítsa le híveit, mire Fazy azt válaszolta: „Semmit sem tudok tenni." Ekkor Chassin és 
Rollanday Wesselhez fordultak és felszólították, hogy menjen fel a tribünre és ismertesse 
el híveivel a kétszeri szavazás eredményét, tekintve, hogy a genfi nép becsülete forog 
kockán. Wessel ezt el is vállalta és beszédében a következőket mondta Fazy (és saját) 
híveinek: ez itt egy nemzetközi kongresszus, amelynek kimenetelét a genfiek nem dönt
hetik el saját kedvük szerint, s a helyi politikát ki kell iktatni a rendezvénnyel kapcsolat
ban. Elmondta azt is, hogy ő Fazy mellett szavazott a felvetett kérdésben, de az iroda ál
tal kihirdetett eredményben nem kételkedhetnek két szavazás után: a többségi döntést el 
kell fogadni. 
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Álláspontját néhányan támogatták, a rend rövid időre helyreállt, majd nemsokára 
újabb zűrzavar következett.153 Végül sor került a javasolt kongresszusi határozatok felol
vasására. Pontosabban fogalmazva: Charles Chassin, az igazgatóbizottság titkára olvasta, 
egy Soller nevű szervező üvöltötte a hangzavarban a szöveget. Közben bekiabálás hallat
szott, hogy ne Genf legyen a permanens központi bizottság székhelye. Erre Jolissaint -
mint a berni államtanács tagja - felajánlotta Bern városát erre a célra. Utána a voksolás 
következett a határozatokról, s a döntő többség megszavazta azokat (később Fazy és hí
vei néhány újságban a szavazás érvénytelenségét bizonygatták, de hiába: a többség elis
merte a kongresszus legitim lezárását).154 A szavazás után Jolissaint elnök megállapítot
ta, hogy a napirendet kimerítvén a kongresszus befejezte munkáját. A részletek 
kidolgozása és a következő kongresszus helyének meghatározása az igazgatóbizottság 
feladata lesz. így az utolsó nap ülése körülbelül fél tizenkettőkor befejeződött, bár -
megfelelő záróakkordként - a teremben az ordítozás és a zűrzavar még egy darabig to
vább folytatódott.155 

A kongresszust lezáró ünnepi rendezvényekre aznap délután és este került sor. Kettő
kor zenés felvonulás és séta következett a tóparton, amelyen az iroda egyetlen tagja sem 
voltjelen, ezért a genfiek nagyon megsértődtek. Este ünnepi záróvacsora volt a program, 
ami igen visszafogott, kedvezőtlen hangulatban zajlott.156 Úgy tűnik, az utolsó nap viha
ros eseményei megviselték a kongresszus küldötteit, akik leginkább annak örültek, hogy 
legfontosabb céljaik megszavazása után túl vannak az egész rendezvényen. Pedig a ban
kett este 7-kor viszonylag bíztató körülmények között indult, Jules Barni és a kongresz-
szus irodájának tagjai is nagyrészt jelen voltak és körülbelül 500 fő, túlnyomó részben 
genfiek. Barni köszöntőt mondott a Svájci Konföderációra és a genfi kormányra, Soller 
Barnira, a kongresszus genfi kezdeményezőjére, Goegg Jolissaint elnökre, Albert 
Richard a békére (és felolvasta ehhez szóló ódáját), Chassin az egyetértésre, az olasz 
Stefani Garibaldira, Bakunyin a Liga jövőjére és a következő kongresszusokra. Ezek 
után a német Karl Vogt kitért a kongresszus lefolyását látványosan megzavaró délelőtti 
eseményekre, mire Jousserandot elutasította, hogy az idegenek kioktassák a svájciakat 
szabadságjogokból. Erre sok külföldi elhagyta a termet, mások pedig tiltakozni kezdtek 
Jousserandot „kioktatása" ellen. Az újabb botrány miatt már a végtelen türelmű Barni 
elnök is elhagyta a termet. Ezután Carteret szólalt fel, aki elmondta: ha a külföldiek nin
csenek megelégedve a genfi fogadtatással és vendéglátással, kívánja, hogy találjanak 
olyan országot és várost, ahol nagyobb szabadságot élveznek, mint Genfben.157 

Hogy az esemény egy barátságosabb gesztussal érjen véget, Demeur brüsszeli ügyvéd 
írt egy gratuláló levelet Jolissaint elnöknek és Barni alelnöknek, amelyben megköszönte 
nekik a kongresszus higgadt, intelligens levezetését. A gratulációt körülbelül ötszázan 
írták alá, a bankett egész közönsége egyetértett vele.158 Az igazgatóbizottság már előző
leg, a délután folyamán egy proklamációt adott ki a kongresszus nevében, amelyben 
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megköszönték a genfiek vendéglátását, és kinyilvánították, hogy alapvető elveik meg
egyeznek a svájci népével.159 Ezekkel az udvariassági gesztusokkal a kongresszus lénye
gében befejezte munkáját, a határozatok gyakorlati részének végrehajtása a genfi igaz
gatóbizottságra maradt, amely első ülését már az utolsó nap délutánján, szeptember 12-
én megtartotta. 

A kongresszus visszhangja és eredményei 

Az 1867. évi genfi nemzetközi békekongresszussal kapcsolatban számos tévhír és 
szándékos ferdítés került napvilágra Genf, Párizs és London újságaiban. Ezek szerint a 
kongresszus nagy tumultus közepette felbomlott, érvényes határozatokat nem hozott, és 
teljes kudarcba fulladt. Az egyik résztvevő, a francia Lemonnier szerint az alaptalan és 
rosszindulatú híreszteléseket nemcsak a klerikális és a császárpárti orgánumok terjesz
tették, hanem a liberális sajtó jelentős része is átvette azokat anélkül, hogy ellenőrizte 
volna az információkat.160 Ez késztette őt arra, hogy nem sokkal az események után 
megírja a genfi események történetét részben saját tapasztalataira, részben a vonatkozó 
dokumentumokra támaszkodva, s közzétegye annak hiteles leírását, mint ahogyan mun
kájának címe is mutatja: „Az igazság a genfi kongresszusról" (La vérité sur le congrès de 
Genève). 

Az egyik jelentős tévhír Garibaldinak a kongresszus harmadik napján való távozásá
hoz kapcsolódott, mely szerint az olasz szabadsághős (a kongresszus díszelnöke) össze
veszett a szervezőkkel és ezért oldott kereket „titokban" a rendezvényről. Ezt a híreszte
lést az olasz küldöttek bizottsága (amelyet Garibaldi genfi fogadására neveztek ki) egy 
szeptember 15-én, Genfben kelt levelében kategorikusan cáfolta, és megemlítette azt a 
tényt, hogy nekik Garibaldi már érkezésekor jelezte, hogy tizenegyedikén (szerdán) el 
kell utaznia.161 Az olasz szabadságharcos előzetes távozási szándékának tényét más for
rások is megerősítik. Az egyik résztvevő, James Guillaume visszaemlékezésében leírja, 
hogy Garibaldi a kongresszus első napján (9-én) mondott beszéde elején megjegyezte: 
Javaslatait" kissé sietve szerkesztette, de így is elő kívánja adni, mert nemsokára távoz
nia kell, csak két napot tud maradni.162 De hogy semmi kétség ne maradjon a kérdésben, 
a híresztelések hallatán maga Garibaldi is tollat ragadott és egy levelet tétetett közzé a 
sajtóban, melyet szeptember 16-án fogalmazott meg. Ebben leírta a már más forrásokból 
ismert tényt: távozási szándékát előre jelezte a kongresszus szervezőinek, sőt barátai el is 
búcsúztatták őt Genfben. Azt az állítást is cáfolta, miszerint a kongresszus fiaskóval vég
ződött volna.163 

Tény, hogy Garibaldinak a rendezvényen való szerepléséről és ott elhangzott beszé
déről a békeaktivisták között is nagyon ellentétes vélemények alakultak ki. Elihu Burrit 
szerint - aki az amerikai kvéker pacifizmus széles körben ismert képviselője volt - egy-
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értelműen hiba volt az olasz forradalmár meghívása, aki a békekonferenciát a pápaság 
elleni agitációra használta fel, majd a rendezvény kellős közepén hadba indult a pápaság 
ellen. Ezen kívül Burrit kritizálta a programot is, amit jobban elő kellett volna készíteni a 
kongresszusra, és több konkrétumot kellett volna tartalmaznia.164 Az amerikai pacifista 
Garibaldira vonatkozó kritikáját nehéz lenne érdemben cáfolni. Kétségtelen tény, hogy 
kongresszusi beszéde - amely szerint a pápaságot mint intézményt el kell törölni, de az 
Isten kultuszát propagálni kell - több oldalról is megütközést váltott ki, főleg a katolikus 
genfi lakosság tiltakozott emiatt. A kongresszusról való távozását a Róma elleni hadjá
ratának előkészítése sürgette. Bár szeptember 21-én az olasz hatóságok letartóztatták, 
október 14-15-én éjjel elmenekült Capreráról, sereget gyűjtött és Róma ellen vonult. 
November 3-án Mentana közelében, Rómától mintegy 22 kilométerre azonban vereséget 
szenvedett a királyi haderőtől (seregének balszárnyát egyébként az a Frigyesi Gusztáv 
vezette, aki szintén részt vett a békekongresszuson).165 Garibaldi kongresszusi szereplé
sét ebben a politikai kontextusban vizsgálva kétségtelenül helytálló az az állítás, misze
rint a rendezvényen tudatos propagandát folytatott a nemzetközi közvélemény megnye
résére a pápaság elleni harcához. (Ez a szándéka már Genfbe érkezésének estéjén, a 
szállodája erkélyéről mondott beszédéből is kitűnt!) 

Garibaldinak a pápaság elleni támadása nagy vitákat váltott ki a vallási kérdés vonat
kozásában a kongresszuson. A vallást és a papságot (annak szerepét az elnyomó rendsze
rek fenntartásában) más résztvevők is kritika alá vették a rendezvényen és a nemzeti bi
zottságok munkájában. A kongresszus másik híres delegáltja, az orosz Bakunyin - az 
1848-as forradalmi harcok legendás hőse - a jelenlevőkkel egy kifejezetten ateista prog
ramot szeretett volna elfogadtatni.166 Az ellentétes vélemények már a kongresszus fo
lyamán megfogalmazódtak. Néhány svájci pap tiltakozó levelet írt a keresztény vallást 
ért támadások miatt, sértve érezték vallásos meggyőződésüket, és követelték, hogy ves
senek véget a vallást érintő provokációnak. Párizsból Garibaldi beszéde ellen tiltakozó 
sürgöny érkezett, amely utalt arra, hogy III. Napóleon 1849-ben segítette az olasz sza
badság ügyét (a kongresszuson egyébként Garibaldi teljesen tudatosan kerülte, hogy a 
francia császárságot kritizálok nézeteit támogassa; nyilván nem azért, mintha elvi kifo
gása lett volna ez ellen... ). Sokan azonban érthetetlennek tartották a genfiek felháboro
dását a pápát ért támadások miatt, hiszen régebben (Kálvin befolyása idejében, a refor
máció kibontakozásakor, amire egyébként Garibaldi is utalt beszédében!) éppen Genfből 
fordultak vele szembe a legvakmerőbben. Az orosz Virubov és Dolgorukov le is mon
dott a kongresszusi tagságáról, mert szerintük a vallási kérdés szorosan kapcsolódik a 
politikai és társadalmi problémákhoz, és nem értették, hogy miért nem lehet egy szabad 
földön a kereszténységet kritizálni?167 

Hasonló nézeten volt Lemonnier is. Véleménye szerint nem volt olyan nagy baj, hogy 
a vallási és a szociális kérdés egy kis vitát és bonyodalmat okozott, mivel e problémák 
tisztázása nélkül úgysem lehet a tartós békét elérni a modern korban. Lemonnier itt már 
nemcsak a Garibaldi felszólalása körüli vitára utalt, hanem arra az ellentétre is, ami az 
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Internacionálé hívei és a kongresszus polgári közgazdászai között kialakult. A rendez
vény zárására ugyanis kilenc résztvevő aláírt egy deklarációt az Internacionálé felszóla
lóinak „osztályharcos" álláspontja ellen (nyilván elsősorban de Paepe beszéde volt a cél
pont), a liberális gazdaságpolitika védelmében.169 Az egyházat ért támadások híre 
mindenesetre Rómába is eljutott. IX. Pius pápa 1867. október 2-án írt levelében - ame
lyet Hebron püspökének, a genfi segédpüspök Gaspard atyának címzett - megköszönte a 
genfi katolikus lakosságnak a tiltakozást, amit az istentelen, az egyházat és a közrendet 
támadó kongresszus ellen tanúsítottak.17 

A kongresszussal kapcsolatban a legfontosabb vád az volt, hogy érvényes határozatok 
meghozatala nélkül anarchiába fulladt. Az 1868-ban kiadott jegyzőkönyv ennek ellenke
zőjét bizonyítja, szintúgy a résztvevők visszaemlékezései és az alaptalan híresztelések 
ellen írt és a sajtóban közzétett levelei. Az igazgatóbizottság már szeptember 13-án ki
adott egy proklamációt, amelyben elutasította és cáfolta azt a vádat, hogy a szavazásnál 
csalás történt volna.171 Szeptember 12-én, a délután tartott ülésén pedig határozatokat 
hozott a további gyakorlati teendőkről. Eldöntötték, hogy a következő kongresszus hely
színe Mannheim lesz (a Badeni Nagyhercegségben), a központi bizottság székhelye pe
dig Bern. A központi bizottság legalább tizennégy főből áll, de ehhez nemzetenként két-
két főt adoptálhat. Feladatai a következők lesznek: csatlakozások gyűjtése a békeliga 
számára, a következő kongresszusok előkészítése, a genfi kongresszus évkönyvének ki
adása, egy francia-német újság megalapítása, melynek címe: „Az Európai Egyesült Ál
lamok" (Les États-Unis d'Europe) lesz; valamint a tagdíjak beszedése.172 

A kongresszus által megszavazott elvi határozatok abból indultak ki, hogy a nagy eu
rópai államok kormányai képtelenek a béke megőrzésére és a modern társadalom erköl
csi és anyagi fejlődésének biztosítására, valamint, hogy az állandó hadseregek léte és 
növekedése egy látens háborús állapotot idéz elő, s ez összeegyeztethetetlen minden tár
sadalmi osztály, főleg a munkásosztály szabadságával és jólétével. Mindezen okok miatt 
a kongresszus elhatározta egy béke- és szabadság Liga, egy valódi kozmopolita federá-
ció megalapítását. E Liga tagjainak feladata lesz a közvélemény felvilágosítása és for
málása azon célból, hogy a kormányok igazi természetét megismerjék, valamint a tudat
lanságot és előítéleteket - mint a háború okait - megszüntessék. Az állandó hadseregek 
helyett nemzeti milíciákat kell felállítani. Minden országban ki kell vizsgálni a dolgozó 
és kisemmizett osztályok helyzetét, azért, hogy az állampolgárok jóléte és politikai sza
badsága biztosítva legyen.173 

A következő hetekben - a kongresszus és az igazgatóbizottság határozatainak meg
felelően - létrehozták a Béke- és Szabadság Liga nevű szervezetet és annak központi bi
zottságát. Október folyamán a békeszervezet elnevezése módosult, a „nemzetközi" jelző 
is a nevébe került, és ezzel elnyerte végleges formáját: Nemzetközi Béke és Szabadság 
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Liga (franciául: Ligue internationale de la Paix et de la Liberté; németül: Internationale 
Friedens und Freiheitsliga).174 Az elnevezés egyébként nemsokára némi bonyodalmat 
okozott, ugyanis nagyon hasonlított a Frédéric Passy által korábban Párizsban létrehozott 
szervezet nevéhez (Ligue internationale et permanente de la Paix), ezért Passy tiltakozott 
is a genfi békeliga vezetőségénél, magának és szervezetének tartván fenn a „nemzetközi 
békeliga" elnevezés használatának jogosságát.175 A két szervezetet a későbbi években a 
névhasonlóság miatt gyakran összecserélték a kívülállók (például újságírói tudósítások
ban), ami azért is problémákhoz vezetett, mert a két liga teljesen eltérő felfogást képvi
selt a békemozgalom jellegének és eszközeinek kérdésében. A Nemzetközi Béke és Sza
badság Liga azonban természetesen ragaszkodott saját elnevezéséhez - mivel teljes 
névazonosság nem állt fenn - , amely a későbbiekben sem változott. 

A Liga központi bizottsága is megalakult, első üléseit 1867. október 20-án és 21-én 
tartotta Bernben. Ennek névsorát a genfi igazgatóbizottság már szeptember 27-én köz
zétette egy kiáltványban,176 amely egyúttal ismertette a Béke és Szabadság Liga legfon
tosabb elveit és célkitűzéseit is. A dokumentum, amelyet Pierre Jolissaint elnök írt alá, 
egyúttal azt is tartalmazza, hogy a genfi kongresszus igazgatóbizottsága megszűnik, a 
tennivalók további szervezését átadja a központi bizottságnak. Ennek elnöke Gustave 
Vogt berni tanár lett, a három elnökhelyettes között szerepelt Amand Goegg is, rajtuk 
kívül egy pénztáros (neve még kitöltetlenül hagyva), egy-egy német és francia titkár (ez 
utóbbi nem volt más, mint Elie Ducommun berni újságíró és szerkesztő, a későbbi No
bel-békedíjas pacifista). Ők heten (a pénztáros később Rollanday lett) alkották a köz
ponti bizottság irodáját, rajtuk kívül még nemzetiségek szerinti tagok voltak, közöttük 
például az orosz Bakunyin, a lengyel Bosak-Hauke, az olasz Riboli és Ceneri, a belga 
Demeur, a német Jakoby és Karl Grün, az angol Cremer és Odger. 

1867 novemberében és decemberében megjelentek a Liga folyóiratának, az Európai 
Egyesült Államok-nak (Les États-Unis d'Europe) az első próbaszámai.177 A címe egyéb
ként németül is rajta volt (Die Vereinigten Staaten von Europa) sőt eredetileg azt ter
vezték, hogy két nyelven, franciául és németül fogják kiadni, de végül anyagi okok miatt 
ezt nem tudták megoldani. Már a próbaszámokban jelezték, hogy az orgánum hetilap
ként fog megjelenni,178 s végül 1868. január 5-től megindult a rendszeres kiadása. 

A kongresszus történetéhez hozzátartozik még néhány olyan adalék és érdekesség, 
amelyet a vezetőséghez küldtek el Európa különböző országaiból azzal a céllal, hogy a 
rendezvényen a nyilvánossággal megismertessék azokat, de idő hiányában erre nem ke
rült sor. A genfi bizottság ezért pótlólag a kongresszus jegyzőkönyvében közzétette őket, 
s ezek közül a legfontosabbakat érdemes kiemelnünk. Az elküldött könyvek, brosúrák 
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között szerepelt Cornelius de Boom, a párizsi tiszteletbeli belga konzul két írása. A 
szerző ezekben felvázolta egy európai federáció elgondolását, többféle inspiráció hatásá
ra (így például Émile de Girardin és III. Napóleon nézeteit ismerte), de elsősorban 
Proudhon megfontolásait szem előtt tartva, egy sajátos koncepcióban, amely szerint Eu
rópát 58, körülbelül 5 millió lakosú kisállamra kellene felosztani. Ezek alkotnák azután 
az Európai Egyesült Államokat. Boom egyébként azt állította, hogy ezt az elnevezést az 
európai federációra ő használta először.180 Ez tévedés volt ugyan (az Európai Egyesült 
Államok eszméje már 1848-ban megjelent az európai politikában), de tény, hogy Boom 
könyvei néhány évvel megelőzték annak újjáéledését a genfi kongresszuson. 

Hasonló gondolatokat tartalmazott, és nyilván ezért küldte el szerzője, Pierre 
Malardier azt a könyvet,181 amely az európai federáció eszméjét a nemzetközi jog meg
alkotásának igényével kapcsolta össze. Malardier az 1848-as köztársaság képviselője 
volt, aki sokadmagával együtt 1852-ben emigrált III. Napóleon rendszere elől, Belgium
ban, Svájcban és Angliában élt. A szocialista és republikánus meggyőződésű politikusra 
szintén főleg Proudhon művei hatottak, a decentralizáció, mint belpolitikai, a konföderá
ció mint külpolitikai rendező elv koncepcióival, de Kant örökbéke-eszméje is érezhető 
volt műveiben. Malardier alapjában a békekongresszus fő elvét vallotta: „A szabadság 
béke, a despotizmus háború." Az európai konföderáció intézményrendszerét a svájci ál
lam (Eidgenossenschaft) mintájára akarta felépíteni: kétkamarás törvényhozó szerv, 
federális tanács (kormány) és federális bíróság képezték fő részeit. Gazdaságilag a 
szabadkereskedelem teljes érvényesülését tételezte fel. Malardier kezdettől fogva csatla
kozott a Liga törekvéseihez, neve már a legelső támogató listán szerepelt.182 Más írásai is 
a genfi békekongresszuson előtérbe került problémákat boncolgatták: III. Napóleon 
zsarnoki rendszerének negatívumait, a pápaság befolyásának kérdését és a munkásság 
helyzetének javítási lehetőségeit.183 

Az univerzális nemzetközi nyelv igénye is felvetődött néhány, a kongresszusra kül
dött, de idő hiányában fel nem olvasott levélben. Guépin doktor Nantes-ból érkezett írá
sában szükségesnek tartotta egy univerzális, irodalmi és tudományos nyelv létrehozását, 
de javaslatát részletesebben nem körvonalazta. A párizsi Berthier levelében azt taná
csolta, hogy minden népnek legyen kötelező még egy másik nyelv megtanulása, amelyet 
az élő nyelvek közül kellene kiválasztani. Pelletier atya felvetette egy mesterséges nyelv 
megalkotásának gondolatát, amelyet egy néhány hónap alatt, könnyen megtanulható 
konstrukciónak tételezett fel: javaslata szerint meg kellene egyezni a szavak nemeiről, a 
hangok általános jeleiről, és arról, hogy csak valóban kiejtett hangokat írjanak le. Egy-
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szerű közéleti nyelv kellene, amelyben mindennek csak egy neve lenne, egyforma kiej
téssel és írással. Végül Henry Martin (az angliai Kentből) egy filológus konferencia ösz-
szehívasát javasolta, hogy azon válasszanak egy élő nyelvet (például a franciát vagy az 
angolt vagy a németet), és azt tanítsák minden országban.184 

Érkezett egy levél a nők szabadsága és egyenjogúsága kérdésében is, szeptember l i 
en keltezve és Barni alelnökhöz címezve, a svájci Mathilde Champ-Renaud részéről. 
Ebben jelezte, hogy a nők részéről is felmerült az igény a békemozgalomba való bekap
csolódásra, de ehhez szükségük van a férfiakhoz hasonló szabadságjogok birtoklására, a 
szabad munkavállalásra, a jogok egyenlőségére és a politikai- és közszerepléshez szük
séges képzettség, iskoláztatás nőkre való kiterjesztésére és fejlesztésére.185 

A jegyzőkönyvben közzétettek még egy csatlakozási kérelmet, amelyet a negyedik 
napon kellett volna felolvasni. Az aláírója, Kirstenkowich Eduárd, az 1848^-9-es ma
gyar szabadságharcban részt vevő honvédtársai nevében azt kérte, hogy testületileg 
csatlakozhassanak a békeligához, mint a magyar nemzet képviselői, és október 6-án, 
Aradon tartandó gyűlésükön választhassanak egy delegáltat a Liga központi bizottságá
ba.186 Egy jövőben létrehozandó magyar szekció bizottsági képviseletére Jules Barni 
1867. december 8-án végül Frigyesi Gusztávot javasolta (aki az olasz listán már bizott
sági tag volt), akit 1868. május 31-én meg is bíztak a feladattal.187 A magyar szekció 
azonban - előttem ismeretlen okokból, talán a kapcsolattartás nehézségei miatt - még
sem alakult meg. 

Az 1867. évi genfi nemzetközi békekongresszus jelentőségét annak résztvevője és 
krónikása, a francia Charles Lemonnier abban látta, hogy azon a kormányok akaratán kí
vül, sőt annak ellenére egy tartós demokratikus európai intézmény alakult meg. Állam
polgári kezdeményezés volt az európai haza megteremtésére. 1867-ben Genfben az Eu
rópai Egyesült Államok első ülésére került sor, amely egy politikai űrt töltött be: az 
európai politika kezdetét jelentette.188 

A nemzetközi kapcsolatok kérdéskörének kitűnő angol történésze, Edward Hallett 
Carr egy 1935-ben írt tanulmányában egészen hasonlóképpen vélekedett: a genfi kong
resszust az első olyan jelentős kísérletnek látta, amely demokratikus bázisra támaszkod
va akart nemzetközi együttműködést szervezni a béke megőrzésére. Egyúttal az első je
lentős próbálkozás volt a nemzetközi közvélemény felrázására, egy háborúmentes 
„kollektív rendszer" kidolgozására a nemzetközi életben.189 
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Máté Molnár 

THE INTERNATIONAL PEACE CONGRESS IN GENEVA IN 1867 

Summary 

After the Prussian-Austrian war of 1866, a new military conflict, the 'Luxemburg crisis' 
emerged in Europe, which stemmed form the opposition of a victorious Prussia and a neutral 
France. Napoleon III, in return for neutrality, intended to get hold of the Grand Duchy of Luxem
burg, Prussian Chancellor Bismarck, however, refused to meet the claim, notwithstanding his 
promise. The warlike atmosphere that had developed between the two great powers by 1867, led to 
lively protests and movements both on French and German sides, and in other European countries, 
too. As a result, three international peace organisations were founded, the aims of which were the 
prevention of a French-Prussian war and the establishment of lasting peace in Europe. 

The most significant and long-lived one of the three organisations was the International Peace 
and Liberty League (Ligue internationale de la Paix et de la Liberté). It was established at the 
international peace congress in Geneva (9 to 12 September 1867), a program mainly supported by 
the democratic and progressive powers of European politics, i.e. former participants of the 1848 
revolutions, enthusiasts of the republican thought, Freemasons, the majority of workers' 
organisations, and activists of the developing women's rights movements. Their call found 
favourable response in Switzerland, France, Germany, Italy and Belgium, too. 

The international peace congress that came together in Geneva in 1867 was one of the most 
important pacifist programs of 19th century history. There were approximately six to eight 
thousand participants, with Italian politician Garibaldi as the honorary president of the congress, 
Bakunyin and Ogarjev from Russia, French historian Edgar Quinet, and a circle of about 30.000 
European supporters, including intellectual celebrities, like John Stuart Mill, Victor Hugo and 
Louis Blanc. At the proposal of Parisian lawyer Émile Acollas and philosophy teacher Jules Barni 
from Geneva, the two chief organisers of the congress, a draft programme was presented before 
the participants and the public, aiming at the establishment of the United States of Europe, 
guaranteeing democratic political rights all around Europe, and the foundation of a lasting 
international peace organisation. 

As far as the items of the programme are concerned, a lively debate emerged lasting to the 
closing day of the congress. The majority agreed with the opinion that a lasting European peace 
could only be reached through the implementation of significant economical and political reforms; 
the peace movement had to be made more effective through influencing the existing legal 
governments and parliaments by publicity, i.e. political activity had to be pursued against 
militarism and in the interest of decreasing war expenses and dissolving standing armies. An active 
opposition group led by politicians from Geneva, however, aimed at keeping the congress to the 
principles of traditional Anglo-Saxon pacifism and refraining from discussing clearly political 
questions. The majority of participants still held on to connecting the peace movement to certain 
political issues, which finally became reflected in the decrees of the congress. They decided on 
establishing the International Peace and Liberty League, a special committee working out a final 
programme, and starting an international periodical, the main purpose of which was the propagan
da of creating the unity of European peoples, as it was also reflected in its title: 'The United States 
of Europe' (Les États-Unis d'Europe). 
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Máté Molnár 

LE CONGRÈS INTERNATIONAL POUR LA PAIX À GENÈVE EN 1867 

Résumé 

A l'issue de la guerre entre la Prusse et l'Autriche en 1866, il est monté une nouvelle tension 
en Europe. La „crise du Luxembourg" fut le résultat d'un conflit entre la Prusse vainqueur et la 
France, état neutre dans la guerre. En effet, Napoléon III aurait voulu obtenir, en échange de sa 
neutralité, l'acquisition du Grand-duché du Luxembourg, alors que le chancelier prussien Bis
marck refusait de satisfaire cette exigence malgré sa promesse préalable. La crise menaçant d'une 
guerre entre les deux grandes puissances en début de 1867, a suscité de vives protestations et 
agitations du côté français et allemand, ainsi que dans plusieurs pays européens. Il en a résulté la 
création de trois organisations internationales pour la paix voulant empêcher la guerre franco-
prussienne et réaliser une paix stable en Europe. 

La plus importante et la plus durable de ces organisations était la Ligue internationale de la 
Paix et de la Liberté. Elle a été fondée lors du Congrès international pour la paix se déroulant à 
Genève du 9 au 12 septembre 1867. Cette manifestation était soutenue, avant tout, par les forces 
démocratiques et progressistes de la vie politique européenne, notamment les anciens acteurs des 
révolutions de 1848, les partisans des idées républicaines, les francs-maçons, la plupart des 
organisations ouvrières et les militantes du mouvement féministe naissant. Leurs proclamations 
ont eu un écho favorable surtout en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique. 

Le Congrès international pour la paix siégeant à Genève en 1867 faisait partie des 
manifestations pacifistes majeures du 19e siècle. Il y avait environ 6 à 8 mille participants dont 
l'Italien Garibaldi (président d'honneur du congrès), les Russes Bakounine et Ogariov, l'historien 
français Edgar Quinet soutenu par environ 30 mille personnes (dont certains célèbres intellectuels 
européens, J.S. Bill, Victor Hugo, Louis Blanc). A la demande des deux organisateurs principaux 
du congrès - Emile Acollas, juriste parisien et Jules Barni, professeur de philosophie genevois -
un projet de programme a été présenté aux participants et aussi au grand public. Il visait la création 
des États-Unis d'Europe, l'assurance des libertés politiques démocratiques dans toute l'Europe, 
ainsi que la constitution d'une organisation internationale stable pour la paix. 

Tout au long du congrès, il s'est déroulé un vif débat concernant les différents points du 
programme proposé. La majorité a approuvé la conception selon laquelle la paix stable en Europe 
dépendait de la réalisation de réformes politiques et économiques importantes. Elle a également 
souhaité augmenter l'efficacité du mouvement pour la paix à l'aide de la pression exercée par 
l'opinion publique sur les gouvernements et parlements en place. Ainsi fallait-il mener une activité 
politique intense contre le militarisme et en faveur de la baisse des dépenses militaires et de la 
suppression des armées régulières. Cependant un groupe d'opposition actif, dirigé essentiellement 
par des hommes politiques genevois, voulait obtenir à tout prix, conformément aux traditions du 
pacifisme anglo-saxon, que le congrès se garde de traiter toutes questions d'ordre politique. 
Toutefois, la plupart des participants tenaient à lier le mouvement pour la paix aux problèmes 
politiques concrets et les résolutions adoptées au congrès ont bien reflété cette volonté. Il a été 
décidé la fondation de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté, la constitution d'un 
comité spécial chargé d'élaborer le programme définitif et le lancement d'une revue internationale. 
Celle-ci avait pour objectif la réalisation de l'union des peuples européens, comme en témoigne 
aussi son titre : Les États-Unis d'Europe. 
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Maté Molnár 

DER INTERNATIONALE FRIEDENS KONGRESS ZU GENF IM JAHRE 1867 

Resümee 

Nach dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866 entwickelte sich eine erneute Kriegs
spannung in Europa, die „Krise von Luxemburg", die aus dem Zwiespalt zwischen dem sieg
reichen Preußen und Frankreich, das im Krieg neutral geblieben war, resultierte: Napoleon III. 
wollte nämlich im Gegenzug für die Neutralität das Erringen des Großfürstentums Luxemburg 
erreichen; der preußische Kanzler Bismarck jedoch war - trotz seines Versprechens - nicht dazu 
bereit, diese Forderung zu erfüllen. Die Kriegssituation, die zwischen den beiden Großmächten bis 
zum Beginn des Jahres 1867 entstanden war, löste seitens der Franzosen und Deutschen, sowie 
seitens mehrerer, anderer europäischer Länder heftige Proteste und Bewegungen aus. Als Ergebnis 
dieser entstanden drei internationale Friedensorganisationen, die sich zum Ziel setzten, den Krieg 
zwischen Frankreich und Preußen zu verhindern und den dauerhaften europäischen Frieden zu schaffen. 

Als die bedeutendste und langlebigste dieser Organisationen erwies sich die Internationale Liga 
für Frieden und Freiheit (Ligue internationale de la Paix et de la Liberté). Sie wurde auf dem 
internationalen Friedenskongress in Genf gegründet, der zwischen dem 9. und 12. September 1867 
tagte. Diese Veranstaltung wurde in erster Linie von den demokratischen und progressiven Kräften 
der europäischen Politik unterstützt: den ehemaligen Teilnehmern der Revolutionen von 1848, den 
Anhängern der republikanischen Idee, den Freimaurern, dem Großteil der Arbeitergewerkschaften, 
sowie den Aktivisten der Frauenbewegung, die sich gerade zu entfalten begann. Ihre Aufrufe 
fanden von den europäischen Ländern vor allem in der Schweiz, in Frankreich, Deutschland, 
Italien und Belgien auf günstigen Widerhall. 

Der internationale Friedenskongress zu Genf im Jahre 1867 gehörte zu den bedeutendsten 
pazifistischen Veranstaltungen der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Er hatte etwa 6-8 000 Teilnehmer, 
darunter zum Beispiel den Italiener Garibaldi (der Ehrenpräsident des Kongresses), die Russen Bakunin 
und Ogarjew und den französischen Historiker Edgar Quinet. Der Kreis seiner Förderer erstreckte sich 
auf etwa 30 000 Mann (darunter solche Persönlichkeiten der europäischen Intelligenz, wie J. S. Bill, 
Victor Hugo und Louis Blanc). Auf Vorschlag der beiden Organisatoren des Kongresses - des Pariser 
Juristen Emile Acollas und des Genfer Philosophieprofessors Jules Barni - wurde den Teilnehmern und 
der Öffentlichkeit ein Programmplan unterbreitet, der die Gründung der Vereinigten Staaten von 
Europa, die Sicherung der demokratischen politischen Freiheitsrechte in ganz Europa, sowie die 
Schaffung einer dauerhaften internationalen Friedensorganisation zum Ziel hatte. 

Auf dem Kongress entwickelte sich eine heftige, bis zum Schlusstag anhaltende Diskussion um 
die Punkte des vorgeschlagenen Programms. Die Mehrheit stimmte der Auffassung zu, dass der 
anhaltende europäische Frieden nur im Falle der Durchführung bedeutender wirtschaftlicher und 
politischer Reformen möglich sei, und dass die Friedensbewegung mit der Einflussausübung auf 
die legitimen Regierungen und Parlamente durch die Öffentlichkeit effektiver gestaltet werden 
müsse. Das heißt, dass gegen die militaristische Anschauung aktive politische Tätigkeit betrieben 
werden müsse, um die Kriegsausgaben zu senken und die stehenden Heere aufzulösen. Eine aktive 
Oppositionsgruppe - die vor allem unter der Führung von Genfer Politikern gestanden war -
erstrebte jedoch um jeden Preis, dass der Kongress die Behandlung von Fragen mit ausgesprochen 
politischem Charakter meide und somit die Prinzipien des traditionellen angelsächsischen 
Pazifismus befolge. Die Mehrheit der Teilnehmer beharrte aber trotzdem auf der Verknüpfung der 
Friedensbewegung und der konkreten politischen Probleme und verschaffte seinem Willen auch in 
den Beschlüssen des Kongresses Geltung. Es wurde die Begründung der Internationalen Liga für 
Frieden und Freiheit und eines speziellen Komitees beschlossen, welches das endgültige Pro
gramm ausarbeiten sollte. Des weiteren wurde die Entscheidung getroffen, eine internationale 
Zeitschrift zu starten, deren Hauptziel es sein sollte, die Schaffung der Einheit der europäischen 
Völker zu propagieren, wie das auch im Titel ausgedrückt wurde: „Die Vereinigten Staaten von 
Europa" (Les Etats-Unis d'Europe). 



Матэ Мольнар 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МИРА В ЖЕНЕВЕ В 1867 ГОДУ 

Резюме 

После Прусско-Австрийской войны 1866 года в Европе возникло новое военное на
пряжение, т.н. „Люксембургский кризис", который истекал из противоречий победи
тельницы Пруссии и остававшейся нейтральной в войне Франции: так как Наполеон III в 
обмен на нейтралитет Франции желал достичь заполучения великого герцогства Люк
сембургского. Однако канцлер Пруссии Бисмарк - несмотря на свое обещание - не был 
согласен осущесттвить эту претензию. Сложившаяся к началу 1867 года военная обстановка 
между двумя великими державами вызвала энергичный протест и движение сопротивления 
со стороны французов и немцев, а также и в ряду других европейских стран. В результате 
этого возникло три международных организации мира, которые поставили своей целью 
воспрепятствование франко-прусской войне и установление стабильного мира в Европе. 

Из этих организаций наиболее значительной и долголетней оказалась международная 
Лига Мира и Свободы (1^ие 1п1егпаиопа1е ее 1а Ра1х е1 ае 1а 1лЪеПё). Она была учреждена на 
Международном Конгрессе Мира, состоявшемся в Женеве с 9 по 12 сентября 1867 года, 
работу которого поддерживали в первую очередь демократические и прогрессивные силы 
европейской политики, бывшие участники революций 1848 года, приверженцы республи
канских идей, большинство членов свободных масонских организаций, рабочих органи
заций, а также активисты развертывавшегося в то время феминистского движения. Их 
призывы нашли благоприятные отклики во всех европейских странах, и главным образом в 
Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Бельгии. 

Собравшийся в 1867 году международный конгресс мира явился одним из наиболее 
важных пацифистских событий в истории XIX века. В конгрессе участвовало примерно 
6000-9000 участников, в том числе, например, итальянец Гарибальди (почетный председа
тель конгресса), русские Бакунин и Огарев, французский историограф Эдгар Кинэ, а круг их 
приверженцев достигал примерно 30 000 человек (в том числе такие знаменитости евро
пейской интеллигенции, как Й. С Милл, Виктор Гюго, Луи Бланк). По предложению двух 
главных организаторов конгресса - парижского юриста Эмиля Аколла и женевского препо
давателя философии Жюля Барни - участникам конгресса и широкой общественности был 
предложен проект программы, который ставил целью создание Соединенных Штатов 
Европы, обеспечение демократических политических свобод и прав во всей Европе, а также 
учреждение на долгую перспективу международной организации мира. 

Вокруг пунктов предложенной программы на конгрессе развернулась оживленная дис
куссия, продолжавшаяся до самого последнего дня работы. Большинство было согласно с 
тем тезисом, согласно которому длительного мира в Европе можно достичь лишь путем 
осуществления существенных экономических и политических реформ, что движение за мир 
следует сделать более эффективным посредством воздействия общественного мнения на 
существующие легитимные правительства и парламенты, то есть необходимо вести актив
ную политическую борьбу против милитаристского воззрения в интересах сокращения 
военных расходов и ликвидации постоянных армий. Однако одна активная оппозиционная 
группа - руководимая главным образом жневескими политиками - , стремилась любой це
ной к тому, чтобы конгресс, соблюдая традиционные принципы англо-саксонского паци
физма, воздерживался бы от обсуждения вопросов исключительно политического харак
тера. Но большинство участников конгресса все же настаивало на подключении движения 
за мир к конкретным политическим проблемам движения за мир, и выразило свою волю 
также в решениях, принятых конгрессом. Было принято решение учредить Международную 
Лигу Мира и Свободы, создать специальную комиссию, разрабатывающую одну оконча
тельную программу, а также начать издание международного журнала, главная цель 
которого была предопределена в пропагандировании создания единства народов Европы, 
как это было выражено и в его названии „Соединенные Штаты Европы" (Ъез Ё1а18-11ш8 
(ГЕигоре). 
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MŰHELY 

POLLMANN FERENC 

A MAGYAR KORMÁNY ÉS A SZERBEKKEL SZEMBENI 
OSZTRÁK-MAGYAR KATONAI RENDSZABÁLYOK 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETÉN* 

1914. július 25-én este az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója elrendelte a Szerbia elleni -
részleges - mozgósítást. Ezzel megteremtődött a jogi alap arra, hogy a dualista birodalomban élet
be léptessék azt a speciális törvénycsomagot, amely a háború esetére érvényes kivételes intézkedé
seket tartalmazta. Hasonló jellegű jogszabályok a közelgő háborúra történő felkészülés jegyében 
más európai államokban is előkészítésre kerültek: vagy a kormányzatot ruházták fel a hadviselés 
sikere érdekében szükséges rendkívüli döntések meghozatalához elengedhetetlen különleges jogo
sítványokkal, vagy a hadvezetésnek engedtek át fontos közigazgatási funkciókat. Ausztria-Ma
gyarország - dualista berendezkedésének megfelelően - ebben a vonatkozásban valamennyi po
tenciális hadviselőtől különbözött, amennyiben a birodalom két felében eltérő szabályok érvénye
sültek. Míg ugyanis Ausztriában a katonai parancsnokságok széles körű felhatalmazást kaptak a 
hátország háborús erőfeszítéseinek biztosítására, addig Magyarországon a kormányzat magának 
tartotta fenn a jogot a rendkívüli helyzetből fakadó feladatok végrehajtásának elősegítésére és ellen
őrzésére. Ebből a célból az 1912:LXHI. törvény 4. §-a elrendelte a kormánybiztosi intézmény lét
rehozását. A megfelelően kiterjedt jogkörrel rendelkező kormánybiztos feladata a jogszabály ér
telmében az volt, hogy az illetékes katonai parancsnok szándékaival összhangban meghozza azo
kat a hadviselés érdekében szükségessé váló intézkedéseket, amelyek meghozatalára a parancsnok 
- katona lévén - nem rendelkezett megfelelő jogosítvánnyal. 

A közvetlenül a magyar kormány alá tartozó kormánybiztos sikeres együttműködése a katonai 
parancsnokságokkal nyilvánvaló módon feltételezte a közöttük fennálló viszony egyértelmű tisztá
zását. A valóságban azonban ez - mint látni fogjuk - hagyott maga után némi kívánnivalót. így 
azután egyáltalán nem meglepő, hogy az együttműködés nem mindig bizonyult zavartalannak. 
Különösen súlyos problémák terhelték a dél-magyarországi kormánybiztos, Tallián Béla báró1 és a 
balkáni osztrák-magyar parancsnokságok közötti viszonyt. Tallián bárót, a korábbi földművelés
ügyi minisztert, a nagyhatalmú magyar miniszterelnök, gróf Tisza István bizalmasát, felelősség
teljes megbízatása a balkáni hadszíntérrel közvetlen kapcsolatban álló területeken működő kollégái 
fölé emelte. A törvény szerint a kormánybiztosok hatásköre egy vagy több törvényhatóság (megye, 
illetve város) területére terjedhetett ki, vagy - amennyiben kinevezésük valamely Magyarország 
területén vezénylő katonai parancsnok mellé szólt - felölelhette a nevezett parancsnok egész pa-
rancsnoklási körzetét. így tehát - jóllehet a jogszabály a közöttük érvényesülő hierarchikus vi
szonyt expressis verbis nem mondja ki - a gyakorlatban Tallián bárónak, mint az egyedüli olyan 
kormánybiztosnak, aki magasabb parancsnok mellé szóló megbízatással rendelkezett, döntő szava 
volt minden olyan felmerülő vitás kérdésben, amelyet a lokális kormánybiztosok nem tudtak a 
katonai hatóságokkal tisztázni. Fennmaradt leveleinek tanúsága szerint ő még 1915 őszén is azt a 
titulust alkalmazta, amely eredeti, 1914. július 25-i keltezésű megbízólevelében2 szerepelt: „ma
gyar királyi kormánybiztos a főhadtápparancsnokság mellett". Ennek a megnevezésnek az a ma
gyarázata, hogy Tallián báró megbízatása területileg nem csupán a dél-magyarországi, hanem a 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXVI. Kongresszusán 2000. augusztus 3-án Stockholmban elhang
zott angol nyelvű előadás magyar változata. L. még folyóiratunk 2000/3. számának Krónika-rovatát, 665-671. o. 

Vizeki Tallián Béla báró (*Szabás, 1851. július 8. - 1 Kiszombor, 1921. november 23.) 
2 Budapesti Közlöny, 1914. július 26., 2. o. 
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horvátországi vármegyékre is kiterjedt, azaz minden olyan, a Magyar Királysághoz tartozó terület
re, amelyet a hadsereg a felvonulás során igénybe vett. (Ezért volt szükség kinevezéséhez a horvát 
bán jóváhagyására is.) Minthogy pedig a Balkánra vezényelt 3 osztrák-magyar hadsereg ellátásáról 
saját hadtápparancsnokságaik, de végső soron a hadtáp-főparancsnokság (Etappenoberkommando 
[EOK]) gondoskodott, azaz nem volt külön balkáni hadtáp-főparancsnokság,3 így Tallián báró be
osztását magához a hadtáp-főparancsnoksághoz kapta. A gyakorlatban azonban természetesen a 
helyi - a sűrű átszervezések következtében gyakran változó - parancsnokságokkal állt kapcsolatban. 

Ez a kapcsolat - mint arra fentebb már utalás történt - egyáltalán nem volt zavartalan. A fenn
maradt dokumentumok4 tanúsága szerint a kormánybiztos igen sűrűn kényszerült közbelépésre az 
illetékes katonai hatóságoknál. Különösen megterhelte e kapcsolatot a szerb nemzetiségű lakos
sággal szemben a katonák részéről megnyilvánuló határozottan diszkriminatív magatartás. 

Az utóbbi évtizedek magyarországi historiográfiájában visszatérő motívumként szerepelt az a 
megállapítás, hogy a világháború alatt a nemzetiségekkel - különösen az ukrán és a szerb kisebb
séggel - szemben valóságos terror érvényesült, bár a magyar kormányzat elnyomó intézkedései 
valamelyest kevésbé voltak szigorúak, mint a katonák által folytatott gyakorlat. Ez utóbbi ráadásul 
gyakran a magyar törvényekkel sem állt összhangban, ezért került sor „súrlódásokra" a kormány
biztos és a katonai hatóságok között.5 Nos, a levéltári források alapján aligha beszélhetünk csupán 
„súrlódásokról": úgy tűnik, hogy Tallián báró egész, mintegy másfél éves kormánybiztosi tevé
kenysége szinte folyamatos küzdelem volt, melyet a vele kapcsolatban állt katonai parancsnoksá
gokkal folytatott. Ezt kétségkívül elősegítette az a már említett tisztázatlan viszony, amely a kor
mánybiztosok és a katonai parancsnokságok között a világháború folyamán fennállt. Látszatra 
egyértelmű volt ugyan a jogi helyzet: az 1912:LXIII. te. 4. §-a értelmében a két érintett hatóság (a 
kormánybiztos és a katonai parancsnok) között mellérendeltség állt fenn. Ugyanakkor azonban a 
törvény határozottan kimondta, hogy „a kormánybiztosok az illető katonai parancsnokok szándé
kaival összhangban kötelesek eljárni." Miközben tehát a kormányhivatalnok nem tartozott a pa
rancsnok alárendeltjei közé, azaz nem állt fenn közöttük függelmi viszony, mégis kénytelen volt 
ellenvetés nélkül teljesíteni a katonai parancsnok kívánságait, amennyiben azok a hadviselés érde
keit szolgálták és nem voltak ellentétesek a magyar törvényekkel. 

A két érintett fél közötti kívánatos összhang megteremtésére irányuló késztetés kényszere 
azonban meglehetősen aszimmetrikusnak bizonyult, mivel - mint azt a korszak ismert magyar el
lenzéki politikusa, Polónyi Dezső egy 1915-ben publikált memorandumában6 kimutatta - a katonai 
oldal csupán arra köteleztetett, hogy az általa szükségesnek ítélt intézkedések végrehajtatásához 
igénybe vegye a kormánybiztos segítségét, azaz ne akarjon közvetlenül rendelkezni a magyaror
szági civil hatóságokkal, illetve személyekkel. Az ellenzék már az említett törvény parlamenti jó
váhagyásakor bírálta annak szövegét, mondván: a kormányzat - bár szavakban az ellenkezőjét ál
lítja - háború esetére átengedte a magyar korona országai feletti ellenőrzés jelentős részét a közös 
hadseregbeli katonai parancsnokságoknak. Ha ez valóban így lett volna, úgy a kormánybiztosi in
tézmény nem lett volna egyéb, mint felesleges akadály a hadviselés érdekében szükséges intézke
dések meghozatalának folyamatában. S a katonák hajlamosak voltak valóban annak is látni: Tal
lián báró tevékenysége során rendszeresen szembesült ezzel a szemlélettel. Intervencióit jobb eset
ben akadékoskodásnak, rosszabb esetben pedig a hadsereg érdekei tudatos háttérbe szorításának 
tekintették. Munkáját sokszor akadályozták, nehezen jutott hivatali gépjárműhöz7 és több ízben 
volt kénytelen tiltakozni a kormánybiztosi hivatal levelezésének cenzúrázása miatt,8 amely annak 
ellenére is ismételten előfordult, hogy az illetékes parancsnokságoktól ígéretet kapott a törvényte-

Az osztrák-magyar haderők 1915 januári átszervezése során megalakult Balkáni Haderők Parancsnoksága 
(Kommando der Balkanstreitkräfte) már önálló hadtápparancsnokságot is kapott. KAW NFA, 4749/OK. 

4 L. pl.. KAW NFA 3. AEK u. EGK Nr. 12, Politische Gruppe, 151. doboz. 
5 Galántai József: Magyarország az első világháborúban 1914-1918, Budapest, 1974,175. skk. o. 

Dr. Polónyi Dezső: Das Verhältnis zwischen den Militärkommanden und den ungarischen Zivilbehörden 
im Kriege. Memorandum. Budapest, 1916. 

7 KAW NFA, BOK 677/OK, 1914. szeptember 23. 
8 KAW NFA 3. AEK u. EGK Nr. 12, P. Nr. 4453. 
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len gyakorlat felszámolására. Ráadásul kezdetben nem csupán a katonákhoz való - nem kellően 
tisztázott - viszonya nehezítette munkáját, hanem az is, hogy közvetlen felettese, a magyar mi
niszterelnök sem volt teljesen elégedett a tevékenységével. így Tallián báró joggal tarthatott attól, 
hogy - mint egyik levelében Tisza grófnak írta9 - „puffer" lesz a kormány és a katonaság között: 
„te úgy véled, hogy túl enyhén képviselem intentióidat, míg a katonaság azon panaszkodik, hogy 
túl erősen teszem azt." A közöttük lévő félreértések tisztázása után azonban a magyar kormányfő a 
későbbiekben határozottan kiállt bizalmasa mellett, leszögezve, hogy Tallián báró mindazokban a 
kérdésekben, amelyekben eltérés mutatkozott a katonai és a kormányzati oldal felfogása között, 
minden esetben az ő szándékainak megfelelően járt el, ennélfogva őt illeti a teljes felelősség és a 
dolog esetleges ódiuma is.10 

A magyarországi szerb nemzetiséggel szemben a katonai hatóságok részéről érvényesülő 
diszkrimináció különösen az internálások, a letartóztatások és a túszok szedésének ügyében adott 
sok munkát a kormánybiztosnak. A déli szomszéd elleni háború kitörése a soknemzetiségű oszt
rák-magyar birodalomban élő szerbek iránt meglévő gyanakvást - melyet a szarajevói merénylet a 
végletekig felfokozott - szinte hivatalos szintre emelte: a hatóságok valamennyi magyarországi 
szerbben potenciális ellenséget és ügynököt véltek látni. Ez főleg a katonai parancsnokságok ma
gatartására volt általánosan jellemző, ám a magyarországi rendfenntartó szervek és hivatalok is sok 
tekintetben hasonló megítélést érvényesítettek. Az óvatosság önmagában véve természetesen nem 
kifogásolható, hiszen naivitás lett volna feltételezni, hogy a hazai szerbek jelentős része nem ro
konszenvezik határon túli honfitársaival, és nem nyújt adott esetben értékes segítséget - főleg in
formációt - a küzdelmükhöz. Ez a kétség kívül létező potenciális veszély azonban arra késztette a 
katonai parancsnokságokat, hogy a legszigorúbb kegyetlenséggel igyekezzenek elejét venni az el
lenséggel való együttműködésnek. A Hadseregfőparancsnokság (AOK) már a hadjárat kezdetekor, 
1914. augusztus 13-án elrendelte, hogy minden szerb településen - mégpedig a határ innenső ol
dalán is - túszokat kell szedni, akiket incidensek esetén ki kell végezni, a településeket pedig fel 
kell gyújtani.11 A magyar miniszterelnök, Tisza gróf ezzel a barbár gyakorlattal szemben az első 
pillanattól kezdve határozottan felemelte a szavát.12 Közbenjárására az uralkodó mérsékletet pa
rancsolt,13 ám az ellenséges civil lakosság részéről az osztrák-magyar katonákkal szemben meg
nyilvánuló - és a nemzetközi közvélemény által kevésbé ismert - kíméletlen harcmodor alaposan 
megnehezítette a szigor enyhítésére irányuló akarat érvényesülését.14 

Tallián báró a maga részéről arra törekedett, hogy a helyi parancsnokokkal kötött külön-
megállapodások formájában igyekezzék a túszszedés és internálás terén mutatkozó kaotikus viszo
nyokat rendezettebbé és ésszerűbbé tenni. Egy ilyen, 1914. november 5-i keltezésű megállapodás
ban rögzítésre került például, hogy túszokat csak feltétlenül szükséges esetben és csak világosan 
meghatározott cél érdekében fognak szedni, mégpedig a leginkább illojális és egyúttal politikailag 
legbefolyásosabb szerbek köréből. Ezeket azonban lakóhelyükön kell hagyni, hiszen csak ott vár
ható, hogy a helyi lakosságra hatni tudnak. Semmi értelme tehát, hogy távolabbi területekre inter
nálják őket. Rögzítette az okmány azt is, hogy a katonai hatóságok az esetleges túszszedés ügyében 
kötelesek minden esetben a politikai szervekhez fordulni, akik a megfelelő személyek kiválasztását 
intézik. Ha vita támadna a katonai és a civil hatóság között, az ügy katonai oldalról az 5. Hadtáppa
rancsnoksághoz terjesztendő fel, civil részről pedig Tallián kormánybiztoshoz, illetve - ha közöttük 
sem sikerül egyességre jutni - a Hadseregfőparancsnoksághoz, illetve a magyar kormányfőhöz.15 

Sajátos módon a magyar kormányzat (mindenekelőtt a miniszterelnök és az ő politikáját követ
kezetesen képviselő Tallián kormánybiztos) arra kényszerült, hogy ismételten megvédelmezze a 

9 REZSL 44/a, 23:28., 1914. szeptember 2. 
10REZSL44/a, 155/1-2., 1914. október 13. 
11 KAW NFA 2. Armee Op. Akten 1914 (Op. Nr. 259.) 
12 Ld. pl. KA MKSM 69-6/12 ex 1914., Tisza István gróf levele az uralkodóhoz, 1914. július 27. 

Manfried Rauchensteiner: Der Tod des Doppeladlers. 2. Auflage, Graz-Wien-Köln, 1994. 178. o. 
14 Rudolf Jefabek: Potiorek. Ein General im Schatten von Sarajevo, Graz-Wien-Köln, 1991. 162-165. o 
15 5. AEK Res. Nr. 2394. 
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szerb etnikummal kapcsolatos álláspontját a katonákkal szemben. Hiába élvezte ugyanis Tisza gróf 
az uralkodó támogatását, az a konkrét ügyekben, a területileg illetékes parancsnokságokkal való 
napi érintkezés szintjén, nem jelentett igazán hatékony segítséget Tallián bárónak. Pedig az állás
pont nagyon is világos volt: kérlelhetetlen szigor a bűnösökkel szemben, ám feltétlen kerülése az 
ártatlanokat sújtó, megalapozatlan, vagy pusztán rosszindulatú gyanúsítgatásokon alapuló eljárá
soknak. Tisza különösen aggasztónak találta azt a valósággal betegessé váló hajlamot, hogy a ka
tonák mindenütt kémeket láttak és az ellenség minden sikere mögött a hazai szerbség áruló tevé
kenységét vélték felfedezni. Mindezt meg is írta Krauss altábornagynak,16 a szerémségi kombinált 
hadtest parancsnokának, aki terjedelmes levélben17 válaszolt, kifejtve saját (vélhetőleg az érintett 
katonai parancsnokokéval egybehangzó) álláspontját Tisza és kormánybiztosa magatartásával kap
csolatban. Az altábornagy - bár nem vonta kétségbe a miniszterelnök jó szándékát - azzal vádolta 
őt, hogy a hadsereg érdekeit a szerb nemzetiségű alattvalókéi mögé sorolja. Véleménye szerint 
hadműveleti területen működő politikai szervek nem is fogadhatnának el utasításokat a kormány
főtől, hanem csakis az illetékes hadseregparancsnoktól, akinek az alárendeltségébe kellene tartoz
niuk. Azok a törvények pedig, amelyek ezzel ellentétesek, rosszak. Szerinte ebből a fonák helyzetből 
származik Tisza tragikuma: a hadsereg igaz barátjaként arra kényszerül, hogy ártson a hadseregnek. 

Nem tudta elfogadni a magyar miniszterelnöknek a valódi bűnösök és az ártatlanok közötti 
különbségtételre vonatkozó követelését sem. Véleménye szerint a „legszörnyűbb felelősség" terhe 
alatt a hadseregparancsnoknak csakis a hadsereg érdekeit szabad szem előtt tartania, s nem foglal
kozhat azzal, ki az igazi vétkes és ki nem. Egyébként pedig „nyomatékosan" hangsúlyozta: meg
győződése szerint nincsenek lojális szerbek. Csak ravasz és óvatos vezetők valamint elővigyázat-
lan tömegek vannak, akik - mint minden politikai mozgalomban - az áldozat szerepét kapják. Az 
igazi bűnösök szerinte a bíróság elé soha se kerülő felbujtók, mindenekelőtt a szerzetesek és a pópák. 

Az újabb és újabb megállapodások ellenére a fennmaradt akták és Tallián báró levelezése alap
ján arra lehet következtetni, hogy a helyzet alapvetően nem változott. A kormánybiztos 1915. már
cius 12-én ezért az 5. Hadtápparancsnokság akkori főnökéhez, Landwehr ezredeshez fordult. Ezt 
írta: „Kormánybiztosi működésem egész ideje alatt tapasztaltam, hogy a szerb nemzetiségű ország
lakosság kivétel nélkül megbízhatatlan elemnek tekintetik és ilyen gyanánt kezeltetik; a preventív 
intézkedések egész sora minden individualizálás nélkül az egész nemzetiség ellen irányul, holott 
közismert dolog, hogy e nemzetiség számos tagja nemcsak a közéletben, az államszolgálatban, ha
nem a katonaságnál, a haza védelmében a harctéren, a legalsóbb rangfokozattól fel a legfelsőbbig 
hazafias, s legfelsőbb helyen is elismert jó szolgálatokat teljesít." Mivel a diszkriminációt érthe
tetlennek tartotta, arra kérte az ezredest, tájékoztassa őt arról, milyen indokok vezérlik a katonai 
parancsnokságot ebben az eljárásban.18 A válasz19 elkészültéhez nem kevesebb, mint két hónapra 
volt szükség. Abban az ezredes röviden áttekintette a szerb kérdést. Megállapította, hogy a katonai 
határőrvidék még néhány évtizeddel korábban is a dinasztia iránti hűség fő fészke volt. Az ottani 
szerbek az utóbbi időben egyre nagyobb politikai befolyásra tettek szert: érthető számításból a 
kormánypárthoz csatlakozva - és a kormány által legalább is nem hátráltatva - kihasználták a gaz
dasági életben megmutatkozó rátermettségüket, és a többi nemzetiséget háttérbe szorították. Ez a 
jelenség katonai szemmel nézve mindazonáltal irreleváns volna, ha a szerbek korábbi hűsége a di
nasztia iránt változatlan maradt volna. Sajnos azonban a Dél-Magyarországon, Horvátországban, 
Szlavóniában és Bosznia-Hercegovinában élő szerbek többsége nem elégszik meg elért pozíciói
val. Landwehr szerint a szarajevói merénylet óta kétségtelen, hogy a legtöbb szerb azonosul Nagy-
Szerbia eszméjével. Ezért a háború kitörése óta az osztrák-magyar katonáknak nem csupán a kül
ső, hanem a titokban működő belső ellenséggel szemben is harcolniuk kell. A hadsereg természe
tesen minden energiájával a belső ellenség ártalmatlanná tételén dolgozik, miközben minden po
tenciálisan veszélyes elemet őrizetbe vesz. Landwehr elmagyarázta, hogy ezek az intézkedések 
nem kifejezetten a szerbek ellen irányulnak, hanem mindenki ellen - tekintet nélkül névre, rangra, 
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nemzetiségre vagy vallásra - aki az államra veszélyesnek tűnik. Hogy azután az érintettek szinte 
kivétel nélkül szerbek, csupán bizonyítja, milyen nézetek uralkodnak közöttük. Sajnálatos módon 
ártatlanok is szenvedni kénytelenek a többiek bűneiért; ha ilyen melléfogásokra fény derül, igye
keznek azokat orvosolni. 

Landwehr szerint háborúban az államérdek egybeesik a katonai érdekkel, minden bel- illetve 
pártpolitikai szempontnak, személyes szimpátiának, illetve antipátiának a közös érdekek (azaz a 
hadviselés érdekei) mögé kell szorulnia. Sejtetni engedte, hogy véleménye szerint ez nem valósul 
meg. Hogy a magyar kormányzat rövidlátó pártpolitikai érdekektől vezéreltetve védelmezi a szerb 
kisebbséget, nyilvánvalóan a kormányfőnek címzett szemrehányás volt. Nem csoda, hogy a 
Talliánnak címzett levél a kormánybiztos révén végül Tisza gróf hivatalába került, aki csípős han
gon válaszolt.20 A miniszterelnök visszautasította az érdemtelen vádat, hogy pártpolitikai szem
pontok miatt elnéző magatartást tanúsítana az illojális szerbekkel szemben. Időközben azonban a 
címzett személye megváltozott: az 5. Hadtápparancsnokság feladatait a 12. Hadtápcsoport
parancsnokság vette át, amely a Tersztyánszky-seregcsoport ellátásáért volt felelős. Ez utóbbi pa
rancsnoka, Tersztyánszky Károly lovassági tábornok régi ismerőse volt mind Talliánnak, mind Ti
szának. Hármójuk viszonya messze nem volt harmonikus és 1915 őszén súlyos konfliktusba tor
kollott, ami Tersztyánszky felmentésével végződött.21 A kormánybiztosi intézmény és maga 
Tallián báró viszont sikerrel vészelte át a hadsereg ellenük irányuló általános támadását. A Balkán
félsziget túlnyomó részének elfoglalását eredményező hadjárat messze eltávolította a frontot a ma
gyar határtól. A déli vármegyékben élő szerbek ezáltal megszabadultak az ellenséggel való 
együttműködés gyanújától. 
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BALLÁ TIBOR 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA MAGYAR KATONÁI 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN* 

1914-ben a már közel fél évszázada létező Osztrák-Magyar Monarchia a korabeli Európa egyik 
vezető nagyhatalma volt. Területe 1910-ben 676 443 négyzetkilométer, népessége 51 400 000 fő 
volt, ebből Magyarországra 325 400 négyzetkilométer és 20 900 000 lakos (41 %) esett. Nemzeti
ségei közül a német után a második legnagyobb a tízmilliós magyarság volt (aránya 19,6 %)} 

A történelmi Magyarország területe, népessége, valamint a Monarchia közös költségeiből ráeső 
arány, a kvóta (1914-ben 36,4 %) alapján a dualista birodalmon és annak haderején belül jelentős 
súllyal rendelkezett.2 

A világháború szikrája, ami háborús lángot gyújtott, a Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége 
ellen 1914. június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip és társai által elkövetett gyilkos merénylet 
következtében pattant ki. Ezt a kínálkozó lehetőséget kívánták a dualista állam vezetői felhasználni 
a déli szomszéd elleni fegyveres fellépésre, ugyanis - nem alaptalanul - meg voltak győződve a 
merénylők szerb kapcsolatairól.3 

A végzetes döntést megelőző ún. júliusi válság során egyedül gróf Tisza István magyar mi
niszterelnök ingadozott a háború indítására megfelelő időpontot illetően, de mivel német részről 
Románia semlegesítésére ígéretet kapott, és garanciát arra, hogy szerb területeket nem csatolnak a 
dunai birodalomhoz, ő is támogatta a háborús elképzeléseket. 

A Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök irányította „háborús párt" befolyására a német 
szövetségese támogatását is élvező Ferenc József teljesíthetetlen jegyzéket intézett a szerb kor
mányhoz, amelyet a birodalom belgrádi követe 1914. július 23-án adott át. Július 28-án a Bécs 
számára természetesen nem kielégítő szerb válasz után Ausztria-Magyarország minden diplomáci
ai kapcsolatot megszakított déli szomszédjával. A dunai flottilla és Zimony várának tüzérsége már 
azon az éjszakán bombázta Belgrádot. Közben, július 25-én este, az uralkodó elrendelte a Habs
burg Monarchia haderejének részleges mozgósítását Szerbia, majd július 31-én általános mozgó
sítását Oroszország ellen. A Monarchia megindította a háborút, amelynek tüzében elhamvadt a 
történelmi Magyarország.4 

A Szerbia elleni háború beavatkozásra késztette a szávai királyság legfontosabb patrónusai, 
Oroszországot, ami maga után vonta Németország, Franciaország és Anglia hadba lépését. Kitört a 
világháború. A Monarchiát korábbi szövetségesei Olaszország és Románia cserbenhagyták, hadse
rege szinte mindenütt túlerőben lévő ellenfelekkel volt kénytelen harcolni. 

A Monarchia hadereje 1914-ben 

1914 júliusában a szárazföldi haderő - amely történetének addigi legnagyobb kihívásával ke
rült szembe - az első vonalat képező soknemzetiségű, német vezényleti nyelvű császári és királyi 
vagy közös hadsereg mellett a Magyarországon nemzeti haderőnek tekintett magyar királyi hon
védségre, továbbá az annak ellensúlyaként létrehozott osztrák császári királyi Landwehne (a má-

* A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXVII. Kongresszusán 2001. augusztus 23-án Athénban elhang
zott előadás szerkesztett szövege. A kongresszusról lásd e számunk Krónika-rovatát, 219-226. o. 
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sodik vonal) tagolódott. Ezen kívül létezett még a csak mozgósításkor felállítandó, harmadik vo
nalat alkotó népfelkelés, amely az első kettő támogatására szolgált. 

A szárazföldi fegyveres erő hétnyolcad része a közös hadseregben összpontosult. Békelétszá
mába 36 000 tiszt és 414 000 főnyi legénység, összesen 450 000 ember tartozott. Hadiállományát 
1 800 000 fő alkotta, melynek kb. 30 százalékát Magyarország állította ki.5 

A hadsereg (tényleges és tartalékos állományú) katonáinak 23,1 százaléka volt magyar nemze
tiségű 1910-ben, akik a németek után (25,2 %) a legnagyobb számban képviseltették magukat.6 

A magyar királyi honvédség békeállománya 1914 nyarán kb. 50 000 főt számlált. Hadilétszáma 
200 000 fő volt.7 (Az osztrák Landwehr létszáma ugyanekkora volt.) 

A Monarchia a nagyhatalmak közül abszolút értékben a legkevesebbet költötte védelmi kiadá
sokra. Kiképzett fegyvereseinek számát, valamint hadseregének anyagi-technikai felszereltségét 
tekintve is alulmaradt főbb ellenfeleivel szemben.8 Magyarországon a hadseregre fordított kiadá
sok a GDP-hez viszonyítva 1913-ban 4,7 %-ot tettek ki. Az egy lakosra számított katonai kiadások 
a korabeli európai országok közül tehát itt voltak a legkisebbek. Ez annak köszönhető, hogy a had
sereg fenntartásának költségeit kétharmad részben a Monarchia másik fele fedezte.9 

Az osztrák-magyar hadvezetés számára, az említett fogyatékosságokon túl, legfőképpen a há
borús tapasztalatok hiánya jelentett gondot. Bosznia-Hercegovina 1878-as okkupációja óta a biro
dalom katonái nem vettek részt hadjáratban, csupán néhány kisebb nemzetközi akcióban; néhány 
tiszt megfigyelőként volt jelen a századforduló utáni nagyobb helyi háborúkban. Az évente meg
rendezett hadgyakorlatok csak megmutatták a hiányosságokat. A tucatnyi etnikumból álló, sok
nemzetiségű hadsereg egységének, hadrafoghatóságának megőrzése sok nehézséggel járt. 

1914 júliusában Magyarországról nyerte kiegészítését a közös hadsereg 47 gyalogezrede, 8 va
dászzászlóalja, 18 lovasezrede, 18 tábori ágyús ezrede, 6 tábori tarackos ezrede, 4 lovas tüzérosz
tálya, 6 nehéztarackos osztálya, 5 hegyi tüzérezrede, 2 vártüzér ezrede, 3 önálló vártüzér zászlóal
ja, 6 árkászzászlóalja, 3 utászzászlóalja, 6 vonatosztálya, 8 egészségügyi osztaga. Ezen kívül a 
vasúti ezredhez, a távíróezredhez, a légjáró és gépkocsizó csapatokhoz szintén soroztak be magyar 
honos legénységet. A magyar királyi honvédség 32 gyalogezreddel, 10 huszárezreddel, 8 tábori 
ágyús ezreddel és 1 lovas tüzérosztállyal rendelkezett. 

Ezek közül tisztán magyar legénységű alakulatok alig akadtak (a háború kitörésekor Magyaror
szágon valamivel több mint 50 % volt a magyar nemzetiségűek aránya): pl. az ország területéről 
kiegészült 47 közös gyalogezredből csak hétben, a 16 huszárezredből csupán kilencben, a 32 hon
véd gyalogezredből tizenegyben, a 10 honvéd huszárezredből háromban szolgált színmagyar le
génység. A tüzér, műszaki és vonatalakulatoknál (trén) csak elvétve voltak túlnyomóan magyar 
állományú formációk. 

A mozgósításkor megalakult 8 népfelkelő gyalogdandár, összesen 29 népfelkelő gyalogezred
del, továbbá felállítottak 10 népfelkelő huszárosztályt is.10 

5 Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Erster Band. Unter der Leitung von Edmund Glaise-
Horstenau. Wien, 1930. 80. o. 

6 Deák 226. o. 
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A magyar alakulatok számának változása a világháborúban 

A világháború folyamán a közös hadsereg Magyarországról kiegészített csapatai 19 gyalogez
reddel (ezzel számuk 47-ről 66-ra nőtt), továbbá 3 tábori vadászzászlóaljjal, 1 kerékpáros zászló
aljjal, 3 határvadász zászlóaljjal, 6 kisebb gyalogsági osztaggal, 12 tábori tüzérezreddel, 4 (lovas 
tüzérosztályból átalakult) tüzérezreddel, 1 nehéz lovastüzér osztállyal, 18 nehéz tábori tüzérezred
del, 1 hegyi tüzérezreddel, 19 hegyi tüzérosztállyal, 15 árkászzászlóaljjal és kisebb század nagysá
gú különleges alakulatok százaival gyarapodtak. 

A magyar királyi honvédségnél 16 új gyalogezred, 1 önálló zászlóalj, 16 új tábori tüzérezred, 
12 nehéz tábori tüzérezred, 1 lovas tüzérosztály és 12 hegyi tüzérosztály alakult. 

Emelte a haderő magyar csapatainak számát a sok népfelkelő alakulat is, amelyet a honvédség 
állított fel. Összesen 32 gyalogezred, 31 zászlóalj és 160 hadtápzászlóalj jött létre. Az utóbbiak a 
népfelkelés keretén belül létesültek a hadtápterületek biztosítására és a helyőrségi szolgálat ellátá
sára, számuk a háború végén 65 volt. 

Az új alakulatok létrehozása mellett 1915 tavaszán mintegy 50 000 magyar katonát adott az or
szág azon ausztriai csapatok kiegészítésére, amelyek korábban az oroszok által időközben meg
szállt Galícia és Bukovina területéről nyerték utánpótlásukat.11 

A már a háború előtt is csatadöntő fegyvernemnek tekintett és a legnagyobb veszteségeket el
szenvedő gyalogság magyar kiegészítésű formációinak száma jelentős mértékben nőtt. 

A lovasság alakulatainak számát a háború folyamán nem növelték. Ebben közrejátszott, hogy a 
fegyvernem elveszítette korábbi szerepét, csapatai 1915-től nagyrészt lóról szállva, gyalogosan 
küzdöttek a lövészárkokban. 

A leglátványosabban a tüzérség fejlődött. A közös hadsereg magyar tüzérütegeinek száma 
1914 és 1918 között megháromszorozódott (1914-ben 168 üteg és a vártüzérség, 1918-ban 532 
üteg), a honvéd tüzérség ütegeié meghétszereződött. (A honvédtüzérség 34 üteggel indult a hábo
rúba, 1918-ra 249 ütegre szaporodott.)12 

A műszaki csapatok nagy szervezési változásokon mentek át a háború éveiben. Az utászzász
lóaljakból is árkászzászlóaljak lettek. 1918-ban 24 arkaszzászlóalj és 50 hadihíd-vonat volt magyar 
kiegészítésű. A légjáró, a vasúti, a távíró valamint a gépkocsizó csapatoknál vegyesen szolgáltak 
az osztrák és a magyar hadkötelesek. 

A vonatcsapatoknál 7 vonatzászlóaljat egészített ki az ország. Az egészségügyi csapatok ma
gyar osztagai a tábori és a mögöttes országrészekben felállított egészségügyi intézetek százaiban 
láttak el szolgálatot.13 

1918 októberében a fegyveres erők létszáma még 4 012 000 fő volt, de csak 2 414 000 katona 
tartózkodott a hadműveleti területen és ezek közül is csak kb. félmillióan vettek részt ténylegesen a 
harcokban.14 

A háború végén az olasz hadszíntéren 59 hadosztály harcolt, közülük 20 volt magyar, ez össze
sen 1 700 000 millió katonát jelentett. A padovai fegyverszünet aláírása, 1918. november 3. után 
16 hadosztály esett fogságba (köztük 3 magyar). 

Ukrajnából az ott 1918 tavaszától megszálló feladatokat ellátó három magyar kiegészítésű gya
loghadosztály és egy honvéd lovashadosztály tért haza. Erdélyben egy honvéd gyalogdandár és két 
honvéd zászlóalj tartózkodott. Ezek az erők együtt 357 000 osztrák-magyar katonát számláltak. A 
balkáni hadszíntéren lévő 11. német hadsereg kötelékében nem voltak magyar csapatok. 

A nyugati fronton három közös és egy honvéd gyaloghadosztály (összesen 240 000 fő) harcolt 
(a három közös gyaloghadosztályból kettő magyar kiegészítésű volt); a török fronton 6 000 ember 
(több tüzér, műszaki és egészségügyi alakulat) szolgált (mintegy felerészben szintén magyarok).15 
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A világháború alatt több mint 8 000 000 férfi, a Monarchia férfinépességének közel egyharma
da és mintegy 100 000 nő öltött egyenruhát.16 A Magyar Szent Korona országainak területéről a 
világháború alatt 3 382 000 fő vonult be katonai szolgálatra, ezen kívül a hadiüzemekben, bányák
ban, vagy a népfelkelői kötelezettség alapján még további 800 000 embert foglalkoztattak. A 
hadsereg céljaira összességében tehát 4 200 000 főt vettek igénybe, ami az ország összlakosságá
nak közel negyedét tette ki.18 

A magyar csapatok helytállása, hadisikerek 

A háború folyamán a dunai birodalom soknemzetiségű hadserege az ellenséges várakozásokkal 
ellentétben egységes maradt és megállta helyét. Egy-egy sikeres offenzíva végrehajtásához ugyan 
mindig német segítségre volt szüksége (gorlicei áttörés, caporettói áttörés), de elszánt védekezésre 
a haderő maga is képes volt mindegyik fronton. 

A harcok során többnyire elismerés övezte a magyar alakulatok teljesítményét. Háborús helyt
állásukat az elszenvedett véres veszteségek is mutatják. A magyarok bármely hadszíntéren meg
álltak helyüket, kitartásukat és fegyelmezettségüket minden hadvezér és politikus elismerte. 

A császári és királyi hadvezetés az osztrák-német és a bosnyák alakulatok mellett a legmegbíz
hatóbb, legharcedzettebb csapatoknak a magyarországi közös és honvédhadosztályokat tartotta, 
ezért sokszor a legveszélyesebb frontszakaszokra, áttörési pontokra őket állították. Érthető, ha 
emiatt nagyobb veszteségeket szenvedtek, mint a többi nemzetiség katonái. A legtöbb magyar ala
kulat az orosz illetve az olasz hadszíntéren harcolt. 

A magyar katonák nevéhez számtalan kiemelkedő fegyvertény fűződik a világháború történe
tében, bár a bonyolult hadszervezet miatt (és mert a legtöbb alakulatban más nemzetiségekkel 
együtt szolgáltak a magyarok) a háború során kimondottan magyar győzelmet alig találunk. 

Az orosz hadszíntéren az 1914. december 3. és 15. között lezajlott limanowa-lapanowi csata 
magyar győzelemként vált ismertté a két világháború közötti hadtörténetírásban. Sikeres megvívá
sában a magyar katonáknak és különösen a huszároknak döntő szerep jutott. 

Josef Roth altábornagy hadseregcsoportja az orosz 3. hadsereg ellen támadt. A jobbszárnyon 
elhelyezkedő 10. közös és a 11. honvéd lovashadosztály katonái az orosz túlerővel szembeni ké-
zitusában emberfeletti hősiességgel küzdöttek. December 11-én, a csata döntő napján, a császári és 
királyi 9. huszárezred állította meg az orosz támadókat Muhr Ottmár ezredes vezetésével, aki maga 
is hősi halált halt. Ugyanakkor az Arz Arthur altábornagy csoportjába tartozó kassai 39. honvéd 
gyaloghadosztály Hadfy Imre altábornagy vezetésével vereséget mért a 15. orosz hadosztályra és 
visszavonulásra kényszerítette az ellenséget. Ezzel az „orosz gőzhenger" továbbgördülése nyugati 
irányba megállt, a Monarchia seregei lélegzethez jutottak. A magyar huszárok áldozatvállalása és 
helytállása sorsdöntő volt. 

Az orosz ostromgyűrűbe zárt Przemysl erődrendszerének 1914 novemberétől közel fél éven át 
tartó védelme (Hermann Kusmanek gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt) szintén a magyar 
katonák dicsőségét hirdeti, hiszen a védősereg zömét a Tamássy Árpád altábornagy, helyettes vár
parancsnok vezette 23. honvéd gyaloghadosztály alkotta. Ennek alakulatai vívták a legnehezebb 
harcokat és hajtották végre a legtöbb kitörési kísérletet. A védőőrség csapatainak 60 százaléka a 
honvédségből került ki, a várban lévő munkásosztagok háromnegyede (20 000 fő) is magyar volt. 
Az élelmiszer- és lőszerkészletek elfogytával Przemysl 1915. március 23-án kapitulált és 120 000 
osztrák-magyar katona esett orosz fogságba. 

Az olasz fronton 1915 júniusa és 1917 októbere között lezajlott tizenkét isonzói csata minde
gyikében küzdöttek magyar csapatok. Az 1915. május 23-án egykori szövetségese ellen fordult 
Olaszország egyik fő célja Trieszt és annak eléréséhez a Doberdó-fennsík elfoglalása volt. Sveto-
zar Boroevič gyalogsági tábornok, később vezérezredes, „az isonzói oroszlán" vezette a Monarchia 
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csapatainak védelmi hadműveleteit az Isonzó mentén. A 12. csatában megvalósult caporettói áttö
rés következtében a Piave folyóig jutottak előre az osztrák-magyar és a szövetséges német csapa
tok. Külön ki kell emelnünk a 20. és a 41. honvéd gyaloghadosztály hősies helytállását. Az előbbi 
9, az utóbbi 3 isonzói csatában vett részt, állományuk nagy részét többször is elvesztették. A Mo
narchia összes vesztesége az isonzói csaták során 500 000, az olaszoké egymillió fő volt. 

1918. június 15-én az olasz hadszíntéren, a Piave folyónál kezdődött meg az utolsó osztrák
magyar offenzíva. A József Ágost főherceg vezette 6. hadsereg XXIV. hadtestének Montello-
hegytömb ellen támadó magyar kiegészítésű csapatai (a 31. közös gyaloghadosztály, és a 11. hon
véd lovashadosztály) érték el a legnagyobb sikert az egész hadművelet alatt, sikerült ugyanis bir
tokba venniük a magaslat nagyobbik részét és azt a hadvezetés által elrendelt általános visszavo
nulásig meg is tartották. 

Az első világháborús magyar vadászpilóták közül a két legeredményesebb Kiss József hadnagy 
„a levegő lovagja," és Fejes István tiszthelyettes volt 19, illetve 18 légi győzelemmel.19 

A népfelkelő csapatok helytállását is ki kell hangsúlyoznunk. Az idősebb, katonaidejüket már 
leszolgált férfiak a sorcsapatokénál rosszabb felszerelésük és fegyverzetük hiányosságait elszánt
sággal és élettapasztalattal pótolták. 

Néhány magyar származású tábornok maradandó hadisikerrel írta be nevét a háború történeté
nek lapjaira. Közéjük tartozott Arz Artúr vezérezredes, aki az 1914 decemberi limanowai csatában, 
és az 1915 májusi gorlicei áttörés során a VI. hadtestet, majd 1916 októberében az 1. hadsereg élén 
a román csapatok által fenyegetett Erdély sikeres védelmét irányította. 

József Ágost főherceg, tábornagy 1915-ben a 2-4. isonzói csatában a VII. hadtest parancsnoka
ként a Doberdó-fennsík védelmét, 1916 decemberétől hadseregfront parancsnokként az orosz 
fronton a neki alárendelt több hadsereg támadó harcait irányította sikeresen. 

Kövess Hermann tábornagy az orosz hadszíntéren 1915 augusztusában a XII. hadtest élén 
Ivangorod bevételét, 1915 októberétől 3. hadsereg parancsnokaként Szerbia, 1916 január-február
jában Montenegró és Észak-Albánia elfoglalását vezette. 

Pflanzer-Baltin, Kari vezérezredes 1914 októberétől 1915 januárjáig a róla elnevezett hadse
regcsoport élén a Kárpátok vonalán, majd 1916 szeptemberéig az orosz hadszíntéren harcolt sike
resen, ezt követően 1918 július-augusztusban Albániában sikeres offenzívát hajtott végre. Érde
meikért mindnyájan megkapták a Katonai Mária Terézia Rend (a legrangosabb osztrák-magyar 
kitüntetés) Parancsnoki Keresztjét.20 

Rajtuk kívül még 30 magyar származású osztrák-magyar tábornok és tiszt kapta meg a Katonai 
Mária Terézia Rend Lovagkeresztjét. Közülük említésre méltó a 62. közös gyalogdandárt 1914 
augusztusában Sabácnál, majd 1914 októberében a Kárpátokban, Siankinál lezajlott ütközetben 
irányító Dáni Balázs vezérőrnagy. Kiemelendő Horthy Miklós sorhajókapitány (1920-tól 1944-ig 
Magyarország kormányzója) tette, akit a NOV ARA gyorscirkáló parancsnokaként az 1915. de
cember 5-én az albán San Giovanni di Medua kikötőjén végrehajtott rajtaütéséért és az ottani el
lenséges kereskedelmi flotta megsemmisítéséért, valamint az 1917. május 15-i otrantói tengeri 
csatában nyújtott helytállásáért tüntettek ki. Nagy Pál vezérőrnagy, a 73. honvéd gyalogdandár pa
rancsnoka 1914 augusztusában az orosz fronton Bychawa községnél lezajlott ütközetben aratott 
győzelmét szintén kimagaslónak értékelték. Szurmay Sándor altábornagy azzal érdemelte ki a ki
tüntetést, hogy a róla elnevezett hadseregcsoport élén a Kárpátokban 1915 január-április között az 
Uzsoki-hágót, Magyarország kapuját védte sikeresen az orosz túlerővel szemben.21 

A helytállás elismerését mutatja az is, hogy a közös hadsereg magyar katonái között másfél
millió, a magyar királyi honvédségnél több mint 460 000 kitüntetést osztottak szét a háborúban.22 

1918 novemberében az 51 hónapig tartó küzdelem a Monarchia teljes katonai vereségével vég
ződött. Az összeomláskor az osztrák-magyar csapatok mindenütt az 1914-es államhatárokon kívül 
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álltak. A birodalom bukásával az annak fő összetartó erejét képező hadsereg is felbomlott. Sok 
magyar alakulat még hajlandó lett volna harcolni saját hazája védelmében. Erre azonban nem volt 
lehetőségük, mivel az utódállam Magyarország saját hadsereg nélkül maradt. 

A hátország helyzete a háború éveiben 

1914 augusztusában -a többi hadba lépett országhoz hasonlóan - a magyar társadalom, a poli
tikusok és a sajtó támogatóan, sőt örömmel fogadta a háború hírét. A besorozott katonáknak a 
kormányzat a karácsonyra ígért hazatérés mellett földek juttatását is kilátásba helyezte. A jutalom
föld ígérete vonzó volt a parasztság körében és nagy szerepet játszott a vidéki lakosság kezdeti há
borús lelkesedésének kialakításában és fenntartásában. Mindenki egyetértett abban, hogy a Magyar
országon meglehetősen népszerűtlen Ferenc Ferdinánd elleni merénylettel Szerbia oly mértékben 
provokálta a Monarchiát, hogy ellene a katonai fellépés indokolt. 

A háború kitörése után a parlamenti ellenzék felfüggesztette kormányellenes támadásait. A Ti
sza-kormány életbe léptette az 1912:LXIH. törvénycikket, az ún. kivételes törvényt, amely lehető
séget biztosított a rendeleti úton való kormányzásra, feljogosította a kormányt kivételes hatalom 
gyakorlására. A már a háború előtt feloszlatott osztrák Birodalmi Tanáccsal ellentétben a magyar 
országgyűlés továbbra is ülésezett. A budapesti kormány soha nem engedte, hogy a hadvezetőség 
kiterjessze diktátori hatáskörét bármelyik országrészre. Magyarország, a birodalom éléstára, végig 
sokkal jobb helyzetben volt az osztrák tartományoknál élelmiszerellátás szempontjából.23 

Az első háborús év végére a magyar politikai és katonai vezető réteg előtt világossá vált, hogy 
a háború hosszú és kimerítő lesz, a hátország anyagi és élőerejét teljesen igénybe veszi. 1915 tava
szától a kormány propagandájában Szerbia megbüntetése helyett a „haza védelme" jelszót kezdte 
hangoztatni.24 

Mivel a hátország is rendkívüli hiányokkal küszködött, a frontokon harcoló katonák ellátása 
sem volt kielégítő, különösen az olasz fronton. Ez fokozta a katonák elégedetlenségét és kiábrán
dultságát. A hadsereg harci szelleme is sokat romlott, ami különösen érzékelhető volt az 1918. jú
niusában végrehajtott piavei offenzíva során. A keleti fronton az 1918. március 3-án megkötött 
breszt-litovszki, és a május 7-i bukaresti béke után gyakorlatilag megszűnt a komolyabb harctevé
kenység. IV. Károly király október 16-án manifesztumban szólította fel birodalmának népeit nem
zeti tanácsok megalakítására, de hangsúlyozta, hogy ez Magyarország integritását nem érinti. 

A háborúnak az országra eső pénzügyi és gazdasági terheit nagyon nehéz számba venni. A 
kortárs Teleszky János adatai szerint a háború Magyarországra eső összköltsége 32 700 000 000 
aranykoronára rúgott (1920-as árfolyamon 7 820 000 000 dollárra). Ez az összeg egy háború előtti 
átlagos év állami összbevételének több mint harmincszorosát tette ki.25 

A magyarság háborús veszteségei 

A világháború pusztításai korábban nem tapasztalt veszteségeket okoztak. A magyar mérleg 
minden szempontból rendkívül súlyos volt. A tényleges katonai szolgálatot teljesítőknek több mint 
a fele hősi halált halt, megsebesült vagy fogságba esett.26 

A Monarchia teljes embervesztesége 3 605 000 fő volt. A háborúban részt vett 9 000 000 kato
nából 1 016 200 elesett a frontokon, eltűnt 518 000, fogságba esett 1 691 000, sebesülések követ
keztében elhunyt 380 000. A sebesültek száma 1 943 000 volt. Összehasonlításképpen Németor
szág közel 2 000 000 halottat veszített a harctereken.27 
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A háború során 15 408 tiszt halt meg, 34 920 esett fogságba vagy tűnt el. 
A történelmi Magyarország vesztesége (660 000 halott, a birodalom összes elesett katonájának 

44 %-a) népességszámához, valamint a Monarchia osztrák felére eső veszteségi adatokhoz viszo
nyítva lényegesen magasabb volt. Minden 1000 magyarországi katonából 28 maradt a harctéren. 
Magyarázatul szolgál, hogy az agrárvidékekről eleve több embert mozgósítottak, mint a fegyver
es hadianyaggyártó népességből, ráadásul a magyar parasztság döntő többsége a legsúlyosabb 
veszteségeket elszenvedett gyalogság sorait gyarapította, továbbá a magyar bakák sokszor iskolá
zottabbak és megbízhatóbbak voltak, mint a más nemzetiségű hadkötelesek, ezért a legfontosabb 
frontszakaszokon gyakrabban kerültek tüzvonalba. Ezenkívül a magas veszteségekhez hozzájárult 
még az a tény is, hogy az ellenséges megszállás alá került Galícia és Bukovina lakosságát jó ideig 
nem lehetett behívni katonai szolgálatra. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

MERÉNYI-METZGER GÁBOR 

A ZENTA KISCIRKÁLÓ ELEKTROTECHNIKUSA, STEIN JÓZSEF 
VISSZAEMLÉKEZÉSE MONTENEGRÓI HADIFOGSÁGÁRA 

A Hadtörténelmi Közlemények hasábjain már számos tanulmány foglalkozott az 
Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének 1914. augusztus 16-án elsüllyesztett 
ZENTA nevű kiscirkálójával.1 A nemrégiben kezembe került rövid kézirat azonban -
melyet egy, az eseményeket átélt szemtanú vetett papírra - újabb adalékul szolgálhat a 
ZENTA legénységének 1914. augusztus 16-a utáni sorsáról. A visszaemlékezés szerzője, 
Stein József elektrotechnikus2 ugyanis részletesen leírja benne közel másfél éves monte
negrói hadifogságának főbb eseményeit. A kézirat közreadásával tehát közelebb kerül
hetünk azokhoz a névtelen haditengerészekhez, akik túlélték a ZENTA kiscirkáló pusz
tulását és az azt követő montenegrói hadifogságot. 

Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháború
ban. A háború kitörésétől Olaszország hadbalépéséig. Hadtörténelmi Közlemények (HK), 1985. 2. sz. 309-312. o.; 
Kopeczky Győző: Hozzászólás dr. Csonkaréti Károly Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban című tanulmányához, valamint Sárhidai Gyula kiegészítéséhez. HK 1986. 4. sz. 
759-761. o.; Csonkaréti Károly: Válasz Kopeczky Győzőnek. HK 1987. 2. sz. 329-330. o.; Kopeczky Győző: A 
ZENTA elsüllyesztése. 1914. augusztus 16. HK 1989. 4. sz. 521-544. o.; Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar 
Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban. Összesítések, táblázatok. HK 1992. 4. sz. 
154. o.; Bak József: Hozzászólás Csonkaréti Károly Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban. Összesítések, táblázatok című írásához. HK 1993. 4. sz. 169-170. o. 

2Stein [1947-től Szécsi] József (Kolozsvár, 1891. július 4-Budapest, 1949. április 2.). 
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STEIN JÓZSEF VISSZAEMLÉKEZÉSE3 

1914. augusztus 16-án vasárnap reggel 9 órakor történt meg az SMS Zenta cirkáló ütközete a 
francia hajóhaddal és az azt követő 13 perc után bekövetkezett hajónk borzalmas süllyedése, 
amely látvány úgyis mint tűzijáték, úgyis mint az égő pokol egyaránt feledhetetlen mindannyiunk
ra, akik átéltük. 

Q 

11 km távol a dalmát partoktól történt hajónk süllyedése, tehát elképzelhető a reménytelenség, 
pláne a gyenge úszóknak, hogy egykönnyen partra jussanak. - Forrón tüzelt az augusztusi nap, de 
a tenger vize nemcsak hogy nagyon hideg volt és hol kézben, hol lábban jelentkeztek az úszógör
csök, hanem az ütközet folytán elszenvedett sok sebet is állandóan marta a tenger sós vize. Sze
münk égett az ütközet lőporfüstjétől, az olajfesték fojtó marásától és az azt érő sós tengervíz és a 
nap melege lehetetlenné tették a szem nyitva tartását. A francia srapnelek, amelyek egymásután 
fejünk fölött robbantak, sokat közülünk eltaláltak, úgy hogy lassan mindig kevesebb és kevesebb 
úszó fejet láttunk. - Pár száz méter után, mikor visszanéztem a süllyedő hajóra, már több mint a 
fele víz alatt volt, csak a hajó orra állott még derékszögben fölfelé és a bükk ágyúit lehetett még 
valamennyire látni. - A minden nyelven felhallatszó segélykérés és a jajszó is egyre halkult, mert a 
tenger sodra egész eltávolított bennünket egymástól. Már csak egy-egy fejet, de azt is messze le
hetett látni. - Közben ruháimtól megszabadulva, - csak egy nyári ing maradt rajtam - egy kis lép
csődeszka segítségével, 9 órai kínos úszás után, teljesen kimerülve, a tagjaimban teljesen meg
merevedve és az elképzelhető legrettenetesebb lelkiállapotban, néhány már halott kollegámmal 
találkozva útközben, egy mozgó csónakot pillantottam meg egészen a part közelében. Egy öreg 
dalmát halász ült benne, akinek segítségével feltápászkodtam a csónakba, ahol már két-három 
megmenekült bajtársam találtam. Az egyikük Mäyer Aladár magyar bajtársam volt, a másik kettő 
vagy három más nemzetiségű. 

Lassan a castellasztvai partra érkeztünk, ahonnan két nappal azelőtt vittük el a tanítót, a csen
dőrséget meg a pénzügyőröket a Zentával. - Amint partot értünk, meglepetve láttuk hogy már 
Castellasztvát megszállta a montenegrói katonaság és hogy mi hadifoglyok lettünk. Körül is 
fogtak nyomban bennünket és egy kis kaszárnya-féle épületbe kísértek. Itt értesültem róla, hogy a 
tisztikar is, egyetlen egy kivételével megmenekült, és a parancsnokunk is. Minden egyes újabb 

A kilenc oldalas, gépelt írt kézirat Vámos Róbertné született Szécsi Anikó tulajdonában található. 
A hadtörténészek véleménye megoszlik abban, hogy pontosan mikor kezdték meg a francia hadihajók a 

ZENTA lövetését. Csonkaréti Károly 8 óra 45 percre, Kopeczky Győző viszont 9 órára teszi az eseményt 
(Csonkaréti 1985. 310. o.; Kopeczky 1989. 528. o.). 

Seiner Majestät's Schiff, azaz Őfelsége hajója. 
6 A valóságban a ZENTÁt nem az egész földközi tengeri francia hadiflotta vette tűz alá, hanem annak egy, 

17 csatahajóból álló köteléke (Bak 169-170. o.; Csonkaréti 1985. 310. o.; Kopeczky 1989. 527. o.). 
A hadtörténészek véleménye itt is megoszlik. Csonkaréti Károly szerint a Zenta - miután találat érte a fö ka

zánvezetékét - 9 órára vált mozgásképtelenné és 9 óra 30 perckor süllyedt el (Csonkaréti 1985. 311. o.). Kopeczky 
Győző azonban 9 óra 40 percre teszi a hajó elsüllyedésének az időpontját (Kopeczky 1989.530. o.). 

A ZENTÁval foglalkozó szakirodalomban a távolság a parttól kb. 5 tengeri mérföldben, azaz kb. 9260 
méterben van megadva (Kopeczky 1989. 530. o.). 

9 Lövedéktípus, amely apró golyókkal töltött, időzítve robbanó repeszgránát. 
Bug-ágyúk, azaz a hajó orr-ágyúi. 

11 A ZENTÁval foglakozó szakirodalomban a hajótöröttek 5 óra úszás után, délután 3-kor érték el a partot 
(Csonkaréti 1985. 312. o.; Kopeczky 1989. 530. o. ). 

Castellastua, az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó montenegrói tengerparti város, Cattarótól 40 ki
lométernyire DK-re. (Mai neve Petrovac na moru.) 

13 Stein József és társai tehát 1914. augusztus 16-án kerültek hadifogságba. Az osztrák vöröskereszt azon
ban csak 1915. február 15-én értesítette az édesanyját - a csehországi Slanýban élő Koudelka Emiinét -, hogy 
, Josef Stein Elektrotechniker auf S. M. S. Zenta" él és a montenegrói Rijekán tartják fogva. (A vöröskeresztes 
levelezőlap Vámos Róbertné született Szécsi Anikó tulajdonában található.) 
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megmenekültet, a jaj közepette is ölelve-csókolva fogadtunk és lassan-lassan a Zenta 360 főnyi 
létszámából összeverődött a 79 megmenekült.1 - Itt három napot töltöttünk, kötözetlen sebeink
kel, minden orvosi ápolás nélkül - , tisztán a lakosság jóindulatának köszönhettük, hogy élelemhez 
és némi kötszerhez jutottunk. A súlyos sebesülteket később a montenegrói katonák elszállították. 

Természetesen megszűntek a rangkülönbségek ezekben a rettenetes órákban, a parancsnokunk 
másnap maga ment üdvözölni külön-külön minden emberét. Egy beszédet mondott hozzánk Paul 
Pachner fregattkapitány német nyelven, amelyben elmondotta, hogy más kiút nem volt és sajnála
tát fejezte ki, hogy ilyen kevesen maradtunk életben ebből a borzalmas ütközetből. Megbotránko
zását fejezte ki afölött, hogy az ellenség a hajótöröttek megmentésére még csak kísérletet sem tett, 
hanem ellenkezőleg srapneleket küldött a menekülők feje fölé. - Gépeink nem bírták velük a ver
senyt és ők bekerítettek bennünket. Erre a szép beszédre én mondtam németül köszönetet. 

A harmadik nap reggelén egy borzalmasan szánalmas csapat kelt útra, szuronyos montenegrói 
katonák között, elől bottal a kezében Paul Pachner fregattkapitány. Gyalogos közlegény osztrák
magyar gyalogos mundérban, az egyik paroliján két csillag a másikon egy - , kilukadt könyökök, 
rongyos fehér nadrágok, tiszti bricsesz lovaglónadrág bőrbetéttel, kemény díszcsákó rozettával 
és anélkül, csákó sasokkal és anélkül, kék, szürke, piros egyenruhák a legkülönfélébb változatban, 
de mind rongyosak. Volt akinek csak egy fél lepedő jutott, az nem is kapott mást. Az egyik 
deckmatróznak például ezredesi kabát jutott. - így öltöztettek be végre három nap után a monte-
negróiak bennünket régi hadseregünknek a castellasztvai kaszárnya padlásán talált hasznavehetet
len egyenruháiba. Volt akinek csak egy cipő jutott, volt akinek csak egy fél pár csizma, a másik 
lábát rongyokba csavarta és így indult meg a menet fel a hegyekbe. - Szikláról sziklára mászva, 
rettenetes nehéz hegyi utakon és út nélküli helyeken, tátongó szakadékok fölött gyalogoltunk egész 
nap étlen-szomjan, míg végre késő este Virbazárba érkeztünk, ahol egy nagy raktárba szállásol
tak bennünket. Itt jutottunk aztán az első meleg falathoz. 

Másnap már korán reggel továbbtereltek bennünket, és két napi kínos út után érkeztünk 
Danilogradba . Ez a község lett kiszemelve fogolytábornak. Itt a tiszteket elkülönítették a legény
ségtől és bennünket az iskola két termébe helyeztek el, amelyben semmiféle bútorzat nem volt. 
Szalmát kaptunk ugyan, de jobb volt aludni a csupasz földön, mint az általuk adott szúrós-tövises 
szalmán. 

Körülbelül négy hónapot töltöttem ebben a táborban, ahol a tetvek már előttünk tanyát ütöttek 
és kipusztíthatatlanok voltak. Szappanhoz, tisztítószerekhez nem jutottunk. Az élelmezésünk bab 
és kukoricaliszt volt, de az is inkább dohos, néha pedig egy kis szagos szárított kecskehús, melyet 
magunk főztünk meg szabad tűzön. - Itt nem volt különösebb munkánk, de ez a semmittevés még 
csak fokozta a szenvedéseinket. Elmozdulni nem volt szabad a táborból, posta nem volt, és az el
lenségen keresztül kapott hamis hírek sok lelki fájdalmat okoztak. - Azok akik a horvát és a cseh 
nyelvet beszélték, némi kis előnyöket élveztek a montenegróiaktól. - Elszórtan később már kap
tunk néhány fillér katonai zsoldot, amit parancsnokunk eszközölt ki a montenegrói hadsereg pa
rancsnokainál. - A tisztjeinket néha sétára vitték a danilográdi utcákon, beszélni velük csak akkor 
tudtunk, ha véletlenül bevásárlási urunknál így összeakadtunk velük. Parancsnokunkat csak na
gyon ritkán láttuk, akkor is mindig szomorúan, lecsüggesztett fejjel, akit annyira megviseltek az 
ütközet, a menekülés és az azutáni időszak izgalmai, hogy állandó búskomorság vett rajta erőt. 
Azóta is csak annyit tudok róla, hogy Polában él, minden idejét a tengerparton tölti és szomorúan 
nézi állandóan a végtelen tengert. 

A hadtörténészek adatai szerint 1914. augusztus 16-án a ZENTA személyzete 312 személyből állt, akik 
közül 139-en élték túl az ütközetet (Csonkaréti 1985. 312. o.; Kopeczky 1989. 530. o. ). 

Stilizált rózsához hasonló rangjelzés. 
Fedélzeti matróz. 
Virpazar, montenegrói város a Shkodrai tó DNy-i csücskében. 

18 
Danilovgrad, montenegrói város a Zeta folyó jobb partján. 

19 Pola, horvátországi város az Isztriai félsziget D-i részén. 1850 óta az Osztrák-Magyar Monarchia fő ha
dikikötője. (Mai neve Pula.) 
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Hónapok múlva már egy-egy levél is elérkezett hozzánk hazulról, de az is Olaszországon, vagy 
Amerikán keresztül. - Végül egy napon kiválogatták közülünk a kilenc triešti és polai olasz fiút, 
akikhez még néhány iparost is beosztottak és Riekába ° vitték őket. így kerültem közéjük én is 
mint elektrotechnikus. A riekai községben - mely a régi török időkből megmaradt, hegyoldalra 
épült kis városka volt egyik oldalával a tengeröbölre nézve - az ottani csendőrök átvettek bennün
ket a montenegrói katonaságtól és egy nagy ház padlásán kaptunk helyet. Innen lettünk beosztva a 
riekai királyi kastély ipari munkálatainak az ellátására. - Itt már egy tűrhetőbb élet következett. 
Minthogy tizennégyünk között volt mindenféle iparos, egy új ház építésébe is kezdhettek velünk, 
Danillo trónörökös részére. Raktuk a köveket egymásra, fűrészeltük a fát, nekem más dolgom az 
időben nem volt, mint a szakácsi teendőket ellátni. - Ha hajó érkezett az öbölbe, akkor minket ve
zényeltek a kirakodáshoz és bizony gyakran előfordult, hogy 100 kg-os kukoricával megrakott 
zsákokat kellett hegynek fölfele cipelnünk. Senki se kérdezte, hogy bírjuk-e vagy sem. 

Mire a ház tetejéhez értünk és a gerendákat akartuk volna a tetőhöz felrakni, a ház összedőlt, s 
az építkezést újra kellett kezdeni. Ezt azért rendeztük így, nehogy a ház elkészülte után visszavi
gyenek bennünket Danilogradba. - Itt nekünk jobb dolgunk volt. Néha egy kis pálinkához, borhoz 
is hozzájutottunk és ha az itteni lakosság jó híreket kapott, akkor még meg is vendégelt bennünket. 

Azonban még be sem fejeztük a megkezdett munkánkat, mikor egy borzasztó hideg hajnalon 
szuronyos katonák jöttek értünk, akikkel el kellett hogy induljunk újra fel a hegyeknek. Útközben 
még két csapat szegődött hozzánk és ismeretlen céllal meneteltünk tovább egész nap. Az éjjelt is a 
szabadban töltöttük, magas hóban, úgy hogy összefeküdtünk és egymást úgy melegítettük, hogy 
akik egy ideig belül voltak, később azok kerültek kívülre és így váltogattuk egymást. Közben pe
dig állandóan a farkasok üvöltését hallottuk minden felől. Hát itt megedződtünk megint egy kicsit. 

Egy Kolasin nevű kis faluba érkeztünk, ahol egy istállónak mondott helyre tettek bennünket, 
amely csak gerendákból állott, teteje volt ugyan, de az oldalain átfujt a szél mindenütt, mert a ge
rendák csak félembernyi távolságban voltak elhelyezve, deszkázás nélkül. - Innen már különböző 
helyekre osztottak be bennünket munkára. Heten drótkerítés munkát kaptunk, a királyi vadaskert 
bekerítéséhez, a másik hét társam pedig fakitermeléshez került. Ezek a drótkerítések Antivariból 
kerültek ide, amelyek az ottani raktárházakban a Zenta lövegeitől sérültek meg . Ezeket foltoztuk 
néhány héten keresztül. 

Ezután visszavittek bennünket Riekába, ahol még jó néhány hónapot töltöttünk mindaddig, 
amíg a szerb hadseregnek a halálmarsa meg nem indult Montenegrón keresztül a tengerpart felé. 
Mikor már az osztrák-magyar hadsereg Szerbiát elfoglalta , bennünket is összeszedtek - közü
lünk már néhányan előzőleg olasz haditengerészek társaságában megszöktek - , és Podgoricába 
vezényeltek, amely városon keresztül tartott a szerb halálmars. Itt a kórházba osztottak be bennün
ket különböző munkákra. A kórházban a legborzasztóbb napokat éltük át. - A szétvert szerb had
sereg maradványai érkeztek ide, maguk előtt terelve a nagyrészt magyar és bolgár hadifoglyokat. 
Úgy a foglyok, mint a szerb katonaság közt rettenetes éhtífusz pusztított. Naponta 150-200 halott 
és nem halott volt kiterítve a kórház udvarán, akiket kocsira rakva a rajta lévő ruhákban vittünk 
eltemetni egy közös sírba. Az éhtífuszos betegeken segíteni emberi tudomány nem tudott. A tífusz 
bacilusait a tetvek is áthordták egyik testről a másikra. A lerongyolódott, fegyver nélküli, lezüllött 

Rijeka, montenegrói város a Rijeka folyó partján, Cetinjétől 9 kilométernyire K-re. (Mai neve Rijeka 
Crnojevica.) 

Danilo trónörökös (1871-1939) a Njegoš házból származó I. Miklós montenegrói király fia. 
22 

Kolašin, montenegrói falu a Tara folyó bal partján. 
23 Antivari, Montenegro legjelentősebb kikötővárosa az Adriai tenger partján. (Mai neve Bar.) 
24 A SZIGETVÁR és a ZENTA kiscirkálókból, valamint az USKOKE torpedórombolóból és a 72. számú 

torpedónaszádból álló kötelék 1914. augusztus 8-án intézet támadást Anti vari ellen. 
2 A központi hatalmak Szerbia elleni offenzívája 1915. október 7-én kezdődött meg és december elejére 

fejeződött be. 
A központi hatalmak 1915. decemberére foglalták el Szerbia teljes területét. 
Podgorica, montenegrói város a Morača folyó bal partján, Cetinjétől 24 kilométernyire K-re. 1945 és 

1992 között - Titograd néven - Montenegro fővárosa volt. 



csapatok özönlése folyton folyvást tartott. Nyomukban a döglött lovak és szamarak borították az 
úttesteket, amelyeknek húsát nyersen fogyasztották és félholtan vonszolva magukat érkeztek 
Podgoricába, ahol már az előbb érkezők az utolsó darab kenyeret is megették. 

így következett be Montenegró kapitulálása 8, vagyis fegyverletételének napja, amikor - jól 
emlékszem rá - megszólaltak a dobok, a montenegrói trombiták, a piacra hívták a népet és jött 
Nikita király a fehér lován és bejelentette, hogy az ország sajnos tovább nem tudja magát tartani, 
be kell hogy engedje az osztrák hadsereget és le kell hogy tegye a fegyvert. A nép viselkedjen 
nyugodtan - mondta - mert a kis Montenegró készletét felélte, úgy hogy semmiféle lehetőség 
nincs arra, hogy segítség érkezhessen, ő maga sem felelhet tovább a népéért. A katonák térjenek 
családjuk körébe, ne dugják el a fegyvereket, hanem tegyék egy halomba, mert még ma be fognak 
vonulni az osztrák-magyar katonák. Ő maga családjával még ma elhagyja az országot, mert hátha 
tud a saját személyében és összeköttetései révén külső segítséget szerezni, ha nem is rögtön, de ké
sőbb a népnek. Montenegró megtette azt amit tudott és megtehetett és amit egy hősies múltú nem
zet meg tudott tenni maroknyi népével, ellenállott a nagy támadásoknak, a nagy nyomásoknak és 
ha a szerb hadsereg nem arra vette volna az útját, még ma sem adta volna fel a harcot. Én a fogsá
gom ideje alatt nagyon jól megtanultam a szerb nyelvet, bajtársaimnak tolmácsoltam Nikita király 
beszédét, mely után bajtársaimmal elhatároztuk, hogy mi már nem térünk vissza a kórházba - ne
hogy a szerbek az ő foglyaikkal együtt minket is magukkal vigyenek - , hanem elbújunk, mindenki 
oda, ahová tud, lehetőleg a törökök házaiban, amíg be nem jönnek a mieink. így is történt. Engem 
egy török kereskedő bújtatott el a fáskamrájában, akit már ott tartózkodásom idejében előbb meg
ismertem. 

Másnap már korán reggel az országút egyik bokra mögött lestem a fejleményeket. Nemsokára 
tényleg egy autó közeledett fehér lobogóval, melyben egy aranyszalagos osztrák-magyar kapitány 
ült díszbe öltözve, mellette egy hadnagy arany szolgálati szalaggal és egy trombitás. Ezek voltak a 
Cetinye felől közeledő osztrák-magyar hadsereg első hírnökei. Én a beérkező kocsi után futot
tam, a kocsi megállt, megkérdezte tőlem a kapitány hogy ki vagyok és mit akarok, erre meg
mondtam a nevemet, lejelentkeztem Nyegován tüzérkapitánynál, aki megengedte, hogy a kocsi 
hágcsójára állva velük mehessek. így megvárva az ő podgoricai intézkedésüket, kalauzolásommal 
szolgálatokat téve velük maradhattam és ők is hoztak haza a Lovcsénen keresztül, a kocsi ellen
kező hágcsójára kapaszkodó még egy fogolytársammal együtt, egész Cattaróig . 1916 december 
táján33 lehettünk. 

Út közben mind sűrűbben találkoztunk az előnyomuló osztrák-magyar hadsereg csapataival. 
Mire Riekán mentünk keresztül, az már meg volt szállva az osztrák-magyar hadseregtől. 

Cattaróba érkezve az ottani Platzkommandónál jelentkeztünk. Néhány napon belül utánunk 
jött a többi életben maradt montenegrói fogolytársam is. Az SMS Géja-ra vonultunk be, ahol 
nagy ünnepeltetésben volt részünk. A jó fürdő, az új ruha, a nagy szakálltól és a montenegrói tet-
vektől való megszabadulás, valamint a nagy vendéglátás a Géja-n, a finom borocska és a szabad
ság érzése örömkönnyeket fakasztott mindnyájunkban. Sűrűn röpködtek a sürgönyök mindegyi
künktől hazafelé. 

Teljes 18 hónapig tartott a montenegrói fogságom. 

Montenegro - miután 1916. január 10-én Lovéent, január 13-án Cetinjét és január 14-én Antivarit is el
vesztette - 1916. január 16-án kapitulált a Központi Hatalmak hadserege előtt. 

29 Nikita, azaz I. Miklós (1841-1921) a Njegoš házból származó uralkodó, aki 1910 és 1918 között volt 
Montenegro királya. 

30 Cetinje, montenegrói város Cattarótól 20 kilométernyire K-re. 1855 és 1918 között, valamint 1993-től az 
ország fővárosa. 

31 
Lovčen, montenegrói város Cattarótól 10 kilométernyire K-re. 

32 Cattaro, az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó montenegrói hadikikötő, a Cattarói-öböl K-i részén. 
(Mai neve Kotor.) 

33 

Helyesebben 1916. januárjában. 
Térparancsnokság. 

35 

A GÀA az Osztrák-Magyar Monarcia haditengerészetének segédhajója volt. 
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Másnap a Géja-ról teljesen felszerelt ruházattal ellátva, mintha most vonultunk volna be a ha-" 
ditengerészethez, újonnan kistafírozva lettünk behajózva a 8l-es és még egy torpedó-bótra , 
amelyek bennünket Polába vittek. Útközben egy ellenséges tengeralattjáróval találkoztunk, amely 
torpedót lőtt ki felénk, de megszökött, úgy hogy a lövéseink sehol sem találták. Bizsergő hátakkal, 
visszaemlékezve az SMS Zentára, ébren töltöttük az egész éjszakán át tartó utat, kérve a jó Istent, 
hogy ha már idáig eljutottunk, engedje meg hogy hazakerüljünk. A fedélzeten összebújva, ujjong
va is és sírva is mondogattuk egymásnak élményeinket és így kerültünk sebes menetben - de ne
künk lassan közeledve - szürkületkor Pólába. Éppen Tagewach-ot fújtak az állomásozó hajók 
trombitásai és kúsztak fel a zászlók az árbocra, amikor a kikötőbe beérkeztünk. Az összes hadiha
jók legénysége tisztelgésre vezényelve állt fel és hurrázott amint beérkeztünk. Végig kísért ben
nünket ez az örömrivalgás egészen a polai kaszárnyáig, ahol mindegyikünk a saját századához ke
rült. Itt megkaptuk vitézségi érmeinket , amely parádéval volt egybekötve. Huszonegy napi 
szabadságot kaptunk ezután és folytattuk, ahol 18 hónappal ezelőtt abbahagytuk, a szép haditenge
rész életünket. 

Torpedónaszád. 
37 Ébresztő. 
38 Stein József valószínűleg a Bronz Vitézségi Érmet kapta az uralkodótól. 
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SZEMLE 

WENZEL GUSZTÁV 

ÁRPÁD-KORI ÚJ OKMÁNYTÁR 
1-3. kötet. Pest, 1860-1862. Reprint 

(Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2001-2002. [a további kötetek megjelenés alatt]) 

Wenzel Gusztáv (fi 891) is a magyar XIX. 
század azon nagy tudású és nagyszorgalmú 
tudósai közé tartozott, aki egymaga megje
lentett egy levéltári forráskiadvány sorozatot, 
miközben sajtó alá rendezte az Anjou-kori 
diplomáciai történeti adattárat, közreadta jeles 
későközépkori krónikások műveit, a magán
jog egyetemi tanáraként oktatott, s kedvenc 
kutatási területeinek, mint pl. városi és bá
nyajog-, bányászat- és mezőgazdaság-történet, 
külön monográfiákat szentelt. Az ÁÜO (vagy 
W) rövidítésként is mindmáig fogalom a ma
gyar középkor iránt érdeklődők körében, s bi
zony már antikváriusi forgalomban is csak 
nagy nehézséggel s nem kis áron lehetett a 
becses sorozathoz hozzájutni. A 12 kötetes + 
egy mutatókötetes, 2004-ig tervezett sorozat
ból eddig az első három jelent meg, a beve
zető tanúsága szerint, némileg elmaradva a 
2001-ig négy kötetet előirányzó tervektől. A 
pápai Városi Könyvtár ambiciózus kiadói te
vékenysége (1. korábban a minden szempont
ból kitűnő „Magyar békeszerződések története, 
1000-1526" c. kötetet) már országosan ismert, 
s jelen választással is csak egyet lehet érteni. 

Wenzel elődjéről, Fejér Györgyről, noha a 
„Codex diplomaticus" igen gyatra szövegei
nek hibáival tisztában volt, nagy tisztelettel 
nyilatkozott, s alapvetően a Fejér-féle gyűj
temény folytatásának szánta művét. Máig ér
vényes módon tette meg az eredeti formában 
(eredetiben vagy másolatként) fennmaradt 
oklevelet a forráskiadás alapjának, s csak 
azokban az esetekben tartotta a más kiadás
ból, vagy másolatból, pl. Hevenessy-féle kéz
iratgyűjteményből való közlést megengedhe
tőnek, ha az eredeti nem volt hozzáférhető. 
Tökéletes átírásokat maga Wenzel sem pro
dukált, de az összevetések csak kisebb, jelen
téktelenebb eltéréseket szoktak a felszínre 
hozni. Az ÁÚO oklevél-kiadásai, amennyiben 

azóta nem jelent meg újabb, általában bátran 
használhatók. 

Ezen a ponton lehetne feltenni a kérdést: 
mennyire segíti ki a CD, DA, RA, HO, ZsO 
stb. sziglái között vergődő helytörténészt egy 
mégoly igen jó kvalitású, forráskiadvány bir
toklása? Nagy valószínűséggel csak csekély 
mértékben, s ebből következően, a segédletek 
új közreadásának teljességére is gondolni kel
lene. A másik, talán még lényegesebb prob
léma, hogy az Árpád-kori oklevelek nem le
becsülendő részének az ÁÚO óta megjelentek 
újabb, ma már mérvadónak tekinthető kiadá
sai, amelyek a felhasználó részéről megkerül-
hetetlenek (a Szentpétery-Borsa-féle Regesta, 
Györffy Diplomata antiquissimá-ja, és az ah
hoz csatlakozó fakszimile-kötet, a Burgenlan
di oklevéltár, a Marsina-féle szlovák oklevél
tár, a Pannonhalmi rendtörténet szövegei nap
rakész bibliográfiájuk, szövegvariánsaik miatt 
nem mellőzhetők, hasonlatosképpen Karácso
nyi János Hamis oklevelek jegyzéke 1400-ig 
c. munkája is az ÁÚO után jelent meg, s leg
utóbbi, 1998-as szegedi reprintje csak 300 
példányban). Igen jó ötlet a mutató kötet kia
dása a reprinthez, de az oklevélkiadások kö
zötti konkordancia, a DF és DL számokkal 
kiegészítve talán még többet segítene a gya
nútlan olvasón. A konkordancia nem utolsó
sorban az oklevélkiadások sokat vitatott prob
lémájában, az interpolált, hamisított oklevelek 
kérdésében is segítséget nyújtana, hiszen az 
ÁÚO-ban azok mind, legtöbbször minden fi
gyelmeztetés nélkül, együtt vannak. Csak egy 
a szórakoztató példák közül: ÁÚO V 206-ban 
szerepel III. András egy, állítólag az erdélyi 
káptalan által 1446-ban átírt oklevelének szö
vege. Az 1987-es regesta-kötet megállapítja, 
hogy a magyar király az ország határain belül 
nem szokott mezei táborból oklevelet keltez
ni, továbbá az oklevelet megtaláló Kemény 
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József a bécsi levéltári körülményeket illetően 
súlyos ellentmondásba keveredik. A királynéi 
macskabőr-szolgáltatóknak adott privilégium 
nagy valószínűséggel Kemény hamisítványa, 
de erre csak a RA okfejtéséből jöhet rá az ol
vasó, noha korábban több helyen kiadták már, 
sőt román fordítása is készült az oklevélnek. 

Közben azt is át kellene gondolni, hogy a 
digitális kiadások, a virtuális könyvtárak ko
rában maradt-e létjogosultsága a régi soroza
toknak? A napi valóság mindenesetre radiká
lisan átalakulóban van. Jelen kötet értékes, 
eredetiben használt részét alkotják a Pannon
halmi Főapátsági Levéltár középkori okleve
lei. Azok éppen nemrég kerültek CD-ROM-on 
kiadásra, kiegészítve az oklevél eredetijének 
fényképével, s lehetőség szerint már „hibát
lan" szövegközlésével. 

A Levéltári Kollégium részéről talán meg
hívásos pályázatokat is el tudnánk képzelni, 

Nemzeti könyvtárunk és az Osiris Kiadó 
jóvoltából egy igen tetszetős és tartalmas ki
advány látott napvilágot az elmúlt esztendő
ben. A magyar térképészet két igen jelentős 
alakjának munkásságát bemutató kötet a mil
lennium alkalmából jelent meg, s az 1998. de
cember 14-én Lipszky János emlékének szen
telt konferencia, valamint a 2000. március 23-
án Mikoviny Sámuel tiszteletére rendezett tu
dományos emlékülés és kiállítás anyagát tar
talmazza. Az előbbi apropóját az adta, hogy 
előkerült egy hatalmas kéziratos térképsoro
zat, melyről alább Plihál Katalin cikkének 
ismertetésekor szólunk röviden, a Mikoviny-
konferenciára viszont már jó előre készülni 
lehetett, hiszen születésének 300., halálának 
250. évfordulója volt. 

amelyek az egyes reprinteknél és CD-knél 
céltudatosabban törekedhetnének a középkori 
magyarországi oklevelek és kiadásaik teljes
ségre törekvő digitális közreadására. Termé
szetesen örülünk, hogy a tervek szerint jelen 
vállalkozáshoz is csatlakozna egy digitalizált 
változat, de az általunk felvetett problémák 
legtöbbjét a mechanikus digitalizáció még 
nem oldja meg. Tekintettel arra, hogy az 
egyik legfontosabb magyar forrásgyűjtemény 
újrakiadása folyik a szemünk előtt, érdemes 
lenne a szakmának áttekinteni a forráskiadás 
jövőképét és stratégiai céljait. 

Az eredeti kötet méretének csökkenését öröm
mel vettük, így könnyebb villamoson-buszon 
olvasni, de a kötet eredeti címéhez nem nyúl
tunk volna. Maradjon meg továbbra is annak, 
aminek megszoktuk: Árpádkori Új Okmány
tárnak. 

Veszprémy László 

Mindezzel kapcsolatban máris előre kell 
bocsátanunk a kötetre vonatkozó egyetlen lé
nyeges kifogásunkat. Véleményünk szerint 
ugyanis helyesebb lett volna, ha nem a két 
konferencia időrendjében, hanem a történelmi 
kronológiának megfelelően került volna be
mutatásra előbb Mikoviny Sámuel, majd 
Lipszky János tevékenysége. Nem csupán a 
hazai kartográfia fejlődésének logikája kí
vánja mindezt, de bibliográfiai szempontból is 
szerencsésebb megoldás lett volna egy „szer
vesebb egységet" alkotó kötet sajtó alá rende
zése. A jelenlegi formában nehézkesen, két 
külön címoldalról kell a szerkesztők szemé
lyéről tájékozódnunk, és a 13. és a 135. (!) ol
dalon közölt két külön belső tartalomjegyzék
ből kell részletesebb képet nyernünk a kötet 

A MAGYAR TÉRKÉPÉSZET NAGYJAI 
DIE GROßEN DER UNGARISCHEN KARTOGRAPHIE 

Lipszky János (1766-1826), Mikoviny Sámuel (1700-1750) 

Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus 
Vorträge wissenschaftlicher Gedenktagungen und Ausstellungskatalog 

Szerk. Plihál Katalin, Reisz T. Csaba, Török Enikő 
(Libri de libris) 

(Országos Széchényi Könyvtár- Osiris Kiadó. Budapest, 2001. 305 o.) 
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tartalmáról, vagyis lényegében két külön mű 
került egymás mellé, egy kötetbe. (Ennek 
szándékos hangsúlyozása esetén - bár e meg
oldás ellen is több érvet lehetne felhozni -
talán jobb lett volna a köznyelvi fordulattal 
„bukfencszótárnak" nevezett két címlapos 
módszer alkalmazása.) 

Klinghammer István rövid előszóban te
kinti át a magyar térképészet fejlődését Miko-
viny Sámueltől Lipszky Jánosig. A középkori 
előzmények után Miko viny vei útjára induló 
magyar polgári térképezés Lipszky korszak
alkotó Magyarország-térképében teljesedett 
ki. A hazai kartográfia pedig már a XVIII. szá
zadban nemzetközi elismerést vívott ki. A 
fejlődés bemutatásakor ismertetésünk további 
részében a kronológiát követjük, vagyis a Mi-
kovinyről szóló második részt vesszük előre. 

Barta János tollából kitűnő összefoglaló 
mutatja be Magyarország történetét a XVIII. 
század első felében. A karlócai és a szatmári 
békével lezárt török és kuruc kor súlyos vi
szontagságai után ez az időszak Európa nyu
gati részéhez való felzárkózásunk nehezen in
duló kezdetét jelentette. 

A földmérés és térképészet XVIII. századi 
történetéről Mélykúti Gábor ad számot jól át
tekinthető, rövid fejezetekre tagolt tanulmá
nyában. Mikoviny munkásságának számos 
maradandó, sőt korát messze megelőző alko
tóelemére, tevékenységének sokoldalúságára 
mutatott rá. 

Vinkovics Márta Mikoviny Sámuel tudo
mányszemléletét vázolta fel, melyet az evan
gélikus lelkészi családban és a besztercebá
nyai líceumban kapott alapok után az altdorfi 
és főként a jénai egyetemen folytatott tanul
mányok formálták. A térképezés során az aszt
ronómiai, trigonometriai, mágneses és hidro
lógiai módszer együttes alkalmazását való
sította meg, s törekedett a hiteles domborzat
ábrázolásra. 

Reisz T. Csaba újonnan feltárt és közlemé
nyének függelékében publikált dokumentu
mok alapján tisztázta, hogy a korábbi életraj
zokkal ellentétben Mikoviny - feladva Po
zsony vármegyei mérnöki állását - csak 1735 
nyarától állt az Udvari Kamara alkalmazásá
ban. A közlemény értékét jelentősen emeli, 
hogy míg újabb kutatások híján a szerzők 
többsége csupán a szakirodalom addigi meg
állapításait foglalta össze, addig Reisz T. 
Csaba munkája kifejezetten új eredménynek, 
közvetlenül Mikoviny életrajzához kapcso

lódva pedig egyértelműen a legfőbb ered
ménynek tekinthető. Ez pedig a további kuta
tások irányát is kijelöli. Érdemes azonban -
persze csupán levéltárosok egymás közti szőr
szálhasogató megjegyzéseként - felhívni a fi
gyelmet egy amúgy jelentéktelen tévesztésre 
is: a közölt forrásszöveg fóliószámainál verso 
(v.) helyett hibásan a recto (r.) rövidítések sze
repelnek, sőt a folio rövidítése (f. és foh) sem 
egységes. A közlemény újszerűségét viszont 
jól mutatja, hogy a konferencián és a kiállítá
son még a régebbi szakirodalom téves adatait 
idézték. Kár, hogy ezt a kötet szerkesztői nem 
javították ki, s alább Zsámboki László tanul
mányában és a kiállítás egyik tablójának szö
vegében a szóban forgó adat még 1729-es év
számmal szerepel. 

Török Enikő Mikoviny Sámuel megyetér
képeit veszi számba, s megállapítja, hogy a 
Jászkun Kerület feltérképezése után Bél Má
tyás Notitiájának keretében Pozsony, Turóc, 
Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt, Nógrád, Bars, 
Nyitra és Hont vármegyék térképei jelentek 
meg tőle. Ezen kívül talán Árva, Szepes és Sá
ros vármegyék kéziratos térképeit készíthette el. 

Németh József a korabeli mérnöki szere
peket és lehetőségeket tekinti át nagy ívű ta
nulmányában. Mikoviny korában a Selmecbá
nyái Bányatisztképző Intézet és a bécsi Mér
nöki Akadémia látta el a képzési feladatokat, 
majd néhány évtizeddel később a selmeci is
kolát is akadémiává fejlesztették, Szencen lét
rejött a Collegium Oeconomicum, II. József 
pedig megalapította a műegyetem előintézmé-
nyének tekinthető Institutum Geometrico-
Hydrotechnicumot. A szerző külön fejezetben 
szól a bányászat és ipar XVII-XVIII. századi 
fejlődéséről, az új technikai megoldásokról, a 
gépesítés folyamatáról. 

Sváb János „Egy 18. század eleji magyar 
polihisztor" címmel ismerteti a Mikoviny ne
véhez köthető gépészeti alkotásokat. A Sel
mecbányái Bányatisztképző Intézet tanárának 
érdeme, hogy sor kerülhetett a korban már 
ismert váltó vízikerék és a hidraulikus sajtó 
helyi alkalmazására, része volt továbbá tanít
ványa, Hell József Károly két találmányának, 
a himbás-szekrényes vízemelő gépnek és a víz
oszlopos szivattyúnak a megvalósításában is. 

Bartha Lajos tanulmánya Mikoviny aszt-
rogeodéziai méréseit értékeli. A csillagászati 
alapon végzett földrajzi helymeghatározások 
a korszerű térképezés egyik alapját képezték. 
Mikoviny erre vonatkozó ismereteit Altdorf-
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ban, Nürnbergben és Bécsben szerezte, s bár 
az angol és francia asztrogeodézia korszerűbb 
volt, a magyarországi szélességmeghatáro
zások során Mikoviny a kor színvonalának 
megfelelő eredményeket ért el. A földrajzi hosz-
szúságok meghatározásában már nagyobb hi
baértékekkel dolgozott, úttörő munkássága -
pl. a pozsonyi kezdőmeridián kijelölésével -
mégis vitathatatlan. 

Deák Antal András Mikoviny vízrendező 
tevékenységéről írott tanulmánya már a kötet 
megjelenése előtt napvilágot látott az R. Vár-
konyi Ágnes által szerkesztett „Táj és törté
nelem. Tanulmányok a történeti ökológia vi
lágából" című kiadványban, amely ugyancsak 
az Osiris Kiadónál jelent meg 2000-ben. A 
teljesség kedvéért e kötetet is fellapoztuk, s a 
rövid tanulmányból is kitűnik, hogy Miko-
vinyt joggal tekinthetjük a Kárpát-medence 
első vízmérnökének, aki az árvizek elleni vé
dekezéstől a malomépítésen és a mocsárle-
csapoláson át a hőforrások kutatásáig ezen a 
téren is igen szerteágazó tevékenységet foly
tatott. A vízrajzra is vonatkozó térképezői 
munkája mellett ki kell még emelnünk víziút
tervezői és a bányavárosok környékén végre
hajtott víztározó-építői szerepét is. 

Czigány István a XVII. század végén és a 
XVIII. század első felében Magyarországon 
tevékenykedő hadmérnökök munkásságát, a 
haditérképészet korabeli jelentőségét méltatja 
tanulmányában. Képet kapunk pl. a török elle
nes visszafoglaló háború korában létrejött szer
vezeti keretekről, az új védelmi rendszer ki
építéséről és a karlócai békét (1699) követő 
határkijelölési munkákról. A kor hadmérnökei 
közül Luigi Ferdinando Marsigli és segítője, 
Johann Christoph Müller nevét kell kiemel
nünk, akik a katonai térképek mellett polgári 
célú (kereskedelmi) térképet is készítettek Ma
gyarországról és a török fennhatóság alatt álló 
balkáni területekről. A pozsareváci béke (1718) 
után felszabadított területeken működő had
mérnökök munkája szintén nem csak katonai 
célokat szolgált, de tevékeny részük volt az új 
polgári berendezkedés elősegítését célzó tele
pítési és vízügyi munkálatokban is. A hadsereg 
és a „civil társadalom" kölcsönös együtt
működésére néhány évtized múltán már ellen
tétes előjelű példákat is találunk, amikor az or
szág újjáépítésében egyre jelentősebb szerepet 
játszó polgári mérnökök munkáját vették 
igénybe katonai célokra. Az első és második 
sziléziai háborúban katonai szolgálatot teljesí

tő, majd 1745-ben hadmérnök őrnaggyá kine
vezett Mikoviny életútja erre is jó példa lehet. 

Zsámboki László Mikoviny Sámuelnek a 
magyar műszaki felsőoktatás megszületése 
körüli bábáskodását követi nyomon. Az 1735-
ben létrejött Selmecbányái tanintézet első ta
nára a jövendő szakmérnökök oktatásával rend
kívül jelentős szerepet vállalt a hazai bányá
szat, gépészet és kohászat felvirágoztatásá
ban, s tevékenységének állami elismerése 
utóbb az oktatás tudatos fejlesztéséhez, a bá
nyatisztképző iskola akadémiává alakításához 
vezetett. A tanulmány egy megjegyzése mel
lett azonban nem mehetünk el szó nélkül. A 
Mikoviny halálára vonatkozó, némiképp ho
mályos megfogalmazás szerint a kiváló mér
nök a háború áldozata lett. A szerkesztő - mi
közben a kamarai alkalmazásra vonatkozó, 
fentebb már érintett hibás dátumot észrevétle
nül hagyta - , két lábjegyzetben is kétkedésé
nek ad hangot ezzel kapcsolatban. Szerencsé
sebb lett volna, ha a szerzővel való egyeztetés 
alapján nem marad pontosítás bővebb magya
rázat, vagy legalább forráshivatkozás nélkül 
egy ilyen fontos kitétel. Tévedés esetén pedig 
nyilván a szerző sem ragaszkodott volna egy 
esetleg korábbi hibás állítás fenntartásához. 

Csáth Béla Mikoviny Selmecbányái vízgaz
dálkodási munkálatait vázolja fel. A XVIII. 
század első évtizedében történt előzmények 
után Mikoviny érdeme, hogy víztározó tavak 
létesítésével egy évszázadra ismét gazdasá
gossá tette a Selmec környéki bányászatot. 
Nem csupán a tárnákat elöntő bányavíz ki
emelését sikerült megoldania, de a vízerővel 
hajtott zúzó- és ércelőkészítő művek létesítése 
is jelzi a technikai fejlődést. 

A kötet végén a Hadtörténeti Múzeumban 
Plihál Katalin és Szoleczky Emese által ren
dezett kiállítás válogatott anyagáról kapunk 
ismertetést. A kiállítási tablók szövege Miko
viny tevékenységének különböző részterüle
teit mutatja be szabatos tömörséggel. Krono
logikus életrajzát Török Enikő, térképészi mun
káját Danku György és ugyancsak Török Eni
kő, mérnöki munkásságát pedig Plihál Kata
lin állította össze. Vízrendezői tevékenységét 
Deák Antal András, a Selmecbányán folyta
tott tanári és a bányavárosokban végzett mér
nöki munkáját ismét csak Plihál Katalin, 
hadmérnöki működését pedig Jankó Annamá
ria összefoglalójából ismerhetjük meg. Vége
zetül Pászti László mutatja be a rézmetsző és 
művész ténykedését. 
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Mikoviny életét és munkásságát bőséges 
képanyag illusztrálja. Talán érdemes lett vol
na egy gondos utószerkesztői munkával az ere
deti kiállítási anyag leírásában szereplő téte
leket a közölt képanyag megfelelő darabjaival 
azonosítani. Hogy csak egyetlen kiragadott 
példát említsünk, a kiállítási anyagban leírt 
Pest-Pilis-Solt vármegyét ábrázoló térkép és a 
19. sz. képmelléklet megfeleltethető lett volna 
egymással. 

Talán nem csupán az ismertető kötekedő 
hajlama teszi, hogy kénytelen felhívni a fi
gyelmet a bibliográfiai hivatkozásokban oly
kor-olykor előforduló pontatlanságokra, hiá
nyosságokra is. Természetesen az egyes szer
zők felelőssége, hogy mennyire pontos köny
vészeti adatokat közöl a jegyzetekben, a ma
gunk részéről pl. kívánatosnak tartanánk a so
rozatcímek feltüntetését is, ez esetenként elma
radt. Egy ízben viszont kifejezetten kellemet
len hiba is előfordul, amit pedig éppen egy 
könyvtárostól várnánk legkevésbé. A Bél Má
tyás kiadott levelezésére vonatkozó egyik hi
vatkozásban a mű sajtó alá rendezőinek (Sze-
lestei N. László és Grüll Tibor) nevét a soro
zatszerkesztőével (Tarnai Andor) helyettesí
tették, holott éppen ez utóbbi bibliográfiai adat 
többnyire mellőzhető, illetve szokás szerint 
mellőzendő is. Az efféle „bakik" elkerülését 
nem csupán a pontosság, hanem az elődök és 
kollégák iránti tisztelet is megkívánja. 

A Lipszky János tevékenységét tárgyaló 
részt magának Lipszkynek Festetics György
höz írt, vállalkozását részletesen ismertető le
vele vezeti be. 

Reisz T. Csaba a központi kormányszervek 
és a vármegyék szerepét tekinti át a Lipszky-
térkép elkészítésében. A szerző 1997-ben Lipsz
ky vállalkozásából írta, majd 1998-ban siker
rel védte meg kandidátusi disszertációját, s 
ezzel a téma egészének legavatottabb isme
rője, értekezésére a kötet majd' minden szer
zője hivatkozik. Megállapítása szerint köz
vetlen katonai elöljáróinak pártfogása nyomán 
a Helytartótanács, a Magyar Kancellária, sőt -
kezdeti óvatos hozzáállás után - az Udvari 
Haditanács és az egyéb katonai hatóságok is 
támogatták Lipszky munkáját. Az Erdélyi 
Gubernium azonban mereven elzárkózott a 
segítségadástól, s ennek tudható be, hogy a 
térkép és a Repertórium Erdélyre vonatkozó, 
illetve a szűkebb értelemben vett Magyaror
szágot, Horvátországot, Szlavóniát és a határ
őrvidékeket bemutató részei között igen nagy 

minőségi különbség áll fenn. Érdekes képet 
kapunk a vármegyék magatartásáról, miköz
ben ugyanis egy-két törvényhatóság néhány 
hónap alatt elkészítette a kívánt megyetérké
peket, illetve azok javított változatát, addig a 
feladatot legutolsóként teljesítő Bihar várme
gyének több mint 3 évre volt szüksége min
dehhez, sőt olyan megye is akadt (Komárom), 
amelyik elvi okokból kifogásolta egy részlete
sen kidolgozott térkép elkészítését. Végül 
azonban a központi hatóságok nyomására és 
többszöri sürgetésére valamennyi megye el
készítette a kívánt munkát. Az eredményeket 
jól tükrözik a képmellékletekben közölt me
gyetérképek is. 

Bartha Lajos a Lipszky-térkép alapján ér
tékeli Bogdanich Imre Dániel felsőgeodéziai 
méréseinek eredményeit. A szerző röviden 
ismerteti a neves kortárs, Bogdanich életraj
zát, és - Lipszky munkájához kapcsolódva - a 
földrajzi alappontok (szélesség- és hosszúság
adatok) csillagászati úton történő meghatáro
zásában végzett tevékenységét. Az 1798/99-
ben folytatott felmérő expedíció során a gyen
ge egészségű tudósnak nem csupán a zord téli 
időjárással, de olykor a babonás lakosság el
lenállásával, vagy éppen a kíváncsiskodó tö
meg okozta akadályokkal is meg kellett küz
denie, de így is több terepi mérése (így pl. 
Kassán, Fiúméban, Ó-Orsován) az akkori 
idők legjobb teljesítménye volt. Bogdanich 
korai halálával a munka elakadt, eredményei 
azonban nagyban hozzájárultak Lipszky vál
lalkozásának sikeréhez. 

Plihál Katalin Lipszky művének („Mappa 
generalis...") forrásaiként és segédleteiként 
szolgáló kéziratos térképegyüttes vizsgálatát 
végezte el. A Khuen-Héderváry család - ak
kor orosz hadikórháznak használt - hédervári 
kastélyának könyvtárából 1945-ben eltűnt, de 
már korábbi sorsát tekintve is ismeretlen anyag 
előkerülése 1997 októberében tudománytörté
neti szenzáció volt. Az antikváriumba szánt 
páratlan értékű gyűjtemény szerencsére az 
Országos Széchényi Könyvtárba került, s a 
konferencia tulajdonképpeni előzményét je
lentette. Sor kerülhetett végre a Lipszky-tér
kép munkálataihoz használt források elemzé
sére. Az öt csoportba osztott anyag részben 
Lipszky, részben a törvényhatóságok saját 
mérnökei által rajzolt megyetérképekből, az I. 
katonai felmérés sorozatából, a megyéktől 
visszaérkezett térképek javításait tartalmazó 
szerkesztési alaplapokból és egyéb (pl. Széché-
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nyi Ferenc gyűjteményéből származó) vázla
tokból áll. A tanulmány függeléke a teljes 
gyűjtemény leírását tartalmazza. (35-51. o.) 

Zachar József Lipszky János katonai pá
lyáját mutatja be igen részletesen. A jeles tér
képész tényleges katonai szolgálatának idején 
II. József utolsó török háborújától a napóleoni 
háborúkig bezárólag szinte alig csitult el a 
fegyverek zaja. A hadi pályán önkéntes tiszt
jelöltként elinduló Lipszkyt mindjárt kezdet
ben az I. katonai felmérés munkálataihoz ve
zényelték, utóbb pedig ezredtulajdonosa, 
Vécsey Siegbert báró altábornagy segédtiszt
jeként nyílt alkalma a térképészi munka foly
tatására. E tevékenységét, de az időnként ala
kulataihoz visszahelyezve tényleges katonai 
szolgálatában végzett eredményeit is méltat
ták, amikor vicetizedesből folyamatos előme
netellel végül ezredessé nevezték ki. 1809-
ben pl. a Napóleon elleni ötödik koalíciós há
ború során a nemesi felkelés őrnagyaként állt 
helyt a dunántúli hadszíntéren. 

Vargha Domokosné Zách János Ferenc sze
repét tekinti át a Lipszky-térkép megszületé
sében. A magyarországi születésű neves 
gothai csillagász rövid életrajza után doku
mentumrészletek, illetve kivonatosan közölt 
források, jórészt Zách és Schedius Lajos leve
lezése alapján nyerhetünk bepillantást Lipszky 
és Bogdanich vállalkozásába. 

Kardos József Schedius Lajost mint a „fel
világosult szellem emberét", Lipszky János 
sokoldalú segítőjét mutatja be. Schedius, a 
pesti egyetem esztétika tanszékének professzo
ra az ország új, részletes feltérképezését célzó 
munka legfőbb támogatójaként a közfigyelem 
felhívásában, a Repertórium készítésében, a 
rézmetszőkkel és könyvkereskedőkkel való 
kapcsolatépítésben és az elkészült térképek 
terjesztésében játszott kiemelkedő szerepet. 

Papp-Váry Árpád Lipszky Magyarország
térképének a hazai és európai térképészetre 
gyakorolt hatását tekinti át. Lipszky térképei -
változatlanul vagy kisebb módosításokkal -
mintegy 70 évig jelentek meg különböző új 
kiadásokban, vagyis a hazai kartográfiatör
ténet hosszú szakaszának, a XIX. század első 
felének vált meghatározó alkotásává. Az eu
rópai térképészet mindenekelőtt a fiumei mé
rések eredményeit, az adriai partszakasz he
lyes ábrázolását vette át. 

Soós István József nádor és Lipszky János 
kapcsolatát vázolja fel tanulmányában. József 
nádor kezdettől fogva támogatta Lipszky 
munkáját, az 1809. évi hadjárat során pedig a 

magyar nemesi felkelés vezéreként szorosabb 
kapcsolatban is állt az insurrectio vezérkará
hoz rendelt törzstiszttel. A nádor pártfogása 
nem csupán befolyásos személyiségén, hanem 
közjogi méltóságai alapján a központi hatósá
gokon keresztül is érvényre jutott. 

Rózsa György tanulmánya, mely a Lipszky 
művén dolgozó rézmetszők tevékenységét fog
lalja össze, szintén korábban napvilágot látott 
a Művészettörténeti Értesítő 49. évfolyamá
ban. Fellapozva a folyóiratot, megismerhetjük 
a két rézmetsző, Karács Ferenc és Prixner 
Gottfried rövid életrajzát, valamint a térkép 
metszésében játszott szerepüket. A szerző ki
tér az alkalmazott technikára (rézkarc és réz
metszés), és elemzés alá veszi a térkép díszes 
címkeretét, az ún. kartust is. 

Az 1998. decemberi konferencia témáját - s 
ezzel együtt kötetünk Lipszkyről szóló részét -
Plihál Katalin foglalta össze német nyelven. A 
Mikoviny munkásságát méltató tanulmányokat 
szintén német nyelvű összefoglalók zárják le. 
Reisz T. Csaba összeállította a Lipszky János 
életét és működését taglaló művek válogatott -
de jelenleg a legalapvetőbbnek tekinthető - bib
liográfiáját. 

Végül csakúgy, mint a Mikovinyről szóló 
részt, Lipszky életművét is bőséges képanyag 
illusztrálja. Külön említést érdemel pl. Lipszky 
címere és síremlékének felvétele, melyek elő
ször kerülnek közlésre Magyarországon. Szin
tén kiemelendő, sőt a kötet egyik jelentős ér
tékének tekintendő, hogy az újonnan előkerült 
térképek nagy számban, majdhogynem olvas
hatóan kerültek közlésre. Amit pedig a Miko-
viny-féle illusztrációknál hiányosságként kel
lett felrónunk, attól itt eltekinthetünk, mert a 
közölt képaláírásokban megfelelő hivatkozá
sok utalnak a Plihál Katalin tanulmányának 
függelékében közölt katalógus sorszámaira. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy 
- a kiadvány szerkezetére vonatkozó meg
jegyzésünk és a jelzett apróbb kifogások elle
nére is - rendkívül igényes kötettel gazdago
dott a magyar kartográfiatörténeti irodalom. A 
könyv tartalmi jelentőségét a szerzők szemé
lye garantálta, emellett azonban dicséret illeti 
a kötet nyomdai kivitelezését is: a borító, a 
papír és a kötés minősége, a szövegtükör meg
választása, a tipográfia és a képek reproduk
ciói egyaránt gondos munkáról vallanak. A 
könyv külső megjelenése és belső értékei te
hát harmonikus egységet alkotnak. 

Mészáros Kálmán 
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EGYED EMESE 

ADIEU, ÉDES BARCSAYM 
(Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001, 236 o. + 27 táblakép) 

A szerző, a Kolozsvári Állami Egyetem 
docense, jól ismert azok között a magyar 
hadtörténészek között, akik az utóbbi évtized
ben megfordultak kutatóként az Osztrák Ha
dilevéltárban. A kutatói pályán neves törté
nészként jól ismert édesatyját követő Egyed 
Emese ugyanis zsenge ifjúkora óta alapkuta
tásokkal, többek közt az erdélyi levéltárakon 
és Budapesten túl éppen Bécsben igyekszik 
azon, hogy, saját szavaival, „keressük egy 
valaha élt ember igazságait" Az elsődlegesen 
a magyar felvilágosodás katonaíróival foglal
kozó kutató korábban is többször felhívta ma
gára a figyelmet azzal, hogy nemcsak az iro
dalom-, hanem a hadtörténelem számára is 
sok újat tud mondani. Már az 1998-ban Bu
dapesten a „Párbeszéd Alapítvány" támogatá
sával, de saját kiadásában megjelent „Kard és 
penna" című tanulmánykötete erőteljesen je
lezte ezt. Sok újonnan kiásott életrajzi adatot 
adott közre ugyanis olyan író katonákról, mint 
a tábornokságra eljutott gróf Fekete Jánosról, 
gróf Gvadányi Józsefről, báró Orczy Lőrinc
ről, Báróczy Sándor ezredesről és másokról, 
így a Bessenyei-fivérekről, Batsányi Jánosról, 
de már akkor is főleg Barcsay Ábrahámról, 
elsődlegesen egymáshoz írt leveleik alapján. 

Már fent idézett korábbi művében azt emelte 
ki Egyed Emese, hogy „a penna és a kard nehe
zebben békült össze az 1760-1810 közötti fél év
században," és azt a tudományos szenzációt je
lentő felfedezését is közre adta, hogy erre 
vonatkozóan a Román Állami Nagybányai Le
véltárban, Orczy Lőrinc hagyatékában százhúsz, 
eddig ismeretlen, 1771 és 1804 közt keltezett 
Barcsay-levelet lelt fel. A Magyar Millenium 
Évében a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riumának támogatásával kiadott és a Soros Ala
pítvány támogatásával azóta folytatott újabb 
kutatásokat is tükröző kiadvány alapvetően erre 
a forrásegyüttesre épül. A szerző azonban min
den eddig már közzétett Barcsay-kéziratot, a hő
sével kapcsolatos minden korábbi közleményt és 
a témára vonatkozó tágabb szakirodalomból 
hasznosítható tudományos eredményt bevont 
feldolgozásába. Műve megírásakor azt a vezér
elvet követte, miszerint „Barcsay élete gyakran 

verseiben, leveleiben követhető a legnagyobb 
bizonyossággal." Ebben a szellemben, ahol csak 
teheti, az eredeti szövegeket beszélteti. 

A mű tagolása egyszerű, világos, kezdet
ben az életút fordulatait követi, majd temati
kus. Az első nagyobb egység az erdélyi 
Barcsay-családot, a következő Barcsay Ábra
hám gyermek- és ifjúkorát mutatja be. Ezt 
követi az 1761-65 közti testőrévekkel, majd 
az 1765-90 közti vértes- és dragonyostiszti 
korszakkal foglalkozó rész. A továbbiakban 
az olvasó katonát, majd a költőt, végül az uta
zót mutatja be. Ezután tér rá Egyed Emese a 
szerelem és a házasságkötés témájára, végül a 
politikával kísérletezőről és meghurcoltról, az 
Erdélybe visszavonulóról és önkéntes szám
űzetésbe vonulóról ír. Befejezésül az életrajz 
és az életmű további tisztázást kívánó kérdé
seit sorjáztatja. Monográfiájához gazdag 
jegyzetanyag és bő irodalomjegyzék csatlako
zik, végül, fennmaradt képmás hiányában, hu
szonhét képmelléklet idézi fel az életpálya 
helyszíneit, eseményeit, tanúit, forrástípusait. 

A magyar művelődéstörténet számos terü
letére kiterjedő gazdag mondanivalóból ezúttal 
elsődlegesen a hadtörténész számára különösen 
figyelemreméltót emeljük ki. Az árva protes
táns nemesifjúnak a Magyar Királyi Nemes 
Testőrség létrehozásakor biztosított egyik Hu-
nyad vármegyei helyen történt 176l-es katonai 
pályakezdési lehetősége sorsdöntőnek bizo
nyult. Mindenesetre Barcsayt elsődlegesen nem 
a katonai pálya vonzotta, ahogyan később visz-
szaemlékezett: „Bécsbe [...] az iffiúságnak 
természet szerint való vágyakodása vitt vala." 
Egy másik levele szerint azonban hamar be
csülni tudta az e testületbe való bekerülését, 
„melynek kebelében minden neveltetésemet 
vettem; meg a barátságot is [...] ott esmértem 
elsőbbször". Ezekről az életre szóló, bajtársi 
eredetű baráti kapcsolatokról számos fontos le
vélrészletet közöl a szerző. 

Ötévi testőrszolgálatot követően azután, a 
kezdeti előírás szerint, Barcsaynak is meg kel
lett válnia ettől a testülettől, így 1766-ban ka
tonai szolgálatát a Lipót főherceg vértes-, 
1775-től, átalakítva, dragonyosezredben a test-
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őr-strázsamesterinek megfelelő kapitányi rang
ban folytatta. Akkortól keltezett levelei ezrede 
sok áttelepítéséről és a gyakorlásokkal töltött 
napokról adnak érzékletes képet. Ebből a sor
ból kiemelést érdemel az egysége átszervezésé
re vonatkozó, amikor így ír: „A császárnak 
ezeres hadnagya [az 1. ezredesi svadron kapi
tányának, Z. J.] lenni ugyan szembe tűnő, de a 
paszományos fehér kabátot én tsak szolgaság 
súlyos tzundrájának tartom". Levele további 
részéből kiderül, hogy sokkal inkább szívesen 
huszártisztként folytatta volna katonai pályáját. 

A békeévek után következett a bajor „örö
kösödési" háborúban való részvétel 1778-79-
ben, amelyről ismét sok levél tartalmaz sze
mélyes élmények alapján beszámolót. Hős
tettekre és ezáltal i előléptetésre vágyott, de 
hiába, ahogyan írja: „Én az Elba partjáról tsak 
a füstöt láttam, s irigylettem, hogy nemzetem 
között nem foroghatok énis ollyan veszede
lemben." Csak 1783-ban, huszonkét évi szol
gálat után léptették elő őrnaggyá, és 1787-
ben, az utolsó török háborúban való had
rakeléskor alezredessé Ezúttal módja nyílt ar
ra, hogy bizonyítsa személyes helytállását is, 
ahogy szerényen papírra vetette: „itt a török -
előre ugratok; egy tsoport szakállos vitéz ki
áltani kezdi, hudri! hudri!, hallá! hallá! [...] 
egy fél Esquadront készen tartottam. Köp-
penyeg nyakamból, kardot huzék, s utánnam 
vitézek felkiálték. Bezzeg nem álla meg a 
lármás pogány, [...] s visszafutának azonnal". 

Még nem ért véget a háború, amikor 
Barcsay meglepetésére is, 1790-ben ezredessé 
előléptetve, visszahelyezte a hadvezetés, e 
csapattiszti rangnak megfelelően, a Magyar 
Királyi Nemes Testőrség főhadnagyává. Első 
megbízatása szerint az 1791-92-es erdélyi or
szággyűlés egyik királyi kiküldötte volt. Ak
kor elkapta a politikai érdeklődés, és 1794 
végén saját kérésére megvált a katonai szol
gálattól, szolgálati nyugállományba helyezték 
havi száz forint ellátmánnyal. Mivel a jakobi

nus mozgalomnak nevezett szervezkedésbe 
bekerültek közül többel személyes kapcsolat
ban állt, már a következő évben Bécsben had
bíróság elé állították, de nem tudták rábizo
nyítani a felségsértés vagy összeesküvés 
vádját. Viszont a már javában folyó francia
ellenes első koalíciós háborúra tekintettel az 
alig ötvenhárom esztendős ezredest vissza
rendelték nyugállományából és a Gráci Főhad 
alárendeltségébe helyezve, beosztották lai ál
lomásparancsnoknak. Erre Barcsay azonnal 
hat havi szabadság engedélyezését kérte csa
ládi ügyei elintézésére. Ezt a hadvezetés 
megtagadta, ő mégis Erdélybe távozott, így 
1796 áprilisától szökésben lévőként tartották 
nyilván, elrendelték elfogását, és Grácba szál
lítását. Miután jelentős magyar személyiségek 
közbeléptek, nemcsak előállításától tekintett 
el a hadvezetés, hanem az eljárást egyszerűen 
megszüntetve, semmisnek tekintette reakti-
válását. Ezt követően végleg visszavonult e 
jeles katonaegyéniség a magánéletbe. A ha
dakozás iránti érdeklődését már csak ez a fel
jegyzése őrizte meg: „Nem az a győzedelmes, 
a ki az ütközetben nyertes volt, hanem a ki a 
veszedelmek után hasznos békességet tudott 
szerezni Nemzetének, Hazájának." 

A fent felvillantott részleteket és még 
számos más, Barcsay Ábrahám katonai pá
lyájával kapcsolatos ismeretet is az alapvető
en irodalomtörténeti érdeklődésű Egyed Eme
se ezúttal közzétett újabb kutatásainak 
eredményeként tehetjük magunkévá. Amikor 
a hadtörténelem iránt érdeklődők nevében 
hálás köszönetünket fejezzük ki a szerzőnek, 
a kiadónak és a kiadást lehetővé tévőknek, 
egyúttal kifejezzük reményünket, hogy az író 
katonákkal kapcsolatos kutatásait a szerző to
vább folytatja, és még sok új felismeréssel 
gazdagítja a múlttal foglalkozó diszciplínák, 
köztük a történelemtudomány különböző 
részterületeit. 

Zachar József 
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GEBEI SÁNDOR 

TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI-LENGYEL KAPCSOLATOK 
TÖRTÉNETÉBŐL (16-17. SZÁZAD) 

Acta Academíae Agriensis, Nova Seria, Tom. XXVI, Sectio Históriáé 

(Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2001, 299 o.) 

A középkori magyarság északkeleti irányú 
külkapcsolatainak és az adott térségnek jeles 
kutatója ezúttal nyolc, korábban részben, de 
szétszórtan megjelent tanulmányát adta közre 
önálló kötetben. Ez a hadtörténelem iránt ér
deklődők szamára is rendkívül hasznos döntés 
volt, hiszen valamennyi témafeldolgozás - a 
kor viszonyainak hű tükörképeként - hadi 
múltunkhoz is kötődik. A gondos szerkesztésű 
kötetben a szerző az 1558 és 1657 közti száz 
esztendőre vonatkozó vizsgálatait és alapvető 
megállapításait osztja meg olvasóival, kronoló
giai sorrendben. Ezzel az egy szálra felfűzött 
tanulmányok e mozgalmas korszak egészének 
megértését is jelentős mértékben segítik, holott 
a szerző - alapvető érdeklődésének megfelelő
en - ezúttal az erdélyi-lengyel kapcsolattörté
netet állította középpontba. Mivel pedig ennek 
alapkérdése mindvégig az erdélyi-lengyel per-
szonálunió volt, amely az általános magyar 
köztörténetnek is egyik fontos vonatkozása, ez 
irányban is megkerülhetetlenek Gebei Sándor 
tudományos eredményei. 

Az első tanulmány az 1569-es lublini unió 
eredményeként a Lengyel Királyság és a Lit
ván Nagyfejedelemség egyesítésével létrejött, 
de nem egységesült Nemesi Köztársaság sa
játos állami berendezkedésével ismerteti meg 
az olvasót. Ezután áttér a szabad királyvá
lasztás törvényes biztosításának kérdésére, 
bemutatva a választást előkészítő, a választó 
és a koronázó szejm szerepét. Ebben az ál
lamjogi keretben vizsgálja azután a francia 
Valois-házbeli Henrik lengyel király elszöké
sét követő helyzetet, amely 1576-ban lehetővé 
tette (szilágy)somlyói Báthori István erdélyi 
fejedelem lengyel királyságát az ellenjelöl
tekkel szemben. E vonatkozásban a lengyel
litván belső viszonyokat mindvégig a császári 
és szultáni hatalom, valamint a szomszédos 
államok kapcsolatainak figyelembe vételével 
ábrázolja. Befejezésül felhívja a figyelmet, 
hogy a koronázást követően kibocsátott kirá
lyi kiváltságlevél nem csak a nemesség sar

kalatos jogait ismerte el újólag, hanem ígére
tet tette a Litvániától korábban elszakított 
területek visszaszerzésére is. 

Ez a legutóbbi kérdés vezeti át az olvasót 
a következő tanulmány témájába, amely 
Báthori Istvánnak a már 1558 óta folyt „livón 
háborúba" való bekapcsolódása. Bevezetőként 
a szerző visszatekint azokra a fegyveres küz
delmekre, amelyeket a Balti tenger menti 
Liebau/Liepaja és a Finn-öböl menti Narva köz
ti hosszú partszakasz és főleg a középen elte
rülő Rigai-öböl térségének kisebb-nagyobb 
világi és egyházi birtokegységei, a „livón kon-
föderáltak," az orosz fennhatóság alá tagolás 
ellen folytattak. E folyamat során menekültek 
egyes területek svéd, mások pedig lengyel 
fennhatóság alá, és ez vonta maga után egy
részt Lengyelország oroszellenes háborúba 
bonyolódását, másrészt Litvániával való, már 
említett unióját. A további orosz sikerek és te
rületbetagolások visszafordítására kezdte meg 
1579-ben az erre elkötelezett Báthori István 
IV. Iván orosz cár elleni első hadjáratát, ame
lyet 1581-ig még további kettővel erőteljesen 
és sikeresen folytatott. E harcok részletezése 
képezi a tanulmány valódi mondanivalóját, és 
feltétlenül kiemelendő, hogy Veress Endre 
eddig hasznosítatlan anyaggyűjtésére is épít
ve, Gebei Sándor aprólékos adatszolgáltatás
sal részletesen bemutatja a lengyel király és 
litván nagyfejedelem Nemesi Köztársaságá
nak zsoldjába állt és háborújába bekapcsolt 
erdélyi fejedelemségi hadak jelentős szerepét. 

Újabb fontos hadtörténelmi eseménysoro
zattal kapcsolatos a szerző ezt követően köz
readott újabb tanulmánya. Ez a koalíciós ala
pon és fegyveresen ténylegesen hosszabb, 
illetve rövidebb ideig vívott, de az 1593-1606 
közt és 1683-1699 közti időszakhoz kötött, 
két úgynevezett „tizenötéves" háborút elvá-
lasz+ó időszak közepére eső időben, 1646-48-
ban formálódott oszmánellenes koalíciós kí
sérletet, pontosabban az oszmán hatalommal 
már 1645-ben háborúba keveredett Velence 
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által kezdeményezett, a pápa és a császár tá
mogatta szövetkezésben játszott lengyel-lit
ván, kozák és erdélyi szerepet vizsgálja. Ge
bei Sándor azonos súllyal mutatja be a Wasa-
házbeli IV. Ulászlónak Bogdan Hmelnyickij, 
illetve I. Rákóczi György megnyerésére irá
nyuló diplomáciai kezdeményezéseit, vala
mint az erdélyi fejedelem hadi számvetéseit, 
amelyek során nemcsak jelentős császári tá
mogatást, hanem „a két Oláhország" megnye
rését is megkerülhetetlennek tartotta. Ujabb 
koalíciós háborúra azután IV. Ulászlónak az 
előkészületek során bekövetkezett halála miatt 
végül is nem került ugyan sor, de ezek jelezték 
az erdélyi haderő nemzetközileg elismert súlyát, 
ahogyan a szerző hangsúlyozza 

Ez mutatkozott meg azután II. Rákóczi 
Györgynek a lengyel-litván Nemesi Köztársa
ság 1656-57-es felosztási kísérletében játszott 
szerepe során, amellyel a következő tanulmány 
foglalkozik. A magyar történeti irodalomban e 
rövid, de mégis jelentős eseménysorozattal 
mindeddig nem foglalkoztak súlyának megfe
lelően, ez indokolja a szerző részletes helyzet
ábrázolását. Ennek során a harmincéves háború 
idején a svédektől elszenvedett visszatérő vere
ségeket, ezekből fakadóan Livónia és Elő-
Pomeránia elvesztését, a vazallus Porosz Her
cegségnek a Brandenburgi Választófejedelem
ség részére való átengedési kényszerét emeli 
ki. Ezután részletezi az orosz trónigényről való 
lemondást, a tatárok által támogatott kozákság
gal való sorozatos fegyveres szembekerülést, 
amely három vajdaság Ukrajna néven való au
tonóm egyesülését, majd Oroszországhoz 
csatlakozását és így 1654-ben a korábban a 
lengyel-litván állam részéről elragadott orosz 
területek visszaszerzése érdekében a cár fegy
veres beavatkozását eredményezte. E háború
val kapcsolatosan a szerző hangsúlyozza, hogy 
Kelet-Litvánia, más néven: Fehér-Oroszország 
cári hódoltatása az új svéd uralkodó, a Wittels-
bach-ház pfalz-zweibrückeni ágából származó 
X. Károly Gusztáv fellépését eredményezte, 
aki részesedni akart a zsákmányból, így 1655-
ben szintén a Nemesi Köztársaságra támadt, 
amelynek területei sorra hódoltak előtte, a 
Wasa-házbeli II. János Kázmér király és nagy
fejedelem pedig Sziléziába menekült. Ezt kö
vetően tér rá annak ismertetésére Gebei Sán
dor, hogy 1656-ban nemcsak svédellenes fegy
veres lengyel, illetve litván ellenállás bontako
zott ki, hanem az orosz cár is a svéd király el
len fordult, erre pedig X. Károly Gusztáv 

területfelosztási tervvel lépett elő, amely sze
rint fegyveres támogatás fejében Erdély is ré
szesedett volna a Nemesi Köztársaságból. II. 
Rákóczi György a svédekkel folytatott diplo
máciai tárgyalások idején ajánlatot kapott el
lentétes szövetségkötésre II. János Kázmér len
gyel-litván uralkodótól is. A szerző eleven ké
pet fest tanulmányában az erdélyi fejedelem le
hetőségeiről, megfontolásairól, szerepének fel
értékelődéséről. Rámutat, miként érte el II. Rá
kóczi György, hogy a svéd uralkodó hozzá
járuljon az ő lengyel királyságához, míg a Ne
mesi Köztársaság államférfijai csak fiának, I. 
Rákóczi Ferencnek a majd üressé váló lengyel 
trónra kerülését tudták elfogadni, mindez ho
gyan vezetett az 1656-os svéd-brandenburgi-
erdélyi-moldvai-havasalföldi-zaporozsjei kato
nai szövetséghez. Befejezésül a szerző azt a 
folyamatot mutatja be, ahogyan az e fejlemé
nyekben ellenérdekelt császár, szultán és cár 
nagyhatalmi fellépése, és nem annyira a bekö
vetkező hadi eseménysorozat az erdélyi feje
delem törekvésének kudarcát eredményezte. 

Az 1657-es lengyelországi hadjárattal ma
gával a következő három tanulmány foglalko
zik részletesebben. Az elsőben, Lórántffy Zsu
zsannával kapcsolatosan szólva, elsődlegesen 
II. Rákóczi György és az édesanyja levélvál
tásaiból utóbbi számára ismertté vált, hol len
gyel, hol svéd oldalról érkező diplomáciai 
kezdeményezéseket részletezi. Ez egyértel
műen rávilágít arra, miként döntött az erdélyi 
fejedelem végül is a lengyelellenes koalíció
hoz csatlakozás mellett, és hogyan kelt hadra. 

Gebei Sándor ezt követően adja közre 
terjedelmes tanulmányát, amelyben II. Rá
kóczi György 1657-es lengyelországi hadjá
ratát egészében és összefüggéseiben részlete
sen elemzi. Mondanivalóját az 1654-1686 
közti „kelet-európai harmincéves háború" fo
lyamatába ágyazva adja elő, felidézi a már itt 
is említett előzményeket, a svéd koalícióhoz 
csatlakozás körülményeit. Ezt követően tér rá 
az erdélyi hadak megindulására, a fejedelem 
lengyel földön történő fogadtatására, csapa
tainak a kozákokkal való egyesülésére, a len
gyelek elleni kegyetlen hadviselésre, Krakkó 
elfoglalására, a Királyi Magyarországról ér
kezett küldöttek sikertelen közvetítési kísér
letére. Ehhez csatlakozva önálló alfejezetben 
részletezi a Lengyel-Litván Nemesi Köztársa
ság, a szerző kedvenc lengyel szóhasználatá
val: a Rzeczpospolita Béccsel egyeztetett dip
lomáciai lépéseit, követeinek Konstantina-
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polyban a szultán, Bahcsiszerájban a tatár 
kán, Moszkvában a cár, Csigirinben a kozák 
hetmanok tanácsa képviselőivel való tanács
kozásait. Visszatérve a hadieseményekhez, csa
ták nélküli hadjáratként elemezve, azt emeli 
ki a szerző, hogy II. Rákóczi György az 
önálló kezdeményezést kerülve, a svédekkel 
történő egyesüléstől várta sikereit. Ez azon
ban elmaradt, mivel a lengyelek csatavállalás 
helyett egyre keletebbre húzódtak, Litvániába 
érve pedig, egyre élesebb súrlódások kelet
keztek a szövetséges erdélyi és kozák hadve
zetés között, Breszt, de főleg Varsó kapitulá
cióját követően pedig az erdélyi és a svéd 
uralkodó között is. A tanulmány a hadjárat 
zárószakaszával kapcsolatosan elsőként a kül
ső változásokra utal: a svéd király hadainak 
Poroszország megtartása érdekében való kü
lönválására, az I. Lipót részéről magyar ki
rályként a lengyel királynak nyújtott fegyve
res segítségre, lengyel hadaknak a Partiumba 
való betörésére, IV. Mehmed szultánnak II. 
Rákóczi Györgyhöz intézett erélyes, vissza
rendelő levelére, a mindebből fakadó erdélyi 
nyugtalanságokra. Kiemeli a szerző, hogy 
mindez és a háborús cél elérésének hiánya 
együttesen ösztönözte a keleti szövetségesei
vel magára maradt, de már a kozák vezetéssel 
is szembekerült erdélyi fejedelmet a lengye
lekkel való kapcsolatkeresésre és a hazatérési 
kísérletre. A visszavonulás, a Visztulán való 
átkelés nehézségei, a déli útvonal lezártsága 
miatti kényszerű kelet felé fordulás, a len
gyelek állandó üldözése miatti utánpótlás
hiány, végül a hazatérést lehetővé tévő, a len
gyelekkel kötött, kapitulációval felérő meg
állapodás, II. Rákóczi György közvetlen kísé
retével való hazamenekülése, az erdélyi 
seregek tatár fogságba esése körülményeinek 
bemutatásával zárja Gebei Sándor az ese
ménytörténeti feldolgozást, majd ezekhez 
csatolja a hadtörténészek számára is figyelem
re méltó következtetéseit. 

A felidézett előbbi hosszú tanulmány jobb 
megértését segíti, hogy önálló dolgozatként a 
szerző közzétette II. Rákóczi György 1657-es 
hadi „itineráriumát", vagyis a hadjárat útleírá
sát. Ebben január 5-től augusztus 21-ig bezá
rólag a fejedelem minden ismertté vált tetté
nek időpontját és helyszínét, elsődlegesen 
szálláshelyeit adja meg. Ehhez csatol még egy 
táblázatot is, amelyben szembesíti Eryk 
Dahlberg svéd királyi szállásmesternek azt a 
felsorolását, amely ez időre vonatkozóan va

lamennyi települést adja meg, amelyen X. 
Károly Gusztáv e hadjáratban megfordult, 
azokkal, amelyeken az erdélyi fejedelem tar
tózkodott. 

A kötet zárótanulmánya mintegy össze
foglaló áttekintést ad az erdélyi fejedelmek és 
a lengyel trón kapcsolatairól. Gebei Sándor 
először Báthori István lengyel trónra jutásá
nak körülményeit idézi fel. Ezt követően a 
Wasa-házbeli III. Zsigmond lengyel királysá
ga alatt az Erdélyi Fejedelemséghez fűződő 
kapcsolatokat, különösen az uralmával elége
detlen lengyel uraknak azt a törekvését rész
letezi, amely Bocskai István, majd Báthori 
Gábor királyságát célozta. Ehhez kapcsolód
va, a Habsburg-pártiságból fakadó, Bethlen 
Gábornak a harmincéves háborúban történt 
Habsburg-ellenes hadrakelését követő, Erdély 
ellen irányuló lengyel politikát, illetve a len
gyel trónra meghívására irányuló litván kez
deményezést mutatja be. A továbbiakban I. és 
II. Rákóczi György lengyel kapcsolatai közül 
elsőként a IV. Ulászló által kezdeményezett, 
oszmánellenes háborút célzó lengyel—mold
vai-erdélyi szövetségben az előbbinek szánt 
szerepet, majd a lengyel király halála utáni 
utódjelöltségét, a királyválasztási folyamat 
alatt bekövetkezett halála után pedig az utód
jelöltségnek, hasonnevű idősebb fia fejede
lemségére tekintettel, ifjabb fiára, Rákóczi 
Zsigmondra való átvitelét részletezi. Befeje
zésül II. Rákóczi Györgynek a svéd-lengyel 
háborúba való bekapcsolódása, lengyel király 
törekvése körülményeit idézi fel. 

A rövid tartalmi ismrtetőkkel kívántuk 
nyomatékossá tenni állításunkat: minden, a 
hadtörténelem iránt (is) érdeklődő olvasó bő
séges, eddig ilyen formában nem birtokolt 
vagy e kötet ismerete nélkül nehezen hozzá
férhető tudásra tehet szert nemzeti múltunk 
egy mozgalmas korszakával kapcsolatosan. A 
kutató ugyanakkor örömmel fedezheti fel, 
hogy a kötet végére külön kiemelt, gazdag to
vábbvezető magyar, de főleg idegen nyelve
ken megjelent irodalmat tartalmazó jegyzék, 
és - ami még ennél is fontosabb - az egyes 
tanulmányok új tudományos eredményeit 
alátámasztó, azokhoz csatlakozó, tiszteletre 
méltó mennyiségű és mélységű hivatkozás
jegyzék segíti egyes részletkérdések további 
tanulmányozásában. E tekintetben feltétlenül 
külön kell szólni, hogy a szerző a térségre vo
natkozó, legkülönbözőbb országokban kiadott 
latin, magyar, német, francia, orosz, ukrán 
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nyelvű forrásgyűjteményeket és ezeken túl 
számos levéltár állagait tanulmányozva jutott 
el eddigi felületes állítások pontosításához, 
kiegészítéséhez, megcáfolásához, de főleg 
számos új felismerés megfogalmazásához. 
Gebei Sándor tudományos gondosságát jelzi 
még az is, hogy megadja egyes, itt közölt ta-

Eörsi László a hozzá legközelebb álló mű
fajban, a mikrotörténetírásban a csúcsok kö
zelébe érkezett. Jogi metaforával élve és Déry 
Tibor emlékiratának előjelét módosítva ítélet 
született, amely perújítással aligha lesz tá
madható. A szerző - olykor filológiai eszkö
zökkel - egyéni sorsok ezreit bontja ki. Ku
tatásainak mindvégig ura marad, információit 
akár a churchilli frázis marasztalhatta gátak 
közé az árterületekre: legfőbb bíránk az ér
telmünk legyen. 

Szóljon a szerző: „[...] a fegyveres felke
lést a fegyveres csoportok, ezek között is a 
VIII. kerületi csoportok aspektusából vizs
gáljuk. E közösségeknek [...] amellett, hogy a 
forradalmat szolgálták, önálló céljuk is volt, 
vezetőiket különféle ambíciók vezérelték, a 
»srácok« is különböző indítékokból vállalták 
a kockázatot [...] a felkelő csoportok nem 
közszereplőkből álltak, történetüknek van egy 
sajátos, a résztvevők szemszögéből felfogható 
aspektusa, amely csak részben értelmezhető a 
nagypolitikai dimenziókban felfogott nagy
betűs Történelem összefüggésében." 

Eörsi László forráshierarchiája több mint 
ars historica, akár eredőként is értelmezhető: 
„...nagyrészben a kádárista büntetőeljárások 
során keletkezett periratokra, ezek közül is 
főleg a kihallgatási jegyzőkönyvekre, önvallo-
másásokra támaszkodtam. Sajnálatos módon a 
szóbeli közlések, memoárok állításainak nagy 
része valótlannnak bizonyult." 

nulmányai pontos első megjelenési helyét, to
vábbá a szereplő földrajzi nevek idegen nyel
vű változatait is tartalmazó magyarázó jegy
zéket, annotált személynév-mutatót csatol a 
kötetben szereplő tanulmányokhoz. 

Zachar József 

A kérdést azonban a recenzens kissé ösz-
szetettebbként látja, mert a szerző által hasz
nált források többségének is van oral hi story-s 
jellege, amely azonban már a nyomozati, 
ügyészi, vagy akár bírósági szakaszban - po
litikai tartalommal is - a jogalkalmazás esz
közeivel kapott összevetést. Természetesen 
nem hagyható el a vallomástevők pozíciója: 
döntő hányaduk tisztában volt azzal, mit 
mondanak és kiknek. 

A szerző egy könyvben kettőt írt: szöveget 
és lábjegyzetet. Ám nem diszharmónia, in
kább rendező elv keletkezett. A recenzens 
némi nosztalgiával emlékezik fiatal adjunktu
si éveire, amikor egy Brunner nevű német jog
történész művét olvasva szinte három-négy 
könyvet kellett figyelemmel kísérnie, mert a 
szerző a lábjegyzeteit is lábjegyzetelte. Elré
misztő példánkra - utaltunk már erre - nem 
Eörsi László könyve figyelmeztetett. 

Amikor a recenzens a szerző fontosabb 
kutatási eredményeit válogatja, feltétlenül 
utalnia kell arra, hogy „...a felkelők az alsó 
társadalmi rétegekből jöttek [...] túlnyomó 
többségében nem azért, mert osztályidegen
nek találtattak a Rákosi-érában, hanem mert 
apjuk is kétkezi munkás, vagy paraszt volt 
[...] tíz fegyveres közül kilenc fizikai munká
ból élt. E sor folytatható azzal, hogy a szerző 
igen jól látja a politikai nézetekből és a men
talitásból fakadó ellentétek során keletkező 
események összefüggéshalmazát. 

EÖRSI LÁSZLÓ 

CORVINISTÁK, 1956 

A VIII. kerület fegyveres csoportjai 

(1956-os Intézet, Budapest, 2001. 648 o.) 
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Az is említendőnek tűnik, hogy „[...] a har
cok befejeztével tömegesen jelentkeztek az 
emberek, hogy részt vegyenek a rend fenn
tartásában. A fegyveres csoportokhoz való 
csatlakozás immár lényegesen csekélyebb ve
széllyel járt, amellett, a szovjet haderő ekkor 
már nem fenyegetett (legalábbis átmenetileg), 
a kormányzat is elősegítette a jelentkezést. 
Mindez általában kedvezőtlen változásokat 
idézet elő a csoportok összetételében. Termé
szetesen az újonnan csatlakozók között is 
nagyszámban akadtak jóakaratú, tisztességes 
emberek, ám kétségtelenül megszaporodott 
azoknak a száma, akik valamiféle karriervágy
ból, egyéni érdekek érvényesítéséért csatla
koztak a felkelőkhöz." 

Végül még egy kiemelés november 4-éről: 
„[...] a Corvin vezetése elutasította a harc nél
küli fegyverletételt, de határozatlannak, tanács
talannak mutatkozott. Ez átragadt a nemzet
őrök többségére is. Az októberi intervenció 
idején, amikor a felkelő szervezettség dolgában 
még a legminimálisabb szinten sem álltak, lé
nyegesen határozatabbaknak, elszántabbaknak 
mutatkoztak." Bár ennek teljes motívumrend
szerét nem fejthette ki, amire utal - „[...] nem 
láthatták, hogy a szovjet vezetés a korábbinál is 
számottevően ütőképesebb haderőt vezényelt a 
fővárosba" - nem csupán felderítéstörténet. 

Az viszont már staccatóként hat, amikor a 
szerző a Maléter-Pongrátz ellentét megnyilvá
nulásait, és annak okait vizsgálja. Akkor is, ha 
inkább elképzelésekkel, mint tervekkel számol, 
amelyeket kronológiailag is ellenpontoz. 

E sorok írója privát szemtelenségnek tartja 
saját megjegyzését, amikor Cowley ezredes, a 
budapesti brit katonai attasé nevének említé
sénél - Maléterrel kapcsolatban - kérdést tesz 
fel a szerzőnek: nem lehetett volna-e utána
járni Londonban annak, mit jelentett és mikor 
főnökeinek az ezredes. 

Nem csak elfogadható, de új kutatási ered
ményként is értelmezhető Eörsi Lászlónak az 
a megállapítása, hogy „[...] Budapesten - és 
különösen a VIII. kerületben - létrejöttek 
olyan nemzetőrcsoportok is, amelyek létreho
zásában, tevékenységében fontos szerep jutott 
a katonáknak, rendőröknek, pártfunkcionári
usoknak, akik az októberi harcok idején még 
gyakorlatilag a szovjet csapatok oldalán álltak 
[...] többsége igyekezett fékezni a civil nem
zetőrök radikalizmusát. A politikai változást 
kockázatosabbnak tartották, törekvésük arra 

irányult, hogy a lehető legcsekélyebb felfor
dulás árán menjen végbe a konszolidáció. Túl
nyomó részük november 4-e után nem pró
bálkozott az ellenállásnak egyetlen formájával 
sem, sőt inkább a régi-új hatalom mellé állt". 
A kérdőjel pedig: mennyire egységes, homo
gén volt-e ez a csoportkavalkád, vagy tovább 
osztható? Ez utóbbira a szerző válaszolt is, 
kérdőjelünket némileg megkérdőjelezve. 

A recenzens - inkább liturgiailag, mint ká-
nonjogilag - az ördög ügyvédjének szerepére 
is kötelezett. Ezt főként a szerző néhány had
történeti bizonytalansága teszi lehetővé. 

Azt viszont már egy korábbi müvéről, a 
Ferencváros 7956-ról leírta a bíráló, hogy a 
szerző történészként inkább alkalmas jogász-
kodásra, mintha jogász lenne. 

Ám nézzünk inkább egy kis hadtörténetet. 
Amikor Eörsi László úgy véli, hogy - október 
23-24-éről van szó - „[...] a fegyvereseknek 
sikerült megállítaniuk a bevonuló szovjet csa
patokat," a ma már könnyen kinyomozható 
adatok alapján megállapíthatjuk: a szerző kis
sé naiv. Itt a mérhetőeket a kevésbé mérhetők
kel vetette össze. Az érkezők alig követhető pa
rancsokkal jöttek, a feladatra nem voltak fel
készítve. 

Nem jelentős, hogy „[...] az életrajzok sze
rint két résztvevő múltját SS tagság terhelte, 
mások magyar elitalakulatban harcoltak a má
sodik világháború végóráiban is" - nyilván e 
könyv olvasói nem különösebben kíváncsiak 
a magyar SS és a magyarországi SS felállítású 
SS hadosztályokra és alakulatokra, de az ún. 
Vannay-zászlóaljra sem. 

Amit a szerző ír - „[...] a kézifegyverek 
ugyanazok voltak mint mások: ívtáras és dob
táras géppisztolyok, puskák pisztolyok", azt 
Laurenszky Ernő kiadott képgyűjteménye is 
igazolhatja. Szó sem volt Nyugatról hozott, 
vagy küldött fegyverekről. 

A november 4-ét követően keletkezett, fő
leg Maiéter Pállal kapcsolatos álhírek között is 
említést érdemel, hogy „[...] Moszkvát reggel 
óta bombázzák, ki kell tartani, amig az ENSZ-
csapatok ideérkeznek." Mindez könnyen ki
egészíthető azzal, hogy egyesek számoltak: 
hány óra alatt érhet Kéthly Anna New Yorkba. 

Elismerés illeti a szerzőt az életrajzokért. 
Idő- és munkaigényes vállalkozása több mint 
függelék - adalékokkal szolgál a forradalom 
elő- és utótörténetéhez is. 

Vargyai Gyula 
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BERTRAND MICHAEL BUCHMANN 

OSTERREICH UND DAS OSMANISCHE REICH 
Eine bilaterale Geschichte 

(WUV-Universitätsverlag. Wien, 1999. 286 o.) 

Az egyszerű kiállítású kötet szerzője a bé
csi egyetemen docense, ahol történelmet ok
tat. Buchmann nem kisebb dologra vállalko
zott, mint hogy felvázolja a XIII. századtól a 
XX. század első feléig egymás szomszédsá
gában létező soknemzetiségű Oszmán és 
Habsburg-birodalom történetét - melyek hol 
békében, hol egymással háborúzva éltek 
együtt Európa központi és délkeleti régiójá
ban - , kiemelve a közös kapcsolódási ponto
kat, rekonstruálva a változatos kapcsolatokat, 
amelyek összekötötték illetőleg elválasztották 
a két impériumot. Többet nem is vállalhatott 
fel a mű írója, hiszen már csak a terjedelmi 
korlátok miatt sem bocsátkozhatott mélyre
ható elemzésekbe. 

Az általa alkalmazott módszer is figye
lemreméltó: párhuzamos történelmet ír. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy-egy alfeje
zeten belül néhány bekezdést az osztrák, majd 
néhányat az oszmán történelmi események, 
csomópontok felvázolásának, rövid elemzé
sének szentel. Ez kitűnő lehetőséget teremt ar
ra, hogy a kronológia sorrendjében haladva a 
párhuzamokat kiemelje, de ugyanakkor alá
húzza a különbségeket is a két egykorvolt bi
rodalom életében. Mindez olvasmányos stí
lussal párosul. A kötetet irodalomjegyzék, a 
Habsburg valamint az oszmán uralkodókat 
időrendben felsoroló táblázat, ezenkívül az 
Oszmán-birodalom kiterjedését a XVII. szá
zad elején bemutató ábra egészíti ki. 

A bevezetőben Buchmann összefoglalja, 
hogy általánosságban milyen hatást gyako
roltak az osztrákokra az oszmánok. Ezek kö
zött említi a német nyelvben megtalálható tö
rök eredetű szavakat, megtudjuk milyen 
ellenségkép rajzolódott ki az oszmánokról a 
népdalokban, milyen hatással voltak a zenei 
életre (pl. az operák témaválasztásában is tet
ten érhető ez), több növényt, virágot tőlük 
vettek át, ezenkívül megvilágítja hogyan ha
tott az egykori határ közelében elhelyezkedő 
települések szerkezetére az állandó török ve
szély. Megállapítja, hogy az oszmán fenye
getés nélkül Ausztria története - mint aho

gyan Közép-Kelet-Európáé is - valószínűleg 
másképpen alakult volna, s talán nem vált 
volna nagyhatalommá. 

Az első fejezet a középkort tárgyalja egé
szen a XV. század közepéig. A szeldzsuk, 
majd az azt követő oszmán dinasztia felívelé
sét, illetve a Babenberg és a Habsburg-di
nasztia megjelenését állítja párhuzamba. Rész
letezi az első szultán, I. Murát, illetőleg az el
ső osztrák főherceg, IV. Rudolf ténykedését, 
életútját. Megtudhatjuk, hogy a keresztes ha
dak 1396-ban Nikápolynál bekövetkezett ve
reségét követően az oszmánok első ízben tör
tek be osztrák területre, nevezetesen Stá
jerországba. 

A második témaegységben az átmeneti 
korról és az új korszak fordulójáról van szó, 
Konstantinápoly 1453-as oszmán elfoglalá
sától kezdve az 1520-as évekig. Bemutatja a 
két birodalom állami rendjét és társadalmi be
rendezkedését. Természetesen - és ezt a ké
sőbbiekben is megteszi - felsorolja a kor
szakban egymást követő uralkodókat. 

Figyelemreméltó, hogy Korvin Mátyás ki
rályunkat nagy humanista uralkodóként állítja 
be, aki uralkodása végén Bécsből kormá
nyozta Magyarországot. Felsorolja a korszak
ban a török uralom ellen lezajlott balkáni fel
keléseket, valamint a Habsburg-birodalomban 
végbement parasztfelkeléseket. 

A harmadik fejezet a koraújkort tárgyalja. 
Ismerteti II. Szulejmán és I. Ferdinánd állam
háztartási reformjait, ír a mohácsi csatáról és 
annak következményeiről, ennek kapcsán 
részletezi az oszmán és a Habsburg hadsereg 
felépítését. Részletesen bemutatja Bécs 1529-
es első török körülzárását és ostromát, foglal
kozik Kőszeg 1532-es ostromával és a védők 
hősiességével. A „Confin"-nak nevezett Habs
burg katonai határőrvidék keletkezéséről is 
megismerhetünk néhány eddig ismeretlen 
részletet. Végül Magyarország három részre 
szakadásáról, az 1566-os szigetvári hadjárat
ról tudhatunk meg többet. 

A negyedik nagy témakör az ellenrefor
máció és a török háborúk időszakát taglalja. 
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Ismerteti a XVI. században a török, illetve a 
nyugati társadalmakban végbement változá
sokat. Foglalkozik a tizenötéves háborúval és 
az azt lezáró, 1606-ban megkötött zsitvatoroki 
békével, a Bocskay-felkeléssel, a harmincéves 
háború főbb eseményeivel, az 1663-64-es tö
rök hadjárattal és a vasvári békével. Felsorolja 
a Thököly-felkelés főbb történéseit. Részlete
zi a törökök 1683-as Bécs elleni támadását, a 
város 60 napos ostromát, és felszabadítását a 
császári seregek valamint Sobieski János len
gyel király csapatai által. 

Az ötödik fejezet témája a kabinetháborúk 
és a nagyhatalmi politika. Folyamatában mu
tatja be Magyarország felszabadítását a török 
uralom alól az 1699-ben megkötött karlócai 
békéig. Szól a Habsburg-birodalomnak a nyu
gati és keleti végeken egyidejűleg vívott har
cáról: az 1701-1714 közötti spanyol örökösö
dési háborúról és a II. Rákóczi Ferenc vezette 
kuruc szabadságharcról. Elemzi az oszmán bi
rodalom gazdasági, politikai, katonai helyze
tét 1700 után, ugyanezt teszi Ausztriával IV. 
Károly császár uralkodása idején. Bemutatja a 
törökök ellen vívott háborúkat: az 1716-18-
ast, amikor Savoyai Jenő vezette győzelemre 
a császáriakat, illetve az 1737-39-est, amelyet 
a törökök nyertek meg. Felvázolja a katonai 
határőrvidék megreformálására tett császári 
erőfeszítéseket. Vizsgálja Mária Terézia és II. 
József abszolutizmusát és reformjait, ismerteti 
az általuk vezetett kisebb háborúkat. Foglal
kozik az 1788-1791 között vívott és a 
szisztovói béke megkötésével lezárult utolsó 
törökök elleni háborúval, amely után békés
nek mondható viszony alakult ki a két biro
dalom között. 

A hatodik nagy témaegység Ausztriát és a 
„Boszporusz beteg emberé"-t állítja szembe. 
Elemzi a XIX. század első évtizedeinek bel-
és külpolitikai viszonyait. Bemutatja, Ausztria 
hogyan vált a kontinens politikáját alakító öt 
nagyhatalom egyikévé a napóleoni háborúk 
után, és ott milyen modernizációs folyamatok 
mentek végbe. Leírja II. Mahmut szultán 
1839-ig végrehajtott mélyreható reformjait. 
Láttatja az oszmán birodalom lassú bomlását 
is, amelynek egyik megnyilvánulása a biro
dalom peremén élő népek önállósulása volt: 
Szerbia 1812-ben, Görögország 1829-ben 
vívta ki függetlenségét. Érdekességként meg
említi, hogy az első görög király német ural
kodócsaládból került ki, ezt a hagyományt a 
török uralom alól később függetlenné váló 

balkáni államok is folytatták. Kiemeli, hogy 
1840-ben az osztrákok, brit-török szövetség
ben a Muhamed Ali egyiptomi uralkodó ellen 
vívott szíriai hadjáratban hadihajókkal vettek 
részt. 

Taglalja az 1848-49-es év eseményeit a 
Habsburg-birodalomban. Kevésbé köztudott, 
hogy a szabadságharc bukása után több ma
gyar emigráns a török szultán szolgálatába 
állt, így Bem József is, aki végül Aleppo 
kormányzói tisztét töltötte be 1850-ben bekö
vetkezett haláláig. 

Összehasonlítja a két soknemzetiségű bi
rodalom gazdaságát, társadalmát az 1850-es 
években. Az neoabszolutista módszerekkel 
uralkodó I. Ferenc József a krími háború ide
jén Ausztria fegyveres semlegességét prokla
málta, de 1854-ben kihasználva a lehetőséget, 
katonailag megszállta a dunai román fejede
lemségeket, ez a megszállás azonban csak 
1857 tavaszáig tartott. 

Felvázolja a kiegyezéssel létrejött Oszt
rák-Magyar Monarchia állami és társadalmi 
berendezkedését, az oszmán birodalom gyen
gülésének okait, a korszakban elszenvedett te
rületi visszaszorulását, pl. Románia elvesztése 
1866-ban. Röviden ismerteti Bosznia-Herceg
ovina 1878-as osztrák-magyar okkupációját, 
bemutatja a két tartomány gazdasági fejlődé
sét a dunai birodalom fennhatósága alatt. 

A hetedik fejezet a nagyhatalmak kon
certje és a két birodalom vége címet viseli. 
Először is bemutatja a két impérium 1900 kö
rüli bel- és külpolitikai helyzetét, itt kitér a tö
rök fennhatóság alatti területek fokozatos ösz-
szezsugorodására, a peremvidékek elveszté
sére, az örmény kérdés bonyolultságára. 
Megismerhetjük a Monarchia szövetségi po
litikáját a XIX. század második felében. Kitér 
az 1897-98-as krétai-válság eseményeire, 
amikor az európai nagyhatalmak közösen 
avatkoztak be a törökök oldalán a görögök 
ellenében. Részleteket tudhatunk meg a török 
közigazgatást és csendőrséget Macedóniában 
átszervező reformmisszióról 1903-1908 kö
zött, amelyben osztrák-magyar, orosz és nyu
gat-európai katonatisztek vettek részt. 

Elemzi a két birodalom között 1908-1909-
ben Bosznia-Hercegovina bekebelezése nyo
mán kialakult annexiós krízist, megvilágítva az 
események politikai hátterét. Az 1909. február 
26-án kötött szerződés értelmében a Porta meg
felelő pénzbeli kártalanítás ellenében lemon
dott a két tartományról a Monarchia javára. 
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Felvázolja a törököket jelentősen meg
gyöngítő 1911-12-es olasz-török háború, majd 
a félsziget térképét 1912-13-ban újrarendező 
két Balkán-háború eseményeit, a német és az 
osztrák-magyar befolyás erősödését a török 
hadseregben. 

Hangsúlyozza, hogy az első világháború 
Ausztria-Magyarország és az Oszmán Biro
dalom számára élethalálharc volt, hiszen 
mindkettő fennmaradásáért küzdött. Bemu
tatja a Monarchia veszteségeit, hadicéljait, 
szól a török frontokon harcoló több ezer fős 
katonai kontingenséről. Felsorolja, mely had
színtereken és milyen veszteséggel küzdöttek 
török katonák, megemlíti az örmények kiirtá
sát a háború alatt. Elemzi mindkét birodalom 
katonai vereségének és széthullásának okait. 

Érdekességeket tudhatunk meg a világégés 
után a győztes antanthatalmak által az új 
Ausztriára kényszerített St. Germain-i, illetve 
a Törökországra erőltetett Sévres-i békedik
tátumról, valamint az ezek következtében ki
alakult új határokról. A sévresi rendelkezéseit 

az 1923-ban Lausanne-ban kötött béke módo
sította. Rövid kitekintést kapunk a két köztár
saság kapcsolatairól egészen 1938-ig, vala
mint a Kemal Atatürk által véghezvitt török 
modernizációról. 

Az utószóban a szerző a két állam érintke
zési pontjaira irányítja rá a figyelmet, egy-egy 
történelmi példával támasztva alá mondani
valóját. 

Összességében modern szemléletű, alapos, 
de hangsúlyozottan összefoglaló-rendszerező 
munka született Buchmann tollából. A művet 
számunkra elsősorban a benne található sok 
magyar vonatkozás teszi érdekessé és aktuá
lissá, melyeket a szerző tárgyilagosan ismer
tet. Természetesen az egyes korszakok vizs
gálatánál a munka megállapításait más 
irodalommal is célszerű kiegészíteni. 

A kötetet mindenekelőtt a diplomácia és 
politikatörténettel, valamint az oszmán-török 
kapcsolatokkal foglalkozó történész kollégák 
figyelmébe ajánlom. 

Ballá Tibor 
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KRONIKA 

BALLA TIBOR 

KATONAI KONFLIKTUSOK ÉS XX. SZÁZADI GEOPOLITIKA 
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXVII. kongresszusa, 

Athén, 2001. augusztus 19 - augusztus 25. 

A minden évben megrendezésre kerülő 
nemzetközi kongresszus ebben az évben a gö
rög fővárosban zajlott le, házigazdája a Görög 
Hadtörténelmi Bizottság volt. 

A tudományos tanácskozásnak a Divani 
Caravel Hotel, Athén egyik legelegánsabb 
szállodája adott otthont. A konferencia alkal
mából jelentették meg a szervezők a Review 
of Military History című folyóirat 200l-es, 
román-görög együttműködésben elkészült, a 
keleti kérdéssel, a Balkán 1800-1923 közötti 
történetével foglalkozó különszámát. 

A megnyitó ülésre augusztus 20-án reggel 
került sor. Elsőként Prof. Dr. Joannis Loucas, 
a Görög és egyben a Nemzetközi Hadtörténel
mi Bizottság tagja emelkedett szólásra, majd 
Apostolos Tsochatzopoulos, görög védelmi mi
niszter görögül elmondott köszöntője követke
zett, amelyben a NATO, illetve ezen belül Gö
rögország biztonságpolitikájáról beszélt, kie
melve az ország balkáni régióban betöltött sta
bilizáló szerepét. Ezután Prof. Dr. Luc de Vos-
nak a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság el
nökének, majd Joannis Kakoudakis altábor
nagynak, a Görög Hadtörténelmi Bizottság el
nökének köszöntője hangzott el. Mindannyian 
üdvözölték a résztvevőket, és örömüknek adtak 
hangot, hogy a görög házigazdák meghívására 
újra együtt lehet a hadtörténészek nemzetközi 
családja, továbbá reményüket fejezték ki, hogy 
a kongresszus munkája sikeres lesz. 

A tudományos konferencia angol, francia, 
görög nyelvű szinkrontolmácsolással zajlott. 
A munka másfél-kétórás üléseken folyt, ame
lyeket szünetek szakítottak meg. 

Az első szekció (elnöke a svájci Adrien 
Tschumy tábornok volt) első előadását Prof. 
Dr. Joannis Loucas tartotta görögül. Rövid tör
téneti áttekintést adott a geopolitika fogalmá
nak változásáról, fejlődéséről, összegezte an
nak gazdasági, politikai, stratégiai összetevőit. 

A földrajzi fekvés politikára gyakorolt befo
lyását emelte ki, az európai geopolitikai isko
lák XX. századi történésekre tett hatását is
mertette röviden, végül felsorolta azok jele
sebb európai képviselőit. 

Prof. Dr. Hervé Coutau-Begaríe (Franciaor
szág) francia nyelvű előadásában áttekintette a 
XX. század első felében Európában (német, 
olasz, spanyol, portugál, francia stb.), valamint 
az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában, 
Japánban létező geopolitikai iskolákat. A tulaj
donképpen napjainkig egzisztáló iskolák neve
sebb képviselőit is említette. Kitért a legjelen
tősebb francia teoretikus, a korábban baloldali 
Yves Lacoste személyére. Ugy vélte, hogy a 
földrajzi adottságok a legbiztosabb és legfonto
sabb összetevői a geopolitikának. 

Derek Christian Engelberts százados (Svájc) 
francia nyelvű referátumában a földrajz és a 
történelem kapcsolatáról, összefüggéseiről 
szólt az iskolai tanítás során. Felvázolta a geo
politikának a történelem és a földrajz oktatá
sában betöltött szerepét a XIX. század óta. 
Véleménye szerint meghatározó a tanár és a di
ák viszonya, hiszen ez később, felnőttkorban 
kihat az egykori diákok nézeteire. 

A szünet utáni második szekcióban a né
met Jörg Duppler kapitány elnökölt. Dr. Gun-
nar Aselius (Svédország) angol nyelvű elő
adásában Rudolf Kjellénről, a svéd geopoliti
ka megalapítójáról beszélt, 1922-ben bekö
vetkezett haláláig kísérte végig életútját. 
Ismertette Kjellén tanainak fokozatos kialaku
lását, aki természetesen Svédország vezető 
szerepét hangsúlyozta Skandináviában. Rész
leteket tudhattunk meg arról, Kjellén hogyan 
értékelte az északi féltekén elhelyezkedő 
egyes európai és tengerentúli nagyhatalmakat 
geopolitikai szempontból. 

Prof. Dr. Michael Sheehan (Nagy-Britan
nia) Halford Mackinder, a brit geopolitika 
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egyik jeles mai képviselőjének életútjáról, geo
politikai nézeteinek kialakulásáról és fejlődé
séről tartott angol nyelvű előadást. Bemutatta, 
hogy Mackinder szerint a politikát hogyan be
folyásolják a földrajzi és történelmi változá
sok, valamint a technológiai-technikai válto
zások milyen hatással vannak a szárazföldi 
haderőre. Történelmi példákon keresztül mu
tatta be, hogy a teoretikus szerint az egyes ál
lamok hogyan váltak nagyhatalommá. 

A német nemzetiségű, de Japánban poszt
graduális tanulmányokat és kutatásokat foly
tató Christian Spang angol nyelven elmondott 
előadásában Karl Haushofer, a német geopo
litika atyjának a német és a japán katonai 
doktrínára gyakorolt hatását ismertette. Felvá
zolta életútját, szólt a két világháború közötti 
időszakban betöltött szerepéről, arról, hogyan 
befolyásolta könyve Hitlert a Japánhoz való 
közeledésben. Említést tett a Wehrmacht tá
bornokaihoz, a német politikai döntéshozók
hoz fűződő kapcsolatairól. Megtudtuk, japán
ra fordításuk után a Felkelő Nap országában 
kedvezően fogadták műveit. 

Dr. Jean-Michel Sterkendries őrnagy (Bel
gium) francia nyelvű referátumában a belga te
rületek geopolitikai helyzetének változását is
mertette az évszázadok során. Kimerítő elem
zést adott az ország franciákhoz, németekhez, 
britekhez fűződő viszonyának változásairól, az 
első, illetve a második világháború előtt a né
metek ellen kiépített erődrendszerekről, a né
met támadás elleni belga védelmi tervekről. 
Beszélt az ország második világháború utáni 
együttműködéséről Hollandiával és Luxem
burggal, a NATO 1949-es megalakulása utáni 
szerepéről a szövetségen belül, a belga politikai 
érdekszférákról a hidegháború idején. 

Pétre Otu ezredes (Románia) a román ge
opolitikai iskoláról tartott előadást francia 
nyelven. Felsorolta annak ismertebb képvise
lőit, e teoretikusok főbb elképzeléseit. Ezen 
elméleteket részben meghatározták a második 
világháborúban Németországhoz fűződő kap
csolatok. Megtudhattuk, hogy főleg a Fekete
tenger medencéjének és a Balkán-félsziget 
stratégiai helyzetének és jövőjének kérdése 
állt a román „geopolitikusok" érdeklődése kö
zéppontjában. 

Az első napon az időbeli csúszás miatt nem 
került sor vitára az egyes szekcióülések után. 

A konferencia második napján, augusztus 
21-én a harmadik szekcióülés elnöke Dr. Luiz 
Paulo Macedo Carvalho ezredes (Brazília) volt. 

Első előadóként Prof. Dr. Philippe Boulanger 
(Franciaország) tartotta meg előadását francia 
nyelven, a francia geopolitika 1870 és 1940 
közötti változásairól. Kihangsúlyozta, milyen 
fontos befolyással bírnak a földrajzi adottsá
gok a hadászatra és a harcászatra. Kiemelte a 
katonai térképészet fontosságát, említette, 
hogy a francia katonai topográfiai szolgálat 
csak az első világháború előtt fejlődött jelen
tősebben. Ismertette annak szervezetét és te
vékenységét az első világháborúban. Felso
rolta a francia katonai térképészek legjelen
tősebb képviselőit. 

Adrien Tschumy tábornok (Svájc) francia 
nyelvű előadásában a svájci Alpok geopoliti
kai szerepének vizsgálatára vállalkozott a XX. 
században. Elsősorban az Alpok hágóinak 
szerepét emelte ki, amelyeken fontos közle
kedési útvonalak haladnak át, így ezek vé
delme már a XIX. században is előtérbe ke
rült. Beszélt az első világháborúban Svájc 
szomszédos országokhoz fűződő viszonyáról, 
kitért arra, hogy az 1920-as években a svájci 
hadsereg nem volt képes az ország határainak 
teljes védelmét ellátni. Az 1930-as években 
már Olaszországot tekintették a fő ellenfél
nek, ezért a déli határszakaszon erődöket épí
tettek. Ismertette a második világégés során 
az ország területének védelmére kidolgozott 
terveket. Kitekintést adott a svájci biztonság
politika változásáról az 1990-es évekig. 

Mihail E. Jonescu tábornok (Románia) fran
cia nyelvű előadását az előadó távolléte miatt 
Maria Georgescu, a román, delegáció tagja 
olvasta fel. Abban Románia XX. századi geo
politikai helyzetének változásáról, szövetségi 
politikájáról esett szó gyakorlatilag napjain
kig. Szót ejtett az első világháború előtti és 
alatti helyzetről, a két világháború közötti kis-
antant-politikáról, az ország második világ
égés során játszott szerepéről, átállásáról a 
szovjet oldalra. Mint tudjuk, 1989-ig a szovjet 
orientáció volt a domináns, de ugyanakkor Kí
na és a Nyugat felé is nyitott Románia. 1993-
tól a NATO tagság elérésére törekszik. Geo
politikai szerepe a bukaresti politikai vezetés 
szándékának megfelelően változott a század 
során. Levonta a végkövetkeztetést: ma Ro
mánia az európai centrumhoz tartozik, ugya
nakkor száz évvel korábban még balkáni or
szág volt. 

Dr. Gerard G. Fassy őrnagy (Franciaország) 
francia nyelvű referátumában a Balkán-fél
sziget geostratégiai helyzetének változását 
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mutatta be 1914-1945 között. Ismertette az el
ső világháborúban a két szembenálló hatalmi 
tömb országainak egymás elleni harcait a fél
szigeten, a második világháborúban a néme
tek és az olaszok elképzeléseit a régió jövőjé
ről. Szólt Jugoszlávia és Görögország 194l-es 
lerohanásáról, az ennek nyomán a két ország
ban kibontakozó partizánharcokról, valamint 
arról, hogy a régióban ütköztek Sztálin és a 
nyugati szövetségesek érdekei. 

Prof. Dr. Willard Frank (Egyesült Álla
mok) angol nyelvű előadásában az 1936-39 
között lezajlott spanyol polgárháború és a ge
opolitika kapcsolatát ecsetelte. Felvázolta az 
európai geopolitikai helyzetet az 1930-as évek
ben, kiemelt figyelmet szentelve Spanyolor
szágnak. Felsorolta a francia és brit, valamint 
a német és olasz stratégiai érdekeket az Ibéri
ai-félszigeten. Kitért arra, mi késztette arra a 
németeket és az olaszokat, hogy Francónak 
segítségét nyújtsanak, illetve, hogy a szovjet 
expanziós törekvések álltak a köztársaságiak
nak adott segítség hátterében. Kitért Mussoli
ni saját geopolitikai helyzetmegítélésére, va
lamint arra, hogyan kísérelte meg befolyását 
megerősíteni a németek rovására. 

A szünet után a negyedik szekcióülés el
nöke José Balbas Otal tengernagy (Argentína) 
volt. Prof. Dr. Hans Erich Volkmann (Német
ország) németül tartotta meg előadását, annak 
ellenére, hogy a német nem szerepelt a konfe
rencia hivatalos nyelvei között. Felvázolta 
Németország érdekeit a Balkánon Hitler ha
talomra kerülésétől, amelynek eredményeként 
az 1930-as években Németország lett Görö
gország első számú kereskedelmi partnere. 
Szólt Görögország 1941-es megszállásának 
költségeiről, a németek berendezkedéséről, a 
csapatok ellátásáról, amelyet a birodalomból 
biztosítottak. Megtudtuk, hogy a németek je
lentős infrastrukturális befektetéseket hajtot
tak végre. A német alakulatok 1944-es kivo
nulása után Görögország gazdasága és 
pénzügyei összeomlottak. Hangsúlyozta, hogy 
a Wehrmacht volt felelős a görög zsidók de
portálásáért. 

Carlos Bessa ezredes (Portugália) francia 
nyelvű előadásában a portugál semlegesség és 
Görögország második világháborús megszál
lásának összefüggéseiről beszélt. Felvázolta a 
világháború főbb eseményeit 1941-ig, és azo
kat az okokat, amelyek miatt a Salazar vezette 
Portugália semleges maradt. Az 194l-es év 
történéseiről részletesen szólt. Kidomborította 

a szövetségesek visszaszorulását a Földközi
tenger térségében. Az elmondottakból kide
rült, hogy a britek több portugál gyarmatot el 
akartak foglalni, így pl. az Azori-szigeteket (a 
németek is szemet vetettek rá), illetve a Mo
zambikban lévő kikötővárosokat. 

Prof. Cemalettin Taskiran nyugállományú 
ezredes (Törökország) angol nyelvű előadá
sában Törökország második világháborús 
semlegességi politikáját vázolta fel. Felsorolta 
az 1930-as évek főbb, török szemszögből 
fontos külpolitikai történéseit. Megvilágította 
a török semlegesség geopolitikai hátterét a 
második világégés során, vázolta az egymás
sal szembenálló háborús hatalmak (Anglia és 
Franciaország, illetve Németország) erőfe
szítéseit, hogy saját oldalukon belépésre bír
ják. Kitért az 1945. február 23-án Németor
szágnak és Japánnak küldött török hadüze
netre. Végkövetkeztetésként megállapította: Tö
rökország reálpolitikai megfontolásokból nem 
lépett be előbb a háborúba. 

Prof. Dr. Ioannis Mourelos (Görögország) 
Görögország második világháborús szereplé
sét választotta görögül megtartott előadása 
témájául. Mondanivalóját Görögország 1941-
es német-olasz megszállásának és a görög 
hadsereg által kifejtett ellenállás ismertetésé
vel kezdte. Elemezte Görögországnak a brit 
geo- és biztonságpolitikai elképzelésekben el
foglalt helyét. Bemutatta, hogyan ért meg a 
brit beavatkozás szándéka, mi volt annak po-
îkikai háttere. Megvilágította, miért nem ter
veztek a nyugati szövetségesek fontosabb 
hadműveleteket Görögországban a világhábo
rú során. 

A vita során Bessa a hozzá intézett kérdés
re a következőt válaszolta: a katonáknak nagy 
szerepe volt abban, hogy Portugália nem lé
pett be a második világháborúba. Volkmann 
kérdezőjének válaszolva elmondta, hogyan 
aknázták ki a németek a görög gazdaságot a 
hároméves megszállás során. 

A délutáni ötödik szekcióülés levezető el
nöke Prof. Dr. Allan R. Millet (Egyesült Ál
lamok) volt. Miloslav Púčik alezredes (Szlo
vákia) angol nyelven írt referátumát Zoltán 
Katreba, a szlovák delegáció tagja olvasta fel 
az előadó távollétében. Annak témája (Cseh
szlovákia a Varsói Szerződés katonai-stra
tégiai terveiben betöltött szerepe volt. Felvá
zolta Csehszlovákia geopolitikai helyzetét a 
második világháborút követő években, illetve 
a hidegháború időszakában 1989-ig. Bemu-
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tattá milyen szerepet kapott a csehszlovák 
haderő a Varsói Szerződés Nyugat-Német
ország elleni támadási terveiben, amelyek 
alapján egészen a Rajnáig kellett volna előre
nyomulnia. 

Prof. Dr. Hugo O ' Donnel Y Duque de Es
trada (Spanyolország) a Nemzetközi Hadtör
ténelmi Bizottság tagja, angol nyelvű előadá
sának témája a marokkói Alhucemesnél 1925-
ben lezajlott spanyol partraszálló hadművelet 
francia támogatása volt. Vázolta a francia
spanyol kooperáció korábbi, már a XX. szá
zad elejétől létező formáit Marokkóban. Szó 
esett a francia-spanyol-brit flotta 1925-ös 
együttműködéséről az Abd el Krim vezette, 
1921 és 1926 között zajló rifkabil felkelés el
leni harc során. Az előadó ezen belül a francia 
tengeri erők támogatását emelte ki, amely je
lentősen hozzájárult a spanyol győzelemhez. 

Diego Alejandro Soňa dandártábornok (Ar
gentína) francia nyelvű referátumából az 
1982-es Falkland (Malvin)-szigetek birtokáért 
vívott háború történetét ismerhettük meg 
argentin szempontból. Bevezetőjében röviden 
felvázolta a szigetek történetét a XVI. szá
zadtól. Kitért az 1982-es háború közvetlen 
politikai előzményeire. Bemutatta a szigetek 
megszállásának az argentinok részéről történt 
diplomáciai és katonai előkészítését, valamint 
vállalkozott a hadműveletek nagyon rövid is
mertetésére is. 

Dr. Luiz Paulo Macedo Carvalho ezredes 
(Brazília) angol nyelvű előadásában Brazília 
második világháborús tervezett inváziójáról 
beszélt. Ismertette Brazília északkeleti részé
nek geostratégiai helyzetét. Vázolta a német 
hadvezetés által kidolgozott terveket e terü
letnek az elfoglalására 1940-41 -ben, ugya
nakkor kitért az Egyesült Államok részletesen 
kimunkált terveire az ország ugyanezen ré
szének katonai erővel történő birtokba vételé
re. Hangsúlyozta a német elképzelések első
sorban az Európától való nagy távolság miatt 
nem váltak valóra, majd Brazília a szövetsé
gesek oldalán belépve a háborúba, 1942 au
gusztusában hadat üzent Németországnak. 

Dr. Omar Ricardo Ortiz-Troncoso (Spanyol
ország) francia nyelvű referátumában a latin
amerikai XX. századi konfliktusokról beszélt. 
A bevezetőben a Latin-Amerikában az egyes 
államok egymással folytatott ismertebb hábo
rúit sorolta fel a XIX. és XX. században, ki
emelte az 1928-38 között lezajlott Chaco-
háborút Bolívia és Paraguay között. Rátért 

annak ismertetésére, hogy milyen főbb ese
mények történetek a térségben az első, illetve 
a második világháborúban. A hidegháború 
idején az 196l-es kubai válságot és az 1982-
es falklandi háborút emelte ki. Szólt a Pana
ma-csatorna szerepéről 1990-ig. Külön kitért 
a XIX-XX. századi gerillaharcokra. 

Ezt a szekcióülést kérdések és idő hiányá
ban nem követte vita. 

Augusztus 23-án a hatodik szekcióban 
folytatódott a munka, amelynek elnöke Mo
hamed Berrid altábornagy (Marokkó) volt. 
Dr. Ciro Paoletti (Olaszország) angol nyelvű 
előadásában azt elemezte, hogy Olaszország a 
Japánnal kötendő szövetség érdekében le
mondott kínai érdekeltségeiről. Az előadó be
szélt az 1936 novemberében megkötött anti
komintern paktumról, melyhez Olaszország 
1937 novemberében csatlakozott. A japánok 
ekkor már jelentős területeket hódítottak meg 
Kínában, az olaszok viszont szentesítést nyer
tek abesszíniai hódításaikra. Szó esett az 
1940. szeptember 27-én megkötött Háromha
talmi Egyezmény megkötésének körülmé
nyeiről, abban Olaszország, Németország és 
Japán elismerték egymás európai, illetve Ke
let-Ázsiai és kínai aspirációit, hódításait. 

Prof. Dr. Tadeusz Panecki (Lengyelország) 
a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tagja 
francia nyelvű referátumában Lengyelország 
és szövetségesei helyzetét elemezte a második 
világháborúban. Szólt az 1939-es vereség 
után a Sikorski tábornok által vezetett, Fran
ciaországban és Angliában harcoló lengyelek
ről. Kidomborította a Szovjetunióhoz fűződő 
kapcsolatokat is. Bemutatta az amerikaiak, 
angolok, oroszok lengyel kérdésben megfo
galmazott eltérő álláspontjait, kitért arra, ez 
hogyan jelent meg 1945. februárjában a jaltai 
konferencián. 

Prof. Dr. Dimitru Préda (Románia) ango
lul elhangzott előadásában Románia szövet
ségi politikáját vázolta fel a XX. században. 
Kiemelte, hogy Románia a második világégés 
után a sztálinizmus áldozatává vált 1957-ig, 
amikor kivonták a szovjet csapatokat területé
ről. Felsorolta mikor lépett be az ország a 
különböző nemzetközi szervezetekbe, pl. a Var
sói Szerződésbe ebben az időszakban. 1964-
ben elkezdődött távolodása a szovjet blokktól, 
ennek megnyilvánulásaként 1967-ben felvette 
a kapcsolatot Izraellel. Vázolta Románia po
litikai helyzetét napjainkban, kiemelte, hogy 
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az ország legfőbb célja a NATO-hoz történő 
csatlakozás, amelyet a fő feladatának tekint. 

Dr. Dimiter Mincsev ezredes (Bulgária) Bul
gária katonai szövetségekben betöltött szere
pét vizsgálta. Felvázolta az ország 1912-13-as 
Balkán-háborúkban kötött szövetségkötéseit a 
többi balkáni kis állammal a törökök ellen, az 
orosz diplomácia erőfeszítéseit ennek létreho
zására. Taglalta a korábbi szövetségeseivel és 
Törökországgal szemben magára maradt Bul
gária szerepét a második Balkán-háborúban. 
Kitért Bulgária az első világháborúban 1915. 
augusztus 24-én a központi hatalmakkal (Né
metország, Ausztria-Magyarország, Törökor
szág) kötött szerződéseire, majd megállapí
totta: ezek a szerződések diplomáciai és jogi 
értelemben nem voltak jól előkészítve. 

Dr. Vlagyimir Zolotarjev vezérőrnagy (Orosz
ország) helyett a jelenlévő Ruszakov ezredes 
olvasta fel angol nyelvű előadását, a Varsói 
Szerződés 1955-1991 közötti szervezetéről. 
Elmondta a szövetség keletkezésének körül
ményeit, világpolitikai hátterét, a létrehozás 
legfőbb okának a NATO fenyegetését tekin
tette. Felvázolta a Varsói Szerződés politikai 
szervezetét és döntéshozói mechanizmusát, a 
szövetség fennállása során lezajlott fontosabb 
tanácskozásokat, az ezek során hozott dönté
seket 1991 márciusában történt feloszlatásáig. 
A paktum katonai szervezetére is kitért, ki
emelve, hogy ezen belül a tisztek 6%-a volt 
magyar nemzetiségű. 

Az ülést követő vita során Panecki hang
súlyozta, hogy De Gaulle végig támogatta a 
lengyel kormányt a második világháború alatt. 
Ruszakov kiemelte, hogy az 1980-as években 
a Varsói Szerződés kb. olyan erős volt, mint a 
NATO. Mincsev elmondta, hogy 1913-ban 
Bulgária volt a szövetségbontó és megtámadta 
a szerbeket, kirobbantva ezzel a második Bal
kán-háborút. 

A szünet után a hetedik szekcióban, mely
nek elnöke Prof. Cemalettin Taskiran nyug
állományú ezredes (Törökország) volt, az első 
előadást Prof. Dr. Albert Stahel (Svájc) tar
totta angol nyelven a stratégia változásairól. 
Szólt az Egyesült Államok katonai stratégiá
jának változásáról az 1940-es évektől kezdve, 
foglalkozott az ország új stratégiai koncepci
ójával, annak fontos elemeként említette a 
felderítő- és a rakétarendszert, az informatikai 
hadviselést. Kiemelte a csúcstechnika fontos
ságát a hadműveletekben, példákat hozott az 
199l-es Öböl-háborúból és az 1999-es koszo

vói harcokból, ahol sok szerb tankot és löve
get lőttek ki a NATO gépek. A légierő beve
tésének fontosságát hangsúlyozta pontcélok 
ellen, a szárazföldi erők helyett. Felvázolta a 
jövőre vonatkozó új amerikai haderőfej
lesztési terveket. 

Prof. Dr. David Zimmermann (Kanada) 
angol nyelven tartott előadásában a XX. szá
zadi katonai-technikai forradalomról szólt két 
angolszász tudós életpályájának bemutatásán 
keresztül. Bevezetőjében kiemelte a technikai 
újítások hadászatra gyakorolt szerepét. Átte
kintette az első világháborútól kezdve a kato
nai tudósok munkájának fontosságát. Bemu
tatta, hogy a második világháborúban Anglia 
és az Egyesült Államok védelmében a tudó
sok milyen érdemeket mondhattak maguké
nak. Szólt Sir Henry Tizard életútjáról, aki 
egy légügyi bizottság vezetőjeként a radar 
fejlesztésében játszott kiemelkedő szerepet az 
1930-as években. Ismertette az amerikai Van-
nevar Bush életútját, aki a tengeralattjárók 
ellen felhasználható mikrohullámú radar ki
fejlesztésében működött közre, valamint a két 
tudós 1940-től történt együttműködését. 

José Sanchez Mendez vezérőrnagy (Spanyol
ország) angol nyelvű referátumában a légierő 
hadászati koncepciójának változásait eleve
nítette fel az elmúlt évszázadban. Áttekintette 
a légierők szerepének növekedését az első 
világégés végéig, felsorolta a légi hadviselés 
elméletének főbb képviselőit az 1920-30-as 
években. Kitért a spanyol légierő szerepére 
Marokkó 1925-ben bekövetkezett pacifikálá
sában, majd annak spanyol polgárháborús 
szereplésére, az olasz repülőerők tevékenysé
gére Abesszíniában. Kihangsúlyozta a légierő 
szerepét, fontosságát a második világháború 
amerikai-japán háborújában és az azt követő 
időszakban az 1990-es évekig, beleértve a ko
reai, a vietnami és az Öböl-háborút, valamint 
az 1991-től zajló hadműveleteket Boszniában, 
majd 1999-ben Koszovóban. 

Fritz Stoeckli dandártábornok (Svájc) an
gol nyelven elmondott előadásában a második 
világháború alatt végrehajtott szovjet száraz
földi hadműveletek tanulságairól, ezen belül 
az 1944-45-ös év keleti fronton végrehajtott 
szovjet mini háborúiról beszélt. Összesen 18 
ilyen nagyobb áttörési hadművelet zajlott le, 
amelyek hat héttől két hónapig tartottak, és 
amelyek igen magas - mintegy egyharmados 
- emberveszteségekkel jártak. Kiemelte, hogy 
Budapest ostroma során a szovjetek rendkívül 
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sok harckocsit veszítettek. Végül szólt az 
1945 augusztusi, japánok elleni 25 százalékos 
veszteségekkel járó mandzsúriai operációkról. 

Dr. Balia Tibor őrnagy, a budapesti Had
történeti Intézet munkatársa az Osztrák-Ma
gyar Monarchia magyar katonáinak első vi
lágháborús szerepléséről tartott előadást angol 
nyelven. Ismertette a dunai birodalom politi
kai és katonai helyzetét, valamint haderejének 
szervezeti felépítését 1914-ben, beszélt a ma
gyar alakulatok számának változásáról az első 
világháborúban, példákat sorolt fel a Magya
rországról kiegészített csapatok katonáinak és 
tisztjeinek hősies helytállására, szólt az álta
luk a különböző frontokon elért jelentősebb 
hadisikerekről, röviden kitért a hátország hely
zetére a háború éveiben, valamint számba 
vette a magyarság első világégés során el
szenvedett veszteségeit. 

Dániel Asher ezredes (Izrael) angol nyel
ven elhangzott referátumában az 1973-ban a 
Szuezi-csatorna körül lezajlott izraeli-egyip
tomi harcokról beszélt igen kimerítően, mesz-
sze túllépve a megengedett időkeretet. Ismer
tette a szembenálló felek erőviszonyait, az iz
raeli hadsereg felépítését, a lezajlott hadmű
veleteket, kihangsúlyozta Ariel Sharon vezér
őrnagy szerepét. 

Az ülést követően, idő hiányában a vita 
ezúttal is elmaradt. 

Augusztus 24-én a nyolcadik szekcióban 
folytatódott a munka, amelynek elnöke Prof. 
Dr. Jean-Claude Allain (Franciaország) a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság tagja volt. 
Elsőként Prof. Dr. Thean Potgieter (Dél-Af
rikai Köztársaság) angol nyelvű előadása 
hangzott el, amelyben a dél-afrikai haditenge
részet második világháború óta játszott szere
pét taglalta. Először felvázolta Dél-Afrika 
geostratégiai helyzetét, és az ottani hajózás 
történetét a XVII. századtól. A második vi
lágháború utáni tengerészeti együttműködést 
emelte ki főként a dél-amerikai országokkal, 
valamint aláhúzta a helyi védelem jelentősé
gét az ország 1970-es években bekövetkezett 
elszigetelődésének időszakában. Bemutatta az 
elmúlt évtizedben végbement politikai válto
zásokat, az 1994-től létező új védelmi straté
gia kialakulását, a flotta új beszerzéseit. 

Pier Paolo Ramoino ellentengernagy (Olasz
ország) francia nyelven elhangzott referátu
mában az olasz geopolitikai nézeteket ele
mezte haditengerészeti szemszögből. Bemu
tatta az olasz geopolitikai és stratégiai ér

dekek változását az 1860-as évektől a Föld
közi-, a Vörös- és a Fekete-tenger, valamint 
az észak-afrikai és a balkáni régióban. A me
diterrán térséget hadműveleti területként vizs
gálta, azt több részre osztotta fel Gibraltártól a 
Perzsa-öbölig. Vázolta az olasz stratégia vál
tozásának történelmi okait. 

Prof. Dr. Massimo de Leonardis (Olaszor
szág) angol nyelvű előadásában a mediterrán 
térségnek a NATO stratégiájában a hideghá
ború időszakában betöltött szerepét vizsgálta. 
Felsorolta Olaszország csatlakozásának okait 
a NATO-hoz 1949-ben, az ország szerepét a 
szövetség déli szárnyán. Elemezte az olasz 
hadiflotta tevékenységét az Atlanti Szövetség 
többi tagállamának flottáival való együttmű
ködésben, és a szovjet expanzió elleni véde
kezésben kapott feladatait a hidegháború idő
szakában egészen 1990-ig. 

Prof. Dr. Konstantinos Gouliamos (Ciprus) 
angol nyelvű referátumában Ciprusnak a ten
ger ellenőrzésében a XX. században játszott 
szerepét vette górcső alá. Az előadó beveze
tőjében röviden összefoglalta az ország füg
getlenné válása előtti történetét, és értékelte a 
sziget geostratégiai helyzetét. Megtudtuk, a 
brit uralom után a sziget 1960 augusztusában 
kapta vissza függetlenségét. Szó esett a flotta 
építésére irányuló törekvésekről, a sziget 
1974-es kettéosztásáról és a kialakult helyzet 
állandósulásáról. 

Igor Amosov ny. kapitány (Oroszország) 
angol nyelvű előadásában az orosz illetve a 
szovjet hadiflotta mediterráneumban betöltött 
szerepét elemezte behatóan. Bevezetőjében 
rövid áttekintést adott az orosz, majd később 
szovjet flotta fejlődéséről, fejlesztési irányai
ról. Az orosz terjeszkedés iránya már a XIX. 
századtól többek között a Földközi-tenger 
volt, ennek kapcsán a török tengerszorosok 
megszerzésére irányuló törekvésekre tért ki. 
Az 1960-as évektől a szovjet flottaegységek 
(szám szerint kb. 40-50) állandóan jelen vol
tak a Földközi-tengeren, és az arab-izraeli há
borúk idején számuk duplájára nőtt. 

A szünet után következő kilencedik szek
ció elnöke Prof. Dr. Charles Sligo (Ausztrá
lia) volt. Először Prof. Dr. Mehmet Ipsirli (Tö
rökország) angol nyelven elmondott előadása 
hangzott el, amelyben az oszmán titkosszol
gálat tevékenységét vázolta fel az első világ
háborúban és az azt követő években. Rövid 
történeti összefoglalót adott az oszmán hír
szerzésről, kémkedésről a középkortól kezd-
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ve. Felvázolta a közvetlenül az első világhá
ború előtt megszervezett titkosszolgálat szer
vezetét, háborús tevékenységét. Elhangzott, 
hogy az Enver pasa által irányított hírszerzés 
ügynököket küldött ki a háború alatt a mu
zulmánok lakta területekre, így pl. a Balkánra, 
Közép-Ázsiába, Észak-Afrikába, Indiába, Szu-
mátrára. A birodalom bukása után a hírszerzé
si módszerek tovább éltek. 

Prof. Eunan O'Halpin (Írország) angol nyel
vű referátumában a brit és az ír hírszerzés má
sodik világháborús, 1940-től bekövetkezett 
szoros együttműködését járta körül. Kitért az 
amerikai titkosszolgálat kooperációjára a brit 
és az ír hasonló szervekkel a háború idején, 
ismertette annak formáit, pl. kódok feltörése, 
információk átadása. Kiemelte, hogy a görö
gökkel és a finnekkel, kanadaiakkal is jó kap
csolataik voltak az angolszászoknak. Megem
lítette az írek részvételét egyes akciókban pl. 
Finnországban, Japánban, a Szovjetunióban. 

Prof. Dr. James Kenneth Mcdonald (Egye
sült Államok) angol nyelvű előadásában a vi
etnami háborúban lezajlott, 1968-as Tet of
fenzíva hatásait elemezte. Vázolta a vietnami 
háború rövid történetét 1965-től, felsorolta az 
1968 januárjában indított Tet offenzívában 
résztvevő vietkong erőket, szólt a hadművelet 
végrehajtásáról, arról, hogy az amerikai csa
patokat meglepetésként érte a támadássorozat. 
Bemutatta az amerikai válaszlépéseket: a há
ború kiterjesztését és ezzel összefüggésben 
Észak-Vietnam bombázását. Elemezte az 
amerikai elnök és a parlament hozzáállását a 
háborúhoz, a CIA hadművelet ideje alatt tett 
erőfeszítéseit. 

A vita során Ipsirli a neki feltett kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy nem volt együtt
működés a török és a bolgár titkosszolgálatok 
között a macedón kérdésben az első világhá
ború során. 

A tizedik szekció elnöke Prof. Dr. Matit-
iahu Mayzel (Izrael) a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság tagja volt. Prof. Dr. Bakija 
Simou (Marokkó) francia nyelven elmondott 
előadásában Marokkó XIX-XX. századi tör
ténetét foglalta össze a nemzetközi egyezmé
nyekre és békékre koncentrálva. Felsorolta a 
spanyol, francia, német, brit törekvéseket az 
ország egészének, illetőleg egy részének meg
szerzésére. Említést tett a franciák ellen az 
1840-es években zajlott háborúról, egy ma
rokkói hadsereg szervezésére irányuló törek
vésekről, az első és második marokkói válság

ról 1906-ban és 1911-ben, valamint azok 
nemzetközi hátteréről, továbbá a spanyol in
tervencióról 1925-26-ban. Végül beszélt az or
szág függetlenségének kinyilvánításáról 1935-
ben, majd 1944-ben. 

Dr. Jan Hoffenaar (Hollandia) angol nyel
vű referátumában a holland geopolitikai gon
dolkodás változásait mutatta be a XX. szá
zadban. Kiemelte, hogy Hollandia mindig is 
kis területű és népességű ország volt, végigte
kintette a geopolitikai helyzet változását a 
XVII. századtól. Kitért az 1870-7l-es német
francia háború hatásaira Hollandiában. Be
szélt arról, hogyan veszítette el fokozatosan 
gyarmatai jó részét, és ez hogyan hatott vissza 
a politikára. Kifejtette, miért maradt semleges 
az első világháborúban. Elmondta, ezután a 
britekkel való együttműködés került előtérbe, 
amely a második világháborús német meg
szállásban csúcsosodott ki. 1945-ben elveszí
tette Indonéziát, 1949-ben NATO tag lett. 

Dr. Xiao Yusheng (Kína) kínai nyelven el
mondott előadását egyik kollégája fordította 
angolra. Az előadó Kína stratégiai helyzetéből 
adódó béketörekvéseit és fejlődését méltatta. 
Ismertette Kína mai geopolitikai helyzetét, 
külpolitikai alapelveit, a béke fenntartására 
irányuló törekvéseit, aláhúzva a fejlődő or
szágok vezetőjeként betöltött szerepét. Hang
súlyozta az Oroszországgal fenntartandó jó 
viszonyt, ezenkívül kitért tajvani aspirációira, 
az egy ország két rendszer elve alapján. 

Joannis Kakoudakis altábornagy (Görö
gország) görögül elmondott előadásában a 
XX. század második felében görög részvétel
lel végrehajtott békefenntartó hadműveleteket 
vette számba. Kategorizálta a XX. századi há
borúkat, felsorolta az évszázad második felé
nek legfontosabb geopolitikai változásait Eu
rópában, így a Szovjetunió, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia felbomlását, Németország egye
sülését. Elmondta, hogy Görögország a Koreai 
háborútól kezdve (1950-53), Kuvaitban (1991), 
Irakban (1991), Nyugat-Szaharában (1991), az 
egykori Jugoszlávia területén (1991-től), Grúzi
ában (1993), Szomáliában (1993-94), Dél-Afri
kában (1994), Etiópiában (1994), 1996-tól IFOR 
missziókban, Albániában (1997), Koszovóban 
(1999) vett részt békefenntartó műveletekben. 

A vita az idő rövidsége miatt ez alkalom
mai is elmaradt. Általában jellemző volt, hogy 
valódi vitára csak néhány esetben került sor, 
az előadók túlnyomórészt csak a kérdéseket 
válaszolták meg. 
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Az ebédet követő délutáni záróülésen, 
amelyen Joannis Kakoudakis altábornagy el
nökölt, Dr. Cornelius Schulten a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság tiszteletbeli elnöke 
megköszönte a görög vendéglátóknak a szer
vezés terén kifejtett tevékenységüket és hang
súlyozta a kongresszus fontosságát. 

Prof. Dr. Luc de Vos a Nemzetközi Hadtör
ténelmi Bizottság elnöke néhány köszönő szót 
mondott, és sikeresnek értékelte a kongresz-
szus munkáját. Ezt követően Joannis Kakou
dakis altábornagy, a Görög Hadtörténelmi Bi
zottság elnöke megköszönte az előadók rész
vételét és kifejezte nagyrabecsülését munka
társainak a szervezés terén kifejtett tevékeny
ségükért. 

A kollokvium keretében került sor a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság levéltári al-
bizottságságának soros adminisztratív ülésére 
is, Dr. Hans Christian Bjerg (Dánia) elnök
letével. Az augusztus 19-én lezajlott tanácsko
záson a Hadtörténelmi Levéltár képviseletében 
Farkas Gyöngyi tanácsos, fölevéltáros vett részt. 
Az ülésen a szervezet főtitkári posztjára Dr. Ru
dolf Jaun alezredest (Svájc) választották meg. 

A tudományos és adminisztratív üléseken 
túlmenően a vendéglátók jóvoltából számos 
más rendezvény keretében nyílt mód a kolle
giális beszélgetésekre, kapcsolatépítésekre, 
szakmai eszmecserékre. 

Augusztus 19-én este a Görög Hadtörté
nelmi Bizottság adott állófogadást a pireuszi 
kikötőben horgonyzó, 1911-ben épült, az első 
és a második világháborúban egyaránt részt 
vett AVEROF múzeumhajón, ahol a vendé
gek angol és francia nyelvű szakvezetéssel 

ismerkedhettek meg a csatahajó történetével, 
megismerhették annak belsejét, az egykor ott 
szolgáló tisztek és matrózok életmódját. 

Augusztus 20-án este a görög speciális 
erők kiképző központjában, amely Szalamisz 
szigetével szemben fekszik, a kongresszus 
résztvevői számára kétórás bemutatót tartot
tak. Ez magában foglalt egy látványos vízi 
kommandós vállalkozást, illetve a szárazföldi 
harc különböző formáit imitáló bemutatót. A 
programot a helyszínen vacsora zárta. 

Augusztus 22-én a vendéglátók egy egész 
napos hajókirándulást szerveztek, a Szaroni-
öböl szigeteire. Elsőként Aigina, Porosz, majd 
Hydra szigetén kötött ki a hajó. Hydra szige
tén, az ottani múzeumban a görög hajózás 
történetét képeken, metszeteken, maketteken, 
korabeli tárgyakon és videón bemutató kiállí
tást néztünk meg, amelynek külön érdekessé
ge volt az AVEROF csatahajó első és máso
dik világháborús szereplését bemutató külön
terem, ahol korabeli filmfelvételeket is lát
hattunk. Útközben ebédet szolgáltak fel, to
vábbá zenés-táncos műsor szórakoztatta a je
lenlévőket. 

Augusztus 23-án este a konferencia részt
vevői az Akropolisz ókori épületegyüttesét és 
az ott található régészeti múzeumot tekintet
ték meg kétnyelvű szakvezetéssel, amelyet 
egyórás buszos athéni városnézés követett. A 
program a város legrégebbi részén, a Piakán 
tett sétával zárult. 

Augusztus 24-én este, a jól sikerült ren
dezvénysorozatot a tengerparton lévő Divani 
Apollon Palace Hotelben a vendéglátók által 
adott, vacsorával egybekötött bankett zárta. 
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ZACHAR PETER KRISZTIÁN 

ÚJ NEMZETKÖZI KÖRÜLMÉNYEK ÉS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK 
A CEID első nemzetközi biztonság- és védelempolitikai konferenciája, 

Budapest 2002. március 18-19. 

A világ megváltozott körülöttünk. Mind a 
politika, mind a mindennapok terén sokkal 
fontosabbá vált a biztonság és a védelem kér
dése és érzése. A terrorizmus talán hosszú 
időre az első számú biztonságpolitikai kihí
vássá lépett elő. Ezt emelte ki szinte minden 
előadó azon a nagyszabású konferencián, 
melyet március 18. és 19. én rendeztek a bu
dapesti Gundel-konferenciaközpontban. A bu
dapesti központú Centre for EuroAtlantic In
tegration and Democracy (EuroAtlanti Integ
rációs és Demokrácia Központ) létrejötte után 
első nemzetközi rendezvényén a biztonság- és 
védelempolitika legkiemelkedőbb szakembe
reit vonultatta fel. 

Gorka Sebestyén, a CEID ügyvezető igaz
gatója rövid hivatalos megnyitóját követően a 
résztvevők egy perces néma felállással tiszte
legtek a szeptember 11-i tragédia áldozatainak 
emléke előtt. A megemlékezést a nap első elő
adója, Nancy Bunker, az Egyesült Államok 
magyarországi nagykövetasszonya is folytat
ta, mély együttérzését fejezve ki az áldozatok 
hozzátartozóival. Előadásában kifejtette, szep
tember 11-e legnagyobb tanulsága, hogy sen
ki sincs immár teljes biztonságban, mindenkit 
fenyegethet a terrorizmus rémálma. Ez a sokk
élmény globális válaszra késztette az összefo
gó nyugati civilizációt, hiszen Amerika ha
gyományos szövetségesei mellett újabb álla
mok is részt vállaltak a terrorizmus kihí
vásaira adandó megfelelő válaszok megfo
galmazásában. Ebben az összefogásban Ma
gyarország is nagy segítséget nyújt az Egye
sült Államoknak, és számos, a mindennapi 
életet is érintő döntést hozott a lakosság vé
delmében. Ezek között méltatta a nagykövet
asszony a pénzmosás és a szervezett bűnözés 
ellen irányuló legfrissebb törvényeket. Gon
dolatait azzal zárta Nancy Brinker, hogy az 
erőfeszítéseket tovább kell folytatni. A terror
szervezetek elleni harcot nem lehet nemzeti 
határok közé szorítani, hanem közös összefo
gással, globálisan kell megvalósítani. Az 
Egyesült Államok nem kíván nemzeti belü
gyekbe avatkozni, de meghívásra szívesen se

gíti a terrorizmus elleni harcban résztvevő 
szakemberek kiképzését. A legfontosabb ten
nivalók közé sorolta a nagykövetasszony a 
tömegmegsemmisítő fegyverek fölötti teljes 
kontroll megvalósítását és a terroristák lehető
ségeinek visszaszorítását. Ebben a folyamat
ban fenyegető hangon emelte ki, hogy Bush 
elnök nyilatkozatainak tükrében akár Jemen
ben, akár a Fülöp-szigeteken is sor kerülhet a 
nemzetközi terrorizmus elleni koalíció követ
kező beavatkozására. 

Klaus Naumann nyá. hadseregtábornok 
(Németország), a NATO Hadügyi Bizottságá
nak volt elnöke a „Transzatlanti kapcsolatok 
és a NATO jövője szeptember 11-e után" 
címmel mutatta be a jelen helyzet jövőbe 
mutató kihívásait. Kijelentette, hogy a NATO 
jelenleg az egyetlen működő, biztonságot és 
védelmet nyújtani képes szövetség Európá
ban, sőt, a terrorizmus kihívásaira adott meg
felelő válaszok következtében, immár de fac
to globális szövetséggé szélesült. A kialakult 
új helyzetben mindenképp szükség van a vé
delempolitika újraértelmezésére. Naumann vé
leménye szerint a kulcskérdés az, hogy a jö
vőben képes lesz-e a nyugati civilizáció a 
modern fegyverek nyújtotta megfélemlítés ál
tal visszaszorítani a terrorizmust, hiszen az 
ellen a diplomácia fegyvereivel lehetetlen fel
venni a harcot. Ehhez egyfajta változásra van 
szükség a NATO-ban is. Ki kell építeni a kap
csolatokat Oroszországgal, igyekezni kell be
vonni a NATO egyes döntéseibe és akcióiba. 
A konfliktus-megelőzésre kell koncentrálni, 
tehát a sokkal hatékonyabb hírszerzésre, az 
emberek és eszközök jobb kihasználására, a 
nemzetközi együttműködésre azon a téren, 
ahol minden nemzet igyekszik, saját kis ele
fántcsont-tornyába zárkózva, minden infor
mációt a maga javára fordítani. Ezzel párhu
zamosan felül kell vizsgálni a NATO-tagál
lamok védelmi berendezkedését, több lehető
sége* kell teremteni a koordinálásra és a jobb 
felhasználhatóság megteremtésére. Ez együtt 
járhat az NGO-k, a civil szervezetek és a ha
diipar törekvéseinek összehangolásával és a 
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tervezésbe történő bevonásával. Naumann ki
fejtette azon véleményét, hogy az ún. „trans
atlantic link" csak Európa technológiai és ter
vezési felzárkózásával, a K+F feladatok mesz-
szemenő összehangolásával és az európai 
gyorsreagálású erők mielőbbi életképessé té
telével erősíthető tovább. Meg kell találni 
azokat a komponenseket, amelyekkel az eu
rópai haderők és védelempolitika hozzájárul
hat a NATO egészéhez (pl. AWACS, közös 
európai tengerészet létrehozása, cirkálóraké
ták telepítése tengeralattjárókra, stb.). Az 
Egyesült Államoknak pedig fel kell ismernie, 
hogy Európát be kell vonnia döntéseibe, ha 
működőképes és szövetségi rendszert szeretne 
a jövő biztonságának zálogaként fenntartani. 

Ezt követően a délelőtti ülésszak levezető 
elnöke, Prof. Dr. Stephen Sloan (Egyesült 
Államok), a University of Oklahoma Politikai 
Tudományok Tanszékének terrorizmus-szakér
tő egyetemi tanára felkérte a következő elő
adót, Robert Hallt (Egyesült Királyság), hogy 
ismertesse a „Nemzeti biztonsági szükségle
tek és eszközök" tárházát. Hall, a Global Fo
rum for Law Enforcement and National Secu
rity projektigazgatója négy, látszólag ellenté
tes gondolatkört vázolt fel, melyek szemben
állása és egymással való összefüggése hatá
rozza meg jelenleg a biztonságról alkotott ké
pünket: a nemzeti és globális biztonság, a 
centralizáció és a decentralizáció, a hír és a 
bizonyosság, valamint a köz és a magánszek
tor. Előadásában bebizonyította, hogy ezek a 
területek mégsem szemben álló ellentétpárok, 
hanem paradox módon egymást kiegészítő mo
dulok. Hiszen globális védelem nélkül nincs 
nemzeti biztonság, a mai kihívások, melyek 
közül a terrorizmus csak egy, nem ismerik 
immár a nemzeti határokat. Az etnikai villon
gások, a drog- és fegyvercsempészet, a kor
rupció, a pénzmosás és a tömeges migráció 
nem csak egy országot fenyegetnek és nem is 
oldhatók meg egyedül. Eme problémák glo
bális kezelése adhat csak minden országnak 
belső nyugalmat. Ezért szükség van bizonyos 
fokú centralizációra, a megoldások központi 
kivitelezésére, míg saját belső védelmét min
den ország önállóan, a maga belső elvárásai
nak megfelelően oldhatja meg. A közös cse
lekvéshez szükség van a hírszerzés megújí
tására, a szorosabb információcserére, hiszen 
beavatkozásra csak bizonyosság esetén kerül
het sor. És nem elégséges a közigazgatás köz
ponti felügyelete, hanem az erőfeszítésekbe 

be kell vonni a magánszektort, a gazdaságot 
is, hiszen a gazdaság ugyanúgy érdekelt a 
biztonságos mindennapokban, mint maga az 
állam. Az állam pedig nem teremtheti meg a 
magánkikötők és magánrepterek, a szállítmá
nyok és szolgáltatások teljes ellenőrzését, itt 
szükség van a privát szektor egyértelmű állás
foglalására és beavatkozására. Sajnálatos tény, 
zárta előadását Robert Hall, hogy a szeptem
ber 11-i katasztrófára volt szükség ahhoz, hogy 
a rég ismert problémákat újult erővel és új
fajta, a fenti összefüggéseket felismerő meg
közelítéssel próbálják megelőzni, kezelni és 
megoldani. 

Kávészünet után Dr. Magnus Ranstorp 
(Egyesült Államok), a St. Andrews University 
Terrorizmus- és Politikai Erőszak-tanulmá
nyok Központja igazgatóhelyettese mutatta be 
„A moszlim extrémizmus fenyegetéseit." Be
vezetőjében a demográfiai kihívásokra, a már 
nem csak fenyegető, de be is következett krí
zishelyzetekre és szociális katasztrófára hívta 
fel a figyelmet. Szemléltető példaként Egyip
tomra irányította a figyelmet, ahol a lakosság 
száma minden 9 hónapban 1 millióval nő! A 
jelen globalizáció körülményei, a világfalu ki
szélesedése közepette ezek az események már 
nem marginális katasztrófák, hanem potenci
ális veszélyforrások. Hiszen sok egyéb ok kö
zött ez a helyzet táplálja a muszlin extrémiz
mus lángját. Emiatt utálják annyira elkese
redetten a nyugati civilizáció életstílusát és 
mindent megtennének, hogy a globalizáció 
egyes elemeit fegyverként ez ellen a világrend 
ellen fordítsák. Ranstorp egyértelműen kije
lentette, véleménye szerint a terrorizmus elle
ni háborút nem lehet megnyerni. Akármilyen 
hosszú ideig is tartsanak a közös erőfeszíté
sek, a terrorizmust nem lehet megszüntetni, 
csak visszaszorítani, mozgásterét leszűkíteni. 
A politikai lózungok mögött meghúzódó dön
téshozóknak tisztában kell lenniük azzal a 
nyilvánvaló ténnyel, hogy például az Al Quaida 
terroristahálózat túl fogja élni Osama Bin La-
dent és a palesztinok Arafat nélkül is folytat
ják küzdelmüket. Meg kell előzni a háború 
átterjedését a nagyvárosokba és igyekezni kell 
kiszorítani a terroristákat saját állásaikból. Fel 
kell göngyölíteni a nemzetközi szervezett bű
nözés, a pénzmosás, a fegyvercsempészet és a 
terrorizmus összefonódásait, meg kell előzni 
egy esetleges második szeptember 11-et. Amíg 
a pszichológiai hadviselés előnye a terroris
táknál van, addig a terrorizmus-ellenes szö-
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vétség tagjainak ki kell aknázniuk a technikai 
és emberi hírszerzés előnyeit, a fegyverek 
nyújtotta segítséget és minél előbb tovább kell 
lépniük a harc következő lépcsőfokára. 

Ranstorp előadása után úgy tűnt, hogy a 
nemzetközi cyber-háború szervezői tudomást 
szereztek a budapesti rendezvény jelentőségé
ről, ugyanis az addig rendkívül jól működő 
kivetítő valamilyen oknál fogva felmondta a 
szolgálatot, és nem akart asszisztálni Michael 
Boettcher képekkel és grafikonokkal gazda
gon illusztrált előadásához. Ezért, a progra
mot felborítva, a technikai malőr kijavításáig 
David Venn nyá. dandártábornok (Egyesült 
Királyság), az angol székhelyű Control Risk 
Group alelnöke mutatta be „A gazdasági ve
szélyelemzés szerepét." Előadásában kiemelte 
az eltérő erkölcsi felfogások jelentőségét. 
Elemezte, hogy a terroristák is felvállalnak 
egyfajta morális pozíciót, számukra a cél 
szentesíti az eszközt és ennek rendelnek min
dent alá. Éppen ezért a terroristák nem esze
ment klinikai esetek, hanem a „normál állam
polgár" felfogásától eltérő, de pszichológiai 
álláspontjuk alapján nagyon is célszerű és 
megvalósítandó tervük van. Sokuk számára a 
mártírság jelenti a lét kiteljesülését, a földi 
életet követő valóság zálogát. A terrorizmus 
pedig eszköz a tervek megvalósításához. Még
pedig számos eltérő felfogású szervezet közös 
eszköze. A mindennapokat, a gazdasági éle
tet, sőt ezen túlmenően a közrendet fenyeget
hetik a nacionalista, szecesszionista, földrajzi 
elszakadást kívánó szervezetek, a vallási és 
ideológiai csoportosulások, a nihilisták, anar
chisták és szélsőbalos kommunisták. Minde
zek a csoportosulások gyakran osztódással 
szaporodnak, és - mint azt Észak-Írország pél
dája bizonyítja - ahol egy részükkel sikerül 
békét kötni, ott gyakran még elszántabban je
lentkeznek annak ellenzői. Mint azt a legfris
sebb események is bizonyítják, az effajta ter
rorista cselekményeket végrehajtó csoportosu
lások igyekeznek kihasználni a modern társa
dalmak sebezhetőségét és számos lehetséges 
célpont szimbolikus jelentőségét. A gazdasági 
szektor szereplőinek ilyen körülmények kö
zött fel kell mérniük, hogy telephelyükön ki 
vannak-e téve hitelt érdemlő fenyegetéseknek, 
üzleti szempontból elfogadható-e ez a veszély 
és készek-e felvállalni annak következményeit. 

A délelőtt záróelőadását végül, úrrá lévén 
a technika ördögén, Michael Boettcher (Egye
sült Államok), a CNN helyszíni tudósítója, 

számos tényfeltáró riport, köztük a Berlini Fal 
leomlását és az Öböl-háború viszontagságait 
bemutató sorozatok szerzője tartotta. Számos 
képpel és diával illusztrált „Az Al-Quaida és a 
tömegpusztító fegyverek: a valóság" címet vi
selő előadása során bemutatta, milyen doku
mentumokra bukkantak a terrorizmus elleni 
harc során. Teljes kézikönyveket, több száz 
példányban lemásolt útmutatásokat találtak a 
különböző afganisztáni kiképzőtáborokban. 
Ezekben nem csak az „egyszerű csőbombák" 
gyártását írták le lépésről lépésre, hanem tel
jes kémiai vegyelemzéseket, a kémiai és bio
lógiai hadviselés alapjait okították az elköte
lezett hadfiaknak. Sőt részletesen ismertették 
a nyugati országok ismert és használt fegy
vertípusait, hírszerzésük működését és azok 
kijátszásának lehetőségeit. Boettcher mindeb
ből arra a következtetésre jutott, hogy a való
ságban a terrorista szervezetek nagyon is 
tisztában vannak ellenfelükkel, sőt néha job
ban is ismerik azt, mint hinnénk. Éppen ezért 
nem meglepő, hogy az amerikai támadások 
megindításának pillanatában számos kiképzett 
Al-Quaida-harcos Iránon és Libanonon át el
tűnt, és máig nem sikerült nyomukra bukkan
ni. Egy elfogott körözött terrorista birtokában 
például 17 különböző személyi igazolványt és 
35 hitelkártyát találtak! Többen pedig a jelek 
szerint már szeptember 1 l-e előtt a Seychell-
szigetekre távoztak, amely a legfrissebb vizs
gálatok szerint a gyémánt- és drogcsempészet 
és a feketepiac egyik központja. Boettcher 
utalt kutatásaira, mely szerint az Al-Quaida 
ott mosta tisztára a drogkereskedelemből szár
mazott pénzeit és vásárolt rajtuk gyakran rész
vényeket. A terroristák kihasználják a glo-
balizáció eszközeit, hangzott el nem először a 
konferencia során, ezért meg kell előzni, hogy 
saját vívmányainkat fordíthassák ellenünk. 

A konferenciaebéd kulináris élvezetét sem 
csöndes meditációval töltötték a rendezvény 
résztvevői, hanem együtt gondolkodhattak 
Nicholas Burns nagykövettel, az Egyesült Ál
lamok NATO melletti állandó megbízottjával 
a „NATO útján Prága felé". Burns kijelentet
te, hogy a NATO 1999-es kibővítése siker
történet volt és a mostani biztonságpolitikai 
helyzet is aláhúzza a további bővítés szüksé
gességét. Erre az őszi prágai csúcstalálkozó a 
legjobb lehetőség. Alapfeltétele, hogy a tag
jelöltek osszák a demokrácia, a szabad piac
gazdaság és az emberi jogok tiszteletben tar
tásának alapelveit, de ugyanakkor legyenek 
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készek hozzájárulni a szövetséghez. Ne csak a 
védelem élvezői, hanem a biztonság megte
remtői is legyenek. 

A délutáni ülésszak Gorka Sebestyén, a 
CEID ügyvezető igazgatója elnöklete alatt 
kezdte meg munkáját. Elsőként Daniel J. 
Petrosky altábornagy, az Egyesült Államok 
Európai Parancsnokságának vezérkari főnöke 
mutatta be „Az új fenyegetésekre adott kato
nai válaszokat." Véleménye szerint egy széles 
körű nemzetközi összefogás eredménye a meg
valósult terrorizmus elleni küzdelem. Ezt bi
zonyítja, hogy az Afganisztán körül állomá
sozó 102 hadihajó alig fele amerikai. Ugyan
akkor az Egyesült Államok politikai és kato
nai vezetőinek mindent meg kell tenniük, ami 
az ország érdekeit elősegíti, és amiről úgy vé
lik, hogy helyes. Ebben a folyamatban termé
szetesen szívesen látják az „európai barátok" 
önkéntes segítségét és felajánlásait. Maga a 
terrorizmus nem új jelenség, csak a fegyverei 
változnak. Most, hogy már magánrepülőgé
peket alkalmaztak fegyverként, nem szabad 
bevárni, míg esetleg biológiai vagy kémiai 
fegyvereket is bevetnek. A terrorizmus elleni 
harc a XXI. század első átfogó háborúja, mely
ben a régi technológiákat új szemlélettel al
kalmazva érnek el sikereket. Nem véletlen, 
hogy a legmodernebb precíziós bombák és lé
zervezérelt robbanótestek mellett az immár 40 
éves B-52-esek is meghatározó szerephez jut
nak. Nem szabad ugyanakkor csak erre az egy 
kihívásra koncentrálni, a folyamatos küzde
lem mellett fel kell készülni a többi, a terro
rizmussal szorosan összefüggő kihívásra és 
globális összefogással azokra is megfelelő 
válaszokat kell találni. Éppen ezért az Egye
sült Államok számít szövetségesei és barátai 
együttműködésére. 

Az együttműködés lehetőségeit ecsetelte 
Simonyi András, Magyarország első NATO-
nagykövete, a CEID alapító tagja. Előadásá
ban megvonta az elmúlt három év tanulságait, 
kimutatta, hogy a folyamat sikere kézzel fog
ható, igaz, a három új tagállam még messze 
nem teljesítette minden házi feladatát. Ebben 
a túlvállalás mellett közrejátszott a tagállamok 
pontos katonapolitikai terveinek hiánya is. 
Ugyancsak nem szabad elfelejteni, hogy ezek 
az államok még csak az átalakulási folyamat 
közepén tartanak, és kormányzataik fontosabb 
feladatokat is látnak, mint a hadügyi költség
vetés növelése. Ugyanakkor, reflektálva Burns 
nagykövet szavaira, Simonyi is kifejtette: a 

NATO-bővítés folyamata nem állhat meg, 
Prágában az arra felkészültnek ítélt további 
országokat meg kell hívni a szövetségbe. 

Hasonlóan nyilatkozott Marek Kuberski, a 
Lengyel Külügyminisztérium Biztonságpoli
tikai Főosztálya védelempolitikai szekciójá
nak vezetője. Előadásában részletesen bemu
tatta a szeptember 11-i tragédia után tett 
lengyel erőfeszítéseket és kiemelte, hogy az 
Egyesült Államoknak nyújtandó segítség ön
kéntes felajánlásával és a terrorellenes globá
lis szövetségben való részvétellel Lengyelor
szág bizonyította képességét, hogy hozzájá
rulhat az európai béke és biztonság megte
remtéséhez. 

Az ülésnap záró előadását Radek Khol, a 
cseh Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Biz
tonságpolitikai Központjának igazgatója tar
totta. Kiemelte Csehország aktív szerepválla
lását NATO-tagsága óta és ismertette azokat a 
térségben egyedülálló válaszokat, amelyeket a 
Cseh Köztársaság adott a szeptember 11-i ki
hívásokra. Khol bemutatta, hogy részben már 
megvalósult a cseh hadsereg professzionális 
alapokra helyezése, hiszen törvény írja elő a 
hivatásos hadseregre történő áttérést. Véle
ménye szerint a térség államainak csak ez je
lentheti a megoldást és ezzel együtt szükséges 
a hadügyi költségvetések bizonyos fokú eme
lése, annak a résnek a bezárása, amely az 
USA és az európai partnerek hadügyi költ
ségvetésében mutatkozik. 

A konferencia második napján a délelőtti 
ülésszak elnöke Martinusz Zoltán, volt he
lyettes honvédelmi államtitkár, az Atlantica 
Védelempolitikai Kutató- és Tanácsadóköz
pont ügyvezető igazgatója volt. Elsőként 
Joseph G. Garrett nyá. vezérőrnagy (Egyesült 
Államok) elemezte „A jövő szövetségének 
küldetéseit és technológiáját." Előadását ott 
folytatta, ahol az előző nap gondolatmenete 
megszakadt: éppen a növekvő feszültségek kö
zepette csökkennek az európai hadikiadások, 
pedig sikereket csak a technológiai fejlesztés 
és annak megfelelő alkalmazása révén lehet 
elérni. Az Egyesült Államok hadiköltségveté
sének 15 százalékát fordítja kutatásokra, míg 
Európa ennek csak töredékét. Ezzel magya
rázható, hogy az Egyesült Államok elszakad 
szövetségeseitől és messze megelőzi őket fej
lődésében. Pedig minden állam morális köte
lessége, hogy katonáit a legmesszebbmenőkig 
megvédje. Ehhez szükséges a legmodernebb 
technológia: a kommunikációs műholdak, a 
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fokozott hírszerzés, az egyes katonák techni
kai felszerelése, valamint a precíziós, lézerve
zérelt bombák (az öbölháborúban a bevetett 
fegyverek 3,5 százaléka, Koszovóban 33,5, 
míg jelenleg Afganisztánban 60 százaléka 
tartozik e kategóriába). A megfelelő techno
lógia segíthet megtalálni, felderíteni és meg
előzni a lehetséges kihívásokat. 

Christopher Donnelly (Egyesült Királyság), 
a NATO Főtitkár Különleges Tanácsadója, aki 
immár 12 éve tölti be ezt a pozíciót, az előtte 
szólóhoz kapcsolódva arról beszélt, „Hogyan 
készítsük fel a NATO-t következő küldetései
re." Kijelentette, ma nem tudható, mit hoz a 
jövő biztonságpolitikai környezete. Alig tíz 
évvel ezelőtt a biztonság és védelem kifejezé
sek szinte azonosak voltak, mindkettőt a nagy 
létszámú, nemzeti területen állomásozó had
seregek biztosították. Ma már sokkal össze
tettebb a kép, és a kialakult új nemzetközi 
környezetben a különbözőség egységét kelle
ne megteremteni. Három nagy kihívás előtt áll 
a NATO: az előzetes, fenyegetést kivédő ön
védelem előnyben részesítése a védelmi reak
ciókkal szemben, a mások által nyújtott segít
ség fogadóképességének megteremtése, vala
mint a másoknak nyújtandó segítség felté
teleinek megteremtése. Ebben a folyamatban 
folytatni kell a NATO-bővítést, erősíteni kell 
a szövetségesek közötti kapcsolatokat és felül 
kell vizsgálni az Oroszországhoz, Jugoszlávi
ához és Fehér-Oroszországhoz fűződő kap
csolatokat. 

A NATO mellett a jövő kihívásaira adott 
válaszok kidolgozásában fontos szerepet kell 
játszania az Európai Unió közös biztonság- és 
védelempolitikájának, mondta Sandy Johnston, 
az Egyesült Királyság EU-képviseletének vé
delmi tanácsadója. Előadásában visszatekin
tett „Az európai védelem kialakulására és a 
NATO-hoz fűződő kapcsolatokra." Johnston 
szerint az elmúlt években tapasztalható gyors 
előrehaladás már az intézményi háttér megte
remtésében is jelentkezik, sőt sor került két, a 
képességek megajánlását koordináló és az ön
kéntes felajánlásokat összefoglaló konferencia 
megszervezésére is. Az egyes hadügyminisz
terek legfontosabb kihívása a közeljövőben, 
hogy saját kormányuknál több pénzért lobbiz
zanak. Emellett szükséges a hadiipar ágaza
tainak jobb együttműködése és a védelmi kia
dások hatékonyabb elköltése. 

A délelőtti ülés záróelőadását Gyarmati 
István nagykövet, a New York székhelyű East-

West Institute alelnöke tartotta „Oroszország 
jövőbeni együttműködése a szövetséggel" cím
mel. Ebben kifejtette, hogy Oroszországot 
már senki sem tekinti domináns hatalomnak, 
de nem lehet harmadik világbeli országnak 
sem tekinteni. Ezért mindkét félnek változnia 
kell: a NATO-nak felelnie kell tudni az érke
ző kihívásokra, míg Oroszországnak tudnia 
kell együttműködni. A NATO-nak fel kell 
ajánlania Oroszországnak a perspektívát, hogy 
megfelelő transzformációs folyamatok után 
egy lehet a tagok közül. Most történeti lehető
ségünk van rá, hogy a NATO és az EU orosz 
kapcsolatainak alakításával tovább vigyük a 
reformokat és megerősítsük a különleges 
orosz demokráciát. 

Rövid kávészünet után William H. Reno 
nyá. altábornagy (Egyesült Államok), a CEID 
alapító tagja foglalta össze a kétnapos konfe
rencia plenáris ülésein elhangzott új felisme
réseket és tanulságokat. A konferencia záró
előadását az előző nap egyik elnöke, Prof. Dr. 
Stephen Sloan egyetemi tanár, terrorizmus
szakértő tartotta arról a kérdésről, hogy vajon 
„A terrorizmus az új világméretű fenyege
tés?" Röviden visszatekintett a modern terro
rizmus kezdeteire, melynek egyik indítóese
ményeként az 1972-es müncheni olimpián 
történteket emelte ki. A második szakasz kez
detét 1995. március 20-ával datálta, amikor a 
tokiói metróban kísérelt meg egy szekta tö
meggyilkosságot végrehajtani, míg a harma
dik fázis nyitóakkordja szeptember 11-e volt. 
A kérdés csak az, hogy a negyedik fázis, a 
kémiai-biológiai-nukleáris terrorizmus valóra 
válik-e valaha? Elegendőek lesznek-e erőfe
szítéseink, hogy megakadályozzuk ezt a rém
álmot? Ebben csupán egy lehetséges út van: 
az erőszak ördögi körét csak a fiatal generáció 
megfelelő szocializációjával, a nyitottság és 
optimizmus terjesztésével lehet megtörni. Kis 
lépésekben gondolkodva kell előrehaladni, és 
mindig előregondolva meg kell akadályozni a 
fenyegetések valóra válását. 

Megelőzni, és nem reagálni! Ez volt a két
napos, nem csak érdekes, de informatív és gon
dolkodásra ösztönző rendezvény talán leg
fontosabb gondolata. A rendkívül jól megszer
vezett, világszínvonalú szakembereket felvo
nultató két nap során a résztvevő szakértők és 
érdeklődők jelzéseket kaphattak, hogy merre 
vegyék az irányt, milyen kihívásokra koncent
ráljanak és milyen lehetőségek nyílnak meg 
az új biztonságpolitikai környezetben. 
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ZACHAR JÓZSEF 

„A KATONA SZEREPE TEGNAP, MA, HOLNAP" 
Az Osztrák Szövetségi Honvédelmi Minisztérium Tudományos Bizottsága és a 

Karl Franzens Egyetem nemzetközi tudományos ülésszaka, 
Graz, 2002. március 21-22. 

Egy korábbi megállapodás alapján az Oszt
rák Szövetségi Honvédelmi Minisztérium Tu
dományos Bizottsága és a grazi Karl Franzens 
Egyetem minden páros esztendőben közös 
nemzetközi tudományos ülésszakot rendez. 

2000-ben „A háború szerepe tegnap, ma, 
holnap" volt a téma, ez évben „A katona szere
pe tegnap, ma, holnap" jelentette a megvitatan
dó kérdéskört. Az elsődlegesen a vezető oszt
rák katonai és polgári értelmiségnek szóló esz
mecsere a résztvevők kétféle kötődésének meg
felelően kétféle megközelítésben folyt. A fel
merült kérdések azonban a katonaélet változá
saira odafigyelő magyar közvélemény érdek
lődésére is figyelmet tarthatnak, ezért röviden 
felelevenítjük azokat. 

A mind határozottabban globalizálódó, a 
hadügyben is a gazdaságosságra törekvő vi
lágban helyét kereső osztrák hadvezetésnek a 
tudományos tanácskozással kapcsolatos vára
kozásait a mintegy kétszáz résztvevőt üdvözlő 
és az első ülésen elnöklő Dr. Hans Wallner 
dandártábornok, az Osztrák Szövetségi Hon
védelmi Minisztérium Tudományos Bizottsá
gának titkára fogalmazta meg. 

Ezt követően az első napi tanácskozás elő
ször a történelmi távlatok felé fordult. Első
ként Dr. Manfried Rauchensteiner udvari ta
nácsos, a Bécsi Egyetem egyetemi tanára, az 
Osztrák Hadseregmúzeum igazgatója, az Oszt
rák Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának 
elnöke tartotta meg „A katonáról alkotott kép 
változásai az utolsó száz évben" című nagy ívű 
előadását. Ebben felvillantotta, miként válto
zott az általános hadkötelezettség alapján so
rozott katonákról alkotott kép az idő múltával: 
az első világháborúban és utána hősnek te
kintették őket, a második világháborúban részt 
veitekről mint áldozatokról beszéltek, napja
ink béketeremtő-békebiztosító-békeőrző hi
vatásos katonáival kapcsolatban viszont már 
tudatlanságból és meg nem értésből fakadó 
szembenállás figyelhető meg. 

Szünet után, a Dr. h. c. Harald Heppner, a 
grazi Karl Franzens Egyetem egyetemi tanára 

elnökletével folyó második ülésen, kitekintés
ként, Urban Siegenthaler svájci hadosztálytá
bornok, főcsoportfőnök közvetítette a semle
ges Svájc ez irányú tapasztalatait. Röviden 
utalt a történelmi önvédelmi harcokra, majd 
az azok alapján a tartós semlegesség ellenére 
máig tovább élő, társadalmi konszenzuson 
alapuló nézetet ismertette, mely a hon védel
mére való társadalmi méretű, állandó készen
létet, az egyes állampolgár életre szóló hon
védő kötelezettségének természetességét je
lenti. Befejezésül megemlítette: ezt a felfogást 
viszi most át a hadvezetés az új kihívásokkal 
kapcsolatosan a közvéleménybe, amikor a 
belső államrendet kívülről fenyegető veszé
lyekkel szembeni helytállást kénytelen előtér
be helyezni. 

Ehhez csatlakozva, Manfred Lange német 
dandártábornok, csoportfőnök arról a hosszú 
folyamatról szólt, amelynek során a Németor
szági Szövetségi Köztársaságban, a két világ
háborúval kapcsolatos történelmi felelősséget 
vállalva, az alkotmányos megújulás során de
mokratikus szellemiségű haderőt sikerült te
remteni. Hangsúlyozta: a katona, mint egyen
ruhás állampolgár akkor jó katona, ha egyben 
jó állampolgár is, és nem segíti a szélsőséges 
politikai irányzatokat hatalmi törekvéseikben. 
Folytatásként kiemelte, ezt a felfogást képvi
selik mind az oktatásban, mind a szakszerve
zetek és minden más társadalmi szervezet te
vékenységében, és ezt segíti elő a gazdasági, 
tudományos és politikai szféra is. Befejezésül 
felidézte, hogy a mai német katonának elsőd
legesen a demokratikus vívmányok megvédé
se érdekében kell áldozatkészséget tanúsíta
nia, és csakis a jogállamiságból fakadó köte
lességek teljesítésére kötelezhető. 

Kávészünet után először Dr. habil. Zachar 
József D. Se, nyugalmazott ezredes, az Eszter-
házy Károly Főiskola (Eger) egyetemi tanára, 
a Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsá
gának elnöke tartott előadást „Potsdamtól 
Brüsszelig. A magyar katonáról alkotott kép 
változásai 1945-től 2000-ig" címmel, és az 
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Osztrák-Magyar Monarchia szétveréséig visz-
szanyúlóan emlékeztetett a második világhá
borúba sodródáshoz vezető magyar útra Rész
letezte a rövid német és a tartós szovjet meg
szállás körülményeit, a Varsói Szerződésben 
való kényszerű részvétel hatásait, majd az 
Észak-atlanti Szövetségbe való betagolódás 
körülményeit, mindezt a katonák önmagukról 
alkotott, illetve a társadalomban mutatkozó 
képének tükrében. 

Ezt követően Friedrich Hessel hadtesttá
bornok, az Osztrák Szövetségi Hadsereg fő
csoportfőnöke napjaink ausztriai változásairól 
szólt előadásában. Kiemelte, hogy a haderő 
tevékenységét meghatározó biztonságpolitikai 
alap megváltozása hozta magával a hadsereg
gel, és így a katonával szembeni új felfogást. 
Ennek lényege, hogy globalizált világunkban 
a háború is globalizálódott, már nem elegen
dő, ha csak egy állam érzi magát veszélyhely
zetben. Csakis a közös veszély közös elhárítá
sáról lehet szó, mégpedig nem csak katonailag 
fenyegető veszély esetén - folytatta az előadó. 
- Mivel a politika függvényében bármilyen 
jellegű közös veszély közös katonai reagálást 
vonhat maga után, a hadvezetésnek egy sor, 
korábban nem feltételezett szakmai ismerettel 
kell rendelkeznie, hogy szakszerűen fel tudja 
készíteni a katonákat az új alkalmazásra. Be
fejezésül azt részletezte, hogy a katona egyre 
inkább nem csupán a fenyegetett állampolgárt 
védelmező, hanem azt segítő és támogató 
fegyveres, akinek önbizalmát és önbecsülését 
egyaránt erősíteni kell, hogy meg tudjon fe
lelni az új, váratlan kihívásoknak. 

A négy elhangzott előadást követően 
élénk vita bontakozott ki az előadók és a 
résztvevők között, melyben főként az osztrák 
és számos más országból érkezett vezérkari 
tanfolyami hallgatók jeleskedtek, de a legkü

lönbözőbb területeken tevékenykedő, magas 
beosztású tisztek és civilek is bekapcsolódtak 
kérdéseikkel, állásfoglalásaikkal. 

Március 22-én reggel már teljesen a vitának 
adtak teret a rendezők. Horst Pleiner hadse
regtábornok, az Osztrák Szövetségi Hadsereg 
főfelügyelője, egyúttal a Honvédelmi Miniszté
rium Tudományos Bizottságának elnöke irá
nyításával először felvezető kerekasztal-meg
beszélésre került sor, melyen a polgári élet kü
lönböző területeiről érkezettek - Dr. Hans-
Ferdinand Angel teológus, egyetemi tanár, 
Hans G. Fuchs okleveles mérnök, vállalkozó, 
Dr. Hubert Isak nemzetközi jogász, egyetemi 
tanár, Dr. Kurt Kalcher kormányfőtanácsos, 
katasztrófavédelmi szakértő, Christian Schan-
dor okleveles mérnök, milíciatiszt és Dr. Elfi 
Thiemer újságírónő - is kifejtették nézetüket és 
eszmecserét folytattak a résztvevőkkel. 

A katonával szembeni mai kihívások sok
oldalú megközelítését és a bizonytalan jövő
képből fakadó következményeket középpont
ba állító vitával, valamint a vita alapjául szol
gáló előző napi előadásokkal kapcsolatos ta
nulságokat Dr. Klaus Zapotoczky egyetemi 
tanár, az Osztrák Honvédelmi Minisztérium 
Tudományos Bizottságának társelnöke fog
lalta össze. 

A rendkívül tanulságos kétnapos eszme
csere keretében a három külföldi előadónak, 
köztük jelen sorok szerzőjének, számos kö
tetlen beszélgetésre is módja nyílt. Ezek közül 
ki kell emelni a helyi politikai, gazdasági, tu
dományos és kulturális közélet számos tagjá
nak bevonásával tartott március 21-i esti fo
gadást, amelyet Waltraud Klasnic asszony, 
stájerországi tartományfőnök adott, illetve a 
tanácskozást lezáró, március 22-i ebédet, 
amelyen Alfred Stingl, Graz tartományi főváros 
polgármestere látta vendégül a résztvevőket. 
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ALAPÍTVÁNY 
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS 

TÁMOGATÁSÁRA 

Osztó vies Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó igazga
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TANULMÁNYOK 

REMECZKI IMRE 

AZ ÉRSEKÚJVÁRI VÁR 1586. ÉVI ZSOLDJEGYZÉKÉNEK 
VIZSGÁLATA 

1586 katonai szempontból ugyan nem túl jelentős évszáma a magyar történelemnek, a 
történész számára azonban a békésebb évek is fontosak, mert az ilyen időszakokból elő
kerülő dokumentumok adatai közelebb vihetnek a bonyolultabb korszakok megértésé
hez, és segíthetik a bennük való tájékozódásunkat. A Magyar Országos Levéltár Magyar 
Kamara Archívumának Lymbus fondjában található, alább bemutatott fizetési jegyzék a 
bányavidéki főkapitányság kiemelten fontos várába, Érsekújvárra kalauzol bennünket. 

Korábban és újabban is számos munka foglalkozott a várháborúkkal, a végvári élet
tel. Ezeknek jó néhány problémáját sikerült is feltárni, azonban korántsem mindent. 
Ilyen például, hogy a várak belső működési mechanizmusában kinek mi volt a szerepe és 
feladata, milyen tisztségek és funkciók voltak? Mindezen kérdések a mai napig sok bi
zonytalanságot rejtenek magukban. Fölöttébb izgalmas dolog egy-egy vár őrségének 
személyi összetételét vizsgálni abból a szempontból, hogy a katonák honnan verbuvá
lódtak, származtak; ilyen típusú adatok feltárása és közlése viszont még alig történt meg. 
Az általam feldolgozott zsoldlajstrom erre is lehetőséget ad, már csak azért is, mert leg
nagyobb adatbázisát a nevek alkotják. Meg kell jegyeznem ugyanakkor, hogy egyéb 
adatai - akár a tiszti címlistát, akár a fluktuációt akarjuk vizsgálni - hiányosak. 

Az ilyen és ehhez hasonló zsoldlisták eleddig periférikus helyet foglaltak el a kuta
tásban.2 A további összehasonlító vizsgálatok elvégzése pedig szükséges lenne más vá
rak zsoldjegyzékeivel, mert általánosítható következtetéseket csak ezek ismeretében 
vonhatunk le. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a várak számához és a korszakban 
betöltött kulcsszerepükhöz képest elenyészően kevés zsoldjegyzék maradt fenn, és ez 
komoly akadályt jelenthet az ilyen irányú kutatások kiszélesítésében. A jelen munka 
csak egy vár és egy év adataira terjed ki, de ez is jól bizonyítja, hogy milyen érdekes és 
mennyire szerteágazó feladattal van dolgunk. 

A vizsgált jegyzék latin nyelvű, a nevek is latinos formában szerepelnek benne. A fe
dőlapon olvasható cím: Solutionale Regestrum pro Anno: 1586 mensium. No: Octo cum 
medio (Fizetési jegyzék az 1586. év 8 és fél hónapjára.) 

Magyar Országos Levéltár (MOL) Magyar Kamara Archívuma (MKA) E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 
33-124v. Itt szeretném megköszönni J. Új váry Zsuzsannának, hogy felhívta a figyelmemet a jegyzékre, és ké
sőbb is pótolhatatlan segítséget nyújtott a feldolgozáshoz, valamint lektoraimnak, Pálffy Gézának és Kelenik 
Józsefnek, akik rávilágítottak a hibákra, melyeket nekik köszönhetően igyekeztem kijavítani. 

Kelenik József. A nemzetiségi megoszlás, a veszteségek és a fluktuáció mértéke tizennégy Kanizsa elleni 
végvár helyőrségében (1633-1640). In: Végvárak és régiók a XVI-XVII. században. Szerk. Petercsák Tivadar és 
Szabó Jolán. Eger, 1993. {Kelenik 1993.) 101-112. o. (Studia Agriensia 14.); Uő.: A Kanizsa elleni végvidék ka
tonai erejének változásai 1633-1638. In: Hadtörténelmi tanulmányok. Zalaegerszeg, 1995. (Kelenik 1995.) 
5-51. o. (Zalai Gyűjtemény 36/1.) 
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A cím felett - jó l elkülöníthetően és más írásképpel - a következő feljegyzés találha
tó: Praesentarum 18 Marcij 1588. (Bemutatva 1588. március 18.) Az írás magyarázata, 
hogy ebben az időben - 1573-1597 - között nem töltötték be az esztergomi érseki szé
ket, így ekkoriban a pozsonyi székhelyű Magyar Kamara szedte be, kezelte és felügyelte 
az esztergomi érseki jövedelmeket a kinevezett adminisztrátor (érseki jövedelemigazga
tó) vezetésével. Az érsekújvári magyar őrség zsoldfolyósítása az érseki jövedelmekből 
szintén a Magyar Kamarán keresztül történt, amely ellenőrizte is a kiadásokat. A zsoldok 
kifizetéséről készült kimutatást ezért küldték meg az említett kormányszéknek, ahol a 
fenti bejegyzéssel ellátták az iratot annak beérkezésekor vagy felülvizsgálata alkalmával. 

A mintegy 180 oldalas füzet benti első lapján szereplő felirat tanúskodik arról, hogy 
melyik vár zsoldjegyzékét tartjuk kezünkben. A lovas egységek zsoldjához csak ebben 
az egy - az első jelzett hónap: március - esetben írta ki az összeíró a vár nevét: Solutio 
Stipendij Domnior Equitum Arás Wijwar (Az újvári vár lovasságát vezetők zsoldfizeté
se), a többi hónapnál csak a bejegyzés időpontja szerepel. 

A jegyzék csak a magyar és a velük szolgáló más nemzetiségű katonaság neveit és 
zsoldjait tartalmazza. Az újvári őrségben azonban jelentős számú német gyalogos is ál
lomásozott. Egy 1582-ben készült várjegyzékben feltüntetett adat alapján „200 teusche 
knechf-xö\ tudunk, akik külön kapitánnyal érkeztek a várba.3 1588-ban már 318 német 
gyalogos volt az őrség tagja,4 tehát a vizsgált időszakban 200-300 fős állandó német ka
tonasággal számolhatunk Érsekújvárott. A magyar katonaságot az érseki uradalmak be
vételeiből - elsősorban a tizedből - fizették. A német Knechtek zsoldfolyósítója az Ud
vari Kamara {Hofkammer) volt, mely a birodalmi adókból és egyéb külföldi jöve
delmekből, segélyekből tartotta fenn a zsoldosokat. A két katonaság zsoldjegyzékét tehát 
nem egy helyen vezették. 

A neveket és a hozzájuk tartozó zsoldösszegeket 8 és fél hónapon keresztül, március-
tól-novemberig követhetjük nyomon. A márciusi adatok csak félhavi zsoldról adnak ki
mutatást. Az egyes hónapok listái tartalmazzák a lovasság, a gyalogság és a pattantyúsok 
járandóságait személyekre lebontva, majd az oldalak alján összegezve. A hátlapon pedig a 
8 és fél hónap alatt folyósított zsoldösszeget találjuk: 17'012 fl.5 Szintén itt látható a pecsét, 
mellette pedig az érseki javak kezelőjének Ladislaus Zelemerijnek (Zeleméry László) az 
aláírása. Az ő instrukciói alapján készülhetett az összeírás. A jegyzékben minden hónapban 
a legelső bejegyzés a Dominus Administrator,6 (Adminisztrátor Úr), illetve a Dominus 
Provisor1 (Provizor Úr) terminussal feltüntetett személy illetménye, a javadalmazott magát 
Zeleméryt takarta. Ez szép példája egyben annak is, hogy a különböző hivatalnok tisztvi
selők mennyire vették ki részüket a katonáskodásból. A korszakban nem volt szokatlan, 
hogy egy-egy gazdasági feladatokat ellátó funkció összefonódott katonai jellegű beosztás-

Pálffy Géza: A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei. Hadtörténelmi 
Közlemények (HK), 1995/1. {Pálffy 1995.) 165. o. 

Az adatért köszönettel tartozom Pálffy Gézának. 
MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 124v. Az összes hónapra kiutalt zsold összege 17 012 forint. 

Az összeíró tévesen 17014-et írt, majd áthúzta és kijavította, én már ezt az értéket vettem figyelembe. 
6 Uo. fol. 35., fol. 65 v., 75., 85., 95., 104., 114. 
7 Uo. fol. 45v., 55. 
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sal.8 Jelen esetben Zeleméry László a provizori hivatala mellett 12 lovasszere után kapott 
zsoldot, és ezzel a lovasság szervezetében is kiemelt helyet érdemelt. 

1586 folyamán változás történt az érseki javadalmakat felügyelő személyében. 
Zeleméry László utódja - látszólag - 1586 áprilisától Csutor János lett.10 A tisztség be
töltése azonban nem ment ilyen egyszerűen. A beavatandó személlyel ugyanis meg kel
lett alkudni a különböző feltételekről, s mivel az effajta tárgyalások igen elhúzódhattak, 
a tényleges átadás-átvétel később történt meg. Ez esetben még 1586 októberében, de a 
jegyzék lezárásakor novemberben is még Zeleméry vitte az ügyeket, ezért szignálhatta 
még ő a zsoldok kiadásáról szóló iratot. Csutor Jánost az 1586. december 31-én kelt uta-
sítása alapján bízták meg a jövedelemigazgató feladatának ellátásával. 

A vár katonaságának szervezeti formái, tisztjei, altisztjei 

Benda Kálmán „A királyi Magyarország tiszti címtára" című munkájában közölte Ér
sekújvárnak az 1607-1608. évi tiszti, tiszthelyettesi állományát.13 Ennek ismeretében 
még érdekesebb lehet ezen zsoldjegyzéknek az anyaga, amely egy 21 évvel korábbi álla
potot rögzít. A vizsgált irat adatai azonban határt szabnak lehetőségeinknek, mert ezek 
alapján közel sem lehet pontos és teljes tiszti és altiszti lajstromot készíteni. 

A problémát elsősorban a lovasság okozza. A katonák felsorolása ugyanis nem a be
osztás és szervezeti egységek alapján történt. Többnyire csupán a lovasszerek száma és a 
kiutalandó zsoldmennyiség határozta meg a sorrendet, de néhány esetre még ez sem 
mondható el, ami teljesen lehetetlenné teszi az alá- és fölérendeltségi viszonyok vizsgá
latát. A lovas egységek tisztjei, a hadnagyok és a hozzájuk beosztott főlegények egy lis
tán szerepelnek, ezért ez alapján nem lehet őket elkülöníteni. 

A katonai tisztségek közül azokat lehet azonosítani, akiknek beosztását az összeírás ké
szítője bejegyezte. Ezek a következők: a zászlós (vexillifer); Petrus Therijenij (Terjenyi Pé
ter), a trombitás: Matthias Thrombijtas (Trombitás Mátyás) a neve mellett a „tubára" járó 
külön zsold is jelzi foglalkozását, valamint a strázsamester (magister excubiarum): Johannes 
Beijczij (Bejczy János). Érdekes megjegyezni, hogy a strázsamester ugyan a lovassághoz van 
beosztva, de nem szerepel lovasszerrel, csupán tisztsége után kapja ellátmányát. 

Nincs ugyan a nevénél jelezve, de úgy tűnik, hogy Johannes Geóreógh (Görög János) 
volt az érsekújvári magyar lovasok kapitánya. Róla tudjuk, hogy néhány esetben ő helyet-

Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Budapest, 
1981. {Varga J. 1981.) 13. o. (Értekezések a történeti tudományok köréből, új sorozat 94.) 

9 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 35. 
Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600. (Ere

deti történeti forrásmunka.) Eger, 1897. 226. o., 292. sz. levél, 1586. április 7.: Az Udvari Kamara Rudolfhoz. 
A kinevezett személy Csutor János. 

Uo. 287. o., 416. sz. levél, 1586. okt. 23.: Zelemérynek Pálffy Miklóshoz a tizedfizetés ügyében írt le
vele igazolja, hogy még 1586 októberében is ő a jövedelemigazgató. 

Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Hofkamerarchiv, Hoffinanz Ungarn RN 50. Konv. 1586. dec. fol. 
81-204., 105-124., 125-146., valamint uo. RN 50. Konv. 1586. okt. fol. 71-77. Csutor János utasításának má
solatai. (Az adatot Pálffy Géza bocsátotta rendelkezésemre, melyet ezúton is köszönök.) 

13 
Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára 1607-08. Levéltári Közlemények, 1972/2. (Benda 

1972.) 297-298. o. 
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tesítette Ferdinánd Samariát, aki ez időtájt érsekújvári (1581-1589) és veszprémi 
(1579-1593) főkapitányként szolgált.14 

A jegyzékben a Görög után következő név Michael Mezeijé (Mezey Mihály). Ő még 
Görög Jánosnál is régebb óta volt tagja az újvári őrségnek (1568-ban már említik a ne
vét).15 A régi Érsekújvárott, pontosabban Oláhújvárott ő volt a lovasság kapitánya; egy 
1573. évi összeírásban több más, az általunk vizsgált zsoldlistán is megtalálható tiszttel 
együtt szerepel a neve.16 1575-ben királyi tisztnek és várnagynak nevezte magát egy leve
lében: ,JEgo Michael Mezey, Castellanus S[acrae] Caesfareae] Regiaeque maiestatis, in 
arcé archiepiscopali Wyvar"} Az eltelt évek ellenére biztos, hogy ugyanazzal a személlyel 
van dolgunk, hiszen még a lovasszerek száma is megegyezik; 1573-ban és 1586-ban egyaránt 
9 lóval szolgált.18 1586-ban betöltött tisztsége - akárcsak a többieknél - nincs feltüntetve, de 
mivel 1590-ben is castellánusként van említve, valószínűsíthető ez a beosztása 1586-ra is.19 

Mint említettem, az 1573. évi jegyzék más lovastisztek nevét is tartalmazza: Johannes 
Baijchijét (Bajchy János), Paulus Chuzijét (Csuzy Pál), Nicolaus Balassijét (Balassy Mik
lós), Franciscus Thompaét (Tompa Ferenc).20 Közülük külön említést érdemel Bajcsy Já
nos, aki egy évvel később, 1574-ben még csak 1 lóval szolgált.21 Az 1586. évi lista alapján 
viszont már 10-el, és neve közvetlenül Mezeyé után következik, amely ez esetben akár 
valamilyen tisztséget is takarhatott, de egyben azt is bizonyítja, hogy a katonatartás a kor
szak egyik jövedelmező foglalatossága volt, és az esetleg korábban szerényebb feltételek
kel rendelkező, de tehetséges katona előmenetelével vagyoni helyzetén is jelentősen vál
toztatni tudott. Az is bizonyosnak látszik, hogy Johannes Waczij (Váczy János), Johannes 
Kaza (Kasza János), Balthasarus Bodor (Bodor Baltazár), Johannes Parúczaij (Paróczay 
János), Georgius Posgaij (Pozsgay György) nevű tisztek a várban szolgáltak már 1573-ban 
is.22 Kasza János nevű tiszttel találkozunk az 1607-1608-as listán is, ott porkolábként sze
repel.23 Ebben az esetben azonban csak egy kései névrokonról lehet szó, mert az 1586-os 

Pálffy 1995. 165. o. 57. jegyzet: „Ferdinandus Zamaria de Speciacasa Wespremiensis et Ersekwijwar 
Castrorum Capitaneus". Ferdinand Samaria veszprémi és érsekújvári kapitányságára lásd még Uő.: „Veszp
rém a török korban..." Veszprém, 1998. 158-160. o.; Takúts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. 
Budapest, 1922. 310. o. 

Oborní Teréz: Várkapitányi és officiális utasítások a 16. századi Érsekújvárból. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. 
Emlékkönyv Unger Mátyás negyedszázados egyetemi történésztanári működése emlékére, és születésének hetvenedik 
évfordulója alkalmából. Szerk. K Kovács Péter - Kalmár János - V. Molnár László. Budapest, 1991. 104. o. 

Haiczl Kálmán: Érsekújvár múltjából. Érsekújvár, 1932. (Haiczl 1932.) 35. o.; Magyar Sión, 1897. 
212. o. A közölt lista alapján azonosítani lehet Mezeyt és még néhány tisztet. 

Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepüléstől a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). 
Budapest, 1911. 38. o. Mezey várnagynak nevezi magát. 

18 Haiczl 1932. 35. o. 
19 

Oborni T.: I. m. 104. o. 1590-ben is várnagy (castellanus). 
20 

Haiczl 1932. 35. o. A lovasság tisztjei között volt beírva még Pogrányi Benedek is, aki az 1607-1608-as 
listán is szerepelt, de 1586-ban nem volt a várban, mert 1581-től már bakabányai kapitányként szolgált. 
Matunák Mihály: Korpona várkapitányai. 1901. 47. o. 

Oborni T.: I. m. 106. o. 
22 

Richard Marsina a Michal Kušik: Urbare feudálnych panstiev na Slovensku I. (XVI. storočie). 
Bratislava, 1959. 404-405. o. Az 1573-as összeírásban a következő érsekújvári lovastisztek szerepeltek azok 
közül, akik 1586 - ban is a listán voltak: Michael Mezey, Baltasarus Bodor, Paulus Chwzij, Johannes Kaza, 
Nicolaus Balassi, Franciscus Tompa, Joannes Parucziai, Georgius Posgai, Joannes Vaczi, Joannis Baychy. 

23 Benda 1972. 297. o. 
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jegyzékben szereplő Kasza János az év folyamán - szeptember 23-án - meg halt.24 Előkelő 
helyen szerepel a listán Matthias Huzar (Huszár Mátyás) neve is, aki nem volt más, mint a 
híres pápai vitéz - 1588-tól pápai kapitány - Berenhidai Huszár Péter testvére.25 A lovas
tisztek közül ismert még Georgias Forgach (Forgách György) sorsa, aki 1587-ben a vérte
saljai portyát követően török fogságba esett.26 

Az 1607-1608. évi tiszti címtár alapján megállapítható, hogy erre az időre szinte tel
jesen kicserélődött a vár lovastiszti állománya, ami nem meglepő, ha a két időpont, 
1586-1607 közti vérzivataros eseményekre (tizenöt éves háború, Bocskai felkelés) gon
dolunk. Ennek megfelelően az 1607-1608. évi listán nem találunk 1586-ban is szereplő 
nevet. A Benda Kálmán által is felsorolt tisztviselők közül is csupán az egyik vicepor
koláb, Volfgangus Koncz (Koncz Farkas) személynevét fedezhetjük fel az 1586. évi 
zsoldlajstromban. Itt ez a tisztsége nem szerepel, ezért nem bizonyítható, hogy valóban 
ugyanazzal a személlyel van-e dolgunk. 

Szólnunk kell még azokról, akik közvetlenül a hadnagyok és a főlegények alá tartoz
tak, de név szerint nincsenek említve a jegyzékben. Ők azok a többnyire nem nemesi 
származású katonák, akiket a lovasszerekre felfogadtak.27 Az összeírásból csak számukat 
tudjuk megadni. 

Áttérve a gyalogság tisztjeinek, altisztjeinek és szervezetének a bemutatására, valamivel 
könnyebb a helyzetünk, mint a lovasság esetében volt. Itt ugyanis minden egyes egység pa
rancsnokát és tisztségét feltüntették, és tizedekre bontva vették létszámba őket. Ez lehető
séget ad arra, hogy a nagyobb szervezeti, szerkezeti formákat is megvizsgáljuk. 

Egy problémával azonban itt is szembe kell néznünk. Ez abból adódik, hogy a listát a 
jegyző latinul írta meg. Ez a nyelv a korszakban elsősorban tudósok, deákok és a hivatalos 
politika érintkezésére szolgált, a köznyelvben pedig a latinos szavak keveredtek a magyar 
szavakkal, és sok magyar kifejezésnek nem volt pontos latin megfelelője. így volt ez a kü
lönböző katonai tisztségek területén is, ezért a jegyző által latin szavakkal jelzett tisztségek 
egyszerű magyarra átültetése könnyen lehet, hogy tévútra vezet és szinte lehetetlenné teszi 
némely tisztség pontos magyar megfelelőjének meghatározását. 

Az érsekújvári várban 1586-ban a magyar és az itt lajstromozott más nemzetiségű 
gyalogságot 2 százfős és 6 ötvenfős vajdaság alkotta. A két százas vajdaság élén álló fő-
vajdát a jegyző centurio terminussal jelölte, hiszen ők valóban 100-100 katonának pa
rancsoltak.28 

A két százas vajdaság összetétele némileg eltért egymástól. Az általunk 1. vajdaságnak 
tartott egységben a fő vaj da: Stephanus Zijladij (Szilády István) alá 1 apród (puer), 1 zász
lós és 7 gyalogos volt közvetlenül beosztva. Közvetve pedig a vajdasághoz tartozott 1 
vicecastellanus - a tisztség meghatározásának problémájára még kitérek - az apródjával és 
8 emberével, valamint 8 tizedes (decurio), a hozzájuk rendelt 9-9 katonával, akik közt 

4 MOLMKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 95v.: Johannes Kaza...obiit. 23. Septembris". 
25 

Takáts Sándor. Berenhidai Huszár Péter. In: Buda két árulója. Budapest, 1979. 113. o. Lásd a pápai 
archontológiát: Tanulmányok Pápa város történetéből. 2. Pápa, 1996.172-174. o. 

Takáts Sándor. Bajvívó magyarok, képek a török világból. 3. kiad. Budapest, 1979. 87. o. 
27 Varga J. 1981.17.0. 
28 

Takáts Sándor. A magyar gyalogság megalakulása. Budapest, 1908. 70-72. o. A gyalogság szerkezeté
ről és az egyes tisztségekről Uo. 42-91. o. 
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1 dobost (tympanista) is találunk.29 Majd áprilistól már két dobosa van a vajdaságnak.30 S 
bár a dobos a legénység közt szerepelt, a hangszere miatt megkülönböztették, ez a zsoldjá
ban is látszott, de tulajdonképpen ugyanolyan közlegény volt, mint a többi.31 

A 2. százas vajdaság parancsnoka Anthonius Jósa (Józsa Antal) volt.32 Az ő nevénél 
érdemes kicsit megállnunk. Józsa kapta ugyanis a legmagasabb illetményt az egész gya
logságnál, és ez azért meglepő, mert első látásra semmiben sem különbözik a jegyzékben 
korábban szereplő, hasonló címet viselő Szilády Istvántól. Ez azt is mutathatja, hogy 
Józsa valamilyen más tisztséggel, beosztással is rendelkezhetett, amit nem tüntettek fel a 
neve mellett, vagy egyszerűen koránál tapasztalatánál, tekintélyénél fogva kapott maga
sabb zsoldot. Legkézenfekvőbbnek az látszik, hogy a gyalogság kapitányával van dol
gunk. Azonban a jegyzék adatai hiányosak ezzel kapcsolatban. 

Most pedig nézzük meg a 2. százfős vajdaság összetételét. A „közvetlenek" tekinte
tében nincs különbség az 1. vajdasághoz képest: 1 apród, 1 zászlós és 7 gyalogos tartozik 
ide. A közvetett alárendeltek tekintetében azonban változást tapasztalunk. A vajdaság 
szervezeti felépítésében 9, decurio (tizedes) által vezetett tizedet találunk, egyenként 9-9 
emberrel, akik közt szintén ott van 1 dobos is.33 

A kisebb csapategységek, az ötvenes vajdaságok vezetői a jegyzékben voivoda-nak 
(vajda) nevezett tisztek voltak. A XVII. század elejére már e szervezet felépítésére az 
volt a jellemző, hogy egy-egy vajdaságban 1 inas, 1 zászlós, 1 dobos és 7 gyalog volt 
közvetlen a vajda mellett.34 A mi esetünkben vizsgált csapattestek azonban még kis 
mertékben eltérnek ettől. 

A 6 vajda közül kettőnek volt mellérendelt apródja, zászlósa és 7 embere. A közvetve 
hozzátartozó egységek élén 4 tizedes állt 9-9 katonával. A vajdaságnak nem volt dobo
sa.35 További 3 vajdának zászlósa nem volt, csak 1 inasa és 8 gyalogja saját tizedében. 
Viszont a közvetetten alárendelt 4 tized 9-9 közlegénye közt megtaláljuk a tympanista 
(dobos) személyét.36 A dobosok és a zászlósok ilyen aránya annak is köszönhető, hogy 
ez esetben 100 katonához tartozott egy-egy közülük, és így osztották el őket az ötvenfős 
vajdaságokban. 

A jegyzékben az első 50 fős vajdaság az előző két típustól is különbözik. Itt a vajda 
mellett ugyan 1 apród, 1 zászlós és 7 katona állt, csakhogy a továbbiakban az egyik tized 
élén - úgy, mint az 1. századnál - egy vicecastellanus tisztet betöltő személyt találunk 
inasával és 8 további emberével. A maradék 3 tizedet 3 decurio (tizedes) irányította.37 

29 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 38v. 
JU Uo. fol. 48v. 
31 

32 
MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 40v.: Antonius Jósa centurió". 

Szegő P.: Lm. 183.0. 
MOL MK/ 

" U o . fol. 41. 
34Varga J. 1981.19.0. 
35 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 42., fol. 43v.: „Petrus Horvát és Georgius Pokoľ vajdaságai 

esetében. (Lásd még a Függeléket.) 
Uo. fol. 37., 43., 44v.: ^etrus Raácz, Gabriel Raácz, Stephamts Körmendi/' vezette vajdaságoknál. 

(Lásd még a Függeléket.) 
37 

Uo. fol. 36v.: ,£tephanus Kezij" vajdasága. (Lásd még a Függeléket.) 
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Kétszer is előfordul a vicecastellanus tisztség a listán. A szószerinti magyar fordítása 
várnagyhelyettes vagy alvárnagy. Amennyiben így van, várnagyot is kellene találnunk. 
Ilyen cím azonban egy név mellett sem szerepel az összeírásban. Ennek ellenére tudjuk, 
hogy a már korábban tárgyalt Mezey Mihály viselte ezt a rangot. A jegyzékben való sze
repeltetésüknek legfőbb oka, hogy egyben tizedesek is voltak, azaz a rájuk bízott legény
séggel együtt lajstromozták őket, ezért természetesen magasabb zsoldot is kaptak, mint 
az egyszerű tizedesi rangban lévők. 

Egyébként az 1607-1608. évi lajstromban is felbukkan az egyik vicecastellanus, 
Albertus Jósa (Józsa Albert) neve - amennyiben nem névrokonról van szó - , de ott pró-
funtmesterként van bejegyezve.38 

A gyalogság szervezetének, tisztjeinek, altisztjeinek vizsgálatakor a jegyzékünkből 
még egy rangot kell megemlítenünk; a jegyző által ductor-nak címzett személyét, aki 
azonban egyik egységbe sem tartozik bele. Ez esetben sem hagyatkozhatunk a puszta la
tin fordításra, amely alapján hadnagyként kellene értelmezni, ugyanis ilyen tiszti cím a 
korabeli gyalogság körében nem volt ismert. Ez esetben inkább egy olyan illetőt takarhat 
a szó, aki mint vezető vagy „nyomjáró" eligazodott a környéken - ne felejtsük el, hogy 
Érsekújvár térségét a Nyitra és a Vág folyók mocsarai ölelték át! - , így magasabb 
zsoldja indokolt, és az is megérthető, hogy nincs hozzá katona beosztva. A listán a 2. öt
venes vajdaság utolsó tizede után találkozunk nevével.39 

A tűzmesterek, azaz tüzérek (bombardarius) listája minden hónapban 1 foliót foglalt 
el a jegyzékben.40 Ez esetben magyar nevekkel nem találkozunk, hiszen a XVI. század 
folyamán végvárainkban szinte kizárólag idegen - főként német - pattantyúsokat alkal
maztak. Nagyobb várakban a hadszertárnok (a németek által Zeugwart-nak mondott 
személy) irányította az egység munkáját, akinek nemcsak az ütegek működtetése volt a 
feladata, hanem új ágyúk készítése is. Két kerékgyártó (carpentarius) nevét is ezen az 
oldalon találjuk, akik minden bizonnyal a tüzérek segédei voltak az ágyúkészítésben.41 

Az érsekújvári vár hadszertárnoka Adamus Smijtthoffer (Adam Smitthoffer) volt, akár
csak 1573-ban.42 Az összeírás szerint 1586. november 15-én meghalt.43 A jegyzékből 
nem derül ki, hogy ki vette át a helyét. 

A függelékben megadtam az érsekújvári gyalogságnak az 1586. évi zsoldlista alapján 
összeállítható tiszti és altiszti címlistáját, adalékul szolgálva ezzel egy majdani összesí
tett végvári tiszti címtár elkészítéséhez. 

A zsoldfizetés 

Az 1582. évi várjegyzék adatai alapján a magyarországi végvárakra költött zsold ösz-
szege 1 067 232 rajnai forint (a továbbiakban r. f.) 36 krajcár (a továbbiakban k.) volt. 

JB Benda 1972. 297. o. 
39 MOL MKA E 211 Lymbus 90.cs. 2. t. fol. 38.: ,JStephanus Nagij Erdelij ductoŕ (Erdélyi Nagy István). 
40 Uo. fol. 40. 

Uo. Paulus Molnár (Molnár Pál) és Nicolaus Molnár (Molnár Miklós) a kerékgyártók (carpentarius). 
42 Haiczl 1932. 35. o. 
4 3 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 119.: Smitthoffer halálának bejegyzése góbiit 15. Novembris". 
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Ebből a bányavidéki végek zsoldja 286 591 r. f. 45 k.-t tett ki. Az érsekújvári vár kato
náinak (magyar és német együtt) zsoldösszege akkor havonta 4 585 r. f. volt.45 Ez éves 
szinten 55 020 forintot jelent, amennyiben csak 8 és fél hónapra számoljuk, akkor is 
38 972.5 forintra rúg, amely a bányavidéki kapitányság zsoldmennyiségének közel 
15-20%-a. Ez a szám megfelel az érsekújvári várnak a bányavidéki kapitányság területén 
játszott kulcsszerepének. De milyen helyzettel találkozunk 1586-ban? 

A vizsgált jegyzékben lajstromozott katonaság zsoldösszege március hóban: 1 001 
magyar forint (a továbbiakban m. f.) 10 dénár (a továbbiakban d.); áprilistól a teljes hó-
pénz fizetés miatt: 2 002 m. f. 20 d. (Részletesen csapatnemenként és havonta lásd az 1. 
sz. táblázatot.) A 8 és fél havi zsold 17 012 m. f. volt.46 Ezeket az értéket összevetve az 
1582. évi adatokkal, igen nagy eltérés tapasztalható. Ez még akkor is igaz, ha figyelembe 
vesszük a pénznemek értékéből adódó különbséget - rajnai forintra számolva a 8 és fél 
hóra számított zsold 21 265 forint lett volna.47 Az eltérés a német katonák itt hiányzó 
zsoldösszegeiből származik. Az 1582-ben várba érkezett 200 német zsoldos fizetése 
ugyanis csaknem ugyanannyi volt, mint 1586-ban a közel 800 fős magyar őrségé! 
Amennyiben - s ez szinte bizonyos - 1586-ban is 200-300 német katonával számolha
tunk az őrségben, akkor arányaiban a négy évvel korábbi zsoldösszegekhez hasonló ér
tékeket kapunk. 

1. sz. táblázat. Csapatnemenkénti és havonkénti zsoldösszegek* 

Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Ossz. : 
Lovasság 378,1 756,2 756,2 756,2 756,2 756,2 746,7 736,2 736,2 6378,2 
Gyalogság 567,5 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1133 1135 9645,5 
Tűzmesterek 55,5 111 111 111 116,6 122,2 122,2 122,2 116,6 988,3 
Összesen: 1001,1 2002,2 2002,2 2002,2 2007,8 2013,4 2003,9 1991,4 1987,8 17012 

A zsoldösszegek magyar forintban és dénárban értendők 

Az egyes csapattesteknél a 8.5 hónapra járó zsoldösszegek a következőképpen alakul
tak: lovasság: 6 378 m. f. 20 d., gyalogság: 9 645 m. f. 50 d., ágyúmesterek: 988 m. f. 30 d. 

Amennyiben összevetjük az egyes csapatnemek zsoldarányait a létszámarányokkal, 
látható, hogy a zsold és a létszámarányok majdnem egyező értékeket mutatnak, jelentős 
eltérés csak a pattantyúsok adatainál figyelhető meg. Ez esetben a háromszorosa volt az 
egység zsoldösszege a létszámarányához képest. 

Pálffy 1995. 127.0. 
45 Uo. 165. o. 

Érdemes lenne további vizsgálatokat folytatni arra nézve, hogy ez az összeg az érseki jövedelmek hány 
százalékát tehette ki. 

Huszár Lajos: Pénzfogalom és pénzérték viszonyok Sopronban. In.: Dányi Dezső- Zimányi Vera: Sop
roni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Budapest, 1989. 49-50. o. A rajnai forint és a magyar forint váltásá
nak kiszámítására: 1 magyar forint = 100 magyar dénár, 1 rajnai forint = 60 krajcár = 240 tart. dénár = 80 ma
gyar dénár, ebből 5 rajnai forint = 4 magyar forint. 
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A lovasság esetében személyenként eltérő összegeket találunk. A fizetések egy része 
az egyes lovasok kiállítása után kapott asztalpénz lehetett. Az asztalpénz 1575-ben lova
sonként 50 dénár volt.48 A listán található személyek, lovaikra és felszerelésükre szá
molva márciusban fél hónapra, 1 forint és 1 forint 50 dénár közötti értékben kapták a 
zsoldot, áprilistól természetesen ez is a kétszeresére emelkedett. Ez a szám (3 forint/fő) 
illeszkedett a korszak zsoldátlagaihoz.49 Az egyes tisztségviselők a beosztásuk után vi
szont bizonyíthatóan többet kaptak. A lovasság zászlósa, Terjenyi Péter 4 lóval szolgált. 
Ezek után a többi hasonló kondíciókkal rendelkező lovashoz képest fél hóra nem 6 fo
rintot, majd egészre számítva 12-t húzott, hanem 7 forint 50 dénárt, áprilistól pedig 15 
forintot. A zászlós a gyalogságnál is 1 forint 50 dénárt, majd 3 forintot kapott, és 
Terjenyi zsoldja is éppen ennyivel tért el a többiekétől. 

A gyalogság zsoldjainál jól elkülöníthetők az egyes tisztségek után járó többletjöve
delmek. A legmagasabb zsold a második százas vajdaság fővajdájáé. A fentebb is emlí
tett Józsa Antal fizetése 9, majd 18 forint, míg a másik fövajda csupán a vajdákéval 
megegyező 6 forint 50 dénáros fél és 13 forintos egész hónapra járó illetményt kapott. 
Az eltérés okát abban kereshetjük, hogy Józsa régebb óta és nagy szakmai hozzáértéssel 
látta el feladatát. A vajdák után következő nagyobb tétel a két alvárnagynak a zsoldja, 
esetükben a hópénz 6 forintot tett ki. Az altisztek (tizedesek), valamint a tisztviselők 
(zászlós, dobos) egyaránt 3 forintos hópénzhez jutottak. Ezzel megegyező juttatást ka
pott a nyomjáró katona is. Ez az összeg megegyezett a korabeli tizedesekével; például 
Egerben 1589-ben szintén 3 forint volt a tizedesek zsoldja.50 Összegezve a gyalogság 
tiszti állománya a csapatnem zsoldjának 11%-át, a tisztesek pedig 13,5%-át bírhatták, 
miközben a részarányuk a létszámból együttesen alig haladta meg a 12%-ot. 

A gyalogos közkatonáknak - amennyiben teljes havi pénzüket felvehették - 2 forint
ból kellett megélniük egy hónapban. Már az 1552: 13. te. is 2 forintban állapította meg a 
gyalogos katonák hópénzét.51 Az eltelt évek ellenére úgy látszik, e tekintetben nem tör
tént elmozdulás. Ez az összeg a korszak árviszonyait figyelembe véve sem tűnik soknak, 
különösen akkor nem, ha tudjuk, hogy a katonának ebből nem csak élelemre kellett köl
tenie, hanem ruházatára, fegyverzetére és - amennyiben volt - a családjára is.52 

Náluk sokkal jobb helyzetben találjuk a tűzmestereket. Magasabb zsoldjukat indokol
hatta a várakban nélkülözhetetlen szaktudásuk, illetve német származásuk is. A 
hadszertárnok 11 forint 20 dénárt kapott. A többiek fizetése közt eltérő összegekkel ta
lálkozunk. Azonban a legalacsonyabb járadék; a félhavi 2 forint 80 dénár, valamint az 

48 Pálffy 1995. 157. o. 
Szendrei János: Végváraink rendszere és fölszerelése a XVI-XVII. században. HK 1888.1. közlemény. 102. o. 

50 Uo. II. közlemény, 420. o. 
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593. Budapest, 1980. {Szántó 

1980.) 88. o. 
52 

Dányi D. - Ziinányi V.: I. m. 120. o. A korabeli árakból kitűnik, hogy ennek a rétegnek szinte semmi 
esélye sem volt a felemelkedésre, mert páldául 1586-ban 1 ló ára 18 forint 40 dénárra rúgott. Egy gyalogos 
katona egész évi keresetéből nem tudott volna 1 lovat megvenni! Az élelmiszerek tekintetében sem volt jobb a 
helyzet; az 1570-es évek második felében 1 mérő liszt 1 f. 10 d.-ba került. A kenyér ára ugyan évenként és vi
dékenként változhatott, de túlzott eltérések nem lehettek az egyes térségek között. így a Sopronban 1574-ben 4 
dénáros kenyér, melynek ára a tizenöt éves háború éveire 10 dénárra emelkedett, valószínűleg jól jellemezte az 
ország más részein bekövetkezett árváltozásokat is. Ez pedig azt jelentette, hogy amennyiben meg is kapták 
zsoldjaikat a katonák, az nem volt elég napi 1 kenyér beszerzésére sem! 
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egész hónapra kiutalt 5 forint 60 dénár is közel háromszorosa volt az egyszerű gyalogok 
zsoldjának. A létszámukat tekintve az őrségnek csupán 2%-át adták, a fizetésekből 
azonban 5,8%-os részesedésük volt. 

Létszám és fluktuáció 

A zsoldlistán szereplő katonaság létszámát megadhatjuk a várkatonák szervezeti egy
ségeinek alapján is. 

A lovasság esetében 56 fő, akiket név szerint is lehet azonosítani, valamint az ideso
rolt strázsamestert, aki ugyan lovasszerrel nem rendelkezett, de neve itt volt feltüntetve. 
A csapatnem további részét, a szerekre felfogadottak számát megkaphatjuk, ha a neve
sített lovasok után bejegyzett „equus"-okat összeadjuk, és ebből kivonjuk a főlegények 
számát, mivel azok a saját használatra felszerelt ló után is megkapták a járandóságot. Ez 
alapján a lovasság létszáma 1586 márciusában 287 főre tehető. 

A vizsgált egység 19,51%-át tették ki a lovasszerrel is rendelkező tisztek, a főlegé
nyek. Amennyiben a strázsamestert is idesoroljuk, ez csak pár tized százalékponttal mó
dosul (19,86%). 

Ez a létszám az összeírásban szereplő nyolc és fél hónap esetében nem volt állandó, 
és novemberre a tisztek és a lovasszerek aránya is módosult kis mértékben. A 2. sz. táb
lázat a fluktuációt és az arányok változását mutatja. 

2. sz- táblázat. A lovasság havonkénti létszámváltozásai 

Marc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. 
Tisztek, altisztek 57 57 57 57 57 57 56 55 54 
Lovasszerekre felfogadottak 230 230 230 230 230 230 230 228 226 
összesen: 287 287 287 287 287 287 286 283 280 

Úgy tűnik, áprilisban eggyel növekedett a lovasszerek száma, azonban ha a jegyzéket 
jobban megvizsgáljuk, kiderül, hogy valójában nincs erről szó. Az addig 2 lóval szolgáló 
Petrus Thuróczij (Túróczy Péter) kilépett, helyette Georgius Társ (Társ György) érkezett 
1 lovasszerrel,53 azaz egyedül, a 3 lóval szolgáló Johannes Balogh (Balogh János) vi
szont 1 lóval többet élelmezett ezután.54 Christophorus Somogij (Somogyi Kristóf) pe
dig, nem tudni miért, 5 lovasszere helyett 6-tal van bejegyezve.55 Úgy gondolom, hogy 
ez az adat elírás következménye, ugyanis a következő hónaptól ismét 5 egységgel talál
juk, zsoldja pedig nem változott. Ez azért furcsa, mert ott, ahol egy új lovas szerepelt, 
mindenhol feltüntették, hogy mikor került a kapitányához, és ez - értelemszerűen -
zsoldemeléssel járt együtt, ez esetben azonban ennek nem találjuk nyomát. Az áprilisi 
adatokban ezért ezt a változást nem vettem figyelembe, vagyis a lovasság létszáma nem 

53 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 46. 
54 Uo. 
55 Uo. fol. 45v. 
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változott a márciusihoz képest! Továbbá hibásan szerepel egy tiszt - a már korábban 
említett - Váczy János neve; áprilisban Johannes Vijncze-t56 (Vincze János) írtak he
lyette. Nincs sehol feltüntetve, hogy Váczy elment, illetve Vincze jött volna, valamint a 
lovasszerek száma és a zsoldösszegek is megegyeznek, májustól pedig újra Váczy János 
neve szerepel a listán.57 

Májustól visszaállt a márciusi állapot. A létszámban a nyár folyamán nem történt el
mozdulás, noha néhány személycsere lezajlott eközben. 

Július 30-i dátummal találjuk az első távozásra utaló bejegyzést, amikor a 4 
lovasszerrel szolgáló Benedictes Thaijnaijt (Tajnay Benedek) írták ki a lajstromból.58 

Augusztusban Michael Pelij (Pély Mihály) érkezett helyére, azonban az új vitéz csak 3 
lovasszerrel rendelkezett.59 A létszám állandósága annak volt köszönhető, hogy az addig 
2 lóval zsoldba vett Johannes Mohachij (Mohácsy János) augusztustól 3 lovasszer után 
kapta az illetményét.60 

Igazi, számokban is mérhető változást az őszi hónapok hoztak. Szeptembertől egyre csök
kenő tendencia figyelhető meg. Ez abból adódott, hogy az egymást megelőző hónapokban 
távozottakat nem tudták úgy pótolni, mint a fentebb bemutatott esetekben. Már augusztusban 
beírták a trombitás távozását,61 mivel azonban a teljes illetményét megkapta a hónapra, még 
bizonyára végigszolgálta azt. Szeptemberben viszont nem érkezett senki a helyére, ezért 
szeptembertől a létszám 286-ra változott. 

A szeptemberi változások az októberi létszámadataokban jelentkeztek. A hónap 23. 
napján meghalt Kasza János, aki már több mint tíz éve szolgált a várban.62 Kaszát és 6 
lovasszerét szintén nem sikerült megfelelőképpen pótolni, mindössze 3 új lovas érkezett. 
Ezek október 16-án Nicolaus Jósahoz (Józsa Miklós), Paulus Thapolchijanijhoz 
(Tapolcsányi Pál) és Társ Györgyhöz kerültek. Ennek következtében a tiszti állomány 
eggyel, a felfogadottak száma kettővel csökkent. 

Október 25-én a 3 lovasszert vezető Stephanus Raácz (Rácz István) lett discessus,63 s 
mint a novemberi listából kitűnik, az ő helyére sem érkezett senki, ezért újabb 3 fővel 
lett kevesebb az őrség. (Lásd a 2. sz. táblázatot.) 

Ez a 8,5 hónapot figyelembe véve 2,44%-os lemorzsolódás, amit nem tekinthetünk 
jelentősnek, még akkor sem, ha tudjuk, hogy ez a létszámcsökkenés 3 hónap alatt követ
kezett be. A lovasságon belül a tisztek, főlegények aránya csökkent a felfogadottakhoz 
képest, a márciusi 24,78%-ról 23,89% lett. Ennek az az oka, hogy létszámuk arányaiban 
nagyobb 5,26%-os fogyást mutatott, mint a lovasszereké, amelyeknél csak 1,74% volt 
ugyanez a mutató. 

30 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. 45v. 
57 Uo. fol. 55v. 
58 Uo. fol. 76. 
59 Uo. fol. 86. 
60 Uo. 
61 Uo. 
62 Uo. fol. 95v. 
63 Uo. fol. 105. 
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A gyalogság esetében sokkal nagyobb mozgást figyelhetünk meg. Ennek a csapatnemnek 
a létszáma minden hónapban 500 fó körül mozgott. A forrásban ugyan havonként szigorúan 
501 főt találunk bejegyezve, de ez nem jelenti azt, hogy ténylegesen ennyien is voltak. 

A beosztások szerinti felbontásban 10 tiszt (2%), 51 altiszt (10,1%) - ide soroltam a 
hadnagyot, a zászlósokat és a dobosokat is - és 430 fős legénység (85,9%) alkotta az 
egységet, valamint a 10 tiszthez rendelt l-l apródot is a létszámba kellett vennünk (2%), 
mert az összeírásban az adott tizedek velük alkottak egészet. (Lásd a 3. sz. táblázatot.) 

3. sz. táblázat. A gyalogság százalékos megoszlása 

Tiszt 10 2% 

Altiszt 51 10,1% 
Legénység 430 85,9% 
Apródok 10 2% 
Összesen 501 100% 

A 9 hónap alatt 137 olyan változást találtam, ahol valaki az egyik tizedből egy má
sikba lépett át, illetve szolgálatelhagyó volt, és helyét új ember foglalta el. Ezeken kívül 
számon kell tartanunk márciusban 6 érkezőt, novemberben 4 kilépőt, velük a jöttek szá
ma 143, a távozottaké 141 lett. Mivel a listán a februári és decemberi állapotot nem tud
juk vizsgálni, így azt sem lehet megállapítani, hogy ezek kik helyére érkeztek, valamint a 
távozókat kikkel helyettesítették, de természetesen az egyes hónapok létszámváltozásai
nál figyelembe vettem őket. 

Könnyű lenne azt mondani, hogy a 137 permutációban 274 személy vett részt. Azon
ban a valóság ennél bonyolultabb képet mutat. Ugyanis voltak akik kétszer, háromszor 
sőt négyszer is helyet változtattak az adott intervallumban, ezért nyilvánvalóan ez a szám 
kevesebb lesz, de az összlétszámhoz viszonyítva így is tekintélyes. 

A szolgálatelhagyók száma 38 volt (7,52 %), ebből a kilépettek száma 37, és mindössze 
1 halálesetet regisztrálhattunk (4. sz. táblázat). Úgy tűnik, hogy az 1586-os év viszonylag 
csendesen zajlott le Érsekújvárott és környékén. Megfigyelhető, hogy a szolgálatelhagyá
sok száma júniusban ugrásszerűen nőtt. Ennek oka az lehet, hogy lejárt a szerződésük, 
vagy pedig a nyári mezei munkák miatt kellet többeknek elhagyni az őrséget. 

4. sz. táblázat. A szolgálatelhagyók száma havonkénti megoszlásban 

Marc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Össz. 
Szolgálatelhagyók - 2 6 12 1 3 3 1 4 38 

A tisztek között nem volt változás, az altisztek esetében is mindössze két helyen ta
lálunk erre utaló bejegyzést, illetve az egyik esetben csere történt. Colomanus 
Dienesfalvaj (Dienesfalvai Kálmán) tizedes kilépett július hónapban,64 helyét a közvet-

64 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 85. 
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lenül alatta szolgálatot teljesítő Gregorius Barbell (Borbély Gergely) vette át augusztus
ban.65 Borbélyt itt úgy írták be, mintha újonnan érkezett volna. A másik - nem jelzett -
változást az altiszteknél az egyik dobos „eltűnése" jelentette. Itt fordított helyzet játszó
dott le, mint az előzőnél. Ugyanis június és július hónapban a 2. század dobosa, 
Franciscus Dobos (Dobos Ferenc) helyén egy Martinus Zalay (Szalay Márton) nevű 
személy szerepel. Dobos távozását mutató bejegyzést nem találtunk, ugyanakkor a 2. 
század egy Szalay Márton nevű gyalogja mellett májusban arra utaló írás olvasható, 
hogy utoljára szerepelt e hónapban a helyén.66 Az augusztusi listán már ismét Dobos Fe
renccel találkozunk, és neve előtt látható a visszatérés dátuma is (augusztus 9.).67 Ekkor 
azonban az addig ideiglenesen dobosi tisztet viselő Szalay került ki a jegyzékből nyom
talanul. Októberben azután a 2. vajdasághoz, közvetlenül Rácz Péter vajda gyalogjai kö
zé érkezik egy hasonló nevű katona,68 valószínűleg ugyanaz a személy, aki június és jú
lius folyamán dobosként szolgált. 

A két eset tanulságaként ismét megállapíthatjuk, hogy az olyan altiszteknek, mint a 
tizedes vagy a dobos, tisztsége betölthető volt a gyalogság közlegényi soraiból is. Vala
mint úgy tűnik, hogy a várakban igyekeztek az effajta cseréket házon belül megoldani, 
és ezen feladatok ellátására nem vettek fel új személyeket. 

A csapatnemen belül a nem tiszti és altiszti állományban további 135 személycserére 
utaló névváltozást olvashatunk ki. Ebbe belevettük az említett Szalay Márton októberi 
újra felbukkanását is. 

Sajnos némely esetben, az adott helyen szereplő más néven kívül semmilyen más jel 
nem mutatja a változást. Ezeknél nem lehetünk biztosak abban, hogy ténylegesen tör
tént-e elmozdulás a személyi állományban, mert egy-két ilyen esetben a következő hó
naptól ismét a csere előtti név szerepel. Úgy látszik, ezen beírások egy részét az összeíró 
hibájának tulajdoníthatjuk. Ugyanis a listán van arra példa, hogy az író teljesen más ve
zetéknevet írt le, majd azt áthúzva a helyeset írta mellé.69 Ilyen elírásra már utaltunk a 
lovasság esetében is. A másik lehetőség pedig az, hogy ezeket a változásokat, mivel az 
őrségen belül történtek, nem tartották fontosnak bejegyezni, hiszen az adott katona va
lójában sem el nem ment a szolgálatból, sem újonnan nem érkezett, csupán más parancs
nok alá, más egységhez került. 

Mégis vannak esetek, mint azt fentebb is láttuk, amikor a bejegyzések helyi személy
cserét rögzítenek, de csak az elmenetel vagy az érkezés tényét. Olyan nincs, amikor a 
résztvevők mindegyikénél feltüntetnék az eltávozást és az új szolgálatba lépést is. Ez abból 
is ered, hogy a jegyzékből csak azokat írták ki, vagy kaptak valamilyen megjegyzést a ne
vük mellé, akik szolgálatelhagyók voltak. Ők értelemszerűen többé nem is fordultak elő. 

Az érkezők neve mellett többnyire megtaláljuk a szolgálatba lépés dátumát, azoknál 
is, akik korábban már szerepeltek más hónapok listáin, majd miután 1-2 hónapig nem 
találkozunk nevükkel, más egységnél újra felbukkannak. Ezek a beírások okozták a leg-

03 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 95. 
66 Uo. fol. 6Ív. 
67 Uo. fol. 9Ív. 
68 Uo. fol. 106. 
69 

Uo. fol. 120.: Balthasari Fekete bejegyzésből a Fekete név át van húzva és Pozbaij szerepel - a korábbi 
hónapoknak megfelelően - helyette. 
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nagyobb problémát, mert az újonnan jöttéknél nem lehetett pontosan megállapítani, hogy 
ki a valódi novus, és ki az, aki csak visszatért a zsoldba vettek közé. 

Mindezeket figyelembe véve kb. 115 új névvel számolhatunk a gyalogságnál. A vál
tozásokban részt vettek száma 230 körül mozgott (ez a létszám közel 50%-át jelenti). 
Ennél pontosabb adat - a fentebb említettek miatt - nem határozható meg. 

Az 5. sz. táblázatban megadtam ezen katonák szolgálatban eltöltött idejét, de ezek az 
adatok az előzőekben elmondottak és a forrás nyújtotta szűk intervallum miatt ugyanúgy 
csak tájékoztató jellegűek lehetnek. 

5. sz. táblázat. A létszámváltozásokban érintett katonák szolgálatban eltöltött ideje 

1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó 7 hó 8 hó 9 hó 
Katonák száma 23 31 26 32 27 28 24 20 17 

A gyalogság összlétszámának havonkénti vizsgálatakor (6. sz. táblázat) azonnal kiüt
közik, hogy az őrség egyik hónapban sem volt 501 fős, annak ellenére, hogy a listán 
mindenhol ennyien szerepeltek. A gyalogság létszáma 480 és 503 fő között ingadozott. 
Ezt a havonkénti fluktuációk okozták, melyek összefoglalva a 7. sz. táblázatban láthatók. 

6. sz táblázat A gyalogság létszámának havonkénti változása 

Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. 
Gyalogság létszáma 497 495 488 487 487 492 480 494 503 

7. sz. táblázat. Havonkénti fluktuáció 

Marc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. 
Érkezők 11 12 19 20 20 20 15 27 13 
Távozók 7 10 12 19 20 15 27 13 13 

Harmadik csoportként a pattantyúsok létszámviszonyairól szólok. Ezt az egységet 
ugyan idegen (német, olasz) katonák alkották, mivel azonban itt szerepelnek a jegyzék
ben, talán nem érdektelen a vizsgálatba őket is bevonni. A 9 hónap alatt csak néhány 
változást regisztrálhattunk közöttük. A márciusi 16 fő július 16-án két új személlyel bő
vült Matthias Gaisler-vt\ és Emericus Vindneber-rel.10 

Novemberben - mint korábban utaltam rá - az egység vezetője, Adam Smitthoffer 
hadszertárnok meghalt, valószínűleg december folyamán vagy a következő évben más 
érkezett helyette, hiszen posztja túl fontos volt ahhoz, hogy betöltetlenül maradjon. A 
16-18 fős állandósult tüzérlétszám Érsekújvárnak a végvári vonalban betöltött szerepét, 
súlyát is jelzi. A korszak más hasonló fontosságú váraiban is megközelítően hasonló 

MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 80. 
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számú tüzért foglalkoztattak, például 1582-ben Egerben 18-at, Győrött 21-et, Tokajban 
16-ot, Szendrőn 19-et.71 

Úgy tűnik mindezek alapján a német Landsknecktek kivételével megadhatjuk a vár
katonaság pontos létszámát. A 8. sz. táblázat az összesített havonkénti létszámingadozást 
és a pontos létszámadatokat mutatja az egységeknél. 

8. sz. táblázat. Összesített létszámingadozás a magyar őrség egységeinél 

Marc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. 
Tűzmesterek 16 16 16 16 18 18 18 18 17 
Lovasság 287 287 287 287 287 287 286 283 280 
Gyalogság 497 495 488 487 487 492 480 494 503 
Összesen: 800 798 791 790 792 797 784 795 800 

Megállapítható, hogy a vár általunk vizsgált egész állományát tekintve a létszám nem 
változott jelentősen, sőt, amint a 8. sz. táblázatból kitűnik, a márciusi összlétszámhoz 
képest novemberre a teljes létszám ismét a márciusi 800-as értéket mutatta, eközben vi
szont a vár személyi állományának 20%-a kicserélődött!72 Ez megerősíti azt a feltétele
zést, miszerint a várak katonasága nem homogén, állandó, hanem egy folyamatosan 
változó közösség. A változások, mint láttuk, több ok miatt is bekövetkezhettek. Ez min
den vár életében hasonlóképpen alakulhatott, különbségek csak a fluktuáció nagysága és 
az azt kiváltó okok között lehettek. Esetünkben olyan időszakot vizsgáltam, amikor nem 
történtek jelentős harci cselekmények a környéken, ezért nem is a halálozás volt a döntő 
ok, hanem a kilépés és a „mozgó katonaság" mobilitásából adódó változás. 

A magyar és nem német nemzetiségű katonaság létszámadatait kiegészítve a német 
gyalogok 200-300 fős kontingensével, az érsekújvári vár őrsége 1000-1100 katonából 
állhatott 1586-ban, mely erő elegendő lehetett a környék biztosítására, ellenőrzésére.73 A 
nagyobb gondok a későbbi években sem a létszám, hanem a már korábban tárgyalt ellá
tás és fizetés területén jelentkeztek. 

A nem magyar eredetű katonaság nemzetiségi megoszlása 

A zsoldjegyzékbe minden szolgálatba lépő katonát - kivéve a lovasszerekre fogadot
takat - név szerint írtak be. A nevek feldolgozásának sokféle szempontja közül elsőként 
az egységek nemzetiségi megoszlását választottam ki és vizsgáltam meg. Itt azonban 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kor névadási szokásai még nem tisztultak le. 
Névadásunkban az öröklődés szabályai ekkor kezdtek kialakulni, majd ezáltal a nevek 

" Pálffy 1995. 160., 161., 166. o. 
72 

Kelenik 1993. 102. o. A Kanizsa elleni végvárak őrségeinél Kelenik ugyanezt tapasztalta. A létszámin
gadozás csekély volt, a létszám adatok alig változtak, annak ellenére, hogy számos katona hagyta el a végháza
kat vagy érkezett meg oda. 

73 1588-ban az őrség létszáma 1 105 fő volt. (Az adatot Pálffy Gézának köszönöm.) 
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megszilárdulni. A listán is felfedezhető, hogy a korábbi évtizedek névadási szokása élt 
még a XVI. század végén is. A vizsgálat módszertani hasonlóságokat mutat Benda Kál
mán azon kutatásaival, mellyel a hajdúk zsoldlistáinak feldolgozásakor élt.74 Ugyanak
kor az azóta eltelt időszak családnévkutatásainak eredményeit felhasználva, új szem
pontok figyelembe vételére és pontosabb megállapítások tételére is lehetőség nyílt. 

A neveket aszerint kategorizáltam, hogy hangalakjukat és alaktani sajátosságaikat fi
gyelembe véve milyen következtetések vonhatók le belőlük, illetve, hogy, a személyne
vek keletkezésüket tekintve miből eredeztethetök (pl. helynévből, népnévből keletkezett 
személynevek stb.). 

I. Alakilag, hangtanilag: 
1. Idegen eredetű nevek 
2. Azonosíthatatlan nevek 

II. A nevek (személyek) eredetét tekintve: 
1. Helynévből - amely esetlegesen a származásra utal - keletkezett személynév 
2. Népnév, mint személynév (adoptívusok) 

1/1. Idegen eredetű nevek 

Ebbe a csoportba azokat a neveket soroltam, melyek hangalakjából következtethetünk 
viselője nemzetiségére. Feltehetően német lehetett: Honorius Thonhauser, délszlávok le
hettek: Volfgangus Wrattkovijtth, Nikolaus Radonijtth, szlovák lehetett: Simon Rüsnijak. 
A lovasságot tekintve 4 név tartozhat ide, amelyből 3 főt délszláv, 1 főt német nemzeti
ségűnek vettem. A gyalogos egységekben 15 név; 5 délszláv, 3 szlovák, 3 lengyel, 3 né
met, 1 olasz származásra utalhat. 

A pattantyúsokat is itt kell megemlíteni. Teljes állományukat figyelembe véve, 15 
német és 1 olasz (Consarius Pegolothó) nemzetiségre mutató személynevet találtam. A 
fentiek összefoglalása a 9. táblázatban látható. 

9. sz. táblázat. Származás a nevek hangalakja alapján 

Német Délszláv Tót Lengyel Olasz 
Lovasság 1 3 
Gyalogság 3 5 3 3 1 
Tűzmesterek 15 1 
Összesen: 19 8 3 3 2 

Benda Kálmán: A bocskai-kori hajdúság összetétele és társadalmi törekvései. In.: A hajdúk a magyar 
történelemben. (Tudományos emlékülés Debrecen 1966. december 10.) Szerk. Módy György, Debrecen, 1969. 
(Benda 1969.) 24-35. o. (Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 10.) 
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1/2. Azonosíthatatlan nevek 

Ez esetben azokra a személyekre gondoltam, akik nevük hangalakja alapján akár ma
gyarok is lehettek, de az RMCsSz-ben75 nem találkozhatunk ilyen családnevekkel, de 
mivel a szótár névanyaga sem teljes, így a nevek alapján bizonyosat állítani nem lehet a 
katonák nemzetiségéről. Ilyen például: Johannes Dijveczkij (Diveczky János), Johannes 
Malekoczij (Malekoczy János), Nicolaus Drijthomaij (Dritomay Miklós), Gregorius 
Marthalócz16 (Martalóc Gergely) vagy Matthias Lothijós (Lotyós Mátyás) neve. 

Ebbe a kategóriába soroltam be még azt a két nevet, melyek egyik hónap listáján sem 
voltak kiolvashatók. Azonban az összerakható töredékekből arra következtethetünk, 
hogy idegen-eredetű nevekkel van dolgunk, de a nemzetiség itt sem pontosítható. 

Összesen 18 név került ide, melyek mindegyike a gyalogság listáin fordult elő. 

11/1. Helynévből keletkezett személynév 

Még a XVI. század végén is szokás volt az idegenből érkezetteket arról a tájról, tele
pülésről, birtokról stb. elnevezni, ahonnan származott, ahol élt, vagy az ő tulajdona 
volt.77 Valószínűleg ezt a névadásszokást őrizte meg nevében: Georgius Bijhachij 
(Bihácsy György), Georgius Silizij7* (Szilizy György), Georgius Málthaij (Máltay 
György). Utóbbinál a név és származás kapcsolata bizonytalan. Ugyanis kicsi a valószí
nűsége annak, hogy valóban a névadó szigetről származzon. Esetleg felmerülhet, hogy a 
név tulajdonosa magyar volt és korábban járt ott, majd hazatérve kapta ezt a nevet, vagy 
korábban létezett ilyen nevű település, amely elpusztult, de a személynév megőrizte 
emlékét. Azt is feltételezhetjük, hogy a névalak módosulással őrizte meg a korábbi lakó
vagy születési hely nevét (létezett Szabolcs megyében egy Máta nevű település). Bővebb 
adat hiányában többet nem mondhatunk. Mind a 3 név a gyalogság listáin található. Ez
zel a bizonytalan nemzetiséget takaró nevek száma 21 lett. 

II/2. Népnév, mint személynév (adoptívusok) 

Ezeknek a neveknek is nehezen bizonyítható az eredete, mert viselőik akár évtizedek 
óta a Magyar Királyság területén élhettek, s nevük szinte asszimilálódott. Feltehetően 
korábban betelepülők leszármazottai voltak, és neveikben megőrizték nemzetiségüket, 
népük nevét. Lehet azonban, hogy arról van szó, hogy az őrségbe érkezett, más nemzeti
ségű katonát a népnevével jelölték, mint ahogy általános szokás volt a nyugatról érkezett 
zsoldosokat - eredetüktől függetlenül - németnek hívni.79 Itt fontosnak tartom hangsú-

Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XVI-XVII. század. Budapest, 1993. (RMCsSz) 
MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 37.: „Gregorius Marthalócz". A martalócok eredetéről lásd 

Páljfy 1995. 143. o. 34. sz. jegyzet. 
77 ' 

Ujváry Zsuzsanna: Kassa város polgársága a 16. század végén és a 17. század első felében. Történelmi 
Szemle, 1979/3-4. 579. o. 

78 
MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 37v. A Szilizij név sziléziai származásra utalhat. 

79 
Acsády Ignác: Végváraink és költségeik a XVI-XVII. században. HK 1888. 84. o. 
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lyozni, hogy pusztán a személynevekből nem állapítható meg egyértelműen a nemzeti
ségi hovatartozás.80 Ez egy-egy személy esetében mélyrehatóbb családtörténeti kutatást 
követel, feltéve, ha rendelkezünk megfelelő forrásokkal. A bejegyzés időpontjában sze
replő népnévi személynév tehát jelölheti más idegen nép tagját, de jelölheti egykori ide
genek leszármazottját, aki már integráns része lett a magyar társadalomnak. 

Ha a népnevet tartalmazó személyneveket tekintjük, az alábbiakat láthatjuk. Legtöbbször 
a horvát népnév szerepelt, pontosan 35 fö esetében. Ebből ketten [Matthias Horvatt (Horvát 
Mátyás), Casparus Horváth (Horváth Gáspár)] a lovasságnál, a többiek a gyalogos csapat
nemnél szolgáltak, és 5 tisztségviselőt (1 vajda, 1 zászlós, 3 tizedes) is találunk közöttük. 

A másik délszláv népcsoportra utaló népnév a rác. Ez fordul elő a horvát után a leg
nagyobb számban a listán, 11 fő nevében. Külön érdekesség velük kapcsolatban, hogy a 
11 személy közül 7 valamilyen vezető beosztásban volt. Ez talán annak is köszönhető, 
hogy a rácoknajk feltelepülésük után szinte az egyetlen érvényesülési lehetőséget jelen
tette a végvári szolgálat, s mivel a rácok nagyobb katonai tapasztalattal, jártassággal ren
delkeztek, ezért bízhattak rájuk komolyabb feladatokat. Ketten [Nicolaus Raácz (Rácz 
Miklós), Stepanus Raácz (Rácz István)] a lovasság állományában, 5 fő (2 vajda, 
1 zászlós, 2 tizedes) a gyalogságnál teljesített szolgáltot. Nevüket vizsgálva - elsősorban 
a keresztnevek miatt - valószínűsíthető, hogy valóban rácok voltak. Példa erre: Marcus 
Raácz (Rácz Márk), Elias Raácz (Rácz Illés), Marius la Raácz (Rácz la Márió) neve. 

A délszláv eredetre visszavezethető nevek számarányukban meghaladják a földrajzi
lag a várhoz közelebb élő népek nevéből keletkezett személynevek számát. így kevésbé 
gyakori volt a tót,81 9 fő, például: Jacobus Thoóth (Tóth Jakab), Johannus Thoóth (Tóth 
János), a lengyel és a cseh népnév pedig 2-2 esetben fordult elő: Ladislaus Lengijell 
(Lengyel László), Martinus Lengijell (Lengyel Márton) és Jacobus Chijeh (Cseh Jakab), 
Lukac Chijeh (Cseh Lukács) neveiben. Ennek az lehet az oka, hogy Nyitra megyébe és 
környékére számos délszláv népelem települt fel már korábban a török expanzió elől, és 
ennek az etnikai változásnak a nyomát vélhetjük felfedezni e jelenség mögött.82 

Találtam még példát 5 német, például: Dionisius Németh (Németh Dénes), Georgius 
Németh (Németh György), 1 oláh: Ladislaus Oláh (Oláh László), 1 orosz: Simon Oroz 
(Orosz Simon), 1 cigány: Stephanus Czijgan (Cigány István) származásra utaló névre: 

10. sz. táblázat. Nemzetiségek származásra utaló népnév alapján 

Délszláv Tót Német Lengyel Cseh Orosz Oláh Cigány 
Lovasság 4 
Gyalogság 42 9 5 2 2 1 1 1 
Tűzmesterek 
Összesen: 46 9 5 2 2 1 1 1 

A számos magyar keresztnév miatt sem állapítható meg biztosan a népnévben szereplő nemzetiség és a 
nevezett személy közötti szorosabb kapcsolat. 

81 
RMCsSz 1082. o. A tót népnév nem csak szlovák származásra utalhatott, hanem a délszláv szlovénra is, 

mert a korban őket is ezzel a névvel illették (tótországi). 
82 

Az etnikai arányok esetleges változásairól, sokat mondhatnak az egyes dicális és dézsmajegyzékekben 
szereplő személynevek, melyek még árnyaltabbá tehetik a vár környékének társadalmáról kialakult képet. 
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Szeretném azonban újra kiemelni, hogy ezekből a nevekből nem következtethetünk 
egyértelműen az adott korabeli nemzetiségekre. Legfeljebb az egyes egyének családjának 
nemzetiségi eredetével számolhatunk biztosan, de az nem tudható, hogy ezek az asszimilá
ció milyen fokán álltak a jegyzék készültének időpontjában. A zsoldlistában olvasható Tö
rök vezetéknevek - az RMCsSz alapján83 - kétségkívül nem a származást jelölik, hanem 
azt, hogy az illető vagy családja csupán valamilyen kapcsolatba kerülhetett ezzel a néppel, 
ezért őket a magyar nemzetiségű katonaság neveinek elemzésénél vettem figyelembe. 

Külön érdemes említést tennünk a görög népnévről, a görög elnevezés a korban ha
sonlatos volt a némethez abban a tekintetben, hogy gyűjtőnévként is szerepelt. Ezen 
népnév keretein belül összefoglalóan azokat a balkáni származású kereskedőket értették, 
akik áruikat erről a területről szerezték be. Konkrét nemzetiség velük kapcsolatban nem 
állapítható meg, mert a vizsgált személy egyaránt lehetett görög, bolgár, albán, macedón 
valamint oláh és rác is.84 A jegyzékben szereplő Görög János, mint a lovasság kapitánya 
viszont már egy olyan család tagja lehet, amely már csak nevében őrizte meg származá
sát, de a vezetékneve már öröklődött és valójában már magyar volt, ezért őt a magyar 
nemzetiségűek közé soroltam. 

A fentiek alapján 123 azoknak a neveknek a száma (11. táblázat), amelyek valamely 
magyaron kívüli nemzetiségre utalhattak. Ez az őrség lajstromozott neveinek 22.04%-a. 
A bizonytalansági tényezők miatt azonban ez a százalékarány módosulhat. Ennek ellené
re arra következtethetünk, hogy jelentékenyek voltak a nem magyar eredetű katonaele
mek e fontossá vált véghelyen már a XVI. század végén is.(12. sz. táblázat.) 

11. sz. táblázat. A családnévből feltételesen kikövetkeztethető nemzetiségek 
csapatnemenkénti megoszlása 

Délszláv Német Tót Lengyel Cseh Olasz Orosz Oláh Cigány Bizonytalan 
Lovasság 1 1 
Gyalogság Al 8 12 5 2 1 1 1 1 21 
Tűzmesterek 15 1 
Összesen: 54 24 12 5 2 2 1 1 1 21 

12. sz. táblázat Az egyes csapatnemek feltételezett nemzetiségeinek 
százalékos megoszlása* 

Magyar Délszláv Német Tót Lengyel Cseh Olasz Orosz Oláh Cigány Bizonyt. 
Lovasság 86% 12,3% 1,7% 
Gyalogság 79,6% 9,7% 1,6% 2,5% 1,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 4,3% 
Tűzmesterek 94% 6% 
Összesen: 78% 9,7% 4,3% 2,1% 0,9% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 3.8% 

* A százalékértékek kerekített adatok 

RMCsSz 1088. o. Lásd vnégKálmán Béla: A nevek világa. 4. kiad. Debrecen, 1989. 80. o. 
Gecsényi Lajos: „Török áruk" és „görög kereskedők" a 16-17. századi királyi Magyarországon. In: R. 

Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter. Budapest, 1998. 194. o. 
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A magyar nemzetiségű katonaság nevei 

Az RMCsSz-ből azonosítható vezetéknevek alapján 435 személy látszik egyértelmű
en magyarnak. A vezetékneveket az alábbiak szerint tipizálhatjuk: 

1. helynévből képzett személynevek; 
2. népnév, amely nem származást jelöl; 
3. apanevek; 
4. tulajdonságra utaló személynevek; 
5. foglalkozást jelölő személynevek; 
6. méltóságnevek; 
7.egyéb. 

1. Helynévből képzett személynevek 

Már a más nemzetiségű katonák nevei között szóltam egy hasonló csoportról, ott 
azonban a kevés számú példa miatt nem tértem ki az e nevekben rejlő lehetőségekre. 
Utaltam rá, hogy a korabeli személynévadásban szokás volt egy-egy illetőt a korábbi la
kó-, illetve származási helyéről elnevezni, ha új helyre került. Erre bizony még a XVIII. 
században is volt példa.85 Lehet, hogy a vizsgált eseteinkben is erről van szó? Egy vár 
életében - mint azt korábban láttuk - gyorsabban cserélődtek a személyek. Ezeknek a 
katonáknak a megkülönböztetése egyszerűbb lehetett, ha arról a helyről nevezték el őket, 
ahonnan érkeztek.86 

A helynévre utaló személyneveket egyenként elemeztem és eredetük szerint csopor
tosítottam, így megkaptam, hogy az egyes megyékből hány személy származhatott. A 
kapott adatokat térképre vetítve kitűnt, hogy a vár toborzási körzete mely területekre 
terjedhetett ki. (Lásd a térképet.) A nevek koncentrációja Nyitra és Bars megyékben a 
legnagyobb - mint az várható volt a vár földrajzi helyzetéből eredően -, innen távolodva 
csökken, majd a Hódoltság határánál szinte megtorpan. Ez az eredmény - az erős korre
lációra tekintettel - alátámasztani látszik fentebbi hipotézisemet a nevek és a személyek 
eredetére vonatkozó összefüggésben. Megállapítható továbbá, hogy egy Érsekújvár mé
retű erőd nemcsak a környező comitátusokból verbuválta őrségét; gyűjtőhely volt a ki
rályi Magyarország szinte valamennyi régiójából érkező vitéz számára, különös tekin
tettel a végvidékre. 

Érdekes és érdemes lenne elvégezni ezt a vizsgálatot a többi nagyobb végvár esetében 
is, mert bizonyára hasonló eredményekre jutnánk. Ezek alapján pedig lehetne egy olyan 
országos térképet készíteni, amely a várak katonaságának származási, toborzási körzeteit 
mutatná. Ez azonban csak akkor lehet teljességgel hiteles, ha az említett helynév és sze-

Melich János: Családneveinkről. Magyar Nyelv, 1943/4. 276-277. o. 
Benda 1969. 27. o. Benda hasonló következtetést von le, sőt a 34. jegyzetben saját világháborús élmé

nyeit is felhasználva igazolja azt. 
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mélynév közötti kapcsolat fennáll! A korra vonatkozóan viszont még a nyelvtudomány 
sem tudott perdöntő eredményekkel szolgálni e kérdésben. 

Addig is nézzük meg, hogy Érsekújvár estében - és a fentiek ismeretében - a vizs
gálódás mire vezetett. 

A Nyitra megyéből származó nevek (személyek) alkotják a legnagyobb kontingenst, 49 
fővel. Közülük 3-an a lovasság, 46-an a gyalogság sorait gyarapították, példaként említhe
tő: Sigismundus Ochkaij (Ocskay Zsigmond), Andreas Leffanthij ([E]Leffanthy András), 
Benedictus Izbégij (Izbégi Benedek), Johannes Panij (Pányi János), Johannes Galgóczij 
(Galgóczy János), Laurencius Soókij (Sóky Lőrinc), Paulus Maniaij (Mányay Pál), 
Johannes Czetenij (Csétényi János), Valentinus Sambokrethij (Zsámbokréthy Bálint) neve. 

Bars megyei eredetűnek 23 személynév tekinthető. Ebből Benedictus Thaijnaij 
(Tajnay Benedek) a lovasságnál található, a többi 22 pedig a gyalogságnál. Például: 
Georgius Zelesenij (Szelesényi György), Mattheus Verebelij (Verebélyi Máté), 
Gregorius Sarnóczaij (Zsarnóczay Gergely), Albertus Heólvenij (Hőlvényi Albert), 
Franciscus Posbaij (Pozbay Ferenc).88 

E két megyéből összesen 72 név származtatható. Ugyanakkor további 24 megyéből 
83, melyek közül elsőként említeném a Nyitrával szomszédos Komáromot, ahonnan 10 
[Johannes Baijchij (Bajcsy János), Paulus Kamochaij (Kamocsay Pál), Ambrosius 
Madarij (Madary Ambrus), Petrus Guthaij (Guthay Péter), Michael Chwzij (Csuzy Mi
hály) stb.] személy neve regisztrálható.89 A komáromiak közül 3 lovas és 7 gyalogos volt. 

A régióhoz közeli Esztergom vármegye települései alapján 9 személynév azonosít
ható, 1 lovas: Mattheus Zeódenij (Sződényi Máté) és 8 gyalogos. Például: Benedictus 
Bathorkezij (Bátorkeszy Benedek), Clementinus Benij (Bényi Kelemen), Johannes 
Kemendij (Kemendy János), Mattheus Mwslaj (Muzslai Máté).90 

További 7-7 személynév látszott Nógrád megyeinek, például: Stephanus Kálaij 
(Kálay István), Stephanus Kapronczaij (Kapronczay István), Petrus Therijenij (Terjenyi 
Péter) stb.),91 Vas megyeinek (Stephanus Sarvarij (Sárváry István), Andreas Keózegij 
(Kőszegi András), Paulus Keórmendij (Körmendy Pál),92 Zala megyeinek, például: 
Nikolaus Kanisaij (Kanizsay Miklós), Urbánus (S )zalaij (Szalay Orbán) stb.9 

A nevek megyénkénti rendszerezésénél az RMCsSz adatait vettem alapul, az ottani hivatkozási számo
kat zárójelben közlöm. Nyitra megyeiek: MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 35v.: Ocskai (781. o.); 
Uo. fol. 37v.: Elefanti (325-326. o.); Uo. fol. 38.: Izbégi (504. o.); Uo. fol. 38v: Pányi (821. o.); Uo. fol. 39.: 
Galgóci (391. o.); Uo. Sóki (940. o.); Uo. fol. 39v.: Mányai (705. o.); Uo. fol. 42v.: Csétényi (201. o.); Uo. fol. 
44.: Zsámbokréti (1165-1166. o.). 

88 Bars megyeiek: Uo. fol. 35v.: Tajnai (1037. o.); Uo. fol. 37.: Szelesényi (989. o.); Uo. fol. 38v.: 
Verebélyi (1136. o., Nógrád megyei is lehet); Uo.: Zsarnócai (1166. o.); Uo.: Hőlvényi (484. o.); Uo. fol. 41v.: 
Pozsbai (872. o.). 

89 
Komárom megyeiek: Uo. fol. 36.: Bajcsi (63. o.); Uo. fol. 39.: Kamocsai (540. o.); Uo.: Madari 

(694. o.); Uo.: Gutái (427. o.); Uo. fol. 4L: Csúzi (271. o.). 
90 Esztergom megyeiek: Uo. fol. 35v.: Sződényi (1024. o.); Uo. fol. 38v.: Bátorkeszi (106. o.); Uo. fol. 

40v.: Bényi (124. o.); Uo.: Kemendi (572.0.); Uo.: Múzslai (754. o.). 
91 Nógrád megyeiek: Uo. fol. 37v.: Kaproncai (534. o.); Uo. fol. 36.: Kálai (549. o.); Uo. fol. 35v.: 

Terjenyi (1063. o.). 
92 Vas megyeiek: Uo. fol. 38v.: Sárvári (918. o.); Uo. fol. 42.: Kőszegi (642. o.); Uo. fol. 44v.: Körmendi 

(640. o.). 
93 Zala megyeiek: Uo. fol. 41v.: Kanizsai (542. o.); Uo. fol. 38.: Szálai (962-963. o.). 
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5-5 személy képviselhette Hont vármegyét [Johannes Semberij (Zsembery János), 
Emericus Keóreóskenij (Köröskényi Imre) stb.],94 Győrt [Johannes Abdái] (Abday Já
nos), Stephanus Zeómereij (Szőmerey István) stb.]95 és Pozsonyt [Ignác Wijzkelethij 
(Vízkelethy Ignác), Ladislaus Sthomffai (Stomfai László) stb.]96 

Somogy megyéből 4 fő eredeztethető, például: Christophorus Somodij (Somody 
Kristóf), Michael Balogdij (Balogdy Mihály),97 míg Veszprémből 3: Paulus Hathalmij 
(Hathalmi Pál), Gregorius Papaif* (Pápai Gergely) stb., és ugyanennyi személynév 
utalhat Baranya megyei származásra is [például: Johannes Mohachij (Mohácsy János), 
Matthias Baraniaij (Baranyay Mátyás)].99 

Itt érdemes egy cezúrát húznunk a megyék és nevek felsorolásában, és egy pillanatra 
újra a térképre tekintenünk. Jól látható, hogy az eddig lajstromozott vármegyék - talán 
Baranyát kivéve - a Hódoltsággal közvetlenül vagy közvetve határos területeket jelen
tették. Ráadásul ezen megyék annak a félkörívnek az „oszlopai" voltak, melyek a ma
gyar végvárrendszert alkották. Ezt azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert ez rejt
heti a választ arra a kérdésre , hogy miért ezen megyék adtak több katonát és miért nem 
azok melyek földrajzilag közelebb találhatók a várhoz? A fentebb említett vármegyékből 
származó katonáknak az ottani harci cselekmények hatására el kellett hagyniuk birtokai
kat. Továbbá rendelkezhettek megfelelő képzettséggel, sőt, valószínűsíthető, hogy harci 
tapasztalatokkal is fel lehettek vértezve, mielőtt az érsekújvári őrség tagjai lettek. Ez 
különösen fontos volt a vár geopolitikai helyzetéből fakadóan, hiszen a Dunától északra 
a legkomolyabb erősség volt, mely közvetve már a császárváros elővédjét jelentette. El
lenben úgy tűnik, hogy azon megyék, melyek a végvárvonal viszonylagos biztonsága 
mögött húzódtak - Sopron, Trencsén, Zólyom, Árva, Túróc, Gömör - kevesebb katonát 
rekrutáltak az őrségbe. Az Oszmán Birodalom határaival közvetlenül nem érintkező me
gyék lakói nem voltak annyira rászorítva, hogy vitéznek menjenek. A török hódítás ott 
nem „szakította fel" az emberek egzisztenciáit. Sopron megyei lehetett: Gregorius 
Chiepregij (Csepregi Gergely) és Colomanus Dijenesfalvaj (Dienesfalvai Kálmán),100 

trencséni: Johannes Thrijnchénij (Trincsényi János),101 zólyomi: Simionus Radovanij 
(Radoványi Simeon) és Matthias Zolijomif02 (Zólyomy Mátyás), árvái: Andreas Árvaij 
(Árvay András),103 túróci: Petrus Thúróczij (Túróczy Péter),104 gömöri: Gregorius Rijma 

94 Hont megyeiek: MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 35v.: Zsemberi (1167. o.); Uo. fol. 42v.: 
Köröskényi (641. o.). 

95 Győr megyeiek: Uo. fol. 43.: Abdái (21. o.); Uo. fol. 44v. (Valószínűleg Szemerei, a szókezdő „Zeó" 
szótagot ,£ze"- jelentésben is használták, lásd RMCsSz 990. o., 1026. o.). 

96 Pozsony megyeiek: Uo. fol. 35v.: Vízkeleti (1151. o.); Uo. fol. 38.: Stomfai (949. o.). 
97 Somogy megyeiek: Uo. fol. 35.: Somogyi (943-944. o.); Uo. fol. 37.: Balogdi (80. o.). 
98 Veszprém megyeiek: Uo. fol. 35.: Hathalmi (461. o.); Uo. fol. 42v.: Pápai (823. o.). 
99 

Baranya megyeiek:Uo. fol. 35v.: Mohácsi (743. o.); Uo.: Baranyai (90. o.). 
100 Sopron megyeiek: Uo. fol. 42v.: Csepregi (294-295. o.); Uo. fol. 45.: Dienesfalvai (299-300. o.). 
101 Trencsényi: Uo. fol. 36v. (1091. o.). 
102 

Zólyom megyeiek: Uo. fol. 38v.: Radványi (882. o. lehet Győr vagy Komárom megyei is); Uo. fol. 
42v.: Zólyomi (1162. o.). 

103 
104 

103 Árvái: Uo. fol. 37v. (51. o.). 
Túróci: Uo. fol. 36. (1094. o.). 
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(Rima Gergely). Természetesen lehet, hogy egyedi esetekről van szó, és ezen megyék 
más várakba adtak több vitézt, de ennek bizonyítása majd későbbi kutatások feladata lehet. 

Az előzőekhez hasonlóan csekély számú név eredete vezethető vissza hódoltsági, er
délyi vagy partiumi területre. Ennek legkézenfekvőbb oka bizonyára a távolság lehetett, 
valamint az, hogy ezen vidékek katonái eredeti lakó- vagy származási helyükhoz köze
lebb is találhattak alkalmas helyet a szolgálatba lépésre. Ilyen lehetett a Pest-Pilis-Solt 
megyei Johannes Waczij (Váczy János)106 is, akinek Újvárra kerülésében talán éppen a 
vár közelsége volt a döntő momentum. A többi idesorolható személy Érsekújvártól tá
volabbi régiókat képviselhetett. így Heves megyét: Thomas Hattwanij (Hatvani Tamás) 
és Benedictus Felnémethij (Felnémethy Benedek)107 a plébános. Ez esetben az illető cí
mét azért tartottam fontosnak kiemelni, mert eltérően a kor szokásaitól a pap kételemű 
névvel szerepelt a jegyzékben.Továbbá Csongrádból származhatott: Blasius Chijong-
radij (Csongrády Balázs) és Stephanus Zegedij (Szegedy István),108 Szabolcs megyéből: 
Stephanus Zelemérij (Zeleméry István)109 családja. Ez azért érdekes, mert valószínűleg a 
provisor - Zeleméry László - rokonáról van szó. István a lovasságnál igen előkelő helyen 
szerepel a listán. A lovasszerek után járó zsoldja pedig több mint a provisoré és e tekintet
ben csak Görög János a lovasság kapitánya előzi meg! Rajta kívül még további 3 személy
nevet kell megemlítenünk egy-egy megyével kapcsolatban. A Bihar megyei Lazarus 
Jánosffalvaij (Jánosfalvay Lázár),110 a Tolna megyei David Paxsij (Paksy Dávid)111 és a 
Pozsega megyei származást sejtető Gregorius Posgaij (Pozsgay Gergely)"2 nevét. 

Megjegyzendő, hogy a hódoltsági megyéket (Baranya, Csongrád, Pest-Pilis-Solt, 
Pozsega, Tolna) képviselő személyek nevei többségében a lovasság listáin fordulnak elő. 
Ez esetekben olyan volt nemesekről lehet szó, akik elvesztve birtokaikat, a török elől 
feltelepültek a királyi Magyarország területére, ahol zsoldba álltak megélhetésük bizto
sítására. A helység- és helynévből képzett személynevek megyék szerinti összesítést a 
13. sz. táblázat mutatja. 

13. sz. táblázat. A helynévre utaló személynevek alapján a várba érkezett 
katonák száma megyénként 

Nyitra megyei 49 fő 
Bars megyei 23 fő 
Komárom megyei 10 fő 
Esztergom megyei 9 fő 

1UD Gömör megyei: MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 44.: Rima (895. o.). 
106 Pest-Pilis-Solt megyei: Uo. fol. 35.: Váci (1109. o.). 
107 Heves megyeiek: Uo. fol. 39.: Hatvani (462. o.); Uo. fol. 36.: Felnémeti (358. o.). 
108 Csongrád megyeiek: Uo. fol. 36v.: Csongrádi (258-259. o.); Uo. fol. 35v.: Szegedi (979-980. o.). 
109 

Szabolcs megyei: Uo. fol. 35.: Zeleméri (1159. o.). 
Bihar megyei: Uo. fol. 38v.: Jánosfalvai (513. o.). 

111 Tolna megyei: Uo. fol. 35v.: Paksi (811-812. o.). 
112 

Pozsega megyei: Uo. fol. 35.: Pozsgai (873. o.). A Pozsgay név gyakran előfordul, mint rác vagy görög ke
reskedő, lehetséges, hogy ez esetben sem magyar személlyel van dolgunk. Vö. Gecsényi L: I. m. 199-200. o. 
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Nógrád, Vas, Zala megyei 7 fő 
Győr, Hont, Pozsony megyei 5 fő 
Somogy megyei 4 fő 
Baranya, Veszprém megyei 3 fő 
Csongrád, Heves, Sopron Trencsén, Zólyom megyei 2 fő 
Árva, Bihar, Gömör megyei lfő 
Pest-Pilis-Solt, Pozsega megyei lfő 
Szabolcs, Tolna, Turóc megyei lfő 
Összesen: 155 fő 

E csoportban még további 29 nevet kellene felsorolni, de ezekről nem lehet megállapí
tani pontosan, mely megyéből származhattak viselőik, mégpedig azért nem, mert a nevek 
tájegységet vagy országrészt jelöltek, mint például: Gregorius Erdélij (Erdélyi Gergely),11 

Nicolaus Murakeózij (Muraközy Miklós)114 vagy pedig olyan helységnevet, amely számos 
megyében előfordult, például: Szőlős nevű települést 25-öt találunk 15 megyében szét
szórva.115 A Szőlős településnévre lehet példa a jegyzékben is szereplő Georgius Zőlősij 
(Szőlősy György)116 neve. De itt említhetjük az Újfalusi nevet is, mely még „népszerűbb" 
volt: 108 helységet neveztek így 45 megyében. Ezért a listán található Georgius Vijffalusij 
(Ujfalusy György)117 esetében képtelenség lenne akár az országrészt is meghatározni. 

Az első kategóriába ezen kritériumok alapján, 184 személy nevét tudtam besorolni, 
ami az őrség magyar nemzetiségű tagjainak 38%-a.118 

2. Népnév, amely nem származást jelöl 

Tettem már említést korábban erről a csoportról, most azonban a konkrétan idesorol
ható 6 személyről szólok. A görög népnév egyszer fordult elő: Johannes Geóreógh (Gö
rög János)119 vezetéknevében. A török 3 esetben: Andreas Theóreók (Török András), 
Petrus Theóreók (Török Péter) és Valentinus Theóreók (Török Bálint) neveiben.120 Ma
gyarnak tekintettem az 1 székely: Johannes Zekell121 (Székely János) és az 1 kun: 
Andreas Kun (Kun András)122 népnévvel szereplő személyeket. Az utóbbi példában sze-

113 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 37.: Erdélyi (330-331. o.). 
114 Uo. fol. 39v.: Muraközi (752. o.). 
115 RMCsSz 1026. o. 
116 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 41 v.: Szőlősi (1026. o.). 
117 Uo. fol. 42., Újfalusi (1101-1102. o.) 
118 Benda 1969. 27. o. Benda majdnem ugyanilyen százalékban talált helynévből képzett személyneveket a 

hajdúk zsoldlistáiban! Megállapítja, hogy a jobbágyösszeírásokban jóval kevesebb az ilyen jellegű vezetéknév. 
Az eltérés oka, hogy új közösségben az emberek először főként a származási helyükről különböztették meg 
egymást. A név és a származás közötti kapcsolat ezért nagyon szoros lehetett pl. egy végvár esetében. 

119 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 35.: Görög (423. o.). 
120 Uo. fol. 43v., fol. 36v., fol. 4L: Török (1087-1088. o.). 
121 Uo. fol. 37v.: Székely (982-983. o.). 
122 Uo. fol. 37.: Kun (651.0.). 
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replő népnév a család korábbi származására utalhat, s mivel ez a népcsoport a hosszú 
együttélés miatt már az asszimiláció olyan fokán állt, hogy földrajzi névvé vált, nem te
kinthettük önálló etnikumnak és ide került besorolásra. 

3. Apanevek 

Ezek a nevek azért érdekesek a történeti kutatások számára is, mert elárulhatják vi
selőik társadalmi helyzetét. Benkő Loránd szerint a régebbi famíliáknál - amelyek neve 
már megszilárdulva, öröklődés útján szállt leszármazottaikra - az úgynevezett apanevek 
képzős formában szerepeltek.123 Valamint azt mondja, hogy ezen képzett alakú nevek 
nemesi származásra utalhattak. Jegyzékünkben 23 személy nevében mutatható ez ki. 
Páldául: Nicolaus Balassij (Balassy Miklós), Matthias Korláth (Korláth Mátyás), 
Georgias Forgach (Forgách György) esetében. Azon apanevek, melyek a jobbágyság so
raiban voltak használatosak, többnyire képző nélkül álltak, azaz egyszerűen az apa ke
resztneve volt a vezetéknév. Ezen névadási szokás szerint kaphatta nevét például: 
Georgius Lazló (László György), Andreas Deseó (Dezső András), Johannes Kelemen 
(Kelemen János), Andreas Kálmán (Kálmán András). Ezek alapján nem meglepő, hogy a 
képzett apanevek túlnyomórészt a lovasság listáján fordultak elő, míg az utóbb említett 
személynevekkel kivétel nélkül a gyalogosoknál találkozhattunk. Az apanevekből felál
lítható kategóriába ezek alapján 30 név tartozott. 

4. Tulajdonságra utaló személynevek 

A jegyzékbeli nevekből nem következtethetünk egyértelműen viselőjének tulajdonsá
gára. Talán az adott név első viselőinek tulajdonságát jelölhették, akik a lajstromban sze
replők ősei lehettek, de ennek ellenére nem elképzelhetetlen itt sem a korreláció a név és 
a személy között. 

Legnagyobb számban (23 fő) a Nagy vezetéknév került elő. Például: Andreas Nagij 
(Nagy András), Benedictus Nagij (Nagy Benedek), Mattheus Nagij (Nagy Máté) tizedes, 
Jacobus Nagij (Nagy Jakab)124 vicecastellánus neve. A Nagy vezetéknév nemcsak a ter
metre vagy valamely testrész nagyságára vonatkozhatott, hanem - mint a példák is mu
tatják - rangra, tehetségre is. 

A Balog név 9 alkalommal fordult elő, például: Casparus Balogh (Balogh Gáspár), 
Balthasarus Balogh (Balogh Baltazár).125 Az RMCsSz szerint a név elsősorban arra 
utalhat, hogy viselői balkezesek voltak, de lehetett ez már rögzült családnév is.126 Ellenő
rizhetetlen, hogy az Ifjú név valóban egy fiatalembert takart például: Emericus Ijfijú (Ifjú 
Imre)127 esetében. Ez alapján a Bika személynév is jelenthetett erős testi felépítést: 

Benkő Loránd: Régi magyar személynévadás. Budapest, 1949. 16. o. A képzős apanevek nemesi szár
mazásra utalhatnak. 

124 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 39., fol. 42v., fol. 45., fol. 38.: Nagy (757-758. o.). 
125 Uo. fol. 36v., 41v.: Balogh (79-80. o.). 
126 RMCsSz 80. o. 
127 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 37.: Ifjú (488^189. o.). 
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Valentinus Bika (Bika Bálint), a Sánta járáshibát: Thomas Santha (Sánta Tamás). 
Összesen 60 személyt lehetett ebbe a csoportba besorolni. 

5. Foglalkozást jelölő személynevek 

A zsoldlistában előforduló személynevek másik nagy csoportja, melyek valamilyen 
foglalkozásra utalnak. Vajon a név és a foglalkozás mennyire volt szoros kapcsolatban a 
XVI. században? Egyes nyelvészek már e század közepére datálják a nevek megszilár
dulását. Ez azt jelentette, hogy a nevek öröklődtek, azaz a név és viselője - annak tulajdon
sága, foglalkozása stb. - , már nem feltétlenül volt összhangban, a kapcsolat meglazult, 
megszűnt. Az idevonatkozó szakirodalom tanulmányozása alapján azonban úgy gondolom, 
nem lehet ilyen pontosan meghatározni ennek idejét, mert ez egy hosszú folyamat volt. 
Ráadásul a vizsgált időszakból is akad példa a névadási szokások továbbélésére.130 

Egy zsoldjegyzéktől ugyan nem várható el, hogy a várban szolgálók eredeti foglalko
zását is feltüntesse, de néhány névnél sikerült találnom erről árulkodó bejegyzést. Leg-
pregnánsabban ez a dobos tisztségénél volt tettenérhető, ahol valamennyi tympanistát 
(dobost) Dobosnak hívtak: Blasius Dobos (Dobos Balázs), Stephanus Dobos (Dobos Ist
ván), illetve az egyiket Kisdobosnak: Paulus Kisdobos (Kisdobos Pál).131 Az utóbbi név 
a tisztségviselő fiatal korára utalhatott, mert olyan századhoz került - valószínűleg ta
pasztalatszerzés és a „mesterség" kitanulása céljából - , ahol már volt egy hasonló be
osztású személy. A trombitás foglalkozású Matthias Thrombijtas (Trombitás Mátyás)132 

külön illetményt kapott a hangszere után, ezért volt neve mellett az ,&d tubám" feltüntetve, 
amely ezzel együtt elárulta a mesterségét is. Ezek a példák tehát azt bizonyítják, hogy léte
zik még szoros kapcsolat a név és a foglalkozás között. De ez nem jelenti azt, hogy minden 
foglalkozásnevet tartalmazó személynév biztosan az adott foglalkozás üzésére utal. 

Érdemes részletesen végignézni a foglalkozásneveket is, mert amennyiben még fennállt 
a személynév és foglalkozásnév közötti szoros kapcsolat, akkor adatokat kaphatunk arra, 
hogy milyen foglalkozási összetétele volt az érsekújvári várnak a XVI. század végén. 

A nevek alapján 47-féle foglalkozásnév rekonstruálható. Legtöbb alkalommal a szabó 
mesterségnév fordult elő, 26-szor: Demetrius Zabó (Szabó Demeter), Bartholomeus 
Zabó (Szabó Bertalan), Ambrósius Zabó (Szabó Ambrus)133 stb. neveiben. Ez a magyar
országi iparos struktúrával is egybeesett. E foglalkozáskörhöz kapcsolható még további 
25 személynév, melyekben 7 különböző kézműves szakmára találunk példát. Ezek a kö
vetkezők: 7 varga [például: Matthias Varga (Varga Mátyás), Lukac Vargha (Varga Lu
kács)],134 6 szíjgyártó [Laurencius Zigijartho (Szíjgyártó Lőrinc), Mattheus Zijgijartho 

MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 39.: Bika (140. o.). 
Uo. fol. 41.: Sánta (911.0.). 
Újváry Zs.: I. m.: 578. o. 
MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 43., 44v., 38v.: Dobos, Kisdobos (304. o.). 
Uo. fol. 36.: Trombitás (1092. o.). 
Uo. fol. 42., 45.: Szabó (955-957. o.). 
Uo. fol. 37v., 4L: Varga (1120-1122. o.). 
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(Szíjgyártó Máté) stb.],135 6 szűcs [Balthasarus Zeóch (Szőcs Baltazár), Lazarus Zeóch 
(Szőcs Lázár) stb.],136 2 erszénygyártó [Petrus Erzengijartho (Erszénygyártó Péter) és 
Johannes Erzengijartho (Erszénygyártó János)],1 7 2 nyírő - posztónyírók - [Johannes 
Nijreó (Nyírő János) és Martinus Nijreó (Nyírő Márton)],138 1 takács [Petrus Thakach 
(Takács Péter)]139 és 1 gombkötő [Matthias Gombkeőtheő (Gombkötő Mátyás)].140 

A várakban mindenkor nagy jelentőséggel bírtak a fémmegmunkálással foglalkozók. 
Elsősorban azért, mert ők készítették és javították a fegyvereket. Ide tartozott munkája 
jellegét tekintve a kovács és a lakatgyártó. Az előbbi 13 [például: Petrus Kowach (Ko
vács Péter), Gallus Kovách (Kovács Gál)g,141 az utóbbi 11 névben [például: Urbánus 
Lakattgijartho (Lakatgyártó Orbán), Sebastianus Lakatigijartho (Lakatgyártó Sebes
tyén)]142 fordult elő. Meg kell jegyeznem, hogy a Lakatgyártó név - és talán ezáltal a 
foglalkozás - nem volt annyira elterjedt, hogy az a kovácsok számával vetekedjék, vi
szont a várakban nélkülönözhetetlenek voltak, mert elsősorban nem zárakat, hanem fém 
lószerszámokat és szúrófegyvéreket készítettek.143 Ezért, és a névelőfordulás gyakorisá
ga miatt, itt valószínűsíthető a személyek neve és foglalkozása közötti szorosabb össze
függés. Feltétlen ide kell sorolnunk azt a 6 katonát is aki a Csiszár nevet viselte, mert a 
XVI. században a csiszár foglalkozás fegyverkovácsot jelentett, és majd csak a XVIII. 
századtól válik a mai értelemben vett lócsiszárrá (kupeccé).144 A példák: Johannes 
Chijzar (Csiszár János), Stephanus Chijzár (Csiszár István)145 nevei. Szintén itt említ
hető az ötvös mesterség is, mely 2 fővel: Matthias Eótthveós (Ötvös Mátyás) és 
Benedictus Eótthveós (Ötvös Benedek)146 képviseltette magát, valamint az 1 pajzsgyártó: 
Thomas Paisgijartho (Pajzsgyártó Tamás)147 is, mely név ilyen kevés számú előfordulá
sa viszont meglepetés. 

Az ellátásban és élelmezésben dolgozókra is fontos szerep hárult, ezért az e tárgykör
höz kapcsolható mesterségek viszonylagosan magas számú előfordulása a személyne
vekben várható volt. Ennek megfelelően, az erre utaló 2 foglalkozásnév szép számmal 
mutatkozott a nevek vizsgálatakor. A mészáros 10 [például: Philippus Mezaros (Mészá
ros Fülöp), Blasius Mezaros (Mészáros Balázs)],148 a molnár 9 [például: Jacobus Molnár 
(Molnár Jakab), Martinus Molnár (Molnár Márton)]149 személy nevében szerepelt. Két 

135 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 42v„ 41 v.: Szíjgyártó (1008-1009. o.). 
136 Uo. fol. 36v., 38.: Szűcs (1032-1033. o.). 
137 Uo. fol. 38., 43v.: Erszénygyártó (335. o.). 
138 Uo. fol. 37., 37v.: Nyírő (778-779. o.). 
139 Uo. fol. 42v.: Takács (1037-1038. o.). 
140 Uo. fol. 43v.: Gombkötő (414-415. o.). 
141 Uo. fol. 41., 42v.: Kovács (629-630. o.). 
142 Uo. fol. 35v., 40v.: Lakatgyártó (662. o.). 
143 RMCsSz 662. o. 
144 Uo. 250. o. 
145 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 37v., 38.: Csiszár (249-250. o.). 
146 Uo. fol. 36v„ 43.: Ötvös (806-807. o.). 
147 Uo. fol. 45.: Pajzsgyártó (810. o.). 
148 Uo. fol. 38., 4L: Mészáros (728. o.). 
149 Uo. fol. 36v., 42v.: Molnár (745-746. o.). 
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Molnár nevű személyről pontosan tudjuk, hogy kerékgyártóként voltak a tüzérek mellé 
beosztva.Nagy valószínűséggel az ő nevük nem fedte a foglalkozásukat. Az viszont, 
hogy mindketten azonos vezetéknévvel szerepeltek, arra is utalhatott, hogy az eredeti 
foglalkozásuk mégis molnár volt, csak a tüzérekhez rendelték őket, mert a szekeresség-
hez is értettek. 

Érdekes, hogy a nevek közt mindössze 1 Szakácsot találtam: Clementinus Zakach 
(Szakács Kelemen).150 Ez az őrség katonáinak létszámát figyelembe véve kevésnek tű
nik, ha ez esetre is igaz a különböző mesterségek nevek alapján történő determinációja. 

Számos foglalkozásnév jellegzetesen várbeli tisztséget, szolgálatot jelentett. Ilyen volt 
például a huszár, 2 fő nevében: Matthias Huzar (Huszár Mátyás), Michael Huzar (Huszár 
Mihály),151 közülük Huszár Mátyás valóban lovasként szolgált. De itt említhető meg a 
Katona név is, amely szintén két alkalommal fordult elő: Stephanus Kathona (Katona Ist
ván) és Albertus Kathona (Katona Albert)152 esetében. Utóbbi nevek kapcsán feltételezhe
tő, hogy ezek már öröklődő nőmének, mert a sok katona között értelmetlen lett volna meg
különböztetésként a „Katonát" használni! Mindössze l-l példát találtam, ahol a 
jegyzékbeli név a következő tisztségekre, foglalkozásokra utalhatott: kapitány [Stephanus 
Capitan (Kapitány István)],15j zsoldos [Paulus Soldos (Zsoldos Pál)],154 hajdú [Mattheus 
Haijdíí (Hajdú Máté)],155 pribék [Martinus Prijbék (Pribék Márton)],156 tegzes [Franciscus 
Tegzes (Tegzes Ferenc)],157 dúló [Georgius Dulo (Dúló György)],158 hegedűs [Petrus 
Hegedeős (Hegedűs Péter)].159 A személynév és a foglalkozás között a fenti esetekben is 
valószínűen szoros volt a kapcsolat. A Kapitány nevű személy tizedesi rangban állt, és le
het, hogy alárendeltjeitől kapta nevét, de az sem kizárható, hogy ő is az apja után örökölte. 
Egyedül Hegedűs Péternél nem látszik megalapozottnak az említett szoros összefüggés, 
mert ő is tizedes volt. Továbbá a neve mellett nem volt feltűntetve a hangszere, mint azt a 
többi zenésznél láttuk. Ez azonban - feltételezésem szerint - azért nem szerepelt a jegy
zékben, mert nem olyan jellegű hangszerről volt szó, mint a trombita vagy a dob, melyek
nek - és az azon játszóknak - külön funkciói voltak a korabeli hadviselésben. Ök külön 
zsoldot kaptak ezekre a szolgálatokra, míg a hegedűs - ha az volt - nem. 

Még 3 olyan mesterség nevére találtam példát, melyek a lovakkal kapcsolatos mun
kákra utaltak. Ilyen a kocsis [Petrus Kochijs (Kocsis Péter)],160 a lovász [Laurencius 
Lowáz (Lovász Lőrinc)],161 de itt teszek említést a nyereggyártó foglalkozásról is, mely 2 
személynél merülhet fel: Petrus Njeregijarto (Nyereggyártó Péter) és Gregorius 

150 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 37.: Szakács (958. o.). 
151 Uo. fol. 35., 39v.: Huszár (486. o.). 
152 Uo. fol. 44v.: Katona (563-564. o.). 
153 Uo. fol. 43.: Kapitány (546-547. o.). 
154 Uo. fol. 39.: Zsoldos (1170-1171. o). 
155 Uo. fol. 44v.: Hajdú (447^-48. o.). 
156 Uo. fol. 36v.: Pribék (874. o.). 
157 Uo. fol. 40v.: Tegzes (1055-1056. o.). 
158 Uo. fol. 44v.: Dúló (318.0.). 
159 Uo. fol. 37v.: Hegedűs (464-466. o.). 
160 Uo. fol. 38v.: Kocsis (605-606. o.). 
161 Uo. fol. 41.: Lovász (682. o.). 
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Nijeregijarto (Nyereggyártó Gergely)162 esetében. Nyereggyártó Péternél kérdéses, hogy 
neve egyértelműen meghatározta-e foglalkozását is, mert ő tizedesként szolgált. 

Végül e csoport keretein belül, még egy 18-féle foglalkozásra utaló vezetéknévcso
korról szólok. Ide azokat a mesterségeket soroltam be, melyek esetében kevés számú 
példát találtam, - a borbélyt kivéve - , és a fentebb bemutatott tárgykörök egyikébe sem 
tűntek beilleszthetőnek. Utóbbi ok miatt került ide a 6 fő [például: Petrus Barbell (Bor
bély Péter), Georgius Barbel (Borbély György)]163 nevében is megtalálható, már említett 
borbély foglalkozásnév. 

További jegyzékbeli személynevekben szereplő foglalkozások: botos [Petrus Bothos 
(Botos Péter)],164 darvas [Johannes Darvas (Darvas János)],1 deák [Martinus Deák 
(Deák Márton]166 - a deák nem feltétlenül a foglalkozást mutatta, hanem a viselője „deá-
kos" műveltségére is utalhatott-, fazekas [Michael Fazekas (Fazekas Mihály)],167 juhász 
[Valentinus Juhaz (Juhász Bálint)],168 kalmár [Ambrósius Kalmár (Kalmár Ambrus)]169 

és Albertus Nijlas (Nyilas Albert),170 az ő neve azért került ide, mert nyilasnak azt a kal
márt nevezték, aki a vásárban a helyek sorsolását végezte.171 A felsoroltak mellett még 
említhető foglalkozásnevek: a kaszás és kaszagyártó [Georgius Kazas (Kaszás György) 
és Johannes Kaza (Kasza János)],172 a kaskötő [Andreas Kasköteő (Kaskötő András)],173 

a kerekes és a kerékgyártó [Demetrius Kerekes (Kerekes Demeter), Michael 
Kerekgijarto (Kerékgyártó Mihály)],174 a kőfaragó [Benedictus Kű (Kű Benedek)],175 a 
pintér [Martinus Pijnther (Pintér Márton)],176 a sós [Martinus Soós (Soós Márton) és 
Bernarius Soós (Soós Bernát)],177 a sulyok [Gabriel Sulijok (Sulyok Gábriel)],178 a sző
lős [Blasius Zeőleős (Szőlős Balázs)].179 Az előbbi személyek közül 2 fő a lovasságnál, 4 
pedig tizedesi rangban szerepelt a listán, ezért esetükben szintén kisebb az esély arra, 
hogy valóban azt a foglalkozást űzték, amit nevük jelentett. 

162 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 39., 44.: Nyereggyártó (395. o.). 
163 Uo. fol. 42v.: Borbély (165-166. o.). 
164 Uo. fol. 44.: Botos (179-180. o.). 
165 Uo. fol. 37v.: Darvas (284. o.). 
166 Uo.: Deák (286. o.). 
167 Uo. fol. 41.: Fazekas (348-350. o.). 
168 Uo. fol. 42v.: Juhász (523-524. o.). 
169 Uo. fol. 42.: Kalmár (536-537. o.). 
170 Uo. fol. 39.: Nyilas (777. o.). 
171RMCsSz777.o. 
72 MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 41., 35.: Kasza, Kaszás (560. o.). 

174 

173 Uo. fol. 38.: Kaskötő (558. o.). 
Uo. fol. 39.: Kerekes (579-580. o.); Uo. fol. 41.: Kerékgyártó (580. o.). 

175 Uo. fol. 44.: Kőfaragó (633. o.). 
176 Uo. fol. 37v.: Pintér (855. o.). 
177 Uo. fol. 35v., 38v.: Sós, értsd: sókereskedő, sószállító (946. o.). 
178 

Uo. fol. 45.: Sulyok, értsd: súlyokkal, méréssel foglalkozó (950. o.). 
179 Uo. fol. 36v.: Szőlős, értsd: szőlősgazda, szőlőműves (1025-1026. o.). 

— 272 — 



6. Méltóságnevek 

E kategóriába azt a néhány nevet gyűjtöttem össze, amelyekben valamely méltóságra 
vagy tisztségre történt utalás. Itt arról lehet szó, hogy az adott személyek valamikor va
lamilyen méltóság vagy tisztségviselő szolgálatában áll(hat)tak, s mikor elszegődtek a 
várba, ragadványnévként megkapták korábbi felettesük címét, rangját, tisztségét, de 
ugyanakkor ezek esetében sem szabad kizárni az öröklődéses névadás lehetőségét. 

Tudunk egy lovasról, aki nevében az ispáni tisztséget „hordozta": Albertus Ispán (Is
pán Albert).180 Vannak olyan gyalogosok, akiknek nevében pedig az érsek [Valentinus 
Érsek (Érsek Bálint)],181 a herceg [Georgius Herczegh (Herczegh György)],182 a vajda 
[Nicolaus Vaijda (Vajda Miklós)]183 méltóság és tisztségnév mutatható ki. Utóbbi nevet 
azért nem a várbeli tisztségek, szolgálatok közt említettem, mert a neve nem egyezett 
meg várbeli pozíciójával. Azaz valójában nem vajda volt. 

7. Egyéb 

Két olyan személy maradt, akiket egyik általam felállított csoportba sem tudtam beso
rolni. Az egyiket: Blasius Rettkesnek (Retkes Balázs),184 a másikat Matthias Veghnek 
(Végh Mátyás)185 hívták. A Retkes ragadványnévnek tekinthető. A Végh pedig - az 
RMCsSz szerint - azt jelenti, hogy valaki az adott település végén lakott.186 

Összegzés 

Munkám alapvetően a 8.5 havi zsoldjegyzék részletes feldolgozására és bemutatására 
szorítkozott. Nem foglalkoztam az érsekújvári várat érintő hadtörténeti eseményekkel, a 
vár stratégai, geopolitikai helyzetével. Ez későbbi, nagyobb terjedelmű tanulmány fela
data lehet. Egy-egy ilyen zsoldjegyzéknek természetesen számos elemzési lehetősége 
van. Ezek közül mutattam be néhányat, melyeket talán a legjobb hatásfokkal lehet alkal
mazni egy olyan összeírás esetében is, amely a neveken kívül nem sok adatot vonultat fel. 

Mint az elején említettem, e forrás igazi értékét az adná meg, ha több hasonló jegy
zéknek is megtörténne a feldolgozása, akár Érsekújvár, akár másik vár esetében. Ezáltal 
bizonyára konkrétabb, pontosabb megállapításokat is tehetnénk. Most úgy tűnik sok kér
dés nyitva maradt, de ez további kutatásokra kell, hogy ösztönözzön. 

A zsoldlistából meghatározható volt a gyalogsági tisztek, altisztek névsora és a gyalogság 
szervezeti felépítése, az egyes tisztségek elnevezése a jegyző latinos formulái miatt azonban 

MOL MKA E 211 Lymbus 90. cs. 2. t. fol. 35v.: Ispán (498^199. o.). 
Uo. fol. 38.: Érsek (334. o.). 
Uo. fol. 45.: Herceg (469. o.). 
Uo. fol. 44v.: Vajda (1113-1114. o.). 
Uo. fol. 41.: Retkes (893.0.). 
Uo. fol. 42.: Végh (1131.0.). 
RMCsSz 1131.0. 
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nem állapíthatóak meg minden esetben teljes bizonyossággal. Sajnos, ugyanez mondható el a 
lovasság egységeiről, melynek esetében még a szervezeti felépítés is bizonytalan. 

A fizetés kérdésében megpróbáltam elhelyezni a magyar katonaság zsoldösszegét a 
korszakban ismert várköltségek között. Megállapítható, hogy ez a katonaság lényegesen 
kevesebb zsoldot húzott német társainál. Nem véletlen, hogy pár évvel a lajstrom készülte 
után olyan hírek érkeztek a várból, hogy a katonák régen kaptak fizetést, rongyosak és a 
legrosszabb állapotokban vannak. 187A jegyzékben ezzel szemben mindenki neve mellett 
ott van a pontos havi zsoldja, amit pénzben kapott! Sehol sincs még utalás sem a posztóban 
vagy terményben történő fizetésre, pedig ez sokkal gyakoribb és jellemzőbb módja volt a 
korszak solútiójanak, különösen a magyar katonaság tekintetében.188 Mivel ezeket a 
regestrumokat ellenőrzésre bekérethették a Kamarához, ezért pontosságukra többnyire vi
gyáztak az írnokok, azt azonban nem tudták ellenőrizni, hogy a kifizetések is megtörténtek-e 
az adott véghelyen. Külön érdekességet jelentene az egyes tisztek officiális jövedelmeinek 
vizsgálata, amely azonban meghaladja e dolgozat kereteit, viszont a korabeli zsoldjegyzékek 
jelentős kiegészítő források lehetnek, melyekkel még pontosabb adatokhoz jutnánk az ellá
tással kapcsolatban. 

A magyar őrség katonáinak létszáma az adatok alapján pontosan feltárható. Felmerült 
ugyan a kérdés, hogy nem volt e a lista félrevezető ezen a téren, miután minden hónapban 
pontosan ugyanannyi katona volt lajstromozva, és a fluktuáció nagyon csekély volt. A 
megnyugtató választ a vár 1588. évi létszámviszonyai jelentik. Ekkor a magyar lovasság 
száma 287 fő, a gyalogságé 500 fő volt.189 Mindkét szám szinte teljesen megegyezik a két 
évvel korábbi adatokkal. 

A személynevek bizonyos szempontok szerinti névtani feldolgozására azért vállal
koztam, hogy bemutassam, mennyire integrálható egy másik tudomány a történeti kuta
tásba, és speciálisan az ilyen jellegű jegyzékek milyen mélységben faggathatok ki. Az e 
tárgykörben felmerült kérdéseknek minden magja abból, a dolgozatban is többször hang
súlyozott problémából ered, hogy a lista akkor keletkezett, mikor a névelemek kialakulá
sa, „harca" még tartott. Ezért kellett megannyi bizonytalansági tényezővel számolnom. 
Mindezek figyelembe vétele mellett is úgy tűnik, hogy a magyar katonaság soraiban 
számos idegen eredetű katona húzódott meg. A jövő kutatóinak oda kell figyelni a nép
neveket tartalmazó személynevekre is, mert egyébként a nemzetiségi megoszlás terüle
tén téves következtetésekre juthatnak! A helynévből képzett személynevek elvezethetnek 
egy-egy katona származási helyére, melyek segítségével az egyes várak katonai bázis 
körzeteit is megrajzolhatjuk. A foglalkozásneveket tartalmazó személynevek által némi 
betekintést nyerhetünk a végházakban előforduló mesterségekbe, amelyek egyébként rit
kán kerülhetnének a felszínre. 

Jedlicska P.: I. m.: 469-470. o. 809. sz. levél, 1592. okt. 9.: Pálffy a Kir. Kamarához. Sürgetés a kato
nai zsold kiszolgáltatására nézve. 

m Szántól.: L m.: 90. o. 
189 

A két adatért hálás köszönetet mondok Pálffy Gézának. 
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FÜGGELÉK 

Az érsekújvári vár 1586-os zsoldjegyzéke alapján 
létszámba vett gyalogság tiszti címlistája 

1. vajdaság (100 fős): 
Fővajda {centurio): Szilády István 
Alvárnagy {vicecastellanus): Nagy Jakab 
Zászlós {vexillifer): Stomfay László 
Dobos {tympanism): Dobos István (április hótól: Kisdobos Pál is) 
Tizedesek {decurio): Horvát Mátyás, Szabó Mihály, Soós Bernát, Nyereggyártó Péter, 

Nagy András, Zsoldos Pál, Szödényi Albert, Kutasy István 

2. vajdaság (100 fős): 
Fővajda {centurio): Józsa Antal 
Zászlós {vexillifer): Rácz Juán 
Dobos {tympanista): Dobos Ferenc 
Tizedesek {decurio): Rácz Miklós, Múzslai Máté, Kázas György, Varazsdy Márton, 

Tardoskeddy Nagy Benedek, Csepregi Gergely, Szőlősy György, Sallay János, 
Geller Mihály 

3. vajdaság (50 fős): 
Vajda {vajvoda): Keszy István 
Alvárnagy {vicecastellanus): Józsa Albert 
Zászlós {vexillifer): Szabó Balázs 
Tizedesek {decurio): Józsa Márton, Erdélyi Gergely, Kun András 

4. vajdaság (50 fős): 
Vajda {vajvoda): Rácz Péter 
Dobos {tympanista): Dobos János 
Tizedesek {decurio): Nagy László, Kába Benedek, Hegedűs Péter, Kaskötő András 
Vezető, nyomjáró {ductor): Erdélyi Nagy István 

5. vajdaság (50 fős): 
Vajda {vajvoda): Horvát Péter 
Zászlós {vexillifer): Horvát Péter 
Tizedesek {decurio): Korompai Márton, Horvát Mihály, Nagy Benedek, Juhász Bálint 
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6. vajdaság (50 fős): 
Vajda (vajvoda): Rácz Gábor 
Dobos (tympanista): Dobos Balázs 
Tizedesek (decurio): Rácz Márk, Kapitány István Darázsy István, Szlatary Tamás 

7. vajdaság (50 fős): 
Vajda (vajvoda): Pokol György 
Zászlós (vexillifer): Literátor (?) Ádám 
Tizedesek (decurio): Hollósy Mátyás, Poszbay András, Nagy Albert, Kéri Nagy István 

8. vajdaság (50 fős): 
Vajda (vajvoda): Körmendy István 
Dobos (tympanista): Dobos István 
Tizedesek (decurio): Kürti Nagy István, Sóskúty Gergely, Dienesfalvai Kálmán, Horvát 

János 

Hadszertárnok: Adam Smitthoffer 
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Imre Remeczki 

AN INQUIRY OF THE 1586 PAY ROLL OF THE CASTLE OF ÉRSEKÚJVÁR 

Summary 

The castle of Érsekújvár (Arx Nova, Neuhausel, today's Nové Zámky in the Slovak Republic) 
was the seat of the so-called Cisdanubian or Mining District head-quarters, one of the important 
links in the system of Hungarian border fortresses, built to hold up the Osman conquest. A sub
sisting pay roll (Solutionale Regestrum...) in the Hungarian Treasury Archives of the Hungarian 
National Archives, relating to eight and a half months' time in 1586, contains the names and the 
monthly pay of the circa 800 Hungarian and other foreigner soldiers who were paid by the Hun
garian Treasury from the revenues, primarily the tithes, of the archbishopric domains. The eight 
and a half month's pay of the 800 people comprised a total of 17 012 Hungarian forints. Addition
ally, there were another 2-300 German infantrymen permanently stationed in the castle, whose 
names and pay, however, were kept on file in another pay roll, at another place, as they were paid 
by the Court Treasury ('Hofkammer'). Nevertheless, compared to a pay roll dating from 1582, it 
can be ascertained that Hungarian soldiers were given a considerably lower pay than their German 
companions. 

On the basis of the 1586 pay roll, a register of the officers and non-commissioned officers 
serving in the castle may be reconstructed (as it is published in the appendix of the study), as well 
as the organisation structure of the infantry, consisting of two voivodships of 100 and six of 50 
members, and the development of the garrison's strength. Relying on the inquiry of fluctuation, it 
can be laid down as a fact that the military strength of Érsekújvár in a relatively peaceful period 
(between March and November 1586) did not change significantly, although 20% of the perma
nent staff had been exchanged. This proves the hypothesis, previously drawn up by specialised lit
erature, according to which the military forces of the border castles should not be regarded as a 
homogeneous, constant stratum, but an ever-changing community. 

In the most interesting part of the inquiry, which can also be considered as a novelty from a 
methodological aspect, the author processes the data of the pay roll with a view to onomatology, 
and draws conclusions about the nationalistic distribution of the 'Hungarian' guard, the prove
nience of the soldiers and the trades to be found in the border fortress. 

22% of the registered names in the Érsekújvár guard refer to non-Hungarian nationalities, like 
Southern Slavs, Slovaks and Germans. 

The analysis and grouping of personal names referring to place-names led to the conclusion 
that Érsekújvár was a 'pool' of warriors arriving from various parts of Habsburg-Hungary, even 
though the garrison's recruitment district primarily extended to Nyitra and Bars counties, from 
where a total of 72 names may be traced. Finally, 47 sorts of craft (in order of occurrence: tailor, 
smith, locksmith, butcher, miller, shoemaker, saddler etc.) could be reconstructed on the basis of 
trade-related personal names, which provides an insight into the crafts occurring in the castle of 
Érsekújvár, data that are rarely found in other contemporary sources. 

Imre Remeczki 

L'EXAMEN DU REGISTRE DES SOLDES DE L'AN 1586 
DU FORT D'ÉRSEKÚJVÁR 

Résumé 

Le fort d'Érsekújvár (Arx Nova, Neuhausel, aujourd'hui Nové Zámky en Slovaquie) fut un 
maillon important du système hongrois des châteaux forts des confins construits pour arrêter 
l'offensive ottomane. Il devint, en effet, le siège du haut-commandement cisdanubien autrement 
dit celui de la région minière. Dans les Archives Nationales de Hongrie (aux Archives de la 
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Chambre Hongroise), il a été conservé un registre des soldes (Solutionale Regestrum...) sur 8,5 
mois de l'année 1586. Il contient les noms et les soldes mensuelles des quelque 800 soldats 
hongrois et d'autres nationalités qui étaient payés par la Chambre Hongroise avec les recettes -
surtout la dîme - des domaines archiépiscopaux. (Les soldes des 800 personnes pour 8,5 mois 
s'élevaient à 17 012 forints hongrois.) Outre cet effectif, 200 à 300 soldats d'infanterie allemands y 
tenaient garnison en permanence, mais leurs noms et leurs soldes étaient inscrits sur un autre 
registre, car ils étaient rémunérés par la Chambre de la Cour (Hofkammer). En le comparant 
cependant avec le registre de paiement de 1582 conservé, on peut constater que la solde de la 
troupe hongroise était largement inférieure à celle des Allemands. 

Sur la base du registre de l'an 1586, on peut reconstituer la liste des officiers et des sous-
officiers d'infanterie (cf. complément de la présente étude) faisant leur service dans le fort, ainsi 
que la structure de l'infanterie se composant de deux voïvodies à 100 personnes et de six à 50 
personnes et l'évolution des effectifs militaires du fort. L'examen de la mobilité permet de 
constater que l'effectif militaire d'Ersekújvár n'a pas subi de forte variation dans cette période 
plutôt paisible (entre mars et novembre 1586), alors que 20% du personnel a été remplacé. Ceci 
confirme l'hypothèse déjà formulée dans la littérature spécialisée selon laquelle les troupes des 
châteaux forts ne doivent pas être considérées comme une couche permanente et homogène, mais 
beaucoup plus comme une communauté toujours en pleine mutation. 

Dans la partie la plus intéressante de la recherche apportant du nouveau aussi sur le plan 
méthodologique, l'auteur traite, selon certains critères, les noms figurant sur le registre des soldes, 
ce qui lui permet de tirer des conclusions quant à la composition ethnique de la garde „hongroise" 
de 800 personnes, aux lieux d'origine des soldats et aux métiers exercés dans l'enceinte du fort. 

Environ 22% des noms figurant sur la liste de la garde d'Ersekújvár font référence à une 
nationalité autre que hongroise (pour la plupart slave du sud, slovaque et allemande). 

Il en résulte de l'analyse et du classement des noms de personne rappelant le nom d'une 
localité qu'Érsekújvár était un lieu de rassemblement pour les soldats venant de presque toutes les 
régions de la Hongrie royale, bien que le secteur de recrutement de la garde du fort se soit étendu 
avant tout aux départements de Nyitra et de Bars (72 noms sont originaires de ces deux départe
ments). Les noms de personne évoquant un métier ont permis de reconstituer 47 métiers exercés au 
fort d'Ersekújvár (en ordre de fréquence: tailleur, forgeron, serrurier, boucher, meunier, cor
donnier, sellier, etc.), ce qui nous fait connaître des données rarement exploitées d'après les 
sources de l'époque. 

Imre Remeczki 

DIE UNTERSUCHUNG DES SOLDREGISTERS DER BURG VON ÉRSEKÚJVÁR 
DES JAHRES 1586 

Resümee 

Die Burg von Érsekújvár (Arx Nova, Neuhäusel, heute Nové Zámky in der Sowakei) war ein 
wichtiges Glied des ungarischen Grenzburgen-Systems, das zum Aufhalten der osmanischen 
Eroberung entstanden, und gleichzeitig der Sitz des Militärdistrikts der Bergstädte, also diesseits 
der Donau war. Das, für acht und ein halb Monate gültige Soldregister des Jahres 1586 
(Solutionale Regestrum...), das im Bestand der Ungarischen Kammer des Ungarischen Staats
archivs erhalten geblieben ist, enthält die Namen und Monatsbesoldungen der etwa 800 
ungarischen und der, unter ihnen dienenden Soldaten anderer Nationalität, die von der Unga
rischen Kammer aus den Einkommen der erzbischöflichen Güter - insbesondere aus den Zehnteln 
- bezahlt worden sind. (Die Besoldung der 800 Mann für acht und ein halb Monate kostete 
insgesamt 17 012 ungarische Forint.) Darüber hinaus waren stets auch 2-300 deutsche Infante
risten in der Burg stationiert, doch wurden ihre Namen und Besoldungen anderswo, in einem 
anderen Register festgehalten, weil ihr Sold von der Hofkammer ausgezahlt worden ist. Im Ver-
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Имре Ремецки 

ИССЛЕДОВНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОИНОВ 
ЭРШЕКУЙВАРСКОЙ КРЕПОСТИ В 1586 ГОДУ 

Резюме 

Крепость Эршекуйвар (Агх Иоуа, Ыеипаи$е1, в настоящее время Моуё 2ат1и в Словакии) 
была одним из важных звеньев цепи в системе оконечных венгерских крепостей, по
строены* для задержания османского завоевания, крепость была местом нахождения го
родского управления полиции города на этой стороне реки Дуная или иными словами 
горно-промышленного района Баньавидек. В Архиве Венгерской Палаты Венгерского Го
сударственного Архива сохранилась ведомость денежного довольствия (8о1и1юпа1е Ке§е§1:-
шт) за 8 с половиной месяцев 1586 года почти 800 венгерских военнослужащих и слу
живших с ними воинов другой национальности. Ведомость содержит имена и фамилии 
военнослужащих и суммы их денежного месячного довольствия, которые выплачивались 
Венгерской Палатой из доходов Эршекской латифундии, в первую очередь из десятин. 
(Жалованье 800 человек за 8 с половиной месяцев составило всего 17 012 венгерских 
форинтов). Сверх того в крепости постоянно были расквартированы также 200-300 немец
ких пехотинцев, но их поименные списки с указанием выплачиваемого жалованья -
поскольку оно выплачивалось Придворной палатой (Нопсаштег) находились в других ведо
мостях, стояли на учете в другом месте. Однако, сопоставив с ведомостью выплачиваемого 
жалованья, сохранившейся от 1582 года, можно констатировать, что венгерские военно
служащие получали существенно более низкую плату, чем их немецкие товарищи. 
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gleich mit dem erhaltengebliebenen Lohnregister aus dem Jahre 1582 lässt sich jedoch feststellen, 
dass die ungarischen Soldaten bedeutend weniger Sold erhielten, als ihre deutschen Kameraden. 

Aufgrund des Regestrums des Jahres 1586 lässt sich nicht nur die Namensliste der Infanterie-
Offiziere und -Unteroffiziere rekonstruieren, die in der Burg gedient hatten (diese wird von der 
Studie in einem Anhang kundgetan), sondern auch der strukturelle Aufbau der Infanterie, die aus 
zwei Fähnleins zu je 100 Mann und sechs Fähnleins zu je 50 Mann bestand, sowie die Ver
änderung der Zahl der Burgsoldaten. Aufgrund der Untersuchung der Fluktuation lässt sich 
feststellen, dass sich die Zahl des Soldatentums von Erseküjvär in dieser, als friedlich geltenden 
Zeitspanne (zwischen März und November 1586) nicht beträchtlich verändert hat, doch dass sich 
etwa 20% des Personalbestandes ausgetauscht haben. Diese Tatsache bestärkt diejenige, in der 
Fachliteratur bereits früher formulierte Hypothese, wonach das Grenzsoldatentum nicht als eine 
homogene, beständige Schicht, sondern viel eher als eine, sich ständig verändernde Gemeinschaft 
anzusehen sei. 

Im interessantesten, auch methodisch als neu geltenden Teil der Untersuchung schlussfolgert 
der Verfasser mit der Aufarbeitung der Namen des Soldregisters nach bestimmten Gesichts
punkten auf die Nationalitätenzusammensetzung des 800 Mann starken „ungarischen" Wach
dienstes, auf die Herkunft der Soldaten und auf die, in den Grenzburgen vorkommenden Gewerbe. 

Etwa 22% der aufgelisteten Namen des Wachdienstes von Erseküjvär weisen auf irgendeine, 
nicht-ungarische (überwiegend südslawische, slowakische und deutsche) Nationalität hin. 

Die Untersuchung und Gruppierung der Personennamen, die auf Ortsnamen verweisen, brachte 
das Ergebnis, dass zwar der Anwerbungskreis des Burgwachdienstes in erster Linie die Komitate 
Nyitra (Neutra) und Bars mit einschließt (in diesen beiden Komitaten haben insgesamt 72 Namen 
ihre Herkunft), dass aber Erseküjvär ein Sammelplatz für Grenzsoldaten aus fast allen Gebieten 
des königlichen Ungarns gewesen ist. Schließlich ließen sich aufgrund der Personennamen, die auf 
Berufe verweisen, 47 verschiedene Berufe rekonstruieren (nach der Häufigkeit ihres Vorkommens: 
Schneider, Schmied, Schlossfabrikant, Metzger, Müller, Schuster, Sattler usw.), was einen 
gewissen Einblick in die Berufe, die in der Burg von Erseküjvär vorgekommen sind, und in Daten, 
die sonst aus den zeitgenössischen Quellen nur selten an die Oberfläche gelangen, zulässt. 



На основании регистра от 1586 года можно реконструировать именной список офицеров 
и подофицеров пехотинцев, служивших в крепости (этот список публикуется в приложении 
к данной статье), организационную штатную структуру воеводской пехоты, состоявшую из 
двух боевых частей численностью по 100 человек и шести частей численностей по 50 
человек, складывание численного состава крепостного воинства. На основании исследо
вания флуктуации можно установитть, что численность крепостного воинства крепости Эр-
шекуйвар в период, который можно назвать мирным, (с марта по ноябрь 1586 года) сущест
венно не изменился, однако примерно 20 % личного состава сменилось. Это подкрепляется 
гипотезой, сформулированной уже ранее в специальной литературе, согласно которой воин
ство оконечной крепости не может рассмотриваться кк гомогенный, постоянный слой, а его 
следует считать скорее непрерывно меняющимся контингентом. 

В самой интересной части статьи, которую можно считать и методической новинкой, 
автор упорядочивает фамилии согласно определенным аспектам поименного материала 
регистра жалованья и делает заключение касательно национального состава „венгерского" 
гарнизона в 800 человек, места происхождения солдат и о специальностях солдат, которые 
можно было встретить в оконечной крепости. 

Примерно 22% фамилий, зарегистрированных в ведомости Эршекуйварского гарнизона 
относится к иной (невенгерской, большей частью югославской, словацкой и немецкой) 
национальности. 

Анализ и группировка личных имен, указывающихся на место, привели к тому резуль
тату, что - хотя район вербовки гарнимзона крепости рспространялся в первую очередь на 
комитаты Нитра и Барш (из этих двух комитатов можно было определить всего 72 имени и 
фамилиии). Крепость Эршекуйвар был сборным пунктом витязей, прибывавших почти из 
всех регионов королевской Венгрии. В заключение на основании личных имен, указы
вающихся на профессию, можно было реконструировать 47 различных профессий (согласно 
частоте их встречаемости: портной, кузнец, слесарь, мясник, мельник, сапожник, шорник и 
т.д.), что дает возможность несколько приоткрыть тайну профессий, встречавшихся в 
крепости Эршекуйвар, а также сообщает такие данные, которые между прочим редко 
встречаются в источниках того времени. 
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KRUPPA TAMÁS 

TERVEK AZ ERDÉLYI KORMÁNYZÓSÁG MEGSZERZÉSÉRE 
1601-1602-BEN 

Erdély és a Gonzaga dinasztia kapcsolatai a XVI-XVII. század fordulóján 

Az erdélyi fejedelemségnek megszületése utáni első igazán komoly tehertétele a ti
zenötéves háború volt. Báthory Zsigmond, mint ismeretes, az 1595 januárjában II. Ru
dolf császárral megkötött szerződés után nem sokkal fegyveresen is belépett a háborúba. 
A háború elhúzódása és az elmaradó katonai segítség miatt 1597-ben lemondott, néhány 
hónappal később azonban visszatért. Kiszámíthatatlan lépései válságot idéztek elő, 
amely a Prága és Sztambul átmeneti meggyengülése következtében a térségben kialakult 
hatalmi vákuum miatt egyre mélyült. Ezt jelezték az 1599-től egyre-másra felbukkanó 
fejedelem- ill. kormányzójelöltek. Az alábbiakban az olasz-erdélyi kapcsolatoknak a 
szakirodalom által egy eddig kellően figyelembe nem vett aspektusával, a fejedelemségnek 
a Gonzagák mantovai hercegségével kialakított kapcsolata egy szeletével foglalkozunk.1 

Itália, így természetesen a mantovai fejedelmi család érdeklődése a térség iránt a 
tizenötéves háború kitörése következtében erőteljesen megnőtt. Ezt az érdeklődést bizo
nyítja az akkori mantovai herceg, Vincenzo Gonzaga háborús szerepvállalása 1595-ben, 
1597-ben és 1601-ben. Ez utóbbiról több tanulmány is született Florio Banfitól és 
Vincenzo Errantétól2, akik elsősorban a herceg magyarországi szereplését tárgyalták, de 
nem foglalkoztak azokkal a tervekkel amelyek Erdéllyel kapcsolatban születtek, ame
lyekben pedig a család két tagja, Vincenzo és Ferrante Gonzaga is kulcsszerepet játszott 
az 1601-1602-es években. 

A fordulatokban bővelkedő 1600-as év eseményeit Mihály vajda és Giorgio Basta 
párharca vezette be,3 a miriszlói csata után azonban újra színre lépett a lengyelek és tö
rökök által támogatott egykori fejedelem, Báthory Zsigmond. Az újabb belpolitikai vál
tást a lécfalvi országgyűlés által Prágába küldött erdélyi követség jelezte, amely megle
hetősen merész követeléseket fogalmazott meg: a császár küldje Erdélybe Miksa 
főherceget, de tanácsadók és hadsereg nélkül, az erdélyi püspökséget szüntessék meg, és 
ismerjék el a protestáns felekezetek szabadságát.4 A januárban benyújtott követeléseknek 
az erdélyi események adtak nyomatékot, az erdélyi rendek ugyanis, látván a Habsburg 
katonai jelenlét gyengeségét, és félvén egy újabb török, illetve lengyel támadástól, feb
ruárban Kolozsváron rövid ideig őrizetbe vették Bastát és a németes párt vezetőit, majd 

Itt szeretnék köszönetet mondani a Soros Alapítványnak és a Bolyai Ösztöndíj Bizottságnak, amelyek 
kutatásaimat segítették. 

Florio Banfi: Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadi vállalatai. In: Hadtörténelmi Közlemények 
(HK) XL. (1939) 1-33., 213-228. o.; XLI. (1940) 143-156. o. és Vincenzo Errante: Forse che sí, forse ehe no. 
In: Archivio Storico Lombardo 42 (1915) 15-114. o. 

Mihály vajda működéséről magyarul máig a legrészletesebb Szádeczky-Kardoss Lajos: Mihály vajda 
története. Temesvár, 1893., legújabban pedig Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenötéves há
ború. Szeged, 2000. 400-417. o. (A továbbiakban: Tóth.) 

A követelésekről v. ö. Andrei Veress (pub.): Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei §i 
Tarii-românesti. Vol. VI. (1600-1601). Bucuresti, 1933. 302-303., 306-307. o. (A továbbiakban: Documente.) 
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ünnepélyesen Báthory Zsigmondot választották fejedelemmé,5 aki márciusban érkezett 
meg az országba és rövid idő alatt birtokba vette azt. 

Prágában izgatottan reagáltak az eseményekre, a császári csapatok ugyanis Basta ve
zetésével Szatmárra húzódtak vissza, hogy segítséget nyújthassanak a Buda ostromára 
készülődő főseregnek. Az erdélyi események azonban a haditerv megváltoztatására 
kényszerítették a császárt. A Prágában tartózkodó és a császár kegyeibe visszaférkőzni 
igyekvő Mihály vajdát újra Erdélybe rendelték, hogy Bastával együtt törjön be a fejede
lemségbe és szorítsa ki onnan Báthory Zsigmondot. A gyors intézkedésre azért volt 
szükség, mert attól tartottak, hogy a nyugtalanság Felső-Magyarországra is átterjed, 
amely beláthatatlan következményekkel járt volna. 

Az Erdélybe induló csapatok felfogadásával és az elmaradt zsold kifizetésével az új 
felső-magyarországi főkapitányt, Ferrante Gonzagát bízták meg,6 akinek ügyelnie kellett 
a két országrész közötti összeköttetés fenntartására is, amire nagy szükség volt az Er
délyben igen bizonytalan helyzetbe került Giorgio Basta miatt. Ezen kívül még egy igen 
kényes megbízatás is várt rá: köztudomású volt, hogy Mihály vajda és Basta gyűlölik 
egymást, mégis együtt kellett fellépniük a közös ellenség ellen. Az új főkapitányra várt 
tehát a feladat, hogy összebékítse őket Kassán és megbeszélje velük a további teendőket.7 

Ferrante Gonzaga áprilisban érkezett meg állomáshelyére, amelyet közvetve 
Bastának köszönhetett, aki az erdélyi kormányzás mellett képtelen volt ellátni a felső
magyarországi ügyeket is. Kulcsfontosságú pozíciót bíztak rá, amit az imént mondotta
kon túl Basta újonnan előkerült, több tucatnyi, az 1601. folyamán hozzá írt levele is bi
zonyít.8 Feladatát mindenesetre jól végezte, hiszen Basta augusztus 4-én Goroszló mel
lett győzelmet aratott Báthory Zsigmond felett. A vereség ellenére Zsigmond továbbra is 
hatalmi tényező maradt Erdélyben, ezért a kormányzat kénytelen volt tárgyalásokba bo
csátkozni vele, amelyek egészen 1602 tavaszáig elhúzódtak. A fejedelem kezére játszott 
az is, hogy Basta Mihály vajdával való kibékülése kérészéletűnek bizonyult. Miután 
Zsigmond elküldte hozzá, ill. Gonzagához a Mihály árulását bizonyító leveleket, a tá
bornok augusztus 19-én saját sátrában megölette.9 Mihály halálával úgy tűnt, a császári 
kormányzat végleg úrrá lett a nehézségeken és megkezdheti a tartománynak a biroda
lomhoz való csatolását. Az erdélyi rendeket újfent hűségesküre bírták, és nem maradt 
olyan erő, beleértve a lengyeleket és a törököket is, amely komolyan veszélyeztethette 
volna az erdélyi Habsburg uralmat. A kormányzat ennek megfelelően hozzá is kezdett -
úgy tűnik előre elkészített forgatókönyv alapján - a fejedelemség pacifikálásához. 

Az eseményekről részletesen Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. erdélyi hadjárathoz. In: HK X. 
(1897) 59-64., 235-257. o. 

Ferrante Gonzaga felső-magyarországi főkapitánnyá történő kinevezéséről és egyéb vele kapcsolatos ter
vekről v. ö. Eudoxiu Hurrnuzaki: Documente privitóre la Istoria Românilor XII. Bucureçti, 1903. (A további
akban: Hurniuzaki.)\\\\. 309., 631., 1112., 1142-1143., 1194. o. A család bozzolói ágához tartozó Ferrante 
Gonzaga (1550-1605) 1571-ben harcolt a török ellen Lepantónál, majd Flandriában a kor egyik leghíresebb 
hadvezére, Alessandro Farnese alatt szolgált, aki hadi érdemei elismeréseként egy német egység ezredesévé 
nevezte ki. Pompeo Litta: Le célèbre famiglie italiane. Milano, 1819. III. fol. 132. 

A hadi előkészületekről v. ö. Veress Endre: Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597-1607) I-II. 
Budapest, 1909. I. 549-552. o. (A továbbiakban: Veress, Basta.) és Österreichische Staatsarchiv, Kriegsarchiv, 
Hofkriegsrat (ÖStA KA HKR), Protokollum Registratur (Prot. Reg.), Bd. 207. fol. 86-88. 

Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Gonzaga (AG), busta (b.) 1847. 
Q 

Uo. Báthory Zsigmond 1601. január 15-én kelt levele Giorgio Bastának. 

— 282 — 



A tervek ugyanis már 1598-ban, Zsigmond lemondása és távozása után körvonala
zódtak. A tartomány élére akkor a Habsburg dinasztia egyik tagját, Miksa főherceget 
akarták ültetni, aki a főhadparancsnoki posztot birtokolta. A források arról tanúskodnak, 
hogy az erdélyi kormányzóság mellett, legalábbis katonai szempontból, Miksa döntő be
folyással rendelkezett volna Felső-Magyarország felett is. Felső-Magyarországi főkapi
tányként Giorgio Bastát rendelték alá, Erdélyben pedig, a mantovai követjelentések ta
núsága szerint, Vincenzo Gonzaga lett volna a helyettese. Sajnos a követi beszámolók 
meglehetősen szűkszavúan beszélnek a herceg jelöltségéről, Vincenzo intenzívnek mond
ható háborús szereplése és annak eredménytelensége mindenesetre megmagyarázzák 
ajánlkozását; sem 1595-ben, sem 1597-ben nem sikerült olyan katonai beosztást elnyer
nie, amelyet megfelelőnek gondolhatott saját maga számára, és meg kellett elégednie a 
statisztaszereppel.10 

A tervből akkor - Báthory András hatalomra kerülése, illetve Mihály vajda miatt -
nem lett semmi. Miriszló után ugyan újra napirendre került a kérdés, és a kormányzat el 
is küldte a terepet előkészítő biztosait, David Ungnadot és Székely Mihályt. Katonai 
kormányzóként Pálffy Miklóst szemelték ki,11 Pálffy azonban 1600-ban váratlanul meg
halt, így végül Erdélybe Giorgio Basta ment, aki, mivel nem volt képes a felső-magyar
országi ügyeket egyidejűleg kézben tartani, kénytelen volt átadni helyét Ferrante 
Gonzagának. 

Nem Bastán múlott, hogy sem 1600-ban, sem az azt követő években nem sikerült a 
főhercegnek Erdélybe bejutnia. A Mihály vajda felett aratott győzelem felcsillantotta 
ugyan annak lehetőségét, hogy Miksa főherceg végre elfoglalhatja a kormányzói széket, 
a főherceg azonban nem készült túlságosan nagy lelkesedéssel új állomáshelyének el
foglalására.12 Tartózkodó magatartását jellemzi 1601. január 12-én Rudolfnak írott me-
moriáléja, amelyben pontosan ismertette azokat a feltételeket, amelyek alapján hajlandó 
volt volna elvállalni a meglehetősen kényes megbízatást: a sziléziai lovasságon és az 
egyéb segédcsapatokon kívül még ezer lovast bocsássanak rendelkezésére, akik közül a 
sziléziaiak és egy kétezer gyalogosból és ezer lovasból álló sereg már a bevonulásakor 
álljon rendelkezésére;13 állandó hadseregre van szüksége, amely nem erdélyiekből, ha
nem idegenekből, lehetőleg sziléziaiakból áll, és a hadsereg első hat havi zsoldját előre 
kéri. A maga számára havi ötezer talléros fizetést kötött ki, és pontosan megszabta a vele 
együtt Erdélybe vonuló udvar főbb méltóságainak és a tisztikar tagjainak havi illetmé
nyét is.14 Az emlékiratból nem csak az erdélyiekkel, hanem a fejedelemség szomszédai-

ASMn AG Lett. di Aderbale Manerbio b. 474. nr. 46. 
i l V. ö. Hurmuzaki XII. 751. o. Egy érdekes, név és dátum nélküli feljegyzés szerint Johann Baptist Pezzen 

ezredes és Székely Mihály szatmári kapitány helyett eredetileg Pálffy Miklós és Nádasdy Ferenc ment volna 
Erdélybe. ASMn AG b. 508. 

12 
V. ö. Spinelli nuncius Cinzio Aldobrandininek írt levelét 1601. január 8-án, Archivio Segreto Vaticano, 

Segreteria di Stato (ASV Segr. St.) Principi vol. 54. 134r. 
13 V. ö. Tóth, 385. Miksának Erdély pacifikálása tárgyában írott levelét v. ö. Carrillo Alfonz jezsuita atya 

levelezése és iratai (1591-1618). II. (Közreadja Veress Endre.) Budapest, 1943. 447-450. o. 
„pro Serenissimo Archiduce 5 000 fi. 
pro castris transferendis 2 400 fi. 
summa 7 400 fi. 
pro generali capitaneo 1 500 fi. 
pro marschallio 1 200 fi. 
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val - a törökökön kívül a román vajdaságokkal és Lengyelországgal - szemben érzett 
mélységes bizalmatlansága is kitűnik, amelyre többször is visszatért írásában.15 

A főherceggel ellentétben Ferrante Gonzaga nagyon is szeretett volna Erdélybe utaz
ni. 1601. január 29-én írt levelében fel is ajánlotta szolgálatait a főhercegnek, amelyre 
Miksa mentegetőzve válaszolt a körülmények kedvezőtlen alakulására hivatkozva.16 

Ferrante Gonzaga először 1595-ben járt Magyarországon és már akkor Miksa kísére
tében teljesített szolgálatot, így érthető, hogy 1601-ben is éppen az ő neve került szóba 
először erdélyi, majd felső-magyarországi hadvezérként.17 Egy 1595. december 15-én 
kelt jelentés Miksa hadi erényei mellett éppen Ferrante Gonzagáét emeli ki, aki Erdélybe 
akart menni, hogy egyesítse erőit Báthory Zsigmond csapataival a török elleni hadjárat
ban. 1597-ben őt szemelték ki a fejedelem megsegítésére küldendő hatezer fős hadsereg 
élére.18 Jelölése összefüggésben lehet azzal, hogy Ferrante szívélyes viszonyban volt a 
fejedelemmel, akit 1597 tavaszán ismert meg Prágában. A találkozó sikerét sejteti 
Alessandro Catrani Vincenzo Gonzagának írt levele is, aki szerint a továbbiakban az er
délyi ügyek felől sokkal jobban lehet informálódni a hercegen keresztül.19 Bár a tervezett 
út meghiúsult, 1598-ban újra hallunk róla, ezúttal a felső-magyarországi főkapitányi 
poszttal kapcsolatban, amelyet végül Basta kapott meg.20 1601 első hónapjaiban, amikor 
- mint láttuk - Miksának ajánlotta fel szolgálatait, Aderbale Manerbio követ tudni vélte, 
hogy ő lesz az meghódított tartomány luogotenente generaléja, vagyis a főherceg katonai 
helyettese.21 Az események azonban újra közbeszóltak; mielőtt Miksának 1601-ben ko
molyan is szembesülnie kellett volna a rábízott feladattal, Báthory Zsigmond váratlanul 
visszatért. A két országrész kormányzásának kérdése, amelyet a jelek szerint Prága egy 
kézben akart tudni, tehát 1601-ben sem oldódott meg. 

A földrajzi fekvés és a logisztikai problémák mindenképpen indokolták, hogy együtt 
kezeljék a két országrészt, élükön egy-egy katonai vezetővel, és magával a kormányzó
val, aki Erdélyben székel. A Zsigmond visszatérése által teremtett zűrzavaros helyzetet 
azonban tovább bonyolította, hogy a Habsburg családon belül is viták folytak a két terü-

pro magistro armorum et eius apparatu 2 400 fi. 
pro consiliario bellicis et seribis 1 000 fi. 
pro consiliario administrationis 1 000 fi. 
pro ministris aulicis 2 000 fi. 
pro centum satellitibus 882 fi. 
pro extraordinariis expensis inquisitionibus tabellariis et eiusmodi 1 200 fi. 
summa 11 182 fi. 
summa summarum 18 582 fi. 

propositae fuerunt hae duae rationes pecuniarum una cum litteris Suae Maiestatis." ASV Fondo Borghese 
I. vol. 651.55r-v. 

15 

lň 
Erről egyébként Spinelli pápai nuncius is beszámolt, aki a memóriáiét elküldte Rómába. Uo. 
Hurmuzaki, VIII. 1142-1143. o. 

17 ASMn AG b. 533. Lett. di Ferrante Gonzaga, nr. 1. 
18 

Hurmuzaki, 111/1. 156., 174. o. és Hurmuzaki, VIII. 309. o. Miksa erdélyi bevonulásának tervéhez v. ö. 
még Tóth, 382-385. o. 

19 ASMn AG b. 471 Diversi nr. 25. 
20 

Ugyanekkor került szóba Vincenzo, mint Erdély katonai kormányzója, Miksa főherceg helyetteseként. 
ASMn AG b. 474. Lett. di Aderbale Manerbio nr. 46. 

21 Uo. 
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let kormányzásával kapcsolatban. Minden jel arra mutat, hogy Miksa tervezett kormány
zósága egyet jelentett volna egy újabb, főhercegi vezetés alatt álló tartomány kialakítá
sával, ahogy az örökös tartományok esetében a dinasztián belül szokás volt. Ez azzal a 
veszéllyel járt, hogy az Alsó- és Felső-Ausztriát kormányzó, de a Bécsben maradt kor
mányszékek révén a magyarországi területeket is irányító Mátyás főherceg kezéből ki
csúszik a királyi országrész egy része. Ezt a császárral igen feszült viszonyban lévő fő
herceg nem nézte tétlenül, és megpróbált minél több akadályt gördíteni a nyilvánvalóan 
Rudolf udvarából eredő elképzelés megvalósítása elé. Basta már 1597-ban szóvá tette 
egyik levelében, hogy lehetetlen a hatékony kormányzás, ha Miksának a katonai ügye
ken kívül mindenben ki kell kérnie Bécs véleményét.22 Mátyás főherceg Rudolmak írott 
1600. november 27-ei levelében azt javasolta, hogy Miksát küldje inkább Tirolba, ahol 
Ferdinánd halála után a stájer ág szolgálatában sokkal többet tehet, mint Magyarorszá
gon, a magyarországi területek kormányzását pedig hagyja az ő kezében.23 

Erdély kérdését Mátyás főherceg szívügyének tekintette, amit az is bizonyít, hogy 
Báthory András halála után energikus lépéseket tett az erdélyi kamara mielőbbi felállítá
sa érdekében. Lépései összhangban álltak a császári kormányzat azon terveivel, amelyek 
- mint azt Makkai László tanulmányából tudjuk - , azt célozták, hogy elhárítsák az egyre 
fenyegetőbb pénzügyi csődöt. Ezért próbálták Magyarországon a kamarai perekkel leg
alább részben visszaszerezni a magyar főuraknak a háború finanszírozásához szükséges 
kölcsönök fejében elzálogosított fiskális birtokokat, amelyeket nem tudtak visszaválta
ni.24 A pénz jó részét a katonák fizetésére kívánták felhasználni, amelynek témánkat 
érintő vonatkozása az új felső-magyarországi főkapitánynak és Erdélyben működő kol
légájának a hűtlenség miatt elkobzott birtokokkal kapcsolatos tevékenysége. Mindketten 
nagyarányú birtokadományozásokba kezdtek ugyanis a hűtlenségbe esett nemesek birto
kainak rovására, nyilvánvalóan abból a célból, hogy megjutalmazzák azokat, akik viszont 
hűségesek maradtak a koronához. Lépéseik azonban ellentétben álltak a kormányzat fen
tebb említett, az adóalapot birtokelkobzásokkal kiszélesíteni kívánó céljával, ezért hamaro
san mindkettőjüket figyelmeztették, hogy hagyjanak fel ez irányú tevékenységükkel.25 

Nem ez volt azonban az egyetlen nézeteltérés a politika irányítói és végrehajtói kö
zött. Bastával szemben már 1599-ben igen súlyos vádak fogalmazódtak meg, amelyek
nek hátterében a Miriszlónál legyőzött és bosszúért lihegő Mihály vajda állt. Sikerült el
terjesztenie az udvarban, hogy Basta áruló, mivel titokban Báthory Zsigmonddal tár
gyalt. Nem kívánjuk részletezni a Bastával szembeni vádakat, annyit azonban szükséges 
megjegyeznünk, hogy az ellene folyó rágalomhadjárat kulcsfigurái az erdélyi biztosként 
ebben az időben a térségben tartózkodó David Ungnad, illetve a Basta katonai hírnevére 
és sikereire féltékeny Adolf von Schwarzenberg voltak.26 Nyilván nekik is köszönhető, 
hogy a Haditanács már 1599. szeptember 26-ai határozatában Basta elmozdítását java-

Veress, Basta I. 12. o. 
23 

Hurmuzaki, XII. 1096-1097. o. Mátyás főherceg óhaja végül 1602-ben teljesült, amikor Miksát a tiroli 
Ferdinánd halálával (1595) vezető nélkül maradt stájer ág élére helyezték, és Tirolba küldték. Ernst Tomek: 
Kirchengeschichte Österreichs. II. Innsbruck-Wien, 1949. 612. o. (A továbbiakban: Tomek.) 

Makkai László: A Habsburgok és a magyar rendiség a Bocskai felkelés előestéjén. In: Történelmi Szemle 
XVII. (1974), 155-183.0. 

25 Erről v. ö. Veress, Basta I. 283-285. o. 
26 Uo. 32-33., 328-335. o. 
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solta a császárnak, arra hivatkozva, hogy a magyarokkal, akik amúgy sem kedvelik, 
képtelen megfelelő viszonyt kialakítani.27 Basta a támadások hatására többször le akart 
mondani - általában valamelyik győzelme után - a császár azonban ragaszkodott sze
mélyéhez, mert kedvelte, és nem akarta elengedni a szolgálatból. 1602. január 20-án a 
régóta áhított supremus generalis et campiductor, vagyis az erdélyi főhadparancsnoki 
címet is megkapta.28 Ez azonban nem járt együtt sem a tábornok által ismételten kért 
pénz folyósításával, sem a hadianyag szállításával, így az őt ért támadásoktól függetlenül 
többször is kifejezte távozási szándékát. 

A legesélyesebb jelölt Basta helyére Ferrante Gonzaga volt. Jóllehet arról nem szól
nak forrásaink, hogy működését olyan bírálatok kísérték volna, amilyenek a tábornok 
személyével kapcsolatban megfogalmazódtak, ő sem volt megelégedve posztjával. 
Cesare Florio modenai követ már 1601 áprilisában hírt adott a herceg panaszairól, aki 
nem találta meg számítását.29 Mátyás főhercegnek írott, 1602. január 12-ei levelében ál
talános értelemben szólt a hiányosságokról: a hadsereg fizetetlensége, ellátatlansága és a 
várak romos állapota miatt újra kilátásba helyezte lemondását.30 Szándékai komolyak le
hettek, amit az is bizonyít, hogy két héttel később maga a császár írt neki, megpróbált 
lelket önteni az elkeseredett hercegbe és kitartásra buzdította, azt kérve tőle, hogy to
vábbra is olyan lelkiismeretesen és buzgón járjon el hivatalában, mint korábban.31 A le
vélnek meg is lett az eredménye, Manerbio 1602. március 8-án írt levelében arról szá
molt be urának, Vincenzo Gonzagának, hogy Ferrante már háromszor járt audiencián a 
császárnál, és nagy az esélye annak, hogy az akkor éppen távozni szándékozó Basta he
lyébe kerül, aki feltehetően győri főkapitány lesz.32 Április 1-én írt levelében pedig tény
ként írta, hogy a herceg a felső-magyarországi főkapitányi tiszt mellett megkapja az er
délyi helytartóságot.33 Ebből végül semmi sem lett, mint ahogy a többi felvetett 
problémát sem volt képes orvosolni a kormányzat, bár a császár megpróbálta legalább 
egyiküket „kárpótolni." Ennek tulajdonítható, hogy Ferrante Gonzaga neve újra szóba 
került General Oberst Leutnant-ként, vagyis főhadparancsnok-helyettesként az 1602. évi 
hadjáratot vezető Mátyás főherceg mellett.34 A kinevezéssel kapcsolatban azonban újabb 
problémák merültek fel. 

Említettük, hogy a császár és Mátyás főherceg közötti ellentét többek közt a háború 
irányításával, illetve Erdély jövőbeli helyével kapcsolatos kérdések miatt tovább élező
dött. A Basta személye körüli viták azonban arra utalnak, hogy az imént említett prob
lémával szoros kapcsolatban az ellentétek a háború irányításával, pontosabban a hadse
reg tisztikarával és a kinevezésekkel kapcsolatban is kirobbantak. Basta Rudolf emberé-

27 Veress, Basta I. 283-285. o. 
28 Uo. 645-647. o. 
29 

Uo. 333. o. Ferrante Gonzaga feltételeit Giovanni Rossi 1601. április 7-én írt levelével 1. OStA KA HKR 
Akten Reg. 1601. März. nr. 136. 

30 ÖStA HHStA Hung. AA fasc. 141 Konv. A. 8r-9r. (Mikrofilm száma: W 718.) 
31 Uo. 17r-v. 
32 ASMn AG b. 481 Lett. di Aderbale Manerbio, nr. 41. 
33 Uo. nr. 41. 

A szakirodalom szerint Ferrante Gonzaga a szállásmesteri vagy főszállásmesteri cím várományosa volt. 
Aderbale Manerbio március 8-án írt jelentésében azonban egyértelműen a luogotenente generáléról azaz a 
főhadparancsnok-helyettesi címről beszél. ASMn AG b. 481 Lett. di Aderbale Manerbio, nr. 41. 
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nek számított, mint ahogy Ferrante Gonzaga is. Rudolf kedvencei közé tartozott Her
mann Christoph von Russworm, aki 160l-ben és 1602-ben is a tábormesteri posztot bir
tokolta. Helyzete azonban meglehetősen ellentmondásos volt, mert nem kívánatos sze
mélynek számított Bécsben: Mátyás gyűlölte és Schwarzenberg sem nem nézte jó 
szemmel működését.35 A rendkívül becsvágyó Russworm azonban nem tudott kijönni az 
olaszokkal sem. A két náció közti ellentétek leginkább a csúfos kudarccal végződő kani
zsai hadjáratban ütköztek ki 1601-ben. A gyenge kezű Ferdinánd főherceg nem tudott 
rendet tartani, napirenden voltak az olasz és német tábornokok közti viták, amelyek a tá
borban a németek és az olaszok közötti véres verekedésekbe torkolltak. A helyzetet ne
hezítette, hogy az olaszok egymással is rivalizáltak. Abba még belenyugodtak, hogy a 
pápai csapatok élére VIII. Kelemen pápa unokaöccsét, Gianfrancesco Aldobrandinit ne
vezte ki, a tábornok halála után azonban már senki nem tudta féken tartani a folyton pa
rázsló vitát, amely elsősorban presztízskérdésekben mutatkozott meg. Aldobrandini ha
lála után Vincenzo Gonzagát jelölték ki az olasz csapatok vezérének, vagyis rangban 
rögtön Ferdinánd főherceg után következett. A toszkán nagyherceg képviseletében tá
borba szálló Giovanni Medici azonban nem volt hajlandó parancsokat elfogadni egy ke
vésbé tekintélyes dinasztia fejétől. Nem csoda, hogy ezek után a németek egyáltalán nem 
akartak hallgatni Vincenzo parancsaira. A kanizsai gyászos futás után természetesen 
mindenki a másikban vélte megtalálni a kudarc okát. A legtöbben, így Russworm is, a 
mantovai herceget okolták, aki először hagyta el gyanús körülmények között a táborhe
lyet, menekülésként is felfogható módon. Vincenzo Ferdinánd főherceget okolta, aki túl
ságosan is hallgatott a táborban lévő jezsuitákra és Russwormot, akit azzal vádolt meg, 
hogy a visszavonuláskor két ezüstládáját ellopta.36 

Ez a feszült viszony az 1602. évi hadjárat előkészületeinél is megmutatkozott. Az ak
kori prágai pápai nuncius, Filippo Spinelli arról számolt be Cinzio Aldobrandini bíbo
rosnak, hogy Russworm, akit tábormesternek neveztek ki,37 nem hajlandó engedelmes
kedni Ferrante Gonzagának.38 Azt ugyan nem tudjuk, volt-e valamilyen személyi ellentét 
is kettejük között, Ferrante Gonzaga haditanácsi tagsága, és a vele kapcsolatos tervek 
mindenesetre elegendő okot szolgáltattak a becsvágyó Russworm számára, hogy ne le
gyen hajlandó együttműködni az olasszal. 

Pezzennek írott levelében említi a két tábornok közti nézeteltérést, az utóirat azonban 
megvilágítja a viszály fentebb már vázolt politikai hátterét is: a császár ugyanis nyoma
tékosan hangsúlyozta, hogy Ferrante Gonzaga lesz az Oberstleutnant, ezért testvére, 
Mátyás ne is remélje azt, hogy Ottavio Cavrianit fogja kinevezni.39 A mantovai Ottavio 

Russworm életéről és hadvezéri tevékenységéről v. ö. Albrecht Stauffer: Hermann Christoph Graf von 
Russworm. München, 1884. (A továbbiakban: Stauffer.) Mátyással való viszonyáról v. ö. Stauffer, 28-73., 99-101., 
242., 247-248. o. Russworm a háborút német és magyar fegyverekkel kívánta megvívni, idegeneknek, így az ola
szoknak, nem szánt semmilyen szerepet a török kiűzésében. Stauffer, 74. o. A személye körül szerveződő pártról 
és az olaszokkal, különösen Ferrante Gonzagával való rossz viszonyáról v. ö. Stauffer, 75., 93., 97., 101-102. o. 

36 ASMn AG b. 484 Lett. di Aderbale Manerbio, nr. 98. 
37 V. ö. ASV Fondo Borghese I. vol. 651. 87r-87v. 
38 " 

Ot egyébként még Ferrante Gonzaga kinevezése előtt Erdélybe akarták küldeni Basta helyetteseként, de 
erre akkor sem volt hajlandó. Uo. 

39 
„Da der Ferrante Gonzaga Obrist Leutnandt sein solle mussete mainen Herrn Bruder woll zuverstehe 

gegeben werden, dass der Octavio mit ime noch sonsten mit dem Kriegswesen nichts zu hoffen haben solle." 
II. Rudolf Julius 25-én írt levelét v. ö. ÖStA Hung. AA fasc. 141 Konv. A. 26r. 
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Cavriani először Prágában próbált szerencsét, de nemsokára kegyvesztetté vált, és szám-
űzöttként Bécsbe távozott. Nemsokára Mátyás egyik bizalmasaként találkozunk vele.40 

Az ügy ezzel nem zárult le, a császár ugyanis néhány nappal később arról tájékoztatta 
Russwormot, hogy főhadparancsnok-helyettessé Bastát akarta kinevezni, aki azonban a 
már említett ok - a zűrzavaros erdélyi helyzet miatt - , nem tudta betölteni a tisztséget, 
ezért Ferrante Gonzagát gondolta a helyére, őt pedig tábormesterré kívánja kinevezni. A 
császár azzal indokolta Ferrante Gonzaga jelölését, hogy birodalmi herceg, ráadásul ro
koni viszony is fűzi őket egymáshoz, vagyis alapjában véve nem rátermettségére, hadve
zéri képességeire, hanem presztízsokokra hivatkozott, míg Russworm esetében szemé
lyes képességeit, bátorságát emelte ki. Finoman utalt ugyanakkor a nézeteltérésekre is, 
amikor hangsúlyozta, hogy a közös ügy megkívánja az együttműködést a harcmezőn.41 

Mátyás főhercegnek ugyanakkor azt írta, hogy mielőtt Basta kivonul Erdélyből, és 
Ferrante Gonzaga a helyébe lép, ez utóbbit főhadparancsnok helyettesnek nevezi ki, aki 
Russworm felettese is lesz egyúttal. Mivel értesült arról, hogy Russworm nem hajlandó 
engedelmeskedni a hercegnek, Mátyásra bízta az ügyet. Intézze úgy, hogy egymást se
gítve, egymással együttműködve ténykedjenek a táborban.42 A problémát azonban nem 
lehetett olyan könnyen megoldani, augusztus 5-én írt levelében a császár kissé értetlenül 
és türelmetlenkedve ismételte meg a katonai tisztségekkel kapcsolatos júliusi döntését.43 

A Ferrante Gonzaga és Russworm személye körüli huzavonát jellemzi, hogy még 
1602 szeptemberében is folyt a vita a hatáskörökről. Spinelli prágai pápai nuncius levele 
arról tudósít, hogy a herceg csak akkor volt volna hajlandó elvállalni a tisztséget, ha tel
jes körű felhatalmazást kap. A levélből kiderül az is, hogy ehhez abban az esetben ra
gaszkodott Ferrante Gonzaga, ha Mátyás főherceg lesz a fővezér.44 Emlékezzünk rá, már 
1601 tavaszán is az volt a felső-magyarországi főkapitány elégedetlenségének egyik fő 
oka, hogy tisztségét meglehetősen szűk korlátok között gyakorolhatta, és - nyilván nem 
utolsó sorban a főherceg miatt - sok mindenben meg volt kötve a keze. Alig egy héttel 
későbbi, szeptember 9-én írt levelében már arról számolt be a nuncius, hogy a herceg el 
akarja hagyni a helyét és távozik az országból, de a császár nem akarja elengedni.45 Nem 
sokkal később megváltoztathatta szándékát, mert a főkapitány elhagyta állomáshelyét,46 

Pálffy Kata leveleskönyve. (Összeáll.: Ötvös Péter.) (Adattár 30.) Szeged, 1991. 38. o. 
41 V. ö. ÖStA HHStA Hung. AA fasc. 141. Konv. B. 62r. 

„...schreib ich ime Rosswormb dass halber auf solches Weg zue wie Eur Lieb auss heiligender Copi 
sehen werden an die selbe freundtlich gesinnendt, sii wollen so woll mit dem Ferrante Gonzaga, alss mit dem 
Rosswormb handien wie guetten verstandt zwischen inen baiden daran sonders gelegen, zu machen, und die 
Sach doch in zu richten sein möchte diss si neben ainander ire Ämpter one wiederwertigkait an Veldt welchen 
und dienen kündten." ÖStA HHStA Hung. AA fasc. 141. Konv. B. 63r. 

43 Uo. 94r. 
44 A levél szeptember 2-án kelt, v. ö. ASV Fondo Borghese III. 93B1. 84r-v. 

Uo. 124v. és a mantovai követ ugyanezen a napon kelt levelét: ASMn AG b. 481. Lett. di Aderbale 
Manerbio, nr. 152. 

Nincs arról adatunk, hogy pontosan mikor hagyta el állomáshelyét, 1603 júliusában még mindenesetre a 
térségben tartózkodik, amint arról egy júliusi avviso is beszámolt. V. ö. ASV Fondo Borghese IV. vol. 291. 
99r. Egy másik arról tudósít, hogy Bécs kormányzója és a Haditanács elnöke lesz évi 12 ezer tallér fizetéssel. 
V. ö. Arnold Oscar Meyer: Nuntiaturberichte aus Deutschland 17. Jahrhundert. Nebst ergänzenden 
Aktenstücken. Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferren und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra 
(1600-1606). Berlin, 1913. 41. o. 
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helyére a következő év nyarán Giacomo Barbiano, Belgioioso grófja került, aki egészen 
a Bocskai szabadságharc kitöréséig intézte Felső-Magyarország katonai ügyeit. 

Ferrante Gonzaga magyarországi működését látva felmerül a kérdés, vajon miért tu
lajdonítottak ekkora fontosságot személyének, és miért alakult ki ekkora huzavona kö
rülötte? Szóltunk már arról, hogy a herceg rokona, Vincenzo ugyanebben az időben pró
bált magasabb beosztást elnyerni a császári vezérkarban, jóllehet a levelezésanyagban, 
leszámítva persze a mantovait, sokkal ritkábban találkozhatunk nevével. Mégis, a mantovai 
követjelentések 1601 szeptemberétől kezdve egy olyan üggyel kapcsolatban emlegetik a 
nevét, amely nem függetleníthető Ferrante Gonzaga, sőt Giorgio Basta személyétől sem, s 
amely a Habsburg-családon belül folyó vitákat is új oldalukról világítja meg. 

Nem sokkal Báthory Zsigmond goroszlói veresége és Mihály vajda megölése után, 
szeptember 15-én, Vincenzo Gonzaga két levelet is írt a kanizsai táborból Lelio 
Arrivabenének és az őt felváltani készülő Federico Gonzaga mantovai követnek47 Prágá
ba, amelyekben felsorolta azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén elfogadja az 
erdélyi kormányzói tisztet.48 E két levél témája már csak azért is izgalmas, mert ismere
teink szerint csupán a mantovai Gonzaga-levéltár őrizte meg Vincenzo tervezett erdélyi 
kormányzóságával kapcsolatos iratokat. Sem a vatikáni, sem a bécsi levéltárakból nem 
került elő eddig olyan dokumentum, amely akár csak utalt volna az ügyre, jóllehet a kö
vetjelentések szerint egy emlékirat eljutott a császár bizalmasaihoz, tehát a Titkos vagy 
Haditanács biztosan tárgyalt az ügyről. Mivel a mantovai források szeptember 15-e előtt 
hallgatnak e tervről, jó okunk van feltételezni, hogy az a már többször is említett au
gusztusi erdélyi események hatására született meg. Ha a két levelet elolvassuk, nyilván
valóvá válik, hogy a bennük foglaltak nem függetleníthetőek Miksa főherceg már idézett 
beadványától sem. 

A mantovai herceg a következő feltételeket szabta; az erdélyi kormányzóságot csak a 
felső-magyarországi főkapitánysággal együtt vállalja el Kassa központtal, ahol családját 
és udvarát is elhelyezheti. Ezt azzal indokolta, hogy Erdély védelme csakis Felső-
Magyarországgal együtt lehet sikeres, mint ahogy azt a közelmúlt eseményei, vagyis 
Báthory Zsigmond hazatérése is mutatta. A könnyebb irányíthatóság érdekében azt is 
kérte, hogy mind Felső-Magyarország, mind Erdély élére egy-egy helytartót nevezzenek 
ki. Az előbbi élére Ferrante Gonzagát, az utóbbira pedig Giorgio Bastát szemelte ki.49 A 
rendelkezésére bocsátandó ötezer főnyi állandó hadsereget, amely négyezer gyalogosból 
és ezer lovasból állna, egyértelműen az ő parancsnoksága alá kell rendelni. A hadsereg 
feletti rendelkezés jogával összhangban őt illetné a tisztek kinevezése is. Igényt tartott 
Erdély bevételeire azzal a feltétellel, hogy bizonyos esetekben a kormányzattól is kap 
támogatást. Felső-Magyarország és Erdély kormányzójaként olyan jogköre lenne, mint a 
főhercegeknek, minimum havi tízezer tallér fizetéssel. Végül a herceg említette a hadve
zéri poszt kérdését is, amelyet 1601 szeptemberében Mercoeur herceg töltött be. Ezzel 
kapcsolatban kifejtette, hogy azt, ha rövid időre is, de elvállalná, azonban megnövelt 

Feltehetően Ferrante Gonzaga fiáról van szó, aki 1595-ben jött Magyarországra. Rudolf a francia lovas
ság parancsnokává nevezte ki. Litta III. fol. 132. A hosszabbik ievél szövegét 1. a Függelékben. 

4 8ASMnAGb. 531. nr. 4 és 5. 
49 

V. ö. ASMn AG b. 531 nr. 5. Aderbale Manerbio követ 1602. január 7-én Prágából Vincenzo Gonzagá-
nak írott levelében megismétli ugyanezeket a feltételeket. ASMn AG b. 481. Lett. di Aderbale Manerbio, nr. 2. 
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hatáskörrel, ellenkező esetben ugyanis úgy tűnne, mintha a herceg rangban egyenrangú 
lenne vele.50 Ez utóbbi feltétel a német és olasz hadvezérek viszonyának egyik neuralgi
kus pontjára is rávilágít, nevezetesen, hogy a kinevezések és a titulusok adományozása 
számos esetben presztízsszempontokat is magában foglalt. 

Az 1601 szeptemberét követő egy éves időszakban a mantovai követjelentések visz-
szatérő motívuma az erdélyi kormányzóság kérdése, ami azt bizonyítja, hogy a herceget 
és a mantovai diplomáciát igen komolyan foglalkoztatta az ügy. Az udvar elképzeléseit 
tükröző irat, mint említettük, eddig ugyan nem került elő, a mantovai követeknek adott 
utasításokból, illetve az általuk írott válaszokból azonban többé-kevésbé rekonstruálni 
tudjuk Prága álláspontját. A mantovaiak már a kezdetektől megpróbálták összekapcsolni 
Erdély, Felső-Magyarország és a fővezérség kérdését. A herceg 1602. január 7-ei levelé
ben elküldte Prágába az akkori mantovai követnek, Federico Gonzaganak véglegesnek 
tekinthető követeléseit, amelyek egyébként szórói-szóra megegyeztek a két, szeptemberi 
levélben leírtakkal.52 Az abban foglaltakat a követ, amint írta, elküldte az ügy két leg
fontosabb támogatójának, a Bastát is pártfogoló Karl Freiherr von Lichtenstein császári 
tanácsosnak és a mindenható Joannes Barvicius császári titkárnak. A harmadik, nem ke
vésbé befolyásos támogató Maria Pernstein volt és az ügy előmozdítójának számított a 
Haditanács tagjaként, természetesen, Ferrante Gonzaga is. A három pártfogó jóindulatá
nak elnyerésére a már jól bevált módszereket alkalmazták. Lichtenstein herceg 1602. au
gusztus 3-ai levelében megköszönte a Vincenzo által küldött négy szép kristályvázát, 
míg Federico Gonzaga követ 1601. december 31-ei levelében arról számolt be, hogy a 
császár egyik inasának (nyilván a császár személyes szolgálatára rendelt névtelen, de be
osztása miatt kulcspozícióban lévő lakájok egyikéről van szó) a herceg megbízásából 
egy szép nyakláncot adott át.53 

A legnehezebbnek azonban mindenképpen a császár meggyőzése ígérkezett, aki nem 
igen hajlott arra, hogy a Mercoeur herceg által betöltött tisztség Vincenzo kezébe kerül
jön, legalábbis olyan feltételekkel, mint ahogy azt ő kérte. Mercoeur herceg a székesfe
hérvári siker után a császár határozott kérése ellenére 1602 januárjában távozott tisztsé
géből, majd néhány héttel később, február 19-én, útban hazafelé, meghalt Nürn
bergben.54 (Maradásához a császár azért is ragaszkodott, mert azt akarta, hogy a székes
fehérvárihoz hasonló siker reményében ő vezesse Buda 1602. évi ostromát.) Vincenzo, 
mint fentebb láttuk, azzal a feltétellel foglalta volna el Mercoeur helyét, ha a főherceg
ekéhez hasonló jogkört kap, vagyis a saját kezébe akarta venni a tisztek kinevezését, a 
hadsereg irányítását. Ebben az esetben nem lett volna szükség főparancsnokra, esetünk-

„Quanto al capo del carico delľarmi d'Ongheria con più matúra consideratione risolviamo di non ricer-
carlo perché non potrebbe essere se non dispendioso per noi oltre ehe il succedere al duca di Mercurio non ci 
apportarebbe aleuna riputatione se perö non ci foste il carico differentiato con altri preminenti et honori ehe 
potessero mostrar'al mondo la differenza ehe deve essere fra lui et noi." ASMn AG b. 531. nr. 4. 

Bašta már magyarországi működésének kezdetén - Ferrante és Vincenzo Gonzagához hasonlóan - szembe 
került ezzel a problémával. Főleg Adolf Schwarzenberg féltékenységének tulajdonította, hogy az ígért címeket 
nem, vagy nem abban a formában kapta meg, mint ahogy azt neki megígérték. V. ö. Veress, Basta I. 32. o. 

52 ASMn AG b. 481. Lett. di Federico Gonzaga, nr. 2. 
53 ASMn AG b. 481. Diversi Lett. di Federico Gonzaga, nr. 11. 

Fehrenheit-Gruppenberg László: Mercoeur lotharingiai herceg magyarországi szereplése. In: HK XXXVIII. 
(1937), 231.0. 

— 290 — 



ben Mátyás főhercegre, mivel Vincenzo az ő jogkörét birtokolta volna. A herceg világo
san kifejtette Lelio Arrivabenének, hogy Mátyás főhercegtől függetlenül kíván intézked
ni. Federico Gonzaga azonban értésére adta Vincenzónak, hogy bár a főhercegeknek ki
csi a hatalma, ahhoz elég nagy, hogy a császár ne bízza idegenekre.55 Ez világos beszéd 
volt, a herceg azonban nem tett le olyan könnyen elképzeléseiről.56 

A császár tehát nem lelkesedett a Gonzagák túlzott mértékű szerepvállalásáért. Ennek 
tulajdonítható az is, hogy Felső-Magyarország ügyében nem a herceg reményei szerint 
alakultak a dolgok. Nem tudtak megegyezni Vincenzo fizetéséről sem. Az általa kért tíz
ezer tallért túlzottnak tartották, mondván, hogy még a főhercegeknek is kevesebbel kell 
beérniök. Ez valóban így volt, Miksa havi ötezer talléros fizetésre tartott igényt. Sajnos 
nem tudjuk, hogy a császár pontosan mit ajánlott az elutasított feltételekért cserébe, 
ajánlata mindenesetre nem lehetett túlságosan vonzó. Vincenzo már 1602. január 25-án 
írt levelében szólt az erdélyi út elhalasztásáról, mondván, hogy addig nem megy a tarto
mányba, amíg azt megfelelő módon nem pacifikálják, és lakói nem tesznek le hűséges
küt. Ráadásul az ő helye a Budát ostromló seregben van, amelynek elfoglalása az 1602-
es év legnagyobb feladata. A legátlátszóbb érv az utazás elhalasztása mellett az volt, 
hogy addig nem indul oda, amíg egészségére nézve veszélyesen hideg az idő.57 Az udvar 
folyton változó álláspontját kitűnően érzékelteti Basta január 21-ai kinevezése. A fogal
mazványként ránk maradt iratban eredetileg egy olyan kitétel is szerepelt, amely szerint 
a Bastára ruházott jogkör távozása után az őt követő személy esetében is érvényes. Nyil
vánvaló, hogy a fogalmazvány megírásakor Basta friss kinevezése ellenére hamarosan 
bekövetkező távozásával számoltak. Ezt a részt azonban kihúzták, így az nem került be a 
végleges változatba. Az pedig nem kétséges, hogy a Bastát felváltó személy Ferrante 
Gonzaga lett volna.58 

A kormányzóság kérdése mindazonáltal nem került le a napirendről. Manerbio követ 
április 1-én írt jelentésében újra érintette a felső-magyarországi főkapitányi és az erdélyi 
kormányzói tiszt összekapcsolásának kérdését, amely a Báthory Zsigmonddal folytatott 
tárgyalásokkal volt összefüggésben, azok ugyanis éppen akkor értek az utolsó fázisba. 
1602 májusában jelent meg Basta színe előtt a fejedelem követe, Bogáthy Menyhárt, és 

„Andai poi a visitare il signore Carlo Liectenstein son accennai con ľantecedente mia a Vostra Altezza 
di voler fare col quale essendo entrato su l'negotio di Transilvania cavai in sostanza quello c'haveva prima 
detto al signore Manerbio et che havrà ľ Altezza Vostra per sue lettere del ordinarie passato veduto che 
l'autorità delli serenissimi arciduchi è assai debole nei governi maggiore délia quale non credeva peró che Sua 
Maestà fosse per dare a Vostra Altezza." ASMn, AG b 481. Lett, di Federico Gonzaga, nr. 11. 

„...ricerchiamo una autorita libera et andata in quella guisa che governano in altre provincie di Sua 
Maestà gl'Arciduchi et senza la quale non ci potessimo lasciar persuadere ad uscire per l'effetto sodetto di 
Casavia" ASMn AG b. 2254. senza data, 1601 vége, Vincenzo - Federico Gonzaga. A kérés később újra előke
rül Basta távozásának hírével párhuzamosan. „Sua Maestà inclina che il Signore Giorgio Basti vada in 
Hungheria e di darli anco il governo di Giavarino onde resta che le cose di quella provincia si vendano più 
sicure per Sua Maestà perché all'hora si attenderà e si espedirà questo negocio, ma non giá col governo 
dell'Hungheria superiore..." ASMn AGb. 481. Lett, di Aderbale Manerbio, nr. 41. 

57 

„...l'altro particolare è del dubio che da poche di ne qua ci è stato posto nell'animo che la fredda 
temperatura ai quell'avrà sia per nocere pandamente alla nostra salute, onde se bene il desiderio nostro 
conforme a pento al gusto sarebbe di Sua Maestà non entrare in quel governo senza sicura intentione di 
polemici fermare per qualch'anni tuttavia questo dubbio délia salute ci metterebbe in nécessita di haver per un 
anno approvar prima come quelľavro ci riuscisse." V. ö. Vincenzo január 25-én Lelio Arrivabenének írt leve
lét, ASMn AG b. 2254. 

58 
V. ö. Veress, Basta I. 647. o., 2. jegyzet. 
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kezdett tárgyalásokat a fejedelem feltételei alapján. Ezek között szerepelt az is, hogy 
Báthory Zsigmond felesküdne a császár hűségére, és a tartományban maradna kormány
zóként.59 Ugyanakkor egy másik követet is elindított titkos megbízatással. A jezsuita 
Antonio Mariettinek az volt a feladata, hogy alkudjon ki minél kedvezőbb feltételeket a 
fejedelem távozása esetén.60 A mantovai követek tudtak mindkét követségről és rögtön 
beszámoltak uruknak az új fejleményről. Azt azonban nem tudták biztosan, hogy a csá
szár miként fog dönteni. A remények kihunyását jelzi, hogy 1602 nyarától kezdve egyre 
inkább kikopott a jelentésekből az erdélyi kormányzóság ügye. Talán ezzel van össze
függésben, hogy felmerült a Gonzaga rokonság egy másik tagjának, a család castiglionei 
ágába tartozó Francesco Gonzagának61 esetleges jelöltsége is. 

Ha jól értelmezzük Ciro Spontoni 1602-ben Bolognában megjelent Attioni del re 
d'Ungaria című müvének előszavát,62 akkor Francesco személyében egy újabb Gonzagát 
tisztelhetünk Erdély reménybeli kormányzójaként. A bolognai születésű Spontoni a 
mantovai herceg szolgálatában állt,63 nyilván ez is közrejátszott abban, hogy 1601-ben, 
tehát éppen az általunk tárgyalt korszakban került Erdélybe, ahol kb. egy éven keresztül 
Basta titkáraként működött. A történetíróként is jeleskedő bolognai, felhasználva a Basta 
környezete adta lehetőségeket, széles körű anyaggyűjtésbe kezdett, aminek eredménye 
az Attioni, valamint a halála után, 1638-ban megjelent História della Transilvania lett.64 

Spontoni Basta titkáraként igazán alapos munkát végzett. Nemcsak témája helyszíneit 
járta be, hanem írásos dokumentumokat is felhasznált müveihez, sőt Szamosközyhez ha
sonlóan szemtanúkat is kikérdezett az eseményekkel kapcsolatban. Az 1602-ben megje
lent Attioni tehát, amelynek tárgya az Attilától Rudolfig terjedő magyar történelem, első 
kézből és igen frissnek mondható információkkal látta el elsősorban Erdéllyel kapcsolat
ban az olasz olvasókat. Nyilván azért ajánlotta Francesco Gonzagának, mert ő adott 
pénzt a mű kinyomtatására. A munka többször és nyomatékosan hangsúlyozott kézi
könyv-jellege viszont arra utal, hogy az ajánlás címzettje és az ajánlott mű között szoro
sabb kapcsolat rejlik. Előre kell bocsátanunk, hogy ezt nem tudjuk minden kétséget kizá
róan bizonyítani, a castiglionei Gonzaga-ág története azonban nyújt némi fogódzót 
állításunk igazolására. 

A castiglione delle stivierei Gonzaga-ág vezetője korszakunkban Rodolfo volt, akit a 
pápai igazságszolgáltatás hamis pénz verése miatt körözött. Rodolfo végzetét azonban 
nem ez, hanem nagybátyjának, Alfonsónak a meggyilkolása okozta, aki Castelguffredo 
hercege volt. Új szerzeményének nem sokáig örülhetett, mivel a castelguffredóiak 1593-

Veress, Basta I. 654-658. o. „Battori resti al governo politico della Provincia, riconoscendo la Maestà, 
come signore del direto, et dia neue mani Lippa, Deva, Fogaras, Corona, e gli altri luoghi forti, et di frontiéra 
verso la Valacchia, dove poi la Maestà Sua debba mandare un commendante delle armi." ASMn AG b. 480. 
Lett, di Lelio Arrivabene, nr. 24 és nr. 38. 

^Marietti szerepéről a tárgyalásokban v. ö. JOI/1., 113., 115-117., 129-131. 
Francesco Gonzaga császári kamarás és belső tanácsos, rendkívüli követ Rómában (1603), spanyolor

szági követ (1611). A jezsuita és a kapucinus rend támogatója volt. 
Ciro Spontoni: Attioni di re d'Ungaria. Bologna, 1602. 

63 Leveleit v. ö. ASMn G b. 533. Lett. di Lelio Arrivabene, nr. 2 és b. 484. Diversi nr. 105-110. 
64 

Ciro Spontoni: História della Transilvania. Venezia, 1638. Spontoni műveinek ismertetéséhez 1. Jászay 
Magda: A kereszténység védőbástyája olasz szemmel. Budapest, 1996. 159-164., 166-167. o. 
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ban, mikor családjával éppen misére ment, megölték. Rodolfónak három testvére volt, 
a később szentté avatott jezsuita Luigi, Cristierno és Francesco. Anyjuk Rodolfo halála 
után megpróbálta érvényesíteni a család jogát Casteguffredóra, ez azonban nem sikerült, 
mivel a kis hercegségre Vincenzo Gonzaga is szemet vetett és Rodolfo meggyilkolásá
nak évében a császár az ő gyámsága alá helyezte a hercegséget. Castelguffredo ügye 
rendkívüli módon foglalkoztatta a mantovai diplomáciát, 1597-töl kezdve alig találunk 
olyan levelet, amelyben a prágai követek ne számoltak volna be a hercegséggel kapcso
latos ügy állásáról, sokszor egy jelentésen belül együtt említve azt az erdélyi esemé
nyekkel. Az ügy évekig elhúzódott, Francesco a pápai nunciust, Alfonso Spinellit is 
megpróbálta rábírni akkor már hosszú évek óta húzódó ügye támogatására.66 1598-ban 
neki ítélték Castellguffredót, ahogy az a két évvel később beküldött iratok között olvas
ható, végül azonban a császár, mivel a kis hercegség birodalmi hűbér volt, 1602-ben 
végleg Vincenzo javára döntött.7 Éppen abban az évben, amikor a Francescónak, az ügy 
egyik vesztesének ajánlott Attioni megjelent. Ezt figyelembe véve nem tartjuk elképzel
hetetlennek, hogy a mü megjelenésének hátterében egy Vincenzótól kiindult elképzelés 
húzódott meg, amelynek értelmében a herceg mintegy kárpótlásként ajánlotta fel segít
ségét Francescónak az erdélyi kormányzóság megszerzéséhez, ha már ő nem járt siker
rel. De elképzelhető az is, és a fentebb mondottak fényében ez tűnik a valószínűbbnek, 
hogy Francesco önálló akciójával van dolgunk, amely nem is volt olyan reménytelen, ha 
figyelembe vesszük az udvarral fenntartott igen jó kapcsolatait. 1603-ban őt küldte a 
császár Rómába a Habsburg érdekek képviselőjeként, nem utolsó sorban azért, hogy 
megpróbáljon további segélyeket kicsikarni a pápától. 

A mű utolsó és messze legterjedelmesebb, kb. hatvan oldalnyi fejezete Rudolf ural
mával és a tizenötéves háborúval foglalkozik, amit az magyaráz, hogy Spontoni szemta
núként is részese volt a háború eseményeinek, így ezekről jóval többet tudott. Elgondol
kodtató azonban, amit az ajánlásban közhelyszámba menő módon hangsúlyozott, hogy 
azért gyűjtötte össze 1200 év magyar történelmének eseményeit, hogy azokat olvasva 
Francesco felismerje Rudolf nagyszerű - nyilván a török elleni háborúban elért - sikere
it, és hogy a magyar királyokhoz hasonlóan a hitet válassza vezérlő csillagául, amiként 
az állam jó kormányosához illik. Spontoni tehát a magyar történelmet az eretnekek és a 
hitetlenek elleni szent háború példatárának is tekintette. Ne feledjük, hogy Bastának az 
erdélyi protestantizmussal való bajlódását szemtanúként élte át. Nem tudjuk, hogy - per
sze ha következtetésünk helytálló - Francesco jelöltségének volt-e reális esélye és arról 

A herceget végül is saját alattvalói gyilkolták meg, akik nemcsak azért gyűlölték, mert megölte nagy
bátyját, hanem mert tervbe vette: Castelguffredo lakosságát kiirtja, hogy új és engedelmes népet hozzon létre. 
Gondolkodásmódjára jellemző, hogy olyan törvényeket hozott, amelyek lehetővé tették, hogy egy bűncselek
mény miatt az elkövető családtagjait is felelősségre vonják. Litta III. fol. 135. 

1600. május 13-i a nunciusnak írt levelében írja, hogy már hetedik éve tart a huzavona. ASV Fondo 
Borghese HI. vol. 87D. 24r-25v. 

Mantova. La storia. III. (A cura di Leonardo Mazzoldi, Renato Giusti, Rinaldo Salvadori, con pref. Ugo 
Nicolini.) Mantova, 1963. (A továbbiakban: Mantova.) 4L o. Francesco leveleit v. ö. ASV Fondo Borghese III. 
vol. 87D. 24r-25v, 162r, 169v. Francesco javára ítél a császár 1598. június 25-én kelt rendeletében (Uo. 163r-v, 
168v) és felszólította Vincenzót büntetés fizetése mellett a hercegség átadására 1599. március 15-ei rendeleté
ben (Uo. I64r-v, 167v). Az ügy Vincenzo javára történő megoldódásában a nunciusnak is szerepe lehetett, aki 
az akkori mantovai követ, Lelio Arrivabene padovai tanulótársa volt. Uo. 56r. 

68 Niederkorn, 81-84. o. 
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sincs adatunk, hogy megfogadta-e Spontoni tanácsát. Az viszont nem kétséges, hogy 
1602-től kezdve a Spontoni által leírtakat mind Prágában, mind Rómában kezdték egyre 
komolyabban venni. 

Az erdélyi kormányzóság ügyéről majdnem pontosan egy évvel a forrásokban való 
felbukkanása után, 1602 szeptemberében olvashatunk utoljára. Nem nehéz felfedezni az 
összefüggést e tény és Ferrante Gonzaga Magyarországról való távozása között. Ez a 
szerepvállalás ugyanakkor nem függetleníthető a Habsburg házon belüli frakcióharcok
tól. A jelek szerint a kormányzat a két olasz hadvezér szerepét, de ide számíthatjuk 
Giorgio Bastát is, hasonlóképpen látta; személyüket Rudolf felhasználta ugyan Mátyás 
főherceggel szemben magyarországi pozícióinak erősítésére, ahhoz azonban már nem 
fűződött érdeke, hogy kulcsfontosságú kormányzati pozíciókat kiengedve kezéből, a 
Gonzagák túlságosan nagy befolyásra tegyenek szert a térségben. 

Ha a fentebbiek alapján vetült is némi fény a Habsburg kormányzat Erdéllyel és Ma
gyarországgal kapcsolatos elképzeléseinek néhány, eddig kevéssé ismert területére, a 
Gonzagáknak a térség iránt megmutatkozó, igen intenzívnek mondható érdeklődését 
nem magyarázza meg teljes mértékben, még akkor sem, ha a magyar, illetve erdélyi föld 
gazdagságának Nyugat-Európában, így Itáliában is élő toposzára69 gondolunk. Aderbale 
Manerbio követ a következőképpen írt erről: „Zucconi [Vincenzo Zucconi főszállás-
mester] mesélt nekem Erdély csodálatos gazdagságáról és élelemben való bőségéről, 
amelyben sem Basta, sem katonái nem szűkölködnek, ami annyira meglepett, hogy tíz 
lapon sem tudnék mindenről beszámolni Felségednek... csupán Bastának egy 12, illetve 
egy 15 ezer tallért érő prémes öltözék, és az országban található veretlen aranyból 3, il
letve 4 ezer tallér jutott, az utolsó ütközet alkalmával pedig mindenki kapott (t. i. a zsák
mányból) 150 ezer tallér összértékben." Ugyanebben a levelében kendőzetlenül szólt Fer
rante Gonzaga már említett elégedetlenségének fő okáról is: „(Basta) annyira fösvénnyé 
vált, hogy nem lehet odajutni (t. i. Erdélybe); hallottam, hogy Ferrante Gonzaga, látván 
kollégái nagy szerencséjét, bosszankodik, mivel nem mehet oda, és nem is kereshet."70 

Ha azonban egy kicsit alaposabban betekintünk a Gonzaga család külügyi kapcsolat
rendszerébe, azt láthatjuk, hogy a hercegség közép-kelet-európai diplomáciai törekvései 
jóval régebbre nyúltak vissza, mint a tizenötéves háború. Ennek megértéséhez legalább 
vázlatosan át kell tekintenünk a mantovai-erdélyi viszony alakulását a 80-as, 90-es évek
ben, amely sokrétű és összetett volt, visszatükröződött bennük mindaz az ismeret és tév
hit, amelyet a kor itáliai dinasztiái Erdéllyel és a térséget illetően tápláltak. A „nagy" 
Báthory István, miután lengyel királlyá választották, szinte azonnal elküldte követeit 
azokba az európai udvarokba, így Mantovába is, amelyek diplomáciai összeköttetésben 

A magyar föld gazdagságának középkori toposzát a XVI. században főképpen Oláh Miklós Hungáriája 
közvetítette a Nyugat felé, és éppen a tizenötéves háború pusztításai miatt kezdett el a Magyarországról kiala
kult kedvező kép negatív irányban megváltozni. Polgár Vilmos: Magyarország és a magyarok a XVII. századi 
olasz közvéleményben. Pannonhalma, 1942. (Pannonhalmi Füzetek 31.) 

70 
„II Zuccone mi racconta miracoli della ricchezza delia Transilvania, et delľabbondanza del vivere, 

giurandomi, che ne il Basta, ne alcun soldato compra cosa lacuna del vivere; et mi fa stupire, ne io potrei 
riferir'il tutto a Vostra Altezza in diece fogli... et il solo Basta fra danari, vesti di pelli di 12, et di 15 milla 
talari l'una, et pezzi d'oro vergine nati corne si trovano nel paese di tre, et 4 milla talari per ciascuno 
guadagnato per 150 mila talari nelľultima battaglia... è perö fatto tanto avaro, che non vi si puó arrivare; et il 
signore Ferrante Gonzaga intendő che rabbisce, non potendo travagliare, ne guadagnare, vedendo i suoi vicini 
cosi fortunati." ASMn AG b. 480. Lett, di Aderbale Manerbio, nr. 159. 
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álltak Varsóval. A Mantovával ápolt jó viszonynak nagy szerepe volt abban a külpoliti
kai nyitásban, amellyel Báthory István megpróbálta az elszigetelt Erdélyt újra bekap
csolni a keresztény világba. Bolognetti pápai nuncius leveleiből jól tudjuk, hogy milyen 
nagy hangsúlyt fektetett a király arra, hogy egyik unokaöccse, András számára megsze
rezze a bíborosi címet, testvérét, Istvánt pedig Padovába küldte az éppen akkor ott tanuló 
Giacomo Buoncampagni mellé, aki a pápa unokaöccse volt.71 

Báthory István utódja, a közismerten olaszos műveltségű Zsigmond, nem hagyta 
veszni a kiépült kapcsolatrendszert, amelyet a mantovai udvarral folytatott, egyre szoro
sabbá váló levélváltás is bizonyít.72 1595-ben már mantovai követeket is találunk Gyula
fehérvárt, Báthory Zsigmond 1596-ban felkereste a Prágában tartózkodó Federico 
Gonzagát, aki nemcsak a fejedelem viselt dolgairól, hanem külsejéről is részletesen be
számolt, sőt fontosnak tartotta megjegyezni, hogy igen jól beszél olaszul.73 A fejedelem 
távozása után, amint azt fentebb is láttuk, az érdeklődés érezhetően tovább nőtt a térség 
iránt, és Mantova az észak-itáliai területen folytatott terjeszkedő politikához hűen, meg
próbálta megvetni a lábát Magyarországon is, de főleg Erdélyben. Ennek a meglehetősen 
expanzív, bár kalandor elemeket sem nélkülöző dinasztikus politikának a szálai Vincen-
zo Gonzaga kezében futottak össze. A rendkívül ambiciózus uralkodó ugyanis már az 
1590-es évek legvégén foglalkozni kezdett egy balkáni, közelebbről boszniai királyság 
megteremtésének tervével, amelyről a zsitvatoroki béke után sem mondott le.74 Rudolf 
megrendült egészségét látva erőfeszítéseket tett, hogy támogatókat szerezzen a római ki
rályi cím megszerzése érdekében, sőt az első ál-Dimitrij fellépésének következtében be
állott zűrzavaros helyzet kapcsán az orosz cári cím elnyerésére is gondolt. 

Az Erdély iránti érdeklődés ezekbe a törekvésekbe illeszkedett bele, amit tovább erő
sítettek az akkorra már több évtizedes múltra visszatekintő mantovai-erdélyi kapcsola
tok. Az pedig szinte törvényszerű, hogy ennek folyományaként a mantovai diplomácia 
látókörébe kerül Lengyelország is. Az erdélyi kormányzóság és a hadsereg-pa
rancsnokság ügyéről rendszeresen beszámoló Aderbale Manerbio 1601. augusztus 15-én 
írt levelében a fővezéri tisztséggel kapcsolatban (akkor még nem nevezték ki Mercoeurt) 
felhívta a herceg figyelmét arra, hogy most kell erőfeszítéseket tenni annak elnyerésére, 
mert így kézzelfogható közelségbe kerül a lengyel trón. 

A lengyel trón 1598 óta kísértett a Gonzagák terveiben. Forrásaink először 1598-ban 
számolnak be erről, nem véletlenül Báthory Zsigmond lemondásának évében. Jóllehet az 
országnak volt már királya III. Zsigmond személyében, ő azonban 1598-ban elvesztett 
svéd trónját még azon az áron is megpróbálta visszaszerezni, hogy a lengyelt elveszíti. A 
lengyel rendek éppen ezért vonakodtak elengedni az országból, el akarták ugyanis kerül-

71 
/. A. Caligarii: Nuntii apostolid in Polonia, epistolae et acta (1578-1581). (Ed. Ludovicus Boratynski.) 

Cracoviae, 1915. (Monumenta Poloniae Vaticana) 46., 82., 92-93. o. Báthory István Guglielmo Gonzagához írt 
leveleit v. ö. ASMn AG b. 557. fasc. 11. nr. 106-108., fasc. 12. nr. 112-114., 116., Báthory Andráséit pedig b. 
558. fasc. 20. nr. 88-89., 91-92., fasc. 21. nr. 93-95. 

72 
Báthory Zsigmond leveleit v. ö. ASMn AG b. 471., 533., 534. passim. A követek beszámolóit 1. 

Documente IV. 303-304., 311-312., 316-317. o. Davile leveleit v. ö. ASMn AG b. 533. Lett, di Alusio Davile, 
a hozzá írt instrukciót b. 535. 1595. szept. 22. 

73 
Federico Gonzaga leírását Zsigmondról ASMn AG b. 470. Lett, di Federico Gonzaga, nr. 39. 
ASMn AG b. 474. Lett, di Aderbale Manerbio, nr. 48., 1606 után Angelo Tamborra: Gli stati italiani e 

l'Europa dopo Lepanto. Firenze, 1961. 51-68. o. 
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ni a trón megüresedésekor óhatatlanul bekövetkező trónviszályt. Miksa főherceg ugyanis 
már 1587-től kezdve viselte a lengyel királyi címet és ugrásra készen várakozott; a kan
cellár, Jan Zamoyski, illetve a köréje szerveződő párt viszont mindenképpen meg akarta 
akadályozni, hogy elfoglalja a trónt. Éppen ezért reagáltak a lengyelek idegesen nemcsak 
arra, hogy Miksa lett a magyarországi hadak főparancsnoka, hanem arra is, hogy meg
tette az előkészületeket Erdély elfoglalására, amely tulajdonképpen, III. Zsigmond eset
leges távozása után, az első lépés volt Lengyelország megszerzése felé. 

A mantovai követjelentésekből tudjuk, e terv olyan közel került a megvalósításhoz, 
hogy már Miksa hadseregének leendő főparancsnokát is elkezdték keresni. Erre a poszt
ra, ha hihetünk a jelentésnek, Vincenzo is aspirált. Minden eshetőségre készen azonban 
két diplomatáját is elküldte Lengyelországba, hogy puhatolják ki az ő esetleges jelöltsé
gét is. Ennek hátterében minden bizonnyal az állt, hogy Miksa főherceg, illetve a Habs
burgok meglehetősen erős diplomáciai nyomás alá kerültek a Vatikán és Spanyolország 
részéről. A pápa ugyanis mindenáron be akarta vonni Lengyelországot a törökellenes 
harcba, és ennek az volt a Zamoyski által megszabott ára, hogy Miksa mondjon le a len
gyel trónnal kapcsolatos követeléseiről. A mantovai diplomácia nyilván tudott a színfalak 
mögötti kötélhúzásról és - helyesen - arra számított, hogy Miksa le fog mondani jogigé
nyéről. Ezért került sor a két diplomata lengyel útjára 1598-ban.75 Amikor tehát mind a 
hadvezéri poszt, mind az erdélyi kormányzói szék megüresedni látszott, a lengyel belpoli
tikai helyzet bizonytalansága pedig továbbra sem szűnt meg, újra napirendre került az el
képzelés, amely utóbb hasonló sorsra jutott, mint az Erdéllyel kapcsolatos tervek. 

A fővezérségnek a két országrész igazgatásával történő összekapcsolása, amit főher
cegi hatáskörrel kívánt megoldani, arra hívja fel a figyelmet, hogy Vincenzo Gonzaga 
megpróbált egyenrangú félként fellépni a Habsburg főhercegekkel szemben. A kor
mányzati modell, mint láttuk, már Báthory Zsigmond távozásával egy időben körvonala
zódott; ha azonban ehhez odaképzeljük a századforduló észak-olasz eseményeit 
Mantovával a középpontban, akkor fény derül a herceget motiváló egyéb okokra is, 
amelyek Mantova geopolitikai helyzetében gyökereznek.76 

A kis hercegség a pápaság, a császárság és a francia királyság érdekszféráinak met
széspontjában feküdt. Mantova mindenkori urainak állandóan szemmel kellett tartaniuk 
hatalmas szomszédaikat, akik nem szalasztották el a kínálkozó lehetőségeket, hogy az 
északi területek hatalmi viszonyait az egymással rivalizáló hercegségeken keresztül a 
maguk javára módosítsák. Emiatt a kis fejedelemség meglehetősen szerteágazó külkép
viseleti rendszert épített ki, és nemcsak a fővárosokban, hanem pl. az ausztriai főherce
gek rezidenciáin is (Innsbruck, Graz) állandó követeket tartott. A császári hatalom támo-

Egyikük a már említett Cesare Spadari, a másik pedig Pietro Franco. Mantova lengyelországi tájékozó
dását nagy mértékben megkönnyítették Sigismondo Miscoschi di Mirova ill. Gonzaga [Zykmunt Miszkowsky] 
voynicei várnagy hosszú éveken át küldözgetett jelentései, aki előttünk ismeretlen okokból, tán éppen a lengyel 
trón miatti remények miatt, 1596-os mantovai látogatásakor elnyerte azt a kegyet, hogy családnévként használ
hatta a Gonzaga nevet. V. ö Giuseppe Fusai: La candidatura del dúca Vincenzo Gonzaga al trono di Polonia 
con documenti tratti dall'Archivio di Stato di Mantova. In: Italia. Carrara, V-VI. (1916), 242-270. o. 
Miszkowsky leveleit, aki néha TT-ként írta alá nevét, ill. akit a követjelentések 20-as számmal illetnek, 1. uo., 
ill. ASMn AG b. 559. 

„...il governo delia Transilvania come dicevamo, con quello dell'Ongheria superiore stando trattatione 
le turbulenze di quella provincia già dichiano questo cosi necessario che senza anche soddisfattione non si 
potessimo assicurar affatto di tener ben in freno quelli popoli..." ASMn AG b. 2255. 
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gatása rendkívül fontos volt Mantova számára, a hercegség ugyanis, mint a császár hűbé
rese, további északi területekhez csak hűbérura jóindulata és támogatása révén juthatott. 
A tizenötéves háború nem csak nagy lehetőséget jelentett a Gonzagák számára, hanem 
barométerszerüen jelezte a megváltozott politikai klímát is, melynek aggasztó előjele és 
következménye volt Ferrara sorsa. Ráadásul Vincenzo birtokszerzési tervei is balul ütöt
tek ki. Példaként Sabbionetta és Bozzolo hercegségeket említhetjük, amelyeknek ura, a 
nem kevésbé különc Vespasiano Gonzaga 1591-ben fiúörökös nélkül halt meg. A manto-
vai herceg a rokonság jogán természetesen igényt tartott a területre, Vespasiano lánya 
azonban Luigi Caraffához, Stigliano hercegéhez ment feleségül, aki jó viszonyt ápolt 
Don Pietro Enriquez di Acevedóval, Fuentes grófjával, Milánó spanyol kormányzójával, 
aki nem nézte jó szemmel a mantovai terjeszkedést, nem utolsó sorban azért, mert 
Vincenzo egyensúlyi politikájának szerves részét képezte a francia királysággal ápolt jó 
viszony. Vespasiano halála után egyetlen támogatója maradt a francia udvarnál Ludo-
vico Gonzaga Nevers hercege személyében. Néhány évvel később azonban IV. Henrik 
Maria de'Medicivel kötött házassága következtében Mantova Franciaországhoz fűződő 
kapcsolatai minden addiginál szorosabbá váltak: felesége, Eleonóra révén, aki szintén 
Medici lány volt, Vincenzo rokoni kapcsolatba került a francia királlyal.77 Mindez nem 
könnyítette meg a milánói spanyol helytartóval fennálló viszonyt, annak ellenére, hogy 
1598-ben a spanyol és a francia király VIII. Kelemen közvetítésével megkötötte a pire
neusi háborút lezáró vervins-i békét. A nem túl szívélyes viszonyt jelzi, hogy a herceg 
újabb birtokszerzési kísérlete balul ütött ki; jóllehet buzgó katolikusnak mutatta magát, 
1604-ben egy kisebb észak-itáliai terület, Polestine de'Papini hovatartozása miatt majd
nem fegyveres összetűzésbe keveredett a ferrarai pápai legátussal. A háború kitörését 
csak a milánói spanyol helytartó és Velence erélyes közbelépése akadályozta meg.78 Az 
észak-itáliai terjeszkedés lehetőségeinek lezárulásával a kis hercegség figyelme kelet 
felé fordult. A Gonzagák, felhasználva kelet-európai kapcsolataikat, megpróbálták meg
vetni lábukat a térségben. A cél, mint már említettük, a lengyel vagy az orosz trón volt, 
ahová az út Felső-Magyarországon és Erdélyen keresztül vezetett. 

Mantova erején felüli szerepvállalása mind anyagi, mind katonai téren ebben a sajátos 
politikai helyzetben leli magyarázatát. A dinasztikus kapcsolatok szövögetése szintén 
ezekbe a törekvésekbe illeszkedett bele. A stájerországi protestánsokkal szemben mili-
tánsan fellépő későbbi II. Ferdinándnak Eleonóra Gonzagával, Vincenzo lányával való 
házassága is a mantovai pozíciókat erősítette, hisz a főhadparancsnok-helyettesi és a kor
mányzói poszt esetében azt is lehetett mondani, hogy a tisztség a „családban" marad. 
Láttuk, hogy maga Rudolf is a rokoni kötelékekre hivatkozott Ferrante Gonzaga kineve
zésével kapcsolatban. 

Ha a császársághoz fűződő kapcsolataiban elsősorban a rokoni kötelékeket próbálta 
felhasználni a mantovai dinasztia, a másik nagyhatalommal, a pápasággal szemben más 
húrokat kellett megpendíteni. Jóllehet ez egyáltalán nem voltjellemző a hercegre, mégis, 
nem kétséges, hogy vatikáni ösztönzésre, kiűzte a zsidókat a hercegség területéről.79 A 
Gonzagák hangsúlyozott, és egyéb gesztusokkal is erőteljesen kifejezett katolicizmusa a 

Mantova, 29., 39-40., 41., 45. o. 
Uo. 45. o. 
Uo. 47. o. 

— 297 — 



vatikáni szempontok és érdekek kiszolgálását jelenti, azét a nagyhatalomét, amely éppen 
a század első éveiben döntött úgy, hogy a rendelkezésére álló eszközök segítségével 
meghatározó módon szól bele a térség jövőjének alakításába. 

Köztudott, hogy a pápaság a Német-Római Császárság mellett a háború másik nagy 
finanszírozója volt. A támogatás elsősorban pénzsegély formájában érkezett, a hadfoga
dás körüli visszaélések láttán azonban a Vatikán már 1595-ben úgy döntött, hogy inkább 
maga toboroz sereget Itáliában és azt küldi olasz parancsnokság alatt a magyarországi 
harctérre. Az olaszok megjelenését nem kísérte túl nagy lelkesedés osztrák részről, Prága 
pedig mindent elkövetett annak érdekében, hogy a pápa mégis inkább pénzt küldjön. 
Róma a finanszírozás módját azonban nem csak a pénzügyi visszaélésekkel indokolta. 
Az 1594., 1596. és 1600. évi kudarcok, vagyis Győr és Kanizsa eleste, illetve a mező
keresztesi vereség a Vatikán szerint elsősorban azért következtek be, mert a prágai és 
bécsi udvar tanácsosainak jó része eretnek, akik nem igazán tartják szívügyüknek a tö
rökellenes szent háborút.80 A birodalmi rendek valóban csak nehezen és vonakodva sza
vazták meg a Türkenhilfét, mivel attól féltek, hogy a császár a megszavazott segélyt el
lenük fogja felhasználni. A zömmel lutheránus rendek a keresztes hadjáratot, mivel azt a 
pápa hirdette meg, elvben is ellenezték. A veszély nagysága azonban rákényszerítette 
őket, hogy végül is minden esetben megadják a kért összeget.81 

A helyzetet tovább bonyolította, hogy II. Rudolf, aki VIII. Kelemenhez hasonlóan 
életcéljának tekintette a török kiűzését, az univerzalisztikus császáreszme hagyományán 
nevelkedvén, nem szívesen látta a pápaság beavatkozását a császárság ügyeibe. Köz
mondásos volt Rudolf vallási ügyekben vallott sajátos álláspontja, amelyet tovább bo
nyolított az észak-itáliai birodalmi hűbérek ügyében kialakult, amúgy sem túl szívélyes 
viszony a Vatikánnal. Az egyházpolitikai elképzelések ugyanis szorosan kötődtek a pá
paság azon szándékához, hogy az itáliai félszigeten hegemón szerephez jusson. A kis 
olasz fejedelemségek, de a protestáns államok és rendek számára is intő jel volt Ferrara 
1598-as elfoglalása és a pápai államhoz való csatolása.82 A pénzügyi nehézségek azon
ban arra kényszerítették a császárt, hogy ha lépésről-lépésre is, de teret adjon a pápa el
képzeléseinek. Az engedmények annál nagyobb mértékűek voltak, minél mélyebbé vált 
a pénzügyi krízis, Róma pedig annál erőszakosabban próbálta kihasználni a gyengülő 
prágai ellenállást.83 VIII. Kelemennek a térséggel kapcsolatos igen expanzív politikáját 
mutatja az 1596-os breszti egyezmény, amely, hogy megszüntesse a nagy szkizmát és az 

Példaként a kisebb megszakításokkal 1592-től 1598-ig Prágában tartózkodó pápai nunciusra, Cesare 
Specianóra hivatkozunk, aki leveleiben rendszeresen beszámol az eretnek tanácsadóknak a hivatalok éléről 
való eltávolítása, általa vehemensen szorgalmazott ügyéről. Különösen Ungnad, Hoffman és Teiffénbach volt 
támadásainak célpontja, akik szerinte Hardegghez hasonló árulók. V. ö. ASV Fondo Borghese III. vol. 109BC. 
9v-10r,21r, 126v. 

81 
Erről igen alaposan 1. Winfried Schulze: Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. München, 1973. 

82 Niederkorn, 411-425. o. 
83 

Nem tudunk teljes mértékben egyetérteni a háború diplomáciai vonatkozásait monografikusán feldolgozó 
Nierkornnal, aki szerint a pápaság a többi nagyhatalomnál is kisebb mértékben tudta elképzeléseit Prágában érvé
nyesíteni, annak ellenére, hogy a háború fő finanszírozója volt. A említett ferrarai ügy, amikor állítólag a császári 
udvar a pápai pénzek folyósításának befagyasztását kockáztatta, mivel nem volt hajlandó elismerni a foglalást, már 
csak azért sem jó példa, mert az udvar végül is belenyugodott az annexióba, Róma pedig tovább finanszírozta a 
háborút. A hadvezéri tisztségek betöltésének fentebb említett ügyén kívül felhozhatunk magyar példát is állítása 
cáfolására: elképzelhetetlen, hogy a pápaság ne játszott volna szerepet, többek közt a jezsuiták révén, az 1603-
1604. évi felvidéki erőszakos templomfoglalásokban, amelyek közrejátszottak a Bocskai felkelés kirobbanásában. 
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ortodox világot visszatérítse Róma kebelébe, létrehozta a görög katolikus egyházat. A 
pápai diplomácia expanzióját és nepotizmusát kitűnően szemléltetik az Aldobrandini 
család Erdéllyel kapcsolatos és a szakirodalom által eddig szintén nem sok figyelemre 
méltatott elképzelései. A magyarországi harcokban tevőlegesen részt vevő Gianfrances-
cót rokona, VIII. Kelemen szívesen látta volna Erdély kormányzói tisztében, sőt a Bá
thory család ügyeit kiválóan ismerő és így az erdélyi ügyek referensének tekinthető Cin-
zio neve is szóba került.84 

A nem túl jó egészségnek örvendő császár 1600-ban közelebbről máig sem ismert 
súlyos betegségen esett át, amelynek következményei rövidesen a kormányzás módjában 
is megmutatkoztak. Betegsége ugyanakkor egybeesett egy általános, az élet minden te
rületére kiterjedő válság kibontakozásával. Ha az örökös tartományokat nézzük, azt lát
hatjuk, hogy a protestánsok elleni fellépésben nem is annyira a közvetlen császári kor
mányzat, mint inkább a főhercegek - Stájerországban Károly, Tirolban Ferdinánd, Alsó-
és Felső-Ausztriában pedig Mátyás vagy inkább Melchior Khlesl bécsi püspök - jártak 
elöl. Khlesl személye ugyanakkor rávilágít arra a lassú elitváltásra, amely a 80-as, 90-es 
években ment végbe az örökös tartományok főpapi karában. Az új főpapok lesznek majd 
azok, akik a rekatolizációban élenjáró jezsuitákat felkarolják és megkezdik a protestáns 
felekezetek lassú, de biztos visszaszorítását.85 Az erősödő pápai befolyást a Habsburg 
család egyik tagjával, Mátyás főherceggel kapcsolatos, vallásos meggyőződését érintő 
kritikák is jelezték. Spinelli nuncius 1602. december 9-én Rómába írt levelében kifejtet
te, hogy Mátyást nem tartja katolikus szempontból megbízhatónak, de reméli, hogy 
Ferdinand Alber, az új gyóntató, aki Carrillót váltja fel, változtatni tud a helyzeten.86 A 
rendfőnök döntésében bizonyára az is közrejátszott, hogy Alber innsbrucki születésű 
volt, ellentétben a magyarok iránti túlzott szimpátia miatt megvádolt spanyol Carril-
lóval.87 Egy 1601 augusztusában a Székesfehérvár alatti táborba vonuló jezsuiták számá
ra készült instrukció egyik pontja nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a főherceggel kap
csolatban igen óvatosan, a rendi szabályzat pontos betartásával kell viselkedni, és külön 
említette, hogy politikai ügyekbe ne avatkozzanak bele.88 A tisztség betöltésével kap
csolatban Róma szintén megfogalmazhatta kételyeit, Aderbale Manerbio követ ugyanis 
szót ejtett egy bizonyos Čonte Mauritióról, vagyis Móric gróf helyetteséről, akit locote-
nente generálénak, vagyis esetünkben főhadparancsnok-helyettesnek akartak kinevezni, 
de kálvinista mivolta miatt a kérdés lekerült a napirendről.89 

Az örökös tartományokban felerősödött ellenreformáció után már csak idő kérdése 
volt, hogy az egyház Magyarországon is fellépjen pozíciói megerősítése, majd vissza-

84 Niederkorn, 98-99. o. 
85 R. J. W. Evans: II. Rudolf. Graz, Wien, Köln, 1980. 78-82. o.; az 1590-es évek elejétől kezdődő ellenre

formációra Tomek II. 483-624. o. 
86 ASV Fondo Borghese III. 88D 76v-77r. 
87 Carrillo nem túl hízelgő jellemzését v. ö. JO 1/2. 537-538. 
88 

„Ad Serenissimum Archiducem neque facile, neque saepius accédant, nisi vocati, vei alicuius negotii et 
maxime pii nécessitas exigat, sed neque ullo modo patiantur se a quovis in negociis politicis tractandis urgeri et 
immisceri, quae a nostro Instituto plane abhorrent, et multa bona impediunt." JO I/l. 43. 

A mantovai követ levelét Móric jelöltségéről v. ö. ASMn AG b. 481. Lett, di Aderbale Manerbio, nr. 41. 
Levele sajnos nem nyújt fogódzót arra nézve, ki lehet Móric gróf rejtélyes helyettese. 
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szerzése érdekében. Az örökös tartományokban folyó rekatolizációval egy időben lé
pett fel az új, militáns türelmetlenséget sem nélkülöző magyar főpapi kar. A központi 
kormányszékekben a katolikus érdekeket számarányánál jóval nagyobb mértékben rep
rezentáló magyar klérus, úgy tűnik, nagy mértékben magáévá tette a háború sikertelen
ségével kapcsolatos vatikáni érvelést. Gondolhatunk itt Verancsics Faustusra, aki 1606-
ban született emlékiratában nem csak a klérus egyes tagjait, hanem a császár eretnek ta
nácsadóit is komoly kritikával illette, vagy Szántó István jezsuitára, aki Győr elestét és a 
háborús pusztításokat az eretnekek árulásának tulajdonította.91 A klérusnak ezt az inkább 
Róma irányába tájékozódó részét, minden bizonnyal a Prágában tartózkodó nunciusok is 
támogatták. Speciano egy 1595-ben kelt jelentése ékes bizonyítéka ennek. Négy pontban 
foglalta össze a teendőket Magyarországon: katolikus kormányzót kell kinevezni, az 
egyházi javakat vissza kell szerezni és újra be kell tölteni a főpapi székeket, különösen 
az esztergomit, állandó apostoli vizitátort kell kinevezni, végül pedig Kassán jezsuita 
kollégiumot kell alapítani, ahová a királyi Magyarországról és a hódoltságból ötven
ötven fiatalt kell beiskolázni.92 

1599-ben, hosszú idő után, Kutassy János személyében újra betöltötték az esztergomi 
érseki széket. A központi kormányszékekben fontos pozíciókat birtokló főpapok mindent 
megtettek a katolicizmus pozíciójának megerősítése érdekében. Ennek egyik nagy sike
rekkel kecsegtető eszköze volt a fontos katonai és kormányzati tisztségek új, megbízha
tó, katolikus tisztviselőkkel való betöltése. Kutassy, aki abban az időben a kancellári 
méltóságot is birtokolta, 1600. január 9-én írt beadványában a megüresedő hivatalokkal 
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azokat kizárólag jó katolikus nemesekkel szabad be
tölteni.93 A hivatali pozíció elnyeréséhez a vallásos buzgóság megnyilvánulásának egyéb 
jeleit is megkövetelték. Jellemző példája ennek Perneszy Imre esete, akit Migazzi Mik
lós váradi püspök füleki kapitánynak ajánlott, mondván, hogy már apja is jó katolikus 
volt. Majdnem pontosan egy évvel később Perneszy egyik, ismeretlennek írott levelében 
elárulta, mit vártak tőle a kapitányi tisztségért cserébe: „... de uram hogy mind Őnagysá
ga s mind pedig kegyelmed megértse, hogy én keresztény felebarátaim, és atyámfiai el
len ha elkerülhetem fizetést fel nem veszek, inkább akarok fizetés nélkül lenni, hogy 
semmint fizetést vennék fel s az erdélyiekre vinnének .. Jobb lett volna tavaly is a fizetés 
nélkül inkább ellennem, hogy sem mint Erdélyre mennem. 

Kegyelmednek azt is írhatom, hogy ha én fizetést akartam volna az idén felvenni, jó 
idején egy néhány száz katonának szerét tehettem volna, mert ugyan reám futottak, és 
azokkal egy csuporban készen vártam volna Mihály vajda onnan fentről való alá jövete
lét, és hittem volna Istent hogy nem vicekapitányságom, hanem főkapitányságom is lett 
volna. Ha bizonyosok volnánk benne, hogy nem keresztényekre, hanem a természet sze-

Erről az 1600 körül kibontakozó és közel fél évszázados krízisről v. ö. R. J. W. Evans: Das Werden der 
Habsburgermonarchie 1550-1700. Wien, 1986. 75-97. o. 

91 V. ö. Szántó hosszú beszámolóját az 1594-es háborús eseményekről MAH IV. 90-103. o. A kritikus 
megjegyzések nem kerülték el az esztergomi táborban magát prostituáltakkal körülvevő Mátyás főherceget 
sem. Szilágyi Sándor: Gyulaffy Lestár történelmi maradványai. In: Történelmi Tár, 1893. 132-133. o. 
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Tóth László: A kassai székesegyház rekhatolizálása 1604-ben. In: Századok LXVI. (1932) (a továbbiak

ban: Sz 1932.) 487. o. 
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rint való pogányokra vinnének bennünket, bizony uram ugyan szívem szerint kívánnék 
én magam az én régi jóakaró uramnak, Őnagyságának Rottaller uramnak szolgálnom, 
nem hogy szolgálatától megvonnám magamat."94 

A magyarországi hivatalok betöltésében érvényesíteni kívánt, a vallásos megbízható
ságot előíró feltételek a hadvezéri tisztségek fentebb említett ügyére rímeltek; az „ide
gen," vagyis nem német vagy osztrák származású hadvezérek megjelenése a legmaga
sabb posztokon a vatikáni politika nagyobb mértékű magyarországi térnyerésével is ösz-
szefüggésbe hozható. 1601-ben Henri de Mercoeurt nevezték ki fővezérré, aki a Guisek 
szövetségeseként nagy szerepet vállalt a hugenották elleni harcokban, és utolsóként hó
dolt be a rekatolizált, ám valójában hugenottának megmaradt IV. Henriknek. Ebben az 
évben vonultak újra pápai csapatok Magyarországra, melyek élén a pápa unokaöccse 
állt, majd annak szeptemberben bekövetkező halála után egy másik olasz, Vincenzo 
Gonzaga kapta meg az összes itáliai csapategység fölötti parancsnokság jogát, ami, le
galábbis elvben, Ferdinánd főhercegé után a második legfontosabb pozíciót jelentette. 
Áprilisban pedig a magyar rendek kérése ellenére szintén egy olaszt neveztek ki Kassára, 
Ferrante Gonzagát, akinek utóda a kassai templomfoglalásokat végrehajtó Giacomo 
Belgioioso volt. Basta pedig éppen 1602 elején lett erdélyi kormányzó. A vatikáni érde
kek érvényesítésének kísérletét sejteti az is, hogy Spinelli nuncius rendszeresen beszá
molt a hadvezéri posztokkal kapcsolatos elképzelésekről, amelyekkel kapcsolatban 
Ferrante Gonzaga neve időről-időre felbukkant. 

Ezek után nem meglepő, hogy mindkét Gonzaga igyekezett a katolikus egyház hű fi
ának mutatni magát. 1608-ban még lovagrendet is alapított Santo Redentore néven a hi
tetlenek elleni harc céljából.95 Közben igyekezett minél jobb kapcsolatot kialakítani a 
Habsburgokkal, amely lányának Eleonórának a későbbi II. Ferdinánddal való házassága 
révén dinasztikus színezetet nyert. Róma elismerését pedig a jezsuita Luigi Gonzaga 
boldoggá avatása mutatta 1605-ben. Rokona, Ferrante Gonzaga szintúgy tettekkel akarta 
folytatni a családi tradíciót, amikor felkarolta a katolicizmus ügyét. Az örökös tartomá
nyok gyakorlatához hasonlóan ő is a jezsuita rend támogatásában látta ennek legegysze
rűbb, legkézenfekvőbb módját. Már bécsi tartózkodása alatt lépéseket tett annak érdeké
ben, hogy a jezsuita rend egy magyarul beszélő tagját rendeljék mellé. Claudio 
Acquaviva jezsuita rendfőnök Alfonso Carrillónak írt levelében arra hívta fel a provinci
ális figyelmét, hogy Ottavio Paravicini bíboros alexandriai püspök nyomatékosan kérte a 
rendtől, teljesítsék a magyarországi állomáshelyét elfoglaló Ferrante Gonzaga kérését, és 
adjanak mellé egy magyarul tudó jezsuitát.96 A magyar jezsuita az erdélyi misszióba 
igyekvő Pázmány Péter volt, aki a német Joannes Fullerussal együtt valóban a herceg kí
séretében érkezett meg áprilisban Kassára. Claudio Acquaviva egy másik, szintén 
Carrillónak írt leveléből kiderül, a rend igen fontosnak tartotta a herceg igényeinek ki
elégítését még akkor is, ha az erdélyi helyzet sürgetően követelte, hogy inkább oda 
küldjék a rendtagokat.97 Pázmány és Fullerus így maradt Kassán a herceg mellett. A 

94 
Migazzi levelét v. ö. MOL P 707. Zichy csl. It. Missiles nr. 11875., Perneszyét uo. nr. 11919. Ez utóbbi 

levél alsó fele hiányzik, ezért nem lehet megállapítani, hogy mikor írták. 
95 

Mantova, 46. 
96 

MAH IV. 509. o. Paravicini bíboros a német ügyek protektora volt Rómában. Működéséről 1. Niederkorn, 
72., 80., 89. o. és ÖStA HHStA Hung. AA fasc. 139. Konv. B. 43r-44r (Mikrofilm száma: W 716.). 

97 V. ö. a rendfőnök levelét JO VI. 29-30. 
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rendfőnök ugyanakkor arra is figyelmeztette Carrillót, hogy a rendi szabályzat által előírt 
két hónapnál tovább nem tartózkodhatnak a herceg mellett udvari misszióban.98 Erre 
nem csak a rendi előírások miatt hívta fel Carrillo figyelmét, hanem mert kiderült, hogy 
a herceg a két jezsuitát a zűrzavaros erdélyi viszonyokra való hivatkozással magánál 
akarta tartani. Egy héttel későbbi levelében a rendfőnök igyekezett megnyugtatni a stú
diumait folytatni kívánó Pázmányt, hogy Carrillo ki fogja eszközölni a hercegtől az ud
vari szolgálat alóli időleges felmentést, alkalmas helyet kijelölve számára." A levélből 
kiderül, hogy a rendi vezetés miért igyekezett a legmesszebbmenőkig akceptálni a kassai 
főkapitány kéréseit: „Most válaszolok Tisztelendőséged március 11-én írt levelére, 
amelyben azt írta, hogy az Erdélybe szánt atyákat Gonzaga úrral együtt küldte el, jólle
het a helyzet nem engedi meg, hogy még többen menjenek oda; az ügyben nincs több 
mondandóm, csupán annyi, hogy remélhetőleg őt nevezik ki Erdély élére, ami később 
hasznos lesz számunkra, mivel tudom, hogy ügyünket buzgón támogatja."100 Pázmány 
elárulja azt is, hogy a jezsuiták támogatása a családi hagyomány szerves része; főkapi
tány ugyanis abban egyik rokonát, Camillo Gonzagát, Novellára grófját kívánta utánoz
ni, aki az 1595-ben Franciaországból kiűzött jezsuitákat birtokain tartotta, míg vissza 
nem vonták a kiűzetési parancsot.101 A herceg hangsúlyozottan vallásos buzgalmának 
hátterében a vatikáni politika sejlik fel: Pázmány ugyanis gyakran beszélt a herceggel 
egy Kassán felállítandó kollégium ügyében, aki lelkesen támogatta a tervet.102 Megtud
juk azt is, hogy a főkapitány végül rászánta magát a kassai Szent Erzsébet templom elvé
telére, amelynek ügyében Mátyás főherceg engedélyét is kieszközölte.103 A főkapitány a 
lépést azzal indokolta, hogy Eger eleste után az egri káptalan kénytelen volt Kassára me
nekülni, ahol nem találtak megfelelő helyet a maguk számára. A káptalan mellett a püs
pök és néhány, sajnos közelebbről meg nem nevezett nemes is a katolikus egyház érde
kében történő fellépésre bíztatta. Említést tesz a Kassán felállítandó szeminárium 
tervéről, és bár nem említi, hogy ki vezetné az iskolát, a jezsuita levelezésanyag egyér
telműen azt bizonyítja, hogy a szemináriumot éppen a herceg, illetve a klérus védőszár
nyai alatt megtelepedni készülő rend működtette volna. Bizonyára ezért akarta a herceg 
Kassán tartani Pázmányt és Fullerust. A kassai letelepedés, amely az 1560-as években, 
nagyszombati megtelepedésükkel egy időben merült föl, régi álma volt a rendnek. A 
kassai kollégiumalapítást elsősorban a város rendkívül előnyös elhelyezkedése indokol
ta: az Erdélybe és Lengyelországba vezető utak mentén fekszik, azonkívül élénk keres
kedelmi forgalma is elősegítheti a katolikus hit terjesztését. Az általunk vizsgált idő
szakban Kassa még jobban felértékelődött a pápai diplomácia szemében. A városból 
ugyanis rendkívül jól meg lehetett közelíteni azt a pravoszláv térséget, amelynek áttéríté-

Monumenta Antiquae Hungáriáé, IV. (1593-1600). (Ed. Ladislaus Lukács S. J.) Roma, 1987. 509. o. 
99 JO 1/1.30., 31. 
100 Uo. 30. 
101 Uo. 51., 52. 

A kassai kollégium felállításáról v. ö. Mátyás főherceg levelét Carillónak. MKA E 150. Acta Jes. Reg. 
Coll. Tyrn. fasc. 10. nr. 20. A kassai kollégium tervéről v. ö. még MAH IV. 580-581. o.; JO1/1. 55-56. 

103 
A levelet közli Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Budapest, 1979. (Humanizmus 

és reformáció 8.) 173-174. o. A levél címzettje azonban nem Mátyás főherceg, A „Vostra Maestà" megszólítás 
ugyanis csak királyi személyt illethetett. A címzett Rudolf császár, aki a levelet Bécsbe továbbította unokaöcs
ének. V. ö. ÖStA HHStA Hung. AA fasc. 141. Konv. A. 17r-v. (Mikrofilm száma: W 717.). 
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se VIII. Kelemen egyik nagy álma volt, egy olasz főkapitány pedig egyenesen ideális kö
rülményeket biztosíthatott az eretnekségük miatt amúgy is gyanakodva kezelt németek
kel és magyarokkal szemben. 

A herceg jezsuitákkal kapcsolatos terveiről és így a kollégiumról hosszú hónapokig 
nem olvashatunk, Szuhay István 1602. május 7-én írt levelében azonban újra felbukkant 
az ügy. Az egri püspök arra kérte Rudolf császárt, hogy utasítsa Ferrante Gonzagát a 
kassai Szent Erzsébet templom eretnekektől való elvételére. Finoman célzott arra, hogy 
bár Mátyás főherceget már megkereste az ügyben, mégis, a császári tekintély képes a 
leginkább arra, hogy a főkapitányon keresztül végre lehessen hajtani a templom átadását 
a katolikusok számára.104 A továbbiakban forrásaink hallgatnak nem csak a templom, 
hanem a protestánsok elleni fellépésről is, így azt sem tudjuk egyértelműen, hogy mi 
akadályozta a koncepciózus terv végrehajtását. Tóth László szerint az 1601 végén elhatá
rozott templomelvételt a protestánsok ellenakciójától való félelem, majd Gonzaga le
mondása akadályozta meg. Említhetjük a rendkívül bizonytalan erdélyi helyzetet, amely 
csak Székely Mózes halála után jutott néhány hónapos nyugvópontra. Buda 1602. évi 
ostroma szintén hátráltatta a terv megvalósítását, mivel lekötötte a kormányzat figyel
mét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fentebb már említett Habsburg családi viszályt 
sem, amelyet Róma megpróbált felhasználni a maga érdekében, és amely hatással volt -
a katolikus buzgóság kifejeződéseként - a protestánsok elleni fellépésre.105 Végül az 
okok közt kell felsorolnunk Kassa város fellépését is.106 

A rendteremtés eltökélt szándékára, amely az ellenállás legyűrésében fegyveres esz
közök bevetésétől sem riadt vissza, az 1602-es év folyamán megfogalmazódó tervezetek 
is utalnak. Ezek közül kettő különösen érdekes a mi szempontunkból, mivel szerzőik 
kitűnően ismerték az erdélyi belpolitikai viszonyokat. Náprági Demeter feltehetően 
1602. végén beterjesztett emlékirata a baj okát az eretnekségben látja, a megoldást pedig 
abban, hogy a lutheránusbkon kívül semmilyen más protestáns felekezetet nem szabad 
megtűrni, sőt ki kell irtani.107 Ez a püspök szerint a városok élére állított katonai kor
mányzókkal, a katolikus tanácstagokkal feltöltött városi magisztrátusokkal és az erdélyi 
püspökség visszaállításával érhető el a leggyorsabban. Náprági 1600-as pánikszerű távo
zása után ismereteink szerint két jelölt jött számításba: Verancsics Faustus és Forgách 

„Supplico etiam Sacratissimae Maiestati Vestrae humillime prout antea quoque memini me supplicasse 
Serenissimo quoque Archiduci Matthiae etc. domino pariter meo benignissimo ut a catholicis et divis quondam 
Hungáriáé regibus quos Sacratissima Maiestas Vestra fervorem in ecclesiam catholicam, et faeliciter imperii longe 
antecellit ecclesiam parochialem cassoviensem excellentissimus Princeps Gonzaga vir religiosus et piissimus ab 
haereticis ereptum, nobis catholicis restituât." V. ö. ÖStA HHStA Hung. AA fasc. 141. Konv. A fol. 97. 

Mátyás főherceg ugyanis csupán a templomot akarta visszaadni, a hozzá tartozó egyházi kincseket és a 
paplakot nem, mert azokat a kormányzat javára kívánta felhasználni. Ezt azonban a Szepesi Kamara akkori el
nöke Migazzi Miklós megakadályozta. A váradi püspök nem volt jó viszonyban a jezsuitákkal, mert az ő tér
nyerésükben az egyház jogainak csorbítását látta. V. ö. MAH IV. 493. 496-499. o.; JO 1/1. 131-134. 

Szuhay 1603. május 30-i, a Titkos Tanácsnak írt levelében azt javasolja, hogy a küszöbön álló temp
lomfoglalás zavartalan végrehajtása érdekében vegyék őrizetbe a város küldöttségét. V. ö. Sz 1932. 489. o. 
Ferrante Gonzaga működésének első hónapjaiban közbenjárt a város privilégiumainak megerősítése érdekében. 
Sajnos csak Mátyás válasza maradt ránk, és az is csak a megerősítés tényét tartalmazza, ez azonban arra utal, 
hogy a főkapitány őszi fellépése mögött kompromisszumot kereső tárgyalások is meghúzódhattak. De elkép
zelhető az is, hogy az újfajta várospolitika részeként Gonzaga a városnak a rekatolizációba való reménybeli 
beletörődését kívánta ily módon elősegíteni vagy honorálni. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 207 fol. 93. 

Az Erdély népeit bemutató és a tartomány jövedelmeiről is beszámoló emlékiratot v. ö. EOE VI. 162-175. o. 
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Ferenc. Mindkettő kiváló kapcsolatokat ápolt a Vatikánnal és mindkettő ismert volt a je
zsuita rendhez való szoros kötődéséről.108 

Giorgio Basta szintén a katonai jelenlét állandósításában látta a tartomány megtartá
sának egyedüli módját, zömében idegen ajkú katonaság segítségével. A Habsburg ura
lom anyagi alapjainak megteremtését célozta az erdélyi kamara létrehozásának már em
lített terve is.109 A jezsuita rendnek mindenképpen kulcsszerepet kívánták juttatni az 
erdélyi, majd magyarországi rendcsinálásban. Ferrante Gonzaga kassai fellépése ezeknek 
az elképzeléseknek az ismeretében nyer igazi értelmet. A herceg ugyanis Erdéllyel kap
csolatos véleményét, nem sokkal Báthory Zsigmond goroszlói veresége után, az általa 
pártfogolt Pázmány Péternek is kifejtette. Pázmány szerint Ferrante azt javasolta Giorgio 
Bastának, hogy Kolozsváron, amely egyúttal a jezsuiták központja volt a fejedelemség
ben, vegye el az iskolákat és a templomokat az ariánusoktól, prédikátoraikat pedig űzze 
el.110 A kassai tartózkodásba nehezen belenyugvó Pázmány előtt egyúttal azt is hangsú
lyozta, hogy az ő fellépése nemcsak a vallás, hanem a császár érdekeit is szolgálja: 
„Gonzaga méltóságos úr nagyon segítőkész velünk kapcsolatban meg a vallás ügyét il
letően is, és azt szeretné, hogy jelenléte ne csak a hitnek, hanem a császárnak is hasznára 
váljék.""1 Ez az idézet rávilágít arra, hogyan fonódott össze a herceg szemében a pápai 
és a császári érdekek képviselete mind Felső-Magyarországon, mind Erdélyben. Ne fe
lejtsük el azt sem, hogy e tervezetek megfogalmazásával egy időben jelent meg Spontoni 
müve Bolognában, aki a jó kormányzást csakis a katolikus érdekek erőteljes érvényesíté
sével képzelte megvalósíthatónak. 

Egyéni karrier, dinasztikus álmok, Bruderzwist, kormányzati reformok, rekatolizáció 
és törökellenes harc; mindezek szerepet játszottak az 1601-1602-es évek fordulatokban 
bővelkedő eseményeiben. A két nagyhatalom kapcsolata visszatükröződik Mantova fel
lépésében, amely azért bonyolódott bele ebbe a játszmába, hogy kihasználja azt a megle
hetősen kicsiny mozgásteret, amelyet Róma és Prága rivalizálása számára meghagyott. 

Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejéből (1592-1600). Gyűjt. Veress Endre. Bu
dapest, 1909. 156. o. V. ö. JO 1/1. 153., 155. Érdekes ugyanakkor, ahogy Verancsics neve Erdéllyel kapcsolat
ban 1604-ben is felmerül, mégpedig a jezsuiták működését, annak eredménytelensége miatt nem túl kedvezően 
megítélő kontextusban. JO VI. 308., 309. és ASV Fondo Borghese III. vol. 93B1, 51r-53v, 58v. 

Az erdélyi kamara felállításának tervéről v. ö. Mátyás főherceg levelét: Veress, Basta I. 317-318. o., 
Documente VI. 449. o., MKA E 15. Expeditiones Camerae 1601. okt. nr. 6. és E 21. Benignae Resolutiones 
1601. 43. cím fol. 112. További anyagi forrásokat a lázadók birtokainak elkobzásával próbáltak felszabadítani, 
v. ö. Mátyás Kutassynak 1599. december 1-én Bécsből írt levelét MKL A35 Conceptus Expeditionum l.cs. nr. 
668. Az engedelmességre kényszerítés másik eszköze az idegen ajkú nemesség erdélyi meghonosítása volt, v. 
ö. Spinelli hivatkozását Lichtenstein szavaira ASV Segr di Stato Principi vol. 54. 222v-223r. A katonai bizto
sításról Basta Rudolfhoz írt emlékiratát EOE V. 175-180. o. 

110 JO 1/1.40., 41. 
„Illustrissimus certe Gonzaga egregie animatus in nos et res religionis, cuperet suam isthic praesentiam, 

non minus religioni, quam imperátori utilem esse." JO 1/1. 41. 
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FÜGGELÉK 

1601. szeptember 15. Kanizsai tábor 
Vincenzo Gonzaga Federico Gonzagának1 

ASMn, AG, b.531. nr. 6. Eredeti. 

Vincenzo per la gratia di Dio Dúca di 
Mantova, et di Monferrato ecc. 

Havendo inteso dalia viva voce vostra il 
discorso fattoci di mente del Signore Carlo 
Liectistein circa il governo di Transilvania, et 
desiderando Noi prima di ritornar in Italia di 
saperne qualche cosa più certa, per poterci 
anche risolvere, bisognando d'arrivare prima 
in Corte Cesarea a' baciar la mano a' Sua 
Maestà, et a mettere, se cosi occorrerà Г ulti
ma mano al negotio. 

Habbiamo risoluto di rimandarvi quanto-
prima a Prága, acciô senza perdita di tempo, 
dopo passati in nome nostro i dovuti compli-
menti col Signore Carlo, et con la signora 
Donna Maria, a quali scriviamo in vostra 
credenza possiati referire ad esso Signore 
Carlo d'haverei dato conto del discorso fatto-
vi da lui circa detto governo di Transilvania, 
et dell 'inclination^ che havete trovata in Noi, 
sempre che ci concorra l'adempimento delle 
dovuti condicioni a' servir' anche in questo 
la Maestà dell'Imperatore, et trovando nel 
Signore Carlo la solita buona dispositione 
verso gli interessi nostri et particolarmente in 
questo negotio, che riuscendo si potrà dire to-
talmente fattura sua, procurarete d'inani-
marvelo dentro con quei modi, che sul fatto 
salva la riputatione nostra pareranno alia 
destrezza, et prudenza vostra convenire, et va-
lendovi dei pretesti, che ci movono ad'accel-
lerare il ritorno nostro a Praga cercarete di 
dar fretta al Signore Carlo per Vincamina-
mento di questa prattica, poiche dal pro-
gresso, ch 'ella prenderà, pare a Noi, come a ' 
bocca vi habbiamo discorso più ampiamente, 
che in effetto debba dipendere la risolutione 
della venuta nostra alla corte la qual risolu
tione è pur necessario, che almeno per mezzo 
il mese d'ottobre, se non prima possa essere 

Vincenzo Isten kegyelméből Mantova és 
Monferrato hercege stb. 

Mivel élőszóban beszámoltál Karl Lichten
stein úrnak Erdély kormányzásával kapcso
latos szándékairól, szeretnénk megbizonyo
sodni még Itáliába való visszatérésünk előtt, 
hogy szükséges-e a császári udvarba men
nünk kezet csókolni Őfelségének, hogy utolsó 
lökést adhassunk a dolognak. 

Úgy döntöttünk, hogy amilyen gyorsan 
csak lehet, Prágába küldünk, hogy ott, miután 
megadtad a kötelező tiszteletet Károly úrnak 
és Mária úrnőnek, akikhez ajánlólevelet is 
írunk, közöld Károly úrral, hogy beszámoltál 
nekünk az Erdély kormányzásának ügyében 
készült emlékiratról, és hogy hajlandóak va
gyunk elfogadni a feltételeket, hogy minél 
hamarabb Ő császári Felsége szolgálatába áll
hassunk. Károly urat ugyanakkor arra kérjük, 
hogy megszokott segítőkészségével járjon 
közbe érdekünkben, különösen ebben az ügy
ben, amelynek sikere kizárólag rajta múlik: 
igyekezz tehát és buzdítsd, mert ezen múlik a 
jó hírünk. Ügyességedre és bölcsességedre 
bízzuk, hogy ürügyet találj mihamarabbi Prá
gába menetelünk érdekében, Károly urat pe
dig próbáld sürgetni, hogy járjon közbe ebben 
az ügyben, minthogy számunkra úgy tűnik, az 
ő lépéseitől függ, amint azt szóban bővebben 
is kifejtettük, a mi udvarba való menetelünk, 
amelynek október közepe táján, ha nem ha
marabb, meg kell történnie. 

Prágában akkor két állandó mantovai követ tartózkodott, Aderbale Manerbio és Lelio Arrivabene. Ez 
utóbbit váltotta fel 1601 végén Federico Gonzaga, akinek támogatását a herceg Piero Duodo prágai velencei kö
vettől is kérte. Archivio di Stato di Venezia (ASVe) Senato. Dispacci di Germania filtra 28., 149r. 

Seifried Christoph Brenner az Udvari Kamara elnöke. Esetleges erdélyi útjának tervéről 1603-ban v. ö. Meyer, 17. о. 
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fatta da Noi, et come meglio confidiamo che 
voi sulfatto andarete rappresentando ad esso 
Signore Carlo. 

Resta che brevemente vi soggiongiamo i 
capi piu principáli delle condicioni, che se-
condo a Noi pare doverebbono accom-
pagnare il carico di detto governo in persona 
nostra lasciando, che con lettere, o di presen-
za si possano poi risolvere altre difficolta se 
ne occorreranno di minor momento. 

Questi donque saranno i principáli capi 
delle nostre pretensione. Il primo che il go
verno ci venga dato con quelle medesime 
prerogative, et auttorità, che sogliono darsi 
gli alt r i governi alli Serenissimi Arciduchi si 
per essere Noi ancora tanto congionti di 
sangue con Sua Maestà, come per ricompen-
sarci con questa honorevolezza da Noi sti-
mata sopra tutte le cose, I'incommodo dell' 
haverei a partire da Casa nostra con la 
Moglie, et col Principe nostro figliuolo, lascian
do la cura delle cose nostre proprie per atten-
dere in paese tanto lontani, et con tanto pericolo 
al Governo di quelle délia Maestà Sua. 

Il secondo ponto sarà in havere la pro-
vigione ordinaria per la nostra persona 
almeno delli died mila tailed al mese, che il 
Signore Carlo vi ha detto, quando non si 
possa spontare a maggiore quantité nel che 
perd quanto all'accrescimento di detti 10 
mila talleri mostrarete di premere piu per la 
riputatione all 'ultimo, che per l'interesse. 

La terza condicione consisterebbe nelV 
haver un essercito stipendiato di continovo da 
potersene valere in ogni occasione di Guerra, 
nel quale pretender es simo ď havere quattro 
mila fanti, et mille cavalli che dipendessero 
immediatamente da Noi, et li cui colonelli ca-
pitani, et altri ufficiali fossero eletti a nostra 
libera dispositione, parendoci convenire che 
in un essercito di gente straniera, et non co-
nosciuta, ne praticata da Noi havessimo 
almeno un nervo di gente della sodetta quan-
tità che riconoscesse immediatamente il com
mando nostro, di cui potessimo con totale 
confidenza assicurarci. 

Ma perche forse entrando in questo parti-
colare potrebbe la Maestà Sua sospettare, 
che in cid liavessimo più la mira all'interesse 
nostro che al servitio di lei. Vogliamo che ne 
trattiate solo in confidenza col Signore Carlo, 
con persistere sopra ogni cosa nelVhonore
volezza, et ampiezza del governo, et nella quan-
tità, et sicurezza della provigione circa la 

Az alábbiakban röviden felsoroljuk felté
teleink főbb pontjait, amelyet szerintünk az 
említett kormányzói tiszt megkövetel, nem 
feledve, hogy később levélben vagy szemé
lyesen oldjuk meg a felmerülő egyéb nehéz
ségeket. 

Kéréseink tehát a következők: az első, 
hogy a kormányzást ugyanazokkal az előjo
gokkal és hatalommal kapjuk meg, amelyeket 
Őfenségéiknek, a főhercegeknek szoktak ad
ni, egyrészt az Őfelségével való szoros rokoni 
kapcsolatunk miatt, másrészt tiszteletteljes vi
szonzásként mindazon kellemetlenségekért 
cserébe, amelyek abból fognak származni, 
hogy odahagyjuk otthoni dolgainkat és fele
ségünkkel és gyermekünkkel egy ilyen távoli 
országba jövünk, veszélyeket vállalván Őfel
sége szolgálatában. 

Másodszor legalább havi tízezer tallért 
rendes ellátmányként személyes céljainkra, és 
bár Károly úr azt mondta neked, hogy na
gyobb összegre nincs lehetőség, próbálj meg 
ennél többet kicsikarni a megbecsülés és a 
haszon érdekében. 

A harmadik feltételünk egy négyezer 
gyalogosból és ezer lovasból álló, folyamato
san fizetett hadsereg, amely közvetlenül tő
lünk függ, minden háborús helyzetben bevet
hető, amelynek hadnagyait, kapitányait és 
egyéb tisztjeit a mi belátásunk szerint szaba
don választjuk, mivel kézenfekvő, hogy egy 
idegenekből álló, számunkra ismeretlen és ál
talunk nem kipróbált hadseregnek legalább a 
tisztikara feltétlenül engedelmeskedjen paran
csainknak, azért hogy mi is teljes mértékben 
megbízhassunk bennük. 

Evvel kapcsolatban valószínűleg gyanú 
fog támadni Őfelségében, hogy inkább saját 
érdekeinket követjük, mintsem az övét, ezért 
erről csak Károly úrral tárgyalj, ragaszkodva 
mindenekelőtt a kormányzói méltósághoz és 
annak teljes jogköréhez, illetve a meghatáro
zott összeghez, amelynek ügyében add vilá
gosan értésére, hogy csak úgy megyünk bele, 
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quale doverete a' suo tempo lasciarvi inten-
dere ben chiaramente, che in altra maniera 
non si moveressimo, che quando gli assigna-
menti, et per le nostre provigioni, et per il 
pagamento di soldati fossero molto sicuri, et 
pronti in modo, che sopra essi potessimo fare 
a' tempi debiti sicuro fondamento, potendo 
importár troppo il ritrovarci con un carico 
cosî importante alle spalle senza quella 
sicurezza del denaro, onde s'habbia quotidia-
namente, a regere, et sostentare. 

Et questo sia detto quanto al particolare 
del governo di Transilvania, et dell'Ongheria 
Superior' ancora, corne di più ci ha mottivato 
il Présidente Prainer, il quale in nome del 
medesimo Signore Carlo ci ha írattató di 
questo fatto, con promessa de riferir'anch' 
egli al Signore Carlo la nostra intentione, et 
d'avisarci di quello di manó in manó 
succédera, si come di tutto v'habbiamo a viva 
voce pienamente per vostra informatione 
ragguagliato. 

Volendo in ogni caso, che voi giontamen-
te, et massime in caso di qualche raffreda-
mento di detta negociatione vi lasciate inten-
dere dell'inclinatione, che haveressimo di 
servire Sua Maestà Cesarea per un qualche 
tempo nelle Guerre dell'Ongheria col carico, 
ehe hora tiene il Signore Dúca di Mercurio, 
accompagnato di più da quelle prééminente 
et honori che convenissero alla persona nos
tra, et ciô parendo a Noi di penetrare, ch' 
esso Signor Duca per alcuni rispetti non sia 
per continouare in detto servitio, quai Noi 
accettaressimo, ma perd per tempo sicuro, et 
limitato durante la Guerra, per poterci corne 
a'cosa durabile applicar più l'animo, et 
essere pronti a'tempi opportuni con Parmi in 
mano a'tentar ogn'anno qualche bella impre-
sa, corne veramente ordinandosi le cose con 
buon modo, ci darebbe l'animo di ridurre gli 
interessi di quel Regno per la Maestà Sua in 
ottimo stato, di che ci riserbiamo poi di 
discorrere in voce, et in iscritto, quando cose 
portarà l'occasione, sicuri di proponere par
tia tali, che da Sua Maestà, et da' altri ben 
intendenti di questi maneggi saranno, et 
approvati, et stimati di profittevole conse-
quenza. 

De gli altri nostri negoci, che restano 
pendenti in Corte di Sua Maestà non vi 
diciamo per hora altro, poiche dovendoli voi 
continovare col solito filo basterà che ne 
seguano i ragguagli, et le risposte con lettere, 

ha mi és a katonák is rendszeres fizetést ka
punk, azért hogy a szolgálati idő alatt anya
gilag biztos alapjaink legyenek, mivel egy 
ilyen fontos tisztség túlságosan is súlyosan 
nehezedne a vállainkra, ha pénz nélkül kelle
ne kormányoznunk és eltartani magunkat. 

Erdély és Felső-Magyarország kormány
zását illetően még el kell mondani, hogy Prai
ner elnök úr, aki Károly úr nevében tárgyalt 
velünk, megígérte, hogy ő is közölni fogja 
Károly úrral akaratunkat, minket pedig rend
szeresen tájékoztatni fog arról, ami történik, 
úgy ahogy élőszóban mi is bőségesen beszá
moltunk neked mindenről. 

Mindenképpen tudni akarjuk, főleg ha az 
alkudozások holtpontra jutnak, hogy Őfelsége 
mit gondol arról, ha a magyarországi háború
ban egy időre abban a tisztségben (t. i. főhad-
parancsnok-helyettes) szolgálnánk, amelyet 
most Mercoeur herceg tölt be, bár az a rang és 
a cím inkább minket illetne. Úgy értesültünk, 
hogy a herceg több okból kifolyólag nem akar 
tisztségében maradni, ezért azt elfogadnánk, 
de csak meghatározott időre, amíg a háború 
tart, hogy jobban fel tudjunk készülni erre ne
héz dologra, és hogy képesek legyünk minden 
évben néhány sikeres vállalkozást indítani; ha 
a dolgok előnyösen alakulnak számunkra, az 
arra ösztönözne bennünket, hogy a császár ér
dekeit szolgálva királysága ügyeit a legjobb 
állapotba hozzuk, amire vissza akarunk még 
térni úgy szóban, mint írásban, mivel biztosak 
vagyunk abban, hogy ajánlatunkat, ha helyzet 
úgy hozza, a belőle fakadó előnyök, és a ha
szon miatt Őfelsége és a többi érintett elfo
gadja. 

Egyéb, Őfelsége udvarában függőben ma
radt ügyünkről most nincs több mondaniva
lónk, csak hogy azokat továbbra is az eddig 
megszokott módon intézd, az említett ügyre 
vonatkozó beszámolókat és válaszokat levél-
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aspettando, che dei particolari low, et di 
quello concernera sopra il tutto il merítő di 
questi due negoci militari ci diäte di mano in 
mano minutissimo conto. 

Dal Campo Arciducale sotto Canisa li 15 
settembre 1601 

Vincenzo Gonzaga 

ben írd meg és számolj be a legaprólékosab-
ban mindenről, ami még ezt a két hadi ügyet 
érinti. 

Kelt a Kanizsa alatti főhercegi táborban 
1601. szeptember 15-én. 

Vincenzo Gonzaga 

Tamás Kruppa 

PLANS FOR OBTAINING THE GOVERNMENT IN TRANSYLVANIA IN 1601-1602 

Relations between Transylvania and the Gonzaga dynasty 
at the turn of the 16th and 17th centuries 

Summary 

The study deals with a previously neglected field of Italian-Transylvanian relations, those of 
the Transylvanian Principality and the Principality of Mantua - it does so on the basis of original 
resources having been unknown so far, in the archives of Mantua, Vienna and Budapest. The role 
of Transylvania at the turn of the 16th and 17th centuries, in the period of the Fifteen Years' War 
and the military and diplomatic roles played in Central-Eastern Europe by the Gonzaga princes 
taking advantage of the rivalry between the imperial rule and papacy are all under discussion from 
the perspective of the course of European proceedings. There is a detailed survey, with reference 
to Transylvania, of the activity of Ferrante Gonzaga (1550-1605), Captain-General of Upper Hun
gary who played a key role in the military events of 1601-1602, as well as the aspirations of 
Vincenzo Gonzaga, Prince of Mantua, pursuing an expansive, dynastical policy to obtaining the 
government in Transylvania. As opposed to the competing Hapsburg archdukes Vincenzo Gonza
ga was equal to the task of gaining the command over Hungary. The essence of his plan was to 
connect the supreme command with the government of the two parts of the country, i.e. Upper 
Hungary and Transylvania, and to be in control with archducal powers, through governors. How
ever, the matter of Transylvanian government was dropped in 1602, for emperor Rudolph had only 
made use of the Gonzagas in order to weaken archduke Matthias' position in Hungary, but his 
interests did not involve yielding important governmental functions to them, which would have 
meant great influence over the area. 

In the appendix of the study a previously unreleased letter of prince Vincenzo Gonzaga is 
published, concerning government in Transylvania, written to the delegate of Mantua in Italian and 
dated from camp Kanizsa, 15 September 1601. 
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Tamás Kruppa 

PROJETS AU SUJET DE L'ACQUISITION DE LA RÉGENCE 
DE TRANSYLVANIE EN 1601-1602 

Les rapports de la Transylvanie et de la dynastie Gonzaga 
au tournant des XVIe et XVIIe siècles 

Résumé 

L'essai s'occupe d'un chapitre peu exploré des rapports entre l'Italie et la Transylvanie, 
notamment des rapports de la Principauté de Transylvanie et de la Principauté de Mantova, à la 
base de sources d'archives principalement de Mantova, de Vienne et de Budapest, jusqu'ici 
inconnues. L'auteur s'occupe du rôle de la Transylvanie, dans les cadres des processus européens, 
au tournant des XVIe et XVHe siècles, dans les années de la guerre de quinze ans, et il s'occupe 
également du rôle militaire et diplomatique des princes Gonzaga - qui profitaient de la riválisadon 
de l'empire et de la papauté - dans la région centrale de l'Europe de l'Est. L'auteur fait connaître 
dans les détails, avec tous les rapports transylvaniens, l'activité de Ferrante Gonzaga (1550-1605), 
qui était capitaine suprême de la Haute-Hongrie, et avait un rôle important dans les événements 
militaires des années de 1601 et 1602. L'auteur s'occupe également des efforts de Vincenzo 
Gonzaga, prince de Mantova, menant une politique expansive, dynastique, pour l'acquisition de la 
régence de Transylvanie. En face des archiducs Habsbourg, qui rivalisaient l'un avec l'autre, 
Vincenzo Gonzaga luttait également pour l'acquisition du haut commandement de Hongrie, 
comme un rival égal aux autres. L'essentiel de son projet était de combiner le haut commandement 
avec la direction de deux parties du pays: la Haute-Hongrie et la Transylvanie, qu'il voulait diriger 
avec les attributions d'archiduc, par des gouverneurs. Mais, en 1602, l'affaire de la régence de 
Transylvanie était rayée de l'ordre du jour, parce que l'empereur Rodolphe utilisait les Gonzaga 
pour renforcer ses positions de Hongrie, contre l'archiduc Matthias, mais ce n'était plus dans son 
intérêt qu'il leur donne des positions gouvernementales importantes et qu'ils puissent avoir une 
influence trop grande dans la région. 

Dans l'appendice, l'auteur fait connaître la lettre (jusqu'à maintenant inédite, en langue 
italienne) du prince Vincenzo Gonzaga pour l'ambassadeur de Mantova, au sujet de la régence de 
Transylvanie, qui date du 15 septembre 1601, et a été écrite au camp sous Kanizsa. 

Tamás Kruppa 

PLÄNE ZUR ERGATTERUNG DES GOUVERNEURSAMTES VON SIEBENBÜRGEN 
IN DEN JAHREN 1601-1602 

Die Beziehungen Siebenbürgens und der Gonzaga-Dynastie 
an der Wende des 16-17. Jahrhunderts 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit einem, früher nur wenig Beachtung gefundenen Gebiet der ita-
lienisch-siebenbürgischen Beziehungen, nämlich mit denen zwischen dem Fürstentum Sieben
bürgen und dem Herzogtum Mantua, aufgrund von unbekannten, originellen Archivquellen - vor 
allem aus Mantua, Wien und Budapest. Sie behandelt im Rahmen der europäischen Vorgänge die 
Rolle Siebenbürgens an der Wende des 16-17. Jahrhunderts, in den Jahren des Fünfzehnjährigen 
(oder langen Türken-) Krieges, sowie die militärische und diplomatische Tätigkeit der Herzogen 
von Gonzaga im mittel-osteuropäischen Raum, die sie zu verwirklichen suchten, indem sie die 
Rivalität des Kaisertums und des Papsttums ausnutzten. Die Studie macht uns mit der Tätigkeit -
und den Bezügen dieser zu Siebenbürgen - des Oberkapitäns von Oberungarn Ferrante Gonzaga 
(1550-1605) bekannt, der in den Kriegsereignissen der Jahre 1601-1602 eine Schlüsselrolle 
gespielt hatte, und zeigt die Bestrebungen des Herzogs von Mantua, Vincenzo Gonzaga, der, um 
die Ergatterung des Gouverneursamtes von Siebenbürgen, eine expansive, dynastische Politik ver
folgte. Vincenzo Gonzaga stieg - gegenüber den miteinander wetteifernden Erzherzögen des Hauses 
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Habsburg - als gleichrangiger Gegner um das Erringen des Oberbefehls in Ungarn ins Rennen. 
Der wichtigste Teil seines Planes war die Verknüpfung der beiden Landesteile - Oberun-garn und 
Siebenbürgen - durch die Direktion des Oberbefehls; die beiden Teile wollte er durch den 
Wirkungskreis eines Erzherzogs und auf dem Wege von Statthaltern regieren. Die Ange-legenheit 
des Gouverneursamtes von Siebenbürgen wurde jedoch 1602 von der Tagesord-nung genommen, 
weil Kaiser Rudolf zwar die Gonzagas Erzherzog Matthias gegenüber zur Stärkung seiner Position 
in Ungarn verwendet, aber kein Interesse mehr daran gehabt hatte, dass er ihnen Regierungsämter 
übergibt, die ihnen so zu übermäßig großem Einfluss in diesem Raum verhilft. 

Im Anhang der Studie veröffentlicht der Verfasser den in italienischer Sprache, am 15. Sep
tember 2001 im Lager unter Kanizsa/Kanischa verfassten Brief des Herzogs Vincenzo Gonzaga an 
den Gesandten von Mantua in der Angelegenheit des Gouverneursamtes von Siebenbürgen. 

Тамаш Крупна 

ПЛАНЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСИЛЬВАНСКОГО ГУБЕРНАТОРСТВА 
В 1601-1602 ГОДАХ 

Связи Трансильвании и династии Гонзага на переломе ХУ1-ХУП веков 

Резюме 

Статья посвящена одной из областей венгеро-итальянских связей, которой ранее удел
ялось мало внимания, а именно связям Трансильванского княжества и герцогства Мантуя 
Автор использует при этом неизвестные до сего времени оригинальные архивные источ
ники главным образом материалы из архивов Мантуи, Вены и Будапешта. Автор статьи в 
рамках освещения исторических процессов рассматривает роль Трансильвании на рубеже 
XVI и XVII столетий, в годы пятнадцатилетней войны, а также анализирует вопросы воен
ной и дипломатической деятельности герцогов из дианастии Гонзага, использовавших 
соперничество монаршего кайзера и папства в Центрально-Восточной Европе. В статье 
детально рассматривается деятельность верховного главнокомандующего Северной Венг
рии Ферранте Гонзага (1550-1605), игравшего ключевую роль в военных событиях 1601-
1602 года, а также ее последствия, сказавшиеся на положении Трансильвании. Автор удел
яет серьезное внимание также стремлениям мантуанского герцога Винцензо Гонзага, про-
водвшего экспансивную династическую политику, преследовавшую целью заполучение 
губернаторства в Трансильвании. Винцензо Гонзага как равноправный партнер выступал в 
противовес эрцгерцогам Габсбургской монархии, соперничавших за получение ранга вер
ховного главномандующего Венгрии. Основной целью его замысла было объединение по
средством своего правления двух регионов страны: Северной Венгрии и Трансильвании, 
которыми он намеревался править посредством наместников с компетенцией верховного 
главнокомандующего. Однако вопрос о губернаторстве в Трансильвании был снят с повест
ки дня, так как кайзер Рудольф хотя и использовал династию Гонзага в противоборстве с 
эрцгерцогом Матьяшем в целях укрепления своих позиций в Венгрии, однако он не был 
заинтересован в том, чтобы уступить Гонзагам важные государственные посты в Венгрии, 
чтобы они смогли оказывать слишком большое влияние в этом регионе. 

В приложении к статье автор публикует до сего времени не изданное письмо на италь
янском языке, написанное герцогом Вицензо Гонзага мантуанскому послу по делу губерна
торства в Трансильвании, которое было датировано 15 сентября 1601 года и было написано 
из военного лагеря из-под Канижа. 
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KÖZLEMÉNYEK 

KOVÁCS LÁSZLÓ 

A HONFOGLALÓ MAGYAROK BŐRPÁNCÉLJÁRÓL 

A honfoglaló magyarok védőfegyvereiről meglepően kevés ránk maradt történeti for
rás emlékezik meg: ismereteim szerint mindössze egyetlen adat vonatkozik a sisakra, 
kettő a pajzsra2 és valójában ugyancsak egy a páncélra is, mert egy további említés szá
momra ellenőrizhetetlennek,3 egy harmadik pedig megmagyarázhatatlannak bizonyult. 

Ez utóbbi, Liudprand (920 k.-972) cremonai püspök (962-) megjegyzése, aki a 933. 
évi merseburgi csata leírásában diadalittasan említette meg, hogy amikor a magyarok a 
csatavesztést követően futásban kerestek menedéket, „még a gyorslábú paripát is gebé
nek szidták. A lovak díszes szerszáma s az ékes fegyver most csak nyűg volt és nem óvott. 
Elhányták íjjaikat, gerelyeiket, sőt még a szerszámot is, csakhogy kevesebb teherrel futhas
son a ló s csak a menekülésre volt gondjuk."4 A latin szöveget magyarul közreadó Gombos 
F. Albin az armorum honor kifejezést természetszerűleg a vitézek fegyvereire, afalerarum 
decor-t pedig a hátaslovak szerszámára értette, de nem mindenki magyarázta így. Darkó 
Jenő a kiemelten kezelt falé rarum decor-t a magyarok vértjére való utalásnak tekintette,5 és 
a későbbiekben csupán ez az értelmezés alakult tovább, immár a vitézek olyan melldíszeit6 

jelentve, amelyek a régészeti leletekben egyelőre nem jelentkeztek.7 

1 954 húsvétja táján a lobbes-i (Belgium) monostorban úgy szereztek tudomást a portyázó magyarok köze
ledéséről, hogy „kora reggel egyszerre csak, lám, lovak által felvert porfelhő homályosította el az eget, és 
mintegy a Föld távoli végeiből, börsisakok (galea) ezrei bukkannak fel." Folcuinus: A lobbes-i apátok törté
nete 25.: Kristó 1995. 230. o. Vö. még B. Szabó-Somogyi 1999. 27-28. o. 

2 Árpádot „a kazárok szokása és törvénye szerint pajzsra" emeléssel választották fejedelemmé: VII. 
(Bíborbanszületett) Konsztantinosz császár (945-959): A birodalom kormányzása. 38.: Moravcsik 1984. 45. o. 
A 955. évi augsburgi csatában vereséget szenvedett magyar sereg egyik vezérének, Súrnak a pajzsát 
Eberhardus ebersbergi dux ejtette zsákmányul. A vezér pajzsát ezüstkereszt díszítette (crucenique argenteam 
que in scuto regis infixa fuit): Ebersbergi krónika a 955. évnél: Gombos 1937.1. k. 552. o.; Kristó 1985. 93. o. 

3 Egy harmadik, de csupán téves utalásnak is tekinthető adatot, azaz Bárczay Oszkár hivatkozás nélküli 
megjegyzését, miszerint „hogy a magyarok vértet is viseltek, azt Falcuin és Bölcs Leo császár följegyzéseiből 
is következtethetjük", Falcuin/Folcuint illetően nem sikerült ellenőriznem, vö. Bárczay 1895. 624. o. 

4 Liudprandus: Antapodosis. Második könyv 31.: Gombos 1908. 116-117. o. (Gombos F. Albin fordításá
ban). „ Velox tunc sonipes piger queritur; falerarum preterea decor armorumque honor non Hungariis tutelae, 
sed honeri erant. Abiectis quippe arcubus, dimissis spiculis, faleribus etiam, quo expeditus equi currerent, 
proiectis, fugae solummodo operámdabant." Gombos 1937. II. k. 1473. o. 

5 „...a vértet Liudprand... említi" Darkó 1915. 334. o. 3. jegyzet. 
6 „Lustának szidják akkor a gyors paripát; ezenfelül a melldíszek ékessége és a fegyverek tekintélye sem 

nyújt védelmet a magyaroknak, hanem csak terhet jelent számukra. Eldobálják ugyanis íjaikat, szétszórják 
nyilaikat, sőt melldíszeiket elvetik, hogy a lovak annál könnyebben futhassanak, és csupán a menekülésre van 
gondjuk." Györjfy 1986. 231. o. 

7 Egyelőre semmiféle olyan tárgy nem került elő a honfoglaló magyarok régészeti hagyatékában, amelyet 
ezzel a forráshellyel kapcsolatba lehetne hozni, s ez felvethet egy minden bizonyítékot nélkülöző ötletet. Dél-
Oroszország steppei sávjában a kunok harcosokat ábrázoló kőszobrainak/kamennaja babáinak csaknem felén, 
240 esetből 114-en, a vitéz felsőtestén olyan szíjrendszert faragtak ki, amely a mellkasán keresztben futva 
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Az egyelőre tehát értelmezhetetlen Liudprand-féle adatot kizárva, a magyarok páncélját 
említő egyetlen forráshely marad, éspedig a VI. századi Maurikiosz-féle Sztratégikon-nak 
a Bölcs Leó császár (886-912) Taktika címmel készített átírása egyező szövegű részében, 
amely a jelenleg elfogadott fordításban a következő félmondatos fegyverzetleírás része: 
„Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja..."8 Érdekes nyomon követni a görög eredeti
ben a vértre/páncélra használt műszó,9 a lorikion fiopixíov) értelmezésének változását10 a 
Moravcsik Gyula összegyűjtötte magyar fordítások időrendjében. 

Szabó Károly nem határozta meg a páncél típusát, mert úgy fogalmazott, hogy „kard
dal, vérttel, íjjal és láncsával fegyverkeznek..."11 Ugyanígy járt el Salamon Ferenc,12 

övezte a hónaljon (sőt néha a felsőkaron!) át a hátat is, s elől-hátul kétoldalt a vállak mentén lefutó l-l szíj 
tartotta meg a testen. A mellkason és a háton a körbefutó és a vállak mellől érkező szíjak 2-2 találkozási helyét 
l-l, azaz összesen 4 nagy kerek veret takarta (bár amennyiben a háton a szíjak egymást keresztezték, termé
szetesen csak a keresztezési pontra került 1 veret, tehát összesen 3). Jóllehet több esetben ezeket a laposan kifa
ragott korongokat középső dudorral vagy a peremüket körítő rovátkolássorral díszítették, amellyel mást, mint a 
fémveret voltukat, aligha hangsúlyozhatták, a jól ismert és bőséges kun leletanyagban mindeddig egyetlen 
ilyen jellegű tárgyra nem bukkantak, ezért kényszermegoldásként azt is feltételezték, hogy a korongok nemez
ből készülhettek. Még a rendeltetésük is kétséges, ugyanis csupán azt az ötletet vetették fel, hogy a szíjazat a 
gyűrüspáncélt szorította le, tartotta rendben a testen, s magát a védőfegyvert nem voltak képesek, vagy nem is 
akarták ábrázolni a kun kőfaragók, Tlnemmea 1974. 25-29. o. Ez az ellentmondásos helyzet később sem válto
zott. TÏJiemHeea 1981b. 220. o. Mindezt előrebocsátva, a magyar kalandozók rejtélyes cselekedetére háromféle, 
bár sajnos erőtlen magyarázat is kínálkozhat, éspedig hogy a kunokéhoz valamilyen módon hasonló ruházati 
együttesük volt, amelytől a súlya (?) vagy a mozgékonyságot akadályozó (?) szerepe miatt volt előnyös meg
válni, vagy a korongok olyasféle rangjelzést sugallhaftak, amelyet menekülés közben tanácsosabb volt eltitkol
ni. Mindkét magyarázat azonban sántít, hiszen ha a feltételezett szíjazat a kézitusában megfelelt, miért vált volna 
feleslegessé futás közben, illetve egy magyar vitéz rangját semmiféle (egyébként egyetlen Kárpát-medencei te
metkezésbe nem mellékelt) korongnál jobban nem jelezhette egyéb, mint a lova, a teljes öltözete, s nem utolsó 
sorban a menekülésben is életmentő jelentőségű, a közharcosokénál jobb, drágább, művészi kivitelű fegyverzete. 
Harmadszorra pedig felvethető, hogy a menekülők arra számítva akartak egérutat nyerni, hogy az eldobált ékítmé
nyeik összegyűjtése miatt az üldözőik - legalábbis egy időre - felhagynak a követésükkel. 

8 Bölcs Leon/Leo Sapiens: Haditaktika. XVIII. 49.: Moravcsik 1984. 19. o. 
9 Azért van elsősorban szöveges forráselemzésre szükség, mert bizánci fegyverlelet alig van. Ennek egyrészt a 

melléklet nélküli keresztény temetkezés az oka, másrészt pedig az, hogy a jól szervezett bizánci állam megtiltotta 
polgárainak a fegyverviselést, a katonák fegyvereit pedig a haláluk után átadták a fiatal jövendő fegyvereseknek. 
Ezért a bizánci fegyverzet tanulmányozása főként a katonai írások, az egyéb források véletlen említései és a tipi
zálási gyakorlat miatt megfelelő óvatossággal kezelt ábrázolások alapján lehetséges. Kolias 1997. 1899. o. 

10 Az alább közreadott áttekintés Taxiarchis G. Kolias monográfiájának - Kolias 1988. - megfelelő részletein ala
pul, de egy rövid lexikoncímszóban maga is óvatosabban fogalmazott: „Die verwendeten Termini für [die 
byzantinischen] Waffen sind oft nicht konsequent. Je nach Vorliebe der Autoren erscheinen die Waffen mit 
unterschiedlichen Namen. Meistens ist der römischen Ursprung der Waffen und ihrer Bezeichnung zu erkennen, sehr 
oft treten altgriechische Termini auf, aber auch persischer, arabischer, germanischer oder sonstiger Herkunft. Der 
Lange Panzer kommt meistens als Lorikion (->lorica) vor, doch erscheint ebenso der altgriechische Name Thorax wie 
auch Zaba (persischer Herkunft). Es handelt sich einen Ketten- oder Schuppenpanzer, der bis zu den Knien, bzw. 
Knöchel reichte. Das Klibanion, ein bis zur Taille gehender Lamellen-, Plättchen- oder Schuppenpanzer, begegnet 
zumeist in mittelbyzantinischer Zeit. Auf den Abbildungen sind oft facherartige Lamellen zu sehe, die vom Panzer 
herabhängen; sonst wurde der Unterkörper aber eher durch dicke, schwere Filze (Kaßaoia) geschützt. Das gemeine 
Fußvolk oder die leicht bewaffneten Reiter trugen in der Regel Ersatzpanzer (veupucov, KaßoSiov)." Kolias 1997.1899. o. 

11 Szabó 1869. 12. o.; Szabó 1873. 87. o. 
"~ „Karddal, vérttel, íjjal és kopjával fegyverkeznek." Salamon 1876. 768. o. A 'páncélt' később úgy ma

gyarázta, hogy „az alsó, testhez álló kabát, vagyis dolmány vagy ködmön, melyet öv szorítván a testhez, ne
vezték talán a görögök »Zosztárion«-nak, néha érc-láncz szövettel vagy érez és csont pikkelyekkel födött 
pánczél volt. Mint Leo császár mondja, a magyarok között vannak, a kik vaspánczélt viselnek," amely fölött 
Salamon Ferenc még egy térdig érő, hosszú és bő ujjú köpenyt is feltételezett: Uo. 788-789., 790. o. (az elő
kelők vaspáncélját újra említve). Itt tehát Salamon egyrészt döntés nélkül utalt kétféle valóságos bizánci pán
célfajtára, a lorikionra és a klibanionra (lásd alább), másrészt tévesen hivatkozott a császár vaspáncélos magya-
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Hazay Samu, Thúry József, Bárczay Oszkár, Vári Rezső, majd kezdetben régészeti 
kitekintés nélkül Darkó Jenő,17 aki később már megkísérelte felhasználni a tárgyi anyag ta
núságát is a szó jelentésének értelmezésében: „Nehezebb dolog a honfoglalók védőfegy
verének, a mellvértnek [!] alakját és anyagát meghatározni, miután ide vonatkozólag biztos 
leleteink nincsenek. Némely lovas sírban tettek olyan megfigyelést, hogy a vitéz csontvázát 
oly réteg borította, mely korhadásnak indult bőröltözetből származhatott, s ebből arra kö
vetkeztethetünk, hogy a mellvért maradványairól lehet itt szó, amely tehát ez esetben bőr
ből készült. A bőr mellett a szaru és a sodrony jöhetnek tekintetbe, mint mellvért-készítésre a 
turániaknál alkalmazott anyagok és pedig a két előbbi pikkelyezett, az utóbbi fonott alakban. 
Ámde szarunak és sodronynak a honfoglalók sírjaiban semmi nyoma, s így megmaradhatunk 
a mellett, hogy mellvértjeik bőrből készültek. Az arab írók szerint a kazárok kemény mell
vérteket viseltek, ez arra mutat, hogy a bőr több rétegben, pikkelyszerűleg volt egymásra he
lyezve. Az avar vérten csuklya is volt, mely külön volt ráerősítve a vértre úgy, hogy bármikor 
könnyen le lehetett róla kapcsolni. Ennek az volt a rendeltetése, hogy a fejet és a nyakat védje 
az ellenséges fegyverek ellen. A jelek szerint ez a csuklya nem volt rajta a magyar vérten."18 

Darkó Jenő tehát régészeti bizonyítékokat keresett, de valójában nem talált, mert a 
magyar sírokat feltáró régészek egyetlen lemezkés- vagy gyűrüspáncél nyomára sem 
akadtak.19 Ekkor ugyanis már ismertté vált, hogy a korábban nemezpáncél
maradványoknak tekintett csontlemezek az íj markolatára és az íjkarok végére voltak ra-

rokat említő szövegrészletére, ilyen ugyanis nincsen. Talán Salamon maga is érezte ezt a túlzást, amelyet a 
nemezpáncélok lehetőségét felvetve igyekezett kisebbíteni: „A nemez, amely az avaroknál használtatott, úgy 
látszik, czélszerübb volt a szöveteknél a szúró és vágó fegyverek ellen, mint pánczél. A németek is használták. 
Eckehard krónikájában olvassuk, hogy mikor a magyarok Sz.-Gál kolostorához közeledtek, a barátok kezdtek 
paizst készítni veszsző fonadékból, melyet kivülről nemezzel vontak be." Uo. 790. o. Ekkehard szövegében a 
hevenyészett támadó- és védőfegyverzet készítéséről az áll, hogy „dárdákat fabrikálnak, a nemezből vért lesz, 
parittyákat fonnak, táblákat és rostákat összeszerkesztve pajzsféléket készítenek, lándzsákat és hegyes fusté-
lyokat edzenek a tűzben." (Fabricantur spicula, piltris loricae fiunt, fundibula plectuntur, tabulis compactis et 
wannis scuta simulantur, sparrones etfustes acute focis praedurantur.) Györffy 1986. 235. o.; Gombos 1937. 
I. k. 448. o. Ekkehard emlékezéséből azonban nem lehet a magyarok nemezpáncéljára következtetni, függetle
nül attól, hogy Maurikiosz - és tőle átvéve Bölcs Leó is - megemlítette, hogy az avar, ill. a magyar „előkelők 
lovainak szügyét is vas vagy nemez fedi". Moravcsik 1984. 19. o. E tanulmányban a honfoglaló magyarok 
esetleges, de régészetileg ugyancsak megfigyelés nélküli lópáncéljának tárgyalására nem térek ki. 

13 „Karddal, vérttel, íjjal és lándzsával fegyverkeznek" - módon idézte a szöveget, s a fegyverek szűkszavú 
értékelésénél a vértre ki sem tért Hazay 1888. 394-395. o. 

14 „Karddal, vérttel, íjjal és lándsával fegyverkeznek" - idézte Thúry József, a vértet illetően azonban mai 
szemmel nézve is helyesen megjegyezte, hogy „Bölcs Leónak föntebb idézett szavaiból azt lehet érteni, hogy 
vértje is minden egyes harcosnak volt; de ez nem valószínű. A közlegény testét aligha boríthatta vért; ez inkább 
csak a föllebbvalók, tisztek védő fegyvere lehetett. - Még Timur idejében [a ... .Tüzükat-i-Timur, azaz a Timur 
rendeletei c. munka perzsa fordítása nyomán] a török sereg közemberei sem viseltek vértet, csak a tisztek az on 
basitól (tizedes) kezdve fölfelé és a válogatott harcosok ..., [bár] a Sejbánináméban [Mohamed Szalih 1510-
ben írott eposzában] már ilyeneket olvashatunk, »mindnyája pánczélba volt öltözve«, ... továbbá »sisak és 
páncél nélkül senki sem volt, ezek nélkül özbeget gondolni sem lehet«." Thúry 1888. 581., 583-584. o. 

15 „Karddal, vérttel, ijjal és lándsával fegyverkeznek" Bárczay 1895. II. k. 442. o. 
16 „Fegyverők pedig a kard, pánczél, íjj és kopja..." Vári 1900. 34. o. 
17 „Fegyvereik a kard, vért, íj és kopja." Darkó 1915. 333. o. 
18 Darkó 1934. 54-56.0. 
19 A XIX-XX. század fordulóján Nagy Géza két honfoglalás kori férficsontváz - Ladánybene (Bács-

Kiskun m.), Veréb (Fejér m.) - mellkasán talált, átlyukasztott nyugat-európai 40, ill. 12 érmével kapcsolatban 
helyesen jegyezte meg, hogy „ruhára varrták, de inkább csak dísz lehetett, mint vértezet, mert különben a né
hány pénzdarab mellett a vértezet többi pikkelye is megmaradt volna". Nagy 1893. 320. o. 
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gasztva, ezért csupán egyetlen börpáncélmaradványt említhetett, amely azonban való
jában nem létezett.21 Mégis Darkó 1934. évi téves állásfoglalásától számítható az a 
napjainkig tartó folyamat, amelyben a tárgyi maradványokat nélkülöző régészek elfo
gadták az ismételten megújrázott bizantinológiai magyarázatot, élükön az e tárgyról csu-

99 9^ 94 

pán mellékesen nyilatkozó László Gyulával, Bálint Csanáddal, Révész Lászlóval 
20 Cs. Sebestyén Károly alapvető munkájára már hivatkozni tudott: Darkó 1934. 154. o. A jeles néprajzkutató 

1930-ban, majd 1932-ben először ismertette a magyar szakirodalomban az avar, majd a honfoglalás kori íjak szer
kezetét, Móra Ferenc Szeged környéki avar temetőásatásainak jól megfigyelt leleteire alapozva, majd a honfogla
lás kori megfelelőire is kiterjesztve: Cs. Sebestyén 1930.; Cs. Sebestyén 1932. 173-181. o. Az avar/magyar íj-
csontokat korábban sok egyébnek nézték, pl. Nyáry Jenő 1871-ben a nyíltegez falának, Végh Adorján 1881-ben, 
majd Nagy Géza 1893-ban a kardhüvely díszének, Lipp Vilmos 1884-ben valamilyen eszköznek, Cséplő Péter 
1896-ban és Hekler Antal 1898-ban nyeregalkatrésznek, Cziráky Gyula 1901-ben fatárgy ékességének, Nyáry Al
bert 1901-ben valamilyen tárgy tokjának, Bibó-Bige György 1902-ben takácseszköznek, Hampel József 1905-ben 
fanyereg vagy kardhüvely díszítésének, s csupán Éber László vélte 1901-ben úgy, hogy a kard- vagy tőrhüvely 
burkolatát, vagy a tegezt, ill. az íjat fedte. Cs. Sebestyén 1930. 178-183. o. A témánkhoz jobban közelített Börzsö
nyi Arnold, aki kizárta a nyeregalkatrész, illetve kard- vagy tőrhüvely szerepüket, s úgy vélekedett, hogy „a testet, 
illetőleg a lábakat borító lábbelinek és a törzset takaró ruhának képezték alkotó részeit". Börzsönyi 1902. 129. o. A 
végsőnek látszó szót Jósa András mondotta ki, amikor a kenézlő (SzSzB)-fazekaszugi 16. sír csontlemezeiről azt 
sejtette, hogy „talán a nemezpánczél összegyürődésének megakadályozására" szolgáltak. Jósa 1914. 324. o. A 18. 
sírnál pedig megfigyelve, hogy a két csontlemez egy „7 mm vastag tárgyat [ma már tudjuk, hogy az íjat] vett köz
re, mely sem vas, sem fa nem volt, hanem csakis már földdé vált nemez vértnek bizonyítéka. Ezen tárgy különös 
figyelmet érdemel, mert kétségtelenül bizonyítja, hogy őseink nemez vértet használtak..." - nyilatkozta immár 
határozottan. Uo. 327-328. o. Jósa olyan fontosságot tulajdonított vélt felfedezésének, hogy a beszámolóját az elő
zőkre még rálicitálva a következőképpen fejezte be: a kenézlői sírokban „paizsaknak, sodronypánczél-ingnek, si
saknak, lábbelinek, patkónak, sarkantyúnak semmi nyoma... A 11., 16. és 18. számú sírokban összesen 23 darab 
hosszúkás erős csontlemezt találtunk, 2 esetben a mellnek tájékán, egy esetben pedig a bal sipcsonton hosszában 
feküdve, melyek csakis - mint a mai nők miderjében a halhéj - azon czélra szolgálhattak, hogy a nemez-
pánczélnak összegyürödését megakadályozzák. Ezen nézetnek legnyomósabb [bizonyítéka] a 18-ik kenézlői sír
ban talált teljesen azonos két csontlemez, mely 7 milliméter vastag anyagot fogott közre, mely sem vasrozsda, sem 
fakorhadék, hanem csak nemez lehetett. A mellen talált hosszas csontlemezek hosszában ugyan, de nem mindig a 
csontváznak hosszában és párhuzamosan, hanem zilált helyzetben találtatván, ezen körülményről azt lehet követ
keztetni, hogy a halottat nem öltöztették fel a nemezvértbe, hanem a temetés alkalmával dobhatták a mellére; nem 
pedig a koporsóra, mert ilyeneknek nyomára eddig sehol sem akadtunk." Uo. 340. o. Mindezt már összegyűjtötte: 
Cs. Sebestyén 1930. 183. o.; vö. Cs. Sebestyén 1932. 175-176. o. 

21 „Hasonló homályban hagynak bennünket a sírleletek [mint az íj esetében] az ún. védelmi fegyverzet, 
p. o. a paizs s a vért iránt..., [bár] valami mellvértféle bőrzubbony korhadt maradványa került elé a mell táján a 
16. számú bezdédi sírban" -jegyezte meg összefoglaló tanulmányában Hampel. (Hampel 1896. 762. o.) Az 
idézett temetkezés azonban nem volt lovas sír, sőt nem is férfi, hanem inkább egy nő nyughelye, amelynek 
mellékletei között láttak napvilágot a „vastag nemez(?) féle többrétű kelme merev darabjai, melyeken még 
rajta vannak a kerek pitykék. E töredékek a test közepe táján fekvő kelméből valók, a közbeeső rétegeken is 
maradtak pitykék", amelyek e leírás szerint valójában a legfelül viselt ing nyakát szegélyező, árkolt közepű, 
kerek rosszezüst pitykék lehettek, vö. Uo. 608. és 607. o. XLVII. t. A. 13-18., B. 1-3. A sírban fekvő csontváz 
neméről csupán a leletek alapján tudott nyilatkozni: László 1944. 131. o., ezért a nemmeghatározás nem tudo
mányos igényű. Révész László jogosan mutatott rá arra az ellentmondásra, hogy László Gyula szerint a 
bezdédi temetőben „a leggazdagabb női sír a 16., hasonló kerek véretekkel díszített ruhában temették el a ha
lottat, mint a zempléni vezért. László Gy. rendszere szerint azonban a helye nem a sírsor legszélén, hanem a 
tarsolylemezes 8. sír mellett lenne!" Révész 1984/85. 620. o. 

22 László Gyula áttekintette az íjcsontok - fentebb Cs. Sebestyén Károly nyomán már idézett - magyarázatkí
sérleteit. László 1944. 37. o., s a honfoglaló magyar mesterségek ismertetése közben csupán egy mondat erejéig 
utalt arra, hogy „nyilván külön mestere volt a hadsereg számára készített bőrpáncéloknak. Ezekről csak Bölcs Leó 
császár írásaiból értesülünk." Uo. 362. o. Később a Pszeudo-Maurikiosz és Bölcs Leó Taktikájára való közös uta
lásként ismertette a Moravcsik-féle fordítást: László-Rácz 1977. 66. o.; László 1976.454-455. o. 

23 Bálint 1989. 217.0. 
24 „Vassisakot, lemezes vagy sodronypáncélt a honfoglaló magyarok nem használtak. Fejüket, felsőtestüket 

bizonyára bőr- vagy nemezvérttel óvták, ez azonban nyomtalanul elenyészett a földben. Ugyancsak hiányzik 
bármiféle olyan lelet is, amely a pajzsokra utalna." Révész 1996. 47. o.; Révész 1999. 164-165. o. 
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vagy pedig e sorok önmagát ismétlő írójával, a bizantinológusok és történészek pedig, 
így Markó Árpád,26 Moravcsik Gyula, Györffy György vagy B. Szabó János27 ezért 
fenntarthatták a véleményüket. Pedig Moravcsik éppen a páncél kapcsán vetette fel, 
hogy vajon Bölcs Leó szolgaian másolta-e a forrását, vagy igyekezett-e a felhasznált 
adatokat ellenőrizni és kijavítani. A sarkítottan feltett kérdést azután úgy válaszolta meg, 
hogy bemutatta a császári írásmű megalkotásának módszerét, s hangsúlyozta a VI. szá
zadi türkök és avarok, valamint a IX. századi türkök/magyarok és bolgárok hadszerve
zetében, harcmodorában, taktikájában és fegyverzetében a közöttük eltelt három évszá
zad alatt kényszerűen kialakult eltérések törvényszerűségét, majd így folytatta: „A 
kutatás már eddig is rámutatott olyan tényekre, amelyek alapján kétségek merülhetnek 
fel Bölcs Leó egyik-másik állításának helyességét illetőleg. így pl. a szerző a 48. parag
rafusban a türkök fegyverzetéről szólva említi a bőrpáncélt/lorikiont (XopiKÍov), amely 
dzába (Caßa) néven a forrásában is szerepel a türkök fegyverei közt. Ennek használatát 
eddig a honfoglaláskori magyar sírok archaeológiai leleteiből nem sikerült kimutatni.28 

Viszont tudunk a bulgárok páncéljairól."29 Később azonban már sem ő,30 sem a fordítását 
átvevő Györffy György,31 majd Olajos Teréz32 sem fűzött megjegyzést ehhez a részhez. 

A Maurikiosz-féle alapszöveg és Bölcs Leó szövegváltozata közötti kapcsolatot 
Moravcsik Gyula kimerítően tárgyalta, rámutatva arra, hogy „azokon a helyeken kívül, 
ahol Bölcs Leó a türkökkel (magyarokkal) és bulgárokkal való kapcsolatokról és a hoz
zájuk való viszonyról megemlékezik, s ahol megindokolja azt, hogy miért foglalkozik 
velük (4L, 43., 44., 60., 74., 75., 76. §), továbbá a »türkök« nevének... ismételt beiktatá
sán kívül Leó értelmi szempontból jelentős betoldást csak hat helyen eszközöl..., azon
ban mindezek a változtatások és kiegészítések, amelyek Leó szövegében mutatkoznak, 
jelentéktelenek ahhoz képest, hogy a szerző kis stilisztikai módosításokkal szórói-szóra 
kiírta mindazt, amit forrásában talált s annak szövegéhez olyan szorosan ragaszkodott, 
mint sehol másutt müvében. Hogy egyeztethető össze mármost az a kijelentése, hogy a 
magyarok harcmodorát saját tapasztalatból ismerte meg, azzal a ténnyel, hogy ennek el
lenére ezek harcmodorának leírását egy három századdal korábbi forrásból vette át, 

25 Kovács 1975. 525., 517. o. 21. jegyzet; Kovács 1976. 92., 83. o. 21. jegyzet; Kovács 1994. 183-184. o.; 
Kovács 1986. 222-223. o.; Kovács 1996. 92-94. o. 

26 Teljesen félreinformáló volt az a megjegyzése, hogy „az ősmagyar sírokból előkerült leletekből tudjuk, 
hogy a lovas felső testét rövid, könnyű vértezet fedte s fején bőrből vagy vasból készült sisakot viselt." Markó 
1943. 7. o. E kijelentés szó szerint véve az állításokat, egyszerűen nem volt igaz! 

27 B. Szabó-Somogyi 1999. 27. o. A munkával B. Szabó János szívességéből ismerkedhettem meg, segítsé
gét ezúton is megköszönöm. 

28 Itt a fentebb már idézett Hampel 1900. 762. oldalra (tévesen: 726. alakban), valamint László 1944. 362. 
oldalra hivatkozott: Moravcsik 1951. 352. o. 45. jegyzet. 

29 Itt Fehér Gézának egy általam még el nem ért munkájára hivatkozott: BoeHHOTO Aejio na npaőijirape. 
Coíbna, 1938. 24., 156. o.; vö. Moravcsik 1951. 344. o. 25. jegyzet, 352. o. 46. jegyzet. Egy korábbi munkájá
ban közölt egy, a Kalugerica falu melletti madarai óbolgár vár egyik oszlopára vésett, görög nyelvű rovásfel
iratot, amely az ő fordítása szerint: „A bagatur bagainnak összesen 53 páncélja és 45 sisakja van." Fehér 1931. 
58-72., 151., 152. o. 98. á.; vö. Csallány 1969-1971. 9. o. Egy későbbi munkájában Maurikiosz 
Sztratégikonjára való utalással csupán a bizánciak avar mintát követő nyakpáncélját említette, de nem tért ki 
sem a bulgárok, sem a magyarok e védőfegyverére. Fehér 1940. 93. o. 

30 Moravcsik 1984. 19. o. 
31 Györffy 1958. 74. o.; Györffy 1975. 110. o.; Györffy 1986. 110. o. 
32 Kristó 1995. 105. 0. 
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amely a VI. századi türkök és avarok harcmodorát írja le? Nézetem szerint erre csak egy 
magyarázat van: Bölcs Leó meg volt győződve arról, hogy a Maurikiosz-féle taktika 
türkjei azonosak azokkal a türkökkel, akiket ő a bizánci-bulgár háborúban szövetsége
seiként megismert, vagyis a magyarokkal... A magyarok harcmodorára vonatkozó leírás 
keletkezését tehát a következőképpen kell elképzelnünk. Bölcs Leó a 894-896. évi hábo
rú alkalmával hadvezéreitől jelentést kapott a bulgárok és a magyarok hadszervezetéről 
és taktikájáról, s így azt fő vonásaiban megismerte. Amikor aztán néhány évvel később 
(904 után) taktikai munkájának előkészületei közben rábukkant legfontosabb forrásában, 
a Maurikiosz-féle Taktikában a türkök harcmodorának leírására, amely lényegében meg
egyezett azzal a képpel, melyet az ugyancsak türk néven ismert szövetségeseiről nyert, 
akiknek a forrásából megismert türkökkel való azonosságában az azonos név és az azo
nos harcmodor alapján nem volt oka kételkedni, mint igazi bizánci, akinek szemében az 
írott forrásnak mindenek felett álló tekintélye volt, egyszerűen kiírta forrása szövegét, s 
azon mindössze néhány apró, lényegtelen változtatást eszközölt. Bölcs Leó tehát a való
ságnak megfelelően állíthatta, hogy közvetlen tapasztalás révén ismerte meg a magyarok 
harcmodorát, de azt elhallgatta - s a bizánci gyakorlat ezt nem is kívánta tőle - , hogy le
írása írott forrásból származik..."33 Mindebből következik, hogy a császár nem vetette 
össze minden szavát az értesüléseivel, tehát egy-egy, a szövegkörnyezetében meg nem 
magyarázott kifejezése önmagában nehezen értelmezhető.34 Ez a megállapítás teljes 
mértékben vonatkozik Bölcs Leó eredeti görög szövegének magyar fordításaira, s ben
nük a tárgyalt „bőrpáncélra" is, amit sem a császár, sem a forrása az adott részben le sem 
írt, mert amint arról már volt szó, Maurikiosznál a dzába (Cáfia), Bölcs Leónál a 
lorikion (XopiKÍov)36 megnevezés szerepel, amely sohasem jelentett bőrpáncélt. 

A forrásokban e két szó időbeli eltéréssel, de azonos jelentésben mutatkozott. A latin 
nyelvű írásokban is szereplő, talán perzsa eredetű dzába a VI. században tűnt fel a görög 
szövegekben, a VII. században is divatban maradt, azonban a VIII. századtól kezdve többé 
már nincsen a fenti értelem szerinti alkalmazásának bizonyítéka.37 A latin lorica-ból szár
mazó lorikion kifejezés a görög nyelvű forrásokban legalább a X. századig folyamatosan 

33 Moravcsik 1951. 351-352. o. 
34 Korábban Gyomlay Gyula ki is mondta, hogy „szerintem magában véve abból a tényből, hogy Leo a 

Mauricius avarjairól szóló adatokat látszólag a turkokra (voltaképen pedig a bolgárokra) alkalmazta, egyáltalán 
nem következik, hogy amaz adatok, kivált részleteikben, valóban illettek is a mi őseinkre, s ilyenformán állí
tom, hogy Leo taktikájának mindazon részei, melyek Mauriciuson alapúinak, történeti és tárgyi szempontból 
teljességgel értéktelenek, a turkokra vonatkozó részleteknek pedig egyáltalában nincs helyök a magyar törté
neti kútforrások között mindaddig, míg valakinek Leótól és Mauriciustól egészen független források alapján 
nem sikerül bebizonyítani azt, hogy a VI. századbeli avar nép életmódja s hadiszokásai a 1X-X. századbeli 
magyarokéival teljesen megegyezők voltak." Gyomlay 1902. 67-68. o.; Czebe 1917. 125. o. Ezt a bizonyítást 
Darkó Jenő végezte el, állásfoglalásával Czebe Gyula is egyetértett, s így szilárdult meg újra a ma is érvényes 
értékelés, vö. Darkó 1915.; Czebe 1917. 126., 132-133. o. 

35 George T. Dennis is azt a gyakorlatot követte, hogy a páncélnak nem nevezte meg a típusát: „They are 
armed with mail ['vértezet, páncél'], swords, bows and lances." Dennis 1984. 116. o. A könyvet Veszprémy 
László segítségével értem el, amit ezúton is megköszönök. 

36 Érdekes, hogy amikor a császár háborúba indult, úgy adta meg a tisztjei és a katonái számára a hadba hívó 
jelet, hogy a palota bronzkapujára kifüggesztetett egy vértet, egy kardot és egy pajzsot. A vértre használt lorikion 
megnevezést a bizantinológus fordító határozottan típusmegjelölés nélkül, csupán vértként fordította: „The term 
was generally used to refer to mail rather than other types of defense." Haldon 1990. 96-97. o.:C. 54-56., 183. o. 

37 Bölcs Leó Taktikájában való kivételes X. századi szereplése csupán a VI. századi Maurikiosz-féle szö
veg szó szerinti átvételéből következett. Kolias 1988. 37-38. o.; vö. még Wenskus 1976. 461^62. o. 
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használatban volt, csak a VI-VII. században szorította némiképpen vissza a dzába. Mind
két elnevezés a - pikkely- és zsindelypáncéltól (jcXißaxiov) megkülönböztetett - gyűrűs-
páncélt jelentette,39 amelyet a bizánciak a rómaiaktól (lásd lorica hamataý{) vettek át, s a 
rendkívül magas, a lemezpáncélét is jóval meghaladó árát, valamint a egyenetlen felületét41 

leszámítva, azért volt nagyon kedvelt, mert erőteljesen védett, könnyedén biztosította a 
végtagok mozgását, jobban átjárta a levegő, ezért kevésbé volt izzasztó, s a felöltéséig ösz-
szehajtva, kényelmesebben lehetett szekéren vagy málháslovon szállítani. A gyalogosok 
gyűrüspáncélja általában térdig, a lovasoké bokáig érő volt, de az utóbbit felhúzva és fel
csatolva szükség szerint meg is lehetett rövidíteni, a felső részéhez pedig gyakran felszíja
zott vállvédőlemez, továbbá különálló gyürüscsuklya (cncanXía; Ringkapuze) járult, amely 
akár önálló fej védőül szolgált, vagy még sisakot is húztak rá. A páncél felett, különösen a 
lovasok, hosszú gyapot- vagy selyemköntöst (émXcbpiKov, smXoùpiKov, émXápiov, 
KsvroüKAa) viseltek.42 Egyébként a lorikiont és a klibaniont kombinálták is, éspedig úgy, 
hogy a - mindig a testet és a fémpáncélt elválasztó alsóruhára felvett - sodronypáncélra 
öltötték fel a lemezkéspáncélt. Egy VII. századi dzába kb. 16 kg súlyú volt.43 

A Maurikiosz által említett páncélos sereggel rendelkező népek, a türkök (és nomád 
utódaik)44 vagy pedig a taktikaíró (korai) avar nehézlovas kortársai régészeti leleteiben 

38 A VI. században még kevéssé elterjedt kifejezés olyan védőfegyverre vonatkozott, amelyet talán csak a 
VIII-IX. században vezettek be a bizánci hadseregbe, s maga az elnevezés a X. század elején, s így Bölcs Leó 
munkájában is már általánosnak tekinthető. Kolias 1988. 44-45., 44. o. 60. jegyzet. Magam ezzel a páncélfaj
tával nem foglalkoztam, ezért Csallány Dezső terminológiáját vettem át: a pikkelypáncél különböző alakú, 4 
cm-nél kisebb (félhold alakú kivágás nélküli), bőrszíjacskákkal felerősített fémlemezkéi csak a hordozó (bőr, 
egyéb) alapanyaggal függtek össze, míg a zsindelypáncél lemezkéit egymással is összefűzték; a 4 cm-nél hosz-
szabb (továbbá még a félhold alakú kivágású kisebb) lemezkék ilyen páncélhoz tartoztak. Csallány 1969-1971. 
12. o.; vö. „Lamellen-, Plättchen- oder Schuppenpanzer", amelynek lemezkéi elsősorban vasból és csontból 
(szaruból), sőt a császári személyeké aranyból készült. Kolias 1988. 44-47. o. A római eredetű VI-VII. századi 
itáliai langobard és VII. századi alamann temetkezések lemezkéspáncéljairól lásd Werner 1988. 12-13. o.; 
Raddatz 1976.435. o. A XIII. századi tatárok-mongolok zsindelypálcéljának korabeli leírása: Piano 1965. 80. o. 

39 „Ein Lorikion bzw. eine Zaba war in der Regel aus eisernen Ringen zusammengesetzt" - állapította meg 
Taxiarchis G. Kolias az általa felsorolt forrásidézetek alapján, s fegyvertörténeti munkájában a Ketten- bzw. 
Ringenpanzer módon fordította németre: Kolias 1988. 39—40. o. A kifejezések azonos magyarázatával B. Sza
bó-Somogyi 1999. 21-22.0. ; B. Szabó 2000. 101. o. 

40 Miután nem óhajtottam páncéltörténetet írni, a római védőfegyvereket illetően lásd Ulbert 1976. 419—421. o.; 
Garbsch 1976. 422-423. o. A lorica hamata a rómaiaknál legalább a Kr. e. III/II. évszázadtól használatban 
volt. Kolias 1988. 40. o. 

41 A lemezkéspáncélok sima fémfelületéről az ellenséges nyílvessző könnyen lecsúszhatott, míg a gyűrűs
páncél karikái között megakadhatott, illetve behatolhatott. Kolias 1988. 41.o. 35. jegyzet. 

42 Uo. 58-61. o.; B. Szabó 2000.101-102. o. 
43 Kolias 1988. 37-54.0. nyomán; vö. Darkó 1915. 301-302. o. 
44 A türkök 552 és 751 között egymást váltó kaganátusainak régészeti leleteiben kevés páncéltöredék látott 

napvilágot, ami e védőfegyverek értékével lehetett kapcsolatos, s a korai avarok keleti kapcsolatainak megfelelően 
mind a gyürüspáncélok egybe-négy kapcsolódású karikáinak, mind a lemezkéspáncélok lekerekített végű téglalap 
alakú, a felkötés lyuksoraival áttört lemezeinek nyoma maradt. Az jelenleg még nem világos, hogy a türkök pán
célviselete kínai vagy perzsa, vagy mindkettejük közös hatására alakult-e ki. Bálint 1989. 239-240., 254., 299., 
253. o. 122. á. 4-5.; vö. MozwibHUKoe 1981. 37. o. Az Altaj-hegységgel északnyugatra határos Baraba-steppe 
szrosztki kultúrabeli VIII-X. századi türk sírjaiban ugyancsak mind a gyűrűspáncél karikái, mind a lemezkés le
mezkéi előfordultak, de mivel a türköknek páncélos nehézlovasságuk nem volt, a leletek ritkaságát az magyaráz
hatja, hogy csupán a vezérek birtokolták. Teljes páncél nem került elő. Bapaóa 1988. 67. o. Az Altaj 1X-X. századi 
temetkezéseiből hiányoztak a védőfegyverek, de egy lovasharcos bronzábrázolásán, valamint a szuleki sziklaraj
zokon a páncél korabeli használata bizonyítható. XydHKoe 1981. 129. o.; MozwiwuKoe 1981. 42., 126. o. 21. á. 2 -
5. Az Ob középső folyása mentén élt VIII-IX. századi relkai kultúra bronzfigurácskái mind a lemezes-, mind a 
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mind a lemezkés-, mind a gyűrűspáncél maradványai a maguk tárgyi valóságában is 
megfigyelhetők,45 sőt elszórtan felbukkantak a késői avar időszak emlékanyagában is, 
amikor az avar sereg már zömében vagy teljesen könnyűlovasságból állott, s ekkori 
használatukat néhány ábrázolásuk is megerősíti.46 Végezetül figyelemre méltó, hogy 
még a steppe világából kiszakadt s közvetlen bizánci szomszédságba telepedett dunai 
bolgár-törökök hag>atékában is van a gyűrűspáncél viseletének nyoma.47 

Külön említést érdemelnek azok a páncéladatok, amelyek al-Dzsajháni perzsa anya
nyelvű számánida vezír (913-) - esetleg fia és unokája által is átdolgozott - földrajzi 
munkájára48 vezethetők vissza. Al-Dzsajháni elsősorban Ibn Khurdádzbih/Ibn 

gyürüspáncél rekonstrukciójához elegendő alapot kínáltak. Hunduna 1981. 88-94., 93. o. 2. á. Tuva VI. századtól 
számított türk kori leletanyagában lemezkés lópáncél is előkerült, de sziklarajzok a lovasok, a kőszob-
rok/kamennaja babák pedig az álló harcosok testén is ábrázolták őket. OenuHHUKoea 1981. 141-142., 141. o. 4. á.; 
Kenk 1982. 23. o. A VI-XII. századi kirgizek lemezpáncéljairól: XydHKoe 1980. 118-128. o. Az Irtis-Ob-Jenyi-
szej felső folyásának vidékén, a IX-X. századi öshákász tjuhtjatyi kultúra leletei között mind a lemezkés-, mind a 
gyürüspáncélok maradványai előkerültek, s valószínűleg páncélmaradványok voltak a Bajkáltól keletre fekvő vi
dék türk lakosságának egykorú hojcegori kultúrájában is. Kbmacoe 1981. 56. o.; KbOJiacoe 1981a. 60. o.; Kenk 
1982a. 25.0. Összességében a III—X. századi dél-szibériai nomád leletek viszonylagos bősége lehetővé tette az át
fogó jellegű feldolgozásukat is: XydHKoe 1986. 158-159. o.; XyÖHKoe-Co.ioebee 1987. 

45 A Bizánc ellen harcoló korai avar kori (567/568-670 tája) nehézlovasság védőfegyverei igen csekély 
számban bukkantak fel a temetkezésekben, s a páncélok kis száma arra utal, hogy csupán a vezetők viseltek 
ilyen védöfegyvert. Mindössze 3 rekonstruálható lemezkés törzs-, ill. mellpáncél került eddig elő, s további 16 
fegyveres, többségében lovas sírban találtak páncéllemezkéket vagy gyürűspáncél-darabkát, általában pedig 
nők és gyermekek mellékletei között láttak hasonló páncélrészletek napvilágot, s az ezekben való viszonylagos 
gyakoriságuk a mellékletadásuk szimbolikus hátterét valószínűsíti. Szentpéteri 1993. 206-209. o., 15. táblázat; 
vö. Csallány 1969-1971.; 1972-1974.; a jelképes kora avar kori páncélmelléklet-adás és párhuzamainak áttekinté
sével: Bóna 1980. 42-46. o.; Simon 1983.61-63. o.; két VII. századi páncél rekonstrukciójával: Pásztor 1995. 

46 Az avar kor második szakaszában (670 tája-822 tája) kizárólagossá (?) vált könnyűlovasság temetkezé
seiben a páncélrészletek még inkább megritkultak, mert mindössze 5 (köztük 1 lovas) íjász sírleletei között 
mutatkoztak. Szentpéteri 1993. 206-209. o., 15. táblázat; vö. Csallány 1969-1971.; 1972-1974.; Simon 1983. 
61-63. o. Páncéltakarós (?) lovon ülő, hosszú páncélinget és sisakot viselő vitézt ábrázol a balatonszőlősi 
(Veszprém m.) A. sír övveretkészlete és gyalogos páncélos íjászt a Mödling (Niederösterreich)-An der 
Goldenen stiegei 144. sír ruhakapocspárja: Szentpéteri 1993. 209. o. 51. jegyzet; László-Rácz 1977. 66. o. á., 
70. o. á.; Bálint 1989. 192. o. 193. jegyzet, 191. o. 86. á. 1-2. Miután pedig immáron elfogadottá vált a nagy
szentmiklósi (Sînnicolau Mare, jud. Timis) kincs késő avar kori keltezése, a 2. sz. korsó első medaillonjában 
ábrázolt, a lován ülő „győztes fejedelem" és az általa vezetett gyalogos foglyának páncélja is a késő avar kori 
párhuzamok közé sorolható. Ráadásul a fejedelem a sisakja alatt nagy valószínűséggel gyürüscsuklyát, a testén 
pedig olyan térdig érő gyűrüspáncélt visel, amelyet alkar- és lábszárvédő lemezek egészítenek ki, míg a fog
lyán talán inkább a nyakától a térdéig érő, hosszú ujjú lemezkéspáncél látható ugyanúgy, mint a korsó harma
dik korongjában látható „égi vadászat" jelenetének emberfejű oroszlánon lovagló lángfúrtű égi alakján. Lász
ló-Rácz 1977. 44-62., 45-17. o. 1-3. á., 52-54. o. 8-10. á.; Szentpéteri 1993. 209. o. 51. jegyzet. A tiszafüredi 
(JNSz) avar temető középső, nagyjából VIII. századi 2 fázisának ugyan 37 (7 férfi, 25-26 nő, 4-5 gyermek) 
sírjában talált az ásató vasláncocskákat, de csupán azokat nevezte biztosan gyűrűspáncél-maradványoknak, 
amelyeken a fonadékos szerkezet is felismerhető volt. Garam 1995. 354., 356. o. 213. á. 

47 Bölcs Leó, aki a bolgárok ellen, azok kereszténnyé válása miatt, nem akart háborút viselni, s aki a mégis 
kitört bizánci-bolgár-magyar háborúk idején elsődleges információkat is szerezhetett a bolgárokról, azt állí
totta, hogy hadi szokásaik keveset vagy éppen semmit sem különböznek a magyarokéitól. Bölcs Leó: Taktika 
XVIII. 42-44.: Vári 1900. 32-33.0.; Darkó 1915. 319-320., 323-324. o. Ezzel az állítással és a magyarok pán
célleleteinek hiányával szemben a bolgárok páncélviseletének van néhány bizonyítéka. Az egyik, egy DK-
Bulgáriából, ismeretlen lelőhelyről való s X. századinak keltezett, ezüstözött vasgyürűkből álló páncéling a 
szófiai Nemzeti Múzeumban: ITbpBa 1981. 170-171. o.; Kolias 1988. 283. o. és VIII. t. 2., a másik pedig a 
kjulevcai (Kreis Sumen) VIII-IX. századi temető 24 fiatal harcos csontvázát rejtő 80. sírjában, a 4. (vagy 3.?) 
csontváz bal lábfejére húzott gyürűscipő, amelyet a tulajdonosa egykor a bőrcsizmájára húzva viselhetett. 
Väžarova 1979. 5., 19-20., 30. o., 20. o. 17. á. 

48 Vö. Zimonyi 1996., 49-50. o., a mű keltezéséről: Uo. 52-53. o. 
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Khurradádzbih IX. századi földrajzi munkáját használta fel, de konkrét adatgyűjtést is 
végzett, amelynek kérdései között az illető nép fegyvereire vonatkozó feltétlenül szere
pelhetett, s alábbi adatai - elfogadott vélemény szerint - a 870-es években keletkeztek.49 

Al-Dzsajháni műve sajnos nem maradt ránk, de későbbi szerzők felhasznált részletei 
alapján eredeti szövegének sok részlete rekonstruálható.50 Ilyen adatcsokornak tekinthe
tők a X. század első harmadában arab nyelven író, ugyancsak perzsa Ibn Ruszta, majd a 
maga munkáját 1050-1052 között befejezett perzsa Gardézi alábbi páncélemlítései is. 
Mindketten megemlítették a kazár fegyveresek,51 és a kaukázusi szerírek/Sarir-földiek52 

páncélját, de csupán Ibn Ruszta szólt a volgai bolgárok eme védőfegyveréről.53 Mind
ketten viszont kifejezetten tagadták a szlávoknak nevezett morvák páncélját,54 de Ibn 
Ruszta mégis úgy vélte, hogy a fejedelmüknek, I. Szvatopluknak (870-884) említésre 

49 Kéziratának korábbi változata valószínűleg 846-847-ben, kibővített formában pedig 885-886-ban ké
szült, s maradt ránk. Adatgyűjtésének meglepő gondosságáról és módszerességéről közvetlen utalások marad
tak fenn. Ziinonyi 1996. 51-53. o. 

50 A forráscsoport kapcsolatát homályosabbnak ítélte: Nyitrai 1996. 63-66. o. 
51 Ibn Ruszta szerint a kazár fegyveresek mellét „kemény pánczél borítja", Gardézi pedig ugyanígy, a „ke

mény mellvérteket" használó kazár vitézekről szólt. Kuún Í900. 155-156. o. „So ziehen sie in vollständiger 
Rüstung, mit Standarten, Bannern und festen Panzern los", illetve „[Die Chazaren haben] Banner und 
Standarten, feste Panzer und schöne Kettenhemden". Göckenjahn-Zimonyi 2001. 54., 167. o. Megismételte e 
szövegrészt a spanyolországi muszlim történetíró, al-Bakri (t 1094) is: Göckenjahn-Zimonyi 2001. 226. o. 
Gardézinak egy másik, a régi fordításban nehezen értelmezhető megjegyzéséből talán lemezkéspáncélra lehe
tett volna következtetni, azonban az új fordítás ezt a lehetőséget kizárta. Kuún Géza szerint Gardézi arra is ki
tért, hogy a kazár uralkodó „minden katonájának megrendeli, hogy magánál tartson egy (nagy) sátorszeget és 
három kiélesített vaspántot, s mikor a hadsereg tábort üt, a sátorszegeket a tábor körül belé ütik (a földbe) és 
minden szegbe beillesztik a (széles) vaspántokat (a mellvértekhez hasonlókat), hogy a tábor (olyan legyen), 
mint a fal..." Kuún 1900. 157. o. Az új értelmezés szerint, a kazár sereg vezére „befiehlt jedem Mann aus dem 
Heer, einen etwadrei Pfeile langen, am Kopf zugespitzten Pfahl mitzunehmen. Wenn sich das Heer ins Lager 
begibt, graben sie diese Pfahle ring das Heer ein und hängen an jeden Pfahl einen Schild, bis das Lager wie mit 
einer festen Mauer [umgeben ist]." Göckenjahn-Zimonyi 2001. 168. o. 

Megjegyzendő, hogy al-Maszúdi (t956) a 943-947 között írott történeti munkájában a kazár kagán 
khorezmi mohamedán testőreiről jegyezte fel, hogy Jelenleg körülbelül hét ezer nyilas van ilyen, vértet, sisa
kot és vasinget hordanak; közülük többen lándsát forgatnak s olyan fegyverzetük van, mint rendesen a moszlim 
katonáknak". Uo. 257. o. Darkó Jenő értelmezése alapján, abból kiindulva, hogy „az arab írók szerint a kazárok 
kemény mellvérteket viseltek, ez arra mutat, hogy a bőr több rétegben, pikkelyszerűleg volt egymásra helyez
ve". Darkó 1934. 54-55. o. Ez az értelmezés azonban a forrásszövegekből nem következik. 

52 A Sarír-föld a mai Dagesztán, azaz a kaukázusi avarok lakhelyének egy részével azonos: Göckenjahn-
Zimonyi 2001. 87. o. Ibn Ruszta szerint a szerírek a piactérre kifektetett háromnapos halottból úgy üldözték el 
végleg a lelket, hogy „a város népe pánczélba és pajzsba öltözve" fegyverrel igyekezett ráijeszteni; ezt a hír
adást Gardézi is megismételte. Kuún 1900. 189. o. „Dann reiten die Bewohner der Stadt in Harnisch und 
Panzerhemden hinaus..." Göckenjahn-Zimonyi 2001. 89., 182. o. Al-Maszúdi szerint a szerírek „szomszédsá
gában Zerikerán királysága terjed, a mely perzsa szó perzsa nyelven pánczéling készítőket jelent s valósággal 
lakosainak főiparága pánczélingek, kengyelvasak, zabolák, kardok és más vasnemüek készítéséből áll." Kuún 
1900. 273-274. o. 

53 Ibn Ruszta szerint a volgai bolgároknak „lovaik, mellvértjeik és szúrófegyvereik vannak", Gardézi vi
szont megelégedett annak említésével, hogy „sokféle fegyverök van". Kuún 1900. 165-166. o. Die Bulgaren 
„besitzen Pferde, Panzerhemden und vollständige Rüstungen", illetve „Sie haben viele Waffen..." 
Göckenjahn-Zimonyi 2001. 62., 170. o. 

54 Ibn Ruszta szerint „fegyverzetük: hajító dárda, paizs, lándsa, s ezeken kívül egyéb nincs", amit Gardézi 
megismételt: „Fegyvereik, amelyekkel harcolnak: rövid, szeges dárda, paizs, lándsa." Kuún 1900. 178. o., illet
ve: „Ihre Waffen sind Wurfspeere, Schilde und Lanzen, andere besitzen sie nicht." és „Ihre Waffen, mit denen 
sie Krieg führen, sind Wurfspieß, Schild und Lanze." Göckenjahn-Zimonyi 2001. 78., 179. o. 
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méltó páncéljai vannak.55 Gardézi ezenfelül még a burtászok,56 a tibetiek57 és a türk 
tokuzoguzok/ujgurok58 páncéljára is hivatkozott,59 viszont valószínűleg téves volt egy 
további szavának a morvák páncéljára vonatkozó fordítása.60 Amennyiben e forrásbeli 
utalások a valóságos helyzetet tükrözték, akkor a magyarokéhoz hasonló helyzet áll fenn 
a kazár kaganátus anyagi kultúráját hagyatékozó szaltovo-majackojei kultúrában is, 
amelyben a páncélnak nincsen nyoma.61 

Mielőtt összefoglalnám a fentiek tanulságát, magáról a bőrpáncélról is illik megemlé
keznem. Ez a védőfegyverfajta már a Kr. e. 1. évezredben megjelent a közép-ázsiai 
steppén, s bizonyíthatóan használták a szkíták, szarmaták, hunok, a kusán birodalom, a 
Közel-Kelet, Dél-Szibéria és Kelet-Turkesztán népei.62 A bőrpáncél a földben akár 
nyomtalanul is elpusztulhatott, ezért unikális leletnek tekinthető egy, a XII. század vége-
XIII. század elejére keltezett volgai bolgár példány 6 bőrlemezkéje, amely a biljarszki 
gorogyiscse kőmecsete melletti ásatás 1. számú, 7,6 m mélységű kútjának betöltéséből 
került elő. A pikkely alakú, 13,5x9 cm nagyságú és 0,2 cm vastagságú bőrlemezek felső 
szélénél hosszanti kivágás látható, továbbá varrásnyomok figyelhetők meg rajtuk, lehet
séges, hogy több rétegben erősítették össze őket.63 Ha tehát a magyarok feltételezett bőr
vértje64 nem csupán valamiféle vastagabb65 vagy a fentiéhez hasonló, rétegesen össze-

55 Ibn Ruszta szerint a fejedelemnek „igen szép mellvértjei vannak, amelyek erősek is, becsesek is". Kuún 
1900. 179. o.; Györffy 1986. 94. o. „Er besitzt gute, feste und kostbare Panzerhemden [gyürüspáncél értelem
ben]" Göckenjahn-Zinumyi 2001. 79., 335. o. S valóban, maradt némi nyoma a morva páncéloknak - leszá
mítva a felvidéki avar leleteket - , így a magyargurabi (Pozsony m.; Veľký Grob, okr. Galanta)-Za potoky 47. 
sír férficsontvázának lábánál talált kis gyűrűspáncél (?)-tőredék. Ruttkay 1975. 186. o. Nr. 171.; Ruttkay 1976. 
341. o.; egy teljes gyürüspáncélt pedig hagyományosan Vencel cseh király személyéhez kötnek: Ruttkay 1976. 
341. o. Utóbbinak a kora bizonytalan, csak annyi valószínű, hogy talán már a XIII. század második felében ke
gyesen a szent király személyéhez kötötték, az ekkor már bizonyára a prágai Szent Vid-székesegyházban őrzött 
sisakját, páncélját és a hüvelyébe dugott kardját. Hejdová 1966. 96-97. o. 

56 Azaz a finnugor mordvinok s rokon törzseik elődei. Hoeoceßbifee 1990. 197. o. Más vélemény szerint a finn
ugorság mellett iráni és türk elemeket is figyelembe kell venni: Göckenjahn-Zitnonyi 2001.55. o. 59. jegyzet. 

57 A tibetiek népetimologikus névadója, Täbit „trug... immer einer Panzer unter seinen Kleidern, was 
niemand wusste". Göckenjahn-Zinumyi 2001. 130., 131. o. 

58 Amikor a tokuzoguzok kagánja 30 000 lovasa kíséretében kivonult, az utóbbiak „alle tragen Panzer und 
Kettenhemden" és lándzsával harcoltak. Göckenjahn-Zinumyi 2001. 146-147. o. 

59 Miközben Gardézi kifejezetten tagadta a burtászok páncélviseletét, amikor úgy vélekedett, hogy „pánczéljok 
nincs, sem az, mely csupa vasgyürükből van összealkotva, sem az a másik, mely vasgyürükből és laposra vert 
érczpántokból áll", egyben tanúbizonyságát adta annak is, hogy ismerte a két legfontosabb páncélfajtát. Kuún 1900. 
162. o. „Panzer und Kettenhemden und (sonstige) Waffen besitzen sie nicht." Göckenjahn-Zinumyi 2001. 169. o. 

60 A morvák ruházata „az arabokéhoz hasonlít, úgy a turbánszerü fóveg, mint az ing és a mellvértre nézve". Kuún 
1900. 171. o. A legújabb fordításokban azonban ez a rész lényegileg és értelemszerűen megváltozott, e szerint „öltö
zékük az arabok öltözékére hasonlít, turbánból, ingből és köntösből áll". Nyitrai 1996. 73. o.; „Ihre Kleidung ist der 
Araber ähnlich und besteht [wie jene] aus Turban, Hemd und Weste." Göckenjahn-Zinwnyi 2001. 176. o. 

61 Szvetlána Alekszandrovna Pletnyova a teljes leletanyag ismeretében írta le, hogy a gyürüsövek marad
ványain kívül sem a sírokban, sem a települési leletek között páncélnak semmiféle nyoma nem került elő: 
ľlnenweea 1981. 74. o. 

62 Iszkander Lerunovics Izmajlov áttekintő, szakirodalmi utalásokkal jól ellátott tanulmánya nyomán: 
MsMawioe 1997. 114. o. 

63 Ulapu^ynnuH 1979. 103., 103.o.39.á., 105. o. 41. á. jobbra; Hmawoe 1997. 114-115.0. 
64 A magyarok vértje „alkalmasint olyan pikkelyes volt, mint a milyeneket a cserkeszek még most is visel

nek, de érczből készültet (réz, vas) csak az előkelőbben használtak. A nagy tömeg mind maga, mind lova fede
zésére vastag bőrt alkalmazott. A keleti népek általában bőr ruhát viseltek, melyekre vagy érczkari kákát, vagy 
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varrt bőrpikkelyekből álló bőrkabát lehetett, akkor a részeit esetleg összefogó csatoknak 
vagy vaslemez kiegészítőinek maradhatott volna régészeti nyoma, amennyiben a tatárok 
XIII. századi vasrészekkel megerősített bőrpáncéljáról szóló kései leírás66 ennek bizo
nyítékaképpen egyáltalán elfogadható.67 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a honfoglaló magyarok páncéljáról Bölcs 
Leó által Maurikiosz szövegéből toposzként átvett dzába/lorikion megjelölés nem bőr
vértet, hanem olyan gyűrűspáncélt jelentett, amelynek - szemben a Maurikiosz-kortárs 
türkök és avarok hagyatékával - őseink régészeti leletei között68 nincsen semmi nyoma. 
A teljesség minden igénye nélkül,69 a már érintett, illetve az alább még felsorolt - a tür
kökön és avarokon kívül még a hun,70 germán, lengyel,71 rusz (skandináv és orosz),72 

érczpikkelyeket erősítettek, s ez azért volt így, mert a könnyűségre voltak fő tekintettel és arra, hogy könnyeb
ben mozoghassanak, mert ezt hadviselésüknek módja kívánta meg." Bárczay 1895. 624. o. 

65 A magyarok férfi előkelőségeinek temetési felsőruháját a feltételezett veretei alapján általában kaftánnak 
határozták meg, a zemplén (rég.: Zemplén m.; Zemplín, okr. Trebišov)-szélmalomdombi személyiség azonban 
elől-hátul vízszintes sorokban, 172 aranyozott ezüst, gyöngysoros szegélyű, benyomott közepű kerek verettél 
kivert bőrkabátban (Lederrock) nyugodott. Budinský-Krička 1973. 25-26., 160-161. o. 4-5. á., 170-173. o. 
14-16. á., 17. á. 1—28.; Fettich 1973. 78-79. o. Egy bizonytalan értékű párhuzamról lásd a 21. jegyzetet. 

66 A tatárok között „a gazdagoknak van hegyes végű, egyélű, kissé hajlított kardjuk, van páncéllal ellátott 
lovuk, lábszárvédőjük, sisakjuk és vértezetük. Némelyeknek a vértezete s lovaik vértje egyaránt bőrből készül 
a következőképpen: a marhabőrből vagy más állat bőréből hasított, tenyérnyi széles csíkokat vesznek, hármat 
vagy négyet szurokkal összeragasztanak, és kis szíjakkal vagy zsinegekkel megerősítik, a felső bőrcsíknak az 
aljába zsinegeket fűznek, s ez a következőnek a közepébe illeszkedik és így tovább, míg a végére nem érnek. 
Ennek következtében, mikor meghajlítják, az alsó csíkok a felsőkbe csúsznak, és így kétszeres, sőt háromszo
ros rétegben veszik körül a testet. A ló vértjét öt darabból állítják össze... A harcosok vértezete... négy darab
ból áll. Egyik része a combtól a nyakig ér, de igazodik az emberi termethez, mert a mell előtt keskeny, a kartól 
lefelé pedig kerekdeden körülöleli a testet; hátul derékig van egy másik rész, mely a nyaktól kezdődik és a tes
tet körülfogó előbbi darabhoz csatlakozik; a váll fölött pedig ezt a két részt, tudniillik az elülsőt és a hátulsót, 
csatokkal a vállakat fedő két vaslemezhez kapcsolják; karjukat szintén vértezet takarja: a válltól a kézig ér és 
alul nyitott, valamint combjukon is viselnek egy-egy darabot. Valamennyi rész csatokkal kapcsolódik egymás
hoz." Piano 1965. 79-80. o.; faMaiuioe 1997. 115-116. o. 

67 További bőrpáncélt viselő (késő) középkori ázsiai népek felsorolása: M3Maiuioe 1997.115. o. 
68 Az avar kori páncélok és páncéltöredékek leleteinek analógiája alapján beleértve nemcsak a fegyveres 

férfi-, hanem a női és a gyermeksírokat is! 
69 Johannes Szkülitzesz (11081 k.) évkönyve XII. század közepén illuminait madridi kéziratának bizánci kato

nai vonatkozásait tárgyalva adott egyebek között általános páncéltörténeti áttekintést is: Bruhn Hoffmeyer 1966. 
50-66. o.; Ruttkay 1976. 338-340. o. Heiko Steuer a következőképpen jellemezte a páncélok Karoling-kori nyu
gat-európai forrásainak és a leleteinek viszonyát: „Die Bildquellen zeigen Panzerhemden, die aus Metallschuppen 
zusammengesetzt erschienen und den ganzen Körper wie ein Hemd bedecken. Dearartige Schutzpanzer sind 
ebenfalls nicht überliefert. Aus der Merowingerzeit ist ein Lamellenpanzer aus einem der reichen Waffen-
gräbervon Niederstotzingen in Württemberg bekannt [lásd Werner 1988]. Unter den archäologischen Funden der 
Karolingerzeit würde man statt dessen aber eher Kettenhemden erwarten, zusammengefügt aus vielen tausend 
Eisenringen, so wie seit der römischen Kaiserzeit auch bei den Germanen überliefert und für die Merowingerzeit 
noch aus Gräbern des frühen 8. Jahrhunderts, z. B. in Dürbheim (Kr. Tuttlingen), Adelsgrab 2, in den 
schwedischen Häuptlingsgräbern von Vendel und Valsgärde des 7. und frühen 8. Jahrhunderts und später wieder 
aus dem hohen Mittelalter nachgewiesen sind. So fanden sich Reste eines Kettenhemdes in einem sächsischen 
Grab von Rullstorf (Kr. Lüneburg) aus der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. In der Hauptburg der Slawen in 
Wagrien, Starigard/Oldenburg, liegen Reste von fünf Kettenhemden aus Schichten des 9. bis 11. Jahrhunderts 
vor." Steuer 1999. 316-317. o. Ugyanezt hangsúlyozta: Westphal 1999.326. o. 

70 Bona István az eurázsiai hun leletanyag teljes ismeretében fejtette ki, hogy „a védőfegyverek közül a pajzs
nak írásos vagy régészeti nyoma nincs a hunoknál. Nehezebb kérdés a vaslemezekből összefűzött pikkelypáncél 
jelentőségének megítélése, mivel ezt már Közép-Ázsiából ismerjük hun kori kurgánsírokból (Ketmentöbe-
Akčikarasu). A Közép-Volga-vidéki Fedorovkáról és a pokrovski Voshod-leletből páncélingeket írtak le, a leírá
sokból azonban nem derül ki világosan, hogy teljes vagy jelképes (részlet) páncél ingekről van-e szó. Talán pán-
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alán, volgai bolgár, dunai bolgár, kazár, baskír és kun76 stb. - népek páncélleletei 
alapján e jelenségnek egyrészt az lehetett az oka, hogy ilyen fémpáncélt még az előkelő 
magyarok sem viseltek,77 másrészt lehetett az is, hogy a hajdani öltöztetők - inkább va
lamilyen rituális okból,78 mint kapzsiságból vagy öröklési vágyból - nem adták rá azt a 
másvilági útra előkészített halottjukra; e két lehetőség között a régészet a maga módsze
reivel nem tud dönteni. Mindettől eltekintve, különösen a honfoglaló közvitézek termé-

céling mállott el a kišpeki kamrasírban [a 157. o. 70/b. ábra második sorának bal szélén lévő rajz alapján itt gyü-
rüspáncél rozsdacsomójára találtak]. Ugyanott került elő az eddig ismert egyetlen keleti hun sisak (a concectí hun 
fejedelmi sírban zsákmányolt késő római díszsisak volt), a később gyakoribbá váló vaslemezekből összefűzött tí
pus. Mivel a közép-ázsia heftalita hun és korai türk katonai arisztokrácia körében a VI-VII. században már gyako
ri a páncéling, sőt a vaslemezekből készült sisak is - a hun kori leletekben előfutáraikat láthatjuk. Eredetük kérdé
sét azonban a szóban forgó leletek szakszerű vizsgálatáig tanácsosabb nyitva hagyni." Bóna 1993. 166. o. 

71 Egy régi adatgyűjtésben mindössze 3 bizonytalan korú szórvány páncéllelet szerepelt: Nadolski 1954. 
77-78., 200-201. o.: L. Panzerz. Ez a kis mennyiség azért is feltűnő, mert Ibrahim Ibn Jakub zsidó kereskedő leírá
sa szerint „»ami Mieszko [lengyel herceg (9607-992)] államát illeti, a legerősebb a szláv országok között. Bővel
kedik élelemben, húsban, mézben és megművelt földekben... Háromezer páncélosa van... s ennek száza felér más 
harcosok tízezer százával. Ezeknek a férfiaknak ruhát, lovat ad, fegyvert s mindent, amire szükségük van." Szól 
még olyan harcosokról is, akiknek a feladata a földműves nép védelmezése, s hogy a gazdagok is szívesen mennek 
harcosnak." Szokolay 1996. 12. o.; vö. Nadolski 1954. 77., 79. o. További XI. századi forrásadatokról: Uo. 79. o. 

72 Leon Diakonosz történeti munkájában a ruszok majdnem mindig gyürűspáncélt viseltek, s a normann gyű
rűspáncélt Anna Komnena is leírta. Kolias 1988. 41. o. 35. jegyzet. A skandináviai gyürüspáncél-leletekről 
(Ringbrünne): Steuer 1976. 439., 444. o.; vö. Buchholz 1976. 481. o. A kijevi Rusz területéről előkerült IX-XIII. 
századi skandináv, szláv és nomád gyűrűs- és lemezkéspáncélok régészeti leleteinek feldolgozása: KupnuHHUKoe 
1971. 7-21. o.; továbbá a feldolgozást a IX-XVI. század közötti időre kiszélesítve, de a szláv leletekre szűkítve: 
Kirpičnikov 1976. 

73 Az Észak-Kaukázus VI-VII. századi alán és a Kaukázus nyugati előterének VIII—IX. századi adige-
cserkesz leleteiben a gyűrűspáncél fordult elő, míg a keleti előtér VII—VIII. századi türk/kazár anyagában mind 
a gyűrűs-, mind a lemezkéspáncél előkerült. KoeaneecKan 1981. 86., 91., 95. o. 

74 A kora középkori Kelet-Európában a gyürűspáncél használatának centruma a steppeövezet volt, innét 
terjedt tovább északi irányban a Volga és a Káma középső folyásának vidékéig. Az Észak-Kaukázusban és a 
Don-vidéken a kazár kaganátus lakosságának körében az egyik legfontosabb védőfegyverré vált, amit az írásos 
források is tanúsítanak. A volgai bolgárok is a déli vagy a keleti szomszédaiktól vehették át, de a VIII-X. szá
zadi leleteik között csupán csekély számú, töredékes maradványuk ismeretes, jóllehet a források a XII. századi 
használatukat is bizonyítják. Hmawioe 1997. 11 l- l 14. o. A lemezkéspáncélok kedveltségére a X-XIII. száza
di volgai bolgárok körében a maradványaik viszonylag nagy száma alapján lehet következtetni. E leletekből 
legalább háromféle páncéltípus rekonstruálható: Mmaünoe 1997. 116-120. o. 

75 A baskírok elődeinek tekintett dél-uráli VII-XI. századi régészeti kultúrák temetkezéseiben ritkán ugyan, 
de mégis megtalálhatóak mind a lemezkés-, mind a gyűrüspáncélok maradványai. Mcuicumoe 1981. 81. o. 

76 Vö. Horváth 2001. 160-164. o. 
77 Vizsgálódásomat nem terjesztettem, mert nem is terjeszthettem ki a X. század második felére, amikor a Ma

gyarországra érkezett rusz, sváb, bolgár, fehér horvát és bajor előkelő vitézekből szervezett királyi testőrség és ne
hézlovasság tagjai már bizonyára a teljes védőfegyverzettel rendelkeztek, mert a minden bizonnyal a templomkö
rüli temetőkben ásott keresztény sírjaikban fegyvereket többé nem örökítettek ránk. Vö. Kovács 1986.245-246. o. 

78 A kelet-európai és közép-ázsiai steppe V-VIII. századi nomád alán és hun temetkezéseiben feltárt gyű
rüspáncélok ritkaságát a hagyatékuk összefoglalója valamilyen temetkezési szokás eredményeként magyarázta. 
ÁMÓ~po3 1981. 16., 22-23. o. A steppe VI-VIII. századi dél-szibériai türk leleteinek feldolgozója is úgy véleke
dett, hogy a mongóliai és tuvai - fentebb már érintett - leletek csekély mennyiségének vagy a nagy érték, vagy 
a kultikus tiltás lehetett az oka. MozwbHUKoe 1981. 37. o. Ugyancsak ilyesféle halottas szokásként magyaráz
ható, hogy a rendkívül gazdag mellékletanyagú, mintegy 1100 sírig feltárt IX-X. századi birkái (Ksp. Adelsö, 
Prov. Uppland) svéd temetők 58 temetkezésében megfigyelhető volt a pajzsnak valamilyen fémrészlete, vö. 
Arwidsson 1986. 38. o., ezzel szemben egyetlen sisak- vagy páncélmaradvány sem látott napvilágot, viszont a 
birkái vár/Borg melletti kultúrréteg ásatásán olyan vaslemezkéket is találtak, amelyek lemezkéspáncélhoz tar
toztak: Thâlin-Bergman 1986. 5. o. 
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szetesen hordhattak79 valamiféle s az eltelt ezerszáz év alatt a földben nyomtalanul el
korhadt bőr-80 vagy nemezpáncélt81 is, de ilyesféle viseletüknek Bölcs Leó hagyományo
san rosszul fordított és értelmezett utalása nem szolgálhat semmiféle bizonyítékául. Ilyet 
kizárólag majd csak a régészet jövőbeni új megfigyeléseitől várhatunk... 

79 Hasonlóan fogalmazott B. Szabó János is annak kapcsán, hogy a magyarok nem ijedtek meg a kézi tusá
tól, mert „ehhez megvoltak a megfelelő támadó fegyvereik, s a tehetősebb harcosok egyáltalán nem zárkóztak 
el a mozgékonyságukat valamelyest csökkentő, de komoly védelmet jelentő sisak és páncél használatától sem. 
Míg a VI. században a Kárpát-medencébe költözött avarok temetkezési szokásainak köszönhetően viszonylag 
pontos képet alkothatunk az általuk használt védőfegyverzetről, addig néhány más sztyeppéi nép temetőiből vi
szonylag ritkán kerülnek elő igen drága sisakok, páncélok. A honfoglalás kori magyarság régészeti hagyatéká
ban ez idáig egyáltalán nem leltek ilyen tárgyakat, de azon az alapon, hogy védőfegyverek nem szerepelnek a 
temetkezési mellékletek között, még nem lenne szabad kizárni a lehetőséget, hogy az előkelők és kíséretük egy 
része akár nehézfegyverzetet is használhatott." B. Szabó 2001. 80-81. o. A hivatkozott jegyzetében azonban 
nem található e gondolat megerősítése, mert magam csupán a Géza nagyfejedelem idejében, 973 után beköltö
zött orosz származású testőrségre és az idegen, sváb, bolgár, fehér horvát, majd bajor lovagok fegyverzetére 
utaltam: Kovács 1986. 245-246. o. László Gyula valóban számolt honfoglalás kori nehézlovassággal, bár a vé
dőfegyverei mivoltára nem tért ki: László 1944. 121. o., sőt másutt csupán a honfoglaló magyarok Bölcs Leó 
említette bőrpáncélját készítő mestereket nevezte meg: Uo. 362. o. Korábban azonban Fettich Nándor megálla
pításaira támaszkodva részletesebben kifejtette, hogy bár a honfoglalás előtti évtizedekben „fejedelmeink és 
hadnagyaink... szablyát viseltek, világos tehát, hogy a vezetésük alatt álló sereg fegyvere is szablya lehetett. A 
déloroszországi normann kereskedőktől vásárolt kétélű kardok némi szerephez juthattak a jelentőségben mesz-
sze a könnyű lovasság mögött maradó korai nehéz lovasságnál, de a magyar harcrend szervezetében ekkor még 
nem idéztek elő mélyreható változást." László 1939. 232. o. A korainak, azaz még keletről hozott fegyvernek 
tekintett kétélű kardleletekre alapozott feltevés helyességét azonban a szóba jöhető kardok vizsgálata alapján 
nagy valószínűséggel kétségbe lehetett vonni. Kovács 1995. 

80 A klibanion elnevezés nemcsak lemezkéspáncélt takart, hanem alkalmanként más anyagból, így szaru
lemezekből készítettet, valamint valószínűleg a teljesen csak (bivaly)bőrböl készültet is. Kolias 1988. 45., 
45. o. 65-66. jegyzet, 54. o. 

81 Ilyet a bizánciak is ismertek és páncélpótlékként viselték is, így a neurika (vevpiica) nevű nemezpáncélt, 
amelyet elsősorban a lovakra erősítettek fel, a kabadiont (icaßaS'ov), amely vastag nemezeit, tűzdelt vagy vat-
tázott pamutból és - bizonyára - csekély értékű selyemből készült, térdig ért, és a könyökig érő bő ujjait szét 
lehetett gombolni azért, hogy hátravetve ne akadályozzák a katonát a fegyverhasználatban, végezetül az ún. 
XivoOcbpaÇ vagy lorica linteaX, amely erősen besózott, savanyú borba mártott s többszörösen összehajtogatott, 
akár 18 erősen összetapadt rétegű vászonból állt. Kolias 1988. 54-58. o.; B. Szabó 2000.102. o. 
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László Kovács 

ABOUT THE LEATHER ARMOUR OF THE CONQUERING HUNGARIANS 

Summary 

The conquering Hungarians' helmet is mentioned once,1 their shield twice,2 and their armour 
also only once in interprétable sources,3"7 namely in Emperor Leo the Wise's (886-912) strategic 
work titled Tactics, including a transcription of Maurikios' Stratégikon from the 6th century. A 
part of that contains a description of weaponry in half a sentence, the current translation of which 
reads 'Their weaponry consists of a sword, leather armour, a bow and a spear...'8"9 For a time, the 

10-17 77 

Greek expression 'lorikion' (XopiKiov) was translated simply as armour/harness into Hungarian, 
and it was not until Jenő Darkó's book was published in 1934 that, on the basis of mistaken ar
chaeological data,19"21 it was concretised as leather armour,18 which became accepted both by ar
chaeologists23"26 and byzantinologists.27"33 Nevertheless, 'dzaba' (Caßa) at Maurikios or 'lorikion' 
(XopiKiov) at Leo the Wise meant ring-armour,34"44 which may more or less be found in the ar
chaeological legacy of the peoples having used it, like Huns, Turks, Avars, Khazars, Alans, Bul
garians by the Volga, Bashkirs, Bulgarians by the Danube, Moravians (?), Germans, Poles, Rus
sians etc.45"62, 69"77 The reason for the lack of either ring-armour or plated armour among the 
archaeological finds of Hungarian conquerors might be that not even distinguished Hungarians had 
been wearing this kind of metal armour on the one hand,78 or that sometime dressers, for ritual rea
sons79 rather than greed or the desire to inherit, had not put it on the deceased who had been pre
pared for the journey to the beyond, on the other hand. As for these two possibilities, archaeolo
gists cannot come to a decision through their own methods. Apart from all these, common 
conquering soldiers could certainly be wearing80 some kind of leather63"68, 81 or felt armour,82 

which might have decayed in the soil during the last 1100 years, this sort of apparel, however, is 
not given proof of in the traditionally mistranslated and mistaken one-word reference of Leo the 
Wise. Evidence might only be expected from the future observations of archaeology... 
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László Kovács 

SUR L'ARMURE DE CUIR DES HONGROIS A LA CONQUETE DE LEUR PAYS 

Résumé 

Dans les sources historiques, on trouve une mention1 interprétable relative au casque des 
Hongrois à la conquête de leur futur pays, deux2 sur leur bouclier et seulement une sur leur 
armure3"7 à savoir dans le texte - identique à l'original - de la transcription intitulée Tactique faite 
pour l'empereur Léon le Sage (886-912) à partir du Strategikon du 6e s. de Maurikios. Ce texte, 
dans sa traduction actuellement utilisée, fait partie de la description d'armement de la proposition 
suivante : „Leurs armements se composent d'épées, d'armures de cuir, d'arcs et de lances... ."8"~9 

Pendant un certain temps, les traducteurs hongrois ont juste remplacé l'expression grecque 
„lorikion" (XopiKÍov) par le mot cuirasse/armure, 22 et dans son livre paru en 1934 seul Jenő 
Darkó l'a identifiée, au vu de fausses données archéologiques19"21, comme armure de cuir,18 ce qui 
était adopté plus tard à la fois par les archéologues23 et par les byzantinistes.27"33 Pourtant chez 
Maurikios le „dzába" (Caßa) ou chez Léon le Sage le „lorikion" (XopiKÍov) signifiaient une armure 
annulaire,34"44 comme en témoignent, plus ou moins, les vestiges archéologiques des peuples 
l'ayant utilisée (Huns, Turcs, Avars, Khazars, Alains, Bulgares de la Volga, Bachkirs, Bulgares du 
Danube, Moraves (?), Germains, Polonais, Russes, etc.45-62' 69~77 Le fait que sur les sites archéo
logiques des Hongrois conquérant le pays, on n'a trouvé jusqu'à présent aucune trace d'armure 
annulaire (ni d'armures à lamelles) peut être expliqué par deux raisons : premièrement même les 
Hongrois illustres ne portaient pas d'armure métallique de ce genre,78 deuxièmement les morts 
préparés pour passer dans l'autre monde n'en étaient pas habillés, plus pour un motif rituel79 que 
par avidité ou désir d'héritage. Cependant, les méthodes propres à l'archéologie ne permettent pas 
de choisir entre ces deux possibilités. Indépendamment de tout cela, les guerriers conquérant le 
pays pouvaient, bien entendu, porter80 une sorte d'armure de cuir63-68,81 ou de feutre82 tombée en 
pourriture sous terre sans laisser de trace au cours des 1100 ans passés depuis, mais la seule 
référence en un mot - mal traduite et mal interprétée - de Léon le Sage ne constitue en aucun cas 
la preuve d'une telle habitude vestimentaire. Cette preuve pourra résulter uniquement des futures 
observations de l'archéologie... 

László Kovács 

ÜBER DEN LEDERHARNISCH DER MAGYAREN ZUR ZEIT DER LANDNAHME 

Resümee 

Bezüglich des Helms der Magyaren zur Zeit der Landnahme ist nur eine,1 bezüglich des 
Schildes sind zwei,2 und bezüglich ihres Harnisches3"7 ist ebenfalls nur eine deutbare Quellen
erwähnung erhalten geblieben, und zwar im Werk Taktik von Kaiser Leo dem Weisen (886-912), 
das eine Umschrift des Strategikon von Maurikios aus dem 6. Jahrhundert ist. Dieses Werk enthält 
in der heutzutage gebräuchlichen Übersetzung folgende Rüstungsbeschreibung in einem halben 
Satz: „Ihre Rüstung besteht aus Schwert, Lederharnisch, Bogen und Spieß..." Der griechische 
Begriff lorikion (Xopuciov) wurde von den ungarischen Übersetzern eine Zeit lang lediglich mit dem 
Wort Rüstung/Harnisch ersetzt,10-17' 22 und erst Jenő Darkó hatte den Begriff in seinem 1934 
erschienenen Buch - aufgrund falscher archäologischer Daten19"21 - als Lederharnisch konkretisiert,18 

was später sowohl von den Archäologen,23"26als auch von den Byzantologen anerkannt wurde.27"33 

Doch zaba (Caßa) bei Maurikios oder lorikion (Xopuciov) bei Leo dem Weisen bedeutete Ring
harnisch,34"44 und bei den Völkern, die diesen verwendeten - Hunnen, Türken, Awaren, Kasaren, 
Alanen, Wolga-Bulgaren, Baschkiren, Donau-Bulgaren, Mähren, Germanen, Polen, Russen, usw. 
- , sind mehr oder weniger auch Spuren davon erhalten geblieben.45"62, 69"77 Die Erscheinung 
jedoch, dass es unter den archäologischen Funden der Magyaren aus der Zeit der Landnahme bis 
zum heutigen Tage keine Spur von Ringharnischen (und nicht einmal von Blättchenharnischen) 
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gibt, kann einerseits dadurch begründet werden, dass solch ein Metallharnisch noch nicht einmal 
von edlen Magyaren getragen worden ist,78 andererseits dadurch, dass die damaligen Ankleider 
des Toten, der auf die Reise ins Jenseits vorbereitet worden ist, solch einen Harnisch nicht 
angezogen haben - wohl eher aus irgendeinem rituellen Grund,79 als aus Habgier oder dem 
Wunsch, ihn zu erben. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten kann die Archäologie mit ihren 
Methoden keine Entscheidung treffen. Abgesehen von alledem ist es natürlich möglich, dass in 
erster Linie die gemeinen Soldaten zur Zeit der Landnahme irgendeinen Leder-63"68' 81 oder 
Filzharnisch82 getragen hatten,80 der in den seither vergangenen tausendeinhundert Jahren im 
Boden vermoderte, ohne eine Spur zu hinterlassen, doch kann der, aus einem Wort bestehende 
Verweis von Leo dem Weisen, der noch dazu traditionell falsch übersetzt und gedeutet wird, 
keinesfalls als Beweis solch einer Tracht gelten. Einen solchen Beweis können wir ausschließlich 
von den zukünftigen neuen Beobachtungen der Archäologie erwarten... 

Ласло Ковач 
О КОЖАННОМ ПАНЦЫРЕ ВЕНГРОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ОБРЕТЕНИИ РОДИНЫ 

Резюме 

О шлеме венгров-обретателей родины осталось одно1 упоминание в историографических 
источниках, об их щите - два,2 и об их панцыре есть также всего одно, достуцпное трак
товке упоминание в источнике,3"7 а именно в той части текста, согласующегося с состав
ленной императором Левом Мудрым (886-912) под названием „Тактика" транскрипцией 
Стратегикона Маврикия от VI века, которая в используемом в настоящее время переводе 
является частью описания вооружения следующего полпредложения: 

„Их оружие: сабля, кожаный панцырь, лук и копьё..." Греческое выражение „лорикион 
(XopiKÍov) венгерские переводчики текста одно время просто заменили на слово латы/броня, 
10-17,22̂  и т о л ь к о £Hg д а р К 0 в е г о издвнной в 1934 году книге - на основании ошибочсных 
археологических данных - конкретизировал это слово как кожаный панцырь, которое 
позже приняли как археологи,23"26 так и византологи.27"33 Тогда как v Маврикия слово дзаба 
(Caßa) или лорикион (XopiKÍov) у Лева Мудрого означало кольчугу, ** и об этом более или 
менее сохранились следы и в археологических документах народов, использовавших эти 
предметы, как-то у гунов, тюрков, аваров, хазаров, аланов, волжских болгар, у башкиров, 
дунайских болгар, у морвы, (?) германов, поляков, русов и т. д.45"62' 69"77 Причиной же того 
явления, что среди археологических находок, связанных с венграми-обретателями родины, 
до сего времени не было обнаружено никаких следов кольчуги (да и металлического 
пластинчатого панцыря также), является, по всей вроятности то, что во-первых, такие 
металлические панцыри даже знатные венгры не носили,78 а с другой стороны, причиной 
может быть и то, что участвовавшие в похоронах и в одевании умерших того времени -

" 79 
пожалуй скорее по каким-то ритуальным причинам, нежели чем из жадности или из 
стремления унаследовать панцырь, не надели латы на покойника, подготовленного к 
загробной жизни. Какая из этих двух возможных причин является подлинной, археология в 
настоящее время имеющимися у нее методами не может дать решающий ответ. Несмотря 
на все это, особенно стоящие на общественной службе витязи, участвовавшие в обретении 
родины, бесспорно должны были носить80 какие-то кожаные или фетровые (валяные) 
панцыри, а за истекшие тысячу сто лет в земле бесследно сгнили кожаные63"68' 81 или 
войлочные панцыри,82 но о принадлежностях одежды такого рода состоящие из одного 
слова указания Лева Мудрого, которого плохо переводили и интерпретировали, не могли 
послужить никаким доказательством. Такие доказательства могут быть представлены 
исключительно археологическими исследованиями и наблюдениями будущего. 
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TOSER MARTON 

A 971. ÉVI DOROSTOLONI HADJÁRAT 

A Kijevi Rusz és Bizánc közötti legsúlyosabb konfliktus a Szvjatoszláv fejedelem 
által 969 és 971 között a Balkánon vívott háború volt. A rusz vezér korábbi hadjáratai 
során legyőzte a Kazár Birodalmat és a Kaukázus előteréig terjesztette ki adóztatott te
rületeit. Sikerei felkeltették II. Nikephoros Phokas császár (963-969) figyelmét, mivel a 
bizánciak Bulgáriával fennálló viszonya akkoriban romlott meg1. 

A császár ajándékokkal nyerte meg Szvjatoszlávot, ezzel egyúttal elérte, hogy a 
ruszok tevékenysége a bizánciak krími birtokai közeléből máshová helyeződjön. A kijevi 
fejedelem 967-ben hajón vonult a Balkánra, az Al-Duna mentén Perejaszlavec bázissal 
kezdte dúlni a vidéket és körülbelül 968 első feléig maradt az országban. Kalokyras 
patrikios bizánci követ azonban önállósította magát: Szvjatoszlávnak ígérte az egész or
szágot és újabb összegeket, ha segíti a császári trón megszerzésében.2 Nikephoros Pho
kas ezért Kijevre uszította a besenyőket, így a fejedelem kénytelen volt hazatérni. A csá
szár elégedett lehetett, Bulgáriát megfenyítette és Szvjatoszlávot is eltávolította, mielőtt 
komolyabb bajt okozott volna. Bulgáriával pedig az északi veszély miatt szövetségre lé
pett, így végleg biztosította az északi határokat.3 

Ezzel azonban még nem fejeződött be a történet: a rusz vezér ugyanis a Duna-menti 
kereskedelemben rejlő lehetőségek miatt túlságosan megkedvelte Bulgáriát.4 Hazatérése 
után sikerült szövetséget létesítenie a besenyőkkel és a magyarokkal egy újabb balkáni 
hadjáratra, mely valamikor 969 őszén indulhatott meg. Először visszafoglalta Perejasz-
lavecet, ezután a bolgár ellenállás gyorsan megtört és az ország Szvjatoszláv mellé állt. 
Csak Philippopolis szegült ellene, miért is kíméletlen megtorlást szenvedett el.5 Ezután 
megindultak a szövetségesek támadásai a bizánci határvidék ellen. 

Bizánc balkáni helyzete hirtelen rendkívüli mértékben megromlott: a bizánci-bolgár 
szövetség biztonsága helyett egyszerre egy rusz-bolgár-besenyő-magyar szövetség sere
gei közeledtek Konstantinápoly felé. Talán ennek is köze volt ahhoz, hogy 969. decem
ber 11-én Nikephoros Phokast unokaöccse, Ioannes Tzimiskes vezette összeesküvők 
meggyilkolták. Az új császár, I. Ioannes belpolitikai helyzete a Phokas-család és az egy
ház ellenállása miatt kezdetben eléggé kényes volt. Gyakori követváltásokkal, ígérgeté
sekkel és ajándékokkal sikerült csak az időt húznia, aminek eredményeképpen, noha a 
szövetséges csapatok 970-ben már a főváros veszélyes közelségébe kerültek, sógora, 

Valószínűleg nem csak az adókövetelés miatt, mint Leo diakónus írja: Leo Diakonus: Nikephoros Phokas 
„Der bleiche Tod der Sarazenen" und Johannes Tzimiskes. Übersetzt, eingeleitet und erklärt von Franz 
Loretto. Graz-Wien-Köln, 1961. (a továbbiakban: Leo diakónus) 61-62. o., hanem inkább a magyar portyázok 
átengedése miatt, mint Skylitzes alapján valószínű: Az államalapítás korának írott forrásai. Az előszót írta, a 
szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15. Szeged, 
1999. 258-259. o. Sz. A. Ivanov: Vizantijszko-bolgarszkie otnosenija V. 966-969. Vizantijszkij Vremennik 
1981/42. 88-100. o.; R. Grousset: L'Empire des Steppes. Paris, 1939. 238. o. 

Leo diakónus 63., 75., 77. o. 
3 Uo. 77. o. 

The Russian Primary Chronicle. Laurentian Text. Translated and edited by Cross, Samuel Hazzard and 
Sherbowitz-Wetzor, OlgerdP. Cambridge, Massachusetts, 1953. (a továbbiakban: PVL) 86. o. 

Leo diakónus 97. o. 
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Bardas Skleros, Arkadiopolisnál a közben összegyűjtött sereggel győzelmet aratott fe
lettük.6 Bár a győzelmet Bardas Phokas lázadása miatt nem lehetett kihasználni, a szö
vetség megbomlása, legalábbis a besenyők és a magyarok részéről, mégis bekövetkezett. 
A bizánciak a tél folyamán tovább erősítették csapataikat, hogy a következő év tavaszán 
döntésre vigyék a harcot.7 

A ruszok hadereje 

A rusz hadak összetételéről, kiképzéséről, taktikájáról keveset tudni. A források 
alapján leginkább a fegyverzetüket lehet feltárni. Felszerelésük a viking mintát követte: 
csatabárd, kard, lándzsa.8 Védő fegyverzetüket láncpáncél, sisak és nagy méretű pajzs 
alkotta.9 Persze az emberek nem mindegyike rendelkezett ilyen felszereléssel, a köny-
nyebb fegyverzetűek belül álltak, a páncélinges, pajzsos harcosok pajzsfala mögött, on
nan támadták az ellenséget gerelyekkel és nyilakkal.10 Szvjatoszláv serege nem csak ke
leti vikingekből állt, a szláv és finnugor törzsek harcosai is felvonultak soraiban, ez 
utóbbiak zömükben valószínűleg könnyebb fegyverzetűek voltak. Bölcs Leó szerint a 
szlávok fegyverzetét lándzsa, két gerely, fapajzs és mérgezett nyilak alkották.11 Al-Bakri 
szerint a nyugati szlávok „tökéletes fegyverzete" páncélingből, sisakból, kardból állt, a 
lengyeleknek pedig háromezer páncélos harcosuk volt, akik tízszer többet értek, mint 
mások. Maszudi leírása szerint a szlávoknak „nagy serege és hadi felszerelése" volt.12 

Ibn Ruszta szerint a szlávok hajítódárdán, pajzson és lándzsán kívül más fegyvert nem 

Leo diakónus 101-104. o. Skylitzes leírása: Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci for
rásai. Budapest, 1984. 86-89. o. 

Az alábbi feldolgozások alapján készült az összefoglalás: Hanak, Walter K.: The Infamous Svjatoslav. 
Master of Duplicity in War and Peace? In: Peace and War in Byzantium. Essays in Honor of George T. Dennis. 
Edited by Miller, Timothy S. and Nesbitt, John. Washington D. C, 1995. 138-151. o.; Stokes, A. D.: The Back
ground and Chronology of the Balkan Campaigns of Svjatoslav Igorevich. Slavonic and Eastern European 
Review 1961/62. 40. 44-57., 466-496. o.; Szaharov, A. N.: Orosz-magyar szövetségi kapcsolatok a 9-10. szá
zadban. Századok, 1986/1. 119-121. o.; Whittow, Mark: The Making of Orthodox Byzantium 610-1025. H. n., 
1996. 259-261., 294-295. o.; Franklin, S. - Shepard, J.: The Emergence of Rus' 750-1200. London and New 
York, 1996. 145-148. o.; némileg eltérő módon írja le: Stevenson, Paul: Byzantium's Balkan Frontier. A 
Political Study of the Northern Balkans, 900-1204. Cambridge, 2000. 48-51. o. 

A hadjárat időrendjéhez I. még: F. Dölger: Die Chronologie des grossen Feldzuges des Kaisers Johannes 
Tzimiskes gegen die Russen. Byzantinische Zeitschrift 1932/32 275-292. o.; H. Grégoire: La dernière 
campagne de Jean Tzimiskès contre les Russes. Byzantion 1932/12. 267-276. o.; C. Göllner. Les expeditions 
byzantines contre les Russes sous Jean Tzimiscès (970-71). Revue historique du sud-est européen 1936/13 nos. 
10-12 (octobre-décembre) 348-358. o.; P. O. Kariskovszij: O hronologii russzko-vizantijszkoj vojni pri 
Szvjatoszlave. Vizantijszkij Vretnennik 1952/5 127-138. o.; M. V. Levcsenko: Ocserki po isztorii russzko-
vizantijszkih otnosenij. Moszkva, 1956. 276-277. o.; V. T. Pasuto: Vnesnyaja politika Drevnyej Ruszi. Moszk
va, 1968.69-73.0. 

Leo diakónus 129., 136., 140. o., de nyilakat, parittyákat is használtak Szvjatoszláv emberei: uo. 125., 131.0. 
9 Uo. 132., 140. o. 
10 Uo. 

A honfoglalás kútfői. A honfoglalás ezeréves emlékére. (Szerk.: Pauler Gyula - Szilágyi Sándor) Buda
pest, 1900. 106. o. A műben fapajzs helyett „ajtópajzs" szerepel. 

Knwskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom 1/2. Magyar Őstörténeti Könyvtár 
13. Budapest, 2000. 241., 243-244., 200. o. 
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használtak, míg a ruszok fö fegyvere a kard volt.13 Ibn Fadlan szerint a ruszok bárddal, 
karddal és késsel szerelkeztek fel, kardjuk frank mintájú, széles.14 

Taktikájuk nyílt csatában az említett sűrű, pajzsfallal zárt hadrendre épült - lovasság 
híján ez volt a bizánci lovasság visszaverésének egyetlen lehetősége. Bár orosz leírások 
szerint Szvjatoszláv serege inkább félnomád csapatra emlékeztetett,15 a bizánciak szerint 
nem voltak jó lovasok és a hadjárat során csak egyszer került sor lovas harcra.16 A va-
régok inkább vízen szállított csapataik gyors rajtaütésével értek el sikereket, mint a szlá
vok vagy a bolgárok ellen,17 ha viszont lovas szövetségeseket tudtak szerezni, akkor na
gyobb területekre tudták kiterjeszteni katonai aktivitásukat.18 Lovasság híján viszont, lo
vas-gyalogos sereg ellen, csak szívós védelemben harcolva lehetett esélyük.19 

A rusz haderő tehát döntően gyalogos, törzsi harcosokból álló seregnek tekinthető, 
melynek valószínűleg csak kisebb része rendelkezett olyan felszereléssel (páncéling, vassi
sak, pajzs, lándzsa) mely a bizánci lovasság elleni nyílt csatában is biztosította volna hely
tállását. A könnyebb felszerelésű, szegényebb harcosok, mint írtuk, csak az alakzat belse
jéből vehettek részt a harcban. Bár a varégok harci szelleme jó volt,20 a lovas-gyalogos bi
zánciakkal szemben viselniük kellett egyoldalúan gyalogos harcmodoruk minden hátrá
nyát, amiképpen létszámhátrányuk, képzett és rendszeres fegyelemnek alávetett ellenfe
lükhöz képest kisebb harcértékük, valamint a vízi-szárazföldi blokád következményeit is. 

Létszámukról biztos adatot közölni aligha lehet: Skylitzes és Zonaras 970-ben Arka-
diopolisnál 300 000-re,21 Leó diakónus 971-ben 60 000-re teszi számukat.22 A hadjárat 
orosz leírása szerint csak tízezren voltak százezer görög ellen.23 Valószínűleg ez járhat a 
legközelebb az igazsághoz. 

Szvjatoszláv eredetileg, első hadjárata előtt, 1 500 font aranyat, vagyis 108 000 arany 
solidust kapott Nikephoros Phokastól. Ha a korabeli bizánci gyakorlat szerint 9 solidust 
fizetett katonánként, akkor 12 000 főnél nem lehetett nagyobb a serege, viszont ha az 
összeg egy részét (talán a harmadát, mint a kor szokása volt) megtartotta Szvjatoszláv, 
akkor még kevesebb rusz indulhatott a Balkánra.24 Viszont közben 969-ben újra feltöl
tötte csapatait és a bolgárok közül is többen mellé álltak.25 

1J Kmoskó: i. m. 1/1. 1997. 210., 212-213. o. 
Brfindsted, Johannes: A vikingek. Budapest, 1983. 239. o. 

15 PVL 84. o. 
Leo diakónus 131-132. o. 

17 Kmoskó: 1/1. 212. o.; PVL 87. o.; Leo diakónus 76. o. 
Mint a kazárok elleni hadjáraton az oguzokat vagy a besenyőket: Franklin - Shepard: i. m. 145. o.; Font 

Mária: A magyar kalandozások és a kelet-európai viking terjeszkedés. In: Nomád népvándorlások, magyar 
honfoglalás. (Szerkesztette: Felföldi Szabolcs, Sinkovics Balázs) Budapest 2001. 103. o. 

Figyelemre méltó, hogy Szvjatoszláv kíséretével lovon tért haza Kijevbe 968-ban, illetve, hogy Sveinald 
971-ben a lóháton való hazatérést javasolta és vezérétől eltérően ő haza is jutott: PVL 85., 90-91. o. 

20 Leo diakónus 139. o. szerint kudarc esetén inkább kardjukba dőltek, illetve abban hittek, hogy megölt 
ellenfelük szolgálják majd őket a túlvilágon. 

Moravcsik: i. m. 86. o.; Militärs und Höflinge im Ringen um das Kaisertum. Nach dem Geschichtswerk des 
Johannes Zonaras 969 bis 1118. Übersetzt, eingeleitet und erklärt von Erich Trapp. Graz-Wien-Köln, 1984, 33. o. 

Leo diakónus 129. o. 
23 PVL 88. o. 

Leo diakónus 63. o.; PVL 85. o.; a számítás Hanák: i. m. 141. o., 10. jegyzet. 
Leo diakónus 127. o.; Zonaras 37. o. szerint 20 000 bolgárt veretett láncra, mikor fennállt annak a lehe

tősége, hogy a hadiszerencse megváltozásával ellene fordulnak. 
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Ha meggondoljuk, hogy Nagy Kanut 1018-ban 40 hajón 2 000 harcost vitt Norvégiá
ba,26 akkor valószínűsíthető, hogy a több hetes vízi útra nem lehetett több tízezres sere
get szállítani.27 Tehát a 10 000 fő körüli létszám elfogadhatónak tűnik. 

Bizánc hadereje 

A birodalom hadigépezete a X. század közepén volt a legütőképesebb, Ioannes Kur-
kuas és Nikephoros Phokas hadjáratai során szinte ellenállhatatlan erővé kovácsolódott. 
Mindez a rendszeres kiképzésnek és gyakorlatozásnak, a szigorú fegyelemnek, a renge
teg harci tapasztalatnak és nem utolsó sorban a kiváló vezetőknek volt köszönhető. Sze
rencsére nem csak a történetírók munkáiból, hanem a korabeli, bőséges bizánci hadügyi 
irodalom termékeiből is fel tudjuk tárni a birodalom seregének felépítését és taktikáját.28 

1. Gyalogság. Nikephoros Phokas seregében a Praecepta militaria c. értekezés szerint 
12 taxiarchiába sorolták a gyalogosokat, a taxiarchia 1 000 fős egységet jelentett. Egy 
taxiarchia 400 nehézgyalogosból, 300 íjászból, 200 könnyűgyalogosból és 100 különle
ges nehézgyalogosból, úgynevezett menavlatosból (nehézlándzsásból) állt.29 

La) Nehézgyalogság. Belőlük került ki a csapatok zöme, 11 200 fő; 6 000 tarto
zott a 12 taxiarchiába (köztük a menavlatosok), a többi tartalékot képzett. Fiatal, magas, 
erős férfiak közül válogatták őket. A taxiarchia parancsnoka a taxiarches volt, alá tar
toztak a hekatontarchesek (századosok), pentekontarchesek (ötvenedesek) és a dekarchesek 
(tizedesek). Az utóbbiak vezette 10 fős egységek (dekarchia vagy kontubernia) voltak a 
gyalogság alapegységei. A dekarchiákat „rokonság és barátság alapján" állították össze, 
a táborban is közös sátorban aludtak, ez is erősítette közösségi összetartozást30. Szemé
lyes védelmükre bélelt, alkarig érő, hasított ujjú tunika szolgált, fejüket vastag nemez
sapka óvta. Fából készült és bőrrel, vagy más erős anyaggal bevont pajzsuk legalább 140 
cm magasságú volt. Fegyverzetük kardból és buzogányból, illetve hosszú (kb. 3,7-4,7 
m), erős lándzsából állt.31 

l.b) íjászok. 4 800 gyakorlott íjász tartozott a sereghez, 3 600 a taxiarchiákhoz 
1 200 pedig a könnyügyalogsághoz volt beosztva. Minden íjásznak két íja és négy íjhúrja 
volt, valamint két tegeze, 60 illetve 40 nyíllal, ezek mellé még a „császári nyilak" közül 
is kaptak még 50-t (közvetlenül a császári arzenálokból). Emellett még kard, vagy bárd 

Borosy András: Hadsereglétszámok X-XIV. században. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/4. 8. o. 
Dimitri Obolensky: The Byzantine Sources on the Scandinavians in Eastern Europe. Scando-Slavica 

1970. Supplementum 1. 155. o. szerint kedvező esetben a Kijev-Konstantinápoly út hat hétbe tellett. 
28 

A leghasznosabbak a Praecepta militaria (a továbbiakban: PM) és Nikephoros Uranos Taktikája (a to
vábbiakban: NUT) in: McGeer, Eric: Sowing the Dragon's Teeth. The Byzantine Warfare in the Tenth 
Century. Washington D. C, 1995. (a továbbiakban: McGeer: Sowing) 12-59., 88-163. o. es a De velitatione (a 
továbbiakban: DV)és a De re militari (a továbbiakban: DRM) in: Dennis, George T.: Three Byzantine Military 
Treatises. Washington D. C, 1985. 137-239., 241-335. o. 

29 PM 17. o. 
30 PM 13.0. 
31 PM 13-15. o.; McGeer: Sowing, i. m. 206. o. 
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is járt fegyverzetükhöz közelharc esetére, de parittyájuk is volt, védelmükre kisebb mé
retű pajzs szolgált. Az íjak legnagyobb hordtávolsága kb. 300 m lehetett, de hasznos lő
távolságuk ennél csekélyebb volt.32 

l.c) Könnyűgyalogság. Egy taxiarchiában 200 gerelyes, vagy parittyás szolgált, 
akiket könnyűgyalogosként alkalmaztak. Fejenként 2-3 gerely (hajítódárda), illetve (kb. 
140 cm hosszú) parittya és kisebb pajzs alkotta a fegyverzetüket. Védőfelszerelésük a 
nehézgyalogosokéhoz volt hasonló.33 

l.d) Menavlatosok. A nehézgyalogság ezen új típusa a X. század folyamán jött 
létre, nevüket fő fegyverük, a súlyos menavlion után kapták. Ez 2,7-3,6 m hosszú nyéllel 
és 35-47 cm hosszú heggyel ellátott lándzsa volt, melyet az ellenséges nehézlovasság 
feltartóztatására használtak. A lándzsanyelet növendék fák törzséből faragták. Felszere
lésük megegyezett nehézgyalogosokéval, de kisebb pajzsaik voltak. Az erősebb és bát
rabb gyalogosok közül válogatták ki őket, hiszen az ellenséges lovasok támadása esetén 
ők alkották az első sort.34 

2. Lovasság. A bizánci hadsereg legfontosabb fegyverneme volt, mely szintén sok 
változás eredményeként jutott el X. századi formájához. Háromféle lovast különböztet
hetünk meg: a könnyűlovasságot, a rendes lovasságot (a themák lovasságát), és a ne
hézlovasságot (a tagmák lovasságát).35 

2.a) A könnyűlovasság a lovasság legkisebb részét alkotta, a sereg méretétől 
függően 300 vagy 500 főből állt. Felderítőként és csatározóként használták őket; lán
dzsások vagy íjászok voltak, derékig érő pikkely-, vagy lemezpáncélt viseltek.36 

2.b) A rendes lovasságnak szintén derékig érő páncéling vagy lemezpáncél volt 
a védőfelszerelése, valamint vassisak és pajzs. Lándzsásként, vagy lovas íjászként har
coltak - a lándzsát nem lökésre, hanem döfésre, vagy vívásra használták. Közel 40 %-uk 
volt íjász; közelharcban kardot és buzogányt forgattak.37 

2.c) Nehézlovasság. A páncélos lovasság volt a X. század legjellegzetesebb bi
zánci újítása. Az arab al-Mutanabbi leírása szerint „lovakon jöttek, melyeknek, úgy tűnt, 
nincsenek lábaik" és „sisakjuk és ruhájuk vasból volt, akárcsak a kardjuk."38 A bizánci 
haderő legjobban felszerelt részét alkották. A nehézlovasok lemez-, vagy sodronypáncélt 
viseltek, mely egész testüket fedte és vassisakot, ezen kívül vastag, hosszúszárú kesz
tyűt. Sisakjuk 2-3 réteg lemezből készült, lábszárukat is páncéllal védték, arcukat lánc
páncél fedte. A lovakat is bőrpáncél, vagy nemezréteg oltalmazta, úgy, hogy csak sze
mük és orruk volt szabadon; a könnyebb mozgás érdekében a lábaknál a takarót fölhasí-

il PM 15-21, McGeer: Sowing, i. m. 207. o. 
33 PM 15., 19.0. 
34 PM 17-19. o.; NUT 93. o. 
35 A tartományi - thema-beli - és a központi gárdaegységek - tagmák - közötti eltérésekre most bővebben 

nem térek ki. 
36 PM 39-41. o. 
37 Uo.; McGeer: Sowing, i. m. 212. o. 
38 Dictionary of the Middle Ages. Editor in Chief Strayer, Joseph R. New York, 1987. Vol. 8. 653. o. 
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tották. Fegyvereik főleg közelharcra szolgáltak: vasbuzogány, kard (mindegyikből tarta
lék is), mivel a gyalogság sűrű sorainak megtörése volt a fő feladatuk. Habár az elitet 
képezték, a nehézlovasok száma nem volt túl magas - Nikephoros Phokas szerint a sereg 
létszámától függően vagy 504 fő (melyből 150 íjász), vagy 384 fő (80 íjász).39 

Bizánci taktika 

A gyalogság harci alakzata a négyszög volt, melynek oldalait 3-3 taxiarchia alkotta, 
közöttük 12 térközzel, melyek a lovasság mozgását biztosították (szükség esetén a közé
pen álló egységek összevonásával a térközök számát 8-ra csökkenthették). Ez a hadrend 
a táborok alaprajzát is megadta, ahol a térközök a kapuk helyét jelentették. A lovasság a 
négyszög belsejében állt, onnan indult támadásra, siker esetén oda vitték a foglyokat és a 
zsákmányt, vereség esetén oda húzódtak vissza. Az egységek taxiarchiánként 7 sor 
mélységben alkották a négyszög oldalait, egy sor 100 főből állt. A nehézgyalogság 2-2 
sorban elől és hátul állt, az íjászok 3 sorban középen. A könnyügyalogosokat nem ta
golták be ebbe a rendbe: feladatuk a térközök lezárása volt, ezért általában a térközök 
mögött álltak fel, vagy kivonulva az oldalról támadó ellenséggel csatároztak. A me-
navlatosok az első sor előtt felállva fogadták az ellenséges nehézlovasok rohamát: letér
deltek, nehéz lándzsáik vastagabb végét a földnek támasztották, hogy hegyük a lovak ha
sára irányuljon és így megtörjék a roham lendületét. (Ilyen esetekben a leghátsó gyalogos 
sor is előre vonult és 4 sor nehézgyalogos állt a megtámadott oldalon az alakzat elején). 

Az íjászok dolga a roham előzetes lassítása volt, de közelharc esetén kézifegyvereik
kel is beavatkoztak annak menetébe, akárcsak az oldalról támadó könnyűgyalogosok.40 

A 100 fős sorok parancsnokai, a hekatontarchesek középen álltak, a pentekontarchesek 
a két szélen, a dekarchesek valószínűleg az oszlopok elején, az alacsonyabb rangú al
tisztek pedig az oszlopok végét zárták le: a legtapasztaltabb katonák fogták közre a gya
logosokat, így biztosították a fegyelem és az alakzat megtartását. A négyszögben felállt 
gyalogságot nem fenyegette az átkarolás, vagy hátbatámadás veszélye, ezért biztosabban 
állta meg a helyét (a négyszögből a hátsó sorok nem tudtak megfutamodni!). Ez is hozzájá
rult a négyszög-alakzat alkalmazásához a csatákban, menet közben és táborozáskor egya
ránt. A gyalogságot pedig az egyszerű, de hatékony taktikára könnyen ki lehetett képezni.41 

A lovasság taktikája. A bizánciak fő ereje a lovasságukban rejlett: az egyik katonai 
értekezés szerint a hadvezérnek 5-6 000 lovason kívül csak Isten segítségére van szüksé
ge.42 Összesen közel 6 000 lovasukat három vonalban állították fel: az első vonalba há
rom egységet (középütt a nehézlovassággal), a másodikba négyet, a harmadikba ismét 

Jy PM 35-39. o.; McGeer: Sowing, i. m. 214-217. o. 
PM 15-17., 31-33. o.; McGeer, Eric: Infantry versus Cavalry. The Byzantine Response. Revue des 

Études Byzantines 1988/46. 135-145. o.; The Syntaxis Armatorum Quadrata: A Tenth-Century Tactical 
Blueprint. Revue des Études Byzantines 1992/50. 219-229. o. 

41 PM 13., 17. o.; McGeer: Sowing, 267-276. o. 
42 DV 205. o. 
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három egységet osztottak be. Az egységek 500 főből álltak és 50 fős bandonokra tago
lódtak (a bandonok voltak a lovasság legkisebb alakzatai). 100 lovas tett ki egy sort, 5 
sor képezte az alakzat mélységét; az első két sor lándzsás, a következő kettő íjász, az 
utolsó ismét lándzsás volt. Ezt az ötsoros felállást és a 3:2 arányt a létszámtól függetle
nül fenn kellett tartani.43 

A hadrend előtt nyílt rendben a felderítő-csatározó könnyűlovasság 500 lovasa haladt, 
állományában 110-120 lovas íjásszal; két kisebb, 100 fős alakzatot a szárnyakhoz cso
portosítottak: a jobbszárnyra az „átkarolókat," akik az ellenség balszárnyának oldalba 
támadását, átkarolását kapták feladatul, a balszárnyra pedig az „elhárítókat" az ellensé
ges átkarolási kísérletek visszaverésére. A harmadik vonal mögött három további 100-
100 fős egység védte a poggyászt. A vezér a második vonalban, valószínűleg középen 
állt kíséretével.44 Az első vonal támadott, a harmadik vonal alkotta az utóvédet, vagy 
szükség esetén az elsőt támogatta. A második vonalat a vezérnek minél érintetlenebbül 
kellett megtartania és lehetőleg csak az üldözésben volt kívánatos bevetnie.45 A második 
vonal egységei között jókora helyet hagytak, hogy a harmadik vonal egységei, melyek 
nyíllövésnyi távolságra következtek, könnyen előre vonulhassanak.46 

Az első vonal közepén álló nehézlovasság, a többi egységtől eltérően, soronként 4 fő
vel gyarapodó, 12 sor mélységű, csonka ékben állt hadrendbe. 504 fő esetén az első sor 
20, az utolsó sor 64 főből állt; 384 fő esetén 10, illetve 44 főből. Az első négy sor kizá
rólag buzogánnyal harcolt; az 5-12. sorban a két szélső lovas felváltva lándzsás, vagy 
kardos/buzogányos volt, középen lovas íjászok nyomultak előre. Ebből kikövetkeztet
hető a nehézlovasság támadásának elmélete: az íjászok megbontják az ellenség sorait, a 
kardosok/buzogányosok kemény fizikai összecsapásban szétverik az ellenálló gyalogsá
got, végül pedig a lándzsások és a lovas íjászok üldözik a menekülőket. A páncélos lo
vasság bevetését azonban arra az esetre kellett fenntartani, ha megtalálták az ellenséges 
vezér helyét, akinek kiiktatása azonnal eldönthette az ütközet kimenetelét. A tapasztalat 
szerint a csonka ék alakzat a hagyományos éktől eltérően könnyebben volt tartható a tá
madás irányában, még akkor is, ha az ellenség nem futott meg, hanem szilárdan állva 
várta a rohamot. Ha elég nehézlovas állt rendelkezésre, a biztonság kedvéért a harmadik 
vonalat is úgy állították föl, mint az elsőt.47 

Ha a lovasság harcba szállt az ellenséggel, a gyalogságnak továbbra is védekező 
helyzetben, négyszögben állva kellett maradnia, csak a könnyűgyalogság támogatta a lo
vasok harcát (ha a távolság nem volt túl nagy). A felderítő könnyűlovasság a támadó 
páncélos lovasok oldalát biztosította, nehogy oldaltámadással összezavarják a hadrend
jüket és ezzel megakadályozzák a roham célba érését. A nehézlovasság a támadást üge
tésben hajtotta végre, mivel így egy tömbben érte el az ellenség sorait; vágtában szétesett 
volna a harcrend.48 

JPM41.,43.o. 
44 PM 23., 25., 27., 41-45., 49. o. 
45 PM 29-35., 47-49. o. 
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A módszeres lassúsággal kibontakoztatott roham célja az volt, hogy már előre meg
törje az ellenfél harci szellemét, mert így a tényleges összecsapásban könnyebben győz
hettek (vagy esetleg már sor sem került a megütközésre, hiszen a morál összeomlása az 
ellenség megfutamodását eredményezhette).49 

A bizánciak létszáma 

Pontos létszámot nehéz adni: Zonaras szerint 971-ben 5 000 gyalogos és 4 000 lovas 
ment a császárral, Leó diakónus szerint 15 000 nehézgyalogos, 13 000 lovas és az 
Athanatoi- (= Halhatatlanok) tagma, valamint az ostrom- és hadigépeket kísérő gyalog
ság. Az orosz krónika 100 000 emberről ír, de ez nyilván túlzás. Valószínű, hogy Leó di
akónus áll a legközelebb a valósághoz (bár bizonyos nagyítás nála is előfordulhat), mivel 
a Praecepta militariában szereplő kb. 25 000 fős létszámhoz az ő számadatai illeszked
nek a leginkább, továbbá mert egy ilyen fontos hadjáratban, melyet igen szívós ellenfél
lel szemben vívtak, a két-háromszoros túlerő mindenképpen szükséges lehetett.50 

A dorostoloni hadjárat 

Ioannes Tzimiskes úgy tervezte, 300 hajót küld az Al-Dunához, hogy a vízi utat el
zárja a ruszok előtt, ugyanakkor ő maga délről előrenyomulva elfoglalja Preszlávot, a 
bolgár fővárost, majd legyőzi Szvjatoszláv seregét. Konstantinápolyból tehát Adria-
nopolisba vonult, onnan egy folyó (alighanem a Tundzsa) mentén nyomult északnak, 
majd április 12-én elérte Preszlávot. Az ottani varégok a város előtt álltak zárt hadrend
be, hosszú pajzsukkal fedezték magukat. A bizánci támadások jó ideig nem hoztak 
eredményt, végül a császár a páncélos lovasságot küldte a ruszok bal szárnya ellen, így 
törte meg végre a gyalogság ellenállását, mely a városba menekült vissza.51 

Másnap, bár a ruszok makacsul védekeztek, rohammal bevették a várost. Megtalálták 
Borisz bolgár cárt és családját, akit a császár uralkodóként üdvözölt és megígérte, hogy 
megbosszulja a bolgárok sérelmeit. (Bár ez hihetőleg kevesekre gyakorolt hatást, hiszen 
éppen a bizánciak ellen harcoltak.) Az uralkodó palotájába húzódott védők továbbra is 
ellenálltak. Az ostromló bizánci katonaság végül felgyújtotta a palotát, akkor kitörtek, 
ám csak vezérük, Svengel és kísérete tudott elmenekülni. A húsvétot a helyszínen töl
tötte a sereg, majd a császár követeket küldött Szvjatoszlávhoz, hogy felszólítsa a meg
adásra, és tovább vonult Pliszkán és Dineán át. A kijevi fejedelem dühében 300 bolgár 
előkelőt végeztetett ki; a bizánciak viszont csak kisebb összetűzésbe keveredtek a 
Dorostolonba vezető úton.52 

Mint az 965-ben az arabokkal történt Tarsosnál: Leo diakónus 59-60. o. 
Zonaras 36. o., Leo diakónus 122. o.; PVL 88. o. 
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Szvjatoszláv és a császár első csatájára a város előtt került sor április 24-én: a ruszok, 
dárdáikat előre szegezve, ismét sűrű, zárt hadrendben álltak. A bizánciak ezúttal mindkét 
szárnyukon páncélos lovasságot helyeztek el, akiket íjászok és parittyások támogattak. A 
küzdelem így is elhúzódott, csak estefelé, a császár lelkesítő szavai után tudták a pajzs
falat megbontani, akkor a ruszok rendezetlenül a falak mögé menekültek. Másnap a bi
zánciak árokkal és sánccal körbevett tábort építettek a „rómaiak szokása" szerint (a föld
sánc tetejére pajzsokat és lándzsákat helyeztek), majd megtámadták a várost, de inkább 
csak a védők ellenállását tesztelték. Délután a varégok lóháton kitörést intéztek ellenük, 
de azt a bizánci lovasság könnyen visszaverte. Még aznap megérkezett a Dunán a bizán
ci flotta is és görögtüzzel zárta el a vízi utat a ruszok elől. A következő napon a láncpán
célba öltözött ruszok újból kivonultak és pajzsfalat formáltak. Hosszas harc következett, 
ám amikor Svengel (aki Szvjatoszláv mögött a harmadik volt a rangsorban) elesett, ismét 
visszahúzódtak a falak mögé. A környező bolgár városok, köztük Konstantia, behódoltak 
a császárnak.53 

Ahogy az ostrom egyre húzódott, a bizánci ostromgépek mind komolyabb vesztesé
geket okoztak a védőknek, akik egy napon kitörtek, hogy felgyújtsák azokat. A gépeket 
őrző parancsnok, Joannes Kurkuas embereivel rájuk támadt, azonban lova felbukott, őt 
pedig megölték. Díszes felszerelése és lószerszáma miatt a ruszok azt hitték, hogy ő a 
császár, ezért nagy örömmel tértek vissza a városba, fejét pedig a falra tűzték. Másnap 
újabb támadást indítottak, ám ezúttal elesett parancsnokuk, Ikmor, így ismét visszavo
nultak Dorostolonba. A védők helyzete egyre tarthatatlanabbá vált és Szvjatoszláv hadi
tanácsában immár a harc feladását tanácsolták, hiszen tapasztalhatták, hogy a nehézlo
vassággal nem tudnak megbirkózni és a vízi út is bezárult előttük. Végül a fejedelem 
szava döntött: másnap újabb csatát vívnak és győznek, vagy meghalnak.54 

Másnap délután a varégok ismét falanxban álltak fel, lándzsát szegeztek és rendkívüli 
bátorsággal törtek a bizánciakra; sok lovat leterítettek, lovasaik a földre buktak. A harc 
forgatagában a bizánci Anemas Szvjatoszláv közelébe férkőzött, rátámadt és a nyaka és 
a válla közé sújtott. A fejedelmet megvédte láncpáncélja, támadóját viszont a megölték 
testőrei. Anemas halála - aki a bizánci sereg egyik bajnoka volt, az előző napon ő ölte 
meg Ikmort - megingatta bajtársait, hátrálni kezdtek, a ruszok pedig még erőteljesebben 
támadtak. A császár ekkor személyesen vezette rohamra kíséretét, bátorságot öntött csa
pataiba, melyek újra harcba szálltak. Egyidejűleg szélvihar támadt és a varégok arcába 
fújta a port, az újabb támadás pedig megingatta soraikat. Ezúttal azonban Bardas Skleros 
lovassága eléjük vágott, így a falak előtt olyan tolongás keletkezett, hogy sokakat elta
postak. A menekülők nagy veszteségeket szenvedtek, a sebesült Szvjatoszláv is csak a 
leszálló éjszaka sötétjének köszönhette megmenekülését.55 

Egy másik bizánci leírás szerint a harc ismét döntetlenül hullámzott, de a császár fel
ismerte, hogy a szűkös terepen a ruszok jobb helyzetben vannak, ezért csapatait óvatos 
tempóban, rendezetten nyílt terepre vonta vissza. Ezt látva a varégok úgy vélték, hogy 
megfutamodnak és utánuk vetették magukat. A bizánciak a megfelelő terepen visszafor-

Leo diakónus 129-33. o.; Zonaras 37. o. 
Leo diakónus 135-39. o.; Zonaras 37-38. o. 
Leo diakónus 139-142. o., szerinte a csata napja július 24. 
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dúltak és a harc újból fellángolt, Bardas Skierost pedig a császár elküldte, hogy zárja el a 
városba vezető utat. A szélvihar idején isteni segítséggel (Szent Theodoros beavatkozá
sával) futamították meg a barbárokat, akik viszont nem tudtak a városba jutni, így ren
getegen elestek, a túlélők pedig mindannyian sebesültek voltak.56 Szvjatoszláv másnap 
békét kért, ezzel a háború véget ért. 

A hadjárat néhány részletének elemzése 

A hadjárat során három nagy ütközetre került sor, egyre Preszlávnál, s mint láttuk, 
kettőre Dorostolonnál, a többi inkább csak összecsapásnak, kitörésnek nevezhető 
(Szvjatoszlávot nem említik egyiknél sem). A ruszok mindvégig gyalogosan küzdöttek, 
csak az első kitörési kísérletnél került sor lovas harcra, ám jellemző, hogy a forrás szük
ségesnek ítéli abban való gyakorlatlanságuk említését. A bizánciak viszont leginkább lo
vasságuk erejében bíztak, a gyalogságot nem is említik a harcokban, bár szinte bizonyos, 
hogy - az előírásoknak megfelelően - a közelben tartózkodott. Figyelemre méltó, hogy 
Svengel elestével kapcsolatban nem tartották szükségesnek, hogy feljegyezzék, ki vég
zett vele (nem úgy, mint Ikmor esetében Anemas nevét), ez azt valószínűsíti, hogy a 
gyalogság tömegéből érte halálos szúrás.57 

A varég gyalogság mindazonáltal komoly ellenfélnek bizonyult: a rendes lovasság 
támadásait, mint az ütközetek elhúzódásáról szóló leírások mutatják, vissza tudták verni. 
Az utolsó dorostoloni csatában a nem páncélozott lovasságot könnyen visszavetették, az 
pedig nem tudta megbontani a zárt hadrendet.58 A lovasok számára hátasuk pusztulása 
végzetes lehetett, mint Ioannes Kurkuas, vagy Anemas példája mutatja.59 Ha a bizánciak 
meg akarták bontani a hadrendet, akkor vagy a páncélos lovasságot kellett - lehetőleg 
oldaltámadásban - bevetniük, vagy mozgásra kellett bírniuk az ellenséget, hogy magától 
fellazuljanak sorai. 

A bizánci hadvezetés természetesen tudta is ezt és így sikerült eredményt elérnie: 
Preszlávnál a nehézlovasságnak a varégok balszárnya ellen intézett rohama hozta meg a 
győzelmet (látható, hogy szükség esetén a hadrendet könnyen módosíthatták: nem közé
pen, hanem az egyik szárnyon vetették be őket).60 Az első dorostoloni csatában hasonló
an jártak el, de ezúttal mindkét szárnyon páncélos lovasság támadott - valószínű, hogy 
eleve is többet hoztak erre a hadjáratra, mint az értekezések előírják - , mögülük íjászok 
és parittyások puhították a gyalogság sorait.61 A második dorostoloni csatában pedig a 
támadásba lendülő ruszok elleni, újult erővel végrehajtott támadás hozta meg a győzel-

Zonaras 38-39. o., szerinte július 21. volt a csata napja. 
57 

Leo diakónus 132., 136. o. 
Leo diakónus 140. o. A 970-es arkadiopolisi csata utáni megjegyzés, hogy a bizánci lovak jelentős ré

szével lándzsaszúrás végzett, azt mutatja, hogy itt is szívós rusz gyalogsággal kellett megküzdeni, bár a forrás 
szövege nem említi: uo. 104. o. 

9 Uo. 136., 140. o., vagy fordított esetben Konstantinos Skleros párbaja Arkadiopolisnál: uo. 103. o. 
60 Uo. 123-124.0. 
61 Uo. 129.0. 
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met.62 Az isteni beavatkozástól eltekintve ez már elég volt a győzelemhez: Szvjatoszláv 
hadrendje a támadásban valószínűleg fellazult, ugyanakkor túlságosan eltávolodott a 
biztonságot nyújtó falaktól, így az üldözés és a kitört pánik miatt a ruszok rendkívül sú
lyos veszteségeket szenvedtek. Úgy tűnik, a többi összecsapás a falak közelében zajlott 
le és vereség után is viszonylag könnyen visszatérhettek azok mögé. A rusz kitörések a 
tábor és az ostromgépek irányába történhettek, ami nem lehetett túl nagy távolság: szük
ség esetén gyorsan oda kellett érniük a táborból védelmükre kivonuló katonáknak.63 

Hogy a bizánciak tudatosan törekedtek-e arra, hogy a falaktól távolabb csapjanak össze el
lenfelükkel, vagy csak a kínálkozó lehetőséget használták ki, nem derül ki a forrásokból. 

A veszteségeket, akárcsak a tényleges létszámokat, nem lehet pontosan meghatározni. 
A ruszoknál hatalmas számokat adnak meg a bizánciak: Preszlávnál a csatában 8 500-an, 
a kitörésnél közel 7 000-en estek el; az utolsó csatában 15 500-an.64 A 60 000-ből csak 
22 000-en maradtak életben.65 Ezek az adatok a pontos számokra talán nem, de a veszte
ségarányokra nézve igazak lehetnek, vagyis a három hónapos ostrom és több ütközet so
rán Szvjatoszláv seregének nagyobb része elpusztult. A bizánciak veszteségeiről még 
kevésbé tudunk képet alkotni: Arkadiopolisnál csak 55 halottat, de sok sebesültet említe
nek, az utolsó dorostoloni csata után pedig 350 elesettet és rengeteg sebesültet.66 E szá
mok valószínűleg csak a lovasság veszteségeire vonatkoznak, a gyalogságot aligha em
lítik (a korabeli történetírók általában „vakok" a gyalogosokra). Az bizonyos, hogy a 
jobban páncélozott bizánciaknak több esélyük volt arra, hogy a közelharcot sebesülések
kel ússzák meg, kevésbé védett ellenfeleikkel viszont annál csúnyábban bánhattak el.67 

A harcok során a szemben álló felek moráljába, a vezérek képességeibe is betekintést 
nyerhetünk. Ioannes Tzimiskes az előrenyomulás során figyelmet fordított arra, hogy 
megfelelő helyen, víz közelében pihentesse embereit.68 Serege Preszláv előtti váratlan 
megjelenését harsonák, dobok hangja, fegyverzaj tette még megdöbbentővé - ezzel is 
lelki nyomást gyakorolva az ellenfélre. Az első dorostoloni csata elhúzódását a két fél 
büszkesége is magyarázza: a ruszok nem akarták megtörni addigi győzelmeik sorát, a bi
zánciak viszont azt tekintették volna szégyennek, ha alulmaradnak egy gyalogosan har
coló néppel szemben69 - ez mellesleg megint a lovasság-központú szemléletet mutatja. 

Leó diakónus megkülönbözteti az üvöltöző barbárok vad rohamát a bizánciak begya
korlott és a hadművészeti szabályoknak megfelelő harcától.70 A győzelem után a császár 
előléptetésekkel és lakomával jutalmazta katonáit, ami nyilván segítette a harci szellem 
fenntartását. 

Leo diakónus 140-141. o.; Zonaras 39. o. 
DRM 307. o. szerint a tábor az ostromlott erődtől két nyíllövésnyi, vagy nagyobb távolságra legyen. 
Leo diakónus 124., 127., 142. o. 
Uo. 143. o. 
Uo. 104., 142. o. 
Theodoros Lalakon buzogányával, vagy Anemas Ikmorral, uo. 132-133., 136-137. o. 
Leo diakónus 123. o. 
Uo. 129. o. 
Uo. 129-130. o. 
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A fegyelem fontosságát mutatja Ioannes Kurkuas esete, aki közvetlenül ebéd után, 
álmosan és ittasan szállt szembe a varégokkal: oda is veszett.71 Még lényegesebb egy 
másik történet, mely szerint Szvjatoszláv 2 000 embere egy sötét, viharos éjjelen csóna
kokon kisurrant a városból, hogy élelmet gyűjtsön, majd rajtaütöttek a lovakat itató bi
zánci segéderőkön és sértetlenül visszatértek. A császár haragjában halálbüntetéssel fe
nyegette meg a nem kellően éber flottaparancsnokot, ha az eset megismétlődne.72 Ez azt 
mutatja, hogy Ioannes Tzimiskes elhúzódó ostromra számított, melyben a védők ki-
éheztetése volt a lényeg, nem a csaták; viszont, ha a várost nem tudják teljesen elszige
telni, a hadjárat szükségtelenül elhúzódik. Ráadásul az éberség hiánya miatt a ruszok 
akár megszökhettek, vagy váratlanul teljes számban megtámadhatták volna a tábort. 

A bizánciak blokádja és az eredménytelen harcok, mint az utolsó csata előtti hadita
nácsban elhangzott véleményekből kitűnik, lassan felőrölték a ruszok kitartását. 
Szvjatoszláv azonban nem adta fel és inkább a halált választotta volna, mint a veresé
get.73 Az utolsó csatában a császár személyes beavatkozása fordította meg a hadiszeren
csét - ez egyszerre mutatja a vezéri példaadás fontosságát és a tartalék erők helyes fel
használását.74 Az nem világos, hogy Szvjatoszláv megsebesülése közrejátszott-e a vere
ségben - lehetséges, hogy emiatt nem tudta kézben tartani embereit és ezért törtek annyi
ra előre, hogy aztán a bizánci lovasság elvágta őket a várostól. Ugyanakkor a rendezett 
visszavonulás a szélesebb terepre a bizánci csapatok fegyelmezettségeit és nagyobb 
mozgékonyságát bizonyítja.75 

A ruszok szívós és kemény harcosok voltak, de végül elkerülhetetlen volt, hogy alul
maradjanak a nagyobb létszámú, jobban felszerelt, fegyelmezett és jól kiképzett bizánci
akkal szemben. Számukra az egész hadjárat lényegében két vár(os)védelemből állt, me
lyeket szövetségeseik híján, Kijevtől elvágva, nem nyerhettek meg. így is makacsul har
coltak azonban, amivel valószínűleg hozzájárultak ahhoz, hogy a bizánciak végül az is
teni beavatkozásnak tulajdonították győzelmüket - ami mellesleg Ioannes Tzimiskesnek 
is a kezére játszott belpolitikailag kényes helyzetének legitimálásában.76 

A hadjárat története azonban nem teljes, néhány kérdés továbbra is megválaszolatlan. 
Hogyan juthatott át például Ioannes Tzimiskes ellenállás nélkül a Balkán-hegység szoro
sain, melyeket a bolgárok mindig őriztek? Több válasz is lehetséges: talán a ruszok a 
bolgár ellenállás miatt nem tudtak oda is csapatokat küldeni, vagy a Nagyhéten nem 

Leo diakónus 136. o. 
72 

Zonaras 38. o. 
73 

A PVL 88. oldalon leírt beszéd inkább ide illik: „ahol a fejem lehull, onnan törődjetek magatokkal." Erre 
harcosai válasza: „Ahol a te fejed lehull, oda kerül a miénk is!" 

74 Amint a PM 4145. o. előírja. 
Nyilván nem véletlen, hogy többször említik a bizánci csapatok rendszeres gyakorlását: Leo diakónus 

104., 117. o.;PM13.,45. o. 
A hadjárat elemzése McGrath, Stamatina: The Battles of Dorostolon (971). Rhetoric and Reality. In: 

Peace and War in Byzantium. H. n., 1995. 152-164. o.; Whittow, M.: The making of... 259-261., 294-296. o.; 
Runciman, S.: A History of the First Bulgarian Empire. London, 1930. 208-213. o.; Finlay, G.: A History of 
Greece from Its Conquest by the Romans to the Present Time B.C. 146. to A.D. 1864. Vol. II. The Byzantine 
Empire. Oxford, 1877. 347-349. o. alapján. Továbbá bolgárul: D. Angelov - Sz. Kasev - B. Csolpanov: Bolgar-
szka voenna isztorija. Szofija, 1989. 19-29. o.; V. Zlatarszki: Isztorija na bolgarszkata drzsava prez szrednite 
veková 1/2. Szofija, 1994. 600-632. o.; valamint a ma is gyakran használt: G. Schlumberger: L'épopée byzan
tine à la fin du dixième siècle. Paris, 1896.1. vol. 132-148. o. 
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számítottak támadásra,77 esetleg a császár béketárgyalásokkal tévesztette meg Szvjato-
szlávot.78 Hogy a Szvjatoszláv által összekovácsolt koalíció magyar és besenyő résztvevőit 
miként választották le, szintén nem világos - bár valószínű, hogy a bizánci diplomácia az 
arkadiopolisi vereség után komoly (bizonyosan anyagi) lépéseket tett, legalábbis a bese
nyők irányában.79 

Perejaszlaveccel kapcsolatban is furcsa a csend. Szvjatoszláv birodalmának választott 
székhelye a Duna torkolatánál fekszik, így a Kijev felé vezető út fontos állomása volt. 
Aligha hihető, hogy a ruszok őrizetlenül hagyták, viszont nem említik, hogy a bizánciak 
elfoglalták volna, bár a flottának út közben el kellett haladnia mellette.80 

Ami még nem világos, az Kalokyras sorsa, illetve az, hogy Ioannes Tzimiskes ellen
felei - a Phokas-család - kapcsolatban álltak-e a ruszokkal: 970-ben Arkadiopolis után 
Bardas Phokas lázadása miatt szakadtak meg a hadműveletek, az 97l-es hadjárat alatt 
pedig, szökése után, a császárvárosban, Leon Phokas próbált fellépni az új uralkodó el
len.81 Lehetséges, hogy Kalokyras csupán a kijevi fejedelem bábja volt, és csak az ellen
felek megosztására szolgált; hogy bármi módon támogatni próbálta volna annak terveit a 
trón megszerzésére, nem írják a források. 

Valószínű, hogy a dorostoloni hadjárat - illetve az egész rusz-bizánci háború - nem 
csak a csatatéren zajlott, hanem szélesebb körű (bel- és külpolitikai) aktivitással járt 
együtt, amelynek részleteit azonban, írásos adatok híján, már nem lehet rekonstruálni. 

A hadjárat következményei 

A békekötés gyorsan megtörtént: Szvjatoszláv kiürítette Dorostolont és Bulgáriát, át
adta a foglyokat és ígéretet tett, hogy nem támad többé sem Bulgáriára, sem a bizánci te
rületre, külön megemlítve Chersont a Krímben. Ioannes Tzimiskes hozzájárult a ruszok 
zavartalan visszatérésének biztosításához és a rendes kereskedelmi kapcsolatok felújítá
sához, valamint a túlélőknek fejenként 2 véka gabonát juttatott.82 A kijevi fejedelem 
azonban a hazaúton, a Dnyeper zúgóinál, besenyő támadás áldozata lett. Ez a Kijevi 
Rusz számára zavaros éveket hozott, majd az állammá szerveződés kezdetét jelentette -

Runciman: i. m. 208. o. 
7 Stokes: i. m. 493. o., ezt valószínűsíti a PVL 87-89. o. szövege is, mely a harcok helyett nagyrészt tár

gyalásokról, ajándékok küldéséről ír, a túlélő varégok talán erre emlékeztek inkább vissza, továbbá a császár 
adrianopolisi beszéde, melyben előbb Preszláv bevételét, aztán az ellenség könnyű leverését ígéri: Leo diakó
nus 121. o. 

Furcsa ugyanis, hogy Szvjatoszlávot a visszaúton ők ölték meg: Leo diakónus 144. o.; PVL 90. o. 
Érdekes a PVL 89. o. adata: Szvjatoszláv Konstantinápoly alól ide tért vissza, miután a görögök még az 

elesettek részét is kifizették; már Kijevbe akar indulni, de előbb békét köt a császárral, aki Szilisztrában -
Dorostolonban - volt akkor. Talán csakugyan megtévesztették a bizánciak a tárgyalásokkal és már hazatérőben 
volt, csak Svengelt és különítményét akarta hátrahagyni Borisz cár ellenőrzésére? Perejaszlavec helyét az 
utóbbi kutatások a Duna-torkolat Szent-György-ága melletti Nufärul-nál jelölik meg. Stevenson: i.m. 56-57. o. 

81 Leo diakónus 105-108,, 133-35. o. 
Leo diakónus 142-143. o.; PVL 89-90. o. Az utóbbinál leírt békefeltételek egyébként eléggé eltérnek at

tól, amit egy állítólagos győztes vállalna, pedig ez a változat Szvjatoszlávot tekinti annak. 
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Dorostolon e tekintetben hasonló a magyar kalandozások lezárásához: „az orosz törté
nelem Lech-mezeje."83 

Bizánc számára a győzelem eredménye jelentősnek mondható: lemondatták I. Borisz 
cárt, Bulgáriát betagolták a birodalomba, az északról fenyegető veszélyt elhárították. 
Régi balkáni ellenfelük kiiktatásával helyreállították a dunai határt, mely 680 óra elve
szett a birodalom számára. Ioannes Tzimiskes győzelme végleg legitimálta hatalmát, a 
Phokas-család többé nem jelentett veszélyt a trónjára. A 969 óra szünetelő keleti hadjá
ratok újra megindultak, 975-re a császár Szíriáig és Palesztináig nyomult előre. 

Ami a mellékszereplőket illeti: Bulgária elvesztette függetlenségét és csak a császár 
halála (976) után tudta azt visszaszerezni, akkor is csupán ideiglenesen. Az arkadiopolisi 
vereség után a magyarok felhagytak a déli kalandozó hadjáratokkal, sőt a gyors bizánci 
terjeszkedés keltette félelem hatására nyugat felé kezdtek tájékozódni (955 után német 
részről nem történt előrenyomulás a magyar szállásterület felé). Ezzel megtették a kezdő 
lépéseket a kereszténység felvétele és az államalapítás felé.84 

Márton Tősér 

THE DOROSTOLON CAMPAIGN OF 971 

Summary 

The deterioration of the relations between Byzantium and Bulgaria led to a conflict in the sec
ond half of the 960s that created an unexpected situation for both parties. It was primarily due to 
Prince Svjatoslav of Kiev who, after his former victories in the East, gladly accepted the offer of 
Nikephoros Phokas II and led his army to the Balkans. There he endeavoured to durably settle 
down, which was lest appropriate for Byzantine interests. This conflict of interests had developed 
into the Russian-Byzantine war of 969-971, which severely tried the armed forces of the empire, 
since they could not immediately march up the proper powers to face Svjatoslav's Russian-
Bulgarian-Pecheneg-Hungarian coalition. The situation was complicated by the change of the ruler 
in Constantinople: Ioannes Tzimiskes succeeded Nikephoros II in 969. With the application of 
diplomatic and military measures, the new sovereign tided over 970, then led his forces to the 
North in the spring of 971 to square accounts with Svjatoslav. 

The study compares the strength of the opposing armies, from the point of view of equipment, 
tactics and effective force, and also deals with Byzantine military literature on the subject. This is 
followed by the description of the campaign's events. The attack in April aimed at paralysing the 
Russians. After the capture of Presláv the Bulgarian support fell behind. Then at Dorostolon Svja
toslav's forces were blockaded on land and at sea. Although the Russians were fighting persis
tently, they were eventually forced to surrender and make peace in June 971. This outcome was in
evitable, as Byzantine superiority in strength, qualification and military technologies put Russians in 

Ihor Sevčenko: Ukraine between East and West. Toronto, 1996. 48. o. A magyar és rusz „kalandozások
ról" legutóbb Font Mária: i. m. 97-103. o. 

Makk Ferenc: A bizánci fenyegetés árnyékában. Géza fejedelem politikai-vallási választása. Hadtörté
nelmi Közlemények 2001/1. 130-138. o. szerint nem csak Bulgária keleti részét, hanem az egészet megszállták 
a bizánciak. A cári család félreállítása és a bolgár uralkodó réteg súlyos személyi veszteségei - Szvjatoszláv 
300 előkelőt végeztetett ki: Leo diakónus 128. o. - következtében ez könnyen lehetséges, hiszen ki szervezte 
volna az ellenállást? 
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a hopeless situation from the beginning. This argument is fortified by the fact that the essential story 
of the campaign is that of two sieges: a shorter one at Presláv and a protracted one at Dorostolon. 

Certain details of the campaign, like the consequences of differences in equipment and the mo
tivation of the opponents, are also being analysed in the study. The author tries to provide answers 
to ambiguous questions, left open by the sources. 

Finally, consequences of the campaign are being mentioned. For the Principality of Kiev, the 
defeat meant the beginning of a new era, the opening of the road leading towards Christianity and 
the foundation of a state. Byzantium conquered Bulgaria and re-established her border by the Da
nube, having been lost for the empire since 680. After the defeat at Arkadiopolis, Hungarians 
quitted their raids to the South and, as a consequence of their shock over the unexpected occupa
tion of Bulgaria, they began to orientate towards the West, thus offering ground to Christianity and 
the foundation of the kingdom, which was soon to follow. 

Márton Tősér 

LA CAMPAGNE DE DOROSTOLON, 971 

Résumé 

La détérioration des relations entre Byzance et la Bulgarie dans la deuxième moitié des années 
960 a mené à un conflit créant une situation inattendue pour les deux parties. C'était surtout dû à 
Sviatoslav, duc de Kiev, qui - après ses victoires à l'Est - a profité avec plaisir de la proposition 
de Nikephoros Phokas II pour conduire son armée sur les Balkans. Cependant, une fois sur place, 
il cherchait à s'y installer de manière durable, ce qui allait à l'encontre des intérêts de Byzance. 
C'est ce conflit d'intérêts qui a engendré la guerre russo-byzantine (969-71). Celle-ci représentait 
une épreuve importante pour l'empire n'étant pas tout de suite en mesure d'opposer des forces 
adéquates à la coalition des Russes, des Bulgares, des Petchenègues et des Hongrois. La situation 
est devenue encore plus compliquée par le changement d'empereur à Constantinople: Nikephoros 
II fut remplacé par Ioannes Tzimiskes (969). En 970, le nouvel empereur a réussi à tenir, grâce à 
l'application des moyens diplomatiques et militaires (970, Arkadiopolis), puis au printemps 971, il 
a lancé son armée vers le Nord afin de battre Sviatoslav. 

Ensuite, l'étude compare les forces armées des parties opposées du point de vue de leur 
équipement, de leur tactique et effectif, et dans le cas des Byzantins elle parle aussi de leur 
littérature militaire relative aux événements. Après vient la description des événements de la 
campagne: l'offensive d'avril visait à paralyser les Russes. A la suite de la prise de Presláv, le 
soutien bulgare a cessé, puis à Dorostolon l'armée de Sviatoslav a subi un blocus terrestre et 
maritime. Bien que les Russes aient combattu avec persévérance, ils ont fini par capituler en juillet 
971 et conclure la paix. Cette issue était inévitable, puisque la supériorité des effectifs des 
Byzantins, ainsi que leur niveau de préparation et leur technique militaire avancée n'ont laissé, dès 
le départ, aucune chance aux Russes. Ceci est bien illustré par le fait que la campagne est, au fond, 
l'histoire de deux sièges : d'abord un court à Presláv, puis un autre plus prolongé à Dorostolon. 

Dans la partie suivante sont analysés certains détails de la campagne, notamment les 
conséquences des différences dans l'équipement et les motivations des adversaires. L'étude tente 
d'apporter des réponses aussi à des questions restées ambiguës dans les sources. 

Pour finir, il est question des conséquences de la campagne: avec la défaite, Kiev a pris le che
min vers la christianisation et la fondation de l'État (c'est pour cela que Dorostolon peut être 
considéré comme „le champ Lech de l'histoire russe"). Byzance a conquis la Bulgarie et rétabli la 
frontière danubienne perdue pour l'empire depuis 680. Après la défaite à Arkadiopolis, les Hong
rois ont cessé de s'aventurer dans le Sud, puis sous l'effet du choc provoqué par l'occupation-
surprise de la Bulgarie, ils ont commencé à s'orienter vers l'Ouest. Ainsi les travaux de 
christianisation et de fondation de l'État ont bientôt débuté là aussi. 
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Márton Tősér 

DER FELDZUG VON DOROSTOLON, 971 

Resümee 

Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Byzanz und Bulgarien führte in der zweiten 
Hälfte der 960er Jahre zu einem Konflikt, der für beide Seiten eine unerwartete Situation schuf. 
Dies war hauptsächlich dem Fürsten von Kiew, Swjatoslaw zu verdanken, der nach seinen 
früheren östlichen Siegen das Angebot von Nikephoros Phokas II. mit Freude angenommen hatte 
und sein Heer auf den Balkan führte. Hier versuchte er sich jedoch längerfristig einzurichten, was 
den byzantinischen Interessen nunmehr nicht im geringsten entsprach. Aus diesem Interes-
senskonflikt erwuchs der Krieg zwischen Russ und Byzanz (969-71), der die bewaffneten Kräfte 
des Reichs auf eine ernsthafte Probe stellte, weil sie gegen die russisch-bulgarisch-petschenegisch-
ungarische Koalition von Swjatoslaw nicht gleich mit entsprechenden Kräften aufmarschieren 
konnten. Die Situation wurde durch den Herrschaftswechsel von Konstantinopel nur erschwert: 
Nikephoros II. wurde von lonnes Tzimiskes abgelöst (969). Der neue Herrscher überstand das Jahr 
970 mit der Anwendung diplomatischer und militärischer Mittel (970, Arkadiopolis), und im 
Frühjahr 971 zog er mit seinem Heer Richtung Norden, um mit Swjatoslaw abzurechnen. 

Die Studie vergleicht im Anschluss die Streitkraft der, sich gegenüberstehenden Parteien nach 
Ausrüstung, Taktik und Stärke, und behandelt im Falle der Byzantiner auch den betreffenden Teil 
ihrer Militärliteratur. Es folgt die Beschreibung der Feldzugsereignisse: der Angriff vom April 
hatte die Lähmung der Russen zum Ziel. Nach der Eroberung von Preslaw blieb die bulgarische 
Unterstützung aus. Schließlich wurde bei Dorostolon das Heer von Swjatoslaw zu Land und zu 
Wasser unter Blockade gestellt. Die Russen kämpften zwar ausdauernd, doch mussten sie 
letztendlich im Juli 971 kapitulieren und schlössen Frieden. Dieses Ende war unausweichlich, 
zumal die Überlegenheit der Byzantiner bezüglich der Stärke, ihre bessere Ausbildung und ihre 
fortgeschrittene Kriegstechnik die Russen von Beginn an in eine hoffnungslose Lage versetzte. 
Dies beweist auch die Tatsache, dass der Feldzug im Grunde genommen die Geschichte zweier 
Belagerungen ist: zunächst eine kurze bei Preslaw, dann eine, sich hinziehende bei Dorostolon. 

Im folgenden Abschnitt werden einzelne Details des Feldzuges analysiert, zum Beispiel die 
Konsequenzen der unterschiedlichen Ausrüstung, oder die Motivationen der Gegner. Die Studie 
versucht auch, einzelne, aufgrund der Quellen nicht eindeutige Fragen zu beantworten. 

Zum Abschluss werden die Konsequenzen des Feldzugs behandelt: die Niederlage bedeutete 
für den Russ von Kiew den Beginn des Weges zur Annahme des christlichen Glaubens und zur 
Staatsgründung (deshalb kann Dorostolon als „das Lech-Feld der russischen Geschichte" 
bezeichnet werden). Byzanz eroberte Bulgarien und stellte die Grenze der Donau wieder her, die 
für das Reich seit 680 als verloren galt. Die Magyaren gaben nach der Niederlage von 
Arkadiopolis auch ihre südlichen Abenteuer auf, und orientierten sich - unter der verblüffenden 
Wirkung, die die unerwartete Besetzung Bulgariens auf sie ausgeübt hatte - allmählich nach 
Westen, sodass auch hier das Werk der Christianisierung und Staatsgründung bald begann. 

Мартом Тёжер 

ДОРОСТОЛОНСКАЯ КАМПАНИЯ 971 ГОДА 

Резюме 

Ухудшение отношений между Византией и Болгарией во второй половине 960-х годов 
привело к такому конфликту, который создал ситуацию, непредвиденную для обеих сторон. 
Это случилось главным образом благодаря киевскому князю Святославу, который после 
своих более ранних побед на Востоке с радостью принял предложение Никифороса Фокаса 
II и направил свою армию на Балканы. Здесь же он старался основаться на долгое время, 
что никак не соответствовало интересам Византии. Из этого столкновения интересов вырос
ла русско-византийская война (969-971), которая поставила перед серьезным испытанием 
вооруженные силы империи, так как византийцы не смогли выдвинуть соответствующие 

— 351 — 



силы против возглавляемой Святославом коалиции русов, болгар, печенегов и венгров. 
Обстановка усложнялась также и в результате смены властителей в Константинополе: на 
трон вместо Никифороса Фокаса II в 969 году вступил Иоаннес Тцимискес. Применяя ди
пломатические и военные средства (970 г., Аркадиополис) новый властитель Византии как-
то продержался в 970 году, но весной 971 года выступил со своей армией на север, чтобы 
разделаться со Святославом. 

После такого вступления статья дает сопоставительный анализ вооруженных сил противо
стоящих сторон в отношении военного снаряжения, применяемой тактики и численного 
состава. В отношении византийцев исследователь приводит соответствующие части касаю
щейся их военной специальной литературы. Вслед за этим следует описание событий воен
ной кампании, Наступление в апреле ставило целью парализовать армию русов. После взя
тия Преслава болгарская поддержка не состоялась. Затем возле Доростолона армия Свя
тослава была блокирована на суше и на воде. Хотя русичи стойко сражались, но в июле 971 
года они вынуждены были капитулировать и заключить мир. Такое окончание военного 
противостояния было неизбежным, ибо превосходство византийцев в численном составе, их 
более лучшая боевая подготовка и развитая военная техника с самого начала поставила 
русичей в безнадежное положение. Это подтверждает и тот факт, что военная кампания по 
сути дела явилась историей двух осад, сначала кратковременная осада Преславля, и затем 
затянувшаяся осада у Доростолона. 

Автор статьи дает анализ отдельных деталей кампании, например, поледствий неравного 
по качеству снаряжения вооруженных сил и мотивации противостоявших сторон. Автор 
старается на основании источников дать ответ также и на отдельные вопросы, которые не 
всегда являются однозначными. 

В заключение статьи речь идет о последствиях военной кампании: поражение русов при
вело к тому, что Киевская Русь приняла христианство, что явилось началом пути к установ
лению государства (поэтому Доростолон может быть назван „полем Леха русской исто
рии"). Византия покорила Болгарию и восстановила свою границу по Дунаю, которая с 680 
года была утрачена Византийской империей. Венгры после поражения при Аркадиополисе 
прекратили свои военные авантюры на юге, затем под воздействием ошеломления, причи
ненного неожиданной оккупацией Болгарии, начали ориентироваться на запад, благодаря 
чему принятие христианства и учреждение государства вскоре началось и здесь. 
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SUDÁR BALÁZS 

„GÖRÖSGÁL OSTROMA" 1555-BEN ÉS A HÓDOLTSÁGI 
TÖRÖK EPIKUS KÖLTÉSZET 

1555 októberében a szigetvári vitézek rajtütöttek a közeli Görösgál palánkján. A tör
ténetileg jelentéktelen, egynapos kaland azonban a törökök számára emlékezetes maradt: 
a harc közben csoda történt. Az egyik vértanúvá lett görösgáli vitéz legyőzője után ve
tette magát, s visszaszerezte tőle levágott fejét, amelyet az szokás szerint haza akart vin
ni, hogy Sziget előtt lándzsára tűzze önnön maga s a szigetiek nagyobb dicsőségére. A 
történteket a palánk kádija, az események aktív részese egy elbeszélő költeményben írta 
meg, amelyet Ibrahim Pecsevi őrzött meg krónikájában.1 

A kutatók hamar felfigyeltek a különös elbeszélésre. Először a jeles osztrák orienta
lista, Hammer-Purgstall értékelte2 és tette közzé német verses fordításban,3 majd Markus 
Köhbach és Ahmed Yaçar Ocak dolgozta fel hagiográfíai szempontból.4 E tanulmány 
szerzőjét azonban nem a fejvitel legendája késztette írásra. Sokkal inkább arra volt kí
váncsi, hogy a legenda magja, amelyet sokan történeti tényként kezelnek,5 mennyire te
kinthető valóságosnak. Másrészt az érdekelte, hogy maga a mü milyen helyet foglal el a 
hódoltság irodalomtörténetében. 

Történeti vonatkozások 

A görösgáli hősök históriájának értékeléséhez először a történelmi háttérrel, Tojgun 
pasa 1555-ös hadjáratával kell megismerkednünk. Elemzésünk szempontjából elsősor
ban a hadjárat időrendje érdekes, a további részletek tárgyalásától - már csak jelentős 
feldolgozottságuk miatt is - eltekintünk.6 

A budai pasa már az év tavaszán hadjáratot tervezett - izgalomban tartva ezzel a ma
gyar végvári kapitányokat -, de a csapás irányát sokáig nem döntötte el.7 Augusztus elején 
mindenesetre már gyűlt a sereg Budán,8 ám a csapatok csak a hónap végén indultak meg 

1 Peçevi 1283/1866.1, k. 355-363. o. 
2 Hammer-Purgstall 1828. II. k. 356. o. 
3 Hammer-Purgstall 1837. III. k. 479-483. o. 
4 Köhbach 1987. 42. o.; Ocak 1989. 24-26. o. 
5 Sugár 1976. 76-77. o.; Somogy Vármegye 444. o.; Köhbach 1987. 42. o.; Németh 1903. 126. o. 

Kaposvár ostromáról: Szakoly 1975. 101-108. o. A fonyódi hadmozdulatról: Hóvári 1985. Szigetvár ost
romáról: Németh 1903. 124-125. o. és Sugár 1976.72-79. o. 

A pasa Várad ostromát fontolgatta, Arszlán Pápa ellen indult volna, Dervis bég pedig Sziget ellen. Takaró 
Mihály információja Nizám csausztól. 1555. VI. 3. Takáts 1915. II. k. 183. o. Meznyánszki János palotai ka
pitányjelentése (1555. IX. 2.) Uo. 

Busbeck a Portáról visszatérőben VIII. 4-én látta a gyülekező hadakat: Busbecq 1968. 72. o. Megerősíti 
ezt Kerecsényi László VIII. 9-én Bécsbe küldött levele, amelyben arról tudósít, hogy 12 szandzsák hadinépe 
gyülekezik Budán. Timár 1989. 179. o. 
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Koppányon át Kaposvár felé.9 Az erősséget szeptember 7-én zárták körül, és legkésőbb 20-
án bevették.10 Valószínűleg kisebb egységek már az ostrom során megszállták, illetve fel
perzselték az üresen hagyott Korotnát, Bajomot és Mérőt.11 A fősereg rövid pihenő és ta
nakodás után szeptember 23-án indult Babócsa ellen,12 a 24-én vagy 25-én kezdődő ostrom 
hat napig tartott.13 Ezután Tojgun Sziget ellen fordult, 4-én ért az erősség alá,14 de 9-én fel
hagyott a várvívással, és Pécs felé vonult el.15 Legkésőbb október 15-én már a Pécstől 4-5 
napi járásra levő Adonyban volt.16 Itt találkozott a szultáni csausszal, aki mindenféle hada
kozás beszüntetésének a parancsát hozta.17 További két nap alatt pedig Budán lehetett.18 

Érdemes áttekintenünk a mellékhadmozdulatokat, illetve a csapatok elvonulását is, hi
szen a szigeti akció megértéséhez ez döntő fontosságú lesz. Míg Kaposvár bevétele után a 
főerők Babócsa ellen vonultak, egy kisebb egység észak felé fordult. Mehmed bég a somo
gyi hódítás biztosítása végett egyenesen Fonyódot, a Balaton-part soron következő jelentős 
erősségét vette célba. Szeptember 22-i támadása azonban nem járt sikerrel.19 Babócsa be
vétele után újabb 2000 lovas vált le a török főseregről, akikről Csányi Ákos úgy sejtette, 
hogy szintén észak felé tartanak.20 Ők valószínűleg azonosak azokkal a fehérvári, endrédi 
és koppányi katonákkal, akik a koppányi Naszúh bég vezetésével október 10-én ismételten 
Fonyódot támadták meg. Komolyabb kárt nem tettek az erősségben, de vagy ötven szekér 
búzát elraboltak. A kudarc után Karádra vonultak vissza, ott várták az erősítést, Arszlánt és 
a budai segélycsapatokat.21 Többet nem hallunk róluk, feltehetőleg nem próbálkoztak 
újabb ostrommal és hazatértek. Arszlánnak egyébként aligha lehetett ideje Fonyóddal bí-

Az útirányt Istvánffy említi. Szakály 1975. 104. o. Ennek ellentmondani látszik Kerecsényi László egyik 
levele: „Még a had Tolnánál vala, hogy nyelvet fogni küldtem vala." Kerecsényi László Nádasdy Tamásnak, 
1555. IX. 7. Komáromy 1906. 128. o. 

1 Kaposvár ostromának időrendi problémáira: Szakály 1975. 108. o. Tahi Ferenc IX. 18-án már elveszett
nek, a babócsaiak pedig még meglévőnek tudjak a várat: Szalay 1861. 165-166. o. és 164-165. o. Csányi Ákos 
20-án már Kaposvár elvesztéséről ír: Őze 1996.1. k. 157. o. 

Becse István már 1555. IX. 8-án arról ír Zichi Istvánnak, hogy a török sereg kettévált, kisebb része 
Korotna ellen indul. Szalay 1861. 160-161. o. Csányi már idézett levele szerint IX. 20-án már török kézben 
voltak a várak. Őze 1996.1. k. 157. o. 

12 
Szalay 1861. 166-167. o.; Borsa 1984. 92. o. A tanakodásra a Fülek közelében összevont jelentős ma

gyar had adott okot. Csányi Ákos Nádasdy Tamásnak, 1555. IX. 25. Őze 1996.1. k. 159. o. 
1 A török sere% 24-én délelőtt kelt át a Rinyán Pácodnál és a bodai révnél. Csányi Ákos Nádasdy Tamás

nak, 1555. IX. 25. Oze 1996.1. k. 159. o. Az ostromról: Németh 1903. 125. o. 
Evlia Cselebi szerint gyors lovasokkal 6 órányi az út: Evlia Cselebi 1985. 552. o., így Tojgun feltehetőleg 3-

án indult Babócsáról. X. 4-én éjjel még Kerecsényi embere kijutott a várból. Őze 1996.1. k. 169-170. o. 
1 Kerecsényi László Nádasdy Ferencnek, 1555. X. 12. Komáromy 1906. 133. o. A Pécs felé való elvonu

lásra csak egy visszautalásunk van: Horváth Márk írja Nádasdy Ferencnek 1556. III. 21-én: „készítik azokat az 
ágyúkat, amelyeket a pasa hagyott Pécsett." Szakály 1987. 82. o. 

Evlia szerint Pécs-Szekcső 9 óra, Bátaszék 5 óra, Szekszárd 4 óra, Tolna 5 óra, Paks 5 óra, Evlia Cselebi 
1985. 236-240. o. 

17 
„Ez éjjel jőve Kapósból egy levél. Két kéri ember jött oda... Azt mondták, hogy az basa Adonyig jött 

volt alá." Becse István Csányi Ákosnak, 1555. X. 16. Borsa 1984. 93. o. 
Földvár-Pentele 3 óra, Dzsánkurtarán 4 óra, Ercsi 2 óra, Hamzabég palánkja 4 óra. Evlia Cselebi 1985. 

241-242., 246. o. A pasa XI. l-jén már Budáról kelt levelében utasítja vissza Ferdinánd király békebontásra 
vonatkozó szemrehányásait. Petritsch 1991. 122. o. 

19 Magyar Bálint Csányi Ákosnak, 1555. IX. 23. Komáromy 1912. 259-260. o. 
20 Csányi Ákos Nádasdy Tamásnak, 1555. X. 5. Őze 1996.1. k. 169-170. o. 
21 Trombitás Balázs fonyódi alkapitány levelei Magyar Bálinthoz, 1555. X. 10,13. Szalay 1861.167-168,169. o. 
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belödni: október 22-én már székhelyén, Fehérváron készülődött Pápa ellen.22 Nem egészen 
világos Lak és Somogyvár sorsa: az előbbiben 1556 őszén magyar őrség ült, az utóbbi 
azonban nem szerepel többet a forrásokban.23 Nem tudjuk azt sem, hogy a térségben igen
csak érdekelt Dervis pécsi bég mivel töltötte az idejét. Feljebb már utaltunk rá, hogy ő kar
doskodott egy dél-dunántúli hadjárat mellett, ezért minden bizonnyal felettesével, Tojgun 
pasával tartott.24 Az azonban bizonyos, hogy érdemei elismeréseképpen javadalmát jelen
tősen, 40 000 akcsével emelték.25 A többiek - Szülejmán nógrádi, Ahmed esztergomi, 
Szinán szekszárdi, Mehmed hatvani és Ahmed görösgáli bég - viszont feltehetőleg a pasá
val Budára vonultak, október közepére tehát elhagyták a hadműveleti terepet.26 

Görösgált valószínűleg 1543-ban foglalták el a törökök, 1544-ben már őrség ül ben
ne, s egy 1545-1546. évi kimutatásból azt is tudjuk, hogy ennek létszáma 105 fő volt.27 

Afféle előretolt helyőrség lett, amelyet magyar várak gyűrűje fogott körül. Jelentőségét, 
a török hódítási tervekben betöltött helyét azonban jól mutatja az a tény, hogy 1552-ben 
szandzsákot szerveztek köré. A veszélyes végvár azonban már a kezdet kezdetén sem tűn
hetett ideális igazgatási központnak, a védettebb Siklós sok szempontból alkalmasabbnak 
látszott.28 Kerecsényi László, Szigetvár kapitánya pedig nyilván a mindennapi tapasztala
tokból kiindulva egyszerűen csak siklósi bégnek titulálta „szomszédját".29 Görösgált 1556-
ban stratégiai okokból maguk a törökök pusztították el, újjáépítését pedig a szigeti kapitá
nyok akadályozták sikeresen.30 

A görösgáliak tehát meglehetősen szorongatott, de nem teljesen reménytelen helyzet
ben éltek Szigetvár szomszédságában. Ne felejtsük el, hogy Szigetet igazán majd csak 
1556. után építik ki, addig jobbára palánkfalak s a mocsár védi. Ráadásul a 2-300 fős, 
állandó létszámhiánnyal küszködő magyar őrséggel 1552-1553-ban 167 fizetett török 
katona nézett farkasszemet,31 akiknek az erejét nyilván a timáros szpáhik is kiegészítet
ték. A magyar kapitányokat persze bosszantotta a nem kívánt szomszédság. Már 1550. 
október 4-én rátörtek az erősségre.32 A következő néhány évben forrásaink hallgatnak, 
de 1554. október 21-én megint arról hallunk, hogy a szigetiek és a kaposváriak elhajtot-

22 Baczyin Pál Rácz Péternek, 1555. X. 22. Szalay 1861. 170. o. 
Veress D. Csaba feltételez egy somogyi hadmozdulatot, amely során Dervis bég bevette volna e két vá

rat, de ezt semmilyen adattal nem támasztja alá: Veress D. 1996. 86-87. o. 1556^októberében Csányi Ákos ja
vasolja urának, hogy Lak őrségét cseh gyalogokkal erősítse meg (1556. X. 28.). Őze 1996.1. k. 269. o. 

24 Erre utal egy Kálmáncsehiből Kerecsényinek írott levél, amely szerint Dervis bég emberei a török sereg 
elvonulását készítették elő. SZALAY 1861.166-167. 

Dervis bég szerepéről: Dávid 1999.10. o. 
Pecsevi, a görösgáli kádira hivatkozva, 1283/1866, 355. o. 

27 Dávid 1995. 60. o.; Velics-Kammerer 1886. II. k. 46. o. 
28 A szandzsák létrehozásáról: Dávid 1999. 9. o. Az 1554-es dzsizje-defterben kettős névvel, görösgáli és 

siklósi livának nevezik. Káldy-Nagy 1960. 3. o. 
2 ,A siklósi Ahmed bég idejött Görösgálra" - írja 1555. IV. 12-én: Komáromy 1906. 122. o. Név nélkül em

líti a siklósi béget 1554. VII/IX. 15-én: Komáromy 1906.110. o. és 1554. XI. 11-én: Komáromy 1906.117. o. 
A vár pusztulására és újjáépítési kísérleteire: Szakály 1987. 91., 95., 98., 109-110. o. A görösgáli szan

dzsákról általában: Dávid 1992. 56. o. és a hozzá tartozó 17. lábjegyzet. A görösgáli szandzsák egy ideig talán 
a vár pusztulása utáni is létezett. Erre utal például, hogy Kászim béget 1557-ben a mohácsi és a görösgáli liva 
élére nevezték ki, beglerbégi rangban. Dávid 1996. 51. o. 

31 Velics-Kammerer 1886.1.k. 86-87. o. 
32 Tímár 1989. 92., 94. o. 
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ták a török őrség állatait.33 A válasz nem késett soká, a görösgáliak rajtaütöttek a sziget
vári vásáron, a rájuk támadó magyarokat lesre csalták, de Kerecsényi megverte és váruk 
kapujáig űzte őket.34 A következő tavasszal megint Sziget alatt jártak, de ezúttal a szigeti 
kapitány nem érte utol a törököket.35 Júliusban 100 lovassal portyáznak Déd (Nemesdéd) 
felé, azonban a szenyériek és a korotnaiak Szentgyörgy mellett megverték őket.36 A ku
darc nem szegte kedvüket, mert egy jó hónappal később, augusztus 31-én újra Szigetet 
vették célba, s a város alatt közelharcot provokáltak.37 Erejükből még arra is tellett, hogy 
a környék jeles magyar vitézeit baj vívásra hívják ki.38 

Tojgun pasa hadjáratával Szigetvár rendkívül nehéz helyzetbe, Pécs, Kaposvár és 
Babócsa-Görösgál szorításába került. Egyetlen szabad, de korántsem biztonságos útvo
nala Szenyéren át Kanizsa felé vezetett a magyar területekre. Minthogy a vár birtokait a 
törökök jelentős részben uralmuk alá vonták, az ellátás komoly problémákat okozott. 

Ebben a helyzetben került sor a görösgáli kádi által előadott eseményekre: Árefe napján 
a szigetvári vitézek Kerecsényi László várkapitány vezetésével rajtaütöttek a közeli török 
palánkon. A védőket megadásra szólították fel, akik azonban ellenálltak, sőt ágyúlövések
kel segítséget hívtak. Napszálltakor kitörtek az ostromlókra, s az éppen akkor felbukkanó 
segélycsapattal egyesülve menekülésre késztették azokat. A harc közben elesett a vár egyik 
jeles vitéze, Deli Mehmed, aki azonban mielőtt kilehelte volna lelkét, csodába illő módon 
visszaszerezte levágott fejét. Sírjánál a későbbiekben is különös dolgok történtek. A követ
kezőkben azt vizsgáljuk, hogy a legenda történetileg értékelhető elemei - a személyek, a 
datálás, a történet menetének leírása - megfelelnek-e, megfelelhetnek-e a valóságnak. 

Az elbeszélő költemény több személyt is megemlít: Kerecsényi László szigetvári ka
pitányt, Tojgun budai pasát és Ahmed béget, valamint a görösgáli vitézek legjobbjait, 
Deli Mehmedet és Deli Hüszrevet. Az események aktív részeseként felbukkan a szerző, 
görösgál kádija is. Az első három személy nem okoz komolyabb fejtörést, a kérdéses 
időszakban valóban a térségben tevékenykedtek. Az utóbbiakról azonban alig tudunk 
valamit. A kádi az események kulcsszereplője, bíró és egyszemélyben a görösgáliak 
imámja, vallási vezetője. A nevét nem tudjuk - Ömer Szejfeddin Kuru Kádija írói fik
ció39 - , de az kétségtelen tény, hogy Görösgál egy bírói körzet (kaza) központja volt.40 

Minthogy a mü csonka, nem derül ki a kádi írói neve (mahlasz), ezért személye az iro
dalomtörténeti források irányából sem közelíthető meg. A két néven nevezett vitéz az 
erősség elismert harcosa, ezért vezetik ők a kitörést. Rangjuk azonban rejtve marad, s 
deli előnevük sem árul el sokat. Az 1552-1553-as zsolddefterben szerepel egy Hüszrev 
nevű tiszt, a martalócok parancsnoka, de további adatok híján Deli Hüszrevvel való azo-

33 Timár 1989. 160., 166. o. 
Kerecsényi László Nádasdy Ferencnek, 1554. XI. 11. Komáwmy 1906. 116. o. 

35 

Kerecsényi László Nádasdy Ferencnek, 1555. IV. 12. Komáwmy 1906. 122. o. 
36 Gecse Barnabás Zicsi Istvánnak, 1555. VII. 27. Borsa 1984. 90. o. 
37 Kerecsényi levele Bécsbe, 1555. VIII. 31. Timár 1989. 179. o. 

Deli Kazia Bosnyák Máténak, 1554. II. 24. Szalay 1861. 125. o. Musztafa Cselebi Pribék Demeternek, 
1555. Szalay 1861. 175. o. 

39 Szejfeddin 1977. 
Az 1554-es adóösszeírás görösgáli kazáról beszél Káldy-Nagy 1960. 4. o. Egy 1554 előtt keletkezett 

tahrír-defter is említi a grögáli szandzsákot és kazát is. Istanbul, BOA, Tapu defteri, 646, lb. 
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nosítása kétséges.41 Ám egyáltalán nem bizonyos, hogy e két jeles harcost a zsoldlisták
ban kell keresnünk, lehettek timáros szpáhik, vagy tartozhattak akár Ahmed bég kísére
téhez is. Az azonban lényeges, hogy Deli Mehmed személyében - akárhogy szépíti is a 
történetet a kádi - , mégiscsak az egyik görösgáli főember lett vértanú. Jelentősségét, hír
nevét mutatja, hogy sírja körül búcsújáróhely alakult ki, s történetét jó száz évvel az 
események után még Evlia Cselebi is hallotta.42 

A görösgáli kádi szerint az eset árefe napján, pénteken történt. Árefének egy Mekka 
közelében levő hegyet neveznek, ahova az áldozati ünnep (Id-i kurbári) előtti napon vo
nulnak ki imádkozni a hívők. Nos, e nap - zilhiddzse hónap 9. napja - 1555-ben, illetve a 
hidzsra 962. évében tényleg péntekre, a keresztény naptár szerint október 25-re esett. 
Október második fele valóban kiválóan megfelelhetett Kerecsényi érdekeinek. A török 
főerők már messze jártak, Arszlán bég figyelmét Pápa ostroma kötötte le, a koppányiak 
úgy tűnik, hazavonultak, Ahmed görösgáli bég pedig „barátkozás végett" a pasával ment 
Budára. (Ennek aztán meg is lett az eredménye, hiszen megkapta Babócsát. ) A hadmű
veleti terület tehát lényegében kiürült. S ne felejtsük el, hogy Szigetvárt Görösgáltól 
mindössze 8 km, nem egész kétórai gyalogút választja el! 

Ahmed bég távolléte valószínűleg nem okozott komolyabb megrázkódtatást a 
görösgáliaknak, hiszen - mint feljebb láttuk - amúgy is ritka vendég lehetett a veszélyes 
végvárban. Hiányát a kádi műve sem rója fel. Az igazi gondot az őrség megcsappanása 
jelentette. Elképzelhető, hogy Ahmed bég a görösgáliak közül is elvitt néhány embert 
Budára, s minden bizonnyal a harcok is apasztották a várvédők létszámát. Kerecsényi 
nyilván ezt az átmeneti időszakot próbálta kihasználni. Mindent egybevetve, a kádi által 
említett 114 harcos reális adatnak tűnik. 

Maga Kerecsényi azonban aligha támadhatott „ezernél is több" emberrel, hiszen össze
sen sem volt ennyi katonája. 1549-ben mindössze 284-en védték Szigetet.44 A török ter
jeszkedéssel párhuzamosan azonban felértékelődött a vár jelentősége, s ennek megfelelően 
őrségét is feltöltötték. Ám a fizetetlenség, a veszély, a járványok, a szökések miatt állandó 
problémát jelentett a védősereg létszámának szinten tartása. Kerecsényi is folyamatosan 
emiatt panaszkodik, s végül ezért köszön le.45 1555-ben az utolsó pillanatban még sikerült 
néhány tucat katonát fogadnia, s így 600 gyalogost és 300 lovast tudott Tojgun pasa sere
gével szembeállítani. E létszámot további 450 hadra fogható polgári személy egészítette ki.46 

Kerecsényi tehát aligha vihetett túl sok embert Görösgál ellen. Ehhez képest a kádi 
által említett 64 harcmezőn hagyott, valamint a néhány elvitt halott jelentős veszteségnek 
tünik. Meg kell jegyeznünk, hogy a muszlim győzelmeket ecsetelő munkákhoz képest 
viszont nagyon visszafogott szám ez, az ezer harcosnak kb. hét százaléka. Ugyanakkor a 

Velics-Kammerer 1886.1. k. 86. o. 
42 Talán a Görösgál melletti vitézi temetőbe helyezték örök nyugalomra Gyulafí Mihály pápai kapitányt is 

a törökök. Kultsár 1805. 35. o.; Köhbach 1987. 42-43. o. 
A béget hivatalosan XI. 12-én irányítják át {Dávid 1992. 58., 60. o.), de a jólértesült Szenyériek már 6-

án tudnak róla. (Borsa 1984. 92-93. o.) 
44 Németh 1903. 104. o. 
45 Kerecsényi leveleit lásd: Komáromy 1906. no.14-16., 18., 20-21., 24., 28-30. 
46 Az adat 1555. X. 5-éről származik, Kerecsény Csány Ákoshoz küldött emberétől. Őze 1996.1. k. 169-170. o. A 

frissen fogadott katonákról: Szilágyi 1876. 
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19 muszlim vértanú meglehetősen komoly veszteségnek tűnik, a védőseregnek kereken 
egyhatoda. Kádink tehát eltér a kerek számok bűvöletében élő török irodalmi hagyomá
nyoktól, s nem követi írótársait az ellenség veszteségének felnagyításában, s a saját áldo
zatok jelentéktelennek való feltűntetésében sem.47 Adatai hihetőnek látszanak, mert szá
míthatott rá, hogy olvasói között lesznek szemtanúk is. 

Hátra van még a küzdelmet eldöntő „segélyhad" kérdése. A törökök ágyúval (haber 
toplari - 'a hír ágyúi') próbáltak jelezni a környék muszlimjainak, majd időnyerés céljá
ból tárgyalásokba bocsátkoztak. De vajon kitől reméltek segítséget? A vers szerint 
Görösgál megszállására reggel, a kitörésre pedig este, közvetlenül napszállta előtt került 
sor, így a híradás és a segélyhad megérkezése között akár 8-10 óra is eltelhetett. Szükség 
is volt ennyi időre, mert a közeli várak, Szentlőrinc és Sellye csekély őrséggel voltak el
látva, nemigen nyújthattak támogatást. Ráadásul a lőrincieknek Sziget mellett kellett 
volna elvonulniuk. Pácodot és (Kapos-)Mérőt a törökök lerombolták, nem látták el őr
séggel. Maradt tehát Korotna, Babócsa és Kaposvár, 30-40 km távolságban. Ilyen messzire 
viszont igen nehéz volt hírlövő ágyúkkal biztos üzenetet küldeni. (Kaposvár vonatkozásá
ban a zselici dombok miatt egészen biztosan nem lehetett ezt egy lépésben megoldani.) A 
segítség talán nem is innen, hanem valamilyen környéken maradt török seregrésztől szár
mazott - s ilyenformán Kerecsényi számítása nem vált be. Mindemellett a segélyhad ügyét 
meglehetősen bizonytalannak érzem. Kétkedésemet csak erősíti a kádi igencsak toposz 
gyanús története a kis sereg által felvert porfelhőről s az emiatt elmenekülő ellenségről. 

Eddig a kádi története. Mint láttuk, számos eleme helytálló, szerzőnk jól tudta, hogy 
1555-ben árefe napja péntekre esett, tisztában volt Görösgál pillanatnyi helyzetével, he
lyesen szerepeltette együtt Tojgun pasát, Kerecsényi Lászlót és Ahmed béget. Figyelem
re méltó, hogy nem leplezi a muszlim veszteségeket, de nem túlozza el a keresztény ál
dozatok számát sem. Ezen tények fényében úgy vélem, hogy a szerző valóban részese 
lehetett az eseményeknek, azokról valós tudással rendelkezett. 

Ennek ellenére a történet néhány mozzanata nehezen értelmezhető, sőt ellentmondásos. 
Imént már utaltam a segélyhad problémájára. E mellé felsorakoztathatunk még néhány fur
csaságot: Ha Kerecsényi nem készült rendszeres ostromra - ágyúkról, táborverésről nem 
esik szó -, akkor miért maradt Görösgál alatt estig? Mi késztette arra, hogy egész nap ölbe 
tett kézzel üljön, s várja a várfeladási felhívásra adott választ? Ha támadását a meglepetés 
erejére építette, akkor e terv kudarcát nyilván sokkal korábban felismerte. Különös az is, 
hogy bár árefe ünnepének és a pénteki napnak az egyeztetése helyes, a budai pasa elvonu
lásának megítélése helytelen. A vers szerint Kerecsényi támadásakor a pasa 6 napi járó
földre (jnenzil) távolodott, ezzel szemben október 25-én már rég Budán kellett lennie. Azaz 
a szöveg két időmeghatározása ellentmond egymásnak. Meglepő továbbá, hogy egy ilyen 
jelentősnek tűnő - ezernél is több embert mozgató s majd száz emberéletet követelő - ak
cióról a keresztény források - egyetlen kivétellel - nem tudnak. 

Lehetséges persze, hogy fenti kételyeinkket a források hiányossága, pontatlansága 
okozza. Ám Csányi Ákos egyetlen mondatocskája a történteknek egy viszonylag egysze
rű rekonstrukciós lehetőségét villantja fel. Nádasdy Tamás szervitora valamikor október 
13-a után így ír urának: „Az elmúlt szerdán vették az görösgáli vajdának másodmagával 

A 16. századi oszmán történetírók sematikus, csak a dicsőségre emlékeztető stílusáról Fodor 1999. 118-119. o. 



fejét Görösgál alatt, és Szigetbe vitték." Ha a Csányi által említett esetet és a török histó
riát különböző eseményekre vonatkoztatnánk, akkor azt kellene feltételeznünk, hogy 1555 
októberében a szigetiek kétszer fordultak meg Görösgál alatt, és két török főembert vágtak 
le. Ennél sokkal valószínűbb, hogy a két híradás ugyanarról a történetről tudósít. 

Ez esetben azonban egy, a görösgáli kádi történeténél sokkal prózaibb eseménysor 
rajzolódik ki. Minthogy Csányi egyetlen rövid mondatban, mellékesen említi a történte
ket, komolyabb vállalkozásról szó sem lehetett. A megfogalmazás nem világos, de mint
ha arra utalna, hogy Kerecsényi nem is vett részt benne. Emellett pedig tulajdonképpen 
sikerként értékeli a vajda levágását. Hogy jelentős győzelemről sincs szó, azt viszont a 
várszámadások hallgatása mutatja. Az előző évi sikeres portya után napokig tartott a 
mulatság, amelynek borfogyasztását gondosan feljegyezték. így történt október 13-án, a 
török elvonulása után is.49 Később azonban nincsenek efféle bejegyzések, joggal gon
dolhatjuk, hogy azért, mert az előbbiekhez hasonló zajos ünneplésre nem került sor. Ki
sebb - bár sikeres - portyák után amúgy sem volt ez szokásban. Csányi megjegyzése 
zárójelbe teszi a kádi történetének leglényegesebb mondanivalóját is: nincs szó fejvitel
ről, de még az elesett vitéz fejének visszaszerzéséről sem. Deli Mehmed feje bizony ka
rón száradt Sziget vára előtt. Ráadásul az összecsapásra nem árefe napján, pénteken, ha
nem valamelyik októberi szerdán került sor. Ha elfogadjuk a kádi azon állítását, hogy a 
pasa hat nap járóföldre távolodott, akkor a kérdéses dátum október 16. lehet. Tojgun ek
kor Adony táján járt, amely valóban körülbelül ilyen távolságra fekszik Szigettől. 

Az időrendi csúsztatás ilyenformán kádink irodalmi fogása: Mégiscsak drámaibb az 
iszlám világ szent ünnepén megverni a sokszoros túlerőben lévő keresztényeket, mint 
egy egyszerű hétköznapon. Összefoglalva tehát a fentieket azt mondhatjuk, hogy a szer
ző minden bizonnyal valóban az események részese volt, de munkájában a vár jeles vité
zének kívánt maradandó emléket állítani, akár a történtek rovására is. Ezért azután for
rásként korlátozottan használható. Ez persze semmivel sem csökkenti a mű jelentőségét, 
csupán annak irodalmi értékei felé fordítja figyelmünket. 

Irodalmi vonatkozások 

Maga a mű töredékesen maradt ránk. Ibrahim Pecsevi - aki saját bevallása szerint 
sem merült el túlságosan a klasszikus műveltségben, s nem volt kifejezetten költői alkat 
sem - csak a leglényegesebb részeket tartotta érdemesnek arra, hogy krónikájába bemá
solja.51 Egészen biztosan hiányoznak a munkát bevezető kötelező elógiumok, s Pecsevi a 

48 Őze 1996.1. k. 175-176. o. A levélről sajnos hiányzik a dátum, azonban tartalma alapján többé-kevésbé 
datálható. A szervitor X. 13-i levelében Baranyai Jakab kiváltásának lehetőségeiről ír, a számunkra érdekes le
vélben pedig már annak szabadulásáról beszél. Szó esik egy törökről, akit Kaposvár ostromakor fogtak el a 
korotnaiak. Beszédes a levél azon mondata is, hogy „mást az török rajtunk levén..." Őze 1996. I. k. 173. o. 
Mindezek alapján október közepére, második felére datálható. 

49 Tímár 1989. 160., 164., 166. o. 
5 Például nincs feljegyzés a szigetiek sikeres szentlőrinci portyája utáni vigasságról sem. Kerecsényi 

László Nádasdy Tamásnak, 1555. XI. 21. Komáromy 1906. 137-138. o. 
51 Fodor 1999. 114. o. Pecseviről nem tudni, hogy költő lett volna, versek sem maradtak utána. Egyetlen 

ránk maradt művében, krónikájában - a nagy elődök munkáival ellentétben - csak ritkán találkozunk versbe
tétekkel, azok is jobbára idézetek. Másrészt figyelmet érdemel, hogy Pecsevi időnként igen hosszú irodalmi 
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történet elejét is prózában foglalta össze. A közölt bejtek sora még egy helyen megsza
kad, az árefe ünnepére vonatkozó részt ugyanis prózai összegzésben olvashatjuk. Való
színűleg csonka a mű vége, mivel hiányzik a költő önmegnevezése, a mű datálása, illetve 
a szokásos záróformulák. Ez annyit jelent, hogy a teljes mű jóval hosszabb lehetett a je
len pillanatban olvasható töredéknél. 

A költemény 95 időmértékes párversből (bejt) áll. A félsorok rímelnek (bejt-i 
muszarrá), azaz a mű a klasszikus (díván) irodalom elbeszélő költeményeinél szokásos 
mesznevi formában íródott. Ez a forma a perzsák révén került be a muszlim irodalmi ha
gyományba, minden mesznevi „ősatyja" Firdauszí „Sáhnámé"-ja. A törökök is igen ko
rán átvették, az első iszlám-török irodalmi mű, Júszuf Hász Hádzsib „Kutadgu Bilig" 
(Boldogító tudomány) című munkája (1069-1070) már ebben a formában készült. Tu
domásunk szerint a forma Anatóliában Ahmed Fákih (7-1251) révén jelent meg. Oszmán 
történeti munkákat a XV. század elejétől írtak ily módon, az első általunk is ismert darab 
Ahmedí „Teváríh-i Mülúk-i Ál-i Oszmán" (Az Oszmán-ház uralkodóinak történetei) című 
műve.52 A legkorábbi magyar vonatkozású munkák a XV. század második felében készül
tek, mint például a Jajca ostromát elbeszélő Enverí „Düsztúrnámé"-ja (Parancsok könyve, 
1464/65) vagy Szúzí Cselebi (7-1524) a Magyarországon is vitézkedő Mihaloglu Ali bég 
történetét előadó alkotása. Számos mesznevi maradt ránk Szülejmán szultán magyarorszá
gi hadjáratairól, legtöbbjüket persze Szigetvár bevételéről és a nagy hódító haláláról írták. 
Készültek elbeszélő költemények Esztergom, Siklós, Eger bevételéről is.53 

Más kérdés, hogy születtek-e mesznevik a hódoltságban vagy sem. A XVI. század 
egyik leghíresebb mesznevi-szerzője, Jahja bég (7-1552) sok szállal kötődött a magyar
országi végekhez. „A hit kardjai, a harcmező hősei, Budai sólymai vagyunk" - írta egy 
verse refrénjében, s szerzett kaszídét (dicsérő vers) Arszlán budai pasa tiszteletére. Bir
tokai Zvornik közelében a Száva partján feküdtek.54 Nem tudjuk, hogy elbeszélő költe
ményeit itt írta-e, de hatása mindenképpen jelentős lehetett. Gázi Giráj krími kán pécsi 
telelése (1602-1603) során fejezte be Fuzúlí „Nik u Bed" (A jó és a rossz) című munká
jának parafrázisát („Gül ü Bülbül": A rózsa és a fülemüle), s egy - azóta sajnos elveszett 
- önálló mesznevit is alkotott itt („Kahve u báde": A kávé és a bor), amelyről állítólag 
így nyilatkozott: „Pécsi eredményünk ennyi".55 Behárí pedig, aki szintén nem volt hó
doltsági lakos, Budán írta „Fethnáme-i Ungurúsz" (Magyarország elfoglalásáról) című 
művét.56 A sort egészen biztosan ki lehetne egészíteni még néhány, de nem túlzottan sok 
névvel. Ennek fényében a dél-dunántúli szellemi közegbe57 tartozó kádi alkotása igen
csak jelentős a hódoltsági kultúrtörténet szempontjából. 

idézeteket ültet müvébe, mintegy illusztrációképpen. Ilyen például a szafavida Tahmaszp sah verses levele (I. 
329-333. o.), vagy Semszí pasa „Vikáje" című munkájának hosszú részlete (II. 10-14. o.). Ebbe a sorba tarto
zik a krónika leghosszabb idézete, a görösgáli hősök története is. 

52 Çelebioglu, 1999. 128-129. o.; Fodor, 1984. 
53 ( •* 

Belgrád: Lámí; Buda: Behárí; Siklós: Szejjid Murád; Szigetvár: Meráhí, Ágáhí, Asik Cselebi, Szejjid 
Lokmán; Győr: Szarhos Abdí Cselebi, Vüdzsúdí Mehmed; Eger: Talíkízáde. 

54 Çavusoglu 1983. 7-17. o. és Sudár 2002. 48-49., 52-53. o. 
55 Pecsevi 1866. II. 251. o.; Ertaylan 1958. 50., 62. o. 
56 Levend 1956.45^6.0. 
57Ágoston 1993. 
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Sok tanulságot rejt a munka irodalmi minőségének a vizsgálata. A mű versmértéke 
hezedzs, egészen pontosan hezedzs-i müszeddesz-i makszúr (U | U | U - - //). 
A török mesznevi költészetben szinte mindig 11 szótagos sorokat használnak, s a fenti met
rum - a remei mellett - a legnépszerűbbnek számít. A szöveg nyelvezete igen egyszerű, ki
mondottan törökös, nem csoda, hogy számos metrikai „hibát" fedezhetünk fel benne. Ez 
azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy népköltészeti alkotással állunk szemben. Helyesebb, 
ha e tényt az oszmán irodalomtörténet szemszögéből kíséreljük meg értékelni. 

Az oszmánli, a nyugati török irodalmi nyelv lassan, fokról-fokra alakult ki. Fejlődés
története voltaképpen a benne szerepet kapó arab és perzsa szavak mennyiségének a nö
vekedésével is leírható. Első virágkora a XV-XVI. század, de igazi „pompájában" a 
XIX. században mutatkozik meg. A nyelv eloszmánosodása persze egyet jelentett a köz
nyelvtől való eltávolodással is. A kezdeti szakasz költőinek igen sok gondjuk akadt 
anyanyelvükkel, amely csak korlátozottan ismeri a hosszú magánhangzókat, s a mással
hangzó torlódást is lehetőség szerint kerüli, így csak kevéssé alkalmas a muszlim iro
dalmi hagyomány alapkövetelményének, az időmértéknek a betartására. E nehézség fel
oldására született egy sajátosan török költői szabadság: A metrum hosszú szótagjainak 
helyén a gyakorlatban állhat rövid szótag. Az anatóliai török költészet hajnalán általános 
eljárás volt ez, később azonban - a nyelv eloszmánosodásával s így az időmérték létreho
zására alkalmasabb voltával - e technika egyre inkább háttérbe szorult, gyakori használata 
a költő gyengeségét mutatta.58 Bákí (1526-1600) az első olyan poéta, aki játszi könnyed
séggel használta az oszmánli nyelvet és az időmértéket. 

A mesznevi költészet fejlődéstörténete némileg eltér a lírai műfajokétól. Alapvetően 
más volt ugyanis a cél: az elbeszélő költemények esetében a hangsúly a tartalmon van, a 
verses forma csak hordozó. Ezért a nyelvezet sokkal egyszerűbb, a metrika, a rímhasz
nálat sokkal több pontatlanságot elbír, mint a lírai versek esetében. Ilyen áron persze 
sokkal törökösebb, közérthetőbb. Néhány korai munka, Szülejmán Cselebi „Mevlúd-i 
nebf'-je (A próféta születése, 1409-1410) vagy Jazidzsioglu Mehmed (?-1453) 
„Muhammedijje" (Mohamedről) című alkotása ma is gyakran forgatott, népszerű alko
tás. Az oszmán díván költészet kezdeti szakaszát, útkeresését éppen ezek az egyszerűen 
fogalmazott mesznevik határozták meg. A formailag is művészi munkák csak a XV. szá
zad közepén jelennek meg, az elsőnek Sejhí „Hüszrev ü Sírín"-jét tekintik. A nyelvi egy
szerűség hagyománya azonban még sokáig megmaradt, az igazán míves oszmánli nyelv 
használata csak a XVII. században vált általánossá.59 

így tehát a görösgáli hősök története a mesznevi költészet korai, metrikailag-nyelvileg 
szabadabb korszakához kötődik. A XVI. század közepén egy ilyen munka már nem szá
mított az igazán rangos alkotások közé, de azért népi hatást feltételezni tévedés lenne. 

Köhbach felveti, hogy e „munka egyszerű megjelenítése miatt a szélesebb néprétegek 
számára érthető és hozzáférhető volt", sőt, Pecsevi esetleg szóbeli forrásokból merített.60 A 
meszneviket azonban szerzőik olvasásra szánták, s nem tudunk arról, hogy nyilvánosan fel-

A díván-irodalom metrikai problémáira lásd: GIBB 1900. 104-107. A kérdés újabb feldolgozása: 
Andrews 1976. 

59 Az oszmánli mesznevi-költészetről: Gibb 1900.76-78. o.; Dilçin 1997,167-201. o.; Çelebioglu 1999.21-30. o. 
U) Köhbach 1987.40,42.0. 
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olvasták volna őket. Egyetlen kivétel Szülejmán Cselebi „Mevlíd"-je, amelynek felolvasásai
ról adataink vannak.61 Ennek okát azonban a mű vallási szerepében kereshetjük. 

Török históriás énekek 

Hammer, a görösgáli hősök történetének szerzőjét „azon idők török Tinódijának" neve
zi.62 Hasonlóan gondolkozik H. Fethi Gözler is, amikor a verset egy török énekmondó 
(ásik) alkotásának állítja be.63 Úgy vélem, feljebb már bizonyságot nyert, hogy ez tévedés, 
s a költemény klasszikus vers. Minthogy azonban a magyar szakirodalomban is felbukkan
nak a végvári vitézek dicső harcait megéneklő török énekmondók,64 érdemes elgondolkod
nunk azon, hogy legalább elvben születhetett-e históriás ének a görösgáli vitézekről. 

Számos keresztény utazó számol be arról, hogy előttük a törökök szultánjaik vagy 
más híres személyek tetteiről énekeltek.65 Dzselálzáde pedig azt állítja, hogy a mohácsi 
csata előestéjén a török táborban az oguzokról daloltak.66 

Mielőtt e históriás énekek nyomába erednénk, célszerű tisztázni, hogy mit is értünk e 
fogalom alatt. A műfaj lényegét a következő alapvető kritériumokban foglalhatjuk össze: 
(1) Történetet mond el, (2) verses formában, (3) elsődlegesen szóban, énekelve terjed, 
(4) közérthető, népi nyelvet használ. A históriás ének legfőbb célja ugyanis az, hogy az 
írástudatlan rétegekhez információt juttasson el. E feltételek teljesülése esetén tematikus 
csoportosítással is élhetünk A magyar irodalomtörténet például bibliai históriákat, szép
históriákat és tudósító énekeket különböztet meg. Ez utóbbi kifejezés jelöli azokat a „par 
exellence" históriás énekeket, amelyek kortárs hadi és politika eseményeket beszélnek el.67 

A fenti alapvető kritériumoknak megfelelő énekek természetesen a török népek köré
ben is ismeretesek, Közép-Ázsiában máig is léteznek. Ha azonban e művekhez tematikus 
szempontból közelítünk, meglepő kép tárul elénk: kortárs eseményeket elbeszélő munkát 
alig találunk. A közép-ázsiai nomád énekmondók (baksik, ákinok6S) több tízezer soros 

01 Gibb 1900. 237-238. o. 
62 Hammer-Purgstall 1828. III. k. 356. o. 
63 Gözler 1983. 
64 Takáts 1915. 420-421. o.; Fekete 1944. 284-285. o. 

Bertrandon de Brocquière: „Zenéjök mellé pedig a törökök híres hadi tényeikről szóló dalokat énekel
tek." Szanwta 1891. 65. o. Edward Brown: „A városban Sabbata Levi zsidó tetteiről szóló dalokat hallottam, 
török nyelven... az énekben elmondatik, hogy Kusszum pasa rábeszélésére törökké lett." Uo. 262-263. o. 
Adam Wennerich: „Később cigányok jöttek néhány hegedűvel és húros hangszerekkel és barbárul játszottak, 
valamint a török császár haditetteit dicsőítve énekeltek." Haraszti 1933. 547. o. A Lewenclaw által kiadott 
krónika egyik Budát ábrázoló metszete mellett ez olvasható: „borzasztó hangon és barbár melódiával énekeltek 
ott az oszmán szultánokról, és rendben elmesélték és dicsérték vitézi tetteiket a mai III. Murád Szultánig." Uo. 
548. o. Salamon Schweigger szerint: „A törököknek számtalan daluk és hősi énekük van a csaták hőseiről, 
amelyeket szépen szednek rímbe." Schweigger 1665. 207. o. 

„Az igaz hit útjának bajnokai, a hitharc mezejének áldozatai, Rúm-ország daliái, megszállottjai, 
sestúrun, tanburon, kopuzon játszottak, az oguzok harcainak lélekemelő történeteit játszották és énekelték." 
Geschichte... 1961. 143b. 

67 Varjas 1978. 383-406. o. 
Például Derúní a Pazvandoluk elleni hadjáratról (1799); Ásik Nigárí Kabakcsi Musztafa felkeléséről és IV. 

Musztafa trónrakerüléséről (1807); Ásik Szaid Júszuf Zija pasa Asztrahán elleni hadjáratáról (1789); Küsádí Kara 
Baka pasa oroszok elleni hadjáratáról (1810) írt. BTK 1988.331-334, 338-339, 343-344,352-353. o. 
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históriái legendás személyekről szólnak, inkább a közösség történetének szublimált le
képeződései, nem „tudósító énekek".69 Ugyanez mondható el az oguzok körében népsze
rű Dede Korkut könyvéről is.70 

Az oszmán-török énekmondók, az ásikok körében azonban él az aktualizáló énekek 
hagyománya, sőt a közelmúltban is születtek ilyenek, például a ciprusi háborúról. Ez a 
strófikus, kötött rímelésű énekmondói gyakorlat a távoli múltba vezethető vissza. A „Dí-
ván-i lugat at-turk"-ban (Török szótári gyűjtemény, 1073-1074) megőrzött töredékekből 
egy nagy történet körvonalai sejlenek fel.71 Az iszlám időszakában is születtek ilyen 
formában elbeszélő művek. Hosszú hallgatás után majd a XVII. században bukkan fel né
hány ének, igazán általánossá pedig a XVIII. század végétől válnak. Az epikus költészet ked
velt műfaja a XIX. század végi kávéházi költőknek is.72 A különös az, hogy a XVI-XVII. 
századból alig van anyag, jóllehet ásik-verseket már a XVI. századtól nagy számban je
gyeztek le.73 Ráadásul azok a régi énekek, amelyeket a török kutatás történeti éneknek 
(táríhí desztán) tekint, valójában nem „tudósító" énekek. Bár egy-egy konkrét korabeli 
esemény kapcsán íródtak, annak csak egy-egy, általában személyes mozzanatát emelik 
ki. Szó sincs valódi, átfogó ismeretek átadásának a szándékáról, mint Tinódinál és tár
sainál. Gencs Oszmán híres desztánja négy versszakban mondja el, hogy az ifjú hős élete 
feláldozása árán juttatja át a zászlót Bagdad kapuján (1622).74 Karadzsaoglan „német 
hegyek"-ről szóló énekében a lényeg a katonák szenvedésein, az elviselt nehézségeken 
van, nem a hadieseményeken. Nota bene, nem is egészen világos, hogy az említett föld
rajzi helyet mivel kellene azonosítanunk.75 Harmadik példám talán még jobban érzékel
teti a különbséget. Az ének Bajazid szultán meggyilkolásáról szól, de nem az amúgy 
igen érdekfeszítő események leírását találjuk benne, hanem a meggyilkolt szultánt hall
juk, aki a túlvilágról tesz szemrehányásokat hűtlen fiának.76 Ugyanez mondható el azok
ról a Budát sirató énekekről is, amelyet Markus Köhbach tett közzé.77 Ezek az énekek 
tehát nem történetileg, hanem érzelmileg közelítenek tárgyukhoz. Ennyiben inkább a 
magyar vitézi, semmint a tudósító énekekkel rokoníthatók. Úgy vélem, a kortársak tudó
sításai is inkább efféle énekekre vonatkoznak. S ha létezett igazi török tudósító ének, an
nak mára semmi nyoma nem maradt. 

Magyar fordításban a Manasz-desztán olvasható (Manasz 1979.). 
7 Néhány részlete Köves Margit fordításában olvasható magyarul: Örök kőbe... 1985. 318-330. o. 
71 Néhány részlete magyarul Kakuk Zsuzsa és Bedé Anna fordításában olvasható: Örök kőbe... 1985.200-230. o. 
72 Alangu 1943. 
73 §enel 1994. 209. o. 
74 Köprülüzade 1930. 
75 Elgin 1977. 307-308. o. 
76 Sakaoglu 1988. 
77 Köhbach 1988. 240-247. o. 

— 363 — 



FÜGGELÉK 

A vitézek csodáiról 

Egy ember, aki abban az időben a Görösgál nevű palánk kádija volt, saját megfigyeléseit - te
hetségéhez mérten - egy verses történetben írta meg. Az az igazság, hogyha azok közt a vitézek 
közt efféle hősök nem lettek volna, akkor a Szigetvárhoz ilyen közel eső helyen, mind a négy 
irányban a hitetlenek váraitól körülvéve, e helytállás és helyben maradás, s különösen e harci erő
feszítés nem lett volna lehetséges. Tehát abban az időben az említett palánk parancsnoka, Ahmed 
bég a vár válogatott vitézeivel Kaposvár elfoglalására indult. Annak bevétele után Szigetvár köze
lében táboroztak le, s a mír-i mírán, a vezérek és más győzelmes harcosok arról tanácskoztak, 
hogy foglalatoskodjanak-e annak ostromával. Ám a nélkülözés ideje s a tél közeledése miatt jobb
nak látták felhagyni vele, a következő évre halasztották, és megegyeztek, hogy a mír-i míránnal 
való barátkozás végett Budára mennek. Azután amikor Görösgáltól hat napi járóföldre kerültek, 
Szigetvár hitetlen bégje és rablói úgy vélték, hogy elérkezett az alkalom, s Görösgál ellen indultak. 
Ezzel kapcsolatban ezek a bejtek mondattak, íme: 

1. A béget, ki a vezérük volt, 
Kerecsényinek nevezték az átkozottat. 

2. Egyik nap kijött a vár ellen, 
Másnap Görösgál ellen fordult. 

3. Ha a távolságot kérdeznéd, tudd meg, közel volt. 
Menj Szigetvárra, másfél mérföld. 

4. A hírjelző ágyúkat sokszor elsütöttük, 
Hogy az iszlám népének újra meg újra hírt adjunk. 

5. Ám nagyon kevesen voltak a harcosok. 
„Bár Istentől jönne sebesen gondoskodás!"- azt mondtuk. 

6. Ó, barátom, száztizennégy ember volt ott 
Abban a pillanatban készen álló igazhívő. 

7. Ám a közelgő ellenség ezernél is több, 
Részint lovas, részint gyalogos. 

8. Kívülre menvén, mert nincs orvosság a háborúra, 
A kaput elrekesztettük, bementünk a várba. 

9. Akkor a hitetlen egy pogányt küldött: 
„Hitlevéllel legyen feladva mégis Görösgál!" 

10. Esküt tett ott a tűzre és a fényre, 
A keresztre, az Evangéliumra és a zsoltárokra. 

11. Ilyen módon ígérgettek, fogadkoztak: 
„Nem fog kárt szenvedni tőlünk egyetlen igazhívő!" 

Peçevi 1283/1866.1, k. 355-363. o. 
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12. Sokat tanácskoztunk akkor, 
Végül úgy határoztunk, hogy kitörünk és harcolunk. 

13. Nem ellenkeztek, hogy az ellenségre rontsanak. 
Mindegyik készen állt, s azonnal jött. 

14. Mivel kész volt ott az iszlám serege, 
Nekiláttak, hogy kinyissák a kaput. 

15. Szolgád épp kádija volt a hívőknek. 
Vezetője (imám) voltam a harcosok csapatának. 

16. Azt mondták: „A kaput kegyeskedj kinyitni 
A szívedben lakozó félelmet hagyd el! 

17. Törjünk ki, íme a zászló kész a kézben, 
E küzdelemre készülődjünk és törekedjünk!" 

18. így szóltam hozzájuk: „Ó, harcmező férfiai! 
Sáh Gázi hán Szülejmán szerelmére! 

19. Figyeljetek, egy kicsit hallgassatok a beszédre! 
Elmondom nektek a dolgok állását! 

20. Ha azt kérdeznétek, hogy mi a célom ezzel, 
Nem az, hogy eltántorítsalak titeket a harctól. 

21. Legyen ma áldozat akár a test, akár a lélek, 
Annál is inkább, mert holnap lesz a kurbán ünnepe. 

22. ím, ez a célom, hallgassátok az igazat, 
Péntek van ma és árafe el-Hakk napja." 

Teljességgel elmondtam, hogy ma a muszlim zarándokok Arafat hegyén, a többi igazhívők pe
dig a dzsámikban könyörögnek, a hozzánk hasonló hitharcosok és vitézek győzelméért imádkoz
nak, ehhez nem fér kétség. Úgy volna helyes, ha mi is imánkkal adóznánk, s szemünk könnyét 
ontva könyörögnénk, s egymásnak megbocsatva távoznánk innen. Aki életben marad közülünk, az 
gázi lesz, aki meghal, az vértanú lesz. E világban jó hírünk miatt emlegessenek, a túlvilágon a 
Habíbullah [azaz Mohamed] - béke legyen vele - zászlója alatt gyülekezzünk! - így beszéltem. S 
valóban, az összes vitéz elégedett volt szavammal, s délig pihentek. Ráadásul a hitetlenek azt gon
dolták, hogy a megadásról tanácskozunk. Amikor imánk elvégeztetett és a nap lenyugodni készült, 
a kaput hirtelen kinyitva együttesen kitörvén, két szárnyon támadás kezdődött: 

23. Mindegyikük igaz volt a harcban, 
A könyörgésben, a fohászkodásban, az imában. 

24. De volt közöttük kettő, aki tudta az igazságot, 
Mindkettőjüknek a szava bölcs, 

25. Egyistenhívők, imájukat végzők e hatalmasok, 
Hírnevesek voltak ők, delik. 

26. Az egyik délceg vitézt Deli Mehmednek, 
A másikat Deli Hüszrevnek nevezték. 
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27. Mindkettőjük egy-egy szárny vezére 
lévén, dicsérték nevüket. 

28. A környékünkön levő igazhívők közül, 
A muszlim várak népei közül, 

29. A nemes férfiak a jelzés ágyúi révén 
Hamarabb kaptak hírt, mint hírvivők által. 

30. Ezek sebesen, ahogy tudtak, jöttek. 
Csak öt-tíz vitéz volt, amikor láthatóvá lettek. 

31. Nagy port vertek fel az úton, ahol jöttek, 
Ami jobbról is balról is elfedte a Nap arcát. 

32. Azt gondoltad volna, sok ezer lovas és katona 
Érkezett a segítség végett, ó, barátom! 

33. Amikor a hitetlenek meglátták e helyzetet, 
Vereséget szenvedetek ott, akár tetszik, akár nem. 

34. Arcát hátra fordította, elszaladt mind. 
A hitharcosok rájuk vetették magukat, összetörték őket. 

35. Mielőtt ezek megjöttek, hallgasd, mi történt! 
A két szárnyat ama két harcos vezette, 

36. Mindkettő mámoros és eszeveszett volt, 
Úgy vetették magukat a küzdelembe, mint aki részeg. 

37. Midőn verekedtek e harcban, 
Deli Mehmed vértanúvá lett ott. 

38. Szolgáddal különös dolog történt, 
Pedig nem volt ez álom, Isten a tanúja. 

39. Isten a tudója, hogy e beszédben nem vagyok hazug, 
A próféta, családja és a társak igazságára! 

40. Onnan láttam a vértanúvá lett vitézt, 
A feje levágatott, testétől el lett választva. 

41. Az őt levágó hitetlen kezébe fogta a fejet, 
Hogy saját országába vigye azt. 

42. Amikor Deli Hüszrev meglátta ezt, kiáltva szólt: 
„Miért fekszel? Elvette és elvitte a fejedet! 

43. Jogos, hogy lelked odaadtad, de öld meg!" 
Különös állapot volt és ritka esemény. 

44. Hallgasd ezt az igazságot, titkot és rejtett dolgot! 
Az a levágott fejű, vértanúvá lett harcos, 
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45. Hirtelen, váratlanul helyéről felkelt, eljött, 
Kezével azt az átkozottat ütötte-verte. 

46. Az lezuhant, a lóról leesett, kezéből [is] a fej, 
Ami fejének gondja volt, nem teljesülhetett. 

47. Az a vitéz visszavette a fejét, aztán összerogyott. 
Senki sem látta őt, senki sem hallotta. 

48. Amikor Hüszrev meglátta ezt a csodát, tetszett neki. 
így kiáltott: „Arcod fényes, ej te vitéz!" 

49. Jelt adott e gyengének, nekem: 
„Nézd, mi történt ezzel az ifjúval!" 

50. Reszkettem ott, mint kinek nincs lelke, 
Zokogva és csodálkozva nézve e példát. 

51. Megharagudott rám, s szólt: „Mi lelt, ej, lélek! 
Miért állsz, harcolj, ej muzulmán!" 

52. Szavától megjött az erőm, 
Akkor az ellenség megverettetett. 

53. Míg folyt a harc, leszállt az este , 
Az éjszaka a harc arcára szórta haját. 

54. A kikiáltó kiáltozni kezdett, ezt látván: 
„Gyertek, térjetek vissza!"- szólt hangosan. 

55. Mindannyian megfordultunk, a várba mentünk, 
Ki rokkantán, ki sebesülten. 

56. Akkor megszámoltuk a vértanúkat. 
Azon a napon tizenkilencen lettek vértanúk. 

57. Megszámláltattak a halott hitetlenek, pogányok, 
Hatvannégy maradt ott holtan, szennyesen. 

58. Elvittek még néhány tetemet, 
Az erőfeszítés helyén nem tették le. 

59. Nem töltöttünk el sok időt ott, 
Középre hordtuk a vértanúkat. 

60. Ó, kedvesem, az az eltávozott ifjú 
Hogyan is volt ott, hallgasd, ó, hűséges! 

61. Odamentünk, fejét mellette találtuk, 
Levágva feküdt a hóna alatt. 

62. Abban a percben őt is elvittük és eltemettük. 
Imája elmondatott, a Korán felolvastatott. 

— 367 — 



63. A szolga, ha dolga volt dolgára ment. 
Szolgád egyedül maradt ott, ó, Teremtő! 

64. Mert láttam a sírban a szeretőt s a szerelmest, 
Mennybéli hurikra hasonlítottak, oly szépek. 

65. Jöttek, s megölelték, megcsókolták az ifjút, 
E szolgád biztosan látta őket. 

66. A sír oly fényes lett abban a pillanatban, 
Hogy fényétől a világ világos lett. 

67. Magamon kívül voltam, magamról nem tudtam, 
Az a holdarcú elvett engem magamtól. 

68. Jött néhány bajtársam, s szólt: 
„Gyere, a kaput becsukják, gyere be!" 

69. Abban a percben a várba bementem, mint egy részeg, 
Időnként nyugodtan, máskor őrülten. 

70. A vár belsejébe mentem én, e kicsiny szolga, 
Utam Hüszrev háza előtt vezetett el. 

71. A vértanúkat volt ki siratta, volt ki emlékezett rájuk, 
Ö lovát vakarta és egy nótát énekelt. 

72. Kívülről megszólítottam, mivel ismerte azt az esetet. 
Szóltam: „Ó, uram, világ szultánja! 

73. Még [senkinek] nem mondtam el az ő állapotát." 
Szólt: „Láttad-e annak az ifjúnak a boldogságát?" 

74. Szóltam: „Valóban láttam azt az ifjút. 
Vajon te is láttad-e őt onnan [ahol voltál]?" 

75. Szólt: „Ezek gyakran kerülnek efféle állapotba. 
Tudod, a látó előtt rejtve önmaga nincsen." 

76. Röviden szólva, nem volt türelmem ehhez. 
Mámoros lévén ismét odajutottam [a sírhoz]. 

77. Szolgád szerelmes lett ebbe a csodába, 
Gyakorta meglátogattam a sírját. 

78. Bármit is kívántam, teljesült: 
A vágyak elérője lettem én ott. 

79. Mivel a tenger sem fér mindig a medrébe, 
Végül is beszélni kezdtem e csodáról. 

80. Akkor e jelenség eltűnt előlem, szolgád elől, 
A jóllakottság eltöltött, a szív elé akadályként állt. 
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81. Többet nem volt látható előttem az a lélek. 
Bűnbánó vagyok, bűnbánó, bűnbánó. 

82. Egyik nap csodálkozva, bolondul kódorogtam, 
Deli Hüszrev ott sétálgatott. 

83. Kezében íja és nyila, és 
Hátamra egyszer csak jól rácsapott. 

84. „Ej, te együgyű és bolond fickó, 
A világban önmagának ellensége! 

85. Miért mondtad el a népnek ezt a jelenést? 
Eltűnt [csodás] állapotod, egyedül hagyott. 

86. Ha várakoztál volna, biztos lett volna 
Engedély, hogy ezt nyilvánosságra hozd!" 

87. Szóltam: „Légy kegyes, te jótevő! 
E figyelmetlen álomból ébressz fel! 

88. Mi a magyarázata e csodás állapotnak? 
Elfogott engem a félelem. 

89. Rajtam és rajtad kívül látta-e valaki? 
E csodát tudja-e valaki?" 

90. Szólt: „Volt még egy lélek [ott], 
Senkinek sem látható, azt hinnéd, az élet vize. 

91. Hogy ketten láttuk, ez volt a jel, 
A hősi halál örömhíre e jel." 

92. Minden szava meglepett engem. 
A boldogság tüze lobbantotta fel bensőmet. 

93. Zavarodott és rendetlen volt állapotom, 
Nem volt erőm sem ülni, sem állni. 

94. Lennék még inkább bolond, eszement, 
Csak újra az előző állapot lenne látható nekem! 

95. Ima, te tégy változást ez állapotra! 
írtam e szöveget, buzdítás végett. 
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Balázs Sudár 

'THE SIEGE OF GÖRÖSGÁU IN 1555 AND OTTOMAN EPIC POETRY 
DURING THE TURKISH RULE IN HUNGARY 

Summary 

In October 1555, warriors from Szigetvár made a surprise attack on the palisade of the nearby 
Görösgál. The Cadi of Görösgál, partaker of the events, commemorated the story in an epic poem. 
The text, preserved by Pechevi, had been considered as a trustworthy source by professional 
circles for a long time. The story, however, is full of inconsistencies, even if it obviously contains 
true elements. It is the description of what presumably was a minor raid, amplified to become the 
siege of a fortress. The legend of the head carrying, which features the story, could not take place 
either, as the head of the fallen Deli Mehmed was drying on a pale in front of Szigetvár. Dating the 
events to 25 October is further poetic technique, as they most likely happened on another 
Wednesday in October, perhaps the 16th. Thus the Cadi of Görösgál, in spite of his authentic 
information, had not written a historical work, but intended to commemorate the valiant warriors 
of the palisade. 

Even the question of authorship is debated in special literature. On the basis of text analysis, it 
seems to be certain that the poem was written in the style of early mesnevi poetry, characterising 
the first half of the 16th century. The author was by no means Pechevi. Until further data are being 
found, it can be regarded as the work of the entirely unknown Cadi of Görösgál. 

— 372 — 



Balázs Sudár 

„LE SIÈGE DE GÖRÖSGÁL" EN 1555 ET LA POÉSIE ÉPIQUE TURQUE 
SOUS L'OCCUPATION 

Résumé 

En octobre 1555, les soldats de Szigetvár ont attaqué la palissade de la localité proche de 
Görösgál. Acteur des événements, le khadi (juge) de Görösgál, les a évoqués dans un poème 
épique. Pendant longtemps, la recherche considérait le texte conservé par Petchevi comme une 
source authentique des faits. Cependant, l'histoire est chargée de contradictions intérieures, bien 
qu'elle contienne incontestablement aussi des éléments réels: elle est probablement la description 
d'une incursion mineure présentée comme le siège du fort. L'acte légendaire figurant dans 
l'histoire sur le transport de la tête n'a pas pu avoir lieu, car la tête de Deli Mehmed tombé séchait 
sur un pal en amont de Szigetvár. Situer les événements au 25 octobre est également une invention 
du poète, ils ont, en fait, dû se dérouler plus tôt, un mercredi d'octobre, peut-être le 16. Ainsi, le 
khadi de Görösgál, malgré ses nombreuses informations authentiques, n'a pas fait un travail 
disposant d'une valeur historique, mais il voulait seulement rendre hommage au soldat célèbre de 
la palissade. 

Même l'identité de l'auteur est discutée dans la littérature spécialisée. Au vu du texte, il semble 
certain qu'il a été écrit dans un style propre à la première moitié du 16e siècle de la poésie 
„mesnève." Petchevi ne peut donc en aucun cas en être le créateur. Jusqu'à la découverte d'autres 
documents, nous pouvons l'attribuer sans problème au khadi de Görösgál qui est par ailleurs 
totalement inconnu. 

Balázs Sudár 

„DIE BELAGERUNG VON GÖRÖSGÁL" IM JAHRE 1555 UND DIE TÜRKISCHE 
EPISCHE DICHTKUNST IM EROBERUNGSGEBIET DER TÜRKEN 

Resümee 

Im Oktober 1555 überfielen die Soldaten von Szigetvár die Plankenburg der nahegelegenen 
Ortschaft Görösgál. An die Ereignisse erinnerte sich der Kadi von Görösgál, selbst Zeuge der 
Geschehnisse, in einer epischen Dichtung. Der, von Petschewi aufbewahrte Text wurde von der 
Forschung lange Zeit hindurch als authentische Quelle der Ereignisse betrachtet. Die Geschichte 
ist jedoch voll von inneren Widersprüchen, obzwar sie offensichtlich auch wahre Elemente enthält: 
es ist wohl die Beschreibung eines kleineren Streifzuges, der zu einer Burgbelagerung vergrößert 
worden ist. Auch die, in der Geschichte erwähnte Legende vom Tragen des Kopfes konnte so nicht 
erfolgen, da der abgetrennte Kopf des gefallenen Deli Mehmed auf einem Pflock vor Szigetvár 
trocknete. Des weiteren handelt es sich auch beim Versetzen der Ereignisse auf den 25. Oktober 
um einen dichterischen Handgriff; sie dürften wohl an einem früheren Mittwoch im Oktober 
erfolgt sein, vielleicht am 16. Der Kadi von Görösgál hat also - trotz zahlreicher authentischer 
Informationen - keine geschichtliche Arbeit geschrieben, sondern wollte dem berühmten Soldaten 
der Plankenburg ein Denkmal setzen. 

In der Fachliteratur wird auch über die Person des Verfassers debattiert. Aufgrund der 
Untersuchung des Textes scheint so viel sicher, dass er im Stil der frühen Dichtung von Mesnew, 
also der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geschrieben worden ist. Der Verfasser konnte 
keinesfalls Petschewi sein. Bis zum Auftauchen weiterer Daten können wir den Text getrost als 
Werk des, übrigens völlig unbekannten Kadi von Görösgál ansehen. 
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Балаж Шудар 
„ОСАДА КРЕПОСТИ ГЁРЁШГАЛ" В 1555 ГОДУ И ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

ТУРОК-ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ 

Резюме 

В октябре 1555 года сигетварские витязи совершили набег на частокол крепости Гёрёш-
гал. Участник этих событий мусульманский судья - кади - крепости Герёшгал вспоминает о 
них в своей эпической поэме. Исследователи долгое время считали этот текст достоверным 
источником описания событий, который был сохранен Печеви. Эта история однако со
держит немало противоречий, несмотря на то, что она несомненно содержит очевидные 
реальные элементы также. По всей вероятности, поэма является изобилующим преувели
чениями описанием рейдового небольшого похода венгров. Не могла быть правдоподобной 
также и фигурирующая в истории легенда о снятии головы Дели Мехмеда, так как голова 
павшего Дели Мехмеда сохла на колу перед крепостью Сигетвар. Другой авторской улов
кой было также и датирование событий 25-ым октября 1555 года, так как по всей веро
ятности они произошли скорее в более раннюю среду октября, пожалуй 16-го числа. Таким 
образом кади крепости Герёшгал несмотря на многочисленную достоверную информацию 
написал не историческую работу, а хотел лишь создать письменный памятник знаменитым 
витязям частокола. 

В специальной литературе оспаривается также и вопрос авторства. На основании иссле
дования текста кажется достоверным, что поэма была написана в раннем месневском 
поэтическом стиле, характерном для первой половины XVI столетия. Творцом её ни в коем 
случае не может быть Печеви. До тех пор, пока не будут обнаружены дальнейшие данные, 
мы можем спокойно считать её творением до сих пор совершенно неизвестного мусуль
манского судьи - кади - крепости Герёшгал. 
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MŰHELY 

SZABÓ PÉTER 

V. KÁROLY ÉS AZ ERDÉLYI SZÁSZOK 

Az erdélyi szászok és V. Károly kapcsolatának legismertebb dokumentuma, Georg 
Reicherstorffer kéziratos hagyatékában maradt fenn. Ez egy vers, melyben az erdélyi szász polgár
ból Ferdinánd ügynökévé vált Reicherstorffer saját magát ünnepli. Az öndicsőítés alkalmát pálya
futása csúcsa jelentette: az 1532. év, amikor Reicherstorffer V. Károly császártól nemesi címet ka
pott. A megtiszteltetés azért érte, mert 1527-1528. évi erdélyi küldetése során - Bécs akaratából -
lázító szavakkal s még inkább fegyveres erőszakkal Habsburg oldalra pártoltatta az ottani szászo
kat, s így gyengítette I. Ferdinánd ellenkirályának, Szapolyai Jánosnak a pozícióit. Négysoros 
költeménye, amelyet a frissen kapott címer alá illesztett - a szász egyetem egy tagjának gondolko
dásán keresztül - segít megérteni a felkelésre kész erdélyi nemzet vágyait, reményeit. Az erdélyi 
szászok a német kultúra Dél-Erdélybe szakadt hordozóinak tekintették magukat, s egyenesen a 
Német-római Birodalmat kormányzó V. Károly császárban remélték megtalálni pártfogójukat. A 
császári védelmet, a fennálló politikai viszonyok között a szász közösség a Habsburg-magyar király 
előtt való hódolással, a dunai Habsburg monarchiába való betagolódással próbálta kiérdemelni. 

„Ezt a nemesi címert Károly császár adományozta neked, György, 
mert az erdélyi városokat hősiesen megvédelmezted, 
és azokat szolgálatod révén nagy fáradtsággal 
Ferdinánd birodalmához és Magyarországhoz csatoltad." 

A szász egyetem egésze azonban nem érzékelhette oly közvetlenül a császár reá irányuló fi
gyelmét és szükségszerűen védelmét, mint egy fia - Georg Reicherstorffer - a birodalmi nemesi 
cím átvételekor. Az erdélyi szász közösség zömében a magárahagyatottság állapotában élt, s érde
kei csak a Habsburgok Erdély-politikájának keretei között érvényesülhettek. Mégis meg lehet ra
gadni olyan történelmi pillanatokat, amikor reményei ébredni látszottak. A hangulatváltás, amely a 
szász városi tanácsok kiáltványaiban és a szász politikusok leveleiben jól megfigyelhető, akkor 
következett be, amikor a német reformáció hatásait fogadva a szász diaszpóra lélekben összekap
csolhatta magát a birodalmi németek reformált tagjaival, vagy akkor, amikor I. Ferdinánd helyzete 
kedvezőbbre fordult ellenkirályával, Jánossal szemben, s megnyílni látszott a lehetősége, annak, 
hogy a dunai Habsburg monarchiához való csatlakozással e szórvány német etnikum a két Habs
burg-fivér oltalmazó karja alá kerüljön. Az az elképzelés, hogy az erdélyi szászok a Ferdinánd 
uralmi területébe való betagolódással váltják meg V. Károly védelmét, nemcsak a Reicherstorffer-
vers alapgondolata volt, nemcsak erdélyi szász oldalról fogalmazódott meg. Maga I. Ferdinánd is 
V. Károly oltalma alá akarta helyezni Erdélyt s azon belül a Szászföldet, s a császár nem zárkózott 

* A tanulmány az „V. Károly és Magyarország" című konferencián (Pécs, 2000. május 25-26.) elhangzott 
előadás szövegének szerkesztett változata. 

1 „Unter dem Wappen stehen die Anfangsbuchstaben seines Namens. G. R. Dass er Adel und Wappen von 
Kaiser Karl V. zum Lohne der Verdienste, die er sich als Ferdinands Gesandter in Siebenbürgen erworben, 
erhalten hatte, sagen uns die Verse." „Carolus haec Caesar Tibi contulit arma Georgi, / Quod Transilvanas 
servasti fortiter urbes, / Atque illas operaque Tua, magnoque laboré / Junxisti imperio Fernandi Pannoniaeque." 
A fenti kiegészítő szöveg és a vers közlése: Schulter, Johann Karl: Georg Reicherstorffer und seine Zeit 1527-
1536. Wien, 1959. 227. o. A vers magyar fordítása: Erdély és Moldva leírása 1550. Georg Reicherstorffer 
Chorographia Transilvaniae Chorographia Moldáviáé. (Ford. Szabadi István.) Debrecen, 1994. 21. jegyzet. 
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el öccse többszöri kérése elől. Amikor az 1530. évi augsburgi birodalmi gyűlésen augusztus 2-án 
döntés született, hogy hadivállalkozás indul a Szapolyai kezén lévő Buda visszafoglalására, a lelke
sült tárgyalások közepette V. Károly kijelentette, hogy Erdélybe küldi legendás spanyol csapatait. 

A császár nyilatkozata - még ha ígéret maradt is - számos kérdést vet föl a történeti elemzés 
számára. Miért vált olyan fontossá Erdély ügye, hogy a császár szót emeljen érdekében? Kik le
hettek a császár informátorai? S ha ezek pontos híreket hoztak, a császár hogy nyújthatja kezét 
azok felé, akik zömükben már a lutheri tanokat követték, azokat a hitbéli újításokat, melyektől a 
következő évben V. Károly már annyira óvta a Németalföldre igyekvő Mária környezetét? A kér
dések egymással összefüggenek, s ezért a legalkalmasabb, ha a rájuk adandó válaszokat időrend
ben haladva fejtjük ki: a Mohács körüli évektől kezdve el egészen az 1530-as esztendőig. 

V. Károly legfőbb informátora az említett időszakban természetesen öccse, Ferdinánd volt, aki
ről azonban meg kell jegyezni, hogy kezdetben teljesen tájékozatlannak mutatkozott Erdély fekvé
sét, gazdaságát, társadalmát, kultúráját illetően. Ferdinánd érdeklődése magyar királlyá választása 
után fordult a távoli tartomány felé, amikor megválasztásának tényéről 1527. január l-jén körle
vélben tájékoztatta az erdélyi városokat. Még a hónap végén - ahogy ezt Mária királyné I. Ferdi
nándnak szóló tudósítása sejteni engedi - tájékoztatást kérhetett húgától az elvben uralma alá tar
tozó területekről. Az új uralkodó a legalapvetőbb ismeretek hiányában lehetett. 

„Trés autem nationes habet haec provincia, nobiles, Siculos, Saxones" - írta Mária bátyjának 
az erdélyi rendiségről 1527. január 26-án. 

Amíg Luther újítása a birodalom széttagolódásához járult hozzá, addig a német reformáció 
mögé fölzárkózó erdélyi szászok vallásváltása politikai előnyökkel szolgált I. Ferdinánd számára. 
A szászok reformált hitük miatt ugyanis szembekerültek a Habsburg uralkodó ellenkirályával, 
Szapolyai Jánossal. Az utóbbi már 1527. január 25-én feddő levelet intézett a szebeni tanácshoz 
azzal a paranccsal, hogy a király nevében a lutheri tanok követőit fogják le, javaikat kobozzák el. 
I. Ferdinánd bölcsen a politikai érdekeknek rendelte alá a vallásiakat, s miközben elnyelte a biro
dalmi katolicizmustól eltávolodó szász hitélet feletti ellenérzését, örömmel fogadta, hogy az erdé
lyi szászok föllazítják János király keleti országrész feletti uralmát. E politika megfelelő személyi 
feltételeket talált a Pemflinger családban. A família Regensburgból származott, s tagjai már Má
tyás király uralma alatt Buda jelentős kereskedői közé tartoztak. II. Lajos királysága idején három 
Pemflinger: Márk, Sebestyén és István intézte a család gazdasági ügyeit. Közülük különösen Márk 
állt nagy kegyben a királyi udvarnál. Leánya, Katalin Mária királyné udvarhölgye volt, s 1523-ban 
Török Bálint vette nőül. Márk 1521-ben - második házassága révén - Szebenbe költözött, s a vá
rosban a lutheri tanok leglelkesebb világi terjesztője lett. Vallásváltása azonban nem jelentett aka
dályt abban, hogy Ferdinánd ne a Pemflingerekben lássa erdélyi pártjának megerősítőit, erdélyi 
ügyekben fontos tanácsadóit. A Pemflingereknek megmaradtak a birodalmi kapcsolataik. 
Pemflinger István az augsburgi kereskedőcsalád képviselője volt a Fugger Jakab féle - Magyaror
szág ellenében támasztott - kártérítési pernek. 

2 
„Als dann am 2 August die Entscheidung Ferdinands gefallen war, Kriegsvorbereitungen mit dem Ziele 

der Eroberung Ofens zu treffen, war es Kaiser Karl selbst, der diesmal den Siebenbürgern die von seinem 
Bruder so oft verheissene Zufage des eingreifens jenes legendären aus Spanien kommenden Truppen 
bekanntgab (Augsburg, 9. August)." A nagyjelentőségű adatot közli Goos, Roderich: Die Siebenbürger Sachsen in 
der Planung deutscher südostpolitik. Wien, 1940. 174-175. o., Uo. a 358-as jegyzetben: Kaiser Karl V. an die 
Siebenbürger, Augsburg, 9. August 1530. St. A. Wien... „copaiae veniunt enim ex Hispánia." 

„...mert, ha közülük valaki az alföldi tartományokat újításokkal be találná szennyezni, annak a fejedelem
asszony viselné nemcsak hírét, hanem felelősségét is." V. Károly Máriához intézett intelmének (1531) eme 
részletét idézi: Lányi Károly: Magyar egyháztörténelem. (Átdolg. Knauz Nándor.) Esztergom, 1869.1. k. 31. o. 

Ferdinand den siebenbürgischer Städten. Wien, 1527. január 1., Königin Maria berichtet ihrem Bruder 
Ferdinand über die Lage Ungarns (a keltezés téves helymegjelöléssel Ofen. Helyesen természetesen Pressburg) 
Pressburg, 1527. január 26. Mindkét levelet közli Schuller, Friedrich: Urkundliche Beitrage zur Geschichte 
Siebenbürgens. Hermannstadt, 1876-1877. 251-252. o. 

A rendeletet teljes terjedelmében közli Katona István: História Critica Regnum Hungáriáé (Ordine XX.). 
Claudiopoli, 1744.1. k. 31-32. o. 

A Pemflinger családról Fabritius Károly: Pemfflinger Márk, szász gróf élete. Budapest, 1875. 8-13. o. 
Márk valószínű, hogy Sebestyén és István unokatestvére volt, azaz emezek apjának fivérétől származott A 
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A szász központ és a katolikus Szapolyai-kormányzat közötti ellentét Buda Habsburg átvétele 
után politikai ellentétté formálódott. Szeben tanácsa már 1527. szeptember 5-én, Szent Lőrinc 
napján felmondta a Szapolyai hűséget. A nyilatkozat arra hivatkozott, hogy Szapolyai nem bírja 
már a Szent Koronát, s Magyarországon legyőzetett. A szebeni mozgalommal párhuzamosan 
zajlott Georg Reicherstorffer egyértelműen politikai megfontolású küldetése a szászok átpártolta-
tására. Reicherstorffer városi szegénység soraiból toborzott serege először szeptember 8-án Bras
sót hódította meg Ferdinándnak, majd október közepén Szebenbe bevonulva a szász ügynök és se
rege valóságos terroruralmat gyakorolt a még ingadozók erőszakos meggyőzése céljából. 

1528-ban Szapolyai török szövetségének értékét még kevesen érzékelték Erdélyben, s az or
szágrész társadalma zömében Ferdinándot fogadta el uralkodójául. Ebben az évben még a múlt 
esztendőben kialakult állapotok látszottak állandósulni, amikor is a Habsburg uralkodó seregeinek 
sorozatos győzelmei hatására Bécs megbízottja, Vingárti Horvát Gáspár Marosvásárhelyt 1527. 
november elején gyűlést hirdetett, melyen a három nemzet megjelent képviselői I. Ferdinándot fo
gadták el királyuknak. Ezzel szinte egyidőben Fehérvárott november 4-én - a koronát Habsburg 
kézre játszó - Perényi Péter I. Ferdinándtól megkapta kinevezését az erdélyi vajdai székbe. János 
király hívei - uruk lengyel földre távoztával - Erdélyben visszaszorulóban voltak, s az ellenpárt 
táborának csapatai április végén még Tomori Miklóst is kiostromolták Fogaras várából. I. Ferdi-

kártérítési perről ugyanitt olvashatunk. Pemflinger Márk szerepéről a szebeni reformációban elfogult képet fest 
Tonhauser Péter és Huet Péter plébánosok - a szebeni káptalan nevében írt s az esztergomi érseknek címzett -
panaszlevele (Szeben, 1526. június 12.): „Ecclesiam quandam Parochialem in parvo Horreo, Dominus 
Magnifícus D. Regius Judex Marcus Pemfflinger fecit violari fores ejusdem violenter demoliendo, nulla 
Reverendissimae Dominationis vestrae Vicarii habita authoritate. Nam adeo invaluit ista Pestis Lutherana, ut 
etiam in civitate, ubi Lutherus degit testibus de his partibus venientibus et nobis referentibus magis saevire non 
possint." Lampe, Frid. Adolpho (ed.): História ecclesiae Reformatae, in Hungária et Transylvania. Trajecti ad 
Rhenum, apud Jacobum van Poolsum, 1728. 60-64. o. 

•7 

„Nachdem aber E. M. nicht im Befisse der heil. Reichskrone und des Königreiches Ungarn, von welchem 
wir abhangen sind, so müssen wir fürchten, zugleich mit E. M. wie dies in Ungarn geschehen ist, betriegt zu 
werden, und unterzugehen... Aus so gewichtigen und einleuchtenden Gründen und Nöten sind wir denn 
gezwungen von E. M. abzufallen, weshalb E. M. fortan von uns weder Treue noch Gehorsam oder Hülfe 
verlangen volle. Hermannstadt am Laurentiustage 1527." A kiáltvány szövegét közli Goos, Roderich: i. m. 122. o. 
Nincs adatunk arról, hogy Perényi Péter Ferdinánd koronázása (Fehérvár, 1527. november 3.) előtt adta volna át a 
koronát a Habsburg trónjelöltnek. A Verancsics-évkönyv szerint: „Perény Péter az koronát Temesvárból Fehérvár
ra hozá, hogy Ferdinándot megkoronázzák." 1504-1566 Memoria Rerum (Verancsics-évkönyv). (Kiad. Bessenyei 
József.) Budapest, 1981. 33. o. Istvánfi Miklós szintén azt hangsúlyozza, hogy Ferdinánd „a koronát elhozó 
Perényi Péter beleegyezésével azt az esztergomi érsek Várdai Pál kezéból ünnepélyesen átvette." Ám Perényi Pé
ter átállását Ferdinánd oldalára még jóval Buda Habsburg bevétele előtt említi. Istvánfi Miklós: Magyarország 
története 1490-1606. (Ford. Vidovich György.) Debrecen, 1871. I. k. 163-166. o. Ugyanezt támasztja alá Ferdi
nánd Máriához, 1527. október 8-án írt levele is, mely szerint Perényi Péter kinyilatkoztatta, ,Jiogy azon esetre, ha a 
rendek kívánni fogják, kész magával hozni a koronát." Idézi Szalay László: Adalékok magyar nemzet történetéhez 
a XVI. században. Pest, 1859. 79. o. Valószínű tehát, hogy a szászok Perényi Péter koronaőr átállásának hírére 
már megelőlegezték Ferdinándnak a Szent Koronát, s a napi politikának megfelelően tényt kovácsoltak a lehető
ségből. A szeptember 5-re eső Szent Lőrinc napi datálást - van még július 21-én és augusztus 10-én is Szent Lőrinc 
nap - valószínűsíti, hogy a szebeni tanács nyilatkozata már Szapolyai magyarországi legyőzetéséről, bizonnyal 
Buda Ferdinánd által történő elfoglalásáról (1527. augusztus 20.) beszél. 

0 
Reicherstorffer erdélyi küldetését I. Ferdinánd a moldvai vajdához való követséggel kapcsolta össze. König 

Ferdinand beglaubigt seinen gesandten Georg Reicherstorrfer bei dem Voivoden der Moldau. Wien, 1527. június 
18. Kiadta Schuller, Friedrich: i. m. 259. o. Reicherstorffer erdélyi tevékenységéről az Erdély szintézisben is ol
vashatunk, de az összefoglalás nem tér ki a Szapolyai-kormányzat és Szeben vallási mezben jelentkező politikai 
ellentétének bemutatására. Erdély története három kötetben. (Főszerk. Köpeczi Béla.) I. k. Erdély története a kez
detektől 1606-ig. (Szerk. Makkal László és Mócsy András.) Budapest, 1986.410-415. o. 

A Vingárti kezdeményezte gyűlésről Magyar Országgyűlési Emlékek. (Kiad. Fraknói Vilmos.) I. k. Bu
dapest, 1874. (MOE) 161. o. (Monumenta Hungáriáé Historica. III. o.) Perényi vajdai kinevezéséről Détshy 
Mihály: Sárospatak vára és urai 1526-tól 1606-ig. Sárospatak, 1989. 36. o. (A sárospataki Rákóczi Múzeum 
Füzetei 28.) Bethlen Farkas: Erdély története. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526-1538). (A jegy
zeteket írta Pálffy Géza.) Budapest-Kolozsvár, 2000.1. k. 104-105. o. 

Teutsch, Georg Daniel: Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Hermannstadt, 1899. 192. o. 

— 377 — 



nánd - a sikerek hatására - az 1528-as év első felében úgy gondolta, hogy a hozzá hű Erdély a 
katonai megszállás terheit is viselni fogja. Elképzelésében azonban mélységesen csalódni kellett; a 
nyár közepén Enyeden megtartott erdélyi részgyűlésen a rendek elzárkóztak az elől, hogy Katzianer 
tábornok Erdélybe vezénylendő - 4000 fős - hadának fizetését és élelmezését átvállalják. 

1529 elején a helyzet megváltozott. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Szapolyai török követsé
ge a katonai segítségnyújtás szintjéig érlelődik. A Habsburg-párti erdélyi politikusok közül először 
Gerendi Miklóst kerítette hatalmába a veszélyérzet. Az erdélyi püspök ösztönzésére - a Torda 
melletti Gerenden - összegyűlt rendek azonban - szűkkeblűén - csak egy csekély számú had föl
állítását javasolták a Bécsnek hódolt Erdély megőrzésére. így a szász származású, a nemzetközi 
összefüggések megértésére fogékony püspök szavai nagyrészt visszhangtalanok maradtak. Hiába 
írta az egyházfő a gerendi gyűlés után hat nappal, január 27-én politikai tisztánlátásáról tanúskodó 
sorait I. Ferdinándnak: „Biztos értesülésem van, hogy Szapolyai tavaszra várja a törököt s ránk üt 
az oláhokkal. Siessen azért Katzianer és jöjjön, mert annak tavaszra annyi törökje és oláha lesz, 
hogy kis sereggel nem verheti vissza." A veszély komolyságának felmérését nem segítette Péter 
moldvai vajda január-februári katonai akciója sem, aki a szultán parancsára - a nagy hadjárat elő
készítéseként - feldúlta a Székelyföldet. A vajda ugyanis ügyesen élt a dezinformáció diplomáciai 
eszközével, és székelyföldi betörése után a szászok előtt azt hangsúlyozta, hogy velük együtt 
ugyanannak a királynak - tudniillik Ferdinándnak - hódol maga is, s csak azok megfegyelmezesé
re jött Erdélybe, akik semmilyen hatalmat sem akarnak elismerni. 

Májusban aztán Péter vajda elkötelezettsége Szapolyai mellett egyértelművé vált. Az úgyneve
zett moldvai krónika hitelt érdemlően számol be arról, hogy János király az erdélyi Habsburg pár
tiak letörése érdekében területi engedmények ígéretével állította maga mellé Moldva urát. Ureche 
Gergely és Simion Dascal XVII. század első felében keletkezett történeti müve szerint „Miután 
Péter vajda feldúlta a Székelyföldet, János magyar király még ugyanabban az évben követeket 
küldött Péter vajdához, hogy legyen segítségére a magyar urak ellen, akik nem akarnak neki hó
dolni. A segítség fejében megkapja majd Beszterce városát és környékét, sőt más részeket is az or
szágban." Az 1529. évi gesztenyevirágos hónap fordulópont volt a versenykirályok korszakát élő 
Erdélyben. Nemesek és székelyek tömegei álltak vissza János király oldalára. 

A hónap végén most már Segesvárott összegyűlt egy Habsburg párti sereg, amely Török Bálint 
nagyúr, Gerendi Miklós erdélyi püspök, Pemflinger Márk szebeni királybíró és Majláth István 
fogarasföldi bojár vezetésével - a késlekedő Katzianer hadtest hiányában - egyedül ütközött meg 
1529. június 22-én az Olt bal partján, a Székely és a Szászföldet elválasztó Földvárnál (Marienburg) 
Péter moldvai vajda hadaival. Az eredmény: a Habsburg pártiak - zömükben szászok - katasztrofális 
veresége volt. Itt jutunk el ahhoz a pontig, ahol Bécs Erdély-politikájának birodalmi, közelebbről 
augsburgi szemtanúja akadt a Fugger ügynök, Hans Dernschwam személyében. Az ő jelenléte a föld
vári csatában egyben jellemzi is e politika bonyolult, messzire vezető szálait. Hogyan került ide ez a 

A gyűlést 1528. július 2-án tartották Enyeden, ahol I. Ferdinánd követei, Nogarola Lenard gróf és 
Pemflinger István terjesztették elő Bécs kérelmét a hadak eltartását illetően. Utasításuk írott szövege fennma
radt. Instructio ad Transsilvaniam in causa inter tenendi exercitus. Datum Präge 20 junij. 1528. Kiadva MOE 
I. k. 226-229. o. A szászok talán abban reménykedtek, hogy saját erejükből is megtudják védeni magukat. 
Szeptemberben Pemflinger Márk fegyverbe szólította a szászokat a környéket fenyegető Czibak Imre, váradi 
püspökkel szemben. Teutsch, Georg Daniel: i. m. 192. o. 

1 A gerendi gyűlésről: MOE I. k. 219-220. o. Gerendi Miklós levélrészletét idézi: Szilágyi Sándor: Er
délyország története. Pest, 1866.1. k. 245. o. 

1 A székelyföldi betörésről, a vajda dezinformációs tevékenységéről Komlóssy Ede: Ureche Gergely és 
Simion Dascal moldvai krónikája. Budapest, 1941. 37-33. o. A krónika e században több kiadást megélt, ezek kö
zül a legalaposabb kritikai kiadás: Giurescu, Constantin: Gr. Ureche vornicul si Simion Dascalu, Letopisetul tarii 
Moldovei. Craiova, 1934. 96. o. (Scritorii Romani Comentati.) Szapolyai János pontosan a következő területeket 
ajánlotta föl Péter vajdának: Küküllő-várat és uradalmát, Csicsót 60 román faluval, Bálványos várát 30-nál több falu
val, Besztercét és a Radna völgyét 23 faluval. Daicoviciu, Constantin: Erdély története. Bukarest, 1964.1. k. 174. o. 

A földvári csata előzményeiről, a Habsburg párti seregek mozgósításáról részletes ismertetést nyújt: 
Dolleschall, Karia: Ferdinand I. und die sachsische nationsuniversitat im tronstreit gegen Johann Zápolya. 
Graz, 1951.90-93. o. 
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birodalmi német polgárság színe-javát képviselő, folyton tevékenykedő ember? Jövetelének oka egy
szerű: I. Ferdinánd a Fuggerektől fölvett kölcsönei fejében átengedte az augsburgi bankháznak az er
délyi sójövedéket. Demschwam eredeti feladata az erdélyi sóbányászat helyzetének felmérése volt, 
mely alapul szolgált volna ahhoz, hogy a Fuggerek az itteni sóbányászatra is kiterjesszék befolyásu
kat. A lassan kiépülő erdélyi Fugger vállalat vezetőjeként azonban tapasztalnia kellett a gazdasági és 
politikai élet kölcsönhatásait. Demschwam számára természetesen az lett volna a kedvezőbb, ha az 
erdélyi sóbányák Habsburg kézen maradnak. Ezért, amikor kenyértörésre került a sor a két király se
regei között, a bátor Fugger-ügynök maga is fegyvert ragadott, s a Ferdinánd pártiak oldalán küzdött 
a földvári csatában. A győztes János király legalább annyira összefűzte a gazdasági megfontolásokat 
a politikaiakkal, s csak abban az esetben volt hajlandó együttműködni a Fuggerekkel, ha azok egye
dül őt ismerik el királynak. Mivel az augsburgi vállalat nem kívánt egyértelmű politikai állásfoglalás
sal belebonyolódni a magyarországi ügyekbe, 1530 nyarán Szapolyai pénzügyi tanácsadói és 
Demschwam között a tárgyalási álláspontok megmerevedtek. A Fuggerek így nemhogy elestek az I. 
Ferdinándnak adott kölcsön erdélyi sójövedelmekből fedezhető ellentételezésétől, de még a reálpoli
tikának megfelelő üzleteiket sem bonyolíthatták akadálytalanul a magát megmakacsoló Szapolyai 
miatt. Mindez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor az európai nagypolitika és az akkori pénzvilág 
meghatározója, a Fugger-vállalkozás együttműködése kulcsfontosságúvá vált. 

I. Ferenc francia király még 1529. augusztus 3-án békét kért a császártól. A Cambrai-ban meg
kötött béke révén a Német-római Birodalom egy időre megszabadult nyugati kötelezettségeitől. I. 
Szulejmán 1529 szeptemberében elfoglalta ugyan Budát, Béccsel azonban már nem boldogult. Az 
1530-as év kedvező politikai feltételeket kínált egy birodalmi összefogással - Magyarországra in
dítandó - törökellenes hadjárathoz. A háborúhoz azonban, mint mindig pénz, pénz és pénz kellett, 
melynek a császár és öccse a híjában állott. Pölnitz, a Fuggerek monográfusa nagyerejű történelmi 
képbe sűríti az augsburgi birodalmi gyűlésre igyekvő fivérek kézfogásának történelmi jelentőségét. 
A két Habsburg összetalálkozása a Brenneren - írja - 1530 májusában megnyitotta az utat afelé, 
hogy terveiket a német bankvilággal egyeztessék a német és az európai fejlődés érdekében. A császár 
a birodalmi gyűlés idején a folyósítandó kölcsönök kieszközlése ügyében személyesen is fölkereste 
Anton Fuggert a család augsburgi rezidenciáján. 

V. Károly váratlanul bejelentett ígérete a birodalmi gyűlésen - mely szerint a Buda visszafog
lalására indított katonai expedíciót megtoldja egy Erdély fölszabadítására küldendő spanyol haddal 
is - a háttérismeretek birtokában értelmezhető. A császár kijelentésével azt szerette volna bizony
gatni a Fuggerek felé, hogy nem hagyja - úgymond - elúszni erdélyi üzletüket, s Habsburg fenn
hatósággal fogja biztosítani az ottani sóbányászat jövedelmeinek zavartalan élvezését, a nekik el
adósodott Habsburg ház kölcsöneinek visszafizetését. 

A kijelentés e megokolása mellett persze nem felejthetjük el azt a császárt buzdító propagan
damunkát sem, melyet az augsburgi birodalmi gyűlés előtt Oláh Miklós kifejtett. Oláh Miklós ro
koni kapcsolatai révén szintén kapcsolódott az erdélyi Fugger vállalathoz. Többször felhánytorga
tott csalódottsága, hogy 1. Ferdinánd nem neki juttatta az erdélyi püspöki széket, szintén 
napirenden tartotta Erdély felé irányuló figyelmét. Gerendi Miklós erdélyi püspökkel sűrű levele
zésben állt. Egy 1529 májusában írt levele szerint mélyen aggasztotta a keleti országrészben kiala
kult polgárháborús helyzet. A császárt 1530 márciusában lelki meggyőzéssel, a keresztény önérzet 
fölébresztésével kívánta tettekre sarkalni. „Nem tudok méltatlanabb dolgokat elképzelni, hogy te 
és annyi más keresztény fejedelem uralkodása idején ellenségeink annyira megerősödjenek, hogy 
képesek legyenek a nyomorult keresztényeket végső veszedelembe taszítani" - írta. Nem lehe-

Dernschwam, Hans: Erdély Besztercebánya Törökországi útinapló. (Kiad. és bev. Tardy Lajos.) Buda
pest, 1984.24-31.0. 

16 Pölnitz, Götz Freiherrn: Anton Fugger 1453-1535. Tübingen, 1958.1, k. 184., 191. o. 
A rokoni kapcsolatról, mely Oláh Miklóst a Fuggerekhez fűzte lásd Demschwam, Hans: i. m. 26. o. 

Valójában Oláh Miklós a tordai vezető sókamara Fugger-ügyintézőjével, a villachi Christop Listhtel állt rokon
ságban, akinek fiához, Jánoshoz Oláh Miklós unokahugát, Lukréciát adták nőül. A polgárháborús helyzetről 
Ad Emericum Archidiaconum. Ex Znoiraa, 25. Mai 1529. Oláh Nicolai...Codex Epistolaris. 1526-1538. (Kiad. 
Ipolyi Arnold.) Budapest, 1876. 6-7. o. (MHH XXV.) A neki ígért erdélyi püspökségről: Nicolai Oláh ad 
Agriensem Episcopum. Cancellarium Hungáriáé. Bruxellae 28-a Maii 1533. Uo. 369. o. Az V. Károlyhoz inté-
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tétlen, hogy ezen általánosságokban megfogalmazott, törökellenes hadjáratra ösztönző gondolatai 
mellett az augsburgi birodalmi gyűlés idején - esetleg Márián keresztül - olyan nézeteket is meg
fogalmazhatott, melyek ősei földjére, Erdély áldatlan helyzetére is felhívták a császár figyelmét. 

Közben a Szapolyai Jánossal szövetséges Péter moldvai vajda pusztító betörései következtében 
a Szászföld szörnyű megpróbáltatásokat élt át. Paulo Sutoris brassói polgár XVII. század első felé
ben keletkezett krónikája a keresztény mártírium magaslatába helyezte a szászok - már említett -
Földvárnál (1529. június 22.) elszenvedett vereségét. „Péter, moldvai vajda nagy pusztítást vitt 
végbe a Barcaságban, Földvárnál a 10 000 ember napján." 

A „passió decern millium martyrum" Legenda aureában lejegyzett története, mely szerint Sapor 
perzsa király lemészároltat egy tízezer főnyi keresztény hitre tért sereget, a német kultúrkörben 
különösen népszerű lehetett: Dürer fametszetet és olajfestményt is készített a jelenetről. A földvári 
csata Habsburg párti krónikását minden bizonnyal befolyásolta a legendái párhuzam, s a görögke
leti moldvaiak mészárlásának idejét azzal a nappal rokonította, amikor a perzsák brutális öldöklése 
következtében 10 000 keresztény halt mártírhalált. 

A Brassó közeli Nagysinkszék kicsiny falvának, Lenineknek temploma egészen egyedülálló for
rást őriz a XVI. század első feléből. Régi szász szokásnak megfelelően a templomhajó északi falára 
följegyezték egy-egy év legfontosabbnak tartott eseményét. Az 1529. esztendő után csak néhány 
gótbetűs szó olvasható - a mondat többi része megsemmisült. „Am zehntausend Ritter..." Azaz kö
rülbelül 10 000 lovag (katona) - fordíthatnánk. A mondattöredék a szászföldi események ismeretében 
félreérthetetlen utalás a földvári csatára, ahol - úgy tartották - körülbelül ilyen létszámú volt a Habs
burg pártiak embervesztesége. Az 1530. évhez kapcsolódó szintén hiányos mondat így hangzik: „Ein 
groszer Ster" - itt megszakad a fölirat, majd így folytatódik - „im gantzen Land". Egy nagy csillag az 
egész vidéken a Szászföldről láthatóan világított az égbolton - egészíthetnénk ki a falkrónika idevo
natkozó részét. Nem tudni pontosan mit sugalmazott a szászok számára ez az égi jel. Szerémi 
Györgyöt és Oláh Miklóst a félelem töltötte el a különös égi jelek megjelenésekor. 

Mi csak a tényeket nyugtázhatjuk: 1530. szeptember 16-án Brassó meghódolt a Szapolyai pártiak 
előtt, I. Ferdinánd 1530. szeptember 21-én körlevélben tudatta az erdélyi rendekkel, hogy katonai ex
pedíciót indít Buda visszafoglalására, az értesítésből azonban már kimaradt Erdély - ezzel egyidejű -
felszabadításának terve. V. Károly visszavonta oltalmazó karját az erdélyi szászok fölül, s a német 
diaszpóra birodalom irányában táplált reményei összeomlottak. Jövőjük ezután Szapolyai keleti or
szágrészében egy alakuló új állam, az erdélyi fejedelemség keretei között formálódott tovább. 

zet sorok: „indignissimum tuis esse virtutibus iudico ut te imperante et aliis Christianis praesidente, hostes 
Christi tantas sibi vires comparent, quibus sint Christianos miseros ad extremum usque periculum deducturi." 
Ad Carolum Imperatorem. ex Lincio 11. Mártii 1530. Uo. 55. o. 

„Peter Wayda aus der Moldau hält eine grosse Schlacht in Burzenland bei Marienburg am Tag der 
10 000 Männer." Auszug aus einer alten Chronik, verfasset von Sutoris Paulo, einem Kronstädter (1203-
1620). Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. Herausgegeben auf Kosten der Stadt Brassó, [szerkesztő 
megnevezése nélkül.] Brassó, 1903. IV. k. 12. o. 

Dürer, Albrecht: A tízezer keresztény vértanúsága Sapor perzsa király uralkodása alatt. 99x87 cm. Olaj, fá
ról vászonra áttéve. 1508. Bécs, Kunsthistorisches Museum. A tízezrek vértanúsága. 39x28,5 cm. Fametszet. 
1497-1498 körül. A Habsburg pártiak valódi veszteségét nehéz megítélni. A politikai pletykákra fogékony 
Szerémi György, Szapolyai János udvari káplánja még tízezer főnél is többre becsülte a földvári csatában - Török 
Bálint oldalán - elesetteket. „Mondták pedig, hogy Török Bálint részéről tizenháromezer holttestet számláltak 
meg." Szerémi György: Magyarország romlásáról. (Ford. Erdélyi László és Juhász László.) Budapest, 1979.229. o. 

20 ' 
V. Téglás István: A lemneki falkrónikáról. Archeológiai Értesítő, 1893. 446-447. o. A falkrónika fennmaradt 

adatai az 1493 és 1542 közötti eseményekről adnak töredékes tájékoztatást. A szerző teljes közlést nyújt. Falkrónikája 
nemcsak a lemneki, de a brassói Fekete-templomnak is volt, melynek nagy része az 1689. évi tűzben megsemmisült. 

21 
„János király hallotta, hogy már három bolygó kelt fel a levegőben az esti szürkületben, s mindig lenyu

godtak napkeleten a reggeli hajnalban. János király engem mindig kérdezett, mit jelent. Én mondtam: Felséges 
fejedelmek halálát jelenti." Szerémi György: i. m. 300. o. Oláh Nicolai Ad Eundem. Bruxellae 3-a Octobris 
1532. Oláh Nicolai...Codex Epistolaris...i. m. 253. o. Ebben a levélben Oláh Miklós arról számolt be, hogy 
hajnali négy-öt óra között az égen egy üstökös tűnt fel és nem tartja bíztató jelnek. 

22 
Ferdinánd királynak az erdélyi rendekhez intézett levele, [latin], datum Auguste, 21. Septembris. 1530. 

Kiadva MOE I. k. 294-295. o. 



ACS PAL 

SÁSVÁR BÉG HISTÓRIÁJA* 

História cladis Turcicae ad Naduduar, 1580 

1580 májusában máig tisztázatlan körülmények között menesztették Budáról az 1578 szeptem
berében kinevezett Kara Üvejsz pasát.1 Vajon kinek állhatott útjában? Az idős, sokat próbált török 
politikus - Takáts Sándor szavaival szólva - „olyan volt, mint az útfélen vetett borsó. El
eltiporták, de megint csak erőre kapván a szálaival még az erős fatörzset is körülfonogatta [...]. 
Tudta, hogy csak úgy palást alatt szabad szólnia, mert ha teli pofával kiáltja a valót, a maga nyakát 
szegi. Az ellenségeit egymással pusztítgatta, azaz ebet ebbel maratott" - mégis elcsapták.2 Az 
Oszmán Birodalom főkincstárnokából lett budai beglerbég hirtelen bukását a „bécsi király" portai 
követe, Joachim Sinzendorf „konstantinápolyi cselszövésekkel" magyarázta.3 Idehaza, a török és 
magyar végeken másként tudták: a szóbeszéd szerint a hódoltságbei i bégek sikeres összeesküvése 
állt a gyors kegyvesztés mögött. Összeesküvés, cselszövés, elcsapatás - ez persze egy logikusan 
felépülő történet láncolataként is elgondolható. Mi lehet az igazság? 

Úgy tűnik, hogy a „háborús békeévek" ( 1568-1591)4 időszakának bizonyos eseményeit az iro
dalmi források örökítették ránk a legrészletesebben és legszemléletesebben, s a Takáts Sándor által 
óvatosan megkerült kérdésekre egy verses mű adhat feleletet. Az Üvejsz pasa bukása körüli bo
nyodalmakat most az 1580-as évet megörökítő História cladis Turcicae ad Naduduar című - va
gyis a nádudvari török veszedelemről szóló - Tinódi modorában készült tudósító ének híradásai 
alapján vesszük szemügyre.5 

1580 nyarának hódoltsági eseményeiről viszonylag kevés magyar nyelvű „török pasalevél" ma
radt fenn. Ennek többek között az az oka, hogy Kara Uvejsz távozása után a június 3-án kinevezett 
új helytartó, Kalajlikoz Ali pasa még jó ideig nem érkezett meg,6 és a budai kancellária az inter
regnum idején nem működött a megszokott intenzitással.7 

Ez a tanulmány az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya és az egyetemek régi magyar 
irodalmi tanszékei által Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század) címmel Nagykőrösön rendezett 
konferencián (2001. május 31-június 2.) elhangzott előadás szerkesztett változata. 

Köszönettel tartozom Szilágyiné Horváth Annának és Pálffy Gézának, akik számos adattal segítették 
munkámat. 

1 Gévai Antal: A budai pasák. Bécs, 1841. 11-12. o. 
2 Takáts Sándor: Kara Ovejsz basa. In: Uő.: A török hódoltság korából. Rajzok a török világból. IV. k. Bu

dapest, é. n. [1928.] (a továbbiakban: Takáts 1928.) 135-136. o. 
3 Joachim Sinzendorf Konstantinápolyból Ernő főhercegnek írt követjelentéseiben (1580. május 26. és jú

nius 8.); vö. Takáts S.: Kara Ovejsz basa. In: Takáts 1928. 149. o. 
4 A fogalomra lásd Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Budapest, 2000. (Magyar Századok 6.) 45-46. o. 
5 Régi Magyar Költők Tára. XVI. századbeli magyar költők művei. Tizenegyedik kötet. Az 1580-as évek 

költészete (1579-1588). Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, 
Murád Dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, 
Tardi György, Tasnádi Péter, Hegedűs Márton, Moldovai Mihály és ismeretlen szerzők énekei. (Kiad. Ács 
Pál.) Budapest, 1999. (a továbbiakban: RMKT XVI. 11. k.) 157-172., 429-443. o. (Jfe 9.) 

6 Ali pasa 1580. június 3-án kapta meg beglerbégi kinevezését: Dávid Géza: Török közigazgatás Magyar
országon. Doktori disszertáció, Budapest, 1995. 213-215. o. - Ali életrajzára lásd Takáts Sándor: Vezír 
Kalajkiloz [sic!] Ali basa. In: Takáts 1928. 153-179. o.; Fodor Pál-Sudár Balázs: Ali pasa házassági históriá
jának történeti háttere és török vonatkozásai. In: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban 
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1580. április 21-én az ónodi, a szatmári és az egri magyar és német vitézek - állítólag mintegy 
ötezren - nagyszabású rablóportyát szerveztek a török kézen levő Hatvan városa ellen.8 A megle
petésszerű támadás, melyben egyébként egri lovas hadnagyként Balassi Bálint is részt vett,9 szá
mottevő keresztény sikert hozott. Említett énekszerzőnk szerint a támadók török kincsekkel gaz
dagon megrakodva, török nőket és „fő török foglyokat" rabláncra fűzve vonultak vissza, s Eger 
várában „kótyavetyét mindjárást hántak vala". Üvejsz pasa egyik legutolsó, Budán kelt levelében 
elkeseredetten panaszkodott Ernő főhercegnek emiatt a „röttenetös" békességszegés miatt, azt 
gyanítva, hogy az akció a bécsi hadvezetés jóváhagyásával történt.10 

A hatvani török kudarc a budai helytartó bukásának a nyitánya. Az ének szerint Üvejsz pasa 
ekkor már-már a legrosszabbra gondolt - „fél, dolga hogy ne jusson fojtásra"11 - , megemlékezve 
közvetlen elődjének, Szokollu Musztafa pasának szomorú sorsáról, akit a szultán 1578 őszén meg
fojtatott.12 A hódoltságbeli bégek a pasát okolták a vereségért, s áprilisban azzal a szándékkal 
gyűltek tanácskozni össze, hogy megszabaduljanak tőle. A históriás ének szavaival szólva: „Alat
tomban bégek tanácskozának, / O nagy romlásokról gondolkodának, / De egyebet benne nem 
találának, / Hanem szerencsétlenségét basának. // Azért mindjárt írának az császárnak, / Megje
lenték veszedelmét hadának, / Igen vádiák szerencséjét basának, / Okát mondák lenni az nagy 
romlásnak. // Császár azért mindjárt igen haragvék, / Basát hagyá, hogy Budából kivetnék, / És 
Konstancinápolyban beküldenék."13 

A budai pasa ellen szőtt összeesküvésről egyelőre csak a szóban forgó históriás énekből érte
sülhetünk - a vers állításait azonban alighanem igazolni lehet majd az oszmán központi adminiszt
ráció forrásanyagából is.14 A história írója nem mondja ki, csupán sejteti, hogy ki volt az Üvejsz 

és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. (Szerk. Szentmártoni Szabó Géza.) Budapest, 2002. 325-358. o. 
(a továbbiakban: Fodor-Sudár 2002.) 

7 A budai kancellária ez időbeli működésére: A budai basák magyar nyelvű levelezése (1553-1589). (Kiad. 
Takáts Sándor, Eckhardt Ferenc, Szekju Gyula.) Budapest, 1915. (a továbbiakban: A budai basák magyar 
nyelvű levelezése.) 216. o.; Na 186 és a NU 187, azaz május 3. és december 1. között nincs levelezés. Mivel a 
korszakra vonatkozó bécsi levéltári források még nincsenek kellően feltárva, 1580 nyarának-őszének hadi 
eseményeit a történetírás ez ideig csupán Istvánffy Miklós krónikája és a Budán tartózkodó Friedrich Breuner 
Habsburg követ jelentései alapján rekonstruálta. Szalay László: Magyarország története. Lipcse, 1854. IV. k. 
376. o.; Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. Pest, 1864. 94. o.; Takáts Sándor: Régi ma
gyar kapitányok és generálisok. Budapest, 1922. 163-164. o.; Uő.: Rajzok a török világból. Budapest, 1915-
1917. III. k. 169. o.; Nagy József: Eger története. Budapest, 1978. 105-108. o.; Csorba Csaba: Várak a Hegyal
ján. Szikszó-Ónod-Szerencs. Budapest, 1980. 84. o.; Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi 
forradalom kibontakozásában. A magyar egységek fegyverzete a tizenötéves háború időszakában. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1991/4. 31. o. 

8 Ez a török erősség őrizte a Felső-Magyarországról Pestre-Budára vezető utat. Kárpáthy-Kravjánszky 
Mór: Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Budapest, 1936. (Klny. a Jászóvári Premontrei Kanonok
rend gödöllői gimnáziumának 1935/36. évi Értesítőjéből) 5., 9. o. 

9 Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén (15057-1556). Budapest, 1912. (a továbbiakban: Dézsi 1912.) 192. o.; 
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint. Budapest, é. n. [1941.] 78-80. o.; Uő.: Az ismeretlen Balassi Bálint. Buda
pest, 1943. 95. o.; Bitskey István: Balassi Bálint egri éveiről. In: Agria. Az Egri Dobó István Vármúzeum Év
könyve. 33 (1997.) 630. o.; Uő.: „Eger, vitézeknek ékes oskolája". Balassi Egerben. In: Uő.: Virtus és religio. 
Miskolc, 1999. 106. o. 

10 A budai basák magyar nyelvű levelezése. 215. o. (.Na 185). - Szamosközy is feljegyzésre méltónak ítélte 
az egriek gazdag prédálását Hatvan külső várában: „Praeda ingens asportata pecudumque ingens numerus. In 
his XXV cameli": Szamosközy István történeti maradványai. (Kiad. Szilágyi Sándor.) Budapest, 1876-1880.1. 
k. 210. o. 

11 RMKT XVI. 11. k. 162. o. (196. sor). 
12 Gévai A.: i. m. 11. o.; Takáts Sándor: Vezír Szokolli Musztafa basa („A nagy Musztafa"). In: Takáts 

1928. 118. o.; Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Török világ a 16. századi Magyarországon. Buda
pest, 1970. (Körösi Csorna Kiskönyvtár 9.) 99. o.; Fodor-Sudár 2002. 345. o. 

13 RMKT XVI. 11. k. 163. o. (205-215. sor). 
14 Az e téren való kutatási lehetőségekre lásd Dávid Géza: Török közigazgatás, i. m. 
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pasát bevádoló levél értelmi szerzője: nem lehetett ez más, úgymond, mint a história főszereplője, 
a hódoltságbeli törökök „erős embere", a kegyetlenségéről hírhedt szolnoki parancsnok, Sásvár 
bég. Más források nem említik, de az ének úgy tudja, hogy ekkor „immár basa senki nem vala, 
[...] csak képében Sásvár bég vala".15 Tehát az erőszakos szolnoki bég az új pasa (Ali) megérkez
téig budai ügyvivőként (kajmakámként) működött. A versszerző talán arra is céloz, hogy Sásvár, 
aki „hasonlót már magához nem vél vala", maga akart a helytartói székbe ülni, s nem is téved: két
ségtelenül egész életében ez a cél lebegett Sásvár szemei előtt. 

De tulajdonképpen ki is volt ő? 
Dézsi Lajos vetette fel, hogy a nádudvari veszedelemről szóló verset akár „Sásvár bég történe

tének lehetne nevezni", mivel valójában ő a mű főhőse.16 Sásvár - a korszak egyik hódoltsági 
kulcsfigurája- valóban a török megszállók leggyűlöltebb vezetője volt az 1580-as évek „békekor
szakában". Életrajza megíratlan, személye jószerével ismeretlen.17 Valódi török neve Sehszüvár 
volt, de ez a név az egykorú magyar forrásokban - népetimológiával - rendre Sásvárra vagy 
Sasvárra torzult.18 Saját magyar nyelvű levelezésében is ezt a névalakot használta.19 Csak a török 
nyelvben járatosabbak - például Balassi Bálint - írták helyesen (Saszuvár) a rettegett török pa
rancsnok nevét.20 

Sásvárt nem távoli tájakról vezényelték az Oszmán Birodalom legnyugatibb végvidékének 
számító magyar hódoltságba - ő itt, az Alföldön cseperedett fel. Szolnokon nevelkedett, Istvánffy 
Miklós szerint a híres-nevezetes Mahmud szandzsákbégnek, Szegedi Kis István fogva tartójának 
keze alatt.21 Sásvár a Duna-Tisza közi végeken töltötte gyermek- és ifjúkorát - folytonos hadako
zásban. Öccsével, a szolnoki Baba Hasszánnal együtt az Eger környéki bajviadalok hőseként em
legették.22 Eddigi ismereteink szerint legelőször 1562-ben tüntette ki magát, a török kézen lévő 
Szécsény védelmében - Balassi János bányavárosi főkapitány (1555-1562) ellenfeleként, aki a 
csúfos kudarcba bele is bukott.23 Később a Debrecent „lelki válságba" juttató - fegyver nélkül, 
egyedül Isten erejével harcoló - Karácsony György ellenében vitézkedett. Sásvár volt az, aki 

15 RMKT XVI. 11. k. 163. o. (221-222. sor). 
16 Dézsi \9\2.194. o. 
17 Csupán élete utolsó korszakát tárgyalja Dávid Géza újonnan feltárt forrásokon alapuló tanulmánya: Dá

vid Géza: Szigetvár 16. századi bégjei. In: Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történeté
ből. (Kiad. Szita László.) Pécs, 1993. (a továbbiakban: Dávid 1993.) 159-191. o. 

18 Kakuk Zsuzsa: A török kor emléke a magyar szókincsben. Budapest, 1996. 334. o. 124. j . (Körösi Csorna 
Kiskönyvtár 23.)- A Sásvár bég históriájának rímei a Sás vár névalak mellett tanúskodnak: „Ezek között mind 
híresebb az Sásvár, / Kit csak azért szeret vala a császár" RMKT XVI. 11. k. 158. o. (49-50. sor). 

19 Takáts S.: Vezír Kalajkiloz Ali basa. i. m. 179. o. 
20 Balassi Bálint összes müvei. (Kiad. Eckhardt Sándor.) Budapest, 1951.1. k. 368. o. 
21 Istvánffy többször is említi, hogy Sásvár Mahmud bég „alumnusa", neveltje volt. Nicolaus Isthvanfi: 

Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. Köln, 1622. (a továbbiakban: Isthvanfi 1622.) 416., 489-490., 
526. o. A Skaricza Máté Szegedi Kis István-életrajzából is jól ismert Aranid Mahmud bégről lásd Földváry 
László: Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mellékeinek reformácziója. Budapest, 1894. 175-188. o.; 
Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Budapest, 1974. (Humanizmus és refor
máció 4.) passim; Belitzky János: Adatok hídépítő Mahmud bég életéhez. Jászkunság, 12/3 (1966.) 132— 
138. o.; Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. 
Budapest, 1995. (Humanizmus és reformáció 23.) passim. Mahmud származásáról és katonai állomáshelyeiről 
lásd Dávid Géza: Mohács-Pécs 16. századi bégjei. In: Pécs a törökkorban. (Szerk. Szakály Ferenc.) Pécs, 
1999. (Tanulmányok Pécs történetéből 7.) 73-75. o. - Mahmud 1562-ben Pécsről került Szolnokra, és 1564-ig 
töltötte be ott a parancsnoki tisztet. 

22 A budai basák magyar nyelvű levelezése. 193. o. (Ne 173). 
23 Sásvár Mahmud bég helyetteseként 1562-ben sikerrel védelmezte Szécsény várát a királyi végváriakkal 

szemben. 1566-ban még mindig Mahmud bég mellett szolgált, aki ekkor már Székesfehérvár parancsnoka volt. 
Isthvanfi 1662. 416-417., 489^190. o.; vö. Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferenc (1535-1577). Bu
dapest, 1904. (Magyar Történelmi Életrajzok) 68., 102. o. 

— 383 — 



1569-ben Balaszentmiklósnál (vagyis Törökszentmiklósnál) szétugrasztotta a rajongó Fekete Em
ber hadait.24 

Sásvár ezután egy időre eltűnik szemünk elől, de a róla szóló históriás ének szerint kiváló 
helyismeretének köszönhette, hogy 1580-ban szandzsákbégként térhetett vissza Szolnokra: A 
„császár előtt ilyen szókkal kérkedett: / Adjad nekem a szolnaki bégséget, / Néked adom, császár, 
Magyarországot. // Egyik lábommal kapuját Tokajnak, / Az másikkal beteszem az Káliónak, / 
Dandárommal megállatom Ecsednek / Népét, mind meghódoltatom az földnek".25 

A budai pasák levelezésében se szeri, se száma a Sásvár bég elleni panaszoknak. Alig tudunk 
olyan, ekkortájt megesett török portyáról, lesvetésről, vásárütésről, rablásról, gyújtogatásról, 
amelyben Sásvár bég ne vett volna részt. A magyarok kegyetlen fosztogatóként, békességszegő
ként, „frigytörőként" ismerték, oszmán politikai körökben pedig hatalomvágyó karrieristaként 
tartották számon. A vonzáskörébe, kíséretébe tartozó végbeli török katonaság viszont odaadóan 
szerette Sásvárt: „Adták vala néki hellyül Szólnakot, / Gyűjtött vala mellé nagy sok törökét, / Kik 
szeretik mint atyjokat az béget" - mondja az ének.26 A személyétől függő, szolgálatába szegődött 
hadi népnek köszönhette sikereit.27 Sokkal többet kedvezhetett ő a helybeli vitézségnek, mint pél
dául Üvejsz, a fő-fő adószedőből lett budai pasa, aki a szokásos gyakorlattal szemben nem „meg
fejni", hanem feltölteni igyekezett a szultán kincstárát.28 Nemcsak a magyar katonák keseregtek az 
elmaradt pénz és posztó miatt, hanem a törökök is. Az itteni oszmán hadak lázadásai majdnem 
mindig azért törtek ki, mert feletteseik úgymond „megették a pénzüket".29 Sásvár bég ellen efféle 
kifogást nem emelt senki. Ő a helybeli katonaság védőpajzsa volt, emberei a pokolba is követték 
volna. Nekik köszönhette üstökösszerű pályafutását.30 

Sásvár 1583-ban - részben Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellár támogatásával - a temesvári 
beglerbégségre tört, sikertelenül, míg végre 1585-ben valóban pasává lett: elnyerte a boszniai 

24 Isthvanfi 1662. 526. o.; Friedrich Lampe-Debreceni Ember Pál: História Ecclesiae Reformatae in Hun
gária et Transylvania. Utrecht, 1728. 280. o.; Révész Imre: Debrecen lelki válsága 1561-1571. Századok, 1936. 
194.0. 

25 RMKT XVI. 11. k. 159. o. (54-60. sor) - Szolnok vára a Tisza és a Zagyva találkozásánál fekvő fontos 
török erősség és átkelőhely volt, melyet még 1550-ben a keresztények építettek az egyre erősödő török betöré
sek és előrenyomulás feltartóztatására, lllésy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1893. 635-666. o.; Szántó Imre: Küzdelem a török terjeszkedés ellen Magyaror
szágon. Budapest, 1985. 184. o. A vár építéséről lásd Bernardo de Áldana: Magyarországi hadjárata [1548-
1552]. (Kiad. Szakály Ferenc, ford. Scholz László.) Budapest, 1986. 54., 116-128. o. - Szolnokon át stratégiai 
jelentőségű hadi út - egyszersmind az oszmán adószedők útvonala - vezetett. Lásd Ágoston Gábor: A szolnoki 
szandzsák 1591-92. évi adóösszeírása. I—II. In: Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 3 (1988.) 
221-296. o., 4 (1989.) 191-288. o. - Szolnok vára a szolnoki szandzsák központja is volt, a hadszíntérré váló 
tiszántúli hódolt területek tehát a szolnoki bég fennhatósága alá tartoztak. A debreceni náhijében, mely szultáni 
hász birtok volt, szintén ő szedte be az adót, s küldte be Budára. Debrecen története. (Szerk. Szendrey István.) 
Debrecen, 1984.1. k. 137.0. 

26 RMKT XVI. 11. k. 159. o. (62-64. sor). 
27 A pasák és bégek udvara óriási vonzerőt jelentett az oszmán hadseregben szolgáló önkéntesek számára, 

mivel a főtisztviselők biztos megélhetést kínáltak hű alattvalóiknak, esetenként javadalmakat is adományoz
hattak. A helyi katonai elit és kísérete között szoros függőségi viszony létesült. Fodor Pál: Önkéntesek a 16. 
századi oszmán hadseregben. Az 1575. évi erdélyi hadjárat tanulságai. In: Uő.: A szultán és az aranyalma. Ta
nulmányok az oszmán-török történelemről. Budapest, 2001. 260-262. o. 

28 A szigorú monetáris politikájáról és megszorító intézkedéseiről hírhedt Kara Üvejsz háromszor viselte az 
Oszmán Birodalom főkincstárnokának tisztét. Budai pasaként hasonló adópolitikát folytatott. Takáts S.: A tö
rök hódoltság korából, i. m. 141-142. o.; Fodor Pál: Egy antiszemita nagyvezír? Együttműködés és válság a 
15-17. századi oszmán-zsidó kapcsolatokban. In: Uő.: A szultán és az aranyalma, i. m. 137. o. 

29 Fekete Lajos: Budapest a törökkorban. Budapest, 1944. (Budapest története 3.) 136. o. 
30 Vö. Velics Antal-Kammerer Ernő: Magyarországi török kincstári defterek 1543-1699. Pest, 1886-1890. 

I. k. 144., 357., 350-351., 356., 369-370. o.; II. k. 561., 563., 565-566., 573. o. 
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helytartóságot. Bár ezt a tisztet csak nyolc hónapig viselhette, ettől fogva előszeretettel nevezte és 
neveztette magát Sásvár pasának.31 

Valahányszor üresedés történt a budai helytartó székében, Sásvár mindig ott volt a jelöltek és 
még inkább az önjelöltek között, fennen hirdetve elhivatottságát. Ali pasa halála után már meg is 
előlegezte magának a beglerbégséget - egyik levelét ekkor így szignálta: „Sásvár pasa, az hatal
mas Istennek jó akaratjából török császárnak főhelytartója Budán és gondviselője Magyarország
nak."32 Vágyai azonban nem váltak valóra, be kellett érnie a szigetvári bégséggel.33 

Sásvár mindig is a magyarok izzó gyűlöletének tüzében élt. Ungnád Dávid szerint „Sásvárt, 
minden gonoszbeli dolognak elkezdőjét és fejét" keményen meg kell büntetni, a bégnek a szultán 
„kötelén kelletik fojtva meghalnia, melyet ő régen megérdemlette volna".34 Jóllehet dúló, foszto
gató törökből láttak rajta kívül is eleget a magyarok, a Sásvár személye körüli indulatok mégsem 
csillapodtak még évekkel a bég halála után sem: „Az Sásvári basának egyetlenegy fia volt, annak 
is a feje az főállókapuban vagyon" - írja 1592-ben Prépostvári Bálint. Sásvár bég fiát tehát az 
1592. évi szikszói csata idején ölték meg a keresztények, s fejét igen értékes trófeaként tartották 
számon. Vajon mi korbácsolta fel ennyire a Sásvár körül tajtékzó indulatokat? A nádudvari vesze
delem című ének sok szempontból erre is választ adhat. 

A hírhedt török bég nem mindig viselte a Sehszüvár nevet - valamikor magyar fül számára is
merősebben csengő névre hallgatott. Egyszerű sorsú keresztény családban született, s nyilvánvaló
an fiatal gyermekként tették „törökké", azaz muszlimmá.36 

31 Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal. 1581-1585. (Kiad. Veress Endre.) Budapest, 
1948. 105-106., 114., 177., 189., 201., 206., 239., 281. o.; A budai basák magyar nyelvű levelezése. 326. o. 
Jfe 295. - Oszmán források szerint Sásvár, azaz Sehszüvár 1585 márciusától októberéig volt boszniai pasa. Dá
vid 1993. 186. 0.89. j . 

32 Az 1587. március 7-én Rudolf császárnak írt levelet idézi: Takáts S.: Vezír Kalajkiloz Ali basa. i. m. 179. o. 
33 A boszniai vilajet éléről az ellene békebontásért emelt kifogások miatt mozdították el. A kapott alacso

nyabb értékű földbirtokkal s a rangvesztéssel sehogy sem tudott megbékélni: budai pasa kívánt lenni, csaknem 
sikerrel. Sásvár 1585-ben is az adót megtagadó hódolt falvak kirablásával hívta fel magára a figyelmet. A bu
dai basák magyar nyelvű levelezése. 362. o. Ne 326., 364. o. N» 328. 1586-ban a Szinán Frenk Juszuf távozása 
és Ali pasa érkezése közti interregnum idején újra ő vitte Budán az ügyeket, s mindent megtett, hogy maga ke
rüljön Ali rövidesen megüresedő székébe. Ezúttal is meg kellett hátrálnia, s be kellett érnie a szigetvári bég
séggel. Gévai A.: i. m. 13. o.; Takáts S.: Vezír Kalajkiloz Ali basa. i. m. 174., 178. o.; Dávid 1993. 186. o. 
90. j . ; Vass Előd: Szigetvár város és a szigetvári szandzsák jelentősége az Oszmán-Török Birodalomban 1565-
1689. In: Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből, i. m. 203. o. Szigetvárról is 
folyvást bujtogatta a szomszéd bégeket a „frigy ellen". Eladdig, míg 1587. augusztus 9-én Kanizsa mellett, a 
kacorlaki éjjeli csatában Zrínyi György, Batthyány Boldizsár és Nádasdy Ferenc egyesült erői végleg le nem 
győzték. A békeidőszak egyik legnevezetesebb „csatája" volt ez, a résztvevő négy szandzsákbég közül kettőt 
elfogtak (egyikük, a pécsi, a szultán veje volt), egy pedig elesett. Sásvárnak azonban a közeli sárkányszigeti 
mocsárból is sikerült kimenekülnie. A szultán parancsára letartóztatták, vagyonának feláldozása árán mégis si
került kegyelmet nyernie. A vereségért állítólag a budai pasára próbálta hárítani a felelősséget. Szelániki török 
történetíró szerint viszont éppen Juszuf pasának köszönhette megmenekülését. Isthvanfi 1662. 576-580. o.; 
Salamon F.: i. m. 100. o.; A budai basák magyar nyelvű levelezése. 401-402. o. Ne 358., 406. o. JSTe 360., 
413. o. No 367., 457. o. Jfe 398.; Takáts S.: Rajzok a török világból, i. m. II. k. 153. o.; III. k. 147., 171. o.; Uő.: 
Szeinán Frenk Juszuf. In: Takáts 1928. 202-204. o.; Neue Zeitung ugyanerről: Régi Magyarországi Nyomtat
ványok. I. k. (1473-1600) (Kiad. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos.) 
Budapest, 1971. Ks 599.; Dávid 1993. 171. o. A kacorlaki ütközetre vonatkozóan egy egész csomónyi feltárat
lan anyag maradt fenn Bécsben: Österreichisches Staatsarchiv, Wien, Haus- Hof- und Staatsarchiv, Hungarica, 
Allgemeine Akten Fase. 119. Sásvár bég nem sokkal ezután máig tisztázatlan körülmények közt meghalt. Az 
eseményről Kapy Sándornak beszámoló Balassi Bálint szerint „mondják, jóllehet nem bizonnyal, hogy meg
étették [azaz megmérgezték] volna". Balassi Bálint összes művei. i. m. 368. o. 

34 A budai basák magyar nyelvű levelezése. 406. o. Na 360. 
35 Takáts Sándor: Balázsdeák István. In: Uő.: Bajvívó magyarok. Budapest, 1979. 116. o. 
36 Vö. Ács Pál: Bécsi és magyar renegátok mint szultáni tolmácsok: Mahmud és Murád. In: i/o.: „Az idő 

ósága". Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban. Budapest, 2001. 249. o. - további iroda
lommal. 
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A magyar énekszerzők általában igen jól ismerték az oszmán „belügyeket". Mi csak a róla 
szóló históriás énekből értesülhetünk arról, amit a korabeli Magyarországon alighanem mindenki 
tudott, vagyis hogy Sásvár bég a gyakran „pribékeknek" is nevezett híres renegátok közül való 
volt. „Paraszt nemzetségből Sásvár származott, / Keresztyénből kegyetlen pogánnyá lőtt, / Rajtunk 
való dühösségért úrrá lőtt, / Mert különben nem nyerheté bégségöt".37 Vajon mit értsünk azon, 
hogy különben nem nyerhette volna el a szolnoki tisztet? 

Sásvár bég magyarul beszélt, és egyértelműen utal az ének arra is, hogy Sásvár nemcsak hogy 
keresztény, de egyenesen magyar származású volt. Pályafutása egyáltalán nem mondható szokvá
nyosnak: az Oszmán Birodalomban egyébként is ritkaságszámba menő magyar renegátok elvétve 
juthattak kinevezéshez a magyarországi hódoltságban.38 A Szolnokon és más török végházakban 
nevelkedett, magyar születésű Sásvár bég tehát csak különlegesen kimagasló érdemeinek elismeré
seként nyerhette el éppen a szolnoki bégséget: „Tisztöl néki adattaték Szolnok vár, / Hogy ez föl
den inkább félne az magyar".39 A magyarságát ingerülten megtagadó Sásvár a históriás énekben a 
„vér" kötelékével állítja szembe az iszlám hit mindenek felett való voltát - s éppen ezáltal tesz ta
núságot igazi származásáról: „Ha magyar vér csak egy csepp bennem volna, / Kimetszeném, mon
dom az nagy Allahra, / Nem akarnám, hogy ez hitből kivonna."40 

Ez az epizód elmozdítja a tudósító éneket a tényszerű történetmondás talajáról, s átemeli a pro
testáns vallásosság moralizáló propagandával átszőtt szférájába. Nemrégiben, a Régi Magyar Költők 
Tára jegyzetelése során derült fény arra, hogy - miként az 1580-as-1590-es évek csaknem vala
mennyi históriás énekét - ezt is egy protestáns lelkész írta. A vers akrosztichonja - SEEPESI - nagy 
valószínűséggel Szepesi György mezőtúri prédikátor nevére utal.41 Érthető, hogy a zsidó-magyar 
sorspárhuzam s az abban megnyilatkozó isteni előrelátás ott rejlik a história majd' minden eseményé
ben. Deus ex machinaként újra meg újra Isten indítja föl a törökökre támadó keresztényeket, ő jár 
előttük, úgy cselekszik a magyarokkal, mint egykor választott népével, Izraellel. A „gonosz" és „ke
gyetlen" Sásvár bég is egy protestáns bibliai példázat főszereplője. A Makkabeus-lázadás renegát 
zsidó árulói42 kelnek életre benne, akik a pogány ellenségnél is „nagyobb kárt töttek az zsidókban". 

Az érem egyik - keresztény - oldalán valószerű, reális epizódok sorakoznak, a másik - török -
oldalán bibliai parabolákkal alátámasztott fiktív motívumok rajzolódnak ki. Joggal merül fel a kér
dés, hogy vajon a mű vallásos értékrendje és nagyfokú ideologizáltsága nem válik-e a történeti hi
telesség kárára. Igen is, nem is - felelhetnénk diplomatikusan, mégis szerencsésebb azt mondani, 
hogy a protestáns példázattá formált krónikás énekben a legszárazabb tények is allegorikus jelen
tést öltenek magukra, egyszersmind a leginkább célzatos, már-már hihetetlennek ható momentu
moknak is van némi közük a valósághoz. 

Hihetőnek látszik, hogy - a keresztények hatvani rablását megtorlandó - Sásvár bég katonái 
feldúlják a hódoltsági területen fekvő Makiárt, elfogják és levágják a helybéli református papot a 
tanítóval együtt.43 Am az eset híradásból azonmód példabeszéddé alakul. A versszerző arra buz
dítja a hódolt magyar falvak lakóit, hogy ne fizessenek adót a töröknek. Az adófizetés megtagadá
sára persze a gyakorlatban aligha kerülhetett sor, sűrűn előfordul viszont, hogy a hódoltságban 

37 RMKT XVI. 11. k. 157. o. (13-16. sor) - Arra, hogy Sásvár bég keresztény származású, feltételezhetően 
magyar renegát volt, ez az egyetlen adat. A történettudomány nem ismeri, noha Dézsi Lajos már régen részle
tesen kitért rá. Dézsi 1912. 191. o. 

38 Szakály Ferenc: Magyar diplomaták, utazók, rabok és renegátok a 16. századi Isztambulban. In: Sziget
vári Csöbör Balázs török miniatúrái (1570). Kísérő tanulmány. Budapest, 1983. 45^6. o. 

39 RMKT XVI. 11. k. 158. o. (51-52. sor). 
40 Uo. 26-28. sor 
41 A vers szerzőségének kérdéséről lásd bővebben RMKT XVI. 11. k. 429-430. o. Szepesi György életraj

zát összeállította Szabó András: Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. Szeged, 1989. (Adattár 16-18. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 22.) 163. o. 

42 Vö. RMKT XVI. 11. k. 434. o. 
43 Uo. 163-164. o. (232-268. sor). 



portyázó magyar katonák láttán a „falvak félrevonták a harangokat, s a törökök segítségére men
vén a magyar vitézeket támadták".44 

Valószerű az is, hogy a tűrhetetlenné váló török portyázások összefogásra késztették a keresz
tényeket. Először a felső-magyarországi német lovas lövészek verték vissza Sásvárt a rakamazi 
sáncoknál.45 Ezután Geszthy Ferenc diósgyőri várkapitány is csatlakozott a bég ellen felvonuló 
erőkhöz - ezt Istvánffy Miklós krónikája is említi.46 Alig hihető viszont, hogy az egyesült erők 
„mint egy angyalt" vagy mint egykor a zsidók Mózest, úgy várták, s „Isten után magunkat alád 
adjuk" kiáltással menten vezérükké választották Geszthyt. A históriás ének jócskán eltúlozza a di
ósgyőri kapitány hadi érdemeit - a nádudvari ütközetről beszámoló német tudósító ének még a ne
vét sem említi. Istvánffy Miklós szerint a csatát a német vértesek puskatüze döntötte el.48 A ver
set író mezőtúri pap Geszthy Ferencnek a kedvében kívánt járni, Geszthy ugyanis ekkor Mezőtúr 
földesura volt. A mezőtúriak egyébként többször panaszkodtak a budai pasánál a „kettős adózta
tás" gyakorlatát követő, nyúzó-fosztó diósgyőri kapitányra.49 Szepesi György Homerus Achillesé
hez hasonló eposzi hőssé magasztosítja patrónusai, Geszthyt, saját költői hivatását pedig Vergilius 
Octavianushoz való viszonyához emeli. Két emberfeletti hős ütközetére kerül sor tehát Nádud
varnál, az angyali és az ördögi erők csapnak össze („Nem különben Isten az Sásvár béggel / 
Cselekedék, mint a Szennáheribbel, / Levágatá hadát csak kevés néppel, / Miként annak régenten 
egy angyallal").51 A bég Geszthy első öklelésétől megfutamodik, hadait szétverik, ő maga pedig 
egy szál lovon, „nagy sírással" vergődik haza Szolnokra a Sárrét hínáros tocsogóin keresztül. 

* 

A „kegyetlen, pogány" Sásvár béget egyszerűen csak „gonosz Sátán"-nak nevezi a versszerző52 

- ez a jellemzés megfelel a históriás énekekben megszokott, meglehetősen differenciálatlan török
ábrázolásoknak.53 Ám a realitás ezúttal egybeesni látszik a fikcióval. A magyar parasztból török 

Takáts S.: Kara Ovejsz basa. i. m. 146. o. 
45 RMKT XVI. 11. k. 166-167. o. (337-348. sor), 439-440. o. 
46 Geszthy Ferenc életrajzát lásd Uo. 430-431. o.; katonai pályafutását illetően lásd Pálffy Géza: A veszp

rémi végvár fő- és vicekapitányainak életrajzi adattára (16-17. század). In: Veszprém a török korban. (Szerk. 
Tóth G. Péter.) Veszprém, 1998. (Veszprémi múzeumi konferenciák 9.) 140. o. 

47 A magyar históriával egykorú, Prágában nyomtatott német tudósító ének, mely „a Hortobágy és a Tisza 
közt" 1580. július 16-17-én lezajlott csata, vagyis a nádudvari ütközet története (Ein news liedt dem 
Scharmützel und Niderlag, so fast einer Schlacht zuvergleichen, wider den Blutdürstigen Türeken geschehen in 
Ober Hungern den 16. und 17. Tag Julii. Prag, Michael Peterle, 1580). Kolofonja szerint Caspar Bschlagngaul 
(neve annyit tesz: 'Patkolt Ló') szerezte Egerben. A feltehetőleg tiroli származású versszerzőről lásd Bitskey L: 
i. m. A magyar és német versek történeti összehasonlítását lásd RMKT XVI. 11. k. 433-443. o. 

4*Isthvanfi 1662. 555. o. 
49 Tudjuk, hogy 1575-ben a Dercsényi család mezőtúri birtokrészét csömöri Kövér Ferenc diósgyőri vár

nagy (egyszersmind egri udvarbíró: vö. Szabó János Győző: Az egri vár főkapitányainak rövid életrajza. In: Az 
Egri Vár Híradója. 17 [1982.] 10. o.) szerezte meg. Bodoki Fodor Zoltán-Bodoki Fodor Zsigmond: Mezőtúr 
város története (896-1944). Mezőtúr, 1978. 14. o. A túriak ismételten panaszkodtak Musztafa budai pasánál a 
nyúzó-fosztó diósgyőri kapitányra. Takáts S.: Rajzok a török világból, i. m. I. k. 133-134. o.; A budai basák 
magyar nyelvű levelezése. 146. o. Ne 139. Nem kétséges, hogy Kövér Ferenc ebbéli gyakorlatát utóda, a vár 
katonai irányítója, Geszthy is folytatta. - Vö. Diósgyőr vára és uradalma a 16. században. Források. (Szerk. 
Bessenyei József.) Miskolc, 1997. (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 2.) 

50 Nevezetesen a históriás ének élén olvasható Geszthy Ferencet dicsőítő latin disztichonban: RMKT XVI. 
11. k, 157.0. 

51 Uo. 171.0. (505-508. sor) 
52 Uo. 172. o. (538. sor) 
53 József Jankovics: The Image of Turks in Hungarian Renaissance Literature. In: Europa und die Türken 

in der Renaissance. (Hrsg. von Wilhelm Kühlmann und Bodo Guthmüller.) Tübingen, 2000. (Frühe Neuzeit 
54.) 267-273. o. 
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pasává lett Sásvár mintha tényleg hasonlított - hasonlítani akart - volna ehhez a valóságtól ugyan
csak távoli török-képhez. Különös nyughatatlanságát renegát volta és egykori hazájában vállalt 
szolgálata teszi érthetővé. A magyarok részéről kettős gyűlölet, a törökök felől dupla bizalmatlan
ság övezte. Ez késztette arra, hogy folyton bizonyítson: a magyarok ellen erőt, a törökök felé rá
termettséget mutasson. Istvánffy Miklós találó szavaival élve „életét - a keresztények iránti ke
gyetlen gyűlöletből - kegyetlen háborúkban töltötte, úgyhogy, noha a végzet még életében 
elátkozta fegyverét, mindig makacsul újra felvette azt, de mindig legyőzetve s visszaveretve, végül 
vadságának méltó jutalmát nyerte".54 

A hódoltsági fák mégsem nőhettek az égig: egy „idegen szívű" magyar renegátból, akármeny-
nyire igyekezett is megfelelni a Magyarország megszállására törekvő oszmán nagyhatalom érde
keinek, magyar földön, saját hazájában soha nem válhatott valódi török hatalmasság. 

54 Isthvanfi 1662. 580. o; magyar fordítását lásd Istvánffy Miklós: Magyarország története, 1490-1606. (Ford. 
szerk. Vidovich György.) Debrecen, 1867-1871.1. k. 646. o. 
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ID. FRIVALDSZKY JÁNOS 

HADIK ANDRÁS MINERVA SZOLGÁLATÁBAN* 

Hadik Andrást (1711-1790), a magyar történelem egyik legkiválóbb katonáját Szinnyei József 
magyar írói lexikona íróként is számontartja.1 Az már kevésbé közismert, hogy a generálist egész 
életén át érdekelték a tudományok, s ezen a téren is alkotott. Jelen közlemény Hadiknak a tudo
mányhoz való viszonyát: tanulmányait, tudósokkal fenntatott kapcsolatát, tudományos műveit -
sőt, írásműveit általában kívánja feltárni. 

Ami Hadik tanulmányait illeti, csak gimnáziumot végzett, s azt sem nagyon iparkodva: 1719-1728 
közt a kőszegi jezsuitáknál járta a parvista, grammatista, szintaxista és poéta osztályokat. Ezután a 
kassai jezsuitáknál tanult tovább 1730-ig. Tizenkilenc évesen fejezte be a gimnáziumot a retorikai 
osztály elvégzésével, azzal a szándékkal, hogy a rendbe lép. Csak nehezen, több éves küzdelem 
után fogadta el apja kívánságát, hogy katona legyen. Apját e huzavona közben szélütés érte,2 s ta
lán ez is szerepet játszott döntésében. S bár Hadik végül is feladta álmát, hogy tudós szerzetes le
gyen, egész életén át megőrizte vonzalmát mind a tudományok, mind pedig a jezsuiták iránt.3 

A háborús években csak Mars dolgaival foglalkozott. Ám - amint ez az alább bemutatandó ol
vasónaplóiból kiderül4 - amikor beköszöntött a béke, felszabadult idejét és aktivitását önképzésre 
fordította, s ily módon autodidaktaként igen sokat bepótolt a kénytelen elmulasztott egyetemi ta
nulmányokból. 1749-1756 közt a békeévekben, de főleg 1751-ben Erdélyben rengeteget olvasott. 
Mint katonát, érthetően a történetírók érdekelték elsősorban, műveikből kivonatokat is készített. 

Eleinte antik szerzőket választott: 1749-ben, Debrecenben állomásozva Plutarkhoszból írt egy 
204 fólióra terjedő kivonatot, majd 1751-ben Erdélyben Thuküdidész peloponnészoszi háborúit 
ovasva 50 lapnyit írt ki belőle. Ezt követően - talán még Erdélyben - készült a Curtius Rufus-féle 
Nagy Sándor életrajz 74 lapnyi kivonata, majd 1754-ben Lőcsén egy híres katonák mondásaiból 
összeállított 17 fólióra rúgó kézirat („Vegetii Aenae, Commentarii Poliocretici, Polybii Commen-
tarii Polemici, Claudii Aeliani Tacticae, Architecturae Militaris Julii Flori"). 1756-ban Esztergom
ban már az újkor is látókörébe került: Mazarin mondásaiból állított össze egy rövid, 7 fóliót meg
töltő gyűjteményt.5 

A természettudomány iránti érdeklődésének felébredését jelzi, hogy Dániel Schwenter: 
Deliciae physico-matematicae, oder Matematische u. Philosophische Erquickstunden című, Nürn
bergben 1636-ben megjelent népszerű tudományos művéből 3 lapnyi, a világ nagyságát érzékel
tető számadatot írt ki.6 

A tanulmány a Csetri Elekkel közösen írt, kiadás előtt álló Fridvaldszky János életrajz munkálatai során, 
annak egyik előtanulmányaként született. 

Itt szeretnék köszönetet mondani Zachar Józsefnek számos hasznos észrevételéért, amellyel jelen írásom 
végleges formába öntését segítette. 

1 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IV. k. Budapest, 1896. (a továbbiakban: Szinnyei) 226-227. o. 
Szinnyei említi búcsúbeszédét, naplóit és levelét özv. gróf Komis Antalnéhoz. 

2 Markó Árpád; Futaki gróf Hadik András tábornagy. Budapest, 1944. (a továbbiakban: Marké) 13. o. A 
kassai kollégium egyetemistái közt nem szerepel. Lásd Lukács, Ladislaus S. J.: Catalogi personarum et offici-
orum Provinciáé Austriae S. I. I-XI. k. Romae, 1978-1995. (A továbbiakban Lukács 1978-1995.) VIII. k. 
Életéről lásd még Farkas Gyöngyi: Hadik András katonai pályafutása. In: Mária Terézia hadvezére. (Szerk., 
bev. i/o.) Budapest, 2000.11-16. o. 

3 Markó 6-13. o. 
4 Uo. 111. o. Extractus compendial inadjumentum memoriae et directionem consiiliorum actionumque 

nostrum.... MTA Könyvtár, Kézirattár Tört. Napló 4r. 8. sz. (A továbbiakban: Extractus.) 
5Markó III. o. 
6 Extractus. 
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Az 1756. november 10. és 1763. május 20. közötti időszakból - amikor már altábornagy volt, 
de gróf még nem - fennmaradt tőle egy vallásos kézirat, amely a címe alapján („Az Úr pajzsa") 
szintén olvasmánykivonat lehet a Szentírásból és egyéb - közelebbről nem ismert - művekből.7 

Az 1763-1764. években, amikor a hétéves háború befejeztével Budára helyezték, s ott egy évig 
kormányzói tisztséget töltött be, Cassius Dio római történetét kivonatolta 116 lapon. A legkésőb
binek tűnik a Petrus Frimianus álnéven Zacharias Lisieux által 1659-ben írt, La monarchie du 
verbe incarné című mű8 36 fólióra terjedő kivonata. Ezt, valamint a fentebb említett, szép kézírás
sal írt történelmi-tudományos kéziratokat egyetlen kötetbe foglalta, s előszóval valamint a fiának 
szóló ajánlással látta el.9 Olvastán az embernek az a benyomása, hogy Hadik tulajdonképpen 
„egyetemeit" végezte el ezen a módon. 

Budai szolgálata idejéből fennmaradt egy névtelen tanulmány a bosnyák királyság állapotáról, 
amely Szarajevón kezdve 42 város, vár, erődítmény, kastély, sánc leírását tartalmazza katonaföld
rajzi, hadászati és harcászati szempontból, nem nélkülözve bizonyos általános földrajzi, néprajzi és 
helytörténeti vonatkozásokat sem. A tanulmány végén a szerző a hadsereg és tüzérség számára 
legmegfelelőbb boszniai átkelőhelyeket sorolja fel, legutoljára pedig egy kimutatást ad az ott talál
ható különféle település-, illetve építménytípusok számáról. A munkát Markó Árpád Hadiknak tu
lajdonította.10 Hadik szerzősége ellen szól azonban az a körülmény, hogy az írás idegen kézé, to
vábbá, hogy nincs rajta névmegjelölés, holott Hadik önnön írásait mindig ellátta saját nevével.11 

Műfaját tekintve nem olvasónapló, mint az előbb ismertetett kivonatok, s a benne foglalt ismerete
ket sem szerezhette személyes tapasztalatból, hiszen Boszniában sohasem járt. Az Oszmán Biro
dalomban, amelyhez ez a vidék akkor tartozott, ugyan harcolt 1739-ben, de nem itt, hanem Szerbi
ában, információit tehát csak valaki mástól kaphatta, illetve a dolgozatot valaki más írhatta. 

Hadik Budán civil szolgálatot látott el, környezete s így az őt információkkal ellátó személy is ci
vil lehetett. Ennek alapján Franciscus Vahl (1710-1774), a budai jezsuita kollégium helyettes elöljá
rója („minister, praefectus ecclesiae et sanitatis") jöhet számításba, aki Hadikkal egyidőben érkezett 
Budára Bosznia szomszédságából, Eszékről, ahol 1759-1762 közt házfőnök és plébános volt egy 6 
papból álló misszióban.12 Az látszik valószínűnek, hogy a leírást a Hadik által előre megadott szem
pontok alapján ő készítette el.13 

Itt látjuk először jelét Hadik jezsuitákkal való kapcsolatának. Később is, ahol alkalma volt rá, 
mindig szívesen kereste fel a kolostorokat - elsősorban a jezsuitákét -, s érdeklődött a tanítás me
netéről. 1786-ban például meglátogatta a prágai papi szemináriumot, és feljegyezte elöljáróinak 

7 Clypeus Domini Exercituum Conterentis Bella ex Scriptura Sacra ez aliis selectis precibus opera. 
Generalis Andreas Hadik elaboratus. A jelenleg lappangó kéziratról lásd [Szendrei János]: Hadik András altá
bornagy mint egyházi író. Hadtörténelmi Közlemények, 1918. 121. o. 

8 Christian Gottlieb Jöchers: Gelehrten-Lexikon. Hildesheim, IV. k. 1960. (a továbbiakban: Jöchers) 2133. o. 
9 Markó 111. o.; Extractus. 
10 Markó 232. o.; Beschreibung von dem Königreich Bosnien de Anno 1763. Hadtörténelmi Levéltár (a to

vábbiakban: HL) Personalia. Hadik András iratai VII. 35. 1763/XI-73. (A továbbiakban: Bosnien.) 
11 A Hadik-gyűjtemény segédlete (Mária Terézia hadvezére, i. m.) nem tekinti Hadik művének. 
12 Lukács, Ladislaus S. J.: Catalugus ... personarum Provinciáé Austriae... I—III. k. Roma, 1987-1988. (a 

továbbiakban: Lukács 1987-1988.) III. k. 1755. o.; Lukács 1978-1995. X. k. 148. o. 
13 Hadik egyébként már korábban is gyűjtött leírásokat. Olyan helyekről, amelyek hadi célpontok voltak, 

pl. Pimáról és Sonnenstein váráról különböző polgári személyektől (HL VII 35 1758/11-24, 1758/-25,1758/III-
6), Frauenstein, Saal, Schweinfurt és Königshofen vidékéről tisztektől (HL VII 35 1759/XII-241, 1759/XII-
291, 1760/V-135, 1760/V-138). Ezen egy-két oldalas leírások szerzőinek neve ismert. 1763-ban nem készült 
háború Boszniáért, így az aktualitást nem ez adhatta, hanem inkább az a körülmény, hogy akadt egy Boszniát 
jól ismerő személy, akinek értesüléseit Hadik előrelátóan beszerezte. A terjedelmesebb boszniai leírás mögött 
inkább lehet sejteni egy, a korabeli katonákénál magasabb iskolázottsággal rendelkező személyt, szerzetest. 
Ugyanerre vallhat az anonimitás is. Hadikot egyébként Bosznia később is érdekelte: 1768-ban valakitől térké
pet szerzett róla, amit megküldött felettesének (HL VII35 1770/X-3, 1770/X-4). 
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névsorát. Látjuk továbbá azt is, hogy ismereteit nemcsak könyvekből gyarapította. A háborúban 
megtanulta, hogy egyszerű emberek figyelmes kikérdezésével is rengeteg fontos információt lehet 
szerezni ismeretlen tájakról, emberekről, amelyeket aztán jól fel lehet használni a hadviselésben. 
Ezt annál könnyebben megtehette, mert őt a másokkal való kapcsolatában semmiféle előítélet nem 
befolyásolta. Az egykori köznemesi hadnagytól távol állt minden parvenü rangkórság. Mozart, aki 
polgári származása miatt sokat szenvedett előkelő senkik lenézésétől, a nyolcvanas években történt 
személyes találkozójuk után így jellemezte Hadik grófot: „Nála származás, rang nem számít sem
mit. Mindenkit megbecsül, aki arra érdemes."15 Később, erdélyi guberniumi titkára, a protestáns 
Halmágyi István pedig azt mondja el, hogy vele, betegsége idején mennyire kíméletesen bánt, s 
hangsúlyozza Hadik türelmét és tapintatát a nehéz helyzetek megoldásában.16 A Galíciát meg
szálló hadsereg parancsnokaként pedig „szelídségével és mérsékletével annyira megnyerte a len
gyelek hajlandóságát, hogy azok neki oszlopot emeltek."17 

Hadik András 1764-ben elnyerte az Erdély katonai főparancsnoka és a Gubernium elnöke tiszt
séget, s Erdélybe költözött. Feltételezhető, hogy az elsők közt vette fel a kapcsolatot a jezsuitákkal, 
annál is inkább, mivel Mária Teréziától utasítást kapott az erdélyi rekatolizálás folytatására. Hadik 
és a jezsuiták kapcsolatára azonban - érdekes módon - közvetlen tudósításunk nincs. Hadik ha
gyatékában csak feletteseivel való kapcsolatairól maradt fenn adat az erdélyi tartózkodás idejé
ből,18 a jezsuiták irattára viszont a rend 1773-ban történt feloszlatásakor lényegében megsemmi
sült.19 A kortárs két erdélyi emlékiratírónak, Halmágyi Istvánnak és Rettegi Györgynek -
reformátusok lévén - pedig kizárólag negatív megjegyzései vannak a jezsuitákról. ° 

Több közvetett adatunk is van azonban Hadiknak a tudós jezsuitával, a polihisztor Fridvald-
szky Jánossal, a kolozsvári egyetem matematikaprofesszorával való kapcsolatáról. Fridvaldszky 
1766 nyarán 108 római feliratot gyűjtött össze Erdélyben. E feliratokról a következő tanévben az 
egyetemen szemináriumot tartott, amelynek anyaga 1767-ben egyik diákja lejegyzésében meg is 
jelent „Inscriptiones" címen. Ebben a feliratok helyét, szövegét, olvasatát adja. E művet a szerző 
Hadik Andrásnak ajánlotta.21 S azért éppen neki, mert tudomása lehetett arról, hogy a gubernátort 
érdeklik a római régészeti leletek. Hadiknak a régiség emlékei iránti érdeklődését bizonyítja, hogy 
ezzel kapcsolatosan Erdélyben egy részletes jelentést is készített,22 értékes érmegyűjteményének 
római pénzeit pedig annyira becsülte, hogy saját kezűleg állította össze a jegyzéküket.23 Lévén ez 
teljesen személyes dolog, a professzor Hadiknak erről a szenvedélyéről tőle magától értesülhetett, 
méghozzá talán még 1766 nyara előtt, mielőtt feliratgyűjtését megkezdte. 

A professzor 1763 óta volt Erdélyben, s a nyári vakációkat azzal töltötte, hogy a fejedelemsé
get keresztül-kasul vándorolta, készülő ásványtani művéhez anyagot keresve. Részéről nem kis 
teljesítmény lehetett egyetlen vakáció alatt - az ásványgyűjtés mellett - több mint száz feliratot is 

14 Markó 288. o 
15 Markó 289. o. 
16 Halmágyi István gubernátori titkár naplói. Magyar Történeti Emlékek. Budapest, 250., 296. o. 
17 Szinnyei IV. k. 227. o. 
18 HL VII. 35. Vö. Mária Terézis hadvezére, i. m. 
19 Csak a gazdasági iratokat őrizték meg: Magyar Országos Levéltár F 477 Erdélyi Kincstári Levéltár. 

Exactoratus Cameralis. Jesuitica. Protocollum Comissionis Claudiopoli. 
20 Halmágyinál olvashatunk az 1767 táján is kínzással katolizáló (276. o.), kapzsi (303. o.), goromba 

(304. o.), a királynővel is modortalan (309. o.) jezsuitákról, kiűzetésükről Nápolyból (361-362. o.), Spanyolor
szágból, amikor mérhetetlen kincseket próbálnak magukkal vinni (307-308., 369-370., 374. o.); Rettegi 
György emlékiratai. Hazunk, 1885. (a továbbiakban: Rettegi) II. 350. o. 

21 Inscriptiones romano-transylvanicae, honoribus com. Andreas ab Hadik... a Jos. P.b. Thoroezkay oblatae, 
Claudiopoli, 1767. 

22 Halmágyi 337. o.; Marko 235. o. 
23 Markó 309-310. o. Catalogus Numorum Veterum Familiarum Romanorum ordine Alphabeticus. Ms 

proprium Andreáé Comitis ab Hadik. MTA Könyvtár, Kézirattár Tört. Könyvészet 2r. 10. sz. 
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lejegyezni. Ami pedig Hadikot illeti - amint majd látjuk - fontosnak tartotta, hogy ezen, 1767 leg
elején (vagy inkább az előző év legvégén) megjelent könyvből mind a futaki, mind a bécsi könyv
tára számára beszerezzen egy-egy példányt. Sőt, erdélyi szolgálatának letelte után, 1775-ben, meg
szerezte Fridvaldszky professzornak egy egyháztörténeti művét is. Szintén kettőjük kapcsolatára 
utal az a tény is, hogy Hadiknak a pénzek mellett a másik legértékesebb gyűjteménye éppen a kö
vületeké (Petrifícate) volt.24 

Fridvaldszky „Minerologia" című ásványtani műve név szerint is megemlíti Hadikot.25 Ez Ha
diknak egy még nem említett személyes jellegű lépésére is magyarázatot ad. 

Hadik 1767-ben a Torda megyei Kisbányára két bányatanácsost vitt magával, majd ezek véle
ményét kikérve a római kori bányát újra nyittatta. A vállalkozás élére állva, magának 36, feleségé
nek 16 részjegyet („kuxát") tartott fent, a többit (48) ingyen szétosztotta.26 Az ötlet hátterében 
aligha lehet mást sejteni, mint a professzort. A Minerologia ugyanis az erdélyi bányászkodás szo
ciális vonatokozásaira is kitér: megrázó szavakkal írja le, hogy a bányák nagy részét szegény bá
nyászparasztok egyénileg művelik, s hogy ezekben az alkalmi bányákban semmi biztonsági intéz
kedés nincsen, és az aranyban gazdag hegyek nem teszik gazdaggá művelőiket, ellenkezőleg, azok 
alig képesek annyit összehozni, hogy évi adójukat megfizessék és családjukat nyomorogva eltartsák. 

A szerző a kincstár kötelességének tekinti, hogy ezt a helyzetet orvosolja, a népet hozzásegítse 
az eredményesebb bányászat lehetőségéhez, jobb berendezések, vízgyűjtők, zúzóművek létesítésé
hez, a folyamatos bányászás feltételeinek megteremtésével. A helyzet javítására végül népi bá
nyásztársulatok alakítását javasolja.27 A bányászattal egyébként nem foglalkozó Hadiknak ez az 
alkalmi gesztusa tehát valójában nem más, mint egy olyan szociális indíttatású bányász-szövet
kezet, amelyet a Minerologiában Fridvaldszky javasolt. 

Hadik Erdélybe érkezésekor mindenekelőtt alaposan meg akarta ismerni a reá bízott tarto
mányt. Már 1764. október 10-én kelt levelében jelezte, hogy 1765 májusában el kívánja kezdeni a 
bejárást, amely előreláthatólag 4 hónapot vesz majd igénybe; továbbá, hogy az erdélyi törvények, 
szokások és az alkotmány szövegét már megszerezte A kitűnő szervezőképességű katonára vall, 
hogy az időráfordítást jól becsülte meg, de az utazásra csak 1766-ban és 1767-ben, két részletben 
kerülhetett sor. 

Ahhoz, hogy a tartományról ne csak felületes ismereteket szerezzen, itt is segítőket kellett ke
resnie. S talált is, elsősorban az említett, széles látókörű professzornak, Fridvaldszky Jánosnak a 
személyében, aki ásványgyűjtés közben egész Erdélyt keresztül-kasul bejárta. 

A fent említetteken túl az is valószínűsíti, hogy már 1766-ban, az első út alkalmával is ismerték 
egymást, hogy Hadik 1766. júniusban a dévai rézbányában is vett 8 részjegyet.29 Rettegi naplójá
ból pedig tudjuk azt, hogy Hadik azévi vizitációját június 15-én kezdte és augusztus 5-én fejezte 
be. Gyanítható, hogy erre az útjára már a vakáción lévő kolozsvári professzort is magával vitte. 

Ennek az útjának a végére Hadik jelentős ismeretanyaggal, sok alkotó gondolattal lett gazda
gabb. Amikor 1768 februárjában elvezényelték Erdélyből, nem egy-két oldalas jelentést adott az 
uralkodónak, hanem - mint erről a gubernátori titkár, Halmágyi István beszámol - egy több mint 

24 Marké 309-310. o. 
25 Fridvaldszky, Joannes: Minerologia magni principalis Transylvaniae seu metalla, semi-metalla, sul-

phura... conscripta. Claudiopoli, 1767. 181. o.: „dum anno superiore comissam sibi Daciám lustraret Excellen-
tissimus comes Andreas ab Hadik." 

26 Marko 238. o. 
27 /. Tóth Zoltán: Parasztmozgalmak az Erdélyi Érchegységben 1848-ig. Budapest, 1951. 22-23. o. 
28 HL VII. 35. 1764/X-28, 1764/X-29. 
29 Markó 238. o. 
30 Rettegi II. 349. o.: „15-ta Juny Kolosvarott volt ... ment egy nap Somlyóra"; Uo. II. 350. o.: „a confíniu-

mokat megvisitálta 3-tia Augusti ment Füzesen keresztül Szeben felé". 
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száz lap terjedelműt. Ennek elkészítéséhez „leírta ... a nemességet név szerint, feljegyezte min
den religióbelieknek számát és praesidiumokat."32 

A bécsi levéltárban a XX. sz elején találtak is egy terjedelmes, aláírás nélküli jelentést.33 Tóth 
András a szöveg tartalma alapján a szerzőről azt feltételezte, hogy magyar származású, az intel
lektuális réteghez tartozott, és külföldi felső tanulmányokat végzett.34 Berlász Jenővel együtt még 
azt is megállapították, hogy a dolgozat Sonnenfels tanait követi.35 Pár évvel később a kézirat egy 
részét elsőként közlő Makkai László vetette fel, azt a lehetőséget, hogy a jelentést Hadik vagy va
laki az ő rányítása alatt írta.36 Hadik személye mellett szól gróf Lacy Móric tábornagy levele, 
amelyben 1768. február 26-án azt írta Hadiknak, hogy az Erdély beutazásáról tett jelentésén felül a 
még nála lévő iratokat, jelentések fogalmazványait is adja át utódának, O'Donellnek.37 

A jelentés azonban olyan mennyiségű mezőgazdasági, kereskedelmi, néprajzi stb. ismeretet is 
közöl, amelyet Hadik egymaga az utazás 2x2 hónapja alatt nem gyűjthetett össze. A már Makkai 
László által is feltételezett társszerzőt Benkő Samu állapította meg Fridvaldszky János személyé
ben.38 Fridvaldszky egyik tanulmányának39 a javaslatai ugyanis (amelyet a guberniumhoz 1769-
ben nyújtott be) „igen-igen hasonlítanak a Hadik által előterjesztettekhez. Nagyon valószínűnek 
látszik, hogy a tábornok információinak tekintélyes részét az Erdélyt többször is beutazó kolozsvá
ri tudós tanártól szerezte".40 A beadvány ugyanolyan igényes és ugyanúgy névtelen, mint a boszni
ai leírás.41 Amint az utóbbi szerzője lényegében a jezsuita Vahl, az utóbbi esetében is a jezsuita 
Fridvaldszkynak sokkal nagyobb szerepét lehet az alkotófolyamatban sejteni, mint Benkő Samu 
vélelmezi. Nyilván Hadik adta meg az elemzés irányelveit, a vizsgálat területét. Ővele beszélte 
meg a professzor az egyes részek tartalmát, mielőtt leírta volna azokat, így tudta Hadik az ott leírt 
javaslatokat egyetértően előterjeszteni. 

Itt közbevetőleg még egy megjegyzést kell tennünk. Az említett szerzők Sonnenfels hatását 
vélték felfedezni mind a Hadik beadványában, mind a Fridvaldszky művében megfogalmazott re
formjavaslatokban. Sonnenfels azonban egyikükre sem hathatott, hiszen csak 1763-ben kezdett ta
nítani a bécsi Teresianumban, Hadik ez évtől azonban Budán volt, majd Erdélyben; s Erdélyben 
működött ekkor Fridvaldszky is. Gondolataik inspirálójaként szóba jöhet viszont az a Johann 
Heinrich Gottlob von Justi, aki Bécsben már az Ötvenes években ugyanazokat a tanokat adta elő, 
mint később Sonnenfels, s aki - kutatói szerint - rövid itteni tartózkodása ellenére meghatározóbb 
személy volt, mint híresebb utóda.42 

31 Markó 243. o.; Halmágyi 329. o.: „visitálta Hadik hátralevő részét is az országnak az elmúlt nyáron, 
melyről való relatioja mindkét rendbeli visitatiojának többre ment, amint maga mondotta 100 árkosnál." 

32 Halmágyi 337. o. 
33 Erdélyi jelentés. Másolatainak lelőhelyét lásd Berlász Jenő: A Mária Terézia kori kivándorlások szociá

lis háttere. Budapest, 1939. (a továbbiakban: Berlász) 21. o. és Tóth András Az erdélyi román kérdés a XVIII. 
században. Budapest, 1938. (a továbbiakban Tóth) 74. o. A szöveg egy részét kiadta Makkai László: Hadik 
András az erdélyi mezőgazdaságról. Agrártörténeti Szemle, 1957. (a továbbiakban: Makkai) 40-50. o. 

34 Tóth 78-79. o. 
35 Berlász 21-43.0. 
36 Makkai 36. o. 
37 HL VII. 35. 1768/11-1. 
38 Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Bukarest, 1971. (a továbbiakban: Benkő) 44. o. 
39 Projectum oeconomicum. Magyar Országos Levéltár Erdélyi Gubernium Levéltára, Ügyiratok F 46 225. 

Fase. 293-299. o. 
w Benkő 41^8. o. 
41 Összehasonlításul kínálkozik egy másik tanulmány is, amit Hadiknak készítettek és terjedelmében azo

nos nagyságrendű az Erdélyi jelentéssel: egy 925 lapos tanulmány a török birodalomról, 1784-böl. Szerzője bi
zonyos Summerer Márton: HL VII. 35. K5. 

42 Ifj. Barta János: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Budapest, 1973. (a továbbiakban: 
Barta) 35-36. 44. o. Eugen Guglia szerint Justi „Bedeutender als Sonnenfels, wenn auch weniger berühmt... 
Justi war ein Vorgänger von Sonnenfels... Die folgenden, wie besonders Sonnenfels, knüpften alle an ihn an." 
Guglia, Eugen: Das Theresianum in Wien. Wien, 1912. (a továbbiakban: Guglia) 69. o. A felvilágosodás 
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A Tóth András által előfeltételezett tanulmányokkal - mint láttuk - Hadik nem rendelkezett, 
Fridvaldszky viszont igen. Megszakításokkal összesen hét évet tanult a bécsi jezsuita egyetemen. A böl
cselet első évét 1747/48-ban itt végezte, ezt megismételte 1749/50-ben. A második, fizikát tanulmányo
zó évet 1750/5l-ben, a harmadik, a metafizikai évet 1751/52-ben.43 1754-55-ben Bécsben „felső mate
matikát" tanult,44 majd e doktoranduszi két év végén filozófiai doktorátust szerzett.45 Végül az első 
teológusi évét is itt végezte. 

Amikor Fridvaldszky Bécsben a jezsuita kollégiumban tanult, szinte bizonyos, hogy hallgatta a 
kalandos életű, eleinte katonáskodó, majd Szászországban bányászatot tanuló Justit, aki 1749-től 
1753-ig a szintén a jezsuiták által vezetett bécsi Theresianumon politikatudományt és 
kameralisztikát, azaz gazdaságtant adott elő, azonkívül ásványtant, vegyelemzéstant és vegytant 
is.46 A bécsi kollégium, ahol Fridvaldszky egyetemre járt és a Theresianum, amelyben Justi taní
tott, ugyan két különböző intézmény volt, mégis létezett köztük átjárás, miután a Theresianum 
olyan internátus volt, amely nem rendelkezett saját kollégiummal. Az, hogy Fridvaldszky valóban 
hallgatta Justit Bécsben, abból is látszik, hogy Minerologiájában Justi ásványtani rendszerét köve
ti, amint ezt maga előadja.47 

Az erdélyi úti beszámoló a Hadik nevéhez fűződő legterjedelmesebb, legjelentékenyebb, legtöb
bet elemzett, részlegesen nyomtatásban is megjelent mű, ezért érdemes vele röviden megismerkedni. 

A tanulmány több fejezetre oszlik. Az első fejezet Erdély mezőgazdaságáról szól.48 Ismerteti a tar
tomány éghajlati és talajtani viszonyait. Szól a kukoricatermesztésről, amely 150 ezer embernek ad táp
lálékot. Helyesnek tartaná a burgonya termelésének kiterjesztését is, bár ez csak körítésnek („Neben-
Speiss") való. Erdély azért elmaradott, mert a túlzott robot miatt a paraszt nem tudja megművelni saját 
földjét. Ez utóbbiért a földesurat kell felelőssé tenni. Fontosnak tartja a földművelés helyes technikájá
nak terjesztését, például a magtisztítást szélmalmokkal (,JEinführung Hand-Wind-Mühlen zur reinigung 
des Samens"), a helyes időpontban történő aratást, megfelelő tárolást. A szűkösen meglévő kenyérgabo
nát a szeszesital-készítés köréből rendeletileg ki kell vonni, mással, sörrel helyettesíteni, amit nem ke
nyérgabonából készítenének („Das Bier wird aus denen leichten Somer-Früchte, die nicht zum Brod 
dienen, gebraut"). Az állattenyésztésnél a jó legelők létesítését, takarmánynövények (például „Halm-
Rüben") termesztését hangsúlyozza a rideg tartás ellenében. Javasolja a juhászat, az erdészet és a vadá
szat reformálását is. Mindezek elősegítésére mezőgazdasági egylet felállítását javasolja 

gyűjtőfogalmába tartozó ezen gondolatok a Habsburg Birodalomban ebben az időben csak a jelzett egyeteme
ken voltak elsajátíthatók. Erdélyben a Bécsben végzett Fridvalszkyn kívül senki nem hirdetett hasonló tanokat, 
sőt a Királyhágón túli Magyarországon is csak egyvalaki, az is egy Justi-tanítvány: Ehrenfels Gáspár Pál. Ő vi
szont a távoli Nagyszombatban adott elő és csak az 1760-as évek végén. Barta 37. o. 

43 Lukács 1978-1995. IX. k. 46., 176., 243., 311. o. 
44Uo.448.,517.o. 
45 Wurzbach, Konstant von: Biographisches Lexikon. I-IL. k. Wien, 1856-1890. IV. k. 356. o.; 

Fridvaldszky: Reges Ungariae Mariani. Wien, 1775. címlap: „AA., LL. [=artium liberalium] et philosophiae 
doctor." 

46 Jochers VI. k. 2358-2363. o.; Meyers enzyklopädisches Lexikon. Mannheim-Wien-Zürich, XIII. k. 
1975. 274. o.; Guglia 69. o.; Gemmell-Flischbach, Max: Album der K. K. Theresianischen Akademie (1746-
1913). Wien, 1913. 4. o. - Justi ezen előadásait később nyomtatásban is megjelentette: Grundsätze der 
Polizeywissenschaft. Göttingen, 1756.; Staatswirthschaft, oder systematische Abhandlung aller ökonomischen 
und Cameralwissenschaften. I—II. k. Freiburg und Leipzig, 1755.; Vollständige Abhandlungen von den 
Manufacturen und Fabriken. I—III. k. Kopenhagen, 1758., Oeconomische Schriften über die wichtigsten 
Gegenstände der Stadt und Landwirtschaft. Berlin-Leipzig, 1760.; Abhandlung von der Probierkunst 1756.; 
Gesammelte Chymische Schriften 1760. 

47 Fridvaldszky, Joannes: Mineralógia, i. m. Előszó, lapszám nélkül. 
48 Mokkái 40-50. o. Hadik Erdélyből való távozta után Fridvaldszky burgonyából (vagy inkább a vele ösz-

szetévesztett csicsókából) kenyeret készít, továbbá csicsóka-sört és kukorica-pálinkát állít elő. Kárffy Ödön: Az 
első erdélyi földművelési egyesület. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1898. 297-319. o. 
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A következő, népesedésről szóló fejezet lényegében magát a jobbágyrendszert bírálja. Ezért 
vándorol ki az országból a jobbágy. A terhek szabályozatlanok, különösen a hosszúfuvar rendkívül 
terhes. Meg kellene állapítani a jobbágytelkeknek egy minimális nagyságát. Az egyre szegényedő 
földbirtokosok földjei felaprózódnak, s a szegényedő földesurak kiteszik jobbágyaikat telkükről, 
hogy maguk gazdálkodjanak, ezért az örökösödési jogot is reformálni kellene. A földesúri bírás
kodás rendszere igazságtalan, az ortodoxok ráadásul teljesen jogtalanok. Erdély lakossága egye
netlenül oszlik el az országban, a szabad költözködés tilalma nem teszi lehetővé a kiegyenlítődést. 
Javasolja a műveletlen földek hasznosítását, az erdőirtást. A szászokat pedig amiatt bírálja, hogy 
születésszabályozással nagy birtokokat halmoztak fel.50 

Az erdélyi nemzetiségi-vallási viszonyokról szóló, harmadik fejezet az erdélyi „három nemzetet" 
magyar-székely-román felsorolásban adja elő, a magyar-székely-szász helyett, megjegyezve, hogy 
hiszen a székely és magyar egy. Kifejezett részvéttel és rokonszenvvel nyilatkozik a román népről, 
akik a rómaiak leszármazottjainak tartják magukat, és nem tagjai a politikai államnak. A nemesek fő
ként magyarok, a jobbágyok főleg románok. A polgárság a görögökből és örményekből kerül ki. A 
szászok nagybirtokos földművesek. A fejezet végén javaslatot tesz a jobbágyság fokozatos eltörlésére.51 

A Hadik és Fridvaldszky által előterjesztett társadalmi reformjavaslatok azonban visszhangta-
lanok maradtak. A bécsi udvar nem fogta fel - amint a magyar nemesség sem -, hogy micsoda tár
sadalmi feszültségek halmozódnak Erdélyben, amelyek azután később, 1784-ben egyszerre rob
bantak ki a Horea-féle felkelésben. Hadik 1768-ban elkerült Erdélyből, Fridvaldszky val való 
kapcsolata megszakadt, s ezzel a területtel többé egyikük sem foglalkozott. 

Hadik néhány évvel ezt követően, 1772-ben, Lengyelország felosztásakor Galíciának előbb 
katonai parancsnoka, majd kormányzója lett. Amikor 1774-ben távozott, itteni működéséről be
számolót készített. E beszámolót, amely kétségkívül az ő műve, hiszen nevével látta el, valójában 
nem egy, hanem több rövidebb, önálló emlékiratban terjesztette elő. 1774. június 15-én József csá
szárnak Bukovináról írt jelentést 12 pontban. Ebben előadja a tartomány előnyeit hadászati, keres
kedelmi, erdő- és mezőgazdasági szempontból. Javaslatot tesz méntelep létesítésére, örmény ke
reskedői szabadváros alapítására és új falvak létesítésére.52 Hadik a bukovinai határvidékről 
térképet is készíttetett, amit 1775-ben Kaunitz herceg kért el tőle.53 Ugyanebből az időből való két, 
más-más kéztől származó kimutatás is: az egyik az Erdélybe vezető szorosok jegyzéke, a másik az 
Erdélyből Bukovinába vezető közlekedési útvonalak leírása.54 Ezzel párhuzamosan Hadik Mária 
Teréziának Galícia és Ladoméria közigazgatási szervezetéről, kereskedelméről, pénzügyéről és 
adózásáról készített egy jelentést, és javaslatot tett mindezek megszervezésére.55 Öt évvel később 

„Die Leibeigenschaft.... ist eiene drückende Bürde, die den Unterthan die Luft verdiket und das 
Vatterland verhasset machet." Tóth 75. o. Fridvaldszky Projectum oeconomicum című kéziratában (lásd a 39. 
jegyzetet) azt panaszolja, hogy egyre szegényedő földesurak kiteszik jobbágyaikat telkükről, hogy maguk gaz
dálkodjanak, ezért azt javasolja, hogy az örökösödési jogot meg kellene reformálni. Sokat foglalkozik az irtás
földek kérdésével is, hogy a jobbágyok jogot kaphassanak az általuk termővé tett földekre. 

50 Berlász 1939. 21-35. o.; Tóth 76. o.; BenköA5. o. 
51 Tóth 77-78. o. Hadik leírása nagyon hasonló a Minerologiában található egyik fejezethez (I. rész, 

Compendaria Topographia paragrafus). Fridvaldszky - társadalmi helyzetéből kifolyólag - ilyen radikális kö
vetelményhez a Projectum oeconomicumban ugyan nem adhatja a nevét, de a szabad kereskedelmet gátló pri
vilégiumoknak, a parasztok elűzhetőségének, a robotnak, egyáltalán a feudális gazdaságnak a kárhoztatása, az 
iparpártolás ajánlása, amit dolgozatában felvet, mind ebbe az eszmekörbe tartoznak. 

52 HL VII. 35. 1774/VI-15. 
53 HL VII. 35. 1775/VI-7. Ami a Bukovinába vezető útvonalak anonim leírását és ennek térképének szerző

ségét illeti, felvetődik a kiváló geodéta, mérnök és matematikus professzor: a jezsuita Joseph Liesganigg 
(1719-1799) személye, akit 1773-ban az uralkodó Galíciában út- és hídépítési biztosnak tett meg. Vö. Lukács 
1987-1988. II. k. 884. o.; Lukács 1978-1995. IX. k. 362., 448., 517. o.; Szinnyei VII. k. 1217-1218. o. 

54 HL VII. 35. 1774/I-7a, 1774/VII-16a. Ez utóbbinál ugyanaz a kalligráfiai iskolázottság figyelhető meg, 
mint a Boszniai jelentés esetében, de két különböző kéz írta. 

55 HL VII. 35. 1774/VII-17. 
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Podoliáról, Moldváról és Bukovináról küldött egy másik jelentést az uralkodónőnek.56 Markó Ár
pád e fentebb felsorolt iratokat egységes tanulmánynak mutatja be, és rámutat arra, hogy ez a ké
sőbbi havasalföldi háborúban igen fontos segédeszköz volt.57 

Hadik egész élete folyamán szenvedélyesen gyűjtötte a könyveket, s mint láttuk, olvasta is 
őket. Hagyatékában több ezer kötetes könyvtár maradt bécsi palotájában és futaki kastélyában.58 

Ezeknek fennmaradt a katalógusa is. A könyvbe írt dátumok szerint az első katalogizálás 1779-ben 
történt, de a könyvtár bővítése egészen 1787-ig tartott.59 A katalógus első fele ábécérendben so
rolja fel Hadik könyveit, megjelölve, hogy melyik hány kötetes s melyik könyvtárában található. 
Ez az ábécérend azonban meglehetősen önkényes, mert egyik könyvet címe, másikat szerzője sze
rint sorolták be, amellett a címek is csak hozzávetőlegesek, s a szerzők neveit sem mindenütt tün
tették fel. A második rész csak a bécsi könyvtárat leltározza fel, annak 1779. évi állapotában, nem 
betűrendben, hanem a könyvek elhelyezésének rendjében. A hét, egyenként ötpolcos szekrényből 
álló könyvtárban több mint ezer kötet sorakozott, egy polcon körülbelül 35 kötet állt. A később be
szerzett könyvek nincsenek köztük. 

A könyveknek a szekrényekben való elhelyezkedése tükröz némi tárgyankénti csoportosítást, 
ám a történelmi jellegű művek tengerében ez inkább csak sejthető. 

A könyvtárban irigylésre méltóan sok az ősnyomtatvány. Ám ezek nem könyvészeti értékük, 
hanem tartalmuk miatt kerültek ide, mint a többiek is. A könyvtár ugyanis teljesen gazdája olvasói 
érdeklődését tükrözi. Ami a könyvek nyelvét illeti, a legtöbb a francia, majd a német és a latin. A 
legkevesebb a magyar. Tárgyukat tekintve, döntő többségük történelem, életrajz, emlékirat. Sok az 
útleírás is. Nyoma van annak is, hogy Hadik érdeklődése - mint láttuk - kitágult a természettudo
mányok, elsősorban az ásványtan felé, de a mezőgazdaság és a közgazdaság irányában is, amiben 
ismét Fridvaldszky hatását kell feltételeznünk. 

Az első szekrényben egy „Element de Architecture navale" című mű tűnt ki a történelmi jelle
gű munkák sorából, a másodikban a 16 kötetes „Encyclopoedie oeconomique ou system general 
d'oeconomie rustique domestique politique". (Később Hadik beszerzett Bécsben egy másik ha
sonló 11 kötetes sorozatot: a „Journale de la Agriculture, du Commerce et des Finances" címűt. 
1779-ben Bécsben már volt egy „Oekonomische Abhandlung" című kötete, amelynek szerzőjét 
azonban nem jelöli meg.) Egy polccal lejjebb volt található Fridvaldszky Minerologiája, valamint 
Ignaz von Borntól a „Briefe über mineralogische Gegenstände" című munka 1774-ből, amelyben 
az előbbi ásványtant és szerzőjét gúnyolja. (Fridvaldszky könyvéből Futakon is volt egy példány. 
Ugyané könyvtárban egy másik kolozsvári emlék, egy szerző megjelölés nélküli kézirat is felbuk
kan: Manuscript: Descriptio civitatis Claudiopolis.) Ugyancsak a második szekrényben volt a he
lye a svéd Walerius ásványrendszertanának és Bertrand Ásványtani szótárának is. 

A harmadik szekrényben zömmel útleírások voltak (például Cooké) és leírások Amerika népei
ről, meg Kínáról, valamint egyes híres európai palotákról is. 

A negyedik könyvesszekrény jellegét a teológia adta meg, két Biblia-kiadással, Augustinus és 
szent Teréz műveivel. A legalsó polcon az egyházatyák ősnyomtatvány-kiadásai sorakoztak. 

Az ötödik szekrény első polcán Justinianus, Macchiavelli, Justus Lipsius, a második polcon 
Luther művei álltak, egy katolikusok elleni protestáns vitairat, valamint néhány iszlámról szóló 
könyv társaságában. Lejjebb Pascal, Voltaire, antik filozófusok, Petrarca, Vergilius, majd a doctor 
universalis, Albertus Magnus sorakozott egy Sonnenfels-kézirat szomszédságában (Einfacher 

56 HL VII. 35. 1779/22. 
57 Markó 263. o. 
58 Markó 309-310. o. 
59 Catalogus Librorum Andreáé Comitis ab Hadik tam Viennae, quam Futokini existentium. MTA Könyv

tár, Kézirattár Tört. Könyvészet 2r. 34. sz. 
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Umriss zu einer politischen Gesetzsamlung.60) Utóbbitól beszerzett egy 1784-ben kiadott müvet is. 
Legalul kapott helyet a XVI. századi „univerzális" jezsuita tudós, Athanasius Kircher 17 kötete. 

A hatodik szekrényt Közép-Európa fémjelzi. Az első polcon lengyel, román, török nyelvköny
vek voltak, annak jeléül, hogy Hadik igyekezett megtanulni valamit azon országok népeinek nyel
vén, amelyekben megfordult. Mellettük a Ratio educationis, a Jus publicum Hungáriáé, egy, hogy, 
hogy nem, odakerült Nouvelle Hidraulogie társaságában; a harmadikon a Corpus juris, sok magyar 
történész műve, élükön Katona István Históriája, aztán a régi ismerős Fridvaldszky történelmi mű
ve 1775-ből: a Reges Mariani. 

A hetedik szekrényben elsősorban természettudományi és numizmatikai munkák sorakoztak: 
Muschenbrok fizikája, Linné három könyve, egy „Salamandrologia" című mű, az említett Borntól 
az „Über das Anquicken" 1786-ból, egy sor numizmatikai könyv, múzeumi katalógusok, legvégül 
pedig Festői utazások Görögországban, Itáliában, Svájcban. Az itt csak jelzésszerűen bemutatott 
bibliotéka mutatja Hadik olvasottságának, érdeklődésének tág határait. 

Hadik élete végén tette fel a koronát irodalmi tevékenységére. 1784-ben megírta az 1739-es tö
rök háború történetét.61 Ebben a kéziratban szintézisét adta egész élete minden tapasztalatának. 
Forrásul nemcsak emlékezete és feljegyzései szolgáltak, de a haditanácsi levéltár iratai, az ese
ményre vonatkozó francia és német hadtörténeti munkák és emlékiratok is. A fél Európát végig
harcolt katona saját stratégiai tudása s az élete során elolvasott és elemzett számtalan ó- és újkori 
történetírótól szerzett ismeretei teszik lehetővé, hogy nagy történetírói érzékkel értékelje és pár
tatlanul elemezze azokat az eseményeket, amelyeknek ifjúkorában maga is részese volt, s olyan 
művet alkosson, amelyben Marsnak és Minervának egyszerre tud szolgálni. 

60 Nehéz Sonnenfels ismert műveivel azonosítani: Lehet a „Leitfadan in die Polizeywissenschaft" (1776) 
vagy akár a „Versuch über die Grundsätze des Styls in Privet- und öffentlichen Geschäften" (1781) is, a kata
lógus meglehetősen felületes címleírása következtében. 

61 Markó 28. o. Der Feldzug gegen die Türken vom Jahre 1739. Beschreiben vom...graf Andreas Hadik im 
Jahre 1784. MTA Könyvtár, Kézirattár Hadtud. 4r. 7. sz. és 162. sz. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

JÁSZAY MAGDA 

OLASZ HADINAPLÓ AZ 1687. ÉVI TÖRÖK ELLENI HADJÁRATRÓL 

A Magyarország török uralom alóli felszabadítására 1683-98 között vívott hosszú há
ború hatalmas nemzetközi haderőt mozgósított, amelyben a Habsburg-birodalom sok
nemzetiségű alattvalói mellett nem csak több német állam csapatai, sőt svéd alakulatok 
is harcoltak, hanem önkénteseket, tudósítókat, megfigyelőket is a helyszínre vonzott Eu
rópa minden részéből, akik a hadiszolgálat nyújtotta érvényesülés és zsákmányszerzés 
lehetősége mellett annak kockázatait és áldozatait is vállalták. Az ezernél is többre te
hető francia, spanyol, német, angol résztvevő mellett - az előző hadjáratokhoz hasonlóan 
- szép számmal szerepeltek az olaszok is, azon túl, hogy jó néhány honfitársuk a regulá
ris, császári hadseregben teljesített szolgálatot magas rangú tisztként. Csak néhány nevet 
említve, ilyen volt Enea Caprara tábornagy, Antonio Carafa altábornagy, az erdélyi har
cokban 1695-ben elesett Federico Veteráni vezérőrnagy, Giovanni Piccolomini vezérőr
nagy, vagy a Buda visszafoglalásakor hősi halált halt Domenico Spinola ezredes és 
Michèle D'Asti alezredes és a többször megsebesült Archinto alezredes. Olasz volt a 
hadmérnöki szaktudású Luigi Ferdinando Marsigli ezredes, aki később a Dunatájról ké
szült hatkötetes természettudományi munkájával vált európai hírűvé. Végül - de nem 
utolsó sorban - köztük volt a legrégibb olasz uralkodócsalád sarja, Savoyai Jenő herceg 
is, aki 1697. szeptember 11-i elsöprő zentai győzelmével tett pontot a hosszú felszaba
dító háborúra. Mellettük más téren is megmutatkozott az olaszok közreműködése: kö
zülük való volt Marco d'Aviano atya, tábori lelkész, Ruggero atya, a hadikórház veze
tője, fra Gabriele Gautieri di Nizza, aki tűzszerészeti találmányai révén „Tüzes Gábor" 
néven vált ismertté, Rodolfo Rabattá főhadbiztos, aki a hadsereg hatékony ellátásáról 
gondoskodott. Voltak azonban az olaszok között olyanok is, akik katonai teljesítmé
nyüknél maradandóbb érdemeket szereztek azzal, hogy írásban rögzítették a hadmüve
letek mozzanatait és saját személyes tapasztalataikat is, olyan részletekkel, amelyeket a 
hivatalos hadijelentések nem tartalmaznak. Érdekes példáját nyújtja ennek egy vállalko
zó szellemű délolasz utazó élménybeszámolója. 

Giovanni Francesco Gemelli Careri az akkor spanyol uralom alatt lévő nápolyi ki
rályságban, a Reggio Calabria melletti Radicenában született 1648-ban. Jogi tanulmá
nyai elvégzése után Nápolyban, az állami közigazgatásban dolgozott, de munkahelyén 
ellentétei támadtak, új élményeket kereső, nyugtalan természete pedig arra késztette, 
hogy állását feladva 1685-ben hosszú körutazásra induljon. Kíváncsi turistaként végig
járta az olasz félszigetet, megfordult Franciaországban, Angliában, a Németalföldön és 
Németországban, hogy aztán 1686-ban másfajta úti célt válasszon. A Habsburg
birodalom és a török császárság között 1683-ban kiújult háború ez évben fordulópontjá
hoz érkezett: júniusban kezdetét vette Budának, a volt magyar fővárosnak, a török hó
doltság legészakibb tartományi székhelyének ostroma, élénk érdeklődést keltve Európa-
szerte. A nápolyi utazó sem vonhatta ki magát az izgalmas események vonzásköréből: 
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Bécsből az ostromlott Buda alá hajózott és július 19-től kezdve végigélte a vár vívásának 
és bevételének drámai eseményeit.1 

Előző úti benyomásaitól merőben eltérő budai tapasztalatai, a véres harcok megren
dítő hatása és saját sebesülése azonban nem riasztotta vissza attól, hogy otthoni békés 
munkája helyett továbbra is a katonaélet viszontagságait válassza: a következő év júniu
sában újra megjelent Magyarországon és önkéntesként csatlakozott a déli határvidéken 
hadmüveietet folytató császári sereghez. Csak az azévi hadjáratot sikeresen lezáró au
gusztus 12-i nagyharsányi győzelem után hagyta el az országot. 

Magyarországi katonáskodásának emlékeit nem sokkal később „Relazione delle 
campagne d'Ungheria 1689" (Beszámoló a magyarországi hadjáratokról) címmel adta 
közre Nápolyban, utóbb szövegét belefoglalta „Viaggi in Europa" (Utazások Európában) 
című, ugyancsak Nápolyban, 1704-ben megjelent munkájának II. kötetébe (263-346. o.). 

Kiemelkedő írói sikerét Gemelli Careri azonban nem háborús beszámolóinak kö
szönhette, bár a nagy török elleni felszabadító hadjáratsorozat leglátványosabb esemé
nyei: Bécs felmentése és Buda visszafoglalása irodalmi termékek százainak ihletőivé 
váltak. Európai hírnevét sokkal merészebb és nagyobb szabású vállalkozásával érde
melte ki. Alig hat évi otthonlét után, mialatt Leccében, majd Aquiliban ideiglenes be
osztásban törvényszéki bíróként működött - talán mert úgy találta, hogy katonai szolgá
lata nem hozta meg a remélt előmenetelt - , 1693 júniusában újabb hosszú és távolabbi 
utazásra indult. Eredeti úti célja a Szentföld és a kínai birodalom felkeresése volt, de út
vonala kibővült és egyre hosszabbra nyúlt. Máltán és Alexandrian át utazva első hosz-
szabb állomása Kairó volt, ahol megnézte az egyiptomi műemlékeket, majd felkereste 
Jeruzsálemet és eljutott Konstantinápolyba, ám ott a törökök kémkedéssel gyanúsították 
és fogságából csak a francia konzul közbenjárására szabadult ki. Örményországon és 
Grúzián át ért Perzsiába - akkor már egy éve volt úton - és ott tanúja lehetett az új sah 
trónralépésének. A Perzsa-öbölből az indiai Damanba hajózott és találkozhatott a nagy
mogullal is, aki - állítása szerint - a szolgálatába akarta fogadni. Goában, mielőtt tovább 
indult volna Macaóba, fogadta a portugál alkirály. Ettől kezdve katolikus szerzetesek, 
ágostonrendi, ferences és jezsuita misszionáriusok segítették tovább, akik a pápa kikül
döttének tartották, bár ő tagadta ezt. Kísérőjükkel 1695 novemberében jutott el Pekingbe, 
ahol a jezsuita rendfőnök révén a kínai császár színe elé is juthatott. Felkereste a kínai 
falat, majd visszatért Kantonba; 1696 áprilisában a Fülöp-szigetekre hajózott, bejárta te
rületüket és többször találkozott kormányzójukkal. A Csendes-óceánon átkelve Mexikó
ban a régészeti leletekről készített leírást, amit aztán „Viaje a la nueva Espaňa" (Utazás 
Új-Spanyolországba) címen külön tanulmányba foglalt. Havannából indult vissza Euró
pába és 1698 júniusában, öt évvel elindulása után szállt partra Cadizban, de még hóna
pok kellettek ahhoz, hogy az év december 4-én hazaérkezzen Nápolyba és hozzáfoghas
son hatkötetes útinaplójának közreadásához. A „Giro del mondó" (Világ körüli utazás, 
Nápoly, 1699-1700) óriási nemzetközi érdeklődést keltett. Egymás után hét olasz kiadást 
ért meg, de a század folyamán franciául kétszer, angolul háromszor adták ki, ezen kívül 
nagy angol, francia, német és orosz sorozatokba is belefoglalták. A Magellán-expedíció 
után, amely már 1519-22-ben körülhajózta a földet, Gemelli Carerit sokan úgy tartják 
számon, mind aki elsőnek tette meg a szárazföldön a földkörüli utazást. 

Erről készült beszámolója magyar fordításomban megjelent a „Buda visszafoglalásának emlékezete 1686" c. 
kötetben. (Szerk.: Szakoly Ferenc) Budapest, 1986. 301-350. o. 
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Ahogy történni szokott, a nagy siker mellett a bírálatok sem maradtak el: voltak, akik 
leleplezték, hogy leírásaiban más szerzők munkáit használta fel, vagy a képzeletéből me
rített, sőt akadtak, akik kétségbe vonták, hogy valóban megtette az utazását. Az újabb 
kutatások azonban tisztázták Gemelli Carerit ez utóbbi vád alól, ha szavahihetőségét il
letően maradtak is kételyek. 

Magyarországi beszámolóival kapcsolatban azonban nem állhatnak fenn hasonló ké
telyek. A budai 1686-os ostrom hadműveleteire vonatkozó tájékoztatásai megegyeznek a 
haditudósítások és a szorosan tényszerű katonai beszámolók adataival, ő azonban azokat 
személyes élményeinek részletes előadásába szőtte bele. Megfigyelései a szemtanú át
élésének hitelességével hatnak és azt is elárulják, hogy a szerző művelt ember és írói ké
pességekkel is rendelkezik. A barokk kor divatját követve mondanivalóját fiktív levelek
re bontva, itt-ott némi humorral fűszerezve adja elő, napról-napra pontosan tudósítva 
mindarról, amit látott és tapasztalt. 

Elbeszélését Bécsből induló dunai hajóútjával kezdi és az utazó szemével röviden is
merteti állomásait: szól Pozsonyról, Esztergomról - sajnálkozva a háborús pusztítások
ban leromlott állapotán - Visegrádról, majd Budára érkezve részletes leírást ad erődíté
seiről és az ostromló hadsereg táborainak és ütegeinek elhelyezkedéséről. A kíváncsi 
szemlélő a hadműveletek forgatagába kerülve egyre inkább aktív résztvevővé válik, ma
ga is fegyvert fog és kisebb sebesülést is szenved, a döntő roham után behatol az égő 
várba, tudósít a törökök elszánt védekezéséről, a féktelen vérengzésről és a hadizsák
mányról, számot ad az ostrom okozta pusztításokról. A háború kegyetlenségét azonban 
nem a hivatásos katona fegyelmezett edzettségével veszi tudomásul, hanem a véres ese
ményekhez nem szokott békés polgár érzékenységével éli át. 

Budai beszámolójának záró részében Gemelli Careri veszít eredetiségéből: jórészt 
másodkézből vett hagyományos adatokra támaszkodik, amikor a város múltjáról, jelen
tőségéről beszél - külön méltatva a Corvina-könyvtárat - vagy a városképről, az éghaj
lati viszonyokról tudósít. Nem mulasztja el a magyarok évszázadok folyamán immár 
közhellyé vált elmarasztaló jellemzését; átveszi a nyilvánvalóan egyoldalú Habsburg
párti megítélést, azaz hogy az ország lakói kegyetlenek, büszkék, bosszúvágyók, egye-
netlenkedők, fösvények és babonásak. A nemesek üres fényűzéssel igyekeznek méltósá
gukat fenntartani, a parasztok a törökkel való érintkezés folytán ravaszak és képmutatók. 
Mindezt nem a táborban töltött másfél hónap személyes tapasztalata sugallhatta, de a 
spanyol uralom alatt élő nápolyi megjegyzése burkolt célzásként hathat azon népek hát
rányos helyzetére, akiknek uralkodója más országban él. Megállapítja, hogy a magyarok 
nehezen viselik el alávetettségüket akár a törökök, akár a németek hatalmának, mert „az 
ember természeténél fogva kevéssé, vagy egyáltalán nem alkalmas arra, hogy bármiféle 
igát is elviseljen." Elárulja a németek iránti ellenszenvét, amikor durvának és emberte
lennek bélyegzi és a medvéhez hasonlítja őket. A császári hadseregben szolgáló olaszok 
összeférhetetlensége a túlnyomórészt német katonasággal írónk beszámolójának máso
dik részébe szőtt megjegyzéseiben is megmutatkozik. 

A nápolyi jogászt a budai ostrom megrázó élményei láthatólag nem riasztották vissza 
attól, hogy a háborúnak továbbra is részese legyen. A következő évben újra visszatért 
Nápolyból, hogy Bécsen és Budán át júniusban a Bunán lehajózva a Siklós körül táboro
zó sereghez siessen. Ezúttal azonban nem „műkedvelő" megfigyelőként szándékozott a 
hadműveletek tanúja lenni: más önkéntesekhez hasonlóan szabályos katonai szolgálatra 
jelentkezett, és a bajor választó hadtestébe nyert beosztást. így még közvetlenebbül kí-
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sérhette figyelemmel a csapatmozdulatokat, amelyek arra irányultak, hogy a török nagy-
vezír közelben táborozó seregét döntő ütközetre bírják. Az ismétlődő csapatjátékról, az 
ide-oda vándorlásokról, a tábori élet mindennapjairól ezúttal is levélformában számol be 
- címzettjük egy valószínűleg kitalált, főrangú délolasz hölgy - , de az előző évinél még 
aprólékosabb, adatszerű pontossággal tudósít a harcokban résztvevők és az elesettek 
számáról, a vezénylő tisztek nevéről és a helyszínekről. Mint a Magyarországon járt 
legtöbb külföldinek, szerzőnknek is nehézséget okozott a - nyilván csak élőszóban hal
lott - magyar helynevek visszaadása, a magas rangú parancsnokok és a fontosabb föld
rajzi helyek megnevezése azonban pontosan azonosítható. Kitér a tábori élet megpró
báltatásaira, az időnkénti élelemhiányra és nélkülözésekre is - ám elismerően szól a ma
gyar lakosság segítőkészségéről és együttérzéséről. Az augusztus 12-i nagyharsányi üt
közetről nemcsak szemléletes beszámolót ad, hanem részletesen felsorolja a zsákmányt 
is, a vezető törökök személyes tárgyaitól az otthagyott gazdag hadifelszerelésekig. 

Arról azonban csak más források tudósítanak, hogy Gemelli Careri helytállását az 
1687-i hadjáratban Savoyai Jenő, Borgomanero márki spanyol követ, sőt maga Lipót 
császár levelei is tanúsítják.2 

Mindazonáltal sem magyarországi katonáskodása, sem későbbi merész világkörüli 
utazása nem hozta meg számára a remélt felemelkedést pályáján: talán a spanyol örökö
södési háború gyökeres változásai játszottak közre abban, hogy szerény beosztásban érte 
a halál Nápolyban 1724-ben. 

2 
Dizionario biografico degli Italiani. Roma, 1998. 5. k., 43. o. 



Giovanni Francesco Gemelli Careri 

BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI HADJÁRATOKRÓL3 

[...] A múlt hó [június] 22-én indultam el Budáról, a legsiralmasabb és nyomorúságosabb álla
potban hagytam ott, ahogy egy elfoglalt és lerombolt várost hosszú idő óta látni lehetett: ... a vá
rosparancsnok maga is nagy kényelmetlenségben, deszkából épült szobácskában lakott. Belgrád 
felé a vízi utat választottam: hat mérföld4 után azt tapasztaltam, hogy a Duna két ágra szakad és a 
tizenöt olasz mérföld hosszú ráckevei szigetet alkotja, a sziget elején jobbra Tenen, balra Her tele
pülés5 látható. A jobboldali ágban hajózva tovább, a sziget vége felé a baloldalon Diószeget pil
lantottam meg, a jobb parton pedig Monostort, innen újabb tizenkét mérföld után megálltunk a 
jobb parton, ahol a folyó újabb kis szigetet alkot: közelében található Betibulas és távolabb Kalocsa. 

23-án körülbelül nyolc mérföldet haladva magunk mögött hagytuk a jobbparton Tolnát, balol
dalt pedig Baját, majd Bátát és Monostort6 ugyancsak balra és egy másik Bátát jobbra, kissé odébb 
megálltunk egy erőd közelében, amely kellő katonasággal volt ellátva. Itt a Duna olyan csöndesen 
és nyugodtan folyik, hogy a magyarok megkockáztatják, hogy kivájt, csak egy emberre méretezett 
fatörzseken keljenek át rajta, és ezeket akkora gyorsasággal hajtják, hogy minden bizonnyal cso
dálatos látni. 24-én partra szálltam Mohács falu hídjánál, ez a jobb parton fekszik és földből meg 
palánkokból készült jó erőddel van ellátva, jó várőrséggel. Kell, hogy ez a hely jól meg legyen 
erősítve, mert megtartásától függ a hadseregé is, mert ezen az úton érkeznek hozzá az élelmisze
rek, és mindaz ami szükséges, a vízen szállítva. Budától az említett mohácsi hídig körülbelül het
ven olasz mérföldet lehet számítani, de ezt nem lehet pontosan lemérni a folyó kanyargó folyása 
miatt, és látni lehet, hogy minden falut, az egyik és a másik oldalon egyaránt, elpusztított és le
rombolt a háború kegyetlen és borzasztó tüze, amely immár sok év óta lángba borítja ezeket a kü
lönben kellemes, gazdag és sűrűn lakott tájakat. 

25-én egész nap várnom kellett valami jó és biztos kíséretre, hogy eljussak a sereghez, nehogy 
a barbárok, vagy a szökött katonák kezébe kerüljek, akik rosszabbak szoktak lenni a bujdosóknál. 
A várakozás kellemetlenségéért kellően kárpótolt az a könnyű lehetőség, hogy igen olcsón lehetett 
kapni jó csőreg halat, amit nagy bőségben halásznak a Dunából. Mikor pedig másnap Siklósra irá
nyított élelmiszerszállító szekerek érkeztek, csatlakoztam az azokat őrző katonákhoz és tizenkét 
mérföld után odaérkeztünk. Ezen a helyen szép várkastély látható, és a települést is falak övezik. A 
határa nagyon termékeny és a közeli erdők vadban igen gazdagok, mind négylábúakban mind 
szárnyasokban, különösen fácánban. 

27-én átmentem a főméltóságú Lotharingiai herceg7 táborába, akinek sátrai nem messze onnan 
voltak felállítva, azzal a szándékkal, hogy lerombolják a törökök által a Dráva folyón és a közeli 
mocsarakon épített hidakat. Hogy ezt végrehajtsák, a mieink már a rákövetkező éjjel összekötő 
vonalat létesítettek a tartalék csapattest és a folyónál elfoglalt hely között, ennek segítségével el 
tudtunk rejtőzni a barbárok támadásai és szeme elől. Miután 28-án reggel a törökök a folyón lévő 
bárkáikkal átkeltek, hogy megtámadják táborunk előretolt őrségét, [az] derekasan távol tartotta 
őket, a kivonult lovasság [pedig], egy halottukat hátrahagyva, megfutamította őket. Látni lehetett 
még valami tüzet Eszéken, de hamar eloltották. Őfőméltósága ezután kiküldött néhány tapasztalt 
és kitűnő úszót, hogy gyújtsák fel a híd bárkáit, amiket az ellenség mind a saját partjára húzott ki, 
de amikor meglátta, hogy égnek, rögtön odaszaladt és megmentette a tűztől. Az eszéki híd, amely 
erős tölgyfából épült a Dráva folyó és a mellette elterülő mocsarak fölött, híres arról, hogy jó pár 
mérföld hosszú és olyan széles, hogy négy szekér elfér rajta egymás mellett. 

Megjelent a Viaggi in Europa (Utazások Európában) c. kötetben, Nápoly, 1704. 263-347 o. 
Egy olasz mérföld (miglio) kb. 4 500-5 500 m. A földrajzi 3datok meghatározása igen hozzávetőleges. 

5 A helységnévtárak alapján azonosíthatatlan helynevek. Az ilyeneket a továbbiakban is dőlt betűvel jelöljük. 
Bátamonostor. 
Lotharingiai Károly herceg, Lipót császár sógora, a császári sereg fővezére. 
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30-án Őmagassága elindult az egész gyalogsággal de csupán két lovasezreddel és a mi erő
dünkhöz jött a Drávához, Siklós mellé, a többieket az utászok védelmére hagyta, akiknek az volt a 
feladata, hogy lerombolják a törökök építményeit a mocsarakban. Július elsején Siklóstól egy mér
földnyire ért, és miután megtudta, hogy a vezír Pétervárad közelében állomásozik és ott ponton-
hídja van a Dunán, azon igyekezett, hogy megismerje az Eszék mögött létesített másik ellenséges 
tábor állapotát. Ezért elküldött a folyón néhány magyart, hogy fürkésszék ki mozdulatait és pró
báljanak egy-két foglyot ejteni, akiktől valami tájékoztatást nyerhet műveleteiről. 

Másodikán a gyalogság körülbelül egy mérföldre táborozott le az említett erődtől, de nem tu
dott tovább jutni, mert a folyó vize annyira megdagadt, hogy nem csak a hidak, hanem az arcvo
nalak építményei és maga az erőd is, amelyet Aspremont vezérőrnagy úr8 nagy gonddal készítte
tett, mind víz alatt álltak, úgy hogy csak nehezen lehetett a mellvédeken járni. Az a nézet alakult 
ki, hogy ha nem lehet módot találni a folyóhoz való eljutáshoz, mert folytatódik a vizek áradása, a 
herceg úr úgy dönt majd, hogy megtámad valami helyet a Dráván túl. 

így állván a dolgok, negyedikén átmentem Siklósra, hogy bevásároljak és másnap tértem vissza 
a táborba. Ezt a helységet erős falak veszik körül, és a dombon erős és jól felszerelt várkastélya 
van. A terület és a környező vidék igen termékeny és bővelkedik a vadban, főleg fácánban. 

Miután 6-án a víz valamennyit apadt, a gyalogság letáborozhatott az erőd körül; másnap gya
logságból és dragonyosokból álló erős csapat kelt át csónakokon a folyón és jól megtervezett, erős 
sáncot kezdett emelni. Ugyanakkor az a hír jött, hogy a lovasság már szétrombolta és teljesen 
tönkretette a nagy töltést, amelyet a törökök a szokásos hidak helyett nyolc hónapi hihetetlen igye
kezettel, nagy szakértelemmel és fáradsággal emeltek az említett folyó mocsarai fölött földdel fe
dett deszkákból és rőzsenyalábokból. Ha tökéletesen befejezték volna, igen nehéz és fáradságos 
vállalkozás lett volna rendkívül nagy vérontás nélkül átmenni rajta. 

Amint nagy számú utász helyrehozta a víz okozta károkat, 9-én a gyalogság kezdett átkelni a 
másik oldalra, ahol már jó rendben álltak azon gyalogosok és dragonyosok, akik korábban mentek 
át, hogy sáncárkokat készítsenek: tizedikén este már a másik parton volt a lovasság is. Mindenfelé 
sok töltés volt látható, [melyek] azért készültek, hogy megakadályozzák a folyó túláradását és azt, 
hogy még jobban elöntse a mocsarakat, amelyeken több, rőzsekötegből készült híd vezetett át; az 
utolsó közelében voltak az első sáncárkok nagy számú katonasággal, hogy az átjárót védelmezzék. 
A Dráván épített utolsó hídnál állt Őmagassága sok felsorakozott ezreddel, hogy mint előrelátó pa
rancsnok, biztosítsa az átjárást a hadsereg hátralévő részének. A katonák azután sáncok és árkok 
készítéséhez fogtak a tábor körül és sátrak veréséhez a magas, öreg tölgyfák árnyékában, ahova 
jobban illett volna dallamos citerák és édes hangú fuvolák zenéje, mint dobok lármás dübörgése és 
a trombiták rekedt hangja. Négy elfogott töröktől különben tudomásunkra jutott az ellenség zava
rodottsága és hogy állandóan készenlétben tartják a bárkákat, hogy el tudjanak menekülni, ha 
megtámadják őket. De e nélkül a beszámoló nélkül mi is véleményt alkothattunk a barbárok gyá
vaságáról és félénkségéről, mikor láttuk, hogy bár könnyen megakadályozhattak volna bennünket, 
mégis hagytak átkelni a Dráván: ez a vállalkozás Belgrád9 elvesztése óta még egyetlen magyar ki
rálynak sem sikerült. Mert igaz: a fegyverek jó, vagy rossz hírének minden fontosabb háborúban 
nagy jelentősége van, nagyobb, mint bármilyen erődítménynek, vagy a katonaság számának. 

11-én csatlakozott a sereghez Caprara két ezrede, amely az eszéki híd védelmét látta el, erős 
tüzérséget hozott magával, melynek néhány darabját egyenként húsz ló húzta az egész tábor összes 
trombitájának, dobjának és más katonai hangszerének fülsiketítő hangja mellett. 

12-én a sereg csak egy olasz mérföldnyi távolságra vonult előre. Én valami dolgom miatt hát
ramaradtam és csak másnap csatlakoztam a menethez, de két mérföld után megálltunk egy szép 
síkságon az erdő közepén, ahol Lotharingiai Őmagassága nem gondolt arra, hogy kerítéseket, vagy 
árkokat készítessen. Annak, aki sosem látott háborút, hihetetlen egy menetelő sereg összevisszasá
ga és lármája a rengeteg szekérrel, málhás és élelmiszeres kordékkal és tüzérséggel, de ahogy fel
vonult és megállt valahol, csodálatos az is, mekkora rend és nyugalom észlelhető mindenütt: in
kább, mint bármilyen jól megépített városban, azt látni, hogy mindenki a saját feladatával törődik, 

Ferdinand Gobert Aspremont-Reckheim gróf, vezérőrnagy. 
9 1521-ben. 



és valamennyien a közös biztonsággal. Minden foglalatosságot, minden mesterséget gyakorolnak, 
minden árunak megfelelő helye van az idő és a hely nyújtotta lehetőség szerint, kellemes és gyö
nyörködtető dolog elnézni a katonákat, ahogy ki-ki a fegyvereit tisztogatja, vagy rendbe teszi a lo
va szerszámát; vannak, akik az élelmiszerárusoknál költik el, vagy játékban herdálják el nagy fá
radsággal és veszedelemmel szerzett minden javukat rövid pár óra alatt, mert nem tudhatják, 
mennyi idő múlva kell a harcban meghalniuk, s nem gondolnak egyébre, nem élveznek mást, mint 
a jelent. Láthatni itt nőket, akik merészen követik férjüket a legvéresebb és legveszélyesebb vállal
kozásokba és a legkülönbözőbb módon szerzik meg maguknak a kenyeret és a kalandot: van 
olyan, aki a városi asszonyok nagy irigységére egy hónap alatt hússzor is házasságra lép, aszerint, 
hogy férjét milyen gyakran ölik meg. A németek tréfásan a hadsereg öszvéreinek nevezik őket; mert 
furcsa látvány, amint meneteléskor a maguk és férjük edényeit és felszerelését cipelik, miközben ke
zükbe kapaszkodva, a karjukon, vagy éppen a keblükön két-három gyerek is velük vándorol. 

Ami az élelmet illeti, ebben az évben drága az élet, mert nagyon behatoltunk az ellenséges te
rületre, és az ellenség nagy igyekezettel mindenütt pusztított, ahogy a hadviselés törvénye szerint 
mi is tettük volna velük. A katonákat kimerítette a nagy megerőltetés és a hosszú, nehéz út amit a 
törökök csapdái közepette Szegedtől a mohácsi hídig a Dunán, azután a Dráván kellett megtenni
ük, és mind az élelmezés, mind a pihenés révén felerősítésre szorulnak. Ugyancsak 13-án, miután 
csaknem teljes egészében csatlakozott a császári sereghez a bajor választó úr10 katonasága, a fő-
méltóságú hercegek együtt ebédeltek, majd a bajor sátraiba vonult. 

Egy török, akit a huszárok foglyul ejtettek, elmondta, hogy a vezír 60 000 harcossal csak két 
mérföldnyire van a mi táborunktól, és az a terve, hogy az Eszéken tartózkodó többi 30 000 embert 
is magához rendeli és szablyával a kezében jön eldönteni a két birodalom közötti viszályt, mert 
már nem tűrheti tovább, hogy a keresztények a szeme láttára tovább nyomuljanak előre nagyobb 
foglalásokra. De a kérdés itt a végrehajtás, mert a kiáltozás még soha nem szerzett győzelmet, és 
az országokat nem szavakkal igázzák le, ahogy a nép nézete szerint a kígyókat bűvölik. Ahogy a 
folyóparton álltam - az ég még nem terítette szét teljesen sötét palástját - , a túlsó partról hosszú, 
nyílvessző formájú tűzcsíkot láttam közeledni, mely Eszék irányában hat csillagot alkotva foko
zatosan szétoszlott. A jelenségről eltérő vélemények és megalapozatlan jóslatok terjedtek az egész 
seregben, aszerint, hogy egyeseket a félelem és a tunyaság, másokat pedig a bátorság és a dicsőség 
sürgető vágya ösztönzött. 

Negyven muskétásukat, akik 14-én ellenséges területre mentek és ott zsákmányoltak, foglyul ej
tették. A mieink viszont elfogtak még néhány törököt (tizenegy lóval), akik megerősítették a már el
terjedt hírt, hogy e hó nyolcadikán és kilencedikén Eszékre érkezett tizenhét pasa körülbelül 20 000 
harcossal, és hozzátették, hogy a vezír Zimonyban tartózkodik a Száva folyónál, és hogy az Eszékre 
érkezett emberek ugyanazokból valók, akik Pétervárad közelében vele voltak. Ezenfelül [elmondták], 
hogy Valpóban csak 150 főnyi helyőrség van és az a parancsuk, hogy hagyják el helyüket, amint a 
mieink odaérnek; az Eszék melletti török sereg parancsoka az aleppói csausz pasa, az erődben pedig 
Kucsuk Haszán pasa és Latis pasa [a parancsnok]. Mi mindenesetre biztosan reméltük, hogy egyre 
nagyobb foglalásokra tehetünk szert, és nem féltünk sem az ellenség merészségétől, sem hencegésé-
től, mivel láttuk katonáink bátorságát és hősiességét és azt, hogy az egész sereg kitűnő állapotban 
van; mindezt Isten különös gondviselésének tulajdonítottuk, amely megőrizte a keresztényeket és 
egészségüket a hosszú menetelés fáradsága, a jó víz hiánya és a sok mocsár melletti tartózkodás kö
zepette, ahol nappal elviselhetetlen volt a meleg, éjjel pedig a nedvesség és a szúnyogok. 

15-én elmozdult a sereg és egy mérfölddel arrébb táborozott le, hogy helyet adjon a bajor her
ceg úr embereinek, aki befejezte az átkelést a Dráván, és gróf Caprara tábornagy lovasságának. Az 
átkelés a folyó erős áradása miatt nagyon nehéznek bizonyult: az összes környező mocsár víz alá 
került, úgy hogy nem volt elég a rajtuk emelt tizennyolc híd, sem a töltések megerősítésére fel
használt 24 000 rőzseköteg, hogy némi kár ne essék a poggyászokban, amelyek gyakran félig el
süllyedve a sáros és pocsolyás útvonalon maradtak. így érthetővé válik, miért fordítottak a törökök 
annyi év óta mostanig annyi költséget és igyekezetet, hogy megtartsák e helyek hosszú és híres 
hídjait: tudniillik azért, hogy mindig legyen átjárójuk oly nagyon jogtalan szerzeményeik és a mi 
nyomorúságos romlásunk megtartásához. 

Miksa Emánuel bajor választófejedelem, hadtestparancsnok, Lipót császár veje. 
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Másnap, azaz tegnap az egész sereg még egy mérföldnyit tovább ment, és a valpói erőddel 
szemben verte fel táborát (ha ugyan megérdemli ez az egyetlen kis toronnyal megerősített, vizes
árokkal körülvett és tüzérséggel rosszul ellátott, síkon álló ház az erőd nevet). Helyőrsége rögtön 
felgyújtotta a falakon kívül álló házakat, majd kis összecsapást kezdett huszáraink egy csapatával, 
akik a zsákmányolás reményében szívesen kiteszik magukat efféle veszélyeknek. A törökök be
vitték magukkal Valpóra a halott hadnagy fejét, a zászlós nem habozott birtokba venni lovát. Két 
órával napnyugta előtt odajött a Lotharingiai Őmagassága sok tiszt kíséretében, hogy megszem
lélje a törökök e híres erődjét; miután jó tizenhét puskalövést adtak le rá (bár hála Istennek, hiába), 
időről-időre szép zenét szolgáltattak neki fuvolákkal, dobokkal és más barbár és katonai hangsze
rekkel, ahogy szokásuk volt; élvezetes volt hallgatni. A herceg úr, miután szokásos rettenthetetlen-
ségével mindent megfigyelt, visszatért sátrába. Ugyanilyen üdvözlésében részesítették a többi pa
rancsnokot is, akik szintén odamentek, hogy ők is szemügyre vegyék az erődítményeket és a csa
lóka zeneszó lágy hangzásától elcsábulva a kelleténél tovább időztek. Estefelé a bajor Őmagassága 
kiküldte egyik fő szárnysegédjét fehér zászlóval, hogy megadásra szólítsa fel a barbárokat. Mikor 
egy bizonyos távolságra ért az erdőtől, először sűrű puskalövéseket adtak le rá, majd az ő és tol
mácsa jeladásaira lemászott egy török, kezében ő is fehér kendővel, hogy meghallgassa, mit akar 
mondani és mindkettőjüket a falak lábához vezette. A barbárok, akár azért, mert ismerték tovább-
vonulási szándékukat, akár mert természetes hetykeségük és vadságuk szavát követték, azt felel
ték, hogy az erődöt semmiképpen nem adják fel, tízezer ember védi és mind kész utolsó csepp vé
rét is kiontani, noha a kevéssel előbb kapott segítséggel együtt sem voltak többen ötszáznál. A 
küldött azt válaszolta, a vár nem olyan jelentős, hogy megérdemelné egy ilyen nagyszerű sereg 
késlekedését és a várőrség számára nem lenne szégyenletes gyávaság átengedni, ezért számítsanak 
arra, hogy visszatérvén mindenkit kardélre hánynak, a parancsnokot pedig felakasztják ekkora 
vakmerőség büntetéseként. Tegnap este őröket állítottak a vár köré és egész éjjel nem hallottunk 
mást, mint a törökök ijesztő kiáltozását, akik talán védekező állásba helyezkedtek, vagy értésünkre 
akarták adni, hogy éberek és nem félnek a keresztények éjjeli támadásától. 

Minthogy nem akartak időt vesztegetni ez alatt a hitvány erőd alatt, a tábornok urak úgy dön
töttek, hogy még ma elindítják a sereget és tovább mennek, úgy hogy már csak a jeladást várjuk a 
menetelésre: már felszedték a sátrakat és készen állnak a szekerek, és mindenki felkészült feladata 
szerint, ahogy az idő megkívánja. Amint hozzájutok, megírom részletesen mindazt, ami történni 
fog, ha ugyan életben maradok, bár ha erre lehetőséget várnék, talán soha nem írhatnék kegyednek 
ilyen hosszan, úgy kell rá időt szakítanom; ezt a levelet is legalább három menetben írtam meg, 
ahogy ezt kegyed is észrevehette a más kézírás és tinta alapján. 

[...] A Siklós melletti táborból, 1687. július 27-én. 

[...] Térjünk rá a hírekre, onnan kezdve, ahol a valpói táborból kelt utolsó levelemben abbahagytam. 
E hó 17-én egy fogoly töröktől azt hallottuk, hogy Eszéken várják a nagyvezírt 30 000 harcossal 

és a tatár nagykán testvérével. Ugyanaznap seregünk megkezdte vonulását menetoszlopban: elől 
mentek a császáriak, követték őket jobbra a bajorok, balra a magyarok, egy mérföldnyire távolodtunk 
el Valpótól, igen sík, szép lombos fákkal teli úton; láttam ott egy keresztény templomot. Mielőtt a 
bajor csapatok letáboroztak, néhány századukat megtámadta egy nagyszámú török had. Ez az össze
csapás emlékezetessé vált, mert egy puskagolyó megsebesítette a jobb térdén Heissler tábornok11 

urat, éppen akkor, amikor inni adott neki Don Francesco Colmenero y Gattinar, igen vitéz spanyol 
lovag és barátom, aki este elbeszélte ezt sátrunkban; megsebesült még a bal lábszárán Gabrieli gróf 
is. Ezért annak a katonaságnak parancsnoksága Commercy hercegre1 maradt, aki egyike a legbát
rabb és legderekabb katonáknak zászlaink alatt, és minthogy a fenséges hercegek nem akarták, vagy 
nem tartották szükségesnek, hogy az egész hadsereg odasiessen, ő egyedül kényszerítette visszavo
nulásra még az éj beállta előtt az ellenséget, de bizonytalan maradt, melyik felet illeti ennek a vereke
désnek a dicsősége, a halottak és sebesültek nagy száma és egyenlő aránya miatt. Ezt követően a leg-
gyávábbak között lábra kapott, majd az egész hadseregben elterjedt az a szóbeszéd, hogy az ellenség, 
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70 000 harcossal, csak egy mérföldnyi távolságra van tőlünk. A legbátrabb katonák a zsákmány re
ménye miatt kezdtek örvendezni, az önkéntesek pedig a dicséret reményében ragadtak fegyvert és si
ettek a lovaikhoz, hogy valami emlékezetre méltó tettel tüntessék ki magukat és jutalmat kapjanak, és 
hogy hathatósan támogassák uraik erejét ebben a szorongattatásban. 

Másnap reggel szép rendben a körösi erdőn vonultunk át: előtte jó keresztényként felvettem a 
bűnbánat üdvös szentségét, majd a fiatal Lotharingiai herceg ezredébe álltam, hogy Szent Vallá
sunkért jó és hűséges katonaként harcolva ott teljesítsem kötelességemet, és némi dicséretet érde
meljek ki. Az ellenség nem volt található abban a közelségben, amit hittünk, így tovább hatoltunk, 
nem találkozva mással, mint az előző esti csapattal, de az csak azzal törődött, hogy az előőrsöket 
nyugtalanítsa. A menetelés sík fekvésű erdőkön át hét óra hosszat tartott egyfolytában, egészen 
Eszékig. Ez a város a Dráva folyónál fekszik a 45-ik szélességi fokon, azelőtt Murának hívták és 
híres hídja által vált ismertté. Ott találtuk a törököket, akiket hátulról a város védett, szemben pe
dig széles és mély árkok és valamennyi sáncárkukban, amelyek egy mérföldnyi területen húzódtak 
a Drávától az erdőig, szabályosan mintegy száz löveg volt elhelyezve. 

Délidő után könnyű csetepaték kezdődnek a mi lovasságunk és törököké között, azok azonban, 
bár ijesztő ordítozással nagy harci vágyat mutattak, alig hogy meghallották a mi dragonyosaink 
puskalövéseit, gyáva futással elmenekültek. Ezután minden sövényt és bokrot kivágtak köztünk és 
az ellenséges sereg között, és minden ezredünket harcrendbe állították, három vonalban, egymástól 
negyed olasz mérföldre, jóllehet a hátvédünket képező bajorok még oda sem értek. Ebben a rend
ben felállva maradtunk rettenthetetlenül, az ellenséges táborból jövő heves ágyúzás ellenére, mely 
egészen a harmadik vonalig hatott, ahol én, jobb oldalon a mocsárral, nem kevés társamat láttam 
meghalni körülöttem. Estefelé nagy csapat török lovasság tűnt fel a balszárnyunkon, de nem pró
bálkozott semmivel, és amikor esti Üdvözlégyünk ideje eljött, ők is megszólaltatták trombitájukat, 
mert el kellett mondaniuk szokásos imáikat mohamedán módra. Az éjszaka nyugalma az éjszaká
val véget ért, mert alig jött el a hajnal, újra kezdődtek a kis csetepaték és mindkét tüzérségnél 
megindult a lövedékek zápora. Csodálkozást és egyben gyönyörűséget keltett bennem a mieink 
látványa, mert bár a barbárok jobb szárnyukkal a Drávánál, a ballal egy erdőig jól elsáncolták ma
gukat, a mi hadseregünk pedig minden fedezet nélkül állt, mégis olyan bátran és vidáman visel
kedtek, mintha lakodalomba volnának hivatalosak; mikor pedig látták, hogy az ellenség semmi 
jelét nem adja, hogy kimozdulna a sáncaiból, helytelen módon azt kérték, hogy megtámadhassák a 
sáncokat, és ez nem csak a közkatonák hangja volt, hanem még a legjobb tiszteké is, azoké, akiket 
vagy nemességük, vagy tapasztalatuk és rátermettségük miatt nagyobbra tartottak a többinél. 

Hogy tehát le ne lohasszák a katonaság lelkesedését, a vezírt pedig arra ösztökéljék, hogy ki
jöjjön sáncai mögül, 19-én reggel indulást fúvattak és három vonalban egy mérföldnyit menetel
tünk, mígnem negyed olasz mérföldnyi távolságra jutottunk az ellenségtől. A jobbszárnyat a 
Lotharingiai Őmagassága vezette, alá volt rendelve gróf Caprara marsall úr, a balszárnyat a bajor 
választó Őmagassága és Badeni Lajos herceg, tábornagy. Az első vonal 13 lovasszázadból és 22 
gyalogos századból állt, a második és a harmadik arányosan valamivel kevesebből. Egy kevés 
csetepatét kivéve, ami a lovasságunk és a törökök csapatai között a vonulás közben esett, bár
mennyire próbálkozott is a Lotharingiai herceg úr, semmiképpen sem tudta elérni, hogy a vezír 
kimozduljon vonalaiból és vállalja az ütközetet. Noha 80 000 emberből állt hadereje, és jól tudta, 
hogy a mi hadseregünknek nem volt, csak 26 000 gyalogosa és 24 000 lovasa, beérte azzal, hogy a 
tüzérséggel zaklasson, és az bizony nem csekély kárt okozott. Ezért szóbeszédnek kezdtem tartani 
azt az elterjedt hírt, hogy a Nagyúr, amikor elbúcsúzott a vezírtől, azt mondta volna neki, eszébe 
ne jusson újra a színe elé kerülni Buda visszaszerzése, vagy valami fontos győzelem nélkül, mert 
különben a fejét véteti. Másrészt viszont, ha valóban ilyen parancsot kapott, igen bölcsen tette a 
vezír, hogy nem vállalta a harcot, mert igen kevés reménye volt, a szultántól kívánt teljes győze
lemre: a magyarországi ügyek tekintetében fontosabb volt számára hadserege megőrzése és az a 
törekvés, hogy időhúzással tegyen tönkre bennünket, mint az, hogy bizonytalan kimenetelű ütkö
zettel tegye kockára a meggyengült és megrettent Oszmán Birodalom sorsát. És valóban, a törökök 
által ezúttal tanúsított türelem és egykedvűség már pusztán az éhezés révén is a halálunkat okozta. 
Az élelmiszerek már az elmúlt napokban is drágák voltak, ám amikorra szembe kerültünk az ellen
séggel, teljesen elfogytak: aki akkoriban egy fekete és penészedő komiszkenyérhez juthatott, sze
rencsésnek mondhatta magát. Ehhez járult még a sáros és büdös víz, amit a legerősebb gyomrúak 
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is csak ronggyal a szájukban tudtak inni, hogy valamiképpen megszűrjék és elválasszák a rengeteg 
rondaságtól és féregtől, amivel tele volt. Én két nap alatt csak egyetlen fekete komiszkenyeret et
tem; egy barátom adta, nagy ajándékként, ő, mint katona, a császári élelmezéstől szerezte. Nekem, 
önkéntesnek ez nem járt, és vásárolni sem állt módomban, mert az esetleges ütközet miatt a kanti
nosok hátramaradtak a poggyászok nagy részével. A törökök ágyúi egyesek halálát okozták, má
sokat ellenben életben tartottak, mert módot adtak nekik, hogy a megölt lovak húsával táplálkoz
zanak; nyomorult és kiéhezett katonákat lehetett, látni, amint összeverekednek a tetemeken, hogy 
ellássák magukat egy kevés ízetlen hússal. 

Mindent szívesen elviseltem, kivéve azt az embertelenséget, amit a németek az olaszokkal és 
spanyolokkal szemben tanúsítottak: saját szememmel láttam sokukat, amint a kutaknál inkább ki
öntötték a vizet a földre a vizesedényekből, hogysem egy kortyot is adjanak belőle, vagy legalább
is öt garassal fizettettek meg egy kortyintást; bizony rosszul viszonozzák a szeretetet, amivel Ola
szországban és Spanyolországban bánnak velük. Ezzel szemben a magyarok, bár szegények és ron
gyosak, erejükhöz mérten nagy szeretetet tanúsítanak az olaszok iránt: találtam olyanokat, akik szá
juktól vonták meg a kenyeret, hogy megosszák velem, mint többek között egy kis asszonyka Valpó 
környékén. És még azt mondjuk róluk, hogy szkíta származásúak, vagy hogy a szkíták kegyetlenek 
és embertelenek? 

A menetelés jó rendben történt, a gyalogság bizonyos megvasalt, spanyollovasoknak nevezett 
szerkezeteket vitt magával, amelyek igen alkalmasak az ellenséges lovasság feltartására és akadá
lyozására, ezen felül hosszú bajonetteket, hogy feltűzzék a töltetlen szakállas puskák csövére és 
nyélre tűzött fegyverként használják. Csodálatos volt annyi szenvedés közepette is a katonák lelke
sedése és bátorsága, de még inkább a német nők állhatatossága: azért hogy egy kevés pálinkát el
adjanak, a sorok között járkáltak, nem törődtek az ellenséges tüzérség állandó tüzelésével. 

Az út mindig síkságon vezetett, hol erdőkön, hol nyílt földeken keresztül, de az utóbbi mindig 
a bajoroknak jutott. Az volt a szándékunk, hogy előre hatolunk és elfoglaljuk a Dunához vezető 
utat, amit a törökök elzártak, hogy akadályozzák a Belgrád felől érkező élelmiszerszállítást, de egy 
sűrű erdő meghiúsította tervünket és egyelőre megfosztott a reménytől, hogy megszabadulunk a 
nyomorúságtól és az élelemhiánytól. Ezen nem tudtunk segíteni, egyéb okok mellett azért sem, 
mert felderítőink nem ismerték eléggé a vidéket. Az említett erdőben egy török csapat felkoncolt 
200 horvátot, és amikor más katonákat küldtek támogatásukra, megsebesült gróf Starhemberg fő-
strázsamester13 és más fontos tisztek. Éjjel egy óra körül az ellenséges táborban fuvolák, dobok és 
más katonai hangszerek élvezetes hangversenyét hallottuk. 

20-án nagy haditanácsot tartottak, melyen, az erdőn való áthatolás nagy nehézségeire való te
kintettel, a bajor herceg úr és tábornoka, Serényi gróf14 úgy vélekedett, hogy a barbárokat fedezé
keikben kell megtámadni és ki kell szorítani őket azokból. A mieink bátorságától és a törökök által 
tanúsított félénkségtől nem lehet mást várni, mint a keresztény fegyverek biztos győzelmét. Ezzel 
szemben a Lotharingiai Omagassága és Caprara gróf úr állhatatosan szembehelyezkedtek ezzel a 
vakmerő elhatározással. Rámutattak, milyen kevés remény van arra, hogy egy ilyen nagyszámú és 
sáncokkal meg árkokkal ilyen jól megerősített ellenséget le lehessen győzni, és milyen biztos az 
egész hadsereg pusztulása (az ellenséges és kevéssé ismert területen), akár ha teljes vereséget 
szenved, akár ha létszámában megfogyatkozva kénytelen visszavonulni, mert elkerülhetetlen, hogy 
a sáncok megrohanásában sokan odavesszenek. Ez a vélemény győzedelmeskedett, és a visszafor
dulás mellett döntöttek a felvonulás útvonalán. 

Miközben e célból megtették az intézkedéseket és Aspremont vezérőrnagy parancsot adott Schultz15 

altábornagynak, hogy hagyja el helyét és kezdje meg a menetelést, ez (mivel beosztásában hivatal
ból Aspremont fölött állónak tartotta magát), haragra gerjedt és nemcsak az engedelmességet ta
gadta meg, hanem ingerült szavakkal kinyilvánította, hogy tettlegességre akar vetemedni és fegy
vert ragad. És bár az előbbi azt válaszolta, hogy amikor uruk szolgálatáról van szó, nem szabad 
annyira szőrszálhasogatónak lennie, és hogy máskor és más helyen kész lovagi elégtételt nyújtani, 
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Schultz még jobban nekivadulva azt hangoztatta, ő hivatalánál fogva és előkelő születése miatt 
felette áll [a vezérőrnagynak], és nem hagy ilyen sértést megtorlatlanul. Végül közös barátok köz
benjárásával úgy tettek, mintha megnyugodnának, ám a harag csak lanyhult, ki nem aludt. 

Miután az ezredek kissé előrehaladtak, Schultz visszatért, megragadta Aspremont kezét, egy 
puskalövésnyi távolságra félrehúzta az útból és ott, anélkül, hogy időt hagyott volna neki, hogy 
kardjához nyúljon, kirántotta a magáét és kétszer feléje vágott. Aspremont a kardcsapásokat ügyesen 
kikerülve pisztolyt ragadott, de nem volt elég gyors, hogy ellenfele észre ne vegye és meg ne előzze. A 
lövés a vállát érte. A vezérőrnagy felhevültségében észre sem vette sebesülését és ő is kilőtte a piszto
lyát, de csak annyi kárt okozott ellenségének, hogy megölte alatta lovát. így ért véget a viszály. 

Egész nap folytonosak voltak a véres összecsapások és a kis csetepaték a mi osztagaink és a tö
rökéi között, de a sereg zöme nem jött ki a sáncárkokból, csak azzal foglalkozott, hogy ágyúlövé
seket adjon le ránk, lovassága műveleteinek támogatására. Déltájban ezredünk jobbszárnyára 
négyszáznál több lovas janicsár rontott, puskalövésnyire közelítették meg, de látva, hogy a mieink 
nagyon is vágynak birokra kelni velük, tovább nem merészkedtek, hanem több zászlóaljnyi ön
kéntestől üldözve visszavonultak. Ezután parancsot kaptunk a visszavonulásra, nehogy valami 
csapdába essünk, vagy foglyul ejtsenek, és ennek egyrészt örültem is, mert a folytonos lövöldö
zésben már kifogyott a puskaporom. Végül, amikor a Lotharingiai herceg úr látta, hogy nem tudja 
az ellenséget ütközetre kényszeríteni, és miután hosszú órákon keresztül teljes fegyverzetben és 
kivont karddal a kezében eredménytelenül időzött a vonalakon kívül, másrészt tekintetbe véve a 
hadsereg által elszenvedett megpróbáltatásokat, a korántsem biztonságos és élelmiszerrel nehezen 
ellátható helyet, dél múltával elrendelte, hogy a hadsereg egész hátralévő része induljon el az előírt 
útvonalon. Meg kell dicsérni a vezírt jó viselkedéséért, hogy hagyott minket az éhezés végső fo
káig jutni, anélkül, hogy bármit is művelt volna. Három nap alatt körülbelül 2000 katonát és tisztet 
veszítettünk, akiket részben megöltek, részben foglyul ejtettek, különösen nagy részvétet keltett 
gróf Pálffy alezredes16 halála, akinek egy ágyúlövés vitte el a fejét. 

Visszavonultunk hát jó hadirendben; a hátvédet a bajorok alkották, akik hercegük és a Badeni 
őméltósága parancsnoksága alatt nagy bátorsággal fogták fel a török különítmények folytonos tá
madásait. Huszonegyedikén Valpó közelébe jutottunk. A császáriak a Dráva mellett ütöttek tábort, 
a bajorok pedig nem messze a korábban említett erődtől, ahova, a keresztény név nagy gyalázatára, 
sok szökevény ment át mindenféle nemzetből. Mivel semmi áron nem tudtam kenyérre szert tenni 
egyik táborban sem, három további mérföldet mentem és este Siklósra értem, ahol komiszkenyeret 
árultak, darabját hat garasért. A táborban egy tallért is elkértek darabjáért. Kis híja volt, hogy az 
éhínség tovább súlyosbodjon, és nagy hálával tartoztunk egy parasztnak, aki figyelmeztette Orlich 
báró urat, a Pau ezred főstrázsamesterét (akinek a hadianyaggal és élelemmel megrakott és a Mo
hács melletti Duna-hídnál veszteglő bárkák őrzése volt a feladata), hogy 4 000 török és tatár kelt át 
a Dráván és arra készül, hogy pirkadatkor meglepje a bárkákat. Mivel az értesítés két órával nap
felkelte előtt érkezett, a báró idejében elhelyezhette embereit a fenyegetett hely körül, úgy hogy 
amikor a barbárok, háromezren, megérkeztek, bátran visszaszorította, sőt a mocsarakon túlig ül
dözte őket. Ha nem lett volna a negyedik ezer barbár, akik a lesből a menekülők segítségére siettek 
és meghátrálásra kényszerítették a mieinket, nagy pusztítást vihettek volna véghez köztük. így har
colva vonultak vissza és az összeütközés 200 török elestével és foglyul ejtésével, valamint néhány jó ló 
megszerzésével végződött, a mieinkből száztizenketten pusztultak el a császáriak és a bajorok közül. 

A foglyok elmondták, hogy a török sereg százezer emberből áll, beleértve az összeszedett és 
nem kellően fegyelmezett népséget, ám a vezírnek, noha nem becsül többre hetvenezernél minket, 
nincs mersze csatát vállalni mert, sajnos, emlékezik múlt győzelmeinkre. Ugyanaznap, 2000 tal
past és hajdút, akik három mérföldnyire voltak Mohácstól, megrohant egy nagy, tüzérséggel is el
látott török különítmény. Ezerhatszázan estek el közülük, részben fegyvertől, részben a Dunába 
vesztek; ahogy gyakran megtörténik, zsákmány helyett, balszerencséjükre, a halál lett az osztályrészük. 

22-én a császári ezredek kezdtek átvonulni a Dráva hídján, a többi katonaság pedig a mocsarak 
töltésein. Mindnyájan a töltések közelében vertünk tábort. Nem csekély figyelmébe került a Lotha
ringiai herceg úrnak, hogy biztonságban átvitesse az élelmiszeres szekereket, de azt mégsem lehe
tett elkerülni, hogy sokakat azok közül, akik takarmányért mentek, rabul ne ejtsenek. Barátom, 
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Don Francesco Colmenero négy lovát és két szolgáját veszítette el. Ha összeszámoljuk, az utolsó 
menetelésben a mieink közül háromszázan foglyul estek, négyszázan önként átálltak az ellenség
hez és összesen kétezret öltek meg a különféle összecsapásokban, míg a barbároknak igen kevés 
veszteségük volt: keserű gyümölcse ez ennek a hosszú és kínos menetelésnek. 

Miközben 23-án folytatódott a poggyászok hátralevő részének és a császári katonaságnak az 
átkelése, újabb értesítés jött Mohácsról, hogy 6 000 tatár és török előző reggel megközelítette az 
ottani hidat. Először 600 emberüket küldték a mieink ellen, akik az erődöt őrizték, ám azokat de
rekasan visszaszorították a mocsárig (két puskalövésnyire attól a helytől, ahol Lajos magyar királyt 
megölték). Akkor a barbárok teljes számban és olyan bátran támadtak a mieinkre, hogy azok a 
zűrzavarban és az éj sötétjében nem tudtak gyorsan visszavonulni, és nyomorultul meghaltak vagy 
foglyul estek: többek között megtalálták 115 talpas holttestét, akik a hínárba keveredve a vízbe és 
a sárba vesztek. A törökök közül nyolcan estek el, kettőt elfogtak. Elvesztettünk még ötven bárkát, 
melyeket az evezősök ijedtükben sorsukra hagytak és a Duna elsodorta őket. 

Tegnap a bajor csapatok is átkeltek, ahogy említettem, azok képezték a hátvédet; a menetet 
Őmagassága Savoyai Jenő herceg vezérőrnagy zárta be, mindvégig az ellenség szeme láttára [vonult], 
amely minden jelentősebb kár[okozás] nélkül folytonosan követte őt. Minden sátrat [a mondott] he
lyen állítottak fel, hogy pihentessék a kimerült és kiéhezett csapatokat. A huszárok Lotharingiai 
Őmagassága elé vezettek egy parasztot, akinél leveleket találtak. A vezír küldte azokat Sziget pa
rancsnokának és a csillagokig felmagasztalta bennük saját magatartását: [megírta,] miként fordította 
szégyenletesen vissza a mieinket a Dráván túlra; hogy megvert és ezreket megölve teljesen szétszórt 
minket; hogy szándéka szerint ő is átkel a folyón és minket üldözve aratja le a győzelem gyümölcsét. 
Ezzel igyekezett felnagyítani saját tetteit, egyúttal pedig lelket önteni a szigeti várőrségbe és parancs
nokába, ugyanis attól félt, hogy a mieink megtámadják [a várat]. Ezen felül azzal kérkedett, hogy je
lentős erősítést szándékozik elhelyezni minden helyre a Dráván innen, hogy biztosítsa azokat ostrom 
esetére. E célból, és azért, hogy a keresztények maradványait üldözze, rövidesen Dárdára viszi tábo
rát: így bátorította őket, hogy készek legyenek ártani nekünk és állhatatosan védekezzenek. 

Más foglyok azt mondták, hogy amikor seregünk elhagyta Eszék környékét, egyes basák enge
délyt kértek a vezírtől, hogy hátbatámadjanak minket, ő azonban visszautasította őket, mert is
merte a mieink harcvágyát és azt, hogy az övéi milyen nagy véleménnyel vannak a keresztények 
vitézségétől és mennyire félnek attól. 

Ma reggel gróf Piccolomini vezérőrnagy úr a saját ezredével és három másikkal, továbbá 
Csáky tábornok úr és Barkóczy17 huszáraival elhagyta a tábort, hogy Mohácsra, majd Szekcsőre 
menjen és megerősítse az ottani Duna-híd őrségét, majd a huszárok egy részét portyázásra küldje 
Eger felé. Elküldtek még a táborból 600 szekérnyi élelmiszert Siklósra, mely közelsége miatt meg
felelőbb és alkalmasabb hely, és azt hiszem, oda fogják küldeni azt is, ami a császári biztosok által 
az ottani testületnek adott rendelkezések szerint nagy mennyiségben Grazból érkezett, nehogy az 
ellenség felgyújthassa a bárkákban, ahogy már két ízben sikertelenül próbálta. 

Ennyit mondhattam el, Asszonyom, a háború eseményeiről... 

A Mohács melletti táborból, 1687. augusztus 8-án 

[...] Folytatva tehát megkezdett naplómat, tudja meg, hogy 26-án folytatódott a táborban lévő 
élelmiszerek átszállítása Siklósra, ami a közelben volt, a nagyszámú utász pedig tovább folytatta a 
Dráván és a szomszédos mocsarakban addig létező hidak és töltések lerombolását és szétszedését. 
Azt is megtudtuk errefelé, hogy mikor egy török csapat jött megtámadni a Duna jobb ágában lévő 
első hidat őrző hajdúkat ennek a helynek közelében, ahol most vagyunk, mindkét részről kis vesz
teséggel visszavonulásra kényszerítették őket. 

27-én elindult a sereg és a dunai útra tértünk, bizonyos számú németet hagyva hátra, hogy a 
károlyvárosi, légrádi és más helyről való horvátokkal egyesülve féken tartsák az ellenséget, amíg 
befejeződik az említett dolgok átszállítása a régi táborból Siklósra és részben Pécsre. Ugyanaznap 
megérkeztek ide a táborba a frank kerületi és a svéd csapatok Rabattá gróf főhadbiztos úrral. 

Másnap egy Harsány nevű helyen ütöttünk tábort körülbelül egy mérföldnyire Mohácstól és 
néhány ezredet átküldték a Dunán, hogy kifürkésszék pár ezer tatár mozdulatait. Azok, miután há-
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rom ízben is visszaverték őket a Moháccsal szemben fekvő bajai vártól, amiért nagy dicséret illeti 
az ottani magyar várőrséget, végül miután megtudták, hogy Csáky és Barkóczy tábornokok jönnek 
ellenük, elfordultak onnan és portyázni indultak, ami az ő legszokásosabb harcmodoruk. 

29-én a tábor megerősítésével foglalkoztak, ugyanúgy 30-án is, miközben nyugalomban pi
hentük ki az átélt fáradalmakat. Éjjel két óra felé azonban megtudtuk a felderítő talpasoktól, hogy 
az oszmán hadsereg előző nap átkelt a Dráván és Dárda mellett ütött tábort összes ágyújával és 
poggyászával. A Lotharingiai Őmagassága ezért helyesnek vélte, hogy a tábort a hídnál lejjebb 
helyezze el és megkíséreljük a megütközést a vezírrel, annak ellenére, hogy már döntés született 
Sziget megtámadásáról, nehogy eltávolodásunkkal Siklóst és Pécset a barbárok kénye-kedvére 
hagyjuk. A késői időpont miatt, valamint mert meg akartuk várni a Mohácson lévő hétezer embert is, 
az elhatározást nem hajtották végre rögtön, de jókor reggel megszólaltak a dobok és trombiták, hogy 
menetelésre szólítsanak. Felcsendült a sípok, fuvolák, trombiták és üstdobok élvezetes hangversenye, 
mely kellemessé és vidámmá tette a ránk váró véres csata szomorú gondolatát, és azt a célkitűzést, hogy 
győzünk, vagy meghalunk. Mindenki rendbe hozta, amennyire tudta, a holmiját és többször is kipróbálta 
kardja élét, vagy puskapora állapotát, tűzszerszáma működését. Ezután a sík, bár cserjével és bozóttal 
némileg benőtt úton (ahol szarvast és őzbakot lehetett lőni) elindult a sereg Dárda felé. Délidőig másfél 
mérföldnyit meneteltünk, aztán megálltunk, hogy megpihenjenek az emberek és néhány lovas osztag ta
karmányt gyűjthessen, a lotharingiai Rabutin gróf18 pedig parancsot kapott, hogy kétezer lovassal derítse 
fel az ellenséget, amely mintegy mérföldnyire volt tőlünk a Dárdával szembeni negyekben. 

22 óra felé nagy eső volt és mindnyájan megáztunk, akik Colmenero úr sátrában voltunk. 
Ugyanakkor hamis riadót fújtak, tehát mindnyájan lóra szálltunk, hogy oda siessünk, ahova a 
szükség kívánja, közben észrevettem, hogy puskám lőpora egészen átázott, úgy hogy nagy gyorsan 
újra kellett töltenem. Amikor odaértünk, ahonnan a zaj hallatszott, néhány svadron lovasságot és 
gyalogos csapatokat találtunk ott, akik szintén újra töltötték lőfegyvereiket, hogy jobban készen
létben legyenek szükség esetére, mivelhogy 20 ágyúlövés hallatszott Siklós felől. 

Augusztus elsején továbbra is ugyanott maradtunk, ahonnan láttuk a dombon az egész ellensé
get. Az előretolt őrszemek foglyul ejtettek néhány törököt, azok viszont jó háromszázat elfogtak a 
mieink közül, akik takarmányért mentek, és körülbelül ezer lovast a bajor herceg Őmagassága ka
tonaságából, ahol én is szolgálok. Veteráni tábornok ötezer lovassal és hét ágyúval elindult Felső-
Magyarország felé, hogy megfékezze a tatárok portyázásait. 

2-án Őmagassága parancsot adott egy kornétásnak, hogy húsz lovas katonával közelítse meg az 
ellenséget és vagy veszítse el életet minden társával, vagy hozzon magával pár foglyot. Az bátran 
vállalkozott a feladatra és [amikor] 130, három kis csoportra osztott törökre bukkant, oly vitézül 
támadta meg az utolsó [csoportot], hogy a másik kettő gyáván megfutamodott, [ő pedig[ magával 
hozott egy fejet és egy foglyot, aki Lotharingiai Őméltósága színe elé kerülvén azt mondta, hogy 
az ellenséges hadsereg 70 000 harcosból áll a nagyvezír parancsnoksága alatt és mindenféle sánc
árok és kerítés nélkül táborozik. Este újabb hamis riadót fújtak, nehogy a biztonságban lanyhuljon 
a bátorság és lelohadjon a katonák igyekezete. 

3-án reméltük, hogy végre kielégül harci kedvünk, mert láttuk, hogy a törökök megmozdulnak 
és Savoyai Jenő herceg úr ezredének oldalán, egészen a hegyek aljáig széthúzódva, harcrendben 
felénk közelednek. De nekik bizony nem volt szándékukban ütközetet kezdeni és beérték azzal, 
hogy levágtak vagy tizet azok közül, akik takarmányért mentek, és hármukat foglyul ejtették. 
Mindamellett este és az éjszaka nagy részében a fent nevezett herceg sok, az ezredébe állt nemes 
önkéntes kíséretében, lovon, a helyén maradt. Ezért haditanácsot tartottak a Lotharingiai herceg, a 
bajor választó és a badeni herceg őmagasságaik, valamint gróf Rabattá és gróf Caprara tábornagy 
urak részvételével: a tanács döntése alapján gróf Scherffenberg altábornagy úrnak és Wallis vezér
őrnagy19 úrnak elrendelték, hogy emeljenek erődítményt a Duna partján az ott horgonyzó élelmi
szeres bárkák kellő védelmére; a munkálatokat azonnal megkezdték. Ezen felül parancsot küldtek 
Veteraninak, hogy újra keljen át katonaságával a Dunán és egyesüljön a hadsereggel, mert azt 
gondolják, nagyszabású haditett előtt állunk: olyan kis távolságra voltunk az ellenségtől, hogy látni 
lehetett gyertyáik fényét. 
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Látva, hogy a Dráván való átkelés után a bajorok közül oly sok katona veszett el a takarmány
szerzés alkalmából, Jenő herceg úr úgy döntött, hogy 4-én kíséretül szolgál nekik ezer lovassal. 
Aznap Magni dragonyos ezredes20 négy törököt fogott el és két franciát; egyikük katonaszöke
vényként ment át az ellenséges táborba, míg ellenkezőleg a másik onnan menekült két évi rabszol
gaság után. Sajnálatot és nevetést váltott ki a Lotharingiai herceg úrból és minden körülállóból, 
mikor többek között elmondta, hogy a törökök megbecstelenítették. Dünnewald21 tábornok az el
lenséges táborba küldte Ibrahim pasát22 a budai vár egykori parancsnokát, akit az erősség megví
vása óta fogságba tartottak, és váltságdíjként nem kevesebb, mint 15 000 tallért kapott. 

Másnap meghalt Truchsess23 ezredes és nagy tisztességgel temették el egy kápolnába a tábo
runk mellett. A holttestet három zászlóalj kísérte (kettő közülük a fegyvereket és a zászlókat húzta 
a földön, a harmadik csak a címeit), továbbá négy jezsuita atya. Az elhunyt fivére, a gyász jele
ként, fekete fátyolszövet-sávot viselt az oldalán. Egy török fogoly révén kiderült, hogy a barbárok 
két híd-félét állítottak fel a mocsáron keresztül, hogy az erdő felé terjeszkedjenek. A jó török azon 
fáradozott, hogy a Lotharingiai herceg urat rávegye a békére és hathatós érvül a keresztény fog
lyok nagy számát hozta fel, akiket a tatár és a török bandák nap mint nap ejtettek. Miközben sok 
élelmiszerszállító szekér jött Mohácsról Styrum24 tábornok ezredéből való ezer lovas kísérete 
mellett, az ellenség eredménytelenül rájuk támadt, de csak három katona és egy tiszt halt meg, az 
ezred főstrázsamesterének karját pedig levitte egy kardcsapás. 

6-án először hamis, majd valódi riadónk volt, mivel sok, lándzsával, illetve lőfegyverekkel fel
szerelkezett török és tatár rohanta meg Savoyai Jenő herceg úr ezredét. [Jenő herceg] még nem 
töltötte be huszonötödik életévét, ám mindenkor a legnagyobb bátorságot és megfontoltságot tanú
sította. Aznap reggel, magyar módra, skarlátszínű öltözetet viselt és úgy tűnt nekünk, hogy [vitéz
ségével] a szokásos, sőt az emberi mértéket is túlhaladta. Oly hősiesen szegült szembe a barbárok 
vad dühével, hogy kétszer is rendetlen menekülésre késztette őket, de egyáltalán nem üldözte a 
futókat, mert a keresztény vezérek szándéka az volt, hogy végre kicsalogassák a vezírt az erdőből, 
ahol lapult: e célból lagymatagságot színlelt és arra próbálta rávenni, hogy előjöjjön és ránk tá
madjon. Ugyanezen célból észrevétlenül [mi is] visszahúzódtunk táborhelyünkről, úgy hogy a bar
bárok a ravasz fogást gyengeségnek vélve nagy csapatokban közeledtek, hogy egyszerre több ol
dalról támadjanak ránk. A herceg úr két további gyalogos és lovasezreddel szembefordult velük; 
közben odaért a Lotharingiai és a bajor Omagassága és megparancsolták, hogy az egész sereg in
duljon meg csatarendben az ellenség ellen. Ez rögtön meg is történt és nagy területet borított el a 
keresztény zászlók alatt felvonuló katonaság, mely félelmetes merészséggel, fenyegetőleg, harci 
vágytól égve, kiáltozással ingerelte a vezírt. Mindhiába! Azok, akik az összetűzést kezdték, körül
belül két olasz mérföldre szaladtak el, de hadseregük egésze nem mozdult el az eszéki úton túl 
[emelkedő] dombról, ahol a fák között félhold alakban táborozott. Ezek a haszontalan csatározások 
hajnaltól délig tartottak, soraink élén mindig ott lehetett látni a bajor herceg Őmagasságát (aki 
szép, ezüsttel díszített, fahéjszínű szövetből készült öltözéket viselt), a Lotharingiai és a Badeni 
Őmagasságát és a fent említett Jenő herceget, aki kétségtelenül az olasz katonaság dísze. Én igye
keztem, hogy ne tartsanak gyávának, és gyakran annyira előrehatoltam, hogy [végül] maga a her
ceg, akinek szeme előtt mindez zajlott, figyelmeztetett Colmenero úr útján, ne tenném ki magamat 
annyira a veszélynek, mert a többi önkéntes végül hagyna elpusztulni meggondolatlanságom miatt. 

Látva tehát, hogy semmi módon nem lehet a törököt csatára késztetni, visszavonulót fúvattak, 
és ez alatt újra el kellett viselnünk a barbárok hazug merészségét, akiknek nem a harc volt a szán
dékuk, hanem az, hogy megzavarjanak menetelésünkben. A bajor herceg Omagassága egész nap a 
Lotharingiai jobbján lovagolt. Mindezekben a kis összecsapásokban csak tízen estek el a mieink 
közül, és ugyanennyien a törökökből. Láttam, ahogy egyiküknek egy német levágta a nemi szer
vét, a lába nagyujját, a bal keze hüvelykujját és eltette magának egy darab bőrrel együtt, amit a 
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lábszárából metszett ki, úgy vélem, azért, hogy valami gyalázatos boszorkányságra, vagy valamely 
betegség babonás gyógyítására használja fel. Mohácstól nem messze táboroztunk le, az ellenség pe
dig az általunk elhagyott helyen, az egykori famecsetből lett kápolna mellett, amit Szolimán emelte
tett az elesett Lajos magyar király és a maga győzelme emlékére, és hamis prófétája iránti hálájából 
elrendelte, hogy állandóan egy dervis imádkozzon ott. Táborunkban az a hír járja, a hadjárat végéig 
bizonnyal semmiféle ostromot nem vállalunk, csak akadályozzuk, hogy az ellenség megtámadja 
Siklóst és Pécset, sőt könnyen bekövetkezhet a béke is, mert a bécsi kormány látja, hogy a törököket 
Persan márki, francia hugenotta sugalmazására nagyobb megfontoltsággal és fegyelemmel irányítják. 

Tegnap ide érkezett a mantuai herceg őméltósága25 kis kísérettel, mert sietősen utazott el Bécsből, 
hogy ne érkezzen túl későn, a hadjárat végén. A császár pedig elrendelte, hogy az ő költségén lássák el 
itt mindennel, ami rangjához illő, ezért a Lotharingiai Őmagassága köteles udvariasságból tüstént felke
reste őt, majd pedig a bajor választó úr is. Az előző napi csetepatékról beszélgetve [a mantuai herceg] 
(nagy sajnálatot mutatva) kijelentette, hogy szívesen adott volna tízezer aranyat, ha ott lehetett volna. 

Érkezett egy futár is az udvartól, végrehajtandó határozatokkal (ahogy mondták), nevezetesen 
hogy Siklós és Pécs erődítését még a háborúskodásra alkalmas időszak vége előtt ki kell üríteni, a 
lőszereket és a tüzérségi felszerelést máshová kell szállítani és Székesfehérvárt ostrom alá kell 
venni. Egy török különítmény rátámadt előretolt őrségünkre és három foglyot ejtett, Mohácson pedig 
véres verekedést támadt gránátosok és a „Reiter"-nek nevezett dragonyos katonaság között, melynek 
áldozatául esett az előbbiek vezénylő tisztje, illetve az utóbbiak kapitánya és hét katonája. Akik hisz
nek a csillagjóslásban, azt várják, hogy beteljesedjen Chiaravalle jóslata, miszerint a holdhónapnak 
ebben a negyedében a törökök elkerülik a csatát (ezt láthattuk), de azután vállalják és veszítenek. 

Némi vetélkedés támadt a mantuai Őmagassága és Jenő herceg úr között, mert ez utóbbi meg
kívánta, hogy Fenségnek szólítsák, amit a bajor választó levélben engedélyezett a számára, az 
előbbi pedig megtagadta mondván, hogy az csak Savoya hercegét illeti. Végül abban állapodtak 
meg, hogy egyetlen alkalommal így szólítja majd, azután pedig harmadik személyben beszél vele. 
íme a nagy emberek gyengeségei ! 

Ma reggel jó korán a fenti herceg úr 1200 lovassal két óra járásnyira előrehatolt a pécsi úton, 
hogy felderítse a vidéket; délután kettőkor jött vissza minden érdemleges hír nélkül. Embereink 
közül, amikor takarmányért jártak a közeli mocsárban, elfogtak háromszázat és Heissler tábornok 
úr is elvesztett ott négy tevét és ugyanannyi lovat. Táborunk Mohácstól Vvegnováig nyúlik, nagy 
ütközet előestéjén vagyunk, mert látom, hogy a törökök túlságosan közel húzódnak. Ennyit tudok 
megírni katonaéletünk fáradalmairól. Isten adja, hogy megírhassam azt is, aminek történnie kell, 
mert ha azok élete sem biztos, akik nyugodt és rendezett városokban kényelmesen lakoznak, mit 
mondjunk arról, aki a háború bizonytalanságában egyik napról a másikra él? 

Aharsányi táborból, 1687. augusztus 16-án. 

[...] Nyolc nappal ezelőtt írtam levelet a mohácsi táborból, lelkem teli volt egy véres csata sej
tésével [...] Térjünk hát rá annak elbeszélésére, ami egy hét óta történt. 

Miután kilencedikén őrségünk visszavert egy török különítményt, az nagyobb erővel másod
szor is rátámadt táborunkra. Savoyai Jenő herceg úr jelentékeny számú önkéntes és néhány lovas 
svadron kíséretében rögtön oda sietett. Az első összecsapásban mindenki, de különösen spanyoljai 
és barátai nagy sajnálatára a tomporába kapott puskalövéstől megsebesült Don Sebastiano 
Pimentel, Povar gróf úr fia és Benaventa gróf úr unokaöccse. Don Giacomo Lussan mentette ki a 
csatából, hogy ápolásáról gondoskodjon. Annyira szorongattuk a törököket, hogy hátrálásra 
kényszerítettük őket az előző levelemben említett kápolnáig, de nem nyomultunk tovább előre, 
mivel láttuk, hogy az erdőben 150 lovasból álló csapat jön felénk lobogó zászlókkal. Amint oda
értek, olyan hevesen támadtunk rájuk, hogy kénytelenek voltak gyáván megbújni a fák sűrűjében: 
önkénteseink csodálatosan kitettek magukéit. Ebben az összecsapásban halt meg Alfél gróf, a ba
jor választó hitvese föudvarhölgyének fia, örök emlékét hagyva vitézségének, mivelhogy miután 

Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, Mantova és Monferrato hercege. Uralkodott 1665-től, 1701-ben Li
pót császár hitszegéséért trónfosztottnak nyilvánította. A spanyol örökösödési háború alatt Monferrato Savoya 
hercege kezére, Mantova pedig a császár birtokába került. 
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kilőtték alóla lovát, sokáig gyalogszerrel védekezett, mígnem a barbárok sokaságától elnyomva 
előbb néhány kardvágást kapott az arcára és a kezére, végül pedig levágták a fejét. Egy dán lovag 
teste fölött láttuk, amint egy török egy reiterünkkel vív párbajt, hogy melyikük vegye le róla jó ru
háit; a mi dragonyosunk maradt felül. Láttam még meghalni egy másik önkéntes lovagot és meg
sebesülni egy dragonyost gerelytől találva. Sebet kapott ezen kívül egy barátom, Commercy her
ceg úr társának lova is. Az efféle harcokban mindig mi húztuk a rövidebbet, mert a törökök moz
gékonyabbak és ügyesebbek abban, hogy menekülést színlelve harcoljanak, amihez ezúttal hozzá
járult a közeli erdő nyújtotta előny, ezért [vezéreink] bölcsnek ítélték, hogy másnap eltávolodjunk 
onnan, és az ellenséget is nyíltabb terepre csalogassuk. 

Éjjel nagyobb kellemetlenség ért alvás közben, mint nappal a harcban, mert a sátorból ellopták 
poggyászomat az ágy mellől. Kiderült, hogy egy lovaskatona volt, mert amikor visszajött, meg
hallotta Don Francesco Colmenero és a pisztolyához nyúlt. [A tolvaj erre] sietve kiszaladt, de nem 
titkolhatta el csizmája [dobogását] és sarkantyúja [pengését]. Ehhez még nagyobb kellemetlenség 
is járult: amikor ugyanis puskával a kezemben üldözni akartam, a sötétben a sátorkötelekbe gaba
lyodtam és szerencsétlenül a földre zuhantam, és csak a csoda mentett meg, hogy teljesen össze 
nem törtem magam. Nagyon elszomorított a veszteség, mivel azon a helyen nem volt könnyű el
látnom magamat mindazon dolgokkal, amelyekre szükségem volt. De mit várhattam a német kato
náktól, amikor saját szememmel láttam, mint vetkőztetnek le egy dragonyost, aki éjjel, a szabad ég 
alatt, súlyos sebesülten, éppen visszaadta lelkét Teremtőjének? 

10-én reggel jó korán elindult a sereg, és a mi ezredünkre osztották az elővéd szerepét. Hat órán át 
tartott a menetelés sík, erdős, vadállományban, különösen fácánban gazdag vidéken. A huszárok el
fogtak egy törököt. Levelek voltak nála a Portától a vezírhez, melyekben a Nagyúr örömét fejezte ki és 
nagyon dicsérte ennek magaviseletét, nevezetesen hogy Eszéknél harcba szállt és legyőzte a keresztény 
hadsereget. Megparancsolta neki, hogy folytassa [a harcot] az általa mondott módon és keljen [újabb] 
csatára. A levelekből azt is ki lehetett venni, hogy a vezír ezernél több foglyot küldött uralkodójának, 
így kívánván hitelt adni hazugságának, hogy legyőzött bennünket és hencegésének, hogy teljesen le
vert volna, ha egy erdő nem védelmez [minket]. Ugyanezek a huszárok, egészen az ellenséges tábor 
őrségéig portyázva, elfogtak egy tatárt, aki kétszáz keresztény rabot kínált váltsága díjaként. 

11-én még mindig csatarendben vonultunk, de csak egy mérföldnyit haladtunk, mert mást sem 
tettünk, mint előrenyomultunk, majd visszahúzódtunk: már az út elején megtámadtak jobbról a ta
tárok, balról a törökök és mindegyre azon igyekeztek, hogy akadályozzák vonulásunkat és arra 
kényszerítsenek, hogy az időnket vesztegessük. Félúton egy másik török lovasszázad tört ránk az 
erdőből, de mivel a bajor és a Badeni herceg urak azt parancsot adták, hogy soraink rendezetten 
menjenek az ellenség felé, szokásuk szerint elmenekültek és nem jöttek többé vissza, [különösen] 
miután észrevették [azt az] ötven dragonyost, akiket a Badeni herceg úr állított lesbe az erdőben. 
Mások közülük a málha megtámadására indultak, ám ugyanezen herceg ezrede távol tartotta őket. 
Végre elértünk a táborozásunkra szánt helyre, és ott találtuk csatarendbe állt előhadunkat, amint a 
törökkel csatározott a málhák védelmében és menekülésre kényszerítette őket, nem kevesebb se
bességgel, mint amilyennel támadásra indultak: legfőbb harci erényük ugyanis az ijesztő kiáltozás 
és a lovaik sarkantyúzása. Többször is visszatértek, hogy megzavarjanak, de mindig hiába, nevet
séges látvány volt, ahogy messziről, vaktában kilőtték muskétáikat és szakállas puskáikat. Végül 
vagy hatezren jöttek, jó rendben, ám látva, hogy jól felkészültünk a fogadásukra, nem mertek 
megközelíteni bennünket és mivel beállt az éj, a szegény halandók rendes nyugodalma, mindenki a 
helyén maradt és a napfelkeltét várta, amikor a balsors majd sokakat megfoszt látásától. Aznap 
egyetlen halottunk és egy sebesültünk volt csupán és három törököt elfogtunk. Arról számoltak be, 
hogy a vezír minden áron engedelmeskedni akar a Nagyúr parancsának és csatába szándékozik bo
csátkozni a harcmezőn; különösen a mi katonaszökevényeink ösztönzik erre, akik azt állítják, hogy 
a keresztény táborban nagy félelem és csüggedtség uralkodik. A vezír azért nem valósította meg 
eddig a maga és a Nagyúr elgondolását, mert azt várja, hogy lejárjon nagyböjtjük ideje; ha az el
múlt, nem habozik majd elfogadni, sőt kezdeményezni is az ütközetet. A fenséges Lotharingiai 
herceg által vezetett császári katonaságot, amely aznap a bajor előtt menetelt, szintén megtámadta 
tizenöt török lovas zászlóalj a harsányi hegy közelében, ahol jelenleg tartózkodunk, egy mérföld
nyi távolságra Siklóstól. A horvát Lodron-ezred, amelyet az első támadás ért, már szétzilálódott, 
amikor Enea Caprara gróf parancsnoksága alatt öt ezred sietett a segítségére, és végre visszavonu-
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lásra kényszerítette az ellenséget. Elesett 40 horvát, viszont sok török foglyot ejtettek, egy agával, 
akik azt mondták, hogy 17 pasa van a táborukban ötvenezer törökkel és negyvenezer tatárral. 

12-én kora reggel kezdtük bontani a tábort, hogy csatlakozzunk a nagyméltóságú Lotharingiai 
herceg jobbszárnyához, de kétezer török támadott meg minket, hogy megakadályozza menetelé
sünket. Miután tehát a málhát jó őrizettel a hegy alá küldtük, csatározások kezdődtek a törökökkel, 
melyek három órával délidő előttig tartottak, noha mindkét fél részéről jelentékeny veszteség nél
kül. Fél órával később láttuk, hogy nagy barbár különítmény közeledik három szabályos vonalban 
(holott az a szokásuk, hogy vadállatok módjára bocsátkoznak harcba, rend és fegyelem nélkül), ám 
megálltak első sáncvonaluknál és ütegeiknél, és csak kis csoportokban jöttek háborgatásunkra, 
anélkül, hogy hadseregük zöme kimozdult volna a sáncaiból. Ezért a bajor katonaságot két arcvo
nalba rendezték, hogy a szükség és a jó lehetőség szerint működhessen, én pedig átmentem, hogy 
megnézzem a Lotharingiai herceg úr táborát; [ezredei] ugyancsak két arcvonalban álltak fel majd' 
egy mérföldnyi hosszúságban a hegy lábától a siklósi síkságig. Jó rendben állt a lovasság és a 
gyalogság is, utóbbiak az ellenséges lovasság rohamai ellen, megfelelő helyeken, spanyollovasok
nak nevezett akadályokat is előkészítettek. Mikor azonban láttam, hogy arrafelé a törökök semmi
féle mozdulatot nem tesznek, rögtön visszamentem a bajor katonaság közé, amely ellen [viszont] a 
legnagyobb erőt fejtették ki. A domb tetején, az ókori makedón falanxok módjára, négyszögben 
álltak; a bajor herceg úr, teljes fegyverzetben, sötétkék körgallérral, valamint a Badeni és a 
Savoyai herceg úr, szemlét tartva éppen körüljárta őket. Eközben balról (nagy kanyart írva le út
jukban) tízezer szpáhi és ötezer janicsár közeledett és két csapatba osztva egyszerre rohanták meg 
a bajorokat (akik az egész sereg balszárnyát alkották). A választó őfensége rögtön megnyújtotta 
azt az oldalt, úgy hogy szemből és hosszában egyenlő legyen a támadók vonalával. A hős herceg 
személyesen lelkesítette övéit a legnagyobb harc és veszélyek közepette, különösen a Commercy 
és Savoya császári ezredeket, mert azok fogták fel az első rohamot. Ugyanakkor a barbárok a 
jobbszárnyon is előnyomultak, ahol a Lotharingiai Omagassága állt, ám hősiesen visszaverték őket 
és arra kényszerültek, hogy kövessék azokat, akiket a bajorok vertek szét és futamítottak meg. A 
barbárok valamennyit hátráltak, de nem tágítottak makacs elhatározásuktól, hogy megakadályoz
zák az említett bajor balszárny egyesülését a Lotharingiai jobbszárnyával, ezért előnyomultak a 
dombok felől, hogy rajtaüssenek a málnán. A választó úr tehát parancsot adott néhány ezredének, 
hogy foglalják el a magaslatot és hiúsítsák meg azt a tervet. Már [éppen] arra készült, hogy megin
dítsa a rohamot, amire a császári táborból négy ezrednyi erősítéssel érkezett Piccolomini táborno
kot rendelte ki - így szándékozott kikerülni a csávából és szabaddá tenni az utat - , amikor küldönc 
jött a Lotharingiai Őmagasságától azzal, hogy vonuljon feléje és ne bocsátkozzon további harcok
ba, figyelmeztetve, hogy ne közelítsen túlságosan bal felől az erdőhöz, mert ott sok janicsár vár 
lesben. Igyekeztünk tehát újra a siklósi útra térni, de hiába, mert a törökök, bár megverve, újra 
visszatértek, hogy megakadályozzanak ebben. A választó úr végtére nem tűrhette tovább merés
zségüket és olasz időszámítás szerint26 21 órakor parancsot adott hogy üssenek rajta a hegy lábáig 
előrehatolt lovasszázadaikon. Sikerült is körülbelül kétezrüket kiszorítani onnan és hátrálásra 
kényszeríteni egészen első sáncárkunkig, jó egy olasz mérföldnyire, sokat le is vágva közülük. 
Mikor Commercy herceg úr, aki elsőnek indult támadásra ezredével, ki akart ragadni egy török ke
zéből egy lobogót, amit a táborban Cupidónak neveznek, csúnya dárdadöfést kapott az oldalába, és 
egy kapitányon, két kürtösön és két hadnagyon kívül 200 katonát is elveszített. 

Mivel ezután kitűnt, hogy a törökök nem mutatnak hajlandóságot a hely elhagyására és nem 
mozdulnak lövészárkaikból, másrészt a katonákban látható volt a lángoló harci vágy, vezéreink 
előnyomulást parancsoltak, hogy több oszlopban, a terep nehézségeihez alkalmazkodva, mocsaras, 
erdős helyeken keresztül, sáncain belül támadjuk meg az ellenséget. Tüzérségük nem tartott vissza 
bennünket, sőt húsz, lovaktól vont kis lövegünkkel kemény választ adtunk nekik. Ez igen hatásos 
eszköznek bizonyult, hogy megnyissa az utat feléjük, miközben a hegy, a síkság, a barlangok és a 
völgyek mind visszhangoztak a folytonos és kölcsönös puska- és ágyúlövésektől. Rövidesen any-
nyira eltávolodtunk a siklósi úttól, hogy csak az ellenségnek hátat fordítva térhettünk volna vissza 
arra: [az pedig] periculosae plenum opus aleae (veszélyes, kockázattal teli művelet), mivel gyáva
ságnak tulajdonítván az óhajt, hogy folytassuk a menetelést, hátbatámadhatott volna [minket]. 

Régi olasz szokás szerint a nap óráit napnyugtától, pontosabban az esti harangszótól kezdték számítani. 
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Minthogy pedig a Badeni herceg úr az első vonalak előtt volt, hallottam, amint a savoyai dan
dár mellette lévő tisztjeihez fordulva francia nyelven ezt mondta: Mort bleu: en poursuivant 
l'ennemi nous nous sommes bien engagez, sans pouvoir continuer la marche, et il faut sans doute 
se battre. (Az ördögbe is, az ellenséget üldözve jól belekeveredtünk, kétségtelenül meg kell ütköz
ni.) Jenő herceg úr csak annyit felelt: J'ay fait mon devoir (Megtettem a kötelességemet). Erre a 
Badeni azonnal parancsot adott, hogy a csapatok rendezetten nyomuljanak előre és szorítsák ki az 
ellenséget az első sáncárkokból. A törökök mindeddig állhatatosnak és szilárdnak mutatták magu
kat ágyúink tüzében és annyit tüzeltek ránk az övéikkel, hogy az erdő Mongibellóvá,27 vagy in
kább pattogó lángokat és bűzlő füstöt okádó Vezúvvá vált, most azonban, ahogy megláttak ben
nünket, amint puskalövésnyi távolságban halált megvetve nyomulunk előre kis és nagy ágyúik lö
véseinek közepette, hanyatt-homlok gyáva menekülésbe kezdtek nagy összevisszaságban és ré
mülettel. A szpáhik - hogy gyors menekvést találjanak gyávaságukban - lovaikkal taposták el a 
janicsárokat, és végül mindent otthagytak a keresztények kényére-kedvére, az ágyúkat, a sátrakat, 
a málhát és az egész tábort, amely bővelkedett gazdag és értékes zsákmányban. Az ázsiai pasa, 
okosan, arra bátorította a vezírt, hogy álljon sorai élére és érje el, hogy szembeszálljanak velünk, 
mivel kétszer annyian voltak, mint a mieink, de a derék vezír volt az első, aki megsarkantyúzta lo
vát és a mocsarakon keresztül elmenekült; csak arra volt gondja, hogy néhány pénzzel megrakott 
öszvért megmentsen. Elgondolhatja, milyen rémülettel telt meg a szpáhik és a többi ázsiai katona
ság szíve: ugyanis amikor nagy tömegben az eszéki hídhoz értek, vadul viaskodni kezdtek egy
mással, hogy ki menjen át előbb. Sokan, akik féltek a tolongástól a hídon, vagy hogy a folyóba 
fulladnak, mert látták, hogy tele van úszó lovakkal és szerencsétlen menekülők még lélegző testé
vel, szánalmasan a mocsarak mély iszapjába süllyedtek. Ó, a szerencsétlenek! Balgaságukban és 
tehetetlenségükben azt hitték, hogy még mindig nyakukon vannak a németek szablyái, nem tudták, 
hogy azok, ha rablásról és zsákmányolásról van szó, nem törődnek az üldözéssel és hogy gazdájuk 
érdekében learassák a győzelem gyümölcsét, hanem csak a hitvány nyereséggel gondolnak és nem 
hallgatnak a parancsnokok kérésére, sem fenyegetésére. Ez az idegen parancsnokokra értendő, 
mert a németek nagy részének hasonló alkalmakkor nincs hatásosabb ösztönzése a dicsőségre, 
mint katonáinak. Bizonyára, ha mint kevesen tették, egész katonaságunk üldözte volna a barbáro
kat a hídig, a rémület, a menekülés és a keskeny átjáró miatt kevesen kerülhették volna el a ke
resztény kardok élét. Ezért a régiek, a görögök és rómaiak egyaránt, bölcs elgondolással úgy akar
ták, hogy a zsákmány sem a katonáké, sem pedig a vezéreké ne legyen, hanem az államé, vagy 
azé, akié a legfelsőbb irányítás és a birodalom méltósága. De mindamellett, hogy az ellenséget 
csak táborából űztük ki (amelyet pedig balról az erdő, jobbról a mocsarak védtek), nem lehetett 
mást látni, mint holttesteket mindenfelé és a szomorúan vérrel áztatott földet, és nem hallatszott 
más, mint szánalmas jajgatás és azok kiáltásai, akik irgalomként vagy a halált kérték, hogy ne 
kelljen a sebesülések fájdalmát szenvedniük, vagy az élet ajándékát keresték, aminek megőrzéséért 
- nem tudom mennyire helyesen - még a rabszolgaságot is kellemesnek és édesnek tartották. De a 
feldühödött németek, akár mert nem akartak rabokkal bajlódni, akár mert szívüket kemény zománc 
övezi, kegyetlenebbül, mint Ismarus, aut Rhodope, aut extremi Garamantes28 nem hallgattak a kö-
nyörgésekre, vagy ha meghallgatták is azokat, gúnyt űztek belőlük, és abban vetélkedtek, hogy ki 
sújt le előbb szablyájával, vagy lövi ki előbb pisztolyát a könyörgő és szerencsétlen janicsárokra. 
Én, miután a menekülés hevében kettőt megöltem közülük, a szánalomtól legyőzve sokak életét 
meghagytam, mert bárányokként várták kardjaink csapásait (így megváltoztak a balszerencsében). 
Utóbb, hogy ne maradjak a kevés kivétel között, én is elindultam, hogy valami apróságot szerez
zek; elsőnek kétszersültdarabkákat szedtem össze, amiket az első sáncárokban lévő tarisznyákban 
találtam, mert ilyesmire volt a legnagyobb szüksége annak, aki, mint én, egész nap egy falathoz 
sem jutott és fegyverrel a kezében fáradozott. Ezután végigjártam sok pasa sátrát, de azt tapasztal
tam, hogy már elvitték a legértékesebb és legkönnyebben szállítható dolgokat; de hogy mégse tá
vozzam üres kézzel, elvittem pár szablyát és könyvet: közülük figyelmet érdemel egy csillagásza
tot tárgyaló szép arab nyelvű kézirat, gyönyörű kékre és más finom színekre festett képekkel. 

Az Etna régebbi, arab-olasz eredetű neve. 
„Ismarus vagy Rhodope hegyének, vagy a távoli Afrikának lakói." 
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Megkaparintottam még hét tevét is, de mivel nagy lármát csaptak és megijesztették lovamat, amely 
nem volt hozzászokva a szagukhoz, és egyedül voltam az úton, a barátaim nélkül (mert harc köz
ben mind szétváltunk), miközben sok gyalogos és lovasezred jött arra, először otthagytam közülük 
hármat, majd a megmaradt legjobb négy közül egyet egy német önkéntesnek adtam azért, hogy 
egy kis darabon egy rabszolgájával vezettesse a másik hármat. Kevéssel arrébb találkoztam Don 
Sebastiano Pimentellóval, Don Francesco Colmeneróval és Don Jaime Lossannal, akik egy renegát 
franciát vittek, aki a csatában megadta magát. És mivel az éjszaka már kezdte szétteríteni fekete 
szárnyait a földön, felállítottuk az említett Colmenero úr sátrát a volt ellenséges tábor területén, 
hogy ápolhassuk paripáját, amely csúnya sebet kapott a marján. Ugyanabban az órában Jenő herceg 
úr hajóra szállt a Dráván és Stájerország felé indult, hogy követként megvigye a bécsi Udvarnak a di
csőséges győzelem örvendetes hírét. 

Ebben a harcban a következő ezredek tüntették ki magukat (bár valamennyien hősiesen visel
kedtek): Commercy herceg úr Norcherm-ezrede, a Savoyai- és a Magni-dragonyosezred, a Heiss-
ler-, a Salzburg-, a Königsmark- és a Paci29-lovasezred, a Heissler-gyalogezred és a bajor fenség 
testőrsége; ő mindenütt rettenthetetlenül az első sorokban volt szúró fegyverekkel a derekán és egy 
puskalövés megsebesítette a kezén. Elveszítettünk három kapitányt, tizenkét alacsonyabb rangú 
tisztet és körülbelül ezer katonát. Sisindolfo gróf úrnak egy ágyúgolyó eltörte a lábát, úgy hogy le 
kellett vágni és Siklóson kínok között belehalt. Az ellenség a maga részéről több mint tízezret 
vesztett a legjobb janicsárok közül. A foglyok beszéde szerint az oszmán hadsereg 80 000 lovasból 
és 120 000 gyalogosból állt, akik úgy érezték, hogy nem emberekkel, hanem démonokkal harcol
nak: ilyen hatása van a gyávaságnak és a túláradó rémületnek, pedig a terep szűkössége legfeljebb 
a bajor tábor 120 000 kereszténye számára tette lehetővé a harcot. Nagy és rendkívül dús volt a 
zsákmány, amely jóllakatta a győztes katonák mohóságát: arany, ezüst, felszerelési tárgyak, vágó
állatok, málhásállatok, lovak, tevék, és mindenféle muníció; élelem és lőszerek a szükségesnél bő
ségesebb mennyiségben, még megterített asztalok is. A földön látható volt megszámlálhatatlan zsák 
liszt, rizs, árpa, kétszersült, zab, kávé és más hasonló, amikért senki sem törte magát, [továbbá] kor
dék almával, vajjal, szörpökkel és görögdinnyével telve, mindaz, amit a barbárok hoztak magukkal, 
hogy ne nélkülözzék a csemegéket és finomságokat. Az első és második sáncárokban 80 nehéz löve
get és hihetetlen mennyiségű vágó- és lőfegyvert szereztünk, valamint 100 000 zacskó puskaport, 
400 000 kanócot, körülbelül 8 000 ágyúgolyót, 3 000 bombát és robbanógolyót, 10 000 gránátot, 
5 000 lovat, 1000 öszvért, 300 tevét és körülbelül 400 bivalyt; ezek már mind be voltak fogva a tüzér
ség kordéiba és szekereibe, amelyekkel a barbárok szerettek volna visszavonulni, ha idejük lett volna rá. 

A mantuai herceg őfensége a csatát a harsányi, másképp Arscának nevezett hegyről figyelte, majd 
mikor lejött, hogy lássa a menekülők táborát, eltévedt benne. Végre találkozott a milánói Antonio Sor-
mani gróffal, aki visszavezette a Lotharingiai őfensége sátraihoz, és hálából szép gyémántgyűrűt kapott. 

Most elmondok egy furcsa és nevetséges esetet, amit este a barátaim meséltek el. Egy bizonyos 
római önkéntes (nevét jobb elhallgatni), előkelő születésénél fogva tekintélyes valaki, véletlenül 
éppen az egyik olyan ezrednél tartózkodott, amely az elsők között volt a harc megkezdésében. Az 
ezredes (bátor, és személyében derék ember) azt hitte róla, hogy valóban Mars derék népéből való, 
udvariasan az ezred élére állította hát és megkérte, hogy lássa el helyette a parancsnoki tisztet, ho
lott ő arra készült, hogy az ütközetben [egyszerű] önkéntesként harcol. A rómainak tetszett a ki
tüntetés, legalábbis amíg csak vezénylésről volt szó, de mikor látta, hogy az ezrednek előre kell 
nyomulnia, oda, ahová az ellenség puskalövései és ágyúgolyói jobban záporoznak, mint máshová, 
és megtudta az ezredestől, hogy [a sáncok ellen] indulnak, azt mondta: nem, valami dolgom van itt 
a közelben, vegye át, uram, a csapat gondját. A győzelem megszerzése után aztán szekeresként 
pillantották meg: egy általa zsákmányolt ökrösszekeret hajtott (az ökröket szolgája vezette kötélen) 
ami úgy meg volt rakva, ahogy a törökök sietős félelmükben otthagyták. 

Nem szabad elhallgatni, ha már zsákmányról beszélünk, hogy Don Carlo Castiglio alezredes, 
miután elfoglalta magának a nagyvezír sátrait az irattárral és a katonaság fizetésére szánt 22 ládá
nyi arany- és ezüstpénzzel és minden elképzelhetővel, amit az a vezér pompára és élvezetekre ma
gánál tartott, mindezt odaajándékozta a bajor választó őfenségének, az pedig kinevezte őt kama
rásnak. De amikor azt hitte, hogy nagy kitüntetés érte, másnapra rá a herceg úr parancsára letar-

Helyesen: Pace. 
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tóztatták a sátrában, mert néhány tábornok előadta a hercegnek, hogy Castiglio inkább büntetést, 
mint jutalmat érdemel, minthogy ahelyett, hogy kötelessége szerint az ellenséget üldözte volna, 
felelőtlenül zsákmányszerezésbe kezdett. Elfogatása előtt minden barátjának egy-egy marék para-
pénzérmét ajándékozott, amelyből két ládányit megtartott magának. Sok és különféle sátor állt ott. 
Volt egy nagy, kívülről zöld és piros csíkos, belül finom mór díszítéssel, tetejét tizennégy faoszlop 
tartotta, csúcsukon aranyozott gömbökkel, ez mintegy előszobául szolgált a mellette levő sátorhoz, 
amelytől hosszú selyemfúggönyök választották el. A sátor padlóját gazdag szőnyeggel borították, 
pompás párnákkal a látogató pasák fogadására, körös-körül mindenütt keleti stílusú tárgyak és 
hímzések, valóban figyelmet érdemeltek mesteri kidolgozásukkal és gazdagságukkal. Onnan egy 
másik kis sátorba lehetett belépni, ahol a nagyvezír ágya volt, padlóját pedig karmazsinszínű bár
sony díszítette, nagy értékű párnákkal, azután még egybe, az előzőhöz hasonlóba. Volt még ott sok 
más különböző szerkezetű és értékű [sátor] is a vezír személyzetének használatára, mindezek nagy 
teret foglaltak el, amelyet ponyva vett körül, hogy elrejtse az avatatlan tömeg elől. 

13-án az emberek a menekülők nyomába eredtek, vadak módjára hajtották ki őket az erdőkből 
és bozótokból, ahova a kevésbé gyorsak és a legfélénkebbek behúzódtak. Egy sűrűségében mint
egy 50 janicsárra találtak, akik kétségbeesetten védekeztek, míg végül mindet megölték, mert nem 
akarták megadni magukat. Ez néhány katonánk életébe került. Csak kettőnek kegyelmeztek meg, 
őket élve vitték a táborba. Megtudtuk, hogy a törökök, miután átmentek Eszékre, felégették a hi
dat, mert attól féltek, hogy üldözik őket. 

14-én ünnepélyes Te Deumot mutattak be a vezír sátrában, amelyet emiatt nem bontottak le; még 
ott állt a két nagy pózna a lófarkakkal, a vezír föhatalmának jelzésére, és az ellenségtől elvett minden 
más zászló és jelvény. A hálaadó misét a kapucinus Marco d'Aviano atya mutatta be, a szertartáson 
jelen volt a bajor és a Lotharingiai Ömagassága az összes többi parancsnokkal. Még kiküldtek pár lo
vas zászlóaljat az eszéki út felé, hogy megakadályozzák arrafelé a janicsárok menekülését, akikről 
tudni lehetett, hogy még mindig az erdőben bujkálnak, továbbá gyalogos századokat, hogy kikény
szerítsék őket rejtekükből. Kutyákkal mentek, vadak módjára vadásztak rájuk. Sok foglyot ejtettek, 
sokat meg is öltek, úgy hogy azokkal együtt, akik közben-közben a folyóba és a mocsarakba vesztek, 
vagy a menekülő szpáhik tapostak agyon, a halottak száma sokkal nagyobb, mint eleinte gondolták. 
Hallani kellett a fogoly janicsárokat, mennyire panaszkodtak a lovasságukra és esküdöztek, hogy ha 
valaha visszanyerik előző szabadságukat, többé nem kelnek át a Dráván azok társaságában. 

Végül, amikor tegnapelőtt látnivaló volt, hogy könnyen járvány üthet ki a hadseregben a te
metetlen, szekereink kerekei közt maradt holttestek szaga miatt, határozatot hoztak, hogy ott
hagyjuk azt a helyet, és tegnap ebbe a táborba jöttünk, az említett harsányi hegy alá. 

Bécs, 1687. október 3. 

[...] Ami a híreket illeti, talán helyes volna, ha régiekre és újakra osztanám fel őket: az általam 
látott tényekre és azokra, amiket hallottam, vagy levelekből tudtam meg. De anélkül, hogy ilyen 
megkülönböztetést tennék, elmondok mindent a szokásos napló-formában, attól fogva, amikor 
utolsó levelemet írtam. Augusztus 16-án, amikor a hadsereg a harsányi-hegy alatt időzött, tízezer 
gyalogosból és lovasból álló különítményt szerveztek a mieink megerősítésére, akik Egert ostro
molták; ezért azt remélték, hogy hamarosan megadja magát. 

17-én a mantuai herceg Ömagassága eltávozott, hogy visszatérjen Bécsbe, mivel már kielégítette 
kíváncsiságát, hogy valami csatát lásson, ahol még a nézők sem mentesek a veszélytől. Megtudtuk, 
hogy a vezír Belgrádba vonult vissza, hogy ott ajándékokkal és ígéretekkel tartsa egyben a legyőzött 
és megfélemlített hadsereg maradványait, amelynek parancsnokául maga helyett a Csausz pasát ren
delte, szeraszker címmel. Hogy pedig [a serege] ne bomoljon még tovább, számos őrt állított a belg
rádi hídhoz, úgy hogy a katonák nem tudtak elmenekülni, ha csak nagy veszedelem közepette át nem 
úszták a Dráva, vagy a Száva folyót. Eszék kormányzására Haszán pasát állította négyezer főnyi vár
őrséggel, de a mieink úgy ítélték, hogy nem tud majd sokáig ellenállni, ha Dünnewald tábornok a kö
zelbe érkezik. Ez már átkelt Dráván tízezer katonájával és csak arra várt, hogy még hétezer horvát 
csatlakozzon hozzá, és Haszán ellen indulhasson, aki kevéssel azelőtt még az ő foglya volt. 

Aznap elindult seregünk és Mohács mellett ütött tábort; egy török érkezett, akit az eszéki pasa 
küldött, hogy fogolycseréről tárgyaljon és egyúttal valamiféle békeszerződést javasoljon. 
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18-án a bajor katonaság egy mérföldnyit menetelt és Decaichiban vagy Sezuiban állt meg és 
részben a hídon túl a szigeten, részben a dombon és a várban ütött tábort, ott várakozott a Lotha-
ringiai herceg úr parancsnoksága alatti császáriakra; [Őmagassága] még maradni akart, hogy a hi
tetlenektől elvett néhány nagy ágyút elszállíttassa. 20-án megtörtént az egyesülés a császáriakkal 
és a herceg úrhoz biztos hír érkezett arról, hogy a vezír nagy veszélyben forog a lázongó janicsá
rok miatt, akik azon megdühödve, hogy elmenekült és otthagyta őket a csatában, a fejét követelik. 
[A vezír,] hogy lecsendesítse a tömeget, kihirdette, hogy már megkötötték a békét a keresztények
kel. Ezen felül megírták, hogy egy pasa parancsnoksága alatt nagy török különítmény kelt át a Ti
szán és Temesvár felé indult. 

21-én bajor katonaságunk nagy része átment a sziget második hídján és másfél mérföldnyi me
netelés után letáboroztunk a bajai síkságon. Majdnem biztosra vettük, hogy az évszak előrehaladá
sa miatt már semmi fontos ostromhoz nem kezdünk. Egyesek azt mondták, téli szállásunkul Nagy
váradot és Erdélyt szánták azzal a céllal, hogy egyúttal elzárják [annak] fővárosát: a vezír sátrában 
[ugyanis] megtalálták az erdélyi fejedelem egy latin levelét, amelyben azt írta, hogy nem tűrheti 
tovább a németek arcátlanságát, és arra kérte a Porta főemberét, küldjön országába erős sereget, ő 
majd gondoskodik [róla], ellátja [minden] szükségessel. Ez megkövetelte, hogy a császáriak alapo
san éljenek a gyanúperrel és óvakodjanak attól az uraságtól. Mások meg azt mondták, hogy a sereg 
átmegy Szegedre, majd Eger alá, hogy megadásra kényszerítse, bár segélycsapat jutott be a várba; 
megint mások, észszerűbb okoskodással azt mondták, hogy Savoy ai Jenő herceg úr útján a császári 
udvar döntését várják. 

Másnap csatlakoztak hozzánk a sezui táborban maradt császáriak, és mivel látszott, hogy a há
borúskodásra alkalmas évszak a végéhez közeledik, sok önkéntest elbocsátottak. Serényi tábornok, 
Marco d'Aviano atya és a bajor választó Őfensége 200 testőrének távozása málnáinak kíséretében, 
valamint barátaim, Don Sebastiano Pimentel, Don Francesco Colmenero és Sormani gróf elutazása 
sok más önkéntessel együtt engem is arra indított, hogy elmenjek, azonban, mivel nem tanácsos 
egyedül utazni ott, ahol katonaság jár, úgy éreztem, körülbelül ezredmagammal lehetek csak biz
tonságban. Baján átmenve láttam egy török módra karóba húzott embert, azaz hegyes karó volt az 
ülepébe szúrva, ami átment a belein és az egyik válla fölött jött ki. Három sík vidéken megtett 
mérföld után kis sereg módjára tábort ütöttünk. 

24-én, miután misét hallgattunk, útra keltünk és ugyancsak sík, de homokos és fátlan helyeken ke
resztül haladtunk. Dél elmúltával a népes Halas falu közelében táboroztunk le; lakosai vegyesen ka
tolikusok és lutheránusok; aznap összesen három mérföldet tettünk meg. Másnap reggel korán elin
dultunk, és továbbra is sík és megműveletlen vidéken haladva jó öt mérföldet tettünk meg estig. Éj
szakára Fülöpszálláson maradtunk: lakói kiürítették és félelmükben máshova menekültek. Nyitva állt 
egy lutheránus templom padokkal, hogy a nép leülhessen, és szószékkel a lelkész számára. Serényi 
tábornok és Marco d'Aviano atya még aznap este postajáratra szállt, hogy gyorsan Bécsbe érjen. 

26-án folytattuk utunkat a tágas síkságon át, magunk mögött hagytunk három falut, a nevükre nem 
emlékszem, és összesen négy mérföldet haladva Dömsöd majorba jutottunk, a Duna egyik ága mel
lett. Tudni kell, hogy ezeket a majorokat árkok és néhol kerítések veszik körül, én a lakosok által 
adott neveken írok róluk, mely nevek néha különböznek a térképen adottakról. Ott találkoztunk Jenő 
herceg úrral, aki bárkán tért vissza Bécsből a táborba, miután megvitte a Császárnak a győzelem hírét. 

27-én utunk ugyancsak sík vidéken vitt, de nagyrészt hiányoztak a lakosok, tehát megművelet
len volt. Egy falu mellett kevés kölest láttam elvetve. Két és fél mérföld után tábort ütöttünk a Du
na bal partján, és ugyanakkora utat megtéve 28-án dél előtt Budára értünk. Aszerint, amit másnap 
megfigyelhettem, évszázadoknak kell elmúlniuk ahhoz, hogy ez az egykor oly híres város vissza
kapja régi fényét, bár [már] hozzákezdtek egy-két ház felépítéséhez és dolgoznak az erődítmények 
helyrehozatalán, hogy védelmi állapotba helyezzék azokat. ° 

Gemelli Careri szeptember 4-étől folytatta útját hazafelé. Vácot, Visegrádot, Komáromot érintve Bécsen 
és Innsbruckon át novemberben érkezett Nápolyba. 

A kétségkívül fiktív levelek címzettje Donna Luisa Gioemi d'Aragona márkinő. Az egyes leveleket beve
zető és záró gáláns bókokat elhagytuk. 
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TÓTH FERENC 

MAGYAR HUSZÁROK FRANCIA SZEMMEL 

Egy XVIII. századi francia hadászati kézirat magyar vonatkozásai 

Az alábbiakban közrebocsátott XVIII. századi kézirat töredéke egy nagyobb, tudomásom sze
rint eddig kiadatlan hadászati munkának, amely a franciaországi vincennes-i hadilevéltárban (Ser
vice Historique de l'Armée de Terre) található.1 A munka címe (Mémoires du chevalier de Chabot 
[vagy Chabo]2sur la Cavalerie) egy átfogó lovassággal foglalkozó kézikönyvre utal. A kézirat mi
nősége és külalakja arra enged következtetni, hogy e munkát szerzője - akinek a kilétére vonatko
zó feltevéseimet a továbbiakban szeretném kifejteni - nyomdába szánta. 

A mü témája nem meglepő, hiszen e korban a lovasság fegyvernemét illetően pro és contra 
egyaránt sok hadászati szakíró foglalt állást. Folard szerint például a modern hadsereg nyugodtan 
nélkülözheti a lovasságot. A dicsőséges fontenoy-i győzelem ellenére, amelyben a francia királyi 
nehézlovasságnak (maison du roi) döntő szerepe volt, a század derekán elszenvedett nagy veresé
gek (Dettingen, Krefeld, Minden stb.) okát is a lovasság rossz harcértékében látták. A kritika gyak
ran összefonódott a hadsereg tisztikarát megosztó legitimációs vitával, amely a katonai nemesség 
és a nem nemesi származású tisztek között zajlott.3 A két társadalmi csoport fegyvernemenkénti 
eloszlása is elég specifikus volt: amíg az arisztokrácia előnyben részesítette a lovasságot, addig a 
nem nemesek aránya inkább a gyalogságban és főleg az ún. „tudós fegyvernemekben" (armes 
savantes), mint például a tüzérség volt jelentős. Ekkor születtek azok a lovasság harci eszményét di
csőítő munkák, amelyek sorában megemlíthetjük Boussanelle lovag és Drumond de Melfort nevét.4 

Más szerzők, mint Lancelot Turpin de Crissé és az alább ismertetett kézirat szerzője megkülönböz
tetett figyelmet szentelnek a könnyűlovasság, a szabadcsapatok és a huszárság fegyvernemeinek. 

A kézirat nem számít teljesen ismeretlennek a kérdés szakértői számára. Louis Tuetey ma már 
klasszikusnak számító, az ancien régime tisztikarával foglalkozó müvében több ízben is hivatkozik 
erre a munkára.6 A francia huszárok történetével foglalkozó, André Corvisier professzor bevezeté
sével legutóbb megjelent munka is idéz ebből a szövegből.7 Sajnálatos módon azonban egyik szer
ző sem közölt semmi pontosabb információt a szerző kilétére vonatkozólag. A levéltári jegyzékben 
a szerző családneve sem egyértelmű: hol Chabo, hol pedig Chabot néven szerepel. Két különböző 
családról lévén szó, így több lehetséges szerző is szóba jöhet. Mivel nem sikerült teljesen egyér
telműen megállapítanom a szóban forgó kézirat szerzőjét, ezért a három legvalószínűbb lehetőség 
felsorakoztatásával e kérdést itt egyelőre nem szeretném véglegesen lezárni. 

A könyvészeti szakirodalom megemlít egy XVIII. századi Chabot grófot, aki két hadászati 
munkát is hagyott az utókorra.8 Mindkét munka Folard híres művével (Histoire de Polybe) kap
csolatos: az egyik annak kritikai kiadása, illetve elemzése.9 A szerző személyét már meglévő, vi-

1 Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT), série MR 1730 Mémoires du chevalier de Chabot sur la 
Cavalerie (a továbbiakban: Mémoires). 

2 A Chabot személynév utolsó betűjét a kézirathoz mellékelt jegyzéken áthúzták! 
3 Lásd erről Léonard, Emile-Georges: L'armée et ses problèmes au XVille siècle. Paris, 1958. 
4 Lásd ehhez Boussanelle: Commentaires sur la cavalerie. Paris, 1758.; Boussanelle: Réflexions militaires. 

Paris, 1764.; Drummond de Melfort: Traité sur la cavalerie. Paris, 1776. 
5 Lancelot Turpin de Crissé (1716-1793) neves francia hadászati szakíró. Életéhez lásd Tóth Ferenc: A 

magyar huszárok dicsérete Franciaországban, avagy Lancelot Turpin de Crissé gróf egy magyar vonatkozású 
kézirata. Fons, 1997/3. 253-258. o. (A továbbiakban: Turpin.) 

6 Tuetey, Louis: Les officiers sous l'ancien régime. Nobles et roturiers. Paris, 1908. 105., 121., 127., 283. o. 
7 Nabéra-Sartoulet, Georges: Chevaux et harnachement. In: Les hussards et la France. (Sous la dir. 

Corvisier, André.) Bruxelles, 1993. 205. o. 
8 Quérard, J.-M.: La France littéraire ou dictionnaire bibliographique. 2. k. Paris, 1828. 110. o. 
9 Abrégé des Commentaires de M. de Folard sur l'Histoire de Polybe par M. *** Mestre de Camp de 

Cavalerie. 3 vol. Paris, 1754.; Réflexions critiques sur les différents systèmes de tactiques de Folard. Paris, 1756. 



szonylag részletes családtörténeti munkák alapján,10 illetve utódainak szíves segítségével11 elég 
könnyen sikerült azonosítanom. Ezek szerint a szóban forgó Chabot gróf teljes neve Guy-Auguste 
de Rohan-Chabot, vagyis egyike a leghíresebb francia nemes családoknak. A Chabot család legko
rábbi említése 1040 körül való. 1645-ben Henri de Chabot és Marguerite de Rohan házasságából 
született az a máig is élő dinasztia (Rohan-Chabot), amelyhez szerzőnk is tartozott.12 Guy-Auguste 
1683. augusztus 18-án született. Szülei Louis de Rohan-Chabot és Marie-Elisabeth du Bec-Crespin 
voltak. A katonai pályát - a korban megszokott módon - hétéves korában kezdte muskétásként. 
Részt vett az 1701-es flandriai hadjáratban, s a következő évben már az Auvergne-Cavalerie-ezred 
ezredese lett. 1703. február 3-tól saját dragonyosezredét mondhatott magáénak. A spanyol örökö
södési háború csaknem valamennyi fontos csatájában és hadjáratában részt vett, s ennek befejezté
vel eljutott katonai pályafutásának csúcsára: több háborúban nem is vett részt. 1719-ben elnyerte a 
tábornoki, 1734-ben pedig az altábornagyi rangot. Az irodalomtörténetírás egy kevésbé dicsőséges 
tettét örökítette meg: a felvilágosult filozófusokat nem igazán kedvelő Guy-Auguste de Rohan-
Chabot Voltaire-ral folytatott egyik heves vitája során - lovaghoz nem illő módon - szolgáival 
megbotoztatta a szegény filozófust. Ráadásul Voltaire, miután minden áron elégtételt kívánt venni 
az őt megszégyenítő grófon, a rendkívül befolyásos Rohan családdal találta magát szembe, és ha
marosan a Bastille-ba került.13 Guy-Auguste de Rohan-Chabot kétszer házasodott: első feleségét, 
Yvonne-Sylvie du Breilt, a dúsgazdag Rays márki leányát 1729-ben vette el, majd felesége korai 
halála után az angol Mary-Scholastique Howard, Stafford hűbérurának leánya lépett vele frigyre 
1744-ben.14 Élete utolsó szakaszát vagyona gyarapításának és hadászati munkái megírásának 
szentelte. 1760. szeptember 13-án hunyt el Párizsban. 

Noha a Chabo de la Serre család kevésbé volt ismert a francia történelemben, mint a Rohan-
Chabot, mégis a francia katonai nemesség számos kiválósága viselte e nevet. Korszakunkban két 
neves, magas rangú katonatiszt is e család fiaként szolgált a francia királyi hadseregben. Louis-
Charles de Chabo de la Serre, más néven Chabo gróf 1715. szeptember 16-án született Triorsban 
(Drôme megye).15 Katonatiszt apja, Charles-Antoine de Chabo de la Serre és édesanyja, Anne de 
Lattier valószínűleg kisnemesi származásúak lehettek. 1733 februárjában kezdte a katonai szolgá
latot a királyi muskétások soraiban. A következő évben már az itáliai hadszintéren küzdött a 
Chevreuse-ezred kornétásaként. 1735. március 23-án a Mestre-de-camp-général-dragons ezredben 
szakaszparancsnoki megbízást nyert el. Alaposan kivette a részét az osztrák örökösödési háború 
véres ütközeteiből. Különösen hősies magatartást tanúsított Prága ostroma során (1742), illetve a 
dettingeni csatában (1743. május 29.), ahol súlyos arcsérülést szerzett.16 Ennek következtében ne
vezték el katonatársai „forradásos arcú Chabo"-nak (Chabo le Balafre). Gyógyulása után Conti 
herceg parancsnoksága alatt előbb az itáliai, majd a német és a flandriai hadszíntérre került. 1747-
ben kinevezték lovassági vezénylő ezredessé, majd hamarosan a provence-i királyi önkéntesek pa
rancsnokává, és kiemelkedő katonai teljesítményének köszönhetően 1748. március 29-én brigadé-
rosi rangra emelkedett. A hétéves háború első éveiben is aktív katonai szolgálatot teljesített, és en-

A Rohan-Chabot család történetéhez lásd Sandret, L.: Histoire généalogique de la maison de Chabot. 
Nantes, 1886.; Martin, Georges: Histoire et généalogie des Maisons de Rohan, de Chabot et de Rohan-Chabot. 
1-2. k. La Ricamarie, 1977. 

11 Itt szeretnék köszöntet mondani Philippe de Rohan-Chabot vicomte-nak és kedves feleségének a kutatá
saim során nyújtott szíves segítségükért és Magyarország iránti őszinte szimpátiájukért. 

12 Grand Larousse encyclopédique en dix volumes. Tome II. Paris, 1960. 790. o. 
13 Martin, G.: i. m. 83.0. 
14 Calendrier des princes et de la noblesse de France, contenant l'état actuel des Maisons Souverains, 

Princes Seigneurs de l'Europe & de la Noblesse de France. Paris, 1765. 57. o. 
15 Louis-Charles de Chabo de la Serre életrajzi adatait elsősorban a Vincennes-i hadilevéltárban található 

személyi dossziéja (SHAT, 3Yd 994) és a következő müvek segítségével állítottam össze: M. Prévost-Roman 
d'Aniat: Dictionnaire de biographie française. Tome VIII. Paris, 1959. Létezik egy nekrológ jellegű életrajza is 
(Vie du comte de Chabo... 1782.), amelyet sajnos a tanulmány elkészítése során nem sikerült kézbevennem. 

16 Személyi iratai között szerepelő kérvénye tanúsága szerint a fél arcát szétroncsolta egy ágyúgolyó, s csak 
a csodával határos módon sikerült megmenekülnie. (SHAT, 3Yd 994.) 
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nek köszönhetően nyerte el 1758-ban a tábornoki, majd 1762-ben az altábornagyi rangot. A hét
éves háború utáni békeidőszakban Choiseul herceg irányítása alatt részt vett a hadügyi reformok 
kidolgozásában. Életrajzírója szerint több tervezetet készített a lovasság és a könnyűcsapatok 
(idetartoztak a huszárok is!) megreformálásának lehetőségeiről. Ezekben kihangsúlyozta, hogy 
meg kell erősíteni az új francia királyi hadsereg nemzeti jellegét. Később Angliába utazott, ahol 
tanulmányozta a szigetország esetleges katonai megszállásának lehetőségét. Visszatérte után Arras 
katonai kormányzója lett, és 1773-ban elnyerte a Szent Lajos Érdemrend nagykeresztjét. Ezután 
következett egy itáliai katonai misszió, amelynek befejezését követően a király a flandriai hadse
reg parancsnokságával bízta meg. 1780-ban hunyt el a lotaringiai Frouard-ban. 

Testvéröccse, Antoine de Chabo de la Serre - vagy más néven Chabo lovag - 1716. november 
28-án született.171733-ban február 23-tól a legkeresztényibb király muskétása, majd ez év novem
berétől a Chevreuse-Cavalerie (a későbbi Dessales-Cavalerie) ezred kornétása. Ugyanebben az ez
redben kapta kézhez kapitányi kinevezését 1735-ben és harcolt az osztrák örökösödési háború hí
res nagy csatáiban (Dettingen 1743, Fontenoy 1745). 1746-ban elnyerte a Szent Lajos-rend 
lovagkeresztjét, és lovassági segédtisztként áthelyezték a királyi hadsereghez (Armée du Roi), egy 
évvel később pedig az itáliai hadsereghez került ugyanebben a beosztásban. 1748. február 15-vel 
megkapta lovassági ezredesi kinevezését. Az ezt követő évekről nem sok információt sikerült ösz-
szegyűjteni. A hétéves háború idején természetesen ismét alkalma nyílt a katonai pályán való aktív 
szereplésre. 1756 novemberétől a normandiai partvidék védelmében vett részt, ekkor írta róla 
szóló jelentésében Mailly grófa következő sorokat: „Nagyon jó katonatiszt, intelligens és tehetsé
ges, alkalmas a beosztásának megfelelő összes feladat maradéktalan és sikeres ellátására, kissé 
mohó a királyi kegyek iránt, noha ezen a téren nem mondható mellőzöttnek."18 

A következő év márciusától már a németországi hadsereg {armée d'Allemagne) lovassági főtiszt
je. Ekkor eddig ismeretlen okok miatt az egységétől megválni kényszerült. Ezután két évig francia 
földön teljesített szolgálatot, feladata a délnyugati partvidék részleges védelme volt (Aunis, Poitou, 
Saintonge). 1759. február 10-én nyerte el brigadérosi kinevezését és rá egy hónapra a Légion Royale 
ezred vezényletét, amelyre testvérbátyja előléptetésével nyílt lehetőség. Ezredével ismét a németor
szági hadszíntérre helyezték át, ahol később, 1760 májusában lemondott a parancsnokságról, mivel 
nem tudta előteremteni az ezred fenntartásához szükséges anyagi erőforrásokat.19 1761. február 20-án 
elnyerte a tábornoki kinevezést. Anyagi gondjai akkor sem szűntek meg. Ezt követően Elzászban, il
letve Lotaringiában szolgált, és szintén a Tóul város közelében lévő Frouard helységben hunyt el 
1777. augusztus 31-én. 1769-ben házasodott meg, felesége Marie-Agnès Dieudonné de Coudenhove 
nemeskisasszony volt. Magánéletéről, utódairól nincsenek adataim. Chabo lovag halála után özve
gyét a királyi kincstár 2000 livre nyugdíjban részesítette, amit később a forradalom alatt jelentősen 
megrövidítettek.20 Kétségtelenül kevésbé fényes katonai karriert futott be mint testvérbátyja, de ez 
semmiképpen sem jelentette a hadászatban való járatlanságát. 

A kéziratról 

A vizsgált szöveg egy nagyobb munka részét képviseli, de önálló egységként is megállja a he
lyét. A fentebb már említett munka második részének ötödik fejezeteként a szerzője valószínűleg 
nyomdába szánta. Ezt támasztja alá feltűnően szép külalakja, illetve a közbeszúrt tipográfiai jelek 

Antoine de Chabo de la Serre életrajzi adatait több forrás alapján állítottam össze. Személyi dossziéja szin
tén megtalálható a Vincennes-i levéltárban (SHAT, 4Yd 2352). Ezen kívül hasznos segítséget nyújtottak a követ
kező munkák: Prévost-Roman d'Amat: Dictionnaire de biographie française. Tome VIII. Paris, 1959.; Courcelles, 
Jean-Baptiste-Pierre Juliién de: Dictionnaire historique des généraux français...., Dictionnaire de biographie 
française. (Sous la dir. de J. Balteau.) Paris, 1933. Végül, de nem utolsó sorban itt szeretnék köszönetet mondani 
Raymond Boissau tábornok Úrnak, aki kiegészítéseivel és pontosításaival sokat segített e munka megírásában. 

18 SHAT, 4Yd 2352. 
19 Uo. 
20 Uo. 



nagy száma. Ám tudomásom szerint soha nem jelent meg, sem részben, sem egész terjedelmében, 
noha, amint már fentebb jeleztem, többen is idézték. 

A szöveg keletkezésének pontos idejét nem ismerjük. Louis Tuetey 1748-ra teszi a végleges 
kézirat keletkezését.21 Ezt valószínűleg egy másik levéltári adat alapján állapította meg, nem telje
sen alaptalanul, amely szintén a Service Historique de l'Armée de Terre ugyanazon szekciójában 
található (MR 1725).2 Ebben Chabo lovagnak a lovasság reformjára vonatkozó két emlékirata ta
lálható. Ezen kívül mellékelten Belle-Isle herceg egy d'Argenson grófhoz Nizzából írt 1748. au
gusztus 10-i levele, amelyből kiderül, hogy Chabo lovag ezidőtájt komolyan foglalkozott a francia 
lovasság helyzetével. Ennek semmiképpen sem mond ellent a szöveg tartalma. Mindenekelőtt az a 
tény, hogy a szerző által korabelinek felsorolt francia huszárezredek éppen ebben az időszakban és 
viszonylag rövid ideig (1743-1756) léteztek.23 Szintén ezt az időszakot erősítik meg a huszárság 
főfelügyelőjére, Bercsényi Lászlóra vonatkozó adatok: a főfelügyelői beosztást 1743-tól, az altá-
bornagyi rangot pedig 1744-től 1758-ig, Franciaország marsalljává történt kinevezéséig viselte.24 

Az 1747-ben alapított Turpin-ezred említése még későbbi időpontra tolja a szöveg keletkezésének le
hetséges idejét. Tehát a Louis Tuetey által megadott időpont mindenképpen megállja a helyét, még 
akkor is, ha nem tudjuk azt pontosabban meghatározni. 

A szerző vagy szerzők azonosításának kérdése - amint erre már fentebb is utaltam - már sok
kal izgalmasabb feladat. A három lehetséges szerző közül kétségtelenül Guy-Auguste de Rohan-
Chabot a legismertebb a könyvészeti irodalomban. Ám irodalmi tevékenysége nem a korabeli gya
korlati hadászati szakirodalom, hanem inkább a klasszikus szerzők (Folard, Polübiosz) műveinek 
kiadására és elemzésére irányult. A magyar huszárokkal kapcsolatban van ugyan egy érdekes 
megjegyzése, amelyben ezt a fegyvernemet az ókori numida lovassághoz hasonlította. A tehetős 
arisztokrata könnyen kiadathatta a már említett hadászati műveit, nem igazán érthető, hogy miért 
hagyta volna éppen ezt a munkát kéziratban. Ellenben a személyi dossziék tanúsága szerint állandó 
pénzzavarral küszködő Chabo de la Serre fivérek esetében ez sokkal inkább elképzelhető. A kéz
irat jegyzékbevételekor Chabot vagy Chabo lovagnak tulajdonították. A két családnév összekeve
rése nem volt ritka a korban. A hétéves háború során például a német és francia forrásokban Louis-
Charles Chabo de la Serre tábornokot gyakran „Comte de Chabot", hadseregét pedig „Chabotsche 
Armee" néven jegyezték föl.26 A kevésbé ismert Chabo de la Serre családot könnyebben összeke
verhették a neves arisztokrata családdal mint fordítva. Ezt a tényt, illetve a francia hadilevéltár le
gutóbbi közlését27 figyelembe véve véleményem szerint a szerzőséget Antoine de Chabo de la Ser-
re-nek, más nevén Chabo lovagnak lehet tulajdonítani. Ez a feltételezés természetesen nem zárja ki 
annak a lehetőségét sem, hogy esetleg kollektív munkáról van szó, amelyhez talán éppen neves 

21 Le Tuetey, L.: i. m. 105. o. 
22 SHAT, MR 1725. Mémoires sur la cavalerie (1646-1790) n° 2bis, 16. 
23 Például a szövegben említett Beausobre-huszárezred. Történetéhez lásd Picaud, Sandrine: Les hussards 

de Beausobre et la petite guerre. In: Les armées et la guerre de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, 
Enquêtes et Documents n° 25. (Sous la dir. Bois, J.-P.) Nantes, 1998. 167-184. o. 

24 Zachar József: Idegen hadakban. Budapest, 1984. 203-204. o.; Uő.: Franciaország magyar marsallja 
Bercsényi László. Budapest, 1987. 147-228. o. 

25 „La cavalerie Numide étoit alors & est encore a peu de chose près comme la cavalerie Hongroise, la 
Turque ou la Tartare, montée sur de petits chevaux fort adroits, fort légers & fort vîtes, peu propres pour 
combattre en ligne, mais excellens dans une armée, soit pour harceller l'ennemi, soit pour l'investir, pour entrer 
avec rapidité dans son pays, le mettre à contribution, y faire une incursion au loin, & promptement aller 
attaquer & enlever un convoi, les équipages, les fourageurs, &c. & cette espèce de cavalerie est d'un très-grand 
service dans les armées: au reste ils étoient & sont encore aujourd'hui sort pillars. Les Numides estiment parmi 
eux ceux qui sont voleurs & adroits." Abrégé des Commentaires de M. de Folard sur l'Histoire de Polybe par 
M. *** Mestre de Camp de Cavalerie. 2. k. Paris, 1754. 94. o. 

26 Lásd ehhez Horstmann, Theodor: Generallieutenant Johann Nicolaus von Luckner und seine Husaren im 
Siebenjährigen Kriege. (Hrg. von Hochedlinger, Michael), Osnabrück, 1997.; Mémoires du comte Valentin 
Esterházy. Paris, 1905. 

27 Raymond Boissau tábornok szíves közlése szerint a kézirat szerzője Antoine de Chabo de la Serre le
hetett. 
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testvérbátyja is hozzájárult. Tudvalevő, hogy Louis-Charles de Chabo de la Serre is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel,28 és az is kiderül a forrásokból, hogy milyen szoros testvéri szolidaritás jelle
mezte katonai pályájukat.29 

A szövegrész címe (Des houssards) kissé eltér a francia terminológiától. A szerző a francia 
nyelvben szokásos „hussard" helyett, annak a magyar kiejtéshez közelebb álló változatát használja. 
Néhány szakértő véleménye szerint e nyelvi eltéréssel különböztették meg a magyar származású 
huszárokat a más nemzetiségűektől.30 Egyébként a szerző mindjárt a szöveg első részében kifejti 
erről vallott nézeteit: „... az igazi huszárok magyarok, e nemzet jobban hozzászokott a lovakhoz mint 
akármelyik szomszédos nemzetünk, ezen kívül igen ravasz és következésképpen elővigyázatos, e 
fegyvernem jellegzetes harci feladatait egyszerűen, temperamentumának megfelelően végzi el."31 

Ezek után már nem meglepő, hogy „magyar lovasságnak" (cavalerie hongroise) nevezi a hu
szárságot, és katonai erényüket nemzeti tulajdonságaikra vezeti vissza. Külön kihangsúlyozza azt 
az érdekes nyelvi jelenséget, hogy a huszár (houssard) és a magyar (hongrois) szavakat Németor
szágban szinonim értelemben használják. Hogy melyek ezek a nemzeti tulajdonságok? Elsősorban 
a magyarok lovak iránti érzékét emeli ki. Ezen kívül fontosnak tartja még kitartó természetüket és 
ravaszságukat, amellyel megfutamodást színlelve tudják az ellenséget tőrbe csalni. 

Részletesen kitér még a ruházat, a huszárlovak és a fegyverzet kérdésére is. A huszárfelszerelésről 
értekezve természetesen annak könnyűséget és célszerűségét emeli ki. A jellegzetesen magyaros hu
szártaktikáról is elismeréssel szól. Ám nem feledkezik meg a nehézségekről sem, amelyek háború 
esetén megfelelő számú magyar etnikumú huszárezred felállítása során jelentkeznek. Ezért javasolja 
olyan, zömében magyarokból álló állandó huszárhadtest fölállítását, amelyet a békeidőben sem 
szüntetnének meg. A tisztek és altisztek nagy részét, illetve a huszárok krémjét elsősorban magyarok, 
másodsorban liège-iek és németek alkotnák. A szerző szerint ez a fajta „etnikai garancia" szavatolná 
a csapatnem minőségét. Ez a gondolat ismételten összecseng több - főleg a katonai nemességhez 
tartozó - korabeli hadászati szakíró nézetével. 

A szerző részletesen bemutatja a korabeli, kétféle etnikai alapon szerveződő franciaországi hu
szárságot: az úgynevezett magyar és német huszárezredeket. Amint már említettem, az ezredek 
név szerinti felsorolása támpontként szolgált a kézirat keletkezési idejének megállapításához is. A 
korabeli francia királyság nagy hangsúlyt fektetett az úgynevezett „idegen ezredek" (régiments 
étrangers) támogatására. Ugyanis ezek egészen az ancien régime végéig a király legmegbízhatóbb 
támaszainak számítottak.33 A skót, a svájci és nem utolsó sorban a magyar zsoldosokat gyakran 
bízták meg az uralkodó személyes védelmével is. Ezzel a szövegünk szerzője nem értett egyet, 
mivel a magyar huszárokat elsősorban a császári-királyi hadseregből szökött dezertőrökből tobo
rozták, és ezért szerinte nem számítottak megbízhatónak.34 

"8 „Il rédigea des mémoires sur la réorganisation de l'armée, et particulièrement pour ce qui concernait 
la cavalerie et les troupes légères, insistant sur le fait que l'armée devait avoir un caractère national." 
Prévost-Roman d'Amat: Dictionnaire de biographie française. Tome VIII. Paris, 1959. 125. o. 

29 SHAT, 4Yd 2352. 
30 Lásd ehhez László J.: Magyar huszárok idegen nemzetek szolgálatában. In: A magyar huszár. (Szerk. 

Ajtay Endre-Péczely László.) Budapest, 1936. 169-170. o.; Zachar József: Les houssards hongrois du roi de 
France (1692-1789). In: Mélanges André Corvisier. Le Soldat, la Stratégie, la Mort. (Szerk. Chaunu, Pierre-
Bérenger, Jean.) Paris, 1989. 217-219. o. 

31 Mémoires 1181-1182. o. Ezzel gondolattal egybecseng a magyar származású Jeney véleménye is: „A 
gyalogságot minden fajta nemzet alkothatja, bár a franciák és a liège-iek némi kedvezést érdemelnek jóakara
tukra tekintettel. A lovasság azonban megkívánja, hogy itt - amennyire csak lehetséges - a lovakat természet
től fogva kedvelő és a lovak táplálására, tisztán tartására különös képességgel megáldott magyarokat és néme
teket fogadjunk fel. Mindezt Európa más népei csak hosszú szoktatás után képesek csinálni." Jeney: A 
portyázó avagy a kisháború sikerrel való megvívásának mestersége korunk géniusza szerint (Hága, 1759). (Ki
ad. Zachar József.) Budapest, 1986. 62. o. 

32 Jeney: i. m. 62. o.; Turpin 261. o. Vö. Turpin de Crissé, Lancelot: Essai sur l'art de la guerre. Paris, 1754.177. o. 
33 Lásd ehhez Tóth Ferenc: Katonai és politikai emigrációk a XVIII. századi Francia Királyság területén. 

Aetas, 1996/2-3. 154-173. o. 
34 Mémoires 1207-1208. o. 
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A huszároknak szentelt fejezet legvégén kerít sort a szerző a huszárezredek pénzügyi kérdéseire. 
Itt jóval nagyvonalúbb számításokat találunk, mint például a már idézett Turpin de Crissé gróf ha
sonló témájú szövegében.35 Ebben talán szerepe lehetett annak is, hogy az általam legvalószínűbbnek 
tartott szerző gyakori pénzhiányban szenvedett. 

A szöveget legjobb tudomásom szerint eddig még nem adta ki senki. A szövegátírásnál első
sorban az Archiv für Reformationsgeschichte korai újkori szöveggondozásra vonatkozó ajánlásait 
vettem figyelembe.36 A szöveg archaikus, következetlen helyesírását megtartottam, változtatásokat 
jobbára csak a kis, illetve nagy kezdőbetűvel való átírás terén végeztem. 

35 Turpin 276-277. o. 
36 Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte. In: Archiv für Reformationsgeschichte. 72. Bd. 1981. 

299-319.0. 
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11° PARTIE CHAP. V. DES HOUSSARDS 

[1181. p.] Les houssards devraient estre compris sous le titre général de cavalerie étrangère, 
mais leur nature diffère assez de toutes les autres pour mériter un chapitre à part. 

Cette espèce de cavalerie n'est connue dans tout l'Occident de l'Europe que depuis environs un 
siècle, elle s'est approchée des frontieres de France et a commencée à paroistre dans les armées 
des ennemis de cet etat à mesure que la cavalerie françoise a successivement quitté l'armure de 
fer; le casque, la lance et cet ancien esprit cavalier qui rendoit très peu redoutables les caracoles, 
les manoevres et les feintes qui font la principale force de cette espèce de cavalerie, les véritables 
hussards sont hongrois, cette nation plus accoutumée au cheval que toutes celles qui nous 
entourent, d'ailleurs d'un esprit fin rusé, et par conséquent meffiant, fait sans se gêner et en suivant 
son tempérament à la guerre toutes manoevres utiles qui caractérisent cette cavalerie. 

Pour bien rendre les qualités qui distinguent des autres la cavalerie hongroise, il faudrait 
pouvoir peindre cette nation, c'est ce qui passe mes connoissances, il faut se réduire sur cecy 
comme sur beaucoup d'autres choses à exposer en bref les reflexions que nous avons fait dans les 
occasions de guerre ou cette cavalerie a eu le plus de part. En Allemagne qui dit un houssard dit un 
Hongrois, homme de cheval si bien accoutumé à cet animal qu'il croit n'exister que par luy qui à 
ce goût pour cet exercice joint une science pratique pour [1183. p.] le conduire et le soigner qui luy 
fait trouver dans cet animal des ressources presqu'inconnuës à tout autre homme qui s'aide avec 
beaucoup d'adresse de sa vitesse et de la souplesse qu'il luy procure en le maniant avec d'extérité, 
qui ne le surcharge jamais, préférant et plustot manque de nécessaire que de lasser son cheval qui 
est infatiguable et passe s'il le faut des semaines entières dans des courses toujours hazardeuses 
dont sa vigilence seule le fait triompher, qui rarement se néglige jamais dans l'action, qui est dur à 
lui même et suporte les injures des saisons avec constance pour peu qu'il en espère du butin, qui 
est vigilent par temperament, circonspect dans le danger, dangereux après la victoire et qui ne 
craint point qu'une fuite soit humiliante. Le courage de cette cavalerie n'est point de ces courages 
universels qui bravent tous les dangers, c'est une affaire de préjugé et les hongrois ne comptent de 
deshonneur que les desavantages, celuy qui parmi eux a fui le premier le plus loin pourvu que si 
son ennemi a cessé de le pousuivre il ait cessé de fuir n'est qu'un homme prudent, s'il est revenu 
sur les talons de ce même ennemy, qu'il ait pu l'attaquer par derrière et le surprendre c'est parmi 
eux un homme de courage parcequ'il se fait une chose utile et ne s'est pas exposé par un courage 
qui eut esté plus dangereux que profitable. 

Si ce portrait général n'est pas celui des Hongrois considérés et particuliers c'est du moins 
celui de leur façon de faire la guerre. 

Leur habillement dans lequel rien n'est superflu est très commode pour le cheval, toujours bottés 
et n'ayant jamais d'autres chaussures ils en [1185. p.] sont d'autant plustôt près dans toutes les 
occasions, une ceinture, une veste et une espèce de petit manteau qui roule d'une épaule à l'autre 
selon le côté du froid ou de la pluy qu'ils vêtissent rarement quoiqu'il y ait des manches. Un bonnet, 
des culottes auxquelles les bas tiennent quelquefois, la dessous une chemise rarement une autre pour 
changer, c'estoit il y a quarante ans tout l'équipage d'un houssard hongrois, depuis quelques années 
ils y ont joint un manteau moins ample que ceux des cavaliers, qu'ils attachent sur la selle. 

Leurs chevaux plus petits que ceux des autres royaumes de l'Europe et d'une tournure 
différente sont de la bonne taille pour réunir la legerté et la vigueur, ils sont tous pour l'ordinaire 
de la taille de quatre pieds trois à cinq pouces, bridés sans mords avec des embouchures legeres 
qui leur tiennent le nez au vent, ils en ont dit-on plus de facilité pour reprendre haleine et 
l'habitude et l'adresse des houssards les en rend maître sans le secours des branches, du moins 
celles qu'ils mettent à leurs mords sont très courtes, la selle dont ils se servent est de bois sans 
panneaux elle porte sur une couverture de laine en quatre double qui sert quand le cheval est 
desséché à le couvrir ou bien son maître selon le degré d'amour que l'homme porte au cheval. 

Une housse à longues pointes couvre les flancs et les hanches du cheval depuis le jaret passant 
par dessus la selle jusqu's sur le col, le devant s'abat sur l'ouverture des fontes et couvre aussy les 
pistolets et c'est par dessus cette selle de bois recouverte de cette housse ou de [1187. p.] quelque 
peau de bête que s'établit l'homme avec des etriers attachés si court qu'il a les génouils en avant le 
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talon racroché près du flanc avec de bons éperons qui étant presque toujours collés au poil 
accélèrent le cheval fort aisément sans de grands mouvemens des jambes. 

Le cavalier est armé de pistolets, d'un sabre recourbé et d'une carabine courte qu'il porte pendue 
a une bandoulière de Roussy arrangée de façon que cette carabine tombe le long de la cuisse droite 
depuis la hanche à hauteur de laquelle se trouve la platine quelques houssards ont outre ces armes des 
espèces de hache d'armé attachées à un manche assez long garnies de crochet d'un côté lequel leur 
est fort utile pour butiner dans les champs de batailles et dépouiller les blessés. 

C'est la legerté qui est la principale force de la cavalerie hongroise et sa façon de combattre est 
de se disperser aisément pour se réunir au besoin et tomber dans les moments les moins prévus sur 
le corps des troupes qui marches en desordre ou qui s'enfuiroient. 

Son arme la plus redoutable, c'est le sabre, quant aux carabines elles ne leur servent qu'à 
inquiéter de loin les troupes fermes et tacher par le bruit des coups et des balles à y porter de la 
confusion afin de profiter du desordre si ce prélude y en cause, ils tirent ces coups de carabines 
d'une main et les ajustent mal par conséquent, quant aux pistolets ils ne s'en servent guères que 
pour animer leurs chevaux quand ils sont a portée d'en user à la distance convenable pour espérer 
qu'ils portent sur l'objet, où ils se retirent si l'on est ferme vis à vis d'eux, où ils chargent au sabre. 

Les officiers de ces troupes hongroises, comme leurs houssards [1189. p.] et réunissant par plus 
d'intelligence les qualités que nous venons d'indiquer sont communément excelents pour le 
métier. La ruse éclate d'avantage dans l'officier qui fait les dispositions que dans le houssard qui 
l'exécute, mais quand celui cy a le génie de prévenir par sa pénétration les intentions de son chef, 
il est aisé de sentir que cet ensemble doit faire un avantage considerable à cette cavalerie. La 
science des partis, des embuscades et des découvertes dont nous auront à traiter dans la troisième 
partie, nous donnera lieu d'établir encore mieux l'opinion que l'on doit avoir des houssards quand 
ils sont à l'instar des hongrois fins, actifs, intelligents et commandés par des chefs rusés et habilles. 

Tels devraient estre les houssards que le Roy entretient à son service, tels seraient ils peut estre 
si cette partie, ainsy que toutes les autres [1190. p.] du militaire ne tomboient point durant la paix 
dans une letargie qui est nécessité par la disette de fond assigné à la partie de la guerre, les 
hongrois ne se déplaisent point en France, la douceur de nos moeurs et de nos climats leur plaît et 
s'ils trouvoient dans le service de France plus de facilité pour y entrer en tems de paix, plus de 
certitude d'y être conservé après la guerre et une honesté aisance, il n'est pas douteux qu'ils y 
viendraient en nombre suffisant pour entretenir un bon corps de houssards. Les chefs de cette 
nation dans le service du Roy ont toujours trouvé des traitemens encourageans pour les particuliers 
qui prennent si volontiers l'esprit de ceux qui les commandent, mais le petit nombre que l'on sçait 
qui fait le fond des régimens entretenus n'attire personne durant la paix et dégoûte durant la guerre 
ceux qui viendroi(ent) y demander de l'employ. Outre cela [1191. p.] le fond entretenu n'est plus 
assés fort pour donner une bonne forme au grand nombre que l'on veut en avoir à la guerre. L'on 
rend une ordonnance d'augmentation et six mois après on pense avoir des houssards, parce que 
l'on les paye, on se trompe, on a des gens de toutes les nations la plupart nés sujets du Roy qui font 
vêtus à la houssarde armés de même, montés sur des petits chevaux, mais il s'en faut bien qu'ils ne 
ressemblent au portrait que nous venons d'en faire, ils n'ont ni la connoissance du cheval, ni 
l'adresse pour s'en servir ni l'esprit de ce métier qui est très difficile, ils sont commandés par des 
chefs qui sont dans le même cas, le petit nombre de ceux que l'on a ne sçauroit faire un levain 
assez fort pour la quantité et dans la dernière guerre qui est celle de toute ou ce nombre a été porté 
le plus haut, il étoit notoire que les officiers [1192. p.] houssards sortoient pour la pluspart des 
régiments d'infanterie dont un esprit d'inconstance ou l'apas du lucre les avoit tiré pour venir 
prendre des compagnies ou les appointemens étoient meilleurs sans consulter pour cela ni talens ni 
science ni même les qualités du corps qui doivent estre du moins la santé et la vigueur. 

Ainsy pour faire connoitre la nature des derniers houssards que nous avons en France, il 
faudrait pouvoir établir sur un calcul à peu près exact la quantité d'Hongrois pour en faire en 
officier et en houssard la premiere classe rengeant dans la seconde les Liégeois, les Allemands et 
les François pour n'estre nullement propre a ce genre de guerre, il est fort difficile de persuader à 
des officiers françois qu'il y a de l'honneur a fuir, celuy qui dans ces troupes a un véritable 
[1193. p.] courage veut combattre où il faut céder se fait tuer ou se fait prendre sans utilité et celuy 
qui n'en a pas croit supléer à ce deffaut par un étalage de mensonge et de bavardage qui jettent a 
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chaque instant le général dans l'incertitude de ce qu'il luy interesse de sçavoir et qu'il ne peut 
aprendre que des troupes légères qu'il a envoyé à la guerre. 

On crioit dans les armées sur le deffaut de courage de nos houssards que vouloit-on que fissent 
sur d'assés mauvais chevaux de mauvais cavaliers qui engagés depuis trois mois en qualité 
d'houssarts étoient assés en peine de leur acoutremens et qui n'avoient nulle notion de leur 
pratique. Il falloit au lieu de se plaindre de leur couragese plaindre de leur ignorance, elle avoit 
plus d'un inconvéniens, elle causoit la ruine des capitaines par les pertes [1194. p.] d'hommes et 
de chevaux qui se faisoient prendre dans les embuscades et aux découvertes pour lesquelles ils 
ignoraient les précautions les plus triviales et fournissoient par ces prises des harnois des chevaux 
et des armes à l'ennemi qui s'en emparait. 

Je crois que tous les inconvéniens ont été sentis et peut estre que l'on tachera d'y parer par la forme 
que l'on donnera à l'augmentation de ce corps, mais le mal de ne pas assés entretenir de véritables 
hongrois durant la paix, est un mal auquel il n'est jamais tems de parer à la veille de la guerre. 

Je voudrais pour avoir de bons houssards à la guerre que l'on entretient durant la paix en 
France un seul corps de quinze cent hongrois dans lequel après les guerres l'on placerait selon leur 
grade tous les officiers, maréchaux [1195. p.] des logis, brigadiers, caporaux et bons houssards et 
où l'on réserverait par la formation, la facilité d'y employer sur un pied qui put les retenir, tous les 
hongrois faits pour devenir officiers, qui viendraient durant la paix avec intention de s'attacher au 
service de France. La connoissance qu'ils auraient de cet établissement en attirerait plusieurs, et la 
guerre venant ce corps ne serait jamais augmenté que de quelques hommes. Ce n'est pas le grand 
nombre des houssards qui en fait l'utilité c'est la bonne espèce, portant à la suitte d'une guerre ce 
corps à deux mille ou deux mille cinq cent chevaux ce serait assés. 

Mais je m'égare dans des reflexions que ne font pas de mon sujet, venons à leur forme actuelle. 
Les houssards que le Roy entretient à son services sont distingués en deux [1196. p.] espèces. 

La premiere est celle des hongrois nationaux qui composent trois régimens, celui de Berchiny de 
deux escadrons;37 celui de Turpin d'un,38 et celui de Poleresky d'un,9 chaque régiment á son état 
major composé d'un colonel, d'un lieutenant colonel et d'un major, celuy de Berchinyseul a un 
aide major, chacun a son tymbalier et chaque escadron est composé de quatre compagnies de 25. 
houssards, chacune compris un trompette et deux brigadiers, un maréchal des logis, un cornette, un 
lieutenant et un capitaine, les colonels et lieutenans colonels n'ont point de compagnie. 

Les houssards de ces trois régimens sont la plupart hongrois de belle taille et peut estre trop 
belle, car ce n'est point dans ce genre de troupe de la grande taille qu'il faut des hommes de cinq 
pieds [1197. p.] deux à trois pouces nerveux d'un bon age et intelligent à la maniere hongroise 
seraient préférables à ceux de six et sept pouces qui surchargent leurs chevaux. 

Les chevaux de ces régimens sont actuellement de tous les pays de France ou des frontieres le 
plus grand nombre est navarins et cette espèce de chevaux est de toute la mailleure pour le nerf et la 
légerté, mais dans ľ arrière-saison en Flandres sur-tout, les brouillards, les boues, les pluyes froides 
tout a fait étrangères à cette nation de chevaux, en tuent beaucoup, et par cette raison je préférerait 
pour cette espèce de troupes des chevaux morvandaux et ardennois. Ces derniers bien choisis sont 
très vigoureux et accoutumés à l'intempérie des arriéres saisons puisqu'ils passent l'hyver à pâturer 
dans les bois gratant la neige avec le pied pour découvrir l'herbe qu'ils [1198. p.] broutent, les 
houssards et leurs chevaux sont harnachés comme nous avons dit que le sont ceux de hongrie et 
armés de même. Les hommes ont une égrette ou plume blanche pour les distinguer de l'ennemy et 

A Bercsényi László (1689-1778) ezredes - később Franciaország marsallja - által 1721-ben, javarészt 
emigráns kurucokból alapított Bercsényi-huszárezred 1792-ig állt fenn. Lásd Zachar József: A franciaországi 
Bercsényi-huszárezred története. Hadtörténelmi Közlemények, (HK) 1992/4. 33-73. o. 

38 Az 1747-től feloszlatásáig, 1789-ig az ezredtulajdonosról, Louis Lancelot Urbain Baron de Turpin de 
Crisséről (1716-1795?) Turpin-ezrednek nevezett huszárezred szintén magyar alapítású volt. Az ezredet 1735-
ben Esterházy Bálint József (1705-1743) ezredes alapította Strassbourgban. Az Esterházy-ezredet az ő halála 
után Dávid Zsigmond (7-1747) ezredes vezette, egészen a lawfeldi csatában bekövetkezett hősi haláláig. Lásd 
Zachar József: A francia ancien régime két Esterházy-huszárezrede 1735-1789. HK 1983/2.209-214. o. 

9 A Pollereczky-ezredet Pollereczky András ezredes alapította 1743-ban, s 1758-ig állt fenn. Lásd Zachar 
József: Pollereczky János őrnagy, az amerikai függetlenségi háborúban. HK 1980/2. 298-299. o. 
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malgré cela l'on les confond très souvent à la guerre, attendu que c'est une ruse qui quoique très 
usitée est toujours bonne, que de se dire et de se faire croire de la nation qui la veulent surprendre. 

La seconde espèce d'houssards est des Allemands et sous ce nom sont compris tous les officiers 
et houssards ces pays de la domination du Roy qui parle la langue allemande tels que les Lorrains 
allemands, les Alsaciens et tous ceux qui sont nés hors de sa domination depuis l'océan jusqu'aux 
Alpes et à la lombardié. Les Liégeois composoient un régiment à la guerre, ils ont été fondus et 
incorporés dans les quatre qui subsistent sous le nom de [1199. p.] houssards allemands qui sont 
Linden, Beausobre, Rougrade40 et Ferrrary, chaque régiment composé comme les hongrois d'un 
colonel, lieutenant colonel et major, quatre capitaines, quatre lieutenans, quatre cornettes, quatre 
maréchaux des logis et quatre compagnies de 25. hommes y compris un tymbalier dans la premiere, 
un trompette et deux brigadiers dans chacune formant par conséquent un escadron par régiment. 

Les houssards à la nation près qui les distingue des premiers sont des hommes de la même 
espèce vêtus, armés et équipés de mesme ainsy que leurs chevaux qui sont de la même espèce que 
ceux des régimens hongrois, different entr'-eux du plus ou moins de beauté ou de bonté selon le 
plus ou le moins de zèle, d'intelligence et d'exactitude des chefs. [1200. p.] 

Ce corps pour ce qui regarde son entretien est sur le même pied que la cavalerie françoise, c'est 
à dire que les capitaines entretiennent leurs compagnies d'hommes de chevaux, de harnois, 
d'armes, d'habits de chaussures, au moyen de sa masse, des revenans bons de fourage des 
remontes ou autres traitemens en argent que le Roy leur assigne selon l'exigencedes cas ils sont 
pour cela en tems de paix placés deux ans en quartier d'hyver contre un en garnison ils ont plus de 
facilité pécuniaire en tems de paix attendu qu'étant traités comme la cavalerie, leurs chevaux étant 
petits consomment moins de danrée, coûtent poins d'achat et leurs habits, leurs equipages sont 
poins chers; en revanche à la guerre ils consomment d'avantage de chevaux et d'équipages. 

Tous les houssards sont accoutumés [1201. p.] a beaucoup déserter surtout à la guerre où ils 
font une navette continuelle pour vendre des chevaux. On prétend que les véritables Hongrois 
pardonnent le crime de desertion à un houssard qui ramene un meilleur cheval que le sien, ou qui 
peu en prendre un à l'ennemy qu'il quitte, ils ont des facilités très grandes de déserter dans les 
détachemens et les découvertes qu'ils font, et ils ont de plus la facilité de pouvoir établir des 
doutes sur leur crime, prétendant quand ils veulent revenir qu'ils avoient été pris par des 
embuscades et qu'ils ont été obligés a prendre parti chez l'ennemy pour ramener leur cheval ou 
pour trouver le moyen de revenir, ce qui établit sur la pluspart cette incertitude c'est qu'il y en a 
qui disent souvent vray, ainsy il est difficile d'asseoir un jugement et les capitaines qui par la 
recouvrent des hommes et des chevaux, sont [1202. p.] les premiers à fermer les yeux. 

Quand ils sont pris et reconnus les armes à la main, pour lors il n'y a pas moyen d'éluder le 
châtiment, aussi ils ne s'y exposent quele moins qu'ils peuvent, c'est une des raisons quu altere 
beaucoup le courage des houssards au service de France qui sont presque tous déserteurs des 
armées ennemies. 

Il n'est presque plus dans ces corps d'officiers françois, l'on les a tous réformés à la paix et isl 
y étoient un très grand nombre. 

Ce corps est sous la discipline d'un inspecteur général de cavalerie mais dont les fonctions sont 
restraintes à l'inspection particulière des houssards, c'est aujourd'huy M. le comte de Berchiny 
lieutenant général qui [1203. p.] a cette charge.41 La différente nature des hommes, des chevaux, des 

40 A Lynden-huszárezredet magyarországi szökevényekből alapították 1701-ben, ezredtulajdonosa koráb
ban Ráttky György (7-1742), majd Dessewffy Miklós (7-1743) ezredes volt. A Beausobre és a szövegben 
Rougrade-ként említett, valójában Raugrave-huszárezred az osztrák örökösödési háború idején alakult, 1743-
ban. Utóbbiak a franciaországi német alapítású huszárezredek közé tartoztak. 1756-ban azután Bercsényi 
László altábornagy, a huszárezredek főfelügyelője javaslatára a másik két német ezreddel együtt mindkettőt 
beolvasztották a „magyar" Bercsényi-, Turpin- és Pollereczky-huszárezredbe. Lásd Zachar József: A Francia 
Királyság 18. századi magyar huszárai. Történelmi-statisztikai tanulmány. HK 1980/4. 525-528. o.; Uő.: Fran
ciaország magyar marsallja Bercsényi László, i. m. 204. o. 

Bercsényi Lászlót XV. Lajos francia király 1743 decemberében nevezte ki az újonnan létrehozott hu
szárezredek főfelügyelője beosztásba, a huszár csapatnem élére. Lásd Zachar J.: Franciaország magyar mar
sallja Bercsényi László, i. m. 148. o. 
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habillemens, des harnois les connaissances particulières des officiers en pied ou reformés leur 
remplacement dont les colonels seuls ne pouvoient pas connoitre, attendu la refonte générale qui s'est 
faite de tous les houssards à la paix, toutes ces raisons ont engagé a attribuer à cette espèce de 
cavalerie un inspecteur du corps qui eut vécu dans les details qui font son existence. 

Sa charge l'oblige à ne souffrir, dans les deux nations qui partagent ce corps aucun mélange, à 
renvoyer tous ce qui n'est pas hongrois ou de nation regnicole de ce royaume qui viendrait 
s'introduire parmi les quatre escadrons affectés aux Hongrois, mais l'éloignement dont nous 
sommes de ces pays là rend les recrues de ces nations bien difficiles, c'est à la prudence de 
[1204. p.] l'inspecteur a prévenir les abus. 

Le plus grand de tous c'est d'y souffrir des sujets du Roy, lesquels n'étant attirés que par l'apas 
du butin n'ont que cette raison de préférer ces corps étrangers, ce qui augmente la consommation 
d'hommes et rend les recrues d'autant plus rares aux nationnaux. 

L'inspecteur doit en tout tenir la main à la police, à la discipline à l'entretien des hommes, au 
remplacement des officiers dont la connoissance particulière qu'il a des sujets est fort utile au 
secretaire d'etat de la guerre a qui il rend compte et qu'il met par là en état de proposer au Roy 
ceux qui doivent remplir les différens emplois de ce corps. 

Ses fonctions sont en tous les mêmes que celles des inspecteurs généraus dont nous avons fait 
un chapitre a part dans la premiere partie. 

Les houssards campent comme la [1205. p.] cavalerie, ils ont des tentes plus petites pour 
proportionner leur poids à la force de leurs chevaux, ils ont actuellement presqu'autant de bagage 
que la cavalerie, ce qui n'etoit pas à leur premiere institution. Ils ne campoient point. Les 
couvertures de leurs chevaux faisoient leur seul abry contes les injures de l'air, les ostencilles des 
paysans qu'ils vexoient beaucoup étoient les seuls qu'ils connussent et ne transportoient jamais, 
cette nation ayant une singulière confiance en la providence; mais aujourd'huy l'on a voulu en 
faire des régimens, des occasions de solliciter et d'obtenir des commissions de mestre de camp et 
de devenir a la suite officier général. La protection et la brigue s'est mêlée de leur donner des chefs 
et parmi ceux là il y en a qui sont occupés a faire avoir des manchettes aux hussards, ils mettent 
aussy de la poudre. [1206. p.] 

La multiplicité des régiments ď houssards a produit un autre inconvénient parmi ces troupes, 
chaque régiment a un état major, c'est une dépense inutile, chaque régiment a des étendards et des 
tymbales qui le surchargent et l'embarassent dans les actions où les régiments ne sont pas faits 
pour combattre en escadrons, les houssards, ainsy que l'on le verra lorsqu'il sera question de 
l'usage que l'on peut et que l'on doit faire de la cavalerie, ne sont faits que pour marcher par 
détachement sans timballes ni étendars, ainsy une seule paire de tymbales en tout et un etendart 
pas escadron, suffiraient audelà dans le corps que j'ay proposé, puisqu'il faut qu'ils les envoyent 
sur les derrières dès qu'ils ont des détachemens en nombre a envoyer à la guerre. 

Ce corps a obtenu la dernière guerre de monter la garde [1207. p.] par escadrons chez le Roy, 
et ce qui lui fit obtenir une grace aussi extraordinaire sur la distinction, que M. le maréchal de Saxe 
vouloit faire obtenir à son régiment de houssards qui n'ayant pas plus de raison qu'eux d'y 
prétendre ne devoit point avoir cet honneur. 

La raison d'estre composé d'étrangers avec lesquels le Roy n'a nulle alliance ainsy qu'il avoit 
jadis avec les roys d'Ecosse, on a vu les roys détrônés d'Angleterre qui luy faisoient regarder leurs 
sujets commes les siens, étoient des raisons que rien ne devoit surmonter. Cependant l'armée des 
François vit à la porte de son Roy et le suivant dans les promenades pour le garder disoit-on, des 
escadrons de peuples étrangers composés pour la plupart de transfuges des armées des ennemis 
lesquels après l'avoir escorté [1208. p.] retournoient le lendemain la raconter a leurs compatriotes 
qu'ils rejoignoient par une double perfidie, c'estoit par un abus de son crédit exposer la personne 
du Roy au caprice d'un furieux qui arrivant la veille de l'armée ennemie pouvoit venir dans ce 
corps avec des projets dont la possibilité fait frémir les gens de bons sens. 

La solde de ce corps est réglée ainsi que celle de la cavalerie sur un pied différent, l'hyver et 
l'été et l'ustencille et les ecus de campagne, dont nous avons parlé au chapitre de l'entretien de la 
cavalerie françoise sont payés aux houssards sur le même pied, le Roy leur fournit le fourage, le 
pain et la viande, ainsi que l'étape en route sur le même pied qu'à la cavalerie. 

Les mestres de camp et lieutenans colonels de ces septs régimens 
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[1209. p.] n'ont point de compagnie dans les hongrois comme dans les allemands, ils sont en 
cela conforme aux régimens de la cavalerie légère. 

Ils sont du corps et aux ordres parconséquent du colonel et du mestre de camp général dela 
cavalerie dont ils prennent l'attache, et a l'armée aux ordres du général particulier dela cavalerie, 
ils prennent l'ordre et le détail chez le maréchal des logis général et sont sujets aux inspections au 
rendement de comptes, apels etc. 

Les officiers de houssards roulent selon l'ancienneté de leurs brevets ou commissions avec tous 
ceux du reste de la cavalerie et entr'eux même. 

Apointemens 

Les mestres de camp de chacun des sept régimens sont payés [1210. p.] par jour ainsi que les 
autres officiers selon l'état cy joint 

Le mestre de camp 13£42 6 

Les lieutenans colonels 10£ 

Les majors 8£ 10 

L'aide major de Berchiny 3£ 

Les capitaines 6£ 

Les lieutenans 3£ 

Les maréchaux des logis 1£ 6 

Les brigadiers 9 

Les houssards tymbaliers et trompettes 7 

Le chirurgien major de chaques régiment 13 

Total des houssards entretenus au service de France 

Huit escadrons de 100 hommes 800£ 

Officers en pied où maréchaux des logis 150£ 

Non compris nombre de reformés qui sont payés sçavoir les capitaines hongrois qui ont eu 
troupe à raison de 50£ par mois, ceux des autres nations ou de celle la qui [1211. p.] n'ont pas eu 
troupe 41£ 13. 4. ceux des autres nations qui n'ont pas eu troupe 33£ 6. 8. et tous les lieutenans 
reformés 25£ par mois. 

42 A „£"jelet a kéziratban a szerző a francia livre pénzegység rövidítéseként használata. 
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A HUSZÁROKRÓL 

A huszárokat a külföldi lovasság általános elnevezéssel kellene illetnünk, de jellegük eléggé eltér a többi 
lovasságétól, ezért egy külön fejezetet szánunk rájuk. 

A lovasság e fajtáját csak egy évszázada ismerik Nyugat-Európában, mivel a huszárság lassan ért el a 
francia határokig, és kezdett el megjelenni az ellenséges hadseregekben, különösen akkor, amikor a francia 
lovasság kezdte fokozatosan leszerelni a nehézfegyverzetét: a sisakot, a lándzsát és azt az ősi lovagi szellemet, 
amely gyengítette azokat a hadmozdulatokat és cseleket, amelyek e lovasság fó erejét képezik. Az igazi huszá
rok magyarok, e nemzet jobban hozzászokott a lovakhoz mint akármelyik szomszédos nemzetünk, ezen kívül 
igen ravasz és következésképpen elővigyázatos, e fegyvernem jellegzetes harci feladatait egyszerűen, tempe
ramentumának megfelelően végzi el. 

Ha ábrázolni akarjuk a magyar huszárok azon képességeit, amelyek egyébként a többi lovasoktól megkü
lönböztetik őket, akkor először is be kell mutatnunk ezt a nemzetet. Mivel ez meghaladja az ismereteinket, 
ezért arra kell szorítkoznunk, hogy röviden ismertessük azokat az elmélkedéseket, amelyeket azon háborúk 
idején tettünk, ahol ezt a lovasságot a legtöbbet alkalmazták. Németországban ha huszárt mondunk, akkor ma
gyart kell értenünk alatta, vagyis olyan lovast, aki annyira hozzászokott ehhez az állathoz, hogy el sem tudja 
képzelni az életét nélküle, és aki a harci kedvhez még olyan tudást is ad, amellyel a ló egyéb rejtett képességeit 
is a felszínre hozza. A huszár nagy ügyességgel és könnyedséggel kezeli lovát, soha nem terheli túl, és inkább 
nélkülöz, csak nehogy kimerítse az állatot. Egyébként képes hetekig veszélyes portyákban részt venni, ame
lyekben csak pusztán éberségére támaszkodhat, és amely győzedelmessé teszi, önfeláldozóan küzd, kemény az 
önuralma, és képes elviselni az évszakok megpróbáltatásait csekély zsákmány reményében is. Jelleméből faka
dóan éber, óvatos a veszélyes helyzetekben, és a megalázó meneküléstől sem tart. E lovasság bátorsága nem 
olyan általános bátorság, amely szembeszáll minden veszéllyel. Ez inkább megítélés dolga. A magyarok szá
mára a vereség az igazi becstelenség. Az a bátor, aki a legmesszebbre szalad, hogy az őt üldöző ellenség ne 
tudja utolérni, és ha már az ellenség is befejezte üldözését és ő is a menekülését, visszatér azért, hogy hátba 
támadhassa őket és rajtuk üssön. Csak egy bátor ember teheti ezt közülük, mert hasznos dolgot tesz, és nem te
szi ki magát olyan haszontalan veszélynek. 

Ha ez az általános kép nem is a legkiválóbb magyaroké, mindenesetre elég jól jellemzi a harcmodorukat. 
Öltözékük nagyon kényelmes a ló számára, és nincs benne semmi felesleges. Mindig csizmát viselnek, mi

vel nincsen más lábbelijük. Van még egy övük, egy kabátjuk és egyfajta kis felöltőjük, amit az egyik vállról a 
másikra lehet fordítani az esőnek vagy a hidegnek megfelelően, s noha ujja is van, mégis csak ritkán öltik fel 
magukra. Egy fejfedőt, valamint feszes nadrágot viselnek és inget, amelyből ritkán van még egy váltásuk. Ez 
volt negyven évvel ezelőtt a magyar huszárok öltözete, de néhány éve kiegészítették egy kevésbé bő kabáttal, 
amit a nyeregre lehetett kötni. 

Lovaik sokkal kisebbek, mint más európai országoké, és attól eltérő idomításuk révén sikerül egyesíteniük 
az erőt a könnyedséggel. A lovak átlagos magassága 4 láb és 3-5 hüvelyk. Könnyű zablával vannak felkantá
rozva, amely segíti a az orron keresztül való könnyebb levegőhöz jutást. A huszárokat a gyakorlatuk és ügyes
ségük teszi „úrrá" a ló felett, és nem pedig a kantár használata. A nyergük fából, nyeregpárna nélkül készült, 
egy gyapjútakaró van csak rajta négyrét összehajtva, amellyel egyaránt betakarhatják a lovat vagy pedig a lo
vasát is, a „szeretet" mértékétől függően, amellyel az ember a ló iránt viseltetik. 

Egy lótakaró fedi a ló horpaszát és oldalát, amely a hátsó lábaktól a nyereg felett, a szügyig húzódik és 
ráhajlik a lovassági pisztolytartókra és fedi a pisztolyokat is, és ezen a takaróval vagy állatbőrrel fedett nyergen 
ül a lovas; lábát viszonylag rövid kengyelbe akasztva úgy helyezkedik el, hogy elöl vannak a térdei és a 
visszaakasztott sarok a sarkantyúkkal a horpaszhoz közel van, ezekkel szinte állandóan a ló oldalához tapad, 
így könnyedén gyorsítja az állatot a láb nagyobb mozgatása nélkül. 

A lovas pisztolyokkal, egy hajlított szablyával és egy Roussy-féle fegyverszijra erősített rövid karabéllyal 
van felszerelve, oly módon hogy e karabély a jobb comb hosszúságában a derékhoz simulva lefelé lóg, nagyjá
ból ott, ahol a puska elsütőszerkezete található. Néhány huszárnak ezeken a fegyvereken kívül van egy kis fo
kosa is, amelyet egy elég hosszú kampós nyélhez erősítettek, amely egyébként nagyon hasznos volt a csatame
zőkön való zsákmányoláskor és a sebesültek kifosztásakor. 

E könnyedség az egyik fó ereje a magyar lovasságnak, valamint az a harcmodor, amely révén képesek 
könnyen szétszóródni, szükség esetén összegyűlni és a legváratlanabb pillanatban lecsapni az ellenségre, amely 
sorait megbontva menekül. 
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A legfélelmetesebb fegyverük a szablya, és ami a karabélyokat illeti, azok csak arra szolgálnak, hogy 
messziről megfélemlítsék és összezavarják a reguláris csapatokat, és azért, hogy kihasználják a beálló zűrza
vart. A karabéllyal egy kézzel tüzelnek, és így nem jól céloznak. Ami a pisztolyokat illeti, nem sokat érnek, 
csak a lovaik bátorítására használják, vagy akkor, ha lőtávolságon belül van a célpont, vagy ha visszavonulás 
közben lezárják az útjukat, és ha szablyával támadnak. 

Ezen magyar csapatok katonatisztjei, csak úgy mint huszárjaik, az értelmük és a már említett tulajdonságuk 
alapján rendszerint kiválóan alkalmasak erre a hivatásra. A ravaszság előnyt jelent a katonatiszteknél, akik 
megteszik a szükséges előkészületeket, amit azután a huszár végrehajt, de ez utóbbi éleslátásán keresztül kita
lálja amannak a szándékát, és érezhető, hogy ez az együttműködés milyen előnyt nyújt e lovasságnak. A por
tyák, a cselvetések és a felderítés leleményes ismerete, amelyet a harmadik részben fogunk tárgyalni, alkalmat 
nyújt arra, hogy még inkább alátámasszuk azt a véleményt, mely szerint olyan huszársággal kell rendelkez
nünk, amely a magyarok mintájára könnyed, aktív, intelligens, ravasz és ügyes vezetők irányítása alatt áll. 

Ilyennek kellene lenni a király szolgálatában álló huszárságnak, vagy ilyen lehetne, ha a hadsereg békeidőben 
sem süllyedne letargiába, a portyázásra szánt források beszűkülésével. A magyarok szívesen élnek Franciaország
ban, erkölcseink szelídsége és az éghajlatunk tetszik nekik, és ha könnyebben lehetne békeidőben francia szolgá
latba lépni, ha több bizonyosságot kapnának a háború utáni jólétre vonatkozóan, nem kétséges, hogy szép számmal 
jönnének és alkotnának egy jó huszárhadtestet. E nemzetnek a (francia) király szolgálatban álló vezetői mindig 
olyan ellátást kaptak, amelynek köszönhetően lelkesen vezényelték csapataikat, de az ezredekben oly csekély a 
számuk, hogy békeidőben nem vonz senkit, háború alatt pedig annak is elveszi a kedvét, aki szolgálatba állna. Ez 
az alap egyébként is kevésnek bizonyul olyan számú huszárság felálítására, amelyet a háborúban szeretnénk. Ha 
kiadnak egy huszárság létszámát emelő rendeletet, azt hiszik, hogy hat hónap múlva lesznek huszárjaink, ha meg
fizetjük őket. Pedig tévednek. Mindenféle nemzetiségű, legtöbbször csak olyan francia alattvalókból álló, huszár
ruhába öltöztetett és felfegyzerzett lovasokat kapunk, akik igen messze állnak attól a képtől, amelyet leírtunk. Nem 
ismerik sem a lovakat, sem a lóval való bánásmódot, és így e nagyon nehéz mesterség lényegét sem. Gyakran 
ugyanolyan vezetőik vannak, akikből nem lehet egy nagy létszámú huszárságot kialakító kovászt alkotni. A legu
tóbbi háború során, amikor minden eddiginél több huszár állt francia szolgálatban, figyelemre méltó volt, hogy a 
legtöbb huszártiszt gyalogosezredböl került ki, akiket az állhatatlan természetük és kapzsiságuk hajtott olyan kom
pániák vezénylésére, ahol magasabb illetményt kaptak teljes szaktudás és alkalmasság nélkül. 

Hogy felmérjük a legutóbbi idők franciaországi huszárságának minőségét, egy pontos számítást kellene 
végezni magyar tisztek és huszárok számáról, akiket az első kategóriába tennénk, a másodikba a liège-ieket, a 
németeket és a franciákat, akik nem alkalmasak erre a harcművészetre. Nagyon nehéz meggyőzni a francia 
tiszteket, hogy néha a futás is lehet dicsőséges. A legbátrabbak még akkor is harcolnak, amikor nem kellene, és 
haszontalanul leöletik vagy elfogatják magukat, mások bátorságuk hiányát hazugságokkal és szóbeszéddel pó
tolva tévesztik meg a tábornokukat, aki nehezen tudja felmérni e szabadcsapatok értékét. 

Sokan panaszkodtak huszárjaink gyávaságára, de mint mondhatnak azokról, akik csak néhány hónapja szolgálnak 
huszárként, rossz lovaikon, fogalmuk sem lévén a huszárság harcmodoráról. Bátorság hiánya helyett inkább a szakér
telméről kellene itt beszélni, amely még több gondot okozott, és romlásba döntötte azokat a kapitányokat, akiknek az 
embereit és lovait törbecsalták, mivel nem ismerték az elővigyázat legelemibb szabályait sem, és az ellenségnek hagy
ták zsákmányul a lószerszámokat és fegyvereket. 

Azt gondolom, hogy mindezek a gondok jól ismertek, és ezeken talán a csapatszámnöveléskor lehet segíteni, de 
azon a bajon, hogy kevés magyar van a csapatoknál, nem lehet a háború elején segíteni. 

Ahhoz, hogy jó huszáraink legyenek a háborúban, már a béke idején fel kell állítani Franciaországban egy 
ezerötszáz fős hadtestet, amelyben tisztek, őrmesterek, szakaszvezetők, káplárok és jó huszárok lennének, és 
így minden tiszti beosztásra alkalmas magyarnak biztos megélhetést nyújthatnánk, és békeidőben is szíveseb
ben állnának francia szolgálatba. Ennek tudata még többeket is vonzaná, és háború idején csak néhány ember
rel kellene megnövelni létszámot. Hiszen nem a huszárság száma a fontos, hanem az, hogy milyen hasznot hú
zunk belőlük. Kétezer vagy kétezerötszáz ló megfelelne a hadtest felállításához. 

De kissé elkalandoztam a gondolataimmal, térjünk hát vissza a jelenlegi helyzethez. 
A (francia) király szolgálatában álló huszárokat két fő csoportba oszthatjuk. Az első a magyar nemzetiségűek 

csoportja, akik három ezredet képeznek: a két lovasszázadból álló Bercsényi-ezredben, egy a Turpin-ezredben és 
egy a Poleresky (Pollereczky)-ezredben, minden egyes ezredtörzs egy óbesterből, egy viceóbesterből, egy őrnagy
ból áll, a Bercsényiben csak egy segédőrnagy van, mindegyiknek van egy dobosa, és minden egyes lovasszázad 
négy 25 fős huszárkompániából álló egység, mindegyikbe beleértendő egy kürtös és két brigadéros, egy strázsa
mester, egy kornétás, egy főhadnagy, egy kapitány. Az óbestereknek és viceóbestereknek nincsen kompániájuk. 
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Ez a három huszárezred főleg nagy termetű magyarokból áll, ami nem előnyös, mivel ebben a csapatnem
ben az öt láb két-három hüvelyk magasságú, erőteljes, megfelelő életkorú és magyar módra intelligens férfiak 
elönyösebbek az (öt láb) hat vagy hét hüvelyk magasságúaknái, akik túlságosan megterhelik a lovaikat. 

E regimentek lovai jelenleg Franciaország szinte minden területéről vagy a határrészekről származnak, el
sősorban navarraiak: ennek a lófajtának kiválóak az idegei, és nagyon könnyen mozognak, de a késő őszi idő
szakban, főleg Flandriában, a köd, a sár, a hideg esők teljesen idegenek neki, és sokat elpusztítanak. Ezért sze
retnénk ennek az egységnek morvani és ardenni lovakat beszerezni. Ha ezeket jól kiválasztják, nagyon erősek, 
és hozzá vannak szokva a késő ősz rossz hatásaihoz, mivel a telet úgy töltik, hogy ki vannak hajtva, és az erdő
ben a hó alatt maguk keresik meg a füvet, amit legelnek. A huszárok és lovaik úgy vannak felszerelve, ahogy 
kívántuk, azaz úgy, ahogyan Magyarországon, és a fegyvereik is ugyanazok. Az embereket vagy egy süveg
dísszel vagy egy fehér tollal látták el, hogy megkülönböztessék őket az ellenségtől, de ennek ellenére gyakran 
összekeverik őket a háborúban, tekintettel arra, hogy ez egy csel, ami jóllehet hasznos és jó azt sejtetni, hogy 
ugyanabból nemzetből valók, amely meg akarja őket lepni. 

A huszárok másik fajtáját a németek alkotják, e néven neveznek minden németül beszélő tisztet és huszárt, 
akik a (francia) király uralma alatt álló tartományban élnek, úgy mint a lotharingiai németeket, az elzásziakat 
és mindazokat, akik az uralmán kívüli területeken születtek, az óceántól egész az Alpokig és Lombardiáig. A 
liège-iek egy ezredet képeztek a háborúban. Ők azokba a csapatokba lettek beépítve, amelyek a négy német 
huszárezred neve - úgy mint Linden, Beausobre, Raugrade és Ferrary - alatt szerepeltek, ezek úgy, ahogy a 
magyaroknál egy óbesterből, egy viceóbesterből, egy őrnagyból, négy kapitányból, négy főhadnagyból, négy 
kornétásból, négy strázsamesterből, négy 25 fős egységből állnak, beleértve a dobost, az elsőben, egy kürtöst, 
és két brigadérost, akik mindösszesen ezredenként egy századot alkotnak. 

A huszárok - eltekintve nemzetiségüktől, amely legfőképpen megkülönbözteti őket - azonos öltözetet, 
fegyvert és felszerelést viselnek, ahogyan a lovaik is azonos fajtájúak, mint a magyar ezredeké, a különbség 
köztük nagyjából a kül- és belcsín, a lelkesség, a vezetők intelligenciája (tudása) és a pontosság alapján létezik. 

Ami e hadtest felállítását és fenntartását illeti, a huszárság a francia lovassággal azonos szinten áll, vagyis a 
kapitányok gondoskodnak kompániáik ember- és lóállományáról, azok lószerszámokkal, fegyverekkel, ruhá
zattal, lábbelikkel való ellátásáról, amelyet a király által a létszámnak megfelelően nyújtott ellátmány segít
ségével hajtanak végre. Békeidőben két évet téli szálláshelyen, egy évet pedig laktanyában töltenek. Béke
időben könnyebben tudnak gazdálkodni, mert ugyanolyan ellátmányt kapnak, mint a lovasság, ugyanakkor 
kisebb lovaik, amelyeket nem ők vásároltak, kevesebb takarmányt fogyasztanak, ruháik és felszerelésük sem 
drága, ellenben háború idején több lovat és felszerelést igényelnek. 

Minden huszár szokásává vált a gyakori dezertálás, főleg a háborúban, amikor állandóan a seregek között 
„ingáznak", hogy eladják a lovakat. Azt állítják, hogy az igazi magyarok megbocsájtják a szökés bűntettét egy 
olyan huszárnak, aki a sajátjánál jobb lovat hoz vissza, vagy aki az ellenségtől elhoz egyet. Nagyon nagy 
ügyesség kell a csapat vagy a felderítő egységek elhagyásához, és még nagyobb ügyesség kell, hogy kétségeket 
teremtsenek bűntettükről, hangoztatva hogy vissza akartak jönni, és hogy csapdába estek, s így az ellenség 
mellett kellett állást foglalniuk, hogy visszahozzák lovukat vagy megtalálni a módját, hogy visszajöjjenek. Ami 
ezt a kétséget megalapozza, az az, hogy gyakran vannak köztük, akik igazat mondanak, és így nehéz ítéletet 
hozni, a kapitányok pedig, akik visszaszerzik az embereket és a lovakat az elsők, akik szemet hunynak. 

Amikor elkapják és felismerik őket, fegyverrel a kézben, nincs mód rá, hogy elkerüljék a büntetést, ezért a 
lehető legkevesebben teszik kockára az életüket. Ez egyike azon okoknak, amely nagyban elveszi a 
Franciaország szolgálatában lévő huszárok bátorságát, akik majdnem mindannyian az ellenséges seregek 
dezertőrei. Szinte alig van francia katonatiszt ezekben a hadtestekben, mindet tartalékos állományba bocsá
tották a békeidőben, és itt pedig nagy számban voltak. 

Ez a hadtest a lovasság általános felügyelőjének a felügyelete alá tartozik, akinek a feladatai a huszárok 
különleges ellenőrzésére korlátozódnak, jelenleg Bercsényi gróf altábornagy úr viseli e tisztséget. Feladata az 
emberek, a lovak, az öltözékek, a szerszámok, a rendes és tartalékos tisztek ismerete, amelyhez az óbesterek 
egyedül nem értenek, tekintve az általános átszervezésekre, amelyek békeidőben a huszárságot érték. 
Mindezen okok miatt, a lovasságnak ezt a fajtáját egy hadtest-felügyelőre bízzák. 

Megbízatása kötelezi, hogy ne tűrjön el semmiféle keveredést a két nemzetben, mely megosztja a hadtestet, 
hogy elküldjön mindenkit, aki nem magyar vagy nem a királyság állampolgára és akik a négy, magyaroknak 
szánt lovasszázadba férkőztek, de ezen országokból távolsága, e nemzetek az újoncainak nagyon nehezen teszi 
lehetővé a szolgálatot. A felügyelő éberségén múlik továbbá az is, hogy a visszaéléseket megakadályozza. 
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Mindezen visszaélések közül a legnagyobb, hogy meg kell itt tűrnünk a király alattvalóit, akiket csak a 
zsákmány csábítása vonz és csak ez az egyetlen okuk, amiért ezeket a külföldi hadtesteket kedvelik, s amíg itt 
megnövelik a létszámot, annál kevesebb újoncot adnak a nemzeti egységeknek. 

A felügyelőnek szemmel kell tartania az katonák viselkedését, fegyelmét, ellátását, a tisztek pótlását, 
akiknek a különleges ismeretei nagyon fontosak a hadügyminiszternek, akinek jelent és akinek javaslatot tesz, 
hogy kiket javasol a tisztségek betöltésére. Ezek a feladatok mind megegyeznek az általános felügyelőiével, 
melyekről az előző részben már volt egy fejezet. 

A huszárok úgy táboroznak, mint a lovasság, csak kisebb sátraik vannak, hogy kisebb lovaiknak megfelelő 
legyen a súly. Jelenleg majdnem annyi málnájuk van, mint a lovasságnak, mindenesetre több mint az alapítá
sukkor. Akkor egyáltalán nem sátoroztak. Lovaik takarója volt az egyetlen menedékük az időjárás viszontag
ságai ellen, csak a parasztoktól elkobzott használati tárgyakat használtak, melyeket soha nem vittek magukkal. 
E nemzet különleges bizodalmat fektet a gondviselőbe. A közelmúltban gyakran próbáltak újabb ezredeket 
alapítani, vezénylő ezredparancsnoki megbízásokat szerezni, amelyekkel főtisztté válni. A protekció és az ár
mánykodás gyakran adott a huszárságnak olyan vezetőket, akik például a kézelőt vagy a rizsport akarták beve
zetni az öltözékük kiegészítésére. 

A huszárezredek nagy száma egyéb nehézségeket is okozott a hadseregen belül. Minden ezredben van egy 
őrnagy, amely egy fölösleges kiadás, valamennyiben vannak zászlóvivők és dobosok, akik nehézkessé teszik és 
összezavarják a hadműveleteket, ahol a huszárezredek nem századokban harcolnak. A huszárok, amint majd 
látni fogjuk a lovasság alkalmazásánál, csak kisebb egységekben vonulnak zászlóvivők és dobosok nélkül. Az 
általam javasolt hadtestben századonként két dobos és egy zászlóvivő is elég lenne, akiket hátraküldenének, ami
kor kisebb egységekben harcolnak. 

E hadtest az elmúlt háború során elnyerte azt a rendkívül megtisztelő kegyet is, hogy néhány százada al
kothatta a királyi testőrséget, ez oly nagy megtiszteltetés volt, amelyet még az erre oly sokat pályázó Szász 
Móric sem kapott meg huszárezrede számára. 

Megmagyarázhatatlan az a tény, hogy a király olyan idegenekkel veteti körül magát, akikkel még olyan 
szerződése sincsen mint a skót királlyokkal vagy - mint láthattuk - a trónfosztott angol királyokkal volt, akik
nek alattvalóit ugyanolyannak tekintette mint a sajátjait. Ugyanakkor a francia csapatok azt látják, hogy a ki
rály ajtaját és az uralkodót sétái során olyan idegen eredetű katonák kísérik, akik jó része dezertör, vagyis akik 
visszatérhetnek honfitársaik közé ezen kettős árulás által és elmesélhetik nekik (a titkokat). Ezzel a túlzott bi
zalommal kiteszik a király személyét egy olyan őrült szeszélyének, aki az előző nap érkezett az ellenséges se
regből olyan tervekkel, amelyek puszta elképzelésétől is megrémül az ember. 

A huszárok zsoldja hasonló mint a lovasságé, csak más az alapilletményük. A téli és a nyári illetményt, a 
felszerelésre járó és a hadi illetményt, amelyekről már beszéltünk a francia lovasság ellátását illetően, a huszá
roknak ugyanúgy fizetik mint a lovasságnak. A király biztosítja nekik a takarmányt, a kenyeret és húst, és az 
utazási illetmény is azonos lovasságéval. 

A hét ezred óbestereinek és viceóbestereinek nincsenek külön kompániái sem a magyaroknál, sem a né
meteknél és így hasonlóak a könnyűlovasságéhoz. 

Ezért ők ahhoz az óbester, illetve lovassági vezénylő óbester parancsnoksága alá tartoznak, amelyhez ve
zényelték őket, a parancsokat és a részleteket a főstrázsamestertől kapják, és ugyanúgy ellenőrzik a számadá
sukat stb. 

A huszártisztek előléptetése saját maguk közül, a kinevezésüktől vagy megbízatásuktól számított szolgálati 
idő alapján történik hasonlóan a többi lovassági tisztekéhez. 

Az illetmények 

A hét ezred parancsnoka, hasonlóan a tisztekhez napi illetményt kap az alábbi rend szerint. 

Ezredparancsnok 13£ 6 8 

Viceóbesterek 10£ 

Őrnagyok 8£ 10 

Berchiny (sic!) segédőrnagyai 3£ 

Kapitányok 6£ 
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Főhadnagyok 3£ 

Strázsamesterek 1£ 6 

Brigadérosok 9 

Huszár dobosok és kürtösök 7 

Az ezredek orvosai 13 

Az összes francia szolgálatban álló 

8 száz fős huszárszázad 800£ 

Tisztek és őrmesterek 150£ 

Nem számítva az olyan tartalékosok számát, mint a már vezényelt magyar kapitányok havonta 50£, a még 
nem vezényelt más nemzetbéliek 41 £ 13. 4, illetve a már vezényelt más nemzetbéliek 33£ 6. 8 és a tartalékos 
főhadnagyok havi 25£ havi illetményét. 

8 

4 
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SZEMLE 

MAURICE KEEN (ED.) 

MEDIEVAL WARFARE. A HISTORY 

(Oxford University Press, Oxford, 1999. 340 o.) 

A középkori hadtörténelemmel foglalkozó 
összefoglaló műveket eddig, 1880 és 1980 kö
zött, általában egy-egy szerző írta, így M. 
Jähns, G. Köhler, H. Delbrück, E. v. Frauen
holz, F. Lot, C. W. C. Oman, J. F. Verbrüggen, 
a mindezideig a legkiválóbb összefoglalást pe
dig Ph. Contamine. Ez utóbbi azonban 1980-
ban jelent meg, és mivel a tudomány nem áll 
meg, hanem fejlődik, jogosultnak kell monda
nunk az Oxford University Press vállalkozását, 
hogy új középkori hadtörténelmi összefoglalást 
adjon ki. Ez azonban nem egyetlen, hanem 
több szerző műve. Szerkesztését Maurice Keen 
vállalta, aki 1984-ben kiváló könyvet írt a lo
vagságról, melyet a recenzens véleménye sze
rint csak Jean Flori tudott felülmúlni. (Maurice 
Keen: Chivalry. Yale University Press, New 
Haven - London, 1984. In: Hadtörténelmi 
Közlemények XXXIII. [1986.] 348-390. o.; 
Jean Flori: Chevaliers et chevalerie au Moyen 
Age. Hachette Literatures, Paris, 1998. In: 
Hadtörténelmi Közlemények 114. [2001.] 502-
504. o.) 

Keen a szerkesztésen kívül csak az előszót 
és a 13. fejezetet vállalta, a többi fejezeteket 
az angol középkori történetírás szakemberei 
és egy amerikai historikus írták. 

A kötet két nagyobb részre tagolódik. Az 
első rész a középkori hadviselés fejlődésének 
szakaszait vizsgálja, a második rész fejezetei 
hadművészeti kérdéseket taglalnak. A Timothy 
Reuter által írt 2. fejezet a Karoling- és Ottó
korszak háborúit ismerteti igen alapos és rend
kívül érdekes módon. Nem kevésbé tanulságos 
és olvasmányos H. B. Clarke-nak a világ hábo
rúkról szóló fejezete, de talán az eddigi fejeze
teknél is kiválóbb a J. Gillingham által írott fe
jezet, mely Európa 1020 és 1204 közötti ter
jeszkedését s az azzal kapcsolatos háborúkat 
taglalja. Kétségkívül ez a kötet egyik legtanul
ságosabb fejezete. P. Edburyé a keresztes had
járatok hadtörténelmét foglalja össze, igen jól. 

A kötet másik legfontosabb fejezetét N. Hous-
ley írta, mely az 1200 és 1320 közötti európai 
hadviseléssel ismerteti meg az olvasót. Érde
kesség és színvonal tekintetében nem marad el 
az előbbitől C. J. Rogersnek a százéves háború
ról szóló fejezete. 

A második rész hadművészeti fejezetei is 
igen tanulságosak. Ilyen R. L. C. Jonesnak a 
nyugat-európai várakról és várostromokról 
szóló fejezete és még inkább A. Ayton egé
szen kiváló írása a fegyverekről, páncélzatról 
és lovakról. E fejezetben magyar vonatkozású 
részek is vannak. Igen érdekes adat a fejezet
ben, hogy 1340-ben VI. Fülöp francia király 
szolgálatában - különböző hadszíntereken -
28 000 nehéz lovas (!) volt. 

E fejezetből tudunk meg legtöbbet a kö
zépkori harceljárásról. A következő érdekes 
fejezetet M. Mallett írta a zsoldosokról. Igen 
sok érdekes adat van benne, de - mint látni 
fogjuk - közülük némelyik nem fogadható el. 
Ettől eltekintve nélkülözhetetlen fejezet. Hé
zagpótló, mert sok számukra ismeretlen tényt 
közöl F. Fernandez-Armesto írása az 1100 és 
1500 közötti haditengerészetről, speciális, de 
nem érdektelen problémával foglalkozik Ch. 
Allmand, aki a középkori háború és a nem 
hadviselők igen kényes viszonyáról ír. A be
fejező nagyon fontos és szép fejezet a szer
kesztő munkája a középkor-végi átalakulás
sal: az ágyú, a lőpor és az állandó hadseregek 
elterjedésével foglalkozik. E fejezet méltó 
módon zárja a kiváló kötetet. 

Az ismertetett mű pozitívuma magyar 
szempontból, hogy a szokásoshoz képest töb
bet foglalkozik magyar hadtörténelemmel, bár 
csak két magyar szerzőre hivatkozik: a min
dig megbízható adatokat közlő Rázsó Gyulára 
és a néha túl merészen kombináló Jankovich 
Miklósra. 

A kötet kronológiájában is több magyar 
vonatkozású dátum szerepel. 
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895-896: a magyarok elfoglalják a Kárpát
medencét; 

955. augusztus 10.: a Lech-mezei csata, I. 
Ottó nagy győzelme a magyarok ellen; 

1241. április: a mohi (muhi) csata; 
1278. augusztus 26.: Dürnkrut, Habsburg 

Rudolf magyar segítséggel legyőzi Ottokárt; 
1330. november: Posada, az oláhok legyő

zik a magyarokat; 
1347: magyar csapatok Itáliába vonulnak; 
1396: Nikápoly, Bajazid szultán legyőzi a 

magyar-francia sereget; 
1444. november 4.: Várna, a magyar-len

gyel keresztes sereg veresége az ottomanóktól; 
1448. október XVIII-19.: Rigómező, az 

ottománok legyőzik a Hunyadi János vezette 
magyarokat; 

1456: Hunyadi János sikeresen megvédi 
Belgrádot a törökök ellen; 

1526. augusztus 28.: a mohácsi csata, az ot
tománok Szulejmán vezetésével legyőzik a ma
gyarokat. 

A kötet egyébként 1526-tal fejezi be a kö
zépkori hadtörténelmet, mert ekkor mért dön
tő vereséget egy újkori jellegű hadsereg a tö
rök, a középkori jellegű magyar seregre. 

A dicséretre méltó hasznos és szép kötetbe 
azonban egy súlyos, szinte érthetetlen hiba 
csúszott: A zsoldosokról szóló fejezetben a 
218. oldalon azt olvashatjuk, hogy 1347-ben 

Kissé ijesztően hangzik még kimondani is, 
hogy a jelen bibliográfia a „Garland Refe
rence Library" immáron 2 224. kötete, ha vi
szont arra gondolunk, hogy ugyanakkor a 
„Középkori bibliográfiák" sorozat 21. kötete, 
csak tisztelettel tekinthetünk az utóbbi negy
ven évben ugrásszerű népszerűségre szert te
vő középkori hadtörténetírás előretörésére. 

Az 1970-es évek előtt a középkori hadtör
ténetírás erősen eseménycentrikus és leíró 
jellegű volt és inkább nagyobb összefoglalá
sokban, kézikönyvekben (Delbrück, Oman stb.) 
került, sommásan, tárgyalásra. Népszerű té
mák persze korábban is akadtak, de azok köre 

magyar csapatok jelentek meg Nápolyban, ki
ket I. Johanna nápolyi királynő segítségére 
(!!!) küldött Nagy Lajos magyar király, kinek 
öccse Johanna férje volt. Ez az igen súlyos 
hiba nehezen magyarázható. Kiderül belőle, 
hogy a fejezet szerzője nem tud Nagy Lajos 
király nápolyi hadjáratairól, ami csak részben 
magyarázható azzal, hogy a mai történészek 
egy részénél divatos az események „megveté
se". No de ennyire?! 

Még furcsább, hogy ezt a súlyos hibát a 
szerkesztő sem vette észre. Arra már nem is 
merek gondolni, hogy M. Keen sem hallott 
volna Nagy Lajos nápolyi hadjáratairól! Min
denesetre a kronológiában is azt olvashatjuk 
az 1347-es évszámnál, hogy „magyar csapa
tok érkeznek Itáliába I. Johanna nápolyi ki
rálynő segítségére"... 

A hiba érthetetlenségét fokozza, hogy a 
közismert tényeknek megfelelően ír Nagy 
Lajos nápolyi hadjáratairól az Encyclopaedia 
Britannica (14. kötet, [1972] 347. o.) és a The 
Cambridge Medieval History régebbi kiadá
sának VII. kötete (Cambridge, [1932] 62. o.) 
is. Igen valószínű, hogy ezek a művek minden 
nagyobb angliai könyvtárban megtalálhatók. 
Az ismertetett könyv kiadójának már saját re
putációja érdekében is ki kellene javítania a 
súlyos hibát. 

Borosy András 

viszonylag szűk (pl. keresztes hadjáratok), 
vagy látókörében korlátozott, leginkább hely
történeti jellegű elemzés maradt. Kitűnő 
fegyvertörténeti kézikönyvek és folyóiratok 
(pl. Zeitschrift für historische Waffen- und 
Kostümkunde, stb.) is voltak, és pl. egy-egy 
bizonyos fegyverre vonatkozó szakirodalom 
is néhány nap alatt beszerezhető és áttekint
hető volt. 

A szerző témaválasztásával teljes mérték
ben egyet tudunk érteni, a középkori hadtör
ténetírás a nemzetközi bibliográfiai feldolgo
zások méltatlanul mellőzött területei közé 
tartozott és részben tartozik. Eddigi legkime-

EVERETT U. CROSBY 

MEDIEVAL WARFARE. A BIBLIOGRAPHICAL GUIDE 

(Garland Publishing Inc., New York & London, 2000. 215 o.) 
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rítőbb bemutatása talán Contamine angol for
dításban is hozzáférhető „La guerre au Moyen 
Age" című munkájában olvasható. 

Amíg a tárgyi emlékanyag, gyakorlatilag a 
fegyverek és az erődítmények, a harcosok és a 
korabeli társadalom háromszögének végigjárá
sára a kutatók jelentős része korábban nem volt 
hajlandó, mára a hadtörténeti kutatások hihe
tetlenül sokszínűvé, sokoldalúvá és összetetté 
váltak. Korábban jeles szerzők egész könyve
ket írtak anélkül, hogy bármit tudtak volna a 
lovakról, a fegyverekről, vagy kézbe vették 
volna a középkori taktika és logisztika alapvető 
kézikönyveit. Most már egyre kevésbé panasz
kodhatnak arra, hogy nincsen tudomásuk a 
nemzetközi szakirodalomról, aminek bősége 
még jelen sorok íróját is meglepte. 

Manapság sokat lehet olvasni arról, hogy a 
hagyományos Kriegsgeschichték, History of 
War-ok mennyire nem számoltak a hadsereg 
társadalmi szerepvállalással, s túlságosan me
rev módon steril csata- és hadjárat-törté
neteket nyújtottak, aminek körülbelül az volt 
a tanulsága, hogy az a győztes, aki minél 
többször legyőzi az ellenfelét: mintegy a csa
ták bűvöletében éltek. E kézikönyvek a ma
guk csőlátásban persze szakszerűek voltak, 
görögül-latinul jól tudó, katonai, sőt vezérkari 
iskolát végzett tábornokok, főtisztek írták 
őket, s formálták a korabeli tisztikar vélemé
nyét. Hazánkban túl nagy kárt nem okoztak, 
Delbrück, Oman vagy éppen Köhler neve 
csak véletlenszerűen bukkan fel a hivatkozá
sok között, s esélyük sem volt, hogy a köz
történeti irányultságú középkori hadtörténet
írást megingassák. 

A két világháború között üdítő kivétel 
Mályusz Elemérnek a XIII. századi nemesség 
és a fegyverzetváltás közötti kapcsolatot bi
zonyító tanulmánya, miként - akadémikusi 
elismerése ellenére - a Ludovikán tanult kö
zépkori fegyvertörténész, Tóth Zoltán élet
műve is folytatók nélkül maradt. 

Mindezt azért is bocsátottuk előre, mert 
véleményünk szerint a jelen bibliográfia, már 
amennyiben kézbe veszik, jótékony hatást 
gyakorolhat a hazai kutatásra. A XX. század
ban, különösen a második világháború után, a 
nyugati világban a civil egyetemek egyre job
ban befogadták a hadtörténet kutatását, a PhD 
dolgozatok tömege, s az azokból kiteljesedő 
tanulmányok és könyvek szabályos mennyi
ségi robbanáshoz vezettek. 

A kötet tagolása jól tükrözi a szakiroda
lom tartalmi gazdagságát; szerkezete a követ
kező: kézikönyvek, nemzeti hadtörténelmek, 
csaták, ostromok, haditengerészet, fegyverek, 
íjászat, lovasság, tüzérség, tűzfegyverek és 
ostromeszközök, erődítmények, vidéki, városi 
és part menti védelem, toborzás és katonai 
szolgálat, pénzügyek és logisztika, hadizsák
mány, váltságdíjak, háború és béke, a hadijog, 
háború az irodalomban, katonai traktátusok, 
korabeli katonai témájú ábrázolások. A kötet 
arányai szemléletesen mutatják, hogy melyek 
napjainkban a legnépszerűbb témák: a legna
gyobb terjedelem az erődítményekkel foglal
kozik és közel azonos terjedelmű a csatákkal, 
fegyvertörténettel, a katonai szolgálattal és a 
hadszervezettel foglalkozó rész. A válogatást 
persze befolyásolta az a körülmény, hogy csak 
a világnyelveken megjelent könyveket és cik
keket vették fel, ami Európa jelentős részét 
hátrányosan érinti és érezhető angolszász, 
francia és német túlsúlyt eredményezett. 

A közép- és kelet-európai országok között 
a szerény magyar szereplés nem kirívóan ala
csony, a válogatás igazi kárvallottjainak az 
idegen nyelveken sokkal többet publikáló len
gyelek tekinthetők. A magyar szerzőket Boro-
sy András, Engel Pál, Fügedi Erik, Perjés Gé
za Rázsó Gyula és Szakály Ferenc képviseli, 
igaz, jórészt annak köszönhetően, hogy írá
saik megjelentek Király Béla angol nyelvű, a 
Columbia University Pressnél kiadott soro
zatában. A hazai idegen nyelvű folyóiratok
ban megjelent tanulmányokat persze lehetne 
hiányolni, de alapvetően rajtunk múlik, hogy 
miért nem jelent meg eddig a nemzetközi 
hadtörténeti folyóiratnak magyar száma, ide
gen nyelven, lehetőleg angolul - , vagy jó ne
vű, természetesen nem hazai kiadónál össze
foglaló magyar hadtörténelem, kézikönyv a 
magyar várépítészetről, Mátyás királyról, az 
Anjoukról, Hunyadi Jánosról, vagy a tatárjá
rásról, stb. Minderre kitűnő és követendő pél
da az azóta - 2000-ben - Dávid Géza és Fo
dor Pál szerkesztésében megjelent „Ottomans, 
Hungarians and Habsburgs in Central Europe" 
(Leiden - Boston - Köln) című kiadvány. 

A kötetnek ott a helye a hazai tudományos 
és egyetemi könyvtárak polcain, s egyúttal 
egy korszerű, kétnyelvű, válogatott magyar 
hadtörténelmi bibliográfia szükségességére is 
figyelmeztet. 

Veszprémy László 
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RHOADS MURPHEY 

OTTOMAN W 

(Warfare and History Se 

A birminghami egyetem kiváló turkológus 
professzora hiánypótló monográfiában fog
lalta össze az oszmán birodalom XVI-XVII. 
századi hadviselésével, háborúival kapcsola
tos főbb tényezőket. A bibliográfia is elárulja, 
hogy Murphey eddigi munkássága néhány ki
vételtől eltekintve nem hadtörténeti jellegű, 
viszont kitűnően ismeri az oszmán levéltári és 
könyvészeti forrásokat, ezért is vállalkozha
tott egy ilyen nagyszabású, két évszázadot 
felölelő, a lényeges kérdésekben egyértelműen 
állást foglaló összegzés elkészítésére. Munkája 
olyan szempontból is újszerű, hogy hangsú
lyozottan igyekszik folyamatában vizsgálni az 
oszmán hadviselést; így elemzi a háborúk 
(hadjáratok) előzményeit és előkészítését, a 
háborúk tényleges lefolyását és következmé
nyeit. Alapvetően deduktív módszert alkal
maz, de konkrét példákkal (kiválasztott hadjá
ratokkal) is illusztrálja megállapításait. 

A könyv célját és szerkezetét ismertető 
bevezető után a szerző a három alfejezetre ta
golt első fejezetben röviden áttekinti a vá
lasztott korszak, a két évszázad főbb oszmán 
háborúit, amelyek általános vizsgálata tárgyát 
képezik. E részben előbb a nyugati (európai), 
majd a keleti (perzsiai) front háborúit vázolja, 
végül pedig a Porta Szent Liga elleni, XVII. 
század végi (1683-1699), jelentős területvesz
teséggel járó küzdelmét mutatja be. Rhoads 
Murphey e fejezetben és más fejezetekben is 
következetesen fellép bizonyos, az oszmán bi
rodalom háborúskodását és célkitűzéseit érin
tő általánosítások, axiómákká merevedett fel
tevések ellen. így például hangsúlyozza, hogy 
az oszmánok politikája és stratégiája időről 
időre változott, s hiba lenne világuralmi, vagy 
az iszlámot győzelemre vezérelni akaró cél
kitűzésekre redukálni terveiket. Ebben az ösz-
szefüggésben lényegében egyetértően hivat
kozik Perjés Géza „szulejmáni ajánlat" elmé
letére is, aki megkérdőjelezte azt a hipotézist, 
hogy a szultán kezdettől fogva Magyarország 
bekebelezésére törekedett volna. Mindenkép
pen helyes a szerző törekvése, hogy a meg
gyökeresedett tévhitek, vagy általánosítások 
kapcsán kételyeit, ellenvetéseit hangoztatja. 

FARE 1500-1700 

-, UCL Press, 1999. 278 o.) 

Meg kell azonban jegyeznem azt is, hogy ép
pen a könyv átfogó jellege miatt Murphey 
nem mélyedt el egyetlen nagyobb háború 
történetében sem, ismeretei ezért szükségsze
rűen hiányosak és időnként pontatlanok is. Ez 
egyébként abból is következik, hogy a szerző 
turkológusként kizárólag oszmán szempont
ból vizsgálja e háborúkat, a másik hadviselő 
fél aspektusából nem elemzi az oszmán had
seregre, hadviselésre vonatkozó adatokat. így 
elkerülhetetlenül egyoldalú képet kapunk, 
még akkor is, ha a szerző a választott témát 
minden általa fontosnak tartott részletében 
megvizsgálja. 

A munka második és harmadik fejezeté
ben a szerző az oszmán háborúskodás általá
nos előfeltételeit, „paramétereit" tekinti át. A 
második fejezetben öt alapvető korlátozó té
nyezőt állapít meg és vizsgál, amelyek meg
határozták az oszmán hadsereg lehetőségeit, 
teljesítőképességét. Ezeket a háborúk folya
matának elemzésekor is szem előtt tartja, s a 
későbbi fejezetekben is vizsgálja őket. A 
technológiai korlát kapcsán a szerző hangoz
tatja, hogy az Oszmán Birodalom e korszak
ban lépést tudott tartani ellenfeleivel. Nézete 
szerint a korabeli technológia még tökéletlen 
volt, ezért a lőfegyverek használatából egyik 
félnek sem származott számottevő előnye. 
Ennek kapcsán említi például az ágyúk kor
látozott lőtávolságát, a lőporgyártás és -
szállítás - a nedves időjárásból, vagy folyón 
való átkelés nehézségeiből stb. adódó - prob
lémáit, a várépítészet fejlődését. A következő 
akadályozó tényezőt, korlátot a költségek je
lentették. Ennek kapcsán a szerző helytállóan 
utal a zsoldos csapatok (főleg a janicsárok) 
létszámának növekedésére, valamint a tengeri 
hadviselés és a határvidéki várak építésének 
és fenntartásának jelentős kiadásaira. A har
madikként említett „fizikai és természeti aka
dályok" sorában a szerző elsősorban az időté
nyezőt említi. A hadjárati idő általában Hizir 
Iljász napjától (április 23.) Kászim napjáig 
(október 26.) tartott és ellátási okokból sem 
igen léphette túl a 180 napot (hat hónapot). A 
szerző rámutat arra, hogy a keleti (perzsa) 
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hadjáratok - nagyobb távolságra lévén a had
színtér - hosszabb ideig tartottak a nyugati 
(európai) hadjáratoknál és a menetnapok pi
henőnapokhoz viszonyított aránya is jóval 
magasabb volt. Murphey helytállóan hangsú
lyozza azt is, hogy a távolsági és egyéb föld
rajzi tényezők miatt a Porta érthető módon a 
balkáni és a Duna-menti háborúkat favorizál
ta. Utal arra, hogy az időjárási körülmények 
és a terepviszonyok (mocsaras területek, fo
lyókon való átkelések, pusztaságok stb.) is 
lassíthatták az oszmán csapatok haladásának 
ütemét. Negyedik gátló tényezőként a szerző 
a motivációs korlátokat említi. Ennek kapcsán 
cáfolja azt a kortárs forrásokban és a modern 
történetírásban egyaránt fellelhető nézetet, 
hogy az oszmán sikerek egyik forrása a kato
naság fanatizmusa, küldetéstudata lett volna. 
Ennek kapcsán a szerző utal a török had ve
gyes összetételére és ebből következően hete
rogén vallási tudatára. Az eszmei motiváció 
helyett inkább a rendszeres zsoldfizetés, a ju
talmazás és a zsákmány fontosságára mutat 
rá. Az ötödik korlátozó tényezőt Murphey az 
államhatalom korlátaiban keresi. Álláspontja 
szerint téves az elképzelés, hogy az állam ha
talma korlátlanul érvényesült volna az Osz
mán Birodalomban és az iszlám terület (dar 
ül-Islam) kiterjesztése lett volna a fő célkitű
zés. Rámutat a nagyvezíri posztért folytatott 
állandó portai harcra, amely időnként akadá
lyozta is a hadmüveleteket. A tartományok 
mozgolódásai, felkelései és a hadsereg vegyes 
etnikai összetétele is korlátozták az államha
talom érvényesülését. Egészében a szerző úgy 
véli, hogy a hadsereg egyáltalán nem volt az 
állam akaratának hatékony végrehajtója. 

A harmadik fejezetben Rhoads Murphey 
az oszmán haderő nagyságát és a katonai költ
ségeket elemzi. Hangsúlyozza azt, hogy kü
lönbséget kell tenni a teljes katonai kapacitás 
és az egy hadjáratban valóban részt vevő és 
bevethető csapatok között. Helytállóan mutat 
rá, hogy az állandó, javadalombirtokkal és 
zsolddal fizetett haderőn belül a gyalogság 
(janicsárok) és a lovasság (szpáhik) aránya 
általában 1:3 volt és csak kivételes esetben 
érhette el az 1:2 arányt. Ehhez hozzáfűzhet
jük, hogy még az 1:3 arányt is túl kedvezőnek 
minősíthetjük, ha nem csak a tartományi szpá-
hikkal, hanem a szerző által is említett zsol
dos, portai szpáhikkal is számolunk a hadjá
ratokban. Még rosszabb lehet az arány, ha a 
többnyire lovasságból álló irreguláris csapa

tokat is ide vesszük (pl. az akindzsikat és a 
tatárokat stb.). A szerző a tartományi szpáhi 
had létszámát (ide sorolva az általuk kiállított 
dzsebelüket is) Ayni-i Ali, Kocsi bég adatai 
és saját számításai alapján 90 000-106 000 
főre teszi. Úgy véli, hogy kisebb hadjáratok
ban maximálisan 50 000, a szultáni hadjára
tokban legfeljebb 80 000 szpáhi vehetett részt. 
A portai zsoldos csapatok létszámát is meg 
próbálja határozni Murphey. Adatai szerint a 
janicsárok létszáma a XVI. század első évti
zedeihez képest a XVII. századra jelentősen 
gyarapodott; számuk kb. 10 000 főről több 
mint 40 000-re emelkedett. A szerző ugyan
akkor hangsúlyozza, hogy az utóbbi esetben is 
legfeljebb 20-25 000 fő vett részt a nagy 
hadjáratokban, míg általánosságban ekkor is 
csak 10 000 fővel számolhatunk. A janicsárok 
létszámát bemutató adatsorokhoz hasonlóan 
igen értékes a zsoldos portai lovasság, a Porta 
szpáhijai (alti bölük = hat csapat) létszámának 
gyarapodását bemutató táblázat. Ebből kitű
nik, hogy a XVI. század eleji kb. 5 000 főről a 
XVI. század végére már 20 000 körülire, tehát 
közel négyszeresére emelkedett a portai lo
vasság létszáma. Rhoads Murphey óvatos 
konklúziója az, hogy kb. 50 000 timáros szpá-
hival (és dzsebelüvel), továbbá 20 000 szultá
ni zsoldossal, azaz 70 000 fővel számolhatunk 
tényleges haderőként a nagy XVII. századi 
oszmán hadjáratokban. A visszafogott becslés 
kapcsán a szerző azt is kifejti, hogy nem az 
általában feltételezett török létszámfölény je
lentette a sikerek zálogát, hanem a megfelelő 
adminisztrációs, szervezési háttér. 

Úgy vélem, Rhoads Murphey valamelyest 
alulbecsüli az oszmán hadsereg létszámát. Ez 
persze visszahatás lehet a túlságosan is nagy 
számokkal operáló korabeli források és a ké
sőbbi szakirodalom valóban túlzó adataival 
szemben. Problematikusnak érzem, hogy a 
szerző nem annyira a konkrét hadjáratokban 
ténylegesen részt vevő egyes seregrészek ki
mutatható létszámából következtet az átlagos 
és nagy hadjáratok sereglétszámára, hanem a 
timáros szpáhik kikövetkeztethető összlét
számának feltett arányához adja hozzá a por
tai zsoldos csapatok szintén modellált részét. 
Ráadásul úgy tűnik, hogy a portai had esetén 
inkább csak a janicsárokkal számol, s kevésbé 
a zsoldos lovassággal. Egyáltalán nem foglal
kozik a hadjáratokban szintén részt vett irre
guláris csapatok létszámával. így voltaképpen 
csak egy absztrakt, modell-jellegű hadjárat 
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maximalizált oszmán hadseregét kapjuk meg, s 
nem egy valóságos hadjárat valóságos seregét. 
Úgy vélem, Murphey maximálisnak vélt het
venezres hadát például az 1596-os mezőke
resztesi hadjáratában bizonyosan felülmúl
hatta a szultáni sereg; hiszen legalább 15-
20 000 janicsárral, közel annyi zsoldos lovas
sal, s legalább 60-70 000 szpáhival számol
hatunk, tehát kb. 100 000 fős reguláris haddal, 
amelyhez még 10-20 000-re tehető irreguláris 
had (krími tatárok stb.) társult. Mezőkeresz
tesnél tehát legalább kétszeres oszmán lét
számfölény lehetett a Habsburg-sereggel szem
ben, még ha Murphey, elsősorban ellátási 
okok miatt, kétli is azt. 

A katonai költségvetés vonatkozásában a 
szerző hangsúlyozza, hogy megtévesztő az a 
felfogás, amely szerint a XVI. században a 
kincstári bevételek jóval felülmúlták a kiadá
sokat, míg a XVII. században ez megfordult, s 
a deficit volt a jellemző. Murphey inkább a 
kontinuitást hangsúlyozza, hiszen úgy véli, 
hogy ha leszámítjuk a gazdag egyiptomi tar
tomány évente Isztambulba küldött bevételeit, 
(500-600 000 arany), a bevételek és kiadások 
közötti különbség csekély lehetett. Az ezüst 
akcse inflációja miatt a Porta a XVII. század
ban úgy próbálta a kiadásokat csökkenteni, 
hogy egyre inkább növelte a katonaság ellátá
sára szolgáló élelmiszeradót. A költségvetési 
egyensúly fenntartását célzó módszerek kö
zött említi a szerző, hogy a janicsárok létszá
mának növekedéséből származó kiadásokat 
úgy egyenlítették ki, hogy azzal párhuzamo
san csökkentették a portai, zsoldos szpáhik lét
számát és fizetését. 

Foglalkozik a védelmi kiadásokkal is, 
amelyek az oszmán birodalom határvidékének 
váraihoz kapcsolódtak. Példákkal világítja 
meg a várak karbantartásával, javításával, 
valamint a várak őrségeinek ellátásával, fize
tésével kapcsolatos költségeket. Kiemeli a 
magyarországi hódoltság szerepét e vonatko
zásban, hiszen annak költsége az egyiptomi 
adó közel felét tette ki. Külön tárgyalja a 
hadjáratokkal kapcsolatos kiadásokat, ame
lyeket különböző forrásokból fedeztek. Leg
jelentősebb az ún. belső kincstárból származó, 
e célra elkülönített „hadjárati pénz" (sefer 
filorisi) volt, amely a szultáni csapatok ellátá
sának és felszerelésének fedezését szolgálta. 
A valóban jelentős, több százezer aranyra rú
gó kiadások jelentős terhet jelentettek a költ
ségvetés számára. 

A negyedik fejezet az oszmán csapatok 
mozgásával, hadszíntérre vonulásával, s az 
utánpótlással foglalkozik. Az oszmán csapa
tok egy nap alatt, kb. 4-6 órás vonulásuk so
rán, az út- és időjárási körülményektől is füg
gően legfeljebb mintegy 22 km-t tehettek 
meg. A csapatok menetsebességét érintő szá
mítások kapcsán a szerző utal Perjés Géza 
kutatásaira is. Murphey két XVII. századi 
hadjárat (1638, 1663) haladását, menetsebes
ségét elemzi, s ezekkel illusztrálja azt, hogy 
az oszmán csapatok sokkal gyakrabban kény
szerültek megállásra, pihenőre, mint azt álta
lában feltételezni szokták. E kényszerű pihe
nők kapcsolatban álltak a kedvezőtlen időjá
rással (esőzések, viharok), a folyókon való 
gyakori átkelésekkel stb. A „holt idő" szerepe 
tehát igen nagy volt az oszmán hadjáratok 
esetében. A Murphey által gyakran példaként 
felhozott 1663. évi hadjárat kapcsán rámutat 
arra, hogy a drinápolyi elindulástól a Dráván 
való átkelésig 85 nap (39 menetnap és 46 nap 
pihenés), Esztergomig pedig újabb 34 nap (13 
menetnap és 21 nap pihenés) telt el. Összesen 
tehát 119 napot (kb. 4 hónapot) vett igénybe 
az Újvár elleni hadjáratra való felvonulás, 
melynek nagyobb része, 67 nap, „holt időnek" 
tekinthető; kisebb részében, 52 napon át vo
nult napi 3 ^ órát az oszmán had. Murphey e 
konkrét adatai igen hasznosak abban a vonat
kozásban, hogy alátámasztják a korabeli ha
dakozás idő- és térbeli korlátaival kapcsolatos 
nehézségeket, amelyeket a magyar történelmi 
irodalomban leginkább Perjés Géza hangsú
lyozott „akciórádiusz" elméletében. A szerző 
külön foglalkozik az utánpótlás (élelmezés, 
fegyverzet) szállításának problémáival: tár
gyalja a hátasállatok (tevék, ökrök, lovak stb.) 
szükséges számát, beszerzésük költségeit, az 
általuk szállított élelem mennyiségét stb. 
Számításaiból kitűnik, hogy gondos szerve
zést, nagy költségeket igényelt az utánpótlás 
biztosítása. 

Az ötödik fejezetet a csapatok élelmezé
sének szenteli a szerző. Rámutat arra, hogy az 
oszmán hadvezetés nagy erőfeszítést tett a 
katonák megfelelő élelmezésének biztosításá
ra, különösen az elit csapatok (janicsárok) el
látása volt kitűnő. Ezt gondos szervező mun
kával, az élelem felvásárlásával érték el, az 
esetleges felesleget pedig a hadjárat végén 
ugyanazon áron visszajuttatták a termelőknek. 
Az európai kortársak irigységgel vegyes elis
meréssel tekintettek az ellátás megszervezésé-



re. Murphey egyes hadjáratokból származó 
példákkal illusztrálja a katonaság szükségle
teit (gabonajuhhús stb.) és a fejadagok, kaló
riaszükséglet vonatkozásában is számításokat 
végez. Megemlékezik a hadjáratokon részt 
vevő iparosokról, kereskedőkről, s a sebor-
voslási teendőket is ellátó borbélyokról. Kü
lön tárgyalja a csapatok gabonaellátásával kap
csolatos horribilis költségeket és az eddigiek
ből is kitűnően kulcsfontosságúnak tekinti a 
logisztikát, amelynek szerinte nagyobb része 
volt a modern kor előtti hadviselésben, mint a 
taktikának. Úgy vélekedik, hogy „az oszmán 
katonai erő rejtett (s ezért alábecsült) dimen
zióját a katonai szervezés és a bürokratikus 
képesség alkotta". A szerzővel abban egyet
érthetünk, hogy az oszmán hadjáratok sike
reinek egyik fontos záloga, tényezője kétség
kívül az ellátás, az utánpótlás, a szállítás és 
mindezek anyagi alapjainak előteremtése volt. 
Úgy vélem azonban, hogy Murphey a logisz
tikához képest bizonyos fokig alábecsüli, le
értékeli a hadsereg fegyverzetével, taktikájá
val, vezetésével kapcsolatos tényezőt. 

A hatodik fejezet az oszmán katonai gya
korlatot vizsgálja. A szerző a korábbi fejeze
tekhez hasonlóan megkérdőjelezi azt az el
terjedt felfogást, hogy az általa vizsgált kor
szak végére a törökök technológiai téren le
maradtak volna Európától. Szerinte ez a törté
nészi nézet elfogult, egyoldalú narratív forrá
sokon alapszik. A „hadügyi forradalom" 
vonatkozásában Murphey álláspontja az, hogy 
1420-1440 között történtek fontos változások 
(lőpor használata a hadászatban), utána csak 
kisebb módosításokra került sor, s a fejlődés 
üteme a XVI-XVII. században lelassult. Mi
vel az oszmánok a XV. század első felében 
hamar átvették az új technológiát, a szerző 
véleménye szerint csak a XVIII. századtól, az 
európai háborúktól való távolmaradás után 
beszélhetünk arról, hogy a törökök a fejlődő 
európai technológiától elmaradtak. Azt is hang
súlyozza, hogy nincs igazi technológiai sza
kadék Európa fejlettebb és kevésbé fejlett te
rületei között. Murphey megközelítésével szem
ben utalnunk kell arra, hogy a történeti kutatás 
jelentős vonulata (pl. Geoffrey Parker), s ben
ne a magyar hadtörténeti kutatás (pl. Kelenik 
József, Domokos György) éppen a XVI-XVII. 
századra teszi a fontos változásokat hozó 
hadügyi forradalmat, átalakulást. Azt is meg 
kell említenünk, hogy Murphey a hadügyi for
radalom tényezői közül lényegében csak a tü

zérséggel, az ágyúkkal foglalkozik, a kézi lő
fegyvereket alig említi. A szerző nem tárgyal
ja a gyalogság megnövekedett szerepét, s e 
fegyvernemen belül a lőfegyveres csapatok 
arányának jelentős növekedését a pikások ro
vására. Ezt talán azzal magyarázhatjuk, hogy 
egyrészt negatívan ítéli meg a korabeli lő
fegyverek minőségét (az ágyúkat is ideértve), 
másrészt nem lát lényegi eltérést az oszmán és 
európai lőfegyverek minőségét illetően. Va
lójában már a tizenötéves háború időszakában 
kimutatható: maga az oszmán hadvezetés is 
érezte, hogy hátrányba került Habsburg ellen
felével szemben, mert kevesebb puskás gya
logossal rendelkezik. Még az oszmán győze
lemmel végződött mezőkeresztesi csatában és 
a háború más összecsapásaiban, ütközeteiben 
is tükröződik bizonyos európai technológiai 
fölény. Még inkább érvényesül ez a XVII. 
század végi, a török magyarországi kiűzését 
eredményező háborúban. A szerző e fejezet
ben két XVII. századi példával mutatja be az 
oszmán hadsereg működését: az egyik Bag
dad 1638. évi ostroma, a másik az 1664. évi 
magyarországi hadjárat. A szerző sajátos mó
don még példaként sem vizsgál egyetlen na
gyobb csatát sem, legfeljebb csak utal azokra, 
így az oszmán hadsereg működését egy keleti 
(iraki) várostrom, s egy nyugati (magyaror
szági), kisebb várvívásokat tartalmazó elem
zés illusztrálja Az utóbbi kapcsán kitér a 
Habsburg-csapatok hadműveleteire (Zrínyi 
téli hadjáratára is), továbbá bemutatja Köprü-
lü Ahmed seregének előrenyomulását, Új-Zrí
nyivár és több kisebb erőd bevételét. 

A hetedik fejezet motivációs és lelki (pszi
chológiai) szempontból vizsgálja az oszmán 
hadakozást. A szerző utal az oszmán hadat al
kotó különböző elemekre és az eltérő motivá
ciós lehetőségekre. A csapatok vezetését ille
tően hangsúlyozza, hogy még a szultáni had
járatok esetében is a fővezér (szerdár) volt a 
tényleges parancsnok, aki a katonákat büntet
hette és jutalmazhatta. A jutalmazás fontos, 
talán meghatározó része volt a motivációnak. 
Murphey példákkal igazolja, hogy a portai 
frakcióharcok és a csapatok közti ellentétek 
negatívan befolyásolhatták a hadműveletek 
kimenetelét. Álláspontja szerint a vallási mo
tiváció, a „hitetlenek elleni szent háború" 
(dzsihád) jelentősége fokozatosan csökkent, s 
a vizsgált korszakban a katonák szempontjá
ból aligha tekinthető motivációs tényezőnek. 
Ehelyett azt hangsúlyozza, hogy akárcsak a 
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keresztény vallású harcosoknál, az anyagi ha
szon, a zsákmány játszott igazán nagy szere
pet az oszmán katonák ösztönzésében. Ennek 
kapcsán tárgyalja a jutalmazás, az előléptetés 
jelentőségét. Kitér az oszmán hadsereg ösz-
szetartását erősítő szertartásokra, vallásos ri
tuálékra, szokásokra (pl. Mohamed próféta 
zászlajának elvitele hadjáratra, csatakiáltás, 
állandó dobolás csata közben stb.). 

A nyolcadik fejezetben a szerző a hadako
zás következményeit, hatását vizsgálja. Hang
súlyozza, hogy az elsősorban a korlátozott 
időtartamú várostromokkal jellemezhető XVI-
XVII. századi oszmán hadviselés kisebb ká
rokat okozott a gazdasági életben, mint a lő
fegyverek megjelenése előtti, jóval kiterjed
tebb és elhúzódó középkori jellegű há
borúskodás. Véleménye szerint még a török 
magyarországi kiűzését eredményező XVII. 
század végi háború is csak ideiglenes elnép
telenedéssel járt, utána az elmenekült lakos
ság visszatért, sőt új telepesek is megjelentek. 
Rhoads Murphey, Dávid Géza kutatásaira hi
vatkozva, nem ítéli meg negatívan az oszmán 
hódítás és háborúskodás demográfiai követ
kezményeit. 

A kilencedik fejezetben a szerző összegzi 
eredményeit. Álláspontja szerint túlzóak és 
egyszerűsítők azok az elterjedt nézetek, hogy 
az Oszmán Birodalom „hódító állam" lett 
volna, illetve hogy hadakozásának anyagi 
költségei (növekvő adók) és a katonáskodó 
elemek iránti szükséglete tönkretette volna a 
muszlim tartományokat, elsősorban Anatóliai. 

A szerző elemzi az adózási rendszer válto
zásait (avariz, dzsizje stb.): a Porta például tö
rekedett arra, hogy a háború által elpusztított, 
vagy újonnan meghódított területeken eny
hébb adókkal segítse az újjáépítést. Rhoads 
Murphey arra is utal, hogy a katonai toborzás 
a földművelő lakosság körében (szekbán és 
szaridzsa egységek) nem jelentett olyan ter
het, vagy nehézséget, mint feltételezik. 

A művet kronológiai, mértékegységeket és 
helyneveket tartalmazó függelékek zárják, to
vábbá említésre érdemes a fejezetenként írt, 
rendkívül alapos és részletes jegyzetappará
tus, valamint bibliográfia. 

Rhoads Murphey alapvetően fontos, ösz-
szefoglaló művet alkotott a XVI-XVII. száza
di Oszmán Birodalom hadügyeiről. A szerző 
kiváló ismerője a turkológiai szakirodalom
nak és forrásoknak, jegyzeteiből is kitűnően 
szép számmal használt kiadatlan könyvészeti 
és levéltári forrásokat is. A munka kiemelke
dően jól sikerült részei a hadakozás kor
látaival, az oszmán logisztikai rendszerrel 
foglalkozó fejezetek. Hiányolom ugyanakkor 
az oszmán hadszervezet, az egyes oszmán 
csapattípusok összefüggő, átfogó elemzését, 
amelyekre inkább csak utalások vannak az 
egyes fejezetekben. Hasonlóképpen proble
matikusnak érzem, hogy a szerző példáiban is 
csak a várostromokra koncentrál, a csaták lé
nyegében kimaradtak áttekintéséből. 

A munka átfogó jellegéből következik, 
hogy a szerző - néhány XVII. századi hadjá
rat kivételével - láthatólag kevésbé ismeri az 
egyes háborúk eseményeit, így néha semmit
mondó, sematikus, sőt esetenként hibás átte
kintéseket ad ezekről. Ez a helyzet például a 
tizenötéves háború esetében, amelyről helye
sen állítja, hogy helyi csatározásokból nőtt ki, 
viszont helytelenül véli azt, hogy csak az 
1594. évi győri és 1596. évi egri hadjárat je
lentett igazi nagy hadjáratot. Időnként a szer
ző terminológiája is megkérdőjelezhető, hi
szen míg egyfelől okkal hangoztatja az osz
mán megnevezés helyességét, addig dekla
ráltan elveti azt a másik oldalon, s nem a 
Habsburg vagy esetleg a császári megjelölést 
használja, hanem általában az „osztrák" ter
minust. 

Ugyanilyen furcsa anakronizmus Murphey 
részéről, hogy jóllehet tisztában van a kora
beli politikai realitásokkal, sőt alapvetően a 
magyar helyneveket és neveket is jól írja, mé
gis többször is használja a mára utaló „Szlo
vákia" megnevezést például az 1663-as hadjá
rat kapcsán, egy alkalommal pedig teljesen 
helytelenül Moldvát említi az 1660-as váradi 
ostrom kapcsán. 

Tévedései ellenére Rhoads Murphey műve 
magas színvonalú, élvezetes, olvasmányos 
stílusú munka. 

Tóth Sándor László 
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TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ 

A MEZÖKERESZTESI CSAL 

(Belvedere Méridionale 

A XVI-XVII. század fordulóján Európa 
figyelme a magyarországi végeken folyó Habs
burg-török háborúra irányult. A pápai állam, 
egyes itáliai fejedelemségek (Mantova, Firen
ze, Milánó), a spanyol király és a Német-
Római Birodalom pénzügyi és katonai segít
séget nyújtottak II. Rudolf császár és magyar 
király országainak a kereszténység ősellensé
gével szemben vívott harcához. Nagy harci ta
pasztalatokkal rendelkező zsoldosok ezrei 
(vallonok, franciák, lotaringiaiak, németek, 
skótok, spanyolok, olaszok), valamint a kor
szak kiemelkedő tudású hadvezérei (Karl von 
Mansfeld, Adolf von Schwarzenberg, Giorgio 
Basta, Philip Emmanuel Mercoeur) érkeztek a 
kontinens nyugati feléből a küzdelem külön
böző hadszíntereire. Az ezen időszakban ki
bontakozott információs forradalomnak kö
szönhetően különböző röplapokból és hírleve
lekből már nem csupán az udvari körök, ha
nem a széles tömegek is értesültek a magyar
országi harcok eseményeiről. Európai jelentő
sége ellenére azonban a magyar hadtörténeti 
irodalom adós maradt a tizenötéves, vagy 
hosszú török háború történetét feldolgozó 
összefoglaló müvei. Erre a feladatra az immár 
két évtizede ezt a témát kutató és több rész
témát ez idő alatt feldolgozó Tóth Sándor 
László történész, a Szegedi Egyetem tanszék
vezető docense vállalkozott. 

A mű három nagyobb, egymástól markán
san elválasztható egységre bomlik: a háború 
előzményei, okai, a kor háborúinak jellemzői 
(I-IV. fejezet); a háború története a magyaror
szági, horvátországi és erdélyi hadszíntéren 
1593 és 1604 között (V-IX. fejezet); a Bocs
kai-felkelés és a zsitvatoroki béke megkötésé
nek rövid bemutatása (X. fejezet). 

Az első fejezet az Oszmán Birodalomnak 
és vazallusainak (az Erdélyi Fejedelemség, 
Moldva, a Havasalföld és a Krími Kánság), 
valamint a Habsburg országoknak és tartomá
nyoknak és a Magyar Királyságnak a hosszú 
háború előtti állapotát vázolja fel. 

A második nagy témaegység a korszak kül
politikájáról ad összegzést. A rövid általános 
bevezetőt követően a szerző nyugatról kelet 

ÉS A TIZENÖTÉVES HÁBORÚ 
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felé haladva mutatja be ezen időszakot: a spa
nyol királyok az Angol és a Francia Királyság
gal, valamint az Egyesült Németalföldi Tarto
mányokkal egyidejűleg vívott háborúik miatt 
nem tudtak megfelelő segítséget nyújtani oszt
rák rokonaiknak. A Német-Római Birodalom, 
a Pápai Állam és egyes észak-itáliai fejedelem
ségek erejükhöz mérten igyekeztek támogatni a 
törökkel háborúzó II. Rudolfot, Észak- és Ke
let-Európa államait (Lengyelországot, Svédor
szágot, Dániát, Oroszországot) viszont saját 
belső problémáik, illetve a stratégiai fontosságú 
Baltikum megszerzéséért vívott háborúk kötöt
ték le. A perzsa Szafavida-dinasztia a tizen
ötéves háború idején háborút tervezett az Osz
mán Birodalom ellen, kihasználandó annak le
kötöttségét. Abbasz sah azonban csak 1603-
ban indította meg csapatait Nyugat felé, így 
nem lehetett Prága segítségére. 

A harmadik fejezet a háború kitörésének 
okait veszi górcső alá. A perzsa háború lezáru
lása után (1590. március) a Porta egy nyugati 
háború megindítását fontolgatta. Isztambulban 
a keresztény hatalmak diplomatái 1590 táján 
úgy vélték, hogy a szultán II. Fülöp spanyol ki
rály állama ellen kezdeményez tengeri háborút. 
A másik lehetséges ellenfél a mind bel-, mind 
külpolitikailag kényes szituációba került Len
gyel Királyság lehetett volna. A szultán kör
nyezetében azonban egy Prága elleni háború 
lehetősége is felmerült. 

Három évi bizonytalanság, kivárás és portai 
frakciók közötti küzdelmek után III. Murád, 
engedve a „ruméliai" vagy „nyugati lobbi" be
folyásának, 1593 nyarán - Dervis vagy Telli 
Haszán boszniai beglerbég sziszeki vereségére 
(1593. július 22.) és az elmaradt ajándékra hi
vatkozva - haderejét a magyarországi had
színtér felé irányította. 

A negyedik témakör a háborúzó felek kato
nai jellemzőit elemzi. A szerző elemzését nem 
csupán a keresztény és oszmán végvárrendszer 
kiépítettségére és a mezei csapatok hatékony 
működésének lehetőségeire, illetve a hadsere
gek felépítésére és harcászatára korlátozza, ha
nem röviden felvázolja a háború logisztikai 
hátterét (élelmezés, pénzügyi alapok). 
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Az ötödik fejezet a háború első szakaszát, 
az 1593. júliusától Eger török megszállásáig 
tartó úgynevezett „szináni háborút" tárgyalja. 
Az első háborús évben a harcoló felek sikerei 
kiegyenlítették egymást, azonban 1594 egyér
telműen az oszmánok sikerét hozta (Mátyás 
főherceg sikertelenül ostromolta Esztergomot, 
Szinán nagyvezír viszont elfoglalta a Bécs vé
delmét szolgáló Győrt és vereséget mért a Szi
getközben táborozó császári-királyi seregre). A 
következő évben megfordult a hadiszerencse: a 
Habsburg-erdélyi koalíció mind a magyaror
szági (Esztergom sikeres ostroma), mind pedig 
a havasalföldi hadszíntéren győzelmet aratott 
(gyurgyevói csata). 1596-ban a nagyvezír és a 
portai zsoldosok nyomásának engedve a szul
tán személyesen vezetett hadat Magyarország
ra, s közel egy hónapos ostrom után csapatai 
elfoglalták Egert. 

A szerző - mint ahogyan a címben is ígéri 
- részletesebben foglalkozik a tizenötéves há
ború legnagyobb ütközetével, a mezőkeresz
tesi csatával. A hatodik témaegység bemutatja 
a két sereg erőviszonyait, útját a harcmezőre, 
illetve a négy napon át tartó ádáz küzdelem 
eseményeit. Tóth Sándor László külön rész
fejezetet szentel a csata értékelésének illetve 
következményeinek. 

A mezőkeresztesi csatát követő időszak 
történetét, a Bocskai-felkelésig, a hetedik és 
nyolcadik fejezet dolgozza fel. A háborúzó 
felek hadászati céljai szükségszerűen átala
kultak: a nagy hadjáratokat felváltották az 
egy-egy stratégiai jelentőségű vár elfoglalásá
ra tett kísérletek. A császári-királyi csapatok 
visszahódították Győrt és a védelmére rendelt 
várakat, időszakosan Székesfehérvárt is, illet
ve háromszor tettek kísérletet Buda elfoglalá
sára. Az oszmán seregek pedig Kanizsát száll-

A millennium évében jelent meg az 1596-
os mezőkeresztesi csatát feldolgozó monográ
fia a Szerző kiadásában, Mezőkeresztes nagy
község önkormányzatának támogatásával. A 
kötet tisztelgés a több mint négy évszázados 

ták meg és megkísérelték Esztergom vissza
foglalását. A háború ezen időszakában a há
borúban végsőkig kimerült felek tárgyaláso
kat kezdtek a békekötés feltételéről is. 

A szerző külön fejezetet (IX.) szentel Er
dély 1597 és 1604 közötti történetének. A 
személyes ambícióktól vezetett ifjú fejedelem 
- Báthori Zsigmond - leszámolva saját ellen
zékével - II. Rudolf császár és király oldalán 
szállt harcba az Oszmán Birodalommal. A 
mezőkeresztesi csatavesztést követően azon
ban, felismerve Prága gyengeségét, megpró
bálta államát kivezetni a háború örvényéből, 
sikertelenül. Második lemondásával kezdetét 
vette Erdély kálváriája, melyet többszöri visz-
szatérése még inkább súlyosbított. A támoga
tására, vagy éppen ellene fellépő fejedelmek 
(Báthori András, Vitéz Mihály, Székely Mó
zes) uralkodása is kérészéletűnek bizonyult, s a 
Bocskai-felkelés kezdetén úgy tűnt, hogy Er
délyt biztosan uralja a Habsburg-ház. 

Az utolsó témaegység átfogó képet fest a 
háború záró szakaszáról. A Bocskai-felkelést 
az oszmánok a stratégiai fontosságú Eszter
gom visszavételére használták ki, s a bécsi 
béke után a két, végsőkig kimerült háborúzó 
fél a Zsitva folyó torkolatánál felvert sátrak
ban, elhúzódó tárgyalások után békét kötött 
egymással 1606. november 11 -én. 

Tóth Sándor László a korszakról eddig ké
szült feldolgozásokat, korábbi kutatásainak 
eredményeit, valamint kiadott és kiadatlan le
véltári forrásokat felhasználva igyekszik ké
pet adni a tizenötéves háború történetéről. A 
mű kiindulópontot jelent a háború mindeddig 
kevéssé ismert részleteinek feltárásához és 
nagy segítséget nyújthat a kor históriájának 
felsőfokú oktatásához is. 

Bagi Zoltán Péter 

események előtt, melynek jelentősége csak a 
mohácsi vereségéhez mérhető. 

A fenti mondatok elolvasása után a rutinos 
olvasó gondolataiban suttogni kezd a kisör-
dög: ismét egy jubileumi kiadvány, felkért és 

LENART SÁNDOR 

„ŐSZI KÖDBEN MÚLÓ REMÉNYEK' 

(A Szerző kiadása, Mezőkeresztes, 2000. 241 o.) 
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motivált történész, az események száraz, könyv
ízű összefoglalása. Ne hallgassunk rá! - ennél 
sokkal érdekesebb a történet. Lénáit Sándor 
Mezőkeresztesen született, ahol a nagy török
kori csata több mint történelmi esemény. Ott 
él az emberek hétköznapjaiban, választ ad a 
földből kiforduló csontokra, a környék furcsa 
helyneveire. A gyerekek janicsárokat apríta
nak fakardjaikkal és a történelemórán a török
kor összefonódik a sarjadozó lokálpatriotiz
mussal. 

Lénárt Sándor nem történész, gondolatait 
nem történettudományi műhely levegője ér
lelte. Nem helytörténész, ki lelkesen kutatja 
szűkebb hazája történetét, hanem hivatásos 
katona, aki végigjárta a honvédségi ranglétrát 
a katonai főiskolától a nemzetvédelmi egye
temig. A könyv története valószínűleg akkor 
kezdődött, amikor elhatározta, hogy valami
lyen emléket keres a csatából. Egy ilyen je
lentős összecsapás nem marad nyom nélkül, 
csakhogy rozsdaette kardokat, ágyúgolyókat 
nem lehet csak úgy általában keresni. A „Me
zőkeresztes környékén" túl nagyvonalú hely
meghatározás ahhoz, hogy a friss szántásban a 
harc emlékeit megtaláljuk. Először a könyvé
szeti forrásokban keresett támpontot, de rá 
kellett döbbennie, hogy azok szerzői vajmi 
kevés helyismerettel rendelkeztek, inkább a 
korabeli forrásokra hagyatkozva írták le az 
eseményeket. Hála a levéltárosok és filológu
sok munkájának, ezek magyar fordítása ren
delkezésre állt, tehát magától értetődő volt, 
hogy a szemtanúk leírásaiban kell támponto
kat keresni. Persze mindez csak akkor nyer 
értelmet, ha a támpontokat sikerül azonosítani 
a terepen. Ennek első lépése a térképészeti 
anyag összegyűjtése. A különböző korokban 
készült térképek, a légifelvételek adataival ki
egészítve, lehetőséget adnak a terület évszáza
dos változásainak rekonstruálására. A csatáról 
készült korabeli metszetek szintén fontos in
formációkat jelentenek, ha képesek vagyunk 
azokat értelmezni. 

Lénárt Sándor őrnagy csak egy kicsit akart 
utána nézni annak, hogy hol volt a csata és 
egyszer csak azon vette észre magát, hogy ko
rábban nem vizsgált kérdésekre keres választ. 
Bár nem történész, katonaként rendelkezik 
azokkal a harcászati és térinformatikai ismere
tekkel, melyek - alapos helyismeretével kiegé
szülve - a hiteles válasz biztosítékát jelentették. 

A források adatait vizsgálva felismerte, 
hogy a viszonylag jellegtelen terepen a leg

markánsabb támpontokat a patakok és a tele
pülések templomai jelentik, melyek egyaránt 
megjelennek az írott és a képi forrásokban. 
Azok pontos azonosítása érdekében rekonst
ruálni kellett a terület XVI. század végi tele
pülésszerkezetét és vízrajzát. A templomok és 
patakok azonosításával eljutott a „tánciskolák 
nevezetes kályhájához," ismét kezébe vehette 
a szemtanúk leírásait, hogy a terepen körbe
nézve azt lássa, amit az események résztvevői 
1596-ban. Kezdődhetett a csata eseményeinek 
rekonstruálása. Hatalmas élmény volt ráis
merni a leírásokban megőrzött helyekre, átél
ni, ahogy megelevenedik a csata. 

Eddigi kutatásaim során érlelődött bennem 
a gondolat, melynek megfogalmazására és 
papírra vetésére Lénárt Sándor könyve ad al
kalmat. Úgy gondolom, hogy a hadtörténelmi 
kutatásokon belül a csaták, ütközetek, össze
csapások kutatása sajátos területet képvisel. A 
hadügy változásai viszonylag jól követhető 
folyamatok, azonban az összecsapások során 
a hadseregeket általánosan jellemző objektív 
tényezők csak részben érvényesülnek, hiszen 
más objektív tényezők (a terep, az időjárás, a 
fényviszonyok stb.) mellett a szubjektív té
nyezők szintén fontos szerepet játszanak (a 
hadvezér és parancsnokok személyisége, a 
katonák mentalitása stb.). Ahhoz hogy egy 
összecsapást megvizsgáljunk és hitelesen ér
tékeljünk, a hatást gyakorló tényezőket a le
hető legnagyobb mértékben rekonstruálni 
kell. Széles körű adatgyűjtő és elemző munkát 
igénylő folyamat ez, melyet célszerű volna 
csatakutatásnak nevezni. 

A csatakutatás során a kutató a katonai te
vékenységre hatást gyakorló körülmények 
mind teljesebb feltárásával, minél tökélete
sebb eseményrekonstrukcióra törekedve vá
zolja egy összecsapás lefolyását és ezzel le
hetővé teszi annak objektív értékelését. 

A csatakutatás során a hadtörténelmi ku
tatásokat kiegészítik a történeti földrajz, a tör
téneti meteorológia, a csillagászat módszerei 
és eredményei. Fontos információkat szol
gáltat a csata- és hadszíntérkutatás - hadtörté
nelmi vagy katonai régészet - , mely a terepen 
található nyomokat kutatja fel és ezzel bizo
nyítja vagy cáfolja az elméleti alapvetéseket. 

Lénárt Sándor munkáját a csatakutatás is
kolapéldájának tekinthetjük, azzal a kitétellel, 
hogy hiányoznak a csata- és hadszíntérkutatás 
eredményei, azonban a könyv megadja azokat 
a támpontokat melyek alapján el lehetne kez-
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déni a terepkutatásokat. Úgy gondolom, ez 
utóbbinak alapvető követelménynek kellene 
lenni egy csatát feldolgozó tanulmánnyal szem
ben. Arra kell törekednünk, hogy képesek le
gyünk elhelyezni az eseményeket a valós kör
nyezetben. 

A könyvet olvasmányos stílus és logikus 
gondolatmenet jellemzi. Jól alkalmazza a ka
tonai szaknyelv kifejezéseit, azonban elkövet 
egy hatalmas hibát: a csata és az ütközet nem 
szinonim szavak! A Damó László főszerkesz
tésében 1985-ben megjelent Katonai Lexikon 
szerint: „A XIX. század közepéig csatának 
nevezték a hadviselő felek főerőinek korláto
zott térségben kibontakozott, nagyméretű és 
gyors lefolyású, rendszerint a háború kime
netele szempontjából döntő jelentőségű fegy
veres összecsapásait. Az első világháborúig 
terjedő időszakban, a tömeghadseregek meg
jelenésével egyidőben már nem csak korláto
zott térségben tevékenykedtek a haderők, így 
megjelent egy újabb fogalom: az ütközet. 
Kezdetben a csata szinonimájaként használ
ták, de mindkettő a hadműveleteket jelölte. 
Idővel a modern katonai terminológiában csa
tának a hadműveleti csoportosítások adott 
hadszíntéren tevékenykedő erőinek egyidejű, 
vagy egymást követő hadműveleteit nevez
zük, melyek egy adott hadászati cél elérése 
érdekében folytatnak. Ezzel szemben az ütkö-

Nem akármilyen kötet jutott el hozzánk a 
későközépkori magyar koronázó városból. A 
Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériuma és Külügyminisztériuma, a 
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériu
ma és a Neukirchener Mission jóvoltából egy 
mindeddig lappangó, rendkívül jelentős forrás-
együttes megismerésére nyílik mód. 

A fő érdem azonban egy lankadatlan szor
galmú budapesti tudósé. S. Varga Katalin, aki 
eredetileg egy latin nyelvű másolat közreadá
sának előkészítésére kapott megbízást, nem 

zet, egy hadművelet során lezajló összecsa
pás. A modern értelmezés szerint a csata 
hadműveleteket, a hadművelet pedig ütköze
teket foglal magába. [...] A XIX. század kö
zepe előtti időszak hadtörténelmi eseményei
vel kapcsolatban [...] csatának a háború kime
netelét meghatározó, főerőkkel vívott döntő 
összecsapásokat, ütközetnek pedig seregré
szek között vívott, a háború kimenetele szem
pontjából nem döntő harcokat nevezzük." 

A Szerző a könyv első részében történeti 
szakirodalomra támaszkodva felvázolja a 
tizenötéves háború időszakát, a mezőkeresz
tesi csata előzményeit. Arra törekszik, hogy 
az olvasó átlagos történelmi ismeretekkel is 
képes legyen értelmezni az eseményeket. A 
szövegbe illesztett képek nem csak színesítik 
a leírtakat, hanem kiegészítő ismereteket is 
közölnek. Önálló fejezetben elemzi a csata 
helyszínének kérdését, majd a források és a 
terepbejárás adataira támaszkodva részletesen 
rekonstruálja a csata eseményeit. Végül is
merteti a csatával kapcsolatos vitatott kérdé
seket és a csatatér sorsát az események után. 
A szövegértést jól szerkesztett kislexikon, 
színes vázlatok és ábrák segítik. Az érdeklő
dőket részletes irodalomjegyzék segíti a to
vábbi kutatásokban. 

Négyesi Lajos 

elégedett meg ezzel. Igazi kutatóként nem 
nyugodott bele, hogy pusztán egy, már hosz-
szabb ideje ismert másolattal dolgozzék, ha
nem hazai és külföldi levéltárakban addig ke
reste az eredeti jegyzőkönyvet, amíg azt az 
Esztergomi Prímasi Levéltárban, máig megté
vesztő cím és név alatt, a XVIII. század végén 
az akkori régi egyházi iratok gyűjteményébe 
besorolva, az „acta religionaria" között fel 
nem lelte. Ezt követően egyszemélyes vállal
kozásként a 74 kettős folio terjedelmű latin 
szöveget átültette magyar nyelvre, elkészítette 

S. VARGA KATALIN (KIAD.) 

VITETNEK í TÉLŐSZÉKRE ... 

Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve 

(Kall ig ram, Pozsony, 2002. 344 o.) 



a csatlakozó személyi és a beidézett protes
táns lelkészek működési helyére vonatkozó 
adattárat, továbbá a tudományos publikációk 
esetében oly kívánatos mutatókat, megírta a 
bevezető tanulmányt és megszerkesztette a 
párhuzamos, példamutatóan jegyzetelt biling-
vis kiadást. 

Még ezzel sem elégedett meg, illusztráció
ként nem csak az eredeti jegyzőkönyv szöveg 
részleteit használta fel, hanem az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában elfekvő 
egyik korabeli peregrinációs emlékkönyv te
matikus tollrajz-sorozatát és az egyes rajzok
hoz csatlakozóan korabeli emlékirat-írók vá
logatott vonatkozó szövegeit is. Mindebből az 
elítéltek további sorsa elevenedik meg képben 
és írásban: a fogságra vettetés, a vasra vert és 
összeláncolt foglyok elhurcoltatása az Adriá
hoz, a Buccari nyomorúságos börtönében való 
időzés, a gályarabságra ítéltek Pescarába ha-
józtatása és Nápolyig vezető további viszon
tagságos menete, az ottani börtönélet és a ki
kötőbeli kényszermunka, a kegyetlen bánás
mód, a számos halált okozó kínzások és végül 
az életben maradottak kiszabadulása a német
alföldi flotta főparancsnokának jóvoltából. 

Az így megszületett könyvészeti ritkaság 
nem csak a gyűjtők érdeklődését keltheti fel, 
nem csak a széles érdeklődő közönség fi
gyelmére tarthat igényt, hanem főleg a szak
embereknek nyújt elengedhetetlen segítséget, 
hogy ennek, a legmagasabb követelmények
nek is eleget tevő forrásközlésnek a révén 
immár teljes valóságában ismerjék meg a 
protestáns lelkészek és prédikátorok ellen le
folytatott felségárulási per történeti hátterét, 
előtörténetét és főleg lefolyását. Ez nem csu
pán az egyház- és köztörténet kutatóinak lehet 
fontos, hanem a hadtörténet művelőinek isme
retei is számos szempontból és főleg számos 
történelmi személyiség vonatkozásában gaz
dagodnak. Ezért érezzük indokoltnak, hogy e 
hasábokon is felhívjuk a figyelmet S. Varga 
Katalin művére. Ezt teszi egyébként a kiad
ványt záró szlovák, angol, német és holland 
nyelvű rövid összefoglalás is. 

A recenzió műfajának korlátait erősen 
szétfeszítené, ha tartalmi ismertetést kíván
nánk adni. E helyett inkább azokra a hang
súlyokra szeretnénk felhívni a figyelmet, ame
lyeket a közreadó helyezett el bevezető ta
nulmányában, illetve a szöveggondozás során 
keletkezett jegyzeteiben. Már mondanivalója 
elején hangsúlyoz egy figyelemreméltó kö

rülményt. Azt ugyanis, hogy az egykori kor
társak között nagy feltűnést keltő és az euró
pai közvéleményt még évtizedekig foglalkoz
tató perrel kapcsolatosan csak a börtönbünte
tést követően gályarabnak eladott magyar pro
testáns lelkészekre figyeltek fel, és reájuk is 
csak akkor, amikor Michael de Ruyter német
alföldi tengernagy kiszabadította őket. Ugyan
akkor az 1673/74-ben indított hazaárulási és 
felségsértési perben a pozsonyi rendkívüli ki
rályi delegált bíróság ítélete nagy számú más 
protestáns lelkészre vonatkozóan is súlyos kö
vetkezménnyel járt. A nyílt ellenreformáció
ban gyökerező protestánsüldözés során még a 
börtönbüntetést nem szenvedettek közül is 
sokaknak el kellett hagyniuk gyülekezetüket, 
sőt önkéntes száműzetésbe kényszerültek. 

Ez a korábbi évek Habsburg-ellenes moz
golódásainak fontos motívumát is jelentette, 
jelentősége magyar szempontból kezdettől or
szágos hatásúvá vált. E tekintetben rendkívül 
jelentős, hogy S. Varga Katalin felhívja a fi
gyelmet az 1664-72 közti évek neves szerep
lőinek a perbefogottakhoz fűződő személyi 
kapcsolataira. Hadtörténészek számára is fi
gyelemre méltóan bizonyítja, mennyire a po
litikai szabadság egyik sarkalatos kérdése volt 
a per mögött meghúzódó, a vallásszabadságra 
irányuló követelés, és hogy mily mértékben 
vezetett az a kurucnak nevezett fegyveres 
küzdelmekhez. Az 1673-ban kezdődött prédi
kátorper folytatásának tekintett 1674-es eljá
rás vádpontjai is szokásosan istenkáromlással 
kezdődnek ugyan, de lázadással, lázadásra 
való buzdítással, a felkelőkkel való kapcso
lattartással, sőt törökösséggel, idegen hatal
makhoz fordulással folytatódnak, ahogyan a 
közreadó a bevezető tanulmány egyik záró
gondolataként erőteljesen kiemeli. 

Valóban, már I. Lipót 1674. január 6-án 
Bécsben kelt, Szelepcsényi György esztergo
mi érsekhez, „törvényszéki helytartóhoz" in
tézett leirata „zendülés kezdeményezőinek, 
cinkosainak" nevezi a kezdetben perbe fogott 
24, az újonnan nevesített 112, és végül össze
sen még további 407 protestáns (helvét és 
ágostai vallású) lelkészt, akik ellen „lázongó 
és rebellis cselekedetek miatt" kell „rendkí
vüli törvényszéki eljárást" lefolytatni. A ki
rályi ügyész ennek megfelelően a vasraverten 
előállított 122 vádlott és a távollévő továbbiak 
esetében a bujdosók által 1671-1673 közt 
végrehajtott támadásokat idézte fel, amelyek, 
ahogyan S. Varga Katalin is utal rá, valóban 
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tartalmaztak vallásháborús momentumokat is. 
A csatlakozó „törökösségi" vád a közreadó 
szerint egyenesen Wesselényi Ferenc nádor
nak az 1663-as török szövetségi ajánlatra adott 
válaszáig nyúlik vissza. A külföldi hatalmak
kal, a francia királlyal és az európai protestáns 
uralkodókkal, így a brandenburgi választófe
jedelemmel való kapcsolatfelvétel vádját Vit-
nyédi István 1669-ben kelt két levelére, illetve 
névtelen levélfogalmazványokra, végül Kovász-
nai Péter erdélyi református püspöknek a kü
lországi lutheránus és kálvinista egyházakhoz 
intézett 167l-es, hosszú panaszlevelére ala
pozta a bíróság. 

Ezeknek - a jegyzőkönyvhöz csatolt - for
rásoknak kellett volna bizonyítaniuk a pro
testánsok 1670-től kezdődő lazítását, e helyett 
azonban a késői utókornak szolgálnak fontos 
adalékokkal abban a tekintetben, hogy meny
nyire egybefonódott a politikai és a vallási 
szabadság kérdése. A védekező protestáns lel
készek is szükségesnek érezték az előbb em
lítettekre vonatkozó vádak tagadását, mond
ván, hogy „a vi szál y keltésre és lázadásra nem 
izgattak," „a zavargásokról ... semmit sem 
tudtak", végül „nem álltak levelezésben kül
honi nemzetekkel, s azoktól segítséget nem 
könyörögtek." 

A jegyzőkönyvben tartalmilag idézett, külön
böző káptalanok előtt tett, összesen 469 tanú
vallomásból még az a döbbenetes kép is egy
értelművé válik, hogy a háromfelé szakított 
magyarság részei mily eleven kapcsolatban 
állottak egymással, és ebben milyen segítsé
get jelentett az egybefogottan „evangélikus
nak" nevezett kálvinista és lutheránus vallás
felekezetek határokon átnyúló egységes ma
gyar élete és a választott egyházi vezetők te-

A történelmi források tanulmányozása 
bármely korszakkal foglalkozó, a történetírás 
bármely irányzatát művelő szakember számá
ra elengedhetetlen. A bécsi Kriegsarchiv (Ha
dilevéltár) immáron 200 esztendeje gyűjti és 

vékenysége. Másként megfogalmazva, meg
elevenedik a Habsburg-abszolutizmussal szem
beni magyar ellenállás, amely a katolikus bé
csi udvar és a döntő többségében protestánssá 
lett magyar nép között vallási színezetet nyert 
ugyan, de alapvetően politikai tartalmú volt. 

Fenti állításunkat alátámasztja, hogy S. Var
ga Katalin egyrészt a függelékben alfabetikus 
rendben közreadja a perbefogott 543 közül 
név szerint ismert 500 protestáns lelkész ada
tait, majd a működési helyükként ismert 531 
helységet is. Eszerint a Pozsonyba megidé
zettek valóban a királyi Magyarország egész 
területén tevékenykedtek, a nyugati határ 
menti Lévárdtól az északi határ menti Csácán 
és Travosnyán át a keleti határ menti Szin-
náig, valamint az oszmán közigazgatási ha
tárvonalhoz közeli Szatmártól Poroszlón, 
Pásztón, Rétságon, Lóton, Radványon, Gyerme-
lyen és Öskün át Csajágig, zömük azonban 
mégis az adott években oszmán hódoltság alá 
került további területeken, a Tokaj - Divény -
Szentbenedek - Románfalva - Guta - Komá
rom - Győr - Sárvár - Körmend vonaltól dél-
re-keletre eső településeken lelkészkedett. 

Ez a feltárás rendkívül jelentős hadtörté
neti szempontból is: a bujdosó és kuruc moz
galmak számos vonatkozásában új adalékok
kal szolgál. A fentiekben felvillantott 
ismeretanyag és számos, ezúttal említés nél
kül maradt részismeret alapján a recenzens 
ismételten az e kutatási területen tevékenykedők 
figyelmébe ajánlja ezt az esztétikai élvezetet is 
nyújtó, alapvető fontosságú kötetet, hangsú
lyozva egyúttal, hogy a mozgalmas XVII. szá
zadi magyar múlt iránt érdeklődők hasznos 
olvasmányául is szolgálhat. 

Zachar József 

őrzi a múlt egy-egy szeletére vonatkozó irato
kat. E levéltárban 1926 óta folyamatosan több 
fős magyar levéltári delegáció is működik, 
raktáraiban tekintélyes mennyiségű, a magyar 
hadtörténelemre vonatkozó iratanyag lelhető 

QUELLEN ZUR MILITARGESCHICHTE 
200 JAHRE KRIEGSARCHIV 

Herausgegeben von der Generaldirektion 

(Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Band 49. Studien Verlag, 
Innsbruck - Wien - München - Bozen, 2001. 540 o.) 
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fel. A Kriegsarchiv a régebbi korok történé
seit a középkortól 1918-ig kutató magyaror
szági történészek, hadtörténészek egyik ked
venc zarándokhelye. 

Az Osztrák Állami Levéltár kiadásában 
1947 óta rendszeresen, éves gyakorisággal 
megjelenő „Mitteilungen" színvonalas és is
mert periodika. A bécsi Hadilevéltár fennállá
sának 200 éves évfordulója szolgált alapul a 
legutóbbi, immáron 49. szám megjelenéséhez. 

A szerkesztők a Kriegsarchiv történetére, és 
általában a hadtörténelem forrásaira, azok ku
tathatóságára és elérhetőségére vonatkozó ta
nulmányokat gyűjtöttek egybe a vaskosra sike
redett tanulmánykötetben, de más cél is ve
zérelte őket. Nevezetesen az, hogy ráirányítsák 
a figyelmet a Kriegsarchiv egykori munkatár
sainak, vezetőinek tevékenységére (ezzel is 
tisztelegve a múltban szakmai és erkölcsi elis
merést szerzett elődök emléke előtt), valamint, 
hogy minél többen ismerjék meg a Hadilevéltá
rat, illetve a többi, hasonló rendeltetésű intéz
ményt, amelyekben az elmúlt évszázadok 
hadtörténetét megelevenítő okmányokat őriz
nek. A neves szerzők között üdvözölhetjük az 
Osztrák Állami Levéltár és a szervezetszerűen 
alája tartozó Hadilevéltár számos tudományos 
munkatársát, levéltárosát, könyvtárosát, vala
mint több külföldi levéltáros kollégát, akik egy, 
vagy akár több történelmi korszak avatott szak
értőjének számítanak. 

A mű sok, szám szerint összesen 29 ta
nulmányt tartalmaz, a legtöbbjük a bécsi, il
letve ausztriai, továbbá az egykori Habsburg
monarchia utódállamainak katonai vonatkozá
sú levéltári iratanyagait, egyes konkrét álla
gait, fondjait tekinti át részletesen. 

A kötetet számos korabeli, kevésbé ismert, 
a Hadilevéltár történetéről, épületeiről, veze
tőiről, mindennapi életéről készült metszet, 
illetőleg fénykép, valamint ritka iratokat és a 
legkülönfélébb forrástípusokat bemutató fotó 
teszi színesebbé. 

Úgy vélem, elegendő, ha a továbbiakban 
csupán röviden utalok a kötetben szereplő ta
nulmányok szűkebb témájára, hiszen nem le
het célom azok részletes tartalmi ismertetése, 
ám ahol szükséges, kisebb kiegészítéseket fű
zök hozzájuk. 

A Kriegsarchiv jelenlegi igazgatója, 
Christoph Tepperberg köszönetnyilvánítása 
és az Osztrák Állami Levéltár főigazgatója, 
Lorenz Mikoletzky köszöntője után Otto 
Friedrich Winter és Rainer Egger - mindket

ten a Hadilevéltár korábbi igazgatói- beve
zetője következik. 

Az első tanulmányban Rainer Egger a Kriegs
archiv első világháború kezdetétől a második 
világégés végéig tartó történetét eleveníti fel 
hi vataltörténeti megközelítésben. 

Erich Hillbrand (aki szintén a Kriegs
archiv korábbi igazgatója volt) a Hadilevéltár 
1945-től napjainkig tartó történetével és szer
vezeti átalakulásával ismerteti meg az olvasót. 

Christoph Tepperberg 1649-től, az állandó 
Habsburg hadsereg felállításától 1938-ig kö
veti nyomon a katonai anyakönyvezés, lelki
gondozás változásait Ausztria haderejében. 

Kari Taferner írásában a Hadilevéltárban 
található, 1633-1938 közötti katonai anya
könyveket sorolja fel áttekintő táblázatokba 
foglalva. 

Renate Domnanich a Kriegsarchiv katonai 
anyakönyveinek és más állagainak a genealó
giai kutatások forrásaiként történő hasznosítá
sáról írt tanulmányt. 

Rudolf Ganser a bécsi Hadilevéltár 1823-
1918 között vezetett tiszti minősítési lapjairól, 
azok tartalmáról írott rövid tanulmánya is 
igen hasznos információkkal szolgál az olvasó 
számára. 

Peter Broucek a Kriegsarchiv kéziratgyűj
teményének történetét vázolja fel tanulmá
nyában, melynek végén a hadtörténeti memo
árok összefoglaló táblázata található. 

Wolfgang Kuderna az 1919-1922 között 
Wolfgang Heller ezredes vezetésével műkö
dött, az első világháborús kitüntetési javasla
tok utólagos elintézésére alakult bizottság 
munkáját összegzi tanulmányában, amelynek 
végén összefoglaló időrendi táblázatot közöl a 
bizottság megtartott üléseiről. 

KarlRossa Bécs 1848-1855 közötti polgá
ri és katonai kormányzóságának történetét és 
az erre vonatkozó, a Kriegsarchivban fellel
hető állagot választotta írása témájául. 

Peter Jung a császári és királyi haditenge
részet tényleges és vélt, 1918 után elszenve
dett iratveszteségének számbavételére vállal
kozott, egyben felvázolja a haditengerészeti 
archívum rövid történetét is. 

Robert Rill a katonai térképészet kezdetei
ről, nevezetesen a Habsburg koronatartomá
nyokban, Cseh- és Morvaországban II. József 
uralkodása alatt 1764-67 között végbement 
katonai felmérésének forrásairól írt tanulmányt. 

Otto Kellner a Hadilevéltár Alfons von 
Weiss-Starkenfels féle képgyűjteményének tör-
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ténetéről és mai állapotáról készített tanul
mányt, melynek végén részletesen felsorolja 
annak témák szerinti belső tagolódását. 

Adolf Gaisbauer a Kriegsarchiv könyvtá
rának történetét foglalja össze, megemlítve a 
jelenlegi könyvállomány téma szerinti meg
oszlását. 

Gerhard Artl a Staatsarchiven belül léte
ző, az osztrák köztársaság levéltárában fellel
hető, az ország két világháború közötti hon
védelmére és a német Wehrmacht történetére 
vonatkozó forrásokat mutatja be. 

Rudolf Jeŕábek az osztrák köztársaság le
véltárának civil fondjaiban található katonai 
és hadtörténeti forrásokat tekinti át. 

Michael Hochedlinger a bécsi Haus-, Hof-
und Staatsarchivban található hadtörténeti vo
natkozású forrásanyagot veszi számba. 

Christian Sapper a bécsi Finanz- und Hof-
kammerarchivban fellelhető hadtörténeti vo
natkozású aktákról ad bővebb áttekintést. 

Gerald Theimer a Staatsarchiven belül lét
rehozott Allgemeine Verwaltungsarchivban -
nevezetesen az egyes minisztériumok anya
gaiban - található hadtörténeti forrásokat so
rolja fel írásában. 

Bernhard Demel Ot a német lovagrend 
bécsi központi archívumában a XV-XX. szá
zadból fennmaradt katonai vonatkozású irat
anyagokat mutatja be és összesíti jelzetekkel 
együtt egy táblázatban. 

Friederike Hillbrand-Grill a bécsi városi 
és tartományi levéltárban lévő, a XV-XX. 
századból származó hadtörténeti vonatkozású 
forrásokat összegzi munkájában. 

Oskar Dohle a salzburgi tartományi le
véltárban található hadtörténeti forrásokat te-

A szerző 1982-ben ugyanilyen címen, ugya
nennél a kiadónál már megjelentetett egy köte
tet. Az azonban csak 192 oldal terjedelmű. Erre 
való tekintettel az újabb - Javított, bővített" -
munka teljesen más könyv, kiadásváltozat. 

Napjainkban is világszerte igen kurrens 
téma a nemzetközi egyenruha- és felszerelés-

szi vizsgálódása tárgyává az 1945-ös eszten
dővel bezárólag. 

Werner Köfler a tiroli tartományi levéltár 
militaria-anyagait sorolja fel időrendben, a 
XIII. századtól a második világháború végéig. 

Wolfgang Weber a vorarlbergi tartományi 
levéltárban található hadtörténeti forrástípu
sokat elemzi és veszi sorra. 

Hubert Gasser a Bozenben és Trientben 
lévő olasz állami levéltárak katonai vonatko
zású iratanyagát ismerteti meg az olvasóval, 
felsorolva azok típusait. 

Pierpaolo Dorsi a trieszti olasz állami le
véltárban fellelhető császári (és) királyi kato
nai iratokról írt tanulmányt, amelyeknek szá
mos típusáról tesz említést. 

Bonhardt Attila igen részletes tanulmá
nyában a budapesti Hadtörténelmi Levéltár
ban őrzött teljes katonai iratanyag áttekintésé
re vállalkozott táblázatos formában, a XVI. 
századtól az első világháború végéig. 

Alena Jirásková a prágai katonai levéltár 
XVIII-XX. századi császári (és) királyi kato
nai iratanyagát tekinti át. 

Silvia Čordášová a császári és királyi had
sereg irathagyatékát ismerteti meg az olvasó
val, amely az 1994 óta fennálló nagyszombati 
szlovák hadtörténeti levéltárban található. 

Jerzy Gaul a lengyel levéltárakban fenn
maradt XVIII-XX. századi császári (és) kirá
lyi katonai iratok számbavételét végzi el, táb
lázatokban foglalva össze mondanivalóját. 

A kötetet mindenekelőtt a levéltáros és a 
történész kollégák figyelmébe ajánlom, de min
denki haszonnal forgathatja hivataltörténeti is
meretei bővítésére, kiegészítésére. 

Ballá Tibor 

történeti (militaria) irodalomban a Harmadik 
Birodalom időszaka. Ezen belül a recenzióban 
bemutatott, réteg kutatási téma monografikus 
színezetű bemutatása sem tekinthető különle
gességnek. Bár a magyar olvasók számára a 
kötet témája túlságosan is periférikusnak tűn
het, csak utalok arra, hogy csak erről a rész-

ANGOLIA R. JOHN 
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kérdésről az elmúlt két évtizedben különböző 
szerzők több műve is megjelent angol-, fran
cia-, illetve német nyelven (sőt volt olyan is 
közöttük, amit többször is kiadtak). 

Angolia mintegy 20 (hasonló) „rétegmű" 
illusztris szerzője - egyesek több kiadásban is 
napvilágot láttak - , bizonyos kötetek az angol 
nyelvű kiadás után németül is megjelentek. A 
téma minden esetben a Harmadik Birodalom 
egyenruha-, felszerelés-története, falerisztiká-
ja-, fegyvertörténete, hadtörténete. E művek 
világszerte közkézen forognak. 

Az R. James Bender Publishing pedig (már 
évtizedek óta) az egyenruha-történeti (felsze
relés-történeti) falerisztikai, inszigniológiai és 
hadtörténeti irodalom egyik legismertebb 
(szak)könyvkiadója. Az általa eddig publikált 
kötetek túlnyomó része a Harmadik Biroda
lom témaköreit mutatta be. 

A szerző (a teljesség igényével) igyekezett 
összegezni mindazt, ami a korabeli német 
csatok vonatkozásában egyáltalán elérhető, 
bemutatható volt. Nagyszámú amerikai- és 
nyugati gyűjtemény anyagát használta. 

így részletes bemutatást kap a hadsereg, a 
haditengerészet, a légierő (a légisport-szer
vezetek), a politikai vezetők, az SA, az SS, a 
NSSK (Nationalsozialistisches Kraftfahr-Korps), 
az NSFK ( Nationalsozialistisches Fliegerkorps) 
csat-anyaga. Részletesen ismerteti az egyes if
júsági szervezetek, mozgalmak Deutsches Jung
volk (DJ), Hitlerjugend (HJ), Bund Deutscher 
Mädel (BDM), Studentenbund tagjai által vi
selt csatokat is. 

Ezen túlmenően a munkaszervezetek (a 
Freiwilliger Arbeitsdienst - FAD -, Reichs
arbeitsdienst - RAD -, a Todt szervezet, a 
Technische Nothilfe anyaga is tanulmányoz
ható. A Birodalmi Légoltalmi Szövetség (Reichs-
luftschutzbund - RL) vonatkozásait is tár
gyalja a szerző. 

Sajátos részlet a különböző katonai vete
ránszervezetek csatjainak bemutatása (Der 
Stahlhelm, Front Heil, Scharnhortsbund, Wehr
wolf, Jungdeutschen Orden, Kolonialkrieger
bund - sőt a szociáldemokrata jellegű Eiserne 
Front, illetve a kommunista Kamfbund Rot-
front csatjai is bemutatásra kerülnek.) Meg
jegyzendő azonban, hogy ez a rész nem igazán 
illik bele a Harmadik Birodalom tematikájába, 
e szervezetek ugyanis döntően a Weimari Né
metország időszakában tevékenykedtek. 

Külön részben tárgyalja a szerző a német 
belügyi szervek, testületek (így a rendőrség, 

csendőrség) anyagát. Érdekes részlet a témán 
belül az igazságügyi- és büntetés-végrehajtási 
testületek által viselt egyenruhák csat/öv-
vonatkozásainak bemutatása. 

Külön témát képeznek a Vámőrség, a Bi
rodalmi Posta, a Birodalmi Vasút (Reichs
bahn), a Német Vöröskereszt (Deutsches 
Rotes Kreuz), az erdészek, a diplomaták, tiszt
viselők egyenruháihoz viselt csatok, övek. 

Az adott korban is viseltek hagyományos 
csatokat, ilyenek pl. a bányász-csatok, de 
egyes ipari, kereskedelmi ágakban tevékeny
kedő személyek is viseltek sajátos csatokat, 
öveket. Tanulmányozhatunk sport-vonatko
zású példányokat is. 

A szerző eddig még nem azonosított dara
bokat, másolatokat, hamisítványokat, sőt fan
táziadarabokat is bemutat (ilyen pl. az SS ma
gasabb vezetői övcsat „mintapéldánya"). 

A könyvben tehát igen részletes, gazdag 
áttekintést kapunk a hitleri Németország (il
letve esetenként az azt megelőző időszakok) 
öv- és csathasználatáról. Megjegyzendő, hogy 
1933 után közel 100 egyenruhás szervezet, 
mozgalom működött, tehát van mit bemutatni, 
annál is inkább, mert azok valamelyikében 
(sokszor többen is) lényegében valamennyi 
állampolgár közreműködött. Ez az anyagcso
port egyébként gyakran szimbólumokkal, he
raldikai motívumokkal ékesített, de vannak 
egyszerű darabok is. 

A kötet témáját rendkívül gazdag képanyag 
teszi szemléletessé. A bemutatott darabok 
esetében az előlapokon túl gyakran kerülnek 
bemutatásra a hátlapok is. A hátlapokat be
mutató fényképek azonban sokszor túl sötétek 
lettek, így az előállítókra vonatkozó jelzések 
nem, vagy csak nagyon nehezen olvashatók: a 
darabok meghatározásánál (legalábbis ami a 
hátlapokat illeti) a mű kevéssé használható. 

Nagy tömegben közöl a kötet különböző -
korabeli - fényképfelvételeket, leginkább olya
nokat, amelyeken különböző „egyenruhások" 
is láthatók. Ezek tanulmányozása során a „né-
zelődők" sok érdekességre bukkanhatnak. A 
képek jelentős része a csatokkal, övekkel kap
csolatosan azonban csak áttételesen tekinthető 
forrásnak, mert pl. túlságosan kicsi a felvéte
len a részlet, elmosódott stb. 

A mű egyik része színes felvételeket tar
talmaz 66 csatról övrészlettel, 13 csatról, il
letve 2 korabeli színes „viselési" képet közöl. 

Megjegyzendő, hogy bár a korábbi kia
dásváltozathoz képest jelentősen nőtt a be-
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mutatott darabok szama, illetve a „viselési" 
fényképek köre, maga a közölt - történelmi -
tényanyag alig változott. 

A recenzens kénytelen utalni arra, hogy 
sajnos, közlésre kerültek hamisítványok és 
másolatok is (vonatkozó utalás nélkül). 

A szerző egyes megállapításai nem he
lyén valóak, így pl. a 15. oldalon arról ír, hogy 
nem létezik korabeli hivatalos jegyzék sem az 
övcsat-előállítókról (Koppelsclosshersteller), 
sem az egyenruházati kiegészítőket gyártókról 
(Uniform-Effektenhersteller). A valóság ezzel 
szemben az, hogy a Reiszeugmeisterei (RZM) 
a gyártók adatait már 1935-ben közzétette, s a 
későbbiekben is rendszeresen publikálásra ke
rültek a változások. A kötetben közölt előál
lító-listán szereplő cégek nem csak 1935-től, 
hanem (sokszor) már sokkal korábban is sze
repeltek e vonatkozásban. 

A 183. oldalon látható SA „Wehrmanschaft" 
alumínium övcsat rendszeresítési dátumaként a 
szerző, tévesen, az 1943-as évet adja meg. Az 
igazság az, hogy az alumínium övcsatok előállí
tását (akkorra már) letiltották. A képen közölt 
csatot 1939-ben rendszeresítették. 

A szerző a 366. oldalon azt állítja, hogy a 
Stahlhelm Bunddal kapcsolatosan eddig nem 
kerültek elő öv-, illetve csat-rendszeresítési 
előírások. Ez sem felel meg a valóságnak. A 
372-373. oldalakon bemutatott (kiterjesztett 
szárnyú, koronás, karmaiban pajzsot tartó sas
sal ékesített) Stahlhelm-övcsatról pedig azt 
írja, hogy „valószínűleg utolsó típusról" van 
szó. Ezzel szemben a képen egy korai, 1926-
ban bevezetett típus látható. 

Mindezek ellenére a kötetet haszonnal 
forgathatják a téma iránt érdeklődő olvasók és 
a gyűjtők. 

Pandula Attila 



KRONIKA 

HAUSNER GÁBOR 

AZ EGRI VÁR DIADALA 1552 

X. végvári konferencia az egri vár védelmének 450. évfordulója alkalmából, 
Eger, 2002. április 23-24. 

Éppen húsz éve, 1982-ben indult útjára az a 
végvári konferenciasorozat, amely mára a ha
zai történettudomány egyik legrangosabb mű
helyévé vált. A Heves Megyei Múzeumi Szer
vezet Dobó István Vármúzeuma rendezésében 
kétévente hol Egerben, hol a közeli, festői 
szépségű Noszvajon sorra kerülő konferenciá
kon a végvárak történetével és társadalmával 
foglalkozó szakmák képviselői: történészek, 
régészek, művészet- és irodalomtörténészek, 
muzeológusok gyűlnek össze, hogy egyetemes 
beágyazottságban, interdiszciplináris módsze
rekkel vizsgálják az oszmán hódítók ellen ki
épített XVI-XVII. századi magyar végvári 
rendszer egy-egy lényeges vonatkozását. Az 
elmúlt két évtized során új kutató generációk 
nőttek fel itt, s a kutatás irányát megváltoztató 
jelentős eredmények születtek olyan témákban, 
mint például a végvárak ellátása, a végvárak és 
a környezet, a végvárak és a régiók kapcsolata, 
a hírszerzés és hírközlés kérdései stb., javarészt 
annak köszönhetően, hogy itt minden ülésszak 
végén maguk a jelenlévők határozzák meg -
nem egyszer élénk vitát követően - az elkövet
kezendő tanácskozás tematikáját, kétéves fel
készülési időt biztosítva így a kutatóknak. Nem 
történt ez másként az idei, jubileumi konferen
cia esetében sem, amelynek tárgykörét és hely
színét még 2000 őszén Noszvajon, a De la 
Motte-kastélyban jelölték ki az akkori tanács
kozáson részt vevők. 

Az egri szerveződésű végvári műhely 
2002. évi eszmecseréjének témájául kézen
fekvően kínálkozott az egri vár védelmének, 
Dobóék Európa-szerte ünnepelt diadalának 
450. évfordulója, ami a végvári életmód vizs
gálatával egészült ki. A kétnapos tanácskozás 
helyszíne ezúttal - stílszerűen - Eger, az egri 
városháza díszterme volt. 

Április 23-án került sor a várvédelem 450. 
évfordulójának tiszteletére tartott emlékülés

re, amelyet a házigazda Dobó István Vármú
zeum nevében dr. Peiercsák Tivadar megyei 
múzeumigazgató nyitott meg. Petercsák meg
nyitójában röviden felidézte a konferenciaso
rozat történetét, felelevenítette az elmúlt húsz 
év során megvitatott témákat, kiemelve, hogy 
az itt elhangzott előadások a Studia 
Agriensia-sorozat köteteiben megjelenve idő
közben beépültek a hazai történettudományi 
összefoglalásokba. Őt követően Soós Tamás, 
a Heves megyei Közgyűlés elnöke köszön
tötte a jelenlévőket. Gratulált az eddigi mű
helymunka eredményeihez, majd az évfordu
lóhoz kapcsolódó egri programokról és 
kulturális rendezvényekről szólt, köztük az 
ország egyik leglátogatottabb múzeuma, a 
Dobó István Vármúzeum új állandó kiállításá
ról, amely szintén erre az esztendőre készült 
el. Végül színvonalas tanácskozást és kelle
mes egri időzést kívánva átadta a szót az ülés
szak elnöki tisztét ellátó R. Várkonyi Ágnes 
professzorasszonynak, s egyben felkérte a be
vezető előadás megtartására. 

R. Várkonyi Ágnes (ELTE BTK), a konfe
renciasorozat egyik alapítója húsz éve meg
határozója a hazai végvári kutatásoknak. 
„1552: a Respublica Christiana Magyaror
szágon" című, tőle megszokott nagy ívű elő
adásában 1552 európai visszhangjának, majd 
XVII. századi feledésbe merülésének okairól, 
az egri ostrom nemzetközi jelentőségéről be
szélt. 1552-ben a korábbi keresztény közös
ségtudat már felbomlóban volt, a földrészt a 
vallási, hatalmi megosztottság jellemezte. A 
nemzeti államok kezdődő kialakulásának és a 
kibontakozó üzleti érdekek térnyerésének 
egyaránt gátat szabott az Oszmán Birodalom 
európai jelenléte. Ebben a helyzetben Eger si
keres védelme a formálódó új közös egyete
mes érdek: az oszmán hatalom legyőzésének 
kifejezőjévé, különleges jelentőségű ese-
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mennyé vált. A XVI. század nagy várakozása, 
az oszmánok legyőzése azonban csak a kö
vetkező század végére valósult meg, addigra 
viszont Eger védelme kiesett az emlékezetből. 
Dobó és a várvédők nevét Magyarországon 
majd csak a reformkor nagyjai: a költő Vö
rösmarty, Teleki József, az MTA elnöke, a 
történész Salamon Ferenc fedezték fel újra, 
ám a XIX. századi romantikus történetírás 
túlzásai és a későbbi sematikus ábrázolások 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 1552, tá
gabb értelemben pedig a magyar végvárrend
szer egészének jelentősége napjainkra teljesen 
elsikkadt az egyetemes történelemkönyvekből. 

Az ostrom historiográfiáját áttekintve R. 
Várkonyi Ágnes előadása befejező részében 
új megközelítési módot vázolt fel, amelynek 
segítségével a 450 évvel ezelőtti események 
visszailleszthetők az európai történelem, a ko
raújkori európai folyamatok koordinátái közé. 
Gazdag dokumentációjából csak két elemet 
emelünk ki: 1552-ben Eger hiúsította meg a 
vissza-visszatérő török célt: Lengyelország el
érését, s az egri várvédelem sikere és a nyomá
ban támadt várakozás szerepet kapott még az 
1556. évi német-római császárválasztáson is. 

A bevezető előadást rövid ebédszünet után 
Fodor Pál (az MTA Történettudományi Inté
zet tudományos főmunkatársa) és Dávid Géza 
(az ELTE BTK Török Filológiai Tanszék pro
fesszora) „Az Oszmán Birodalom 1552-ben" 
című közösen írt és előadott referátuma kö
vette. Az ismert turkológusok egy több mint 
1000 oldalas török forrás, a 959. mohamedán 
évben (155 l-l552-ben) a szultáni tanács elé 
vitt katonai és igazgatási ügyek darabjait és az 
azokkal kapcsolatos kimenő parancsokat rög
zítő ún. mühime defter alapján mutatták be az 
Oszmán Birodalom 1552. évi külső és belső 
helyzetét, háborúit. Előadásuk megdöntötte 
azt a tévhitet, miszerint a Porta kerülte az egy 
időben több fronton való hadakozást, mivel 
1552-ben csak keleten négy hadszíntéren vi
selt háborút, s ugyanakkor Magyarországon 
és a Földközi-tengeren is a Mediterráneum 
fölötti uralomért. A magyarországi hadjáratra 
az Erdély körüli problémák miatt került sor, s 
a forrás szerint eredetileg I. Szulejmán sze
mélyesen kívánta azt vezetni, de a keleten fel
lángoló harcok terve megváltoztatására kény
szerítették. A hadjárat célja Erdély biztosítsa, 
Ferdinándtól való leválasztása volt. A hadi
terv a tartomány két irányból történő megtá
madásával számolt, amit a horvátországi vég

várvonal elleni támadás egészített ki, a 
Habsburg-erők lekötése céljából. Az 1552-ben 
Magyarországon operáló oszmán haderő lét
száma maximum 50 000 főt számlált a 
mühime defter tanúsága szerint, ami a biro
dalom más területeken folytatott háborúinak 
ismeretében érthető. A hatalmas hadipotenci
álnak ez a korábbi oszmán gyakorlattól (az 
összes erőforrás egy célpontra összpontosítá
sától) eltérő megosztása, az egyszerre sok 
irányban folytatott háborúskodás az 1580-as 
évek végére katonai és anyagi csődhöz veze
tett, nem véletlen hogy ehhez az időszakhoz, 
Rüsztem pasa nagyvezír nevéhez köthető a 
korrupció kezdete az Oszmán Birodalomban. 
Az 1552-es év tehát Dávid Géza és Fodor Pál 
szerint oszmán szempontból is kulcsfontossá
gú, emblematikus esztendő: a magyarországi 
sikerek (Temesvár, Lippa elfoglalása, a má
sodik török vilajet megszervezése stb.) ellené
re innen számítható az oszmán politika zsák
utcába kerülése. Igen jellemző, hogy az egri 
kudarcról a szultán nem értesült, a defterben 
legalábbis egy szó sem esik róla... 

Ezt követően került sor Kelenik József 
hadtörténész, a Hadtörténelmi Levéltár bécsi 
delegátusa előadására, aki az 1552. évi várost
rom egyik kulcsfontosságú haditechnikai esz
közét, a tüzes szerszámok szerepét és hatásfo
kát mutatta be korabeli hadikönyvek és 
kéziratok alapján. Eme égő, robbanó és kom
binált hatású szerkezetek legfőbb erénye nagy 
tömegben is könnyű és gyors elkészíthetősé-
gükben és pusztító hatásukban rejlett. Kelenik 
részletesen beszélt a védelem során bevetett 
tüzes szerszámok fajtáiról (tüzes golyó, tüzes 
labda, kispuska, tüzes csupor, tüzes furkó, tü
zes koszorú stb.), hatásuk mechanizmusáról, 
elkészítésükről. Előadása nyomán világossá 
vált, hogy a török rohamoszlopok 1552-ben 
miért nem jutottak föl Eger falaira. 

A hadtörténeti megközelítés után Kenye
res István levéltáros, Budapest Főváros Le
véltárának osztályvezetője az egri vár és vár
birtok igazgatását tekintette át 1548-tól, a vár 
királyi kézre kerülésétől 1596-os elestéig. A 
várbirtok és az azt irányító tisztségviselők 
biztosították az egri végvári katonaság zsold
ját, végső soron a várvédelem anyagi alapjait. 
Egerben az 1570-es években már állandóan 
mintegy 1000 fő szolgált, akiknek a zsoldja 
78 000 rajnai forintot tett ki. Ezt három for
rásból fedezték: a váruradalmak (a kezdeti 23 
birtok az 1580 körüli időkben már 50 fölé 
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nőtt) jövedelmeiből, a várhoz tartozó rendkí
vüli jövedelmekből, végül az egri egyházme
gye dézsmájából. A várbirtokok és jövedel
mek kezelését 1563-ig kettős: püspöki és 
kamarai, ezt követően kizárólag kamarai tiszt
ségviselők végezték. A püspöki tisztségvise
lőket a főkapitány mellé nevezték ki, s a két 
funkció élesen elhatárolódott. Dobó István 
ugyan egy személyben volt „castellanus et 
provisor", várnagy és udvarbíró, de udvarbí
róként kizárólag Oláh Miklós püspöktől (a 
váruradalom birtokosától) függött. A királyi 
érdekeket ekkor az ellenőr (contrascriba) kép
viselte, aki ellenőrizte az udvarbírót és kezelte 
az állami jövedelmeket. Az udvarbíró beosz
tottja volt a számvevő, valamint a vártól tá
volabbi birtokok, az ún. officiolátusok igaz
gatásában szerepet játszó officiálisok. 1563-at 
követően nem alakult ki egységes gyakorlat: 
Mágóchy Gáspár főkapitány például nem ka
pott hatáskört a birtokigazgatásban, de utód
ját, Ungnád Dávidot a várjövedelmek kezelé
sével is megbízták. 

Az előadások sorát Domokos György a 
Hadtörténeti Intézet tudományos kutatója 
folytatta, aki „Az egri vár számítógépes re
konstrukciójának tapasztalatai (1552, 1568, 
1572)" címmel számolt be arról a munkáról, 
amelynek eredménye (a bejárható, 3 dimenzi
ós számítógépes modell) a Dobó István Vár
múzeum megújult állandó kiállításának egyik 
fő attrakciója. A rekonstrukció terve a négy 
évvel ezelőtti noszvaji konferencián merült 
föl. Megvalósítása során számos nehézséggel 
(mint például az írott és képi források hiánya, 
a korabeli terepviszonyok átalakulása, a vár 
eredeti falmagasságának és vastagságának 
megváltozása) kellett szembenézni. A kivetí
tővel illusztrált előadás mindenkit meggyőz
hetett az ilyen jellegű rekonstrukciós model
lek jelentőségéről és hasznáról, valamint a 
várnak arról a sajátosságáról, hogy hegynek 
fel védekezik, ami egyedülállóvá teszi Euró
pában. 

Domokos György előadásához szorosan 
kapcsolódott Berecz Mátyás, a Dobó István 
Vármúzeum történész munkatársának „Az eg
ri vár 1552. évi ostroma. Tinódi Sebestyén 
históriás éneke, mint az egri vár építéstörté
netének információs bázisa" című záró refe
rátuma. Az egri vár építéstörténetének ugya
nis Tinódi szövege a legkorábbi átfogó írásos 
emléke, s így természetesen ez volt a rekonst
rukció alappillére is. Berecz számba vette a 

111 sornyi leírás jellemzőit és hiányosságait, 
és más forrásokkal összevetve rámutatott 
azokra a helyekre, amelyek az építéstörténet 
szempontjából figyelmet érdemelnek. 

Az egri vár védelmének 450. évfordulója 
alkalmából tartott emlékülés ezzel véget ért, 
de a végvári konferencia másnap, április 24-
én Czigány István hadtörténész, a Hadtörté
neti Intézet igazgatóhelyettese elnökletével 
„Az élet a végvárban" tematika megtárgyalá
sával folytatódott. 

Mindjárt az első előadó maga az elnök 
volt, aki „Életmódváltás a XVII. század köze
pétől" címmel foglalta össze a katonai élet
mód-életforma társadalmi vetületéről végzett 
kiterjedt kutatásait, nevezetesen a portyázó, 
könnyűlovas harcmodorhoz szokott végvári 
katonaság rendi és központosított regulari-
zálási kísérleteit (Zrínyi Miklós reformtervei, 
az 1672-es redukció) és az ezzel járó élet
módbeli változásokat. A sajátos életmódú és 
mentalitású, a finanszírozási gondok miatt 
kényszerűen a mezőgazdasági művelésbe is 
bekapcsolódott magyar végvári katonaság élet
módváltására azonban végül is csak a XVIII. 
században került sor, azt követően, hogy az 
egykori végváriak jelentős fegyveres tömegei 
véreztek ki a Rákóczi-szabadságharc küzdel
meiben, és az oszmán hatalom kiszorulása 
nyomán maga a végvári rendszer is átalakult. 

Ezt követően hangzott el Sarusi Kiss Béla 
levéltáros, Budapest Főváros Levéltárának 
munkatársa „Katonai infrastruktúra a végvá
rakban" című előadása. Sarusi Kiss egyetlen 
konkrét példán, a közepes méretű és jelentő
ségű Murány példáján keresztül mutatta be a 
végvári infrastruktúra elemeit: a fegyver
készletet, az ágyúöntő műhely és hadszertár 
tevékenységét, a katonaságot és a várhoz kap
csolódó tarisznyavárakat. 

A magas hegyen fekvő murányi várat ki
rályi kézre kerülése után erősítették meg és 
szerelték fel, s 1551-től ágyúöntő műhelyt és 
hadszertárat is létesítettek falai között, amely
ből más várakat is elláttak. Alkalmanként még 
Egerbe is küldtek innen fegyvereket. Ez a tü
zérségi központ szerepe azonban később, a 
kedvezőbb fekvésű Kassa előtérbe kerülésé
vel megszűnt. Murány a szállítási nehézségek 
miatt nem vett részt a mozgó seregek élelem
mel való ellátásában, s feltehetően épp nehéz 
megközelíthetősége, fekvése miatt veszítette el 
jelentőségét, mivel kicsiny (papíron 100 fó kö
rüli, a valóságban alig 50 fos) őrsége nem tudta 
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akadályozni a török portyákat és ellenőrizni a 
várhegy alatti utakat. 

Sarusi Kiss Béla előadása után - mintegy 
illusztrálandó mindazt, amit a végvári konfe
renciák interdiszciplináris jellegéről beveze
tőnkben írtunk - egy irodalomtörténész, Bitskey 
István, a Debreceni Tudományegyetem pro
fesszora kapott szót. „Végvár és kultúra" 
címmel megtartott előadásában Eger példáján 
mutatta be, hogyan fogadta be ez a szervezet a 
reneszánsz kultúra elemeit, a humanista mű
veltséget (példaként említve a Balassi-test
véreket: Bálintot és Ferencet, Bocskai kan
cellárját, Káthay Mihályt, avagy az ugyancsak 
Egerben szolgált lengyel költőt: Adam Cha-
rowskit stb.), a reformáció eszméit. Egerben a 
katolikus, humanista műveltségű főpapok éle
sen szemben álltak a kevés kivétellel a pro
testáns kultúra patrónusainak számító várka
pitányokkal, akik közül kiemelést érdemel a 
helvét irányzatú jeles protestáns prédikátort, 
Méliusz Juhász Pétert támogató Mágóchy 
Gáspár és a vizsolyi biblia, valamint a Balas-
si-epicédium létrejöttében fontos szerepet ját
szott Rákóczi Zsigmond személye. Nekik is 
köszönhető, hogy Egert az 1550-es években 
az erdélyihez hasonlatos felekezeti sokszínű
ség jellemezte: a város lakossága és a végvá
riak között mind a négy felekezetnek voltak 
hívei. Bitskey áttekintésének konklúziója az 
volt, hogy Eger, de tágabban véve az egész 
magyarországi végvári rendszer lehetővé tette 
és biztosította az európai műveltség beáramlá
sát, és közvetve, de közvetlenül is hozzájárult 
a kultúra fennmaradásához. 

Ugyancsak a végvári kultúra állt a közép
pontjában Sudár Balázs, az ELTE BTK Török 
Filológiai Tanszék tanársegédje előadásának 
- csak éppen nem a keresztény végváriak, ha
nem a velük szemben álló oszmán hódítók 
kultúrája. „Török énekmondók a végeken. 
Eger" című referátuma egy ez idáig szinte is
meretlen területet, a magyarországi török hó
doltság irodalmi emlékeit tárta fel. A hódolt
ságban is megfordult jellegzetes török ének
mondók, az ásikok által hangszerrel előadott, 
énekelt versek szakrális énekek, katona versek 
és a közösség aktuális életével foglalkozó 
énekek csoportjaira oszthatók. A szakrális 

ásik költészetnek kódexekben és egyes török 
tisztviselők hagyatékában fennmaradt emlékei 
közül a műfaj személytelensége miatt egy 
sem köthető konkrét helyszínhez, de Evlia 
Cselebi leírása és analógiák alapján valószí
nűsíthető, hogy az egri bektási derviskolos
torban művelték ezt az énekmondást. Ellen
ben a profán ásik költészetnek két Egerhez 
kapcsolódó emléke is fennmaradt. A XVI. 
századból való az az egri magyarok ravaszsá
gáról szóló énektöredék, amelyet a török törté
netíró Ibrahim Pecsevi jegyzett le, a másik 
vers, egy Ahmed nevű egri aga siratóverse vi
szont Sudár Balázs kutatásai szerint a XVII. 
század második felében keletkezett Egerben. 
Ennek szerzője, Gefesi, a korszak egyik legje
lentősebb ásik költője volt. S bár Gefesinek kö
zel 1000 verse maradt fenn, mégis, Sudár min
dössze egyetlen magyarországi párhuzamról 
tudott számot adni egy XVI. századi, Tatához 
kapcsolódó sirató fennmaradt szövegében, je
lezvén mintegy azokat a nehézségeket, ame
lyekkel szembe kell néznie annak, aki többet kí
ván megtudni a hódoltsági oszmán kultúráról. 

A konferencia zárásaként Hidán Csaba 
régész a hódoltság kori török és magyar régé
szeti anyagról tartott bemutatóval kísért elő
adást. Az egri ásatások során mintegy 28-féle, 
a XVI-XVII. századból származó fémtárgy 
került elő, fele részben fegyverek, fele rész
ben használati tárgyak. A fennmaradt fegyve
rek között viszonylag nagy számban szerepel 
balta, fokos, bárd, harci csákány, lándzsa
hegy, kés, sodronyingtöredék, golyó, nyeles 
gránát; az értékes fegyverek azonban hiá
nyoznak, ami arra utal, hogy azokat megbe
csülték, vigyáztak rájuk. Hidán a kísérleti ré
gészet módszerével rekonstruálta és a hely
színen bemutatta a szúró-vágó fegyverek 
használatát, azok valószínűsíthető hatásfokát, 
és számos, a szakirodalomban elterjedt téve
dést helyesbített. 

Az előadást követően a konferenciasorozat 
hagyományainak megfelelően vitára, hozzá
szólásokra került sor, majd a résztvevők elfo
gadták a két év múlva esedékes konferencia 
témáját, amely az Európai Unióhoz való csat
lakozási törekvéseinkhez illeszkedve a magyar 
végvárrendszer és Európa kapcsolata lesz. 
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TÓTH FERENC 

MAGYAROK ES FRANCIAK SÁRVÁRON 

Nemzetközi magyar-francia kultúrtörténeti konferencia a Nádasdy-vár dísztermében, 
Sárvár, 2002. május 31-június 1. 

Immár harmadik alkalommal rendezte 
meg a Berzsenyi Dániel Főiskola Francia 
Tanszéke a vasi történelmi városok francia 
történelmi kötődéseit kiaknázó magyar
francia kultúrtörténeti konferenciáját. Először 
2000 áprilisában Szombathelyen került sor 
egy ezredévi konferenciára „1000 ans de 
contacts. Relations franco-hongrois de ľan 
mil jusqu' à nos jours" (A francia-magyar 
kapcsolatok ezer éve) címmel. A nagysikerű 
és hiánypótló konferencia előadásait tartalma
zó kötet nemrég jelent meg és hasznos kézi
könyvként szolgál a két nemzet közös múltja 
iránt érdeklődő közönség számára. A tavalyi 
év során két történelmi vasi kisvárosban, 
Szentgotthárdon és Vasváron zajlott egy még 
jelentősebb sikerű kétnapos tudományos ta
nácskozás „Háború és béke a XVII. századi 
Európában" címmel (1. Hausner Gábor rész
letes beszámolóját a Hadtörténelmi Közlemé
nyek 114. évf. 2-3. számában). 

A szervezők választása ezúttal Sárvárra 
esett, mivel e történelmi helyszín szintén több 
szálon kapcsolódik a magyar-francia közös 
múlthoz. A konferencia első fő témaköre en
nek megfelelően Sárvár hadtörténeti neveze
tességéhez, a huszárság történetét bemutató 
múzeumhoz idomult. A első tudományos nap 
témáját éppen ezért a két nemzet katonai ha
gyományainak, hadművészete és irodalma 
egymásrahatásainak szentelték. A tanácskozás 
a tizenötéves háború eseményeit bemutató 
freskók alatt, a vármúzeum dísztermében 
folyt és így megfelelő történelmi közegbe 
helyezte az előadásokat. A rendezvényt Dr. 
Dénes Tibor, Sárvár polgármestere és Jacques 
de Chalendar a Francia-Magyar Kez
deményezések Társaságának elnöke nyitotta 
meg. A francia huszár őseit is büszkén vállaló 
Chalendar úr egyébként a konferencián való 
részvételen túl magas rangú francia delegáció 
vezetőjeként tartózkodott Vas megyében. 

Az első két előadás témája a hely szelle
mének megfelelően a tizenötéves háború volt. 
A nyitó előadást Ludwig Ravaille, a nantesi 
egyetem doktorandusz hallgatója tartotta, aki 

a tanév során a Berzsenyi Dániel Főiskola 
Francia Tanszéke vendéghallgatójaként vég
zett kutatásokat az ERASMUS-program tá
mogatásával. Palma Cayet, IV. Henrik francia 
király krónikása szemével mutatta be e fontos 
háború eseményeit, amelyben francia, vallon 
és németalföldi önkéntesek is részt vettek. 
Ravaille már több fontos kutatást végzett a 
huszárságra oly jellemző kisháborús taktika 
történetével kapcsolatban és kimutatta, hogy a 
szakirodalom által későbbinek tartott harcá
szati stílus elnevezése már a XVI. századi 
francia forrásokban is megjelent. 

A külföldi önkéntesek szerepéről már 
Sahin-Tóth Péter, az ELTE adjunktusa és je
lenleg a Tours-i egyetem vendégoktatója elő
adásából tájékozódhattak a hallgatók, aki dok
tori disszertációját is e kérdésnek szentelte. A 
szerző távollétében Ariane Zambeaux, a Ber
zsenyi Dániel Főiskola Francia Tanszéke ok
tatója olvasta fel a rendkívül gazdag előadást, 
amely a „hosszú háború" francia és frankofon 
önkénteseinek ellentmondásos helyzetéről adott 
számot. 

Ezt követően Köpeczi Béla akadémikus 
beszélt a Thököly-felkelés franciaországi saj
tóvisszhangjáról. A szerző a korabeli francia 
sajtó, különösen a francia Gazette folyóirat 
magyarországi témájú, irodalmi értékű híreit 
elemezte. A szerző hangsúlyozta a fontos ma
gyarországi hadi események iránt érdeklődő 
francia közvélemény kitűnő tájékozottságát és 
a közönség részéről feltett kérdésre reagálva 
felvázolta a hírek áramlását elősegítő francia 
diplomácia tevékenységét is. Köpeczi pro
fesszor már régi, jól ismert vendégként járt a 
Nádasdy-várban, hiszen mintegy húsz eszten
deje, kultuszminiszterként, alapítója volt az 
itteni huszármúzeumnak. 

Az előzetes programtól eltérően a délelőtti 
szekcióban tartotta meg családi vonatkozású 
visszaemlékezését Jacques de Chalendar el
nök úr is, akinek nagyapja valaha a franciaor
szági Chamborant-huszárezred vezénylő pa
rancsnoka volt. Chalendar úr elsősorban erről 
a magyar Esterházy Bálint József által alapi-
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tott, nevezetes ezredről beszélt, amelynek első 
elnevezése Esterhazy-ezred volt. Az ezredtu
lajdonos halála (1740) után a huszárezred 
több tulajdonosváltást megélve Chamborant 
márkihoz került és ezt a nevet viseli a mai na
pig. Ez azért is fontos mivel létezett egy má
sik Esterhazy-ezred is, amelyet Esterházy Bá
lint József fia, Esterházy Bálint László ala
pított. Az előadó nagyapja, Ferdinand de Cha-
lendar egy reprezentatív, irodalmi és hadtör
téneti értékű albumot készített a XIX. század 
végén a Chamborant huszárezred történetéről, 
amelyben beszámol az alapító magyar huszá
rok tetteiről is. 

A délutáni szekcióban Jean Bérenger pro
fesszor, a Sorbonne nyugalmazott intézet
igazgatója, a Rákóczi-szabadságharc egyik 
neves francia hadmérnöke, Lemaire brigadé
ros visszaemlékezéseiről tartott izgalmas be
számolót. A katonai szakértő véleménye nem 
mindig elismerő a magyarokról, ugyanakkor 
fontos forrás a kuruc harcászat korabeli kül
földi megítéléséről. Egyébként a visszaemlé
kezések franciaországi kritikai kiadása Béren
ger professzor gondozásában hamarosan meg
jelenik. Jean Bérenger előadásában kitért a 
mű irodalmi és politikai jelentőségére is. 

Bérenger professzor után Jean-Pierre Bois 
professzor, a nantesi egyetem intézetigazga
tója következett. Ő egyébként a nantesi és 
szombathelyi közös hadtörténeti kutatások 
egyik fő irányítója és a közös konferenciák 
állandó résztvevője. Bois professzor a párizsi 
Invalidusok dómja XVIII. századi jegyzékei
nek magyar, horvát és osztrák származású 
katonáiról beszélt. Az igen csekély számú ma
gyar származású veterán jelenléte a híres 
francia intézményben számos módszertani 
kérdést is felvet. Bois professzor szerint az 
idősebb magyar harcosok, más külföldiektől 
eltérően, valószínűleg inkább hazatértek szü
lőföldjükre, vagy önálló kolóniákat hoztak 
létre Franciaországban. 

A neves nantesi hadtörténészt fiatal kol
légája, Sandrine Picaud követte, aki a francia 
Beausobre huszárezredről és annak magyar 
tagjairól tartott izgalmas, eredeti kutatásokon 
alapuló előadást. Picaud kutatásai során meg
találta a XVIII. századi Beausobre huszárezred 
parancsnokának irodalmi értékű visszaemléke
zését, amelynek kiadását jelenleg ő készíti elő. 
A magyar vonatkozásokban is bővelkedő mun
ka megjelentetését a franciaországi tarbes-i 
Vivat Hussar! egyesület is támogatja. 

A huszárkutatások témáját kissé kitágította 
Philippe Roy előadása, aki a XIX. század egyik 
neves, a könnyűlovassági kisháborús taktikát 
előtérbe helyező szerzőről, de Brack kapi
tányról emlékezett meg. A kisháborús taktika 
modern értelmezése a magyarok által beve
zetett nagysikerű könnyűlovas harcmodor 
egyik utolsó francia méltatása volt. A szerző 
távollétében Jean Bérenger professzor tolmá
csolta hajdani tanítványa előadását. 

A május 31-i hadtörténeti szekciót e sorok 
szerzője zárta, a hajdani vasvármegyei Tár
csán (ma Bad Tatzmannsdorf Burgenlandban) 
nyugvó magyar származású francia katona
tiszt François de Tott (1733-1793) irodalmi 
munkásságának egy kevésbé ismert fejezeté
ről szóló előadásában. Tott memoárjainak ál
talunk gondozott kiadása remélhetőleg hama
rosan megjelenik a párizsi Honoré Champion 
kiadó gondozásában. A korban oly nagysikerű 
munka egyik előzményét képviselő cikksoro
zat bemutatásával szerettünk volna adózni a 
jelentős irodalmi magaslatokat elért magyar 
származású francia huszártiszt és diplomata 
emlékének. 

A második nap előadásaiban már az iro
dalmi és gasztronómiai témák domináltak. 
Henri Toulouze a középkori francia geszták-
ban szereplő Magyarországot Franciaország
gal összekötő útvonalakról beszélt, majd Pla
nus Erzsébettől hallhattunk a XIX. századi 
francia sajtó magyar irodalmi vonatkozásai
ról. Figyelemre méltó esemény volt, hogy a 
magyar-francia szerzőpáros mintegy húsz 
éves munkáját összefoglaló jelentős vállalko
zása, a magyar-francia irodalmi hivatkozáso
kat összefoglaló bibliográfia, éppen e napon 
jelent meg. 

Ezt követően a Szegedi Tudományegye
tem francia irodalmi doktori iskolája három 
fiatal kutatója tartott új módszertani felveté
sekben bővelkedő referátumokat. Kovács Ka
talin a XIX. századi francia és magyar útle
írások magasztos kifejezéseit hasonlította ösz-
sze. Granasztói Olga a neuchâteli Société Typo
graphique Robert Darnton kutatásai óta felfe
dezett óriási levéltári anyagának magyar vo
natkozásaira hívta fel a figyelmet. Keresztur-
szki Ida a folytatásos regény irodalmi kanoni-
zációja érdekes gasztronómiai metaforáin ke
resztül az ételek világába vezette át a közön
séget. 

Philippe Zambeaux francia sajtmester a 
francia sajtok magyar karrierjén keresztül 
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szakmai síkon is megvilágította a francia 
konyha e fontos elemének számos, laikusok 
előtt ismeretlen titkát. A tanácskozás végén 
Csősz-Jutteau Katalin, a párizsi Université 
Nouvelle-Sorbonne munkatársa a párizsi ma
gyar emigráció étkezési szokásainak változá
sairól számolt be. 

A rangos konferenciát a szombathelyi 
Francia Klub tagjaival együtt eltöltött grill-
parti zárta, amelyben a magyarországi francia 
élelmiszeripari cégek termékbemutatója és 
kóstolója is helyet kapott. A délután során a 
sárváriak számára már megszokott pétanque 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum delegá
ciója ez év június 22-én és 23-án meglátogatta 
az olaszországi Sommacampagna városát. A 
Veronától délre, a Garda-tó morénaamfiteát
rumának déli határán, szőlő és gyümölcsültet
vények között elterülő bájos városka kellemes 
borai mellett arról nevezetes, hogy közigaz
gatásilag hozzá tartozik Custozza (olaszul 
Custoza) falucska, melynek csatateréhez mind
két népet sok-sok szál fűzi. 

Az olasz risorgi mentő történetének egyik 
jelentős eseményét, az 1848. július 23. és 25. 
közötti első custozzai csatát a Radetzky tá
bornagy vezette császári és a Károly Albert 
király vezényelte piemonti hadsereg vívta a 
Mincio és Adige folyók közötti lankákon. 
Miután a forradalom segítségével elfoglalták 
Milánót, a piemonti hadsereg a híres várnégy
szög visszaszerzését tűzte ki célul, és eközben 
ütközött meg az osztrák haderővel. Az össze
csapás július 25-én a szard hadsereg veresé
gével végződött (másnap Voltánál is veresé
get szenvedtek), így fel kellett adniuk Milánót 
és fegyverszünetre kényszerültek. 

A másik, általunk jobban ismert, és mind
két félnek rengeteg halottjába került csatát 
nagyjából ugyanott 1866. június 24-én vívták. 
A rendkívül melegben vívott küzdelemben a 
Viktor Emánuel parancsnoksága alatt küzdő 

játék és egy rövid fürdőlátogatás után a részt
vevők elbúcsúztak a kedves vasi kisvárostól, 
reméljük nem örökre. 

A rendezvény lebonyolításában nagy se
gítséget nyújtott Vas Megye Önkormányzatá
nak Elnöksége, Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Sárvár Város Önkor
mányzata, a sárvári Művelődési Ház, a Vas 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, a sárvári 
Lafuma Hungária Kft., az Opel Hungary Jár
műgyártó Kft. és még sok jogi és magánsze
mély, akiknek ezúton is szeretnének köszö
netet mondani a szervezők. 

olasz haderő vereséget szenvedett, de az oszt
rák diadal sem tartott sokáig, hiszen a könig-
grätzi vereség után a birodalom elveszítette 
Velencét és a várnégyszöget is. 

Az olasz egység történetébe szomorú ün
nepélyességgel bevonult csatatéren Olaszor
szág 1879. június 24-én emlékhelyet alakított 
ki és Osszáriumot építtetett, amelyben mind
két csata, mindkét oldalon elesett halottjainak 
összegyűjtött csontjait őrzik. 

A Sommacampagnában és Custozzában 
évente megrendezésre kerülő megemlékezésre 
most először volt hivatalos intézményünk is. 
Delegációnk (Lugosi József ezredes, múzeum
igazgató, Varsics István alezredes, Toll László 
százados, Soós Péter törzsőrmester, Cs. Kottra 
Györgyi főmuzeológus, valamint Tömből László 
dandártábornok, légierő-törzsfőnök) rekkenő 
hőségben érkezett meg Sommacampagnába, 
ahol a városka elragadó főterén álló, 1700-ban 
épült és belső tereiben freskókkal borított vá
rosházán megismerkedtünk vendéglátóinkkal, 
Gianluca Mengalli polgármesterrel, Stefano 
Adamival, az önkormányzat kulturális ügye
ket felügyelő tagjával, Piero Sanbugarówal az 
ünnepség főszervezőjével. Jelen volt Dr. 
Pintér Lajos a veronai kórház főorvosa, évek 
óta a megemlékező ünnepség egyik lelke és 
motorja. Itt találkoztunk a többi meghívott 

KOTTRA GYÖRGYI 

EMLÉKEZÉS CUSTOZZA HALOTTAIRA 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum delegációjának látogatása 
Sommacampagnában, 2002. június 22-24. 
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külföldi (német, szlovén) csoport vezetőjével, 
majd a városi színházban az esti nemzetközi 
kórustalálkozó résztvevői mellett minket is 
egyenként bemutattak az érdeklődő közön
ségnek. Kora este részt vettünk a külön a de
legációnk részére adott vacsorán, majd csatla
koztunk a kórustalálkozóhoz. A hangverseny 
az imponáló méretű Osszárium előtti téren 
zajlott, az amatőr kórusok több mint jó be
nyomást keltettek. És természetesen mindig 
és mindenhol a híres custozzai könnyű, fehér, 
kissé pezsgő bort kínálták. 

A tulajdonképpeni ünnepségre másnap ke
rült sor. A résztvevők és a városi notabilitások 
a korabeli kőrajzokon is sokszor ábrázolt, cus
tozzai templom előtti téren gyülekeztek a 
csatában hősiesen helytállt szard gránátosok 
emlékművénél. A szembántó napfényben kü
lönösen csillogtak a történelmi hagyományőr
zők korabeli ruhái és a városi rezesbanda 
hangszerei. Külön öröm volt látni az idős he
gyivadászok csapatait egyesületeik zászlói 
alatt, civilben, de fejükön a mindhalálig büsz
kén hordott, jellegzetes, tollas sapkával. A 
zászlók tisztelgése és az emlékmű koszorúzá
sa után a hosszú menet megindult a domb, az 
Osszárium felé. Delegációnk koszorúját Var-
sics István alezredes és Toll László százados 
vitte, Soós Péter törzsőrmester a es. kir. 69. 
gyalogezred őrvezetői egyenruháját viselte. 
Az Osszárium előtti téren a környék szép 
számban összegyűlt megemlékezői mellett az 
olasz hadsereg egy százada is jelen volt. Az 
Olasz Köztársaság és az Európai Unió zász
lajának felvonása alatt a két himnusz szólt. 
Megcsodálhattuk a kifejezetten nagyon „ka
tonának" kinéző olasz katonák remek fegy
verfogásait, és mitagadás, öröm volt hallani 
amint az olasz himnuszt teli torokból (és jól) 
énekelték. Ezután ünnepélyes szentmise kö
vetkezett a mindkét custozzai csatában elesett 
minden katona emlékére. A hivatalos ünnep
séget az emlékmű megkoszorúzása zárta (azaz 
a koszorúk elhelyezése az Osszáriumban lévő 
kápolnácska oltáránál). A koszorúzáskor de
legációnkat név szerint is felszólították a ko

szorú elhelyezésére. Ez alkalomból Soós törzs
őrmester, talpig a régi ellenség öltözetében, 
elesetteink emlékére a monarchia hivatalos 
takarodóját trombitálta. 

A hivatalos események után (a többi részt
vevő már kóstolgatta a jó környékbeli bort) 
nagy megtiszteltetést jelentő eseményen vet
tünk részt. A Magyar Köztársaság Honvédel
mi Minisztériuma és Intézményünk nevében 
kétnyelvű emléktáblát helyezhettünk el a két 
csatában elesett magyarok emlékére. A Ha
dimúzeum Alapítvány áldozatkészségéből ké
szült emléktáblát ünnepélyesen felszentelték 
és megáldották. Az emléktábla magában az 
Osszáriumban került elhelyezésre, ahol szá
munkra, magyarok számára érdekes és kicsit 
borzongtató volt látni, hogy a mediterrán kul
túrában mennyivel másként, talán természete
sebben viszonyulnak az elmúlás kézzel fog
ható jeleihez. Az egy halomba hordott meg
számlálhatatlan borda, lábszár- és egyéb csont, 
valamint a kör alakú folyosón a fali polcokon 
szorosan egymás mellé rakott koponyák lát
ványa a mi szemünkben több mint különös. 
Az utóbbiakon a földben , illetve a feltáráskor 
elszenvedett sérülések mellett lövésnyomok, 
kardvágások és repeszsérülések jeleit is felfe
dezhettük. Mielőtt a záróebédre került volna 
sor, delegációnkat, melyhez az ünnepségre 
már Forgó József vezérőrnagy (veronai NATO-
-parancsnokság) és a milánói magyar főkon-
zul úr is csatlakozott még külön koccintásra is 
meghívták a közeli Villa Venere étterem ár
nyas teraszára. 

A sommacampagnai záróebéd egy régi 
kastély melletti árnyas téren zajlott, ahol a 
szardíniái meghívottak szigetük specialitásait 
tálalták fel az egybegyűlteknek. Az ebéd alatt 
nem csak ajándékainkat volt lehetőségünk át
adni a helyieknek, de megbeszéltük, hogy ameny-
nyiben mód nyílik rá, múzeumunk a custozzai 
kicsiny emlékmúzeumban az „ellenség" szem
szögéből is bemutatja a csatákat és ha lehet, 
az eljövendő években is módját ejtjük e ma
gyar katonai emlékhelynél és temetőnél is a 
megemlékezésnek. 
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Válogatott bibliográfia 

II.1 

A Hadtörténelmi Közlemények 1999. évi 3. számában indítottuk el a Militaria Hun-
garica sorozatot.2 Az első részben közölt 55 leírást most újabbak követik, hasonlóan idő
rendben, tartalmi ismertetéssel és annak német nyelvű kivonatával. A leírás rendszere 
ugyanaz (sorszámozás nélkül): 

1. A kibocsátás megállapítható, vagy (megalapozottan) feltételezett ideje. 
2. A kibocsátó személy, vagy testület neve a katalógus nyelvén, a kiadványon nem 

szereplő, de kötelezően kiegészített formában. 
3. A rendelet szövegének értelemszerű kihagyásokkal megfogalmazott leírása (első és 

utolsó mondat), a kiadvány nyelvén az eredeti helyesírás szerint. Nem jelöltem a magyar 
főnevek németes helyesírás szerinti nagy kezdőbetűit. 

4. A kibocsátás helye, a megjelenés ideje a nyomtatványon szereplő forma szerint. 
5.A kibocsátás helye a megjelenés idején használt szabályos formában és a kiadvá

nyon szereplő formában, akkor is, ha teljes mondatba foglalta a nyomdász. Ha semmi
képpen nem nyomozható ki a megjelenés helye, a kiadó vagy nyomda, a S.l. (sine loco, 
hely nélkül) és a s.n. (sine nomine, név és nyomda nélkül) kötelező könyvtári betűjeleket 
használtam. A megjelenés idejét csak akkor adtam meg külön, ha nem egyezik az első 
adatként feltüntetett dátummal (pl. utánnyomás). A kiegészítéseket a könyvtári gyakor
latban kötelező szögletes zárójelbe [ ] tettem. 

A megjelenés helyének mai névalakját a leírásokat követő megjegyzésben közöltem. 
6. Terjedelemadatok. Lapszám fol., oldalszám, ha egynél több, p. megjelöléssel, fel

tüntetve a lapszámot is. Pl. 4 p. = 3 fol. Méret cm-ben: vízszintes x függőleges. Ha két
oldalas, kéthasábos, azt külön feltüntettem. 

7. Annotáció. 
8. A példány leírása, további példányok, variánsok. 
9. Lelőhely, leltári számjelzet. 
10. Megjegyzések. 

Korrigenda: Militaria Hungarica. Magyar katonai bibliográfia 1. rész Hadtörténelmi Közlemények (HK) 
1999/3. 669. o. A 2., „Wir Ferdinand von Gottes Gnaden" kezdetű tétel dátuma 1554. helyett: 1544. január 26. 

2 HK 1999/3. 663-714.0. 
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Továbbra sem választottam el a későbbi terv szerinti füzetekbe kerülő egyes darabo
kat, egyszerű időrendben követik egymást a nyomtatványok, amelyek változatosságot, s 
bizonyos korszakokat tekintve (XVIII. század második fele, 1848-1849) gazdagságot is 
mutatnak. 

A magyarországi - vármegyei, egyházi, vagy családi - levéltárak számára a török hó
doltság korszaka a veszteségek ideje volt. A vármegyei közigazgatás, az ahhoz tartozó 
iratkezelés rendszere csak 1715 után állt többé-kevésbé helyre. A korábbi hiányok azon
ban már nem voltak pótolhatók. 

A vizsgált levéltárak közül - amelyek ma állami, vagy megyei intézmények - egyet
len egyről sem lehet elmondani, hogy érintetlen, egységes, egész volna, több szempont 
miatt sem: részben a már említett történelmi okokra visszavezethető veszteségek, részben a 
megőrzés-selejtezés korábbi rendszere, részben pedig a XIX. század végi rendezés miatt. 

Baranya megye mai levéltára, a korábbi Pécsi Állami Levéltár anyagát még várme
gyei gyűjtemény korában, 1890-ben rendezték. Akkor kiemelték és a XV. anyagcsoport
ba sorolták a pecsétlenyomatokat, kottákat, azaz a „kiemelt mellékleteket" és ide illesz
tették az aprónyomtatványokat is. Az anyagcsoport már elnevezésében mutatta, hogy nem 
önálló, s hogy létrehozásával szervesen összetartozó irategyütteseket csonkítottak meg. 

A kiválogatás alapja az volt, hogy külön kerüljön az, ami nem kézirat. Ezt, az 1705 és 
1860 közötti időszakot átfogó anyagcsoportot - a mutató- és iktatókönyvek kivételével -
egy pinceraktárban helyezték el. A jobb sorsra érdemes együttes 1926-ig maradt ott. így 
ugyan elkerülte hogy a szerb megszálló csapatok 1918-ban elvigyék - ezekből a nemesi 
közgyűlés anyagát 1927-ben visszajuttatták, bár máig maradtak baranyai illetőségű ira
tok Jugoszláviában - , de mire felszínre hozták a pincében raktározott dokumentumokat, 
jelentős részük elpusztult. 

A nyomtatott dokumentum hordozóanyagánál és az alkalmazott technológiánál fog
va, a folytonos használatról nem is szólva, igen sérülékeny, sok esetben sérülékenyebb 
kézzel írott társánál. A nyomdafesték, a nyomtatási eljárás egyaránt roncsolja az erősebb 
(merített) rongypapírt, s különösen a törékeny, fatartalmú hengerelt papírt. A rongypapír 
alapanyaga a fehérítési eljárás során gyengül, az összetartó adalékanyag, a csontenyv 
pedig a legkitűnőbb táptalaj. A rongypapírt a nedvesség hatására nagyon sok mikroorga
nizmus, gomba pusztítja. Ezek látható jele a zöldes árnyalatú foltok megjelenése, vagy 
az amőbaszerüen terjedő lilás elszíneződés, amely elhalványulhat, de ha nedvességet 
kap, élénk színekben pompázva terjed. 

A nyomtatás (esetenként már a papírgyártás) során használt színező anyagok közül a 
réz - rézacetát -a légnedvesség hatására a kénnel, kéntartalmú vegyületekkel reakcióba 
léphet, rézszulfiddá alakul, az oxigén és a szén-dioxid hatására rézkarbonát keletkezhet, 
s ez megannyi roncsoló tényező. 

Díszesebb kivitelű nyomtatványokat, okleveleket higanyszármazék cinóberrel festet
tek, amit a réz redukál, éppúgy, mint az ezüstöt, azaz, a nedves környezetből hidrogént 
vesz fel, ugyanakkor oxigént ad le, s olvashatatlanná feketedhet a szöveg. 
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Szintén légnedvesség hatására keletkezik az eltüntethetetlen rókaszínű folt (foxing), 
amely egy eddig fel nem ismert mikroorganizmustól ered és a vas-, vagy réztartalmú 
anyagot támadja. 

A nyomtatványok károsítója lehet még a „korabeli megjegyzés", amely sok informá
ciót adhat ugyan, ha megmarad, s nem tűnt el a papírral együtt. Mindez a gubacstinta 
használatának következménye. A gubacsport vasszulfáttal és kénsavval keverték, ez adta 
a tintát. A végeredmény a lyukas papír. 

A pusztulás mértékére jellemző az egyes anyagcsoportok mennyisége, amelyet irat
folyóméterben adnak meg. A Baranya Megyei Levéltár feudáliskori irataiból az 1/1 jel
zetű, 1742 és 1848 közötti „Katonaállítási iratok" megnevezésű csomó, amely témánk 
szerint a legfontosabb lenne, mindössze 0,60 fm, Pécs - 1780-tól szabad királyi, 1872-től 
törvényhatósági jogú - város levéltárában pedig mindössze 10 cm-t tesznek ki a Katona
ügyek iratai.3 

Valamennyi megyei levéltár felépítése hasonló: Feudális kor, Kapitalista kor A és B 
betűkkel jelzetten, egyéb őrzési egységek az ABC további betűivel jelölve. 

Ezen belül nyomtatványokat őrizhet a királyi és helytartótanácsi rendeletek gyűjte
ménye (mandata, intimata, locumtetentialia), s ha van ilyen, a katonaállítási iratok és az 
esetleg külön kezelt vegyes irategyüttes (lymbus), valamint a porcióállítások és kiveté
sek együttese. Egyes helyeken létezik „lymbusba nem sorolt" varia is, avagy a különféle 
okiratok (diversae litterarum instrumenta) együttese4. 

A győri Mutatókönyv sok ígéretes nyomtatványt tartalmaz, így Dorfmeister Ferenc 
katona ügye 1821-ből5, Győr megye rendelete a Szibériából visszajött katonákhoz 1741-
ből6, hogy a fegyvereket szolgáltassák vissza, avagy Győr megye fegyverfogható nemes
ségének összeírása 1680-ból;7 a legfájóbb hiány az 1848/49-re vonatkozó hirdetmények 
és a megye 1850. évi tisztikara tekintetében mutatkozik8 

Témakörünkbe tartozó katonai nyomtatvány fellelhető még a nemesi közgyűlés iratai, 
az alispáni levelezés egyes tételei között is. Többnyire nyomtatványok, űrlapok, kérdő-
és összeíróívek, az adott helységre nézvést kézzel kitöltötten. Ilyen a hadrakeltek névso
ra, a felmentettek jegyzéke, vagy az egyes plébániákon vezetett kereszteltek névjegyzéké
nek kivonata a katonakötelesekről. 

Formanyomtatványra készültek a Helytartótanács hivatalos levelei, körlevelei is, néha 
a vármegye egyes iratain a megszólítás és a záradék. 

3 Baranya Megye Levéltára A. 1003/f. 1834-1848. 
4 Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, Győr IV. A. n. 1744-1819. Mutatókönyve IV. A. 19/35. Összeáll. 

Sefcsik Ferenc levéltáros 1904. (A továbbiakban: Mutató) Az anyag egy része a mutató tanúbizonysága szerint 
hiányzik. 

5 Mutató, 20. o. 916. sz. tétel. 
6 Mutató, 41. o. 408. sz. tétel. 
7 Mutató, 42. o. 641. sz. tétel. 
8 Mutató, 89. 0.518. sz. tétel. 
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A vármegyék a legtöbbször kéziratban küldték el katonai ügyekben megkereséseiket 
a Helytartótanácshoz, ahonnan a katonaszemélyekre vonatkozó irományokat - egyéb 
ügyekkel együtt - már nyomtatott körlevél formájában küldték szét a megyékhez. 

A címzés, megszólítás, záradék kevés eltéréssel állandó és kötelező: Méltóságos, Fő-
Tisztelendő, Tekintetes, Nagyságos, Nemzetes és Vitézlő Rendeknek [...] Vármegye Fő-
és Al-Ispánjainak, Szolga-Bíráinak, Esküdtjeinek s Egyházi Fő-Méltóságai, Ország-
Zászlósai, Fő-Rendei és Nemesi Közönségének, különös tekintetre méltó Uraknak [... hely
ségbe]. Hivatalból. A megszólítás is hasonlóan tisztelettudó: Méltóságos, Fő-Tisztelendő, 
Tekintetes, Nagyságos, Nemzetes és Vitézlő különös tekintetre méltó Urak!, amint a zá
radék is: Tisztelt Uraságtoknak jóakarója, minden készséggel valói [...]. 

A dunántúli régi gyűjtemények mellett egészen fiatal a keszthelyi Balatoni Múzeum. 
Anyagának sorsa ismeretes, Zalaegerszegen, a második világháború egyik utolsó bom
bázásainak egyikében jórészt megsemmisült. Még ma sem lehet tudni minden részleté
ben a megmaradt (?) gyűjtemény sorsát.9 (Nem e forrásközlés, illetve bibliográfia szer
zőjének feladata, hogy nyomozzon utána, bár hajlandósága szerint megtenné.10) 
Szerencse a bajban, hogy a Sümegen egykor Darnay Kálmán által felállított magángyűj
temény megmaradt." A keszthelyi gyűjteménynek van még egy nagy titka a második 
világháborús pusztuláson kívül (vagy azzal együtt?), ez pedig a köveskáli levelesláda, 
amely ma már csak cédulaanyag, leírásai pontosak, s ennek alapján tudható, hogy ritka 
katonai nyomtatványok is voltak a gyüjteményegyüttesben.12 

Mind a dunántúli, mind az alföldi levéltárakban megtalálhatók a magyar nemesi fel
kelés emlékei egyéb, többnyire szintén datálatlan iratok mellett, megfelelően összekeve-

A Balatoni Múzeum gyűjteményei a Székely Nemzeti Múzeum anyagával együtt kerültek Zalaegerszeg
re. Ennek legújabban közölt dokumentumai: Vincze Gábor: A Székely Nemzeti Múzeum anyagának részleges 
elszállításáról és pusztulásáról 1944-1945-ben. In.: Acta - A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely 
Múzeum Évkönyve - Muzeul National Secuiesc, Muzeul Secuiesc al Ciucului, 1995. Sepsiszentgyörgy, 1996. 
229-246. o. és Pataky Iván: Zalai légihelyzet, 1944-45. Acta - A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely 
Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve - Muzeul National Seciuesc, Muzeul Seciuesc al Ciucului, 
Muzeul Bazinului Baraolt, 1996. Sepsiszentgyörgy, 1997. 317-320. o. Mind az előszóban, mind a dokumentu
mokban található utalások a Balatoni Múzeum anyagára is érvényesek. A két gyűjtemény sorsa hasonló. A 
bombázást 1945. március 27-ről 28-ra virradó éjszaka hajtották végre a szovjet kötelékek a zalaegerszegi állo
más ellen. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége 1947. március 24-én, azaz 
két esztendővel az események után, egy másik ügyben Keszthelyre írott levél utolsó bekezdését így kezdi: „Az 
1946. évre szóló jelentéséből értesültem, hogy Zalaegerszegen a pusztulásból a Balatoni Múzeumnak tudomá
nyos anyaga maradt meg. Kérem, mielőbb pontosan írja meg, hogy a múzeumnak milyen és mennyi anyaga van 
még Zalaegerszegen, hogy az anyag elszállításáról gondoskodjam. (Kiemelés tőlem - R. R.) Ügyiratszám: 96-
1947. L. sz. E. 58.101.2. A levelet dr. Müller Róbert múzeumigazgató szíves engedélyével közlöm. A Balatoni 
Múzeum anyagának sorsában, annak további vizsgálatában az is szerepet játszott, hogy a társadalmi segítséget 
jelentő, de egyben felügyeletet is ellátó Balatoni Múzeumi Egyesületet a Belügyminisztérium a 181.000/1937. 
BM.sz. rendelet 6. pontja, valamint a 3.830/1946. M.E. sz., illetve a 7.330/1946. M.E. sz. rendelet alapján fel
oszlatta. (550.903/1947.IV.3. BM sz. rendelet) 

A Balatoni Múzeumnak ajándékozott kéziratokon és nyomtatványokona Darnay-Sümeg, vagy a szám 
előtt D betű látható. A leírásoknál ezt minden esetben Poss. megjegyzéssel feltüntettem. 

12 
Balatoni Múzeum, Keszthely. 102. doboz, Köveskáli láda, Királyi parancsolatok 1819. A cédula l.sz. K. 

58.47.16. ugyanaz 1820. L.sz. K. 58.48.17. 
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Ev: 1819. 

Részes kiirása azon kegyelmes királyi parancsolatoknak melyek T. N 
Zala vm. 1819 jun, 21.-én tartott kisebb gyülekezetében felvétettek és 
közhirré bocsájtatni rendeltettek. 

Jegyzőkönyvi számok: lo47-ll45 között. 

Év: 1819. 

Részes k i i r á s a azon kegyelmes k i r á l y i parancsolatoknak, melyek 
Zala vármegye 1819 aug. 9.-én t a r t o t t kisebb gyülekezetében f e l v é t e t t e k 

és közhirré bocsá j tan i r e n d e l t e t t e k . 

Jegyzőkönyvi számok 14o5-15o2. 

Az úgynevezett Köveskáli levelesláda: Cserjésy Kálmán cédulagyűjteménye. 
BM Keszthely, 102. doboz. 
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red ve, hiszen a megyék összevonása óhatatlanul az iratanyag átrendezésével járt, amely 
nem szolgált mindig (főként az 1950-es évek elején) a gyűjtemények előnyére. Ezért ta
lálhatunk a területi összevonás eredményeként a Bács-Bodrog megyeiek között Pest me
gyei, vagy a Jászkun kerületekre vonatkozó darabokat (éppen pl. Kecskeméten). 

Több esetben a nyomtatványok elválasztva az eredeti aktától, idegen testként ékelőd
nek együttesekbe; sokszor találtam keltezetlen, előzmény és folytatás nélküli egyes pél
dányokat. Ha előfordult, hogy egy-egy évvel jelzett számla volt a nyomtatványok között, 
akkor az adott évhez, vagy évkorhoz soroltam be a kérdéses darabot. (A pénzbeli fizeté
sek, avagy járandóságok, naturálék lajstromából pl. egy van, amely segítette a közelebbi 
meghatározást, az „Országgyűlés, Magyarország" rendszó alatt 1807-1809. dátummal 
szereplő „Lajstroma a mostani ároknak...," az utolsó szövegoldal alján található utalás 
szerint „az 1807dik esztendőbéli árok szerént." A többi hasonló árjegyzéket és lajstromot 
az 1797-1809-es időhatárok közé helyeztem.) 

Az oly sokszor nevetség tárgyává tett felkelés súlyos terhet jelentett mind a birtokos, 
mind a vagyontalan nemesek számára. Arról nem is szólva, hogy milyen komoly erköl
csi tartalmat hordozott a maga korában. Az újkorban Lipót 1659. évi I. dekrétuma ren
delkezett a táborba szállásról. Az 1659:28. te. meghatározta, hogy a „fő- vagy alispánok 
hívására az ország összes nemesei és rendéi minden évben személyesen felkelni és 
szemlére kiállani fognak", s részletezi még, hogy ki mennyit fizet a maga megyéjében.13 

A napóleoni háborúk idején az uralkodó 1796 novemberében, 1802 májusában, 1805 
októberében, 1807 áprilisában és 1808 augusztusában hívott össze országgyűlést, amikor 
az éppen időszerű költségekről is döntöttek. A nemesi felkelésről szóló törvény 1805-ből 
kelt. A 1808. évi országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a továbbiakban a nádor újabb or
szággyűlés összehívása nélkül is meghirdetheti az inszurrekciót. Az utolsó nemesi meg
mozdulásra 1809-ben került sor. 

A nemesi felkelés iratanyagához hasonlóan, az egész ország területére szóló érvé
nyességgel nyomtatták ki és küldték szét a körözőleveleket. Kivételt képezett ez alól Er
dély, ahol az 1848-ig tartott közjogi önállóság jegyében saját katonáikat külön köröztet
ték.14 Ezek a nyomtatványok elszórtan, katonai, vagy vegyes tartalmú iratok közé 
besorolva állnak, jórészt ismeretlenül, és szisztematikus keresés híján csak a véletlen 
hozza napfényre őket. 

Az elmúlt bibliográfiában15 már közöltem egy katonai űrlapot, amely kétségkívül a 
csíksomlyói ferences zárda nyomdájában készült. Ez a két újabb közlés ugyancsak a 
„szélybéli katonaság" szükségleteire készült űrlapot mutat be, mind kiállításában, mind 
helyesírásában (v. ö. zu helyett ezu, mint a korábban közöltön is das helyett dasz) meg
engedi a feltételezést, hogy a szerzetesek nyomdája bérmunkát végzett a székely határőr
ség számára. 

Corpus Juris Hungarici - Magyar törvénytár (a továbiakban: CJH) 1659-1740. évi kötet, 157. o. 
14 Arhivum Statului Judeful Harghita (AStH) 27/4274, 4884, 4921. sz. irat és ugyanitt 1392/LXXX1I/1805. 

sz. körözőlevél. Szőcs János (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda) köszönettel vett szíves közlése. A leírások 
ebben a bibliográfiában nem szerepelnek. 

15 HK 1999/3. 694. o. 30. tétel 1844. és 695.0, illusztráció. 
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A romániai levéltárak - így a Csíkszeredában őrzött megyei levéltár (Directia Gene
rála a Arhivelor Statului Filiale Harghita) - felállítása, felépítése a helyi sajátosságokhoz 
alkalmazkodott. A székely határőrség levéltára külön gyűjteményt képez, de katonaság
ra, főként katonai közigazgatási ügyekre vonatkozó darabokat találunk más helyeken is, 
így a különböző székek fennmaradt anyagában a 26. fond Gyergyószék iratai 
(Documentul Scanului Filial Giurgeni) 1607-1875., ezen belül a Varia 1686-1849. Itt 
találhatók a katonai beszállásolások iratai. A 28. fond Felcsík fiúszék iratai (Doc. Scan. 
Fil. Ciucul de Sus), ezen belül: Protocoale 1699-1754. és Documente 1656-1849. vala
mint a 29. fond Alcsík fiúszék iratai (Doc. Scan. Fil. Ciucul de Jos): Protocoale 1624-
1844., Documente 1632-1849. és ugyanezen időhatáron belül, ugyanebben a bontásban a 
27. fond Kászonszék iratai (Doc. Scan. Fil. Casin). 

Maga a székely határőrségi anyag inkább csak töredék. Két főcsoport tartozik ide: az 
I. székely gyalogezred 1770-1847. (Fond 30. Regimentül I infanterie de secuiesc) és a 
II., sepsiszentgyörgyi székhelyű huszárezred irattárának töredéke 1779-1852. (Fond 31. 
Regimentül I cavalerie de granita secuiesc.)16 

A Hargita megyei Levéltárban (Csíkszereda) fennmaradt állagok nagyobb része kéz
irat és a határőrök - katonai közigazgatás alatt állók és élők - napi ügyeinek intézését 
őrizte meg (válások, feslett nők és katonák botrányai; özvegyek és kiskorúak, az „ezred 
árvái" ellátása) amellett, hogy bepillantást enged a katonaság és civil szféra főként birto
kok körüli állandó civódásaiba. A havasok és erdők felszántása, állatok elhajtása szinte 
mindennapos volt. A gyalogosok rendszerint a havasok, erdők, irtásföldek, kaszálók 
birtoklása avagy elbirtoklása, míg a lovaskatonák az ökrök és az asszonyok miatt vesze
kedtek. A katonarenden lévők nem tűrték a polgári hatóságok - illetve a nagyon szoros 
székely (nemzetség)szervezet választott tisztségviselőinek: tízesbíró, falusbíró, széke
lyek hadnagya, kapitánya - beleszólását napi ügyeikbe, ugyanakkor a „szélybéli" kato
nasághoz nem tartozók sérelmezték azt, hogy a „stáb" felügyeletet gyakorol látszólag 
polgári foglalkozású személyek, családok mindennapjai felett. A határőr-katonaság in
tézményes gondoskodása ugyanis nem csak a személyekre, hanem tárgyakra, földekre, 
erdőkre, forrásokra, borvizekre is kiterjedt. 

Ez a nagyon megtizedelt székely határőrségi dokumentumgyűjtemény többnyire a 
katonarenden lévők ügyeit őrzi. Egy 1810-es összeírás szerint akkor ez az intézményes 
felügyelet mintegy 11 ezer családot érintett. Ebben az esztendőben az 1. gyalogezredhez 
4 799 család tartozott, ezen belül 16 579 férfi és 17 402 nő, a 2. gyalogezredhez 4 807 
család tartozott, ezen belül 14 831 férfi és 15 033 nő, a 2. huszárezredhez 2 099 család 
tartozott, ezen belül 10 425 férfi és 10 017 nő 17 

A történelem nem volt kegyes a székely katonaság irattárával, az eddig átnézett álla
gokban az itt közölteken kívül csak egy nyomtatott űrlap volt,18 de az sem a határőrségre 

A Mária Terézia által 1762-ben felállított három székely határőr ezred: 1. székely határőr gyalogezred -
Gränz Siebenbürger Regiment Nr. 73. Csíkszereda (ma Miercurea Ciuc, Románia), Gränz Siebenbürger Regi
ment Nr. 74. Brassó (korabeli szász nevén Kronstadt, ma Brašov, Románia) és a Gränz Husaren -
Siebenbürger, Szekler - Regiment Nr. 44. Sepsiszentgyörgy (ma Sfântu Gheorghe, Románia) székhellyel. 

17 •* 
Boar, Liviu: Indrumâtor ín Arhivele Statului Judetul Harghita (ASt.H.). Fonduli militare regimentele 

secuiesti de granita 118. o. Bucuresti, 1988. 
18 ASt.H. Fond 30. actului 16. 
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vonatkozik. Az előnyomtatott szöveg: Nachdeme Vorzeiger dieses der [...] von [...] aus [...] 
gebürtig [...] alt, Religion [...], Standes [...] Prosession [...], bey dem [...] Regiment gedienet 
und ihme wegen [...] gegenwärtiger Laufpas ertheilet worden. Sie wird jedermann nach 
Standesgebühr ersuchet, denselben aller Orten frey [...] bis ist sein Geburtsort passieren zu 
lassen. Staabsquartier Herrmannstadt in Großfürstenthum Siebenbürgen.19 Az okmányt 
Paul Gottlieb Roth nevére állították ki, aki a Benyovszky-gyalogezred (Benyovsz-
kysehen Inf. Regiment) katonája volt, az erdélyi Scharburgban20 született és 19 eszten-
dős.A nyomtatvány papírja vastag és durva, középütt császári sasos vízjellel, amelynek 
fején korona, hasán címerpajzs látható, de itt anyaghiány miatt kivehetetlen a rajz, két 
oldalán viszont látszik az I és R betű.21 

Csíkszeredai munkámat megakasztotta az engem mindenben segítő, kiváló kutató és 
humanista, Aurel Marc levéltár-igazgató halála, aki a belügyminisztériumi engedélyt 
folyamatosnak vévén, akárhányszor Csíkban jártam, mindig felkereshettem a levéltárat. 

Tekintettel a folyamatban lévő OTKA ösztöndíjra és arra, hogy a romániai levéltárak 
még ma is belügyminisztériumi felügyelet alatt állnak, nem pályáztam újabb román ku
tatási ösztöndíjra, ami magával hozná a belügyminisztériumi engedélyt is Bukarestből. 
Aurel Marc igazgató annak idején azt közölte velem, hogy más állagokban is felfedez
hető katonai nyomtatvány, csak kitartóan kell keresni. Jelzéseket már kaptam katonaszö
kevényekre vonatkozó guberniumi nyomtatványokról Szőcs Jánostól, aki a határőr
katonaság korszakát kutatja mint a Csíki Székely Múzeum történésze.22 

Anyaggyüjtő és kutatómunkámat érdemes folytatnom annál is inkább, mert a Had
történelmi Közlemények Szerkesztősége biztosította számára a közlés lehetőségét,23 

mindamellett bíztatást kapok némely kézírásos dokumentumtól is: „Mi alul írottak 
hitelessen bizonyítjuk hogy Körmenden Ő Fölsége Legmagassob nevét viselő Ferentz 
Joseff Dsidas ezred részerül ezon el ado lovakruli hirdetmént, Közre tettük és 
helségünkben az illetőknek ki hirdettük ezennel bizonyítjuk. Kelt Keszthely T. Varosba 
október ho 17-én 856. Bojtor László biro +Halász Mihály Eskütt es mint név iro."24 Ha
sonmását l. a 000. oldalon. 

Bibliográfiám készítéséhez, beleértve az anyaggyűjtést is, hathatós támogatást kap
tam az Osztrák Magyar Akció Alapítványtól (Stiftung Action Österreich-Ungarn), a Ma
gyar Ösztöndíj Bizottságtól, a T. 02222 kutatási program keretében az OTKA Irodától, a 

Levélformára hajtogatva, kiterített mérete 36,5 x 23,5 cm. Herrmannstadt, Nagyszeben - ma Sibiu, Románia. 
20 

Minden bizonnyal azonos Sáromberke, német nevén Scharnberg, Scharberg, Scherberg, szász elnevezés
sel Schallenbrich helységgel, ma Dumbrâvioara, Románia. 

21 
1794 óta az erdélyi Benyovszky-gyalogezred - Siebenbürgisches Infanterie Regiment - hadrendi száma 

szerint a 31. állomáshelye Fogaras (ma Fagaras, Románia) volt. A papír Fogarasban készült, feltehetően az ez
red számára, az IR betűk feloldása szerintem Infanterie Regiment. 

22 
L. a 13. sz. jegyzetet. 

23 ' 
Es amelyet nem tudok eléggé megköszönni ! 
A kurzíválás saját (R. R.) kiemelést jelent. A névaláírások között Bojtor neve mellett a + azt jelenti, 

hogy bíró uram írástudatlan volt, az esküdt neve mellett a „mint név iro" ennek ellenkezőjét jelzi. BM Keszt
hely, F 69.230.28.1 
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Ministerul Invatamintului Ösztöndíj Bizottságától, az Österreichische Nationalbibliothek 
Nyomtatványgyüjteményétöl, a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé - Osztrák-magyar 
Közös Múlt Szakalapítványtól, amelyek nélkül nem dolgozhattam volna és amelyekért 
ezúton mondok köszönetet. 

Ebben a válogatásban az alábbi gyűjteményekből szerepelnek nyomtatványok (szék
hely), (rövidítés): 

Bács-Kiskun megyei Levéltár (Kecskemét) (BKKm.Lt.) 
Balatoni Múzeum (Keszthely) (BM Keszthely) 
Baranya megyei Levéltár (Pécs) (Bm.Lt.) 
Győr-Sopron-Mosón megyei Levéltár, Győr megye (Győr) GySMm.Lt. Győr m.) 
Győr-Sopron-Mosón megyei Levéltár, Mosón megye (Mosonmagyaróvár) 

(GySMm.Lt.Moson m. Móvár.) 
Janus Pannonius Múzeum (Pécs) (JPM) 
Katona József Múzeum (Kecskemét) (KJM) 
MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Könyv-, Kisnyomtatvány-és Plakátgyüjtemény 

(Budapest) (HIM Nyt) 
MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Könyvtár és Térképtár (Budapest) 

(Hadtört)25 

MH Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) (HL) 
Országgyűlési Könyvtár, Magyar Parlamenti Gyűjtemény (Budapest) (MPGy) 
Arhivul Statului Jude{ul Harghita, Miercurea Ciuc (Csíkszereda) (ASt.H.) 
Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe) (SZNM) 

5 A bibliográfia első részének (HK 1999/3. 663-714. o.) megjelenésekor az intézménynek még más neve 
és így értelemszerűen más rövidítése volt (Hadtud). Jelenleg a (Hadtört.) rövidítés érvényes. 
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1. 
1642. április 9. 

[Ferdinánd, Habsburg (1608-1657), harmadik, német-római császár (1637-től), 
első, magyar király (1627-től)] 

Wir Ferdinand der Dritte von Gottes Gnaden erwehlter Röemischer Kayser, zu allen Zeiten 
Mehrer des Reiches in Germanien, zu Hungarn... König, Erzherzog zu Oesterreich... etc. 

Entbieten N. allen und jeden Unsern getreiven Inwohnern und Unterthanen... wie auch allen 
Unsern Hohen und Niedern Kriegs-Officirern, so sich der Zeit alldar in den Winter-Quartier 
befinden... 

Und solle ein jedweder nachfolgender Gestalt verpflegt werden. Nemlichen auff die Alten 
Regimenter zu Ross und zu Fuss, so bitzhero würklich gedient. 

Obrister zu Ross. Solle jedes Monat... Auffein Compagnia Archibussier... 
Das einem Obristen zu Fuss... Auffeine Compagnia zu Fuss Monatlichen... 
Geben in unseres Stadt Wien, den Neundten Tag Monats Április, im Sechtszehenhundert Zway 

und Vierzigsten, Unserer des Roemischen im Sechsten, des Hungarischen im Siebenzehenden und 
des Bohaimbdschen im Fünfzehenden Jahr. / Ferdinand. -

S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 55 cm. 

III. Ferdinand rendelete az 1642-es évre vonatkozó téli beszállásolási költségekről - az 1640-es 
regensburgi birodalmi gyűlésen meghatározott összegek alapján -, különös tekintettel a Sziléziában, 
Morvaországban és a Cseh Királyságban állomásozó ezredekre, ahol magyarok is szolgáltak. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv.fTörzslap - Stammblatt) 3539. 
Jelzet - Sign. R.M. 1.1.2.: 1.1.3. „1642" 

Patent des Kaisers und Königs Ferdinand des Dritten für das Jahr 1642 über den Kosten
aufwand laut der im Jahre 1640 in Regensburg festgesetzten Portionen mit besonderer Hinsicht 
auf die in Mähren, Schlesien und in Königreich Böhmen stationierenden Regimente, wo die 
ungarische Soldaten auch dienten. 

2. 
1761. május 7. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Prudentes ac circumspecti nobis honorandi. Siquidem in ithic advolut is specificationibus 
uberius denonati profugi, prohabiliibus intra Regnum Hungariae-latirarent. 

Ideo, habita ad benignas patentales omnem desertorum, militum fautoratum [et] ocultationem 
vêtantes... competenti jurisdictioni suae facte resignatione toties quoties consilium hoc Locum-
tenentiale Regium informare noverit civicus hic magistratus. 

Datum ex Consilio Locumtenentali Regio Posonii die septima mensis may anno millesimo sep-
tigentesimo sexagesimo primo celebrato... 

Connotatio militum. 
Equestris [et] pedestris ordinis mensibus januarii [et] februáru anno 1761. signa caesareo-regia 

deserentium... 
Mense martio 1761. profugorum... 
[Pozsony] s.n. 4 + 2 fol. - 36 x 22 cm. 

A Helytartótanács elküldte a megyéknek és városoknak a katonaszökevények teljes névsorát 
avval, hogy a Magyarország területén tartózkodókról küldjenek értesítést az illetékes hatósághoz. 
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Az irathoz egy ívnyi kézírásos kiegészítés tartozik a Batthyány Ádám ezredéből megszökött 
katonákról. A márciusi névsort külön kötötték hozzá. 

Első oldalán Comes Josephus Illésházy, Ladislaus Balogh, Carolus Fabiankovich autográf alá
írása. A dátum évszázada nyomtatott, a többi adat kézzel írott. 

Eredetileg összehajtott, a külíven Győr városának címezve. 
A Helytartótanács zárópecsétje töredékes. A nyomtatvány címoldalán keretezett iniciálé, or-

namentális díszítéssel, az „S" szárai között puttó figurája. A záródísz az utolsó szövegoldalon vi
rágkosár, amelyet indák és virágok szimmetrikus rajza vesz körül. 

GySMm.Lt.Gyor m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. Győr megye Levéltára, Helytartótanácsi iratok katonai ügyekben. IV.A.1056/g/2Nr. 166. 

Statthalterrat, Ungarn 
Die vollständige Liste der Deserteure wurde vom ungarischen königlichen Statthalte r rat an die 

Komitate geschickt. Wenn die Deserteure sich in Ungarn außialten, diese festgenommen werden 
sollen und das zuständige Gericht eine Benachrichtigung erhalten soll. 

In einer beigeschlossenen Anlage ist die Namensliste der aus dem Adam Batthyany-Regiment 
desertierten Soldaten zu finden. 

3. 
1761. októberi. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Prudentes, ac circumspecti nobis honorandi. 
Siquidem in ithic advolutis specificationibus uberius denotati profugi, probabilibus intra 

Regnum Hungáriáé latirarent. 
Ideo, habita ad benignas patentales omnem desertorum militum fautoratum, [et] ocultationem 

vêtantes... 
Datum ex Consilio Locumtenentali Regio Posonii die prima mensis octobris anno millesimo 

septigentesimo sexagesimo primo celebrato. 
Connotatio militum. Equestris [et] pedestris ordinis mense julio 1761. signa caesareo-regia 

deserentium... 
Mense augusto 1761. signa caesareo-regia deserentium... 
[Pozsony] s.n. 3+2 fol. - 35 x 21 cm. 

Az 1761 júliusában és augusztusában megszökött és feltételezhetően Magyarországon tartóz
kodó katonák névsora. 

Borító nélküli pld., az augusztusi névsor külön csatolva. Első oldalán Comes Paulus Balassa, 
Ladislaus Balogh, Carolus Fabiankovich autográf aláírása. 

A dátum évszázada nyomtatott, a többi adat kézzel írott. 
Eredetileg összehajtott, a külíven Győr városának címezve. 
Pecsét nélküli példány. Címoldalán S iniciálé, keretezett négyszögben indás ornamentika put

tóval. Záródísz a lap alján három kis virág, v. ö. 1760. november 4., közölve HK 1999/3. 12. tétel 
681-682. o. A 2. rész záródísze barokk leveles, virágdíszes, kagylós, háromszögbe illeszthető, mér
tani vonalakkal kiegészített kompozíció. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. Győr megye Levéltára, Helytartótanácsi iratok katonai ügyekben. IV.A.1056/g/2 Nr.170. 



Statthalterrat, Ungarn 
Namensliste der in den Monaten Juli und August (1761) desertierten Soldaten, die sich 

voraussetzlich in Ungarn aufhalten. 

4. 
1785. szeptember 10. 

[Főkormányszék, Erdély] 

6903. [számú körlevél] 
Római császári és apostoli királyi felségnek, ausztriai ertz-hertzegnek, Nagy Erdély országa örö

kös fejedelmének, székellyek fö ispánnyának, a mi kegyelmes urunknak nevében. 
Mint hogy a regimentektől bé-küldeni szokott jelentésekből ki-tetszett, hogy a desertorok 

avagy el-szökött katonák a magyar regimenteknél felesebb számmal vágynak, mint a német gya
logságnál... 1-9. [pont]... a desertorok el-fogattatásáért járó taglia igazán fizetődjék ki... 

Nagy Erdély Országi királyi Guberniumunkból. Szeben Szent Mihály havának 10-dik napja 1785. 
esztendőben / Gróff Teleki Károly mp.; Székely Dávid cancell mp.; B. Jósika Antal secret, mp. 

[Nagyszeben] Szebenben: Nyomtatt. Hochmeister Márton által, 1785.5 p. = 3 fol. - 31,5 x 20,5 cm. -

A kincstár jutalmat tűzött ki a szökött katonákat jelentők, vagy bárhol elfogok számára. A ren
delkezés 1785. november 1-tői volt érvényben. 

Városképet ábrázoló „M" iniciáléval. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 90.83. 
Jelzet- Sign. R.M. 1.1.1. „1785" 

További, kis méretű 4 pld. ebből 2 pld. azonos szedéstükörrel. A szöveg szó szerint megegyezik. 

Landesgubernium, Siebenbürgen 
Das Ärar hat jemandem ab 1. November 1785 Belohnung zukommen lassen, wer von den Deser

teuren meldete oder irgendwo nahm sie gefangen. 

Szeben, Nagyszeben, Hermannstadt - ma Sibiu, Románia. 
Szent Mihály hava - szeptember. 
Mind Szent hava - november. 

5. 
1789. január 20. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

2375. [számú körirat] 
In welcher Ausmaaß den Truppen auf die Zeit der winterlichen Bequartirung die Holzgebühr 

vom Lande zu verabreichen sey, darüber ist dem Komitat unterm 23ten Dezember v. J. Nro. 
49529. die Belehrung zugekommen. 

Da aber im obgedachten Zirkulare die Ausmaaß... nur die für ein Regiment im ganzen 
entworfene Gebühr, und nicht auch jene für einzelne Staabs- und Oberoffíciers insbesondere 
ersichtlich macht... So wird dem Komitat um allen Irrungen und Anfragen auszuweichen, in Folge 
abgedachter Verordnung der hier beygehende Ausweis zum benöthigen Gebrauch mitgehteilt. 
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Ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico. Ofen den 20. Jänner 1789. / Karl Graf Zichy m.p. 
S.l. s.n. 2 p.= 1 fol. - 33 x 19,5 cm. 

A téli beszállásolás idejére a katonaság részére kiadandó fa-porció meghatározása a megyék 
számára. 

A szövegben említett A, B, valamint F melléklet nincs az irat mellett (feltehetően C és D is 
volt), továbbá a szintén mellékletként jelzett Ausweis [Kimutatás] is hiányzik. Van ellenben egy 
jegyzék a stáb és az alakulatok tisztjei számára meghatározott kemény- és puhafa mértékéről: 
Auffaß [Emlékeztető], Ad Nrum. 2375. Was nach der für jedes Regiment bereits hinausgegebenen 
Ausmaaß an der Holzgebühr auf die winterliche Verpflegung, die Staabsoffiziers, und sonstige 
Partheyen insbesondere betrifft. Vom Staab... Von Kompagnien und Eskadronen... 

S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 20 cm. 

GySMm.Ltár. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. 19/17.558. 

Holz-Winterverpflegung für das Jahr 1789. 

Karl Graf Zichy- Zichy Károly. 

6. 
1789. február 6. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

4795. [számú körirat] 
In was für einer Ausmaaß den Regimentern, dann einzelnen, Staabs- und Oberoffizieren, und 

sonstigen Partheyen während der winterlichen Bequartirung die Holzgebühr vom Lande zu 
verabreichen seye, hierüber hat dieser Komitat bereits unterm 23sten Dezember v. J. sub Nro. 
4952. dann unterm 20ten Jäner d. J. sub Nro. 2375. die Belehrung erhalten. 

Die Nebenlage enthält nun auch die Holzausmaaß für das Militär-Verpflegs- und 
Fuhrwesenspersonal, welche dem Komitat zur gleichmäßigen Benehmung mitgetheilet wird. 

Ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico. Ofen den 6. Hornung 1789. / Karl Graf Zichy 
m.p.; Anton v. John m.p. 

S.l. s.n. 1 fol. - 33 x 19 cm. 

Melléklet: Ad Nrum. 4795. Ausmaaß. Was dem k. k. Verpflegs-Amtlichen und Becken 
Personale, dann dem Militär fuhrwesen Korps in Conformitate der für die Generals-Staabs- und 
übrige Partheyen, dann für die Regimenter von allerhöchsten Orten benehmigten Service-Gebühr 
an Holz währender Laagers Zeit zur Gebühr gegeben werden könnte: als Von der Feld-Direction... 
Von Becken Personale...Von Militär Fuhrwesens Korps... Von Divisionen... 

S.l. s.n. 2 p. =1 fol. -34 x 20,5 cm. 

A télre beszállásolt alakulatok számára 10 naponként kiszolgáltatandó fa mennyiségéről intéz
kedő körlevél. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. 19/17.558. 

— 476 — 



Statthalterrat, Ungarn 
Zirkular über die Holzgebühr, welche alle 10 Tagen auszugeben sind; für die in Winterquartier 

stehenden Regimente. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

Karl Graf Zichy - Zichy Károly. 
Hornung - február. 

7. 
1790. június 28. 

A Felséges Hazához s annak Tekintetes Nemes Státussaihoz, Rendéihez alázatos instántziájok 
Szalonta, Konyár, Deretske, Kába, Berettyó-Újfalu, Bagos, Félegyház, Sáránd, Kornádi, Sass, Baga-
mér, Mike-Pérts, és Tépe helységeknek. 

Felséges Haza, Tekintetes Státusok és Rendek! 
Egyenes célja a Tekintetes Nemes Státusok egyben gyűlésének a lévén, hogy az Országnak 

mind régtől fogva, mind pedig nem régiben meg-sértett szabattságai meg orvásoltassanak [sic!]... 
mi is pedig az Ország egy meg sértődött részetskejének tartyuk magunkat: folyamodunk az Felsé
ges Hazához... azon nemes hajdúi szabattságban, melyből törvény nélkül erőszakosan ki nyomat-
tattunk vissza helyheztetni méltóztassék... 

Annakokáért alázatosan [sic!] könyörgünk a Tekintetes Nemes Státusoknak és Rendeknek, 
hogy... szabadságunkba... vissza helyheztessünk, hogy mint vitézlő és nemes rendek, mi-is a kirá
lyunk igaz hűséges szolgálattyára, az Országnak minden szabattságaira ugy mint a régi Végzések 
és Articulusok tartyák kötelesek legyünk. Pest 28va Juny 1790. / A Tekintetes Stausoknak és Ren
deknek, alázatos hiv szolgaji [sic!] Szalonta, Konyár [stb] 

S.l. s.n. 4 p. = 3 fol. - 34,5 x 22,5 cm. 

A hajdúvárosok a fejedelmektől kapott és az 1691-es Diploma Leopoldinum által is elismert, de 
1702 óta folyamatosan csorbított jogaikat kérik vissza az országggyűléstől. 

BM Keszthely 
L.sz.-Inv.H. 59.248.1. 
Jelzet - Sign. (3. doboz) 

Die sogenannte „Hajdú"-Städten bitten um den ungarischen Reichstag ihre, von den sieben-
bürgischen Fürsten bekommenen und von dem Diploma Leopoldinum im Jahre 1691 anerkannten, 
aber ab 1702 stetig beeinträchtigte Rechte zurückzugeben. 

Szalonta - Nagyszalonta, ma Salonta, Románia. 
Deretske - Derecske. 
Félegyház - Kiskunfélegyháza. 
Mike-Pérts - Mikepércs. 

A H. 59.248.1. leltári számú nyomtatványhoz csatoltan H. 59.248.2. leltári számon a pesti 
egyetem folyamodványa az országgyűléshez, követi jogokat kérve: Felséges Haza, Tekintetes 
Statusok! Őseinknek [sic!] és Nemes Hazánk eleinek szorgalmatos gondviselése... Pesten Sz. Iván 
havának 27-dik napján 1790-dik esztendőkben / A Fő Tudományoknak Pesten lévő Magyar 
Universitássa. 

Valamint H. 59.248.3. leltári szám alatt a: Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kancellár Beszédje 
midőn a Királyi Kegyes Előadások általadatnának. 

Ez utóbbi nyomtatvány alján: Nyomtatta Landerer Lajos. Betűtípusa alapján azonban a három 
nyomdatermék nem azonos. 
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Mindhárom darab korábi tulajdonosa a téglatest alakú gumibélyegző szerint: Batthyány hercegi 
Levéltár, Körmend. - Der frühere Possessor: Archiv von Fürsten Batthyány, Körmend. 

Szent Iván hava - június. 

8. 
1790. július 10. 

A Felséges Hazához Nagy Szalonta várossá hajdúi állapottyának és nemesi szabadtságának elö adása. 

Fslséges [sic!] Haza Tekéntetes Statusok és Rendek! 
Minthogy a Felséges Hazának, a Tekéntets Statusoknak, és Rendeknek mostani szent gyüleke

zeteknek leg főbb tzéllya az, hogy a Nemes Magyar Hazának meg sértetett szabadságait a régi va
lóságos állapotukba vissza helyheztessük... 

Arra nézve... alázatossan könyörgünk, méltóztassák minket is azon privilegiális és törvényes 
jussainkban és szabadságainkban kegyelmesen visza tenni, hogy mi is... a többi hajdú városokkal 
edjütt a Hazát és annak szabadságit híven oltalmazhassuk. / A Felséges Hazának, Tekéntetes Sta
tusoknak és Rendeknek alázatos hív szolgai, nagy szalontai hajdú nemesek és lakosok. -

S.l. s.n. 8 p = 4 fol. - 30 x 20 cm. 

Nagyszalonta hajdúváros beadványa az országgyűléshez, amelyben régi szabadsága visszaál
lítását - és a Diploma Leopoldinum szerinti jogokat - kéri hivatkozva az 1605-től kapott privilégi
umokra és annak az 1700-as évektől kezdődő folyamatos csonkítására. 

BM.Keszthely 
L.sz. - Inv. N. 57.886. 
Jelzet - Sign. 

Eine Eingabe der sogenannten „Hajdu"-Stadt Nagyszalonta an den ungarischen Reichstag im 
Interesse der Wiederherstellung ihrer früheren alten Freiheit. Neben den vom Jahre 1605 bis 1700 
bekommenen Privilegien sind die fortwährenden Abbruch der Gesetze ab 1700 aufgezählt. Die 
Adeligen und Hajdúkén bitten um die Rechte von Diploma Leopoldinum zu erkennen. 

A példány korábbi tulajdonosa a valamennyi lapon látható téglány alakú gumibélyegző szerint: Bat
thyány hercegi Levéltár, Körmend. - Der frühere Possessor: Archiv von Fürsten Batthyány, Könnend. 

9. 
1795. decemberi. 

Quittung. 
Daß... so lang der gegenwärtige Französische Krieg dauert, freywillig... Mann mit jährl. fl.... 

kr.... übernohmen, und den ein vierteljähr. Betrag von lsten... 179... bis Ende... 179... mit fl.... kr.... 
richtig, und baar vorhinein abgeführt hat: wird hiemit bezeiget. Raab den... 

S.l. s.n. 1 fol.-11 x l9cm. 

A franciák elleni háború költségeire befizetett összegek átvételi elismervénye, amelyet eseten
ként kézzel töltöttek ki. A példány évi 6 Ft 15 krajcárt írt elő, negyedéves 1 Ft és 33 3/4 krajcár 
részletekben 1795. november 1-től 1796 január végéig. Kiállítási dátuma 1. Dber. 795. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV. A. l/f/l. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 
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10. 
1796. Julius 26. 

Quittung. 
Daß... so lang der gegenwärtige Französische Krieg dauert, freywillig... Mann mit jährl. fl.... 

kr.... übernohmen, und den ein vierteljähr. Betrag von lsten... 179... bis Ende... 179... mit fl.... kr.... 
richtig, und baar vorhinein abgeführt hat : wird hiemit bezeiget. Raab den... 

S.l. s.n. l f o l . - 1 0 x 18 cm. 

A franciák elleni háborúk költségeire negyedéves részletben fizetendő összeg átvételi elismer-
vénye, esetenként kézzel kitöltve. A példány 1796. május 1-től 1796. július végéig 6 Ft 15 krajcár 
átvételét, illetve annak negyedéves összegét igazolta. Dátuma 26sten July 796. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. l/f/l. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

11. 
1796. augusztus 28. 

Quittung. 
Daß... so lang der gegenwärtige Französische Krieg dauert, freiwillig... Mann mit jährl. fl.... 

kr.... übernohmen, und der ein vierteljähr. Betrag von lsten... 179... bis Ende... 179... mit fl.... kr.... 
richtig, und baar vorhinein abgeführt hat: wird hiemit bezeige. Raab den... 

S.l. s.n. 1 fol. - 11 x l8cm. 

A francia háború költségeire évente, illetve negyedévenként az önkéntesek tartására befizetett 
összeg nyugtája, esetenként kézzel kitöltve. A példány évi 6 Ft 15 krajcár befizetését írta elő, ne
gyedévi l Ft és 33 3/4 krajcáros részletekben 1796 augusztus 1-től október végéig. 

GySMm.Lt. Győr megye 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. l/f/l. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

12. 
1797. július 13. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles, ac Magnifíci, Perillustres item, ac Generosi Domini, 
nobis observandissimi! 

12171. [és] 12198. [számú irat] Regnicolari insurrectione per suam Majestatem sacratissimam 
clementer disposita jam eo perducta, ut nobilitas insurgens maxima sui parte in campum educatur, 
[et] respective ad lóca pro castris per suam celsitudinem regiam serenissimum archiducem regni 
palatinum in limitibus styriae vicinis defíxa concentretur... ordinäre dignata est: Ut ordinaria 
negotiorum... 

Systema provisionis exercitus insurrectionalis in castris ea ratione, defígi, ut: a/ Avena [et] 
panis... - b/ Cum Officia... 
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Ut de posta... Quo de hospitalium.../ Datum ex consilio Regio Locumtetentiali Hungarico, 
Budae die decima tertia mensis junii, anno millesimo, septingentesimo, nonagesimo septimo 
celebrato. 

S.l. s.n. 8 p. = 4 fol. - 35 x 21 cm. 

A magyar nemesi felkelés ellátórendszeréről szóló utasítás. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A.l/f/l. 

Paulus Almásy, Franciscus Darvas és Christianus Máthé autográf aláírásával, a Helytartótanács 
szárazpecsétjével, külívén nyomtatott címzés: Illustrissimis, Reverendissimis, Spectabilibus ac 
Magnifias, Perillustribus item, ac Generosis Dominis N.N. Supremo, [et] Vice Comitibus, 
Judlium, [et] Jurassoribus, Totiquae Universitati Dominorum Praelatorum, Baronum, Magnatum, 
[et] Nobilium Comitatus [...Jaurinensis...] Dominis Nobis observandisssimis. [..Jaurinum...] Ex 
Officio. A kipontozott helyen kézírással kiegészített. 

Statthalte r rat, Ungarn 
Patent über das Verpflegungssystem der ungarischen Insurrektions-Armee. 

Comitat Jaurinum - Győr megye. 

13. 
[1797. Julius 13.?] 

[Hadseregfőparancsnokság, Magyarország - Magyar nemesi felkelés] 

Abschrift 
Einer an die betreffenden Magazine von Hungarischen General-Kommando erlassenen 

Verordnung. 
12198. [számú körirat] Nachdem Seine Majestät dem Hungarischen Insurrekzions-Korps bey 

seiner Zusammenrückung inner den Gräzen Hungarns die Brod- und Hartfutter-Abgabe aus den 
Verpflegs-Magazinen gegen dem zu leisten bewilliget haben, daß für die Porzion Brod 2 kr. für die 
Porzion Haber hingegen 4 kr.... wird zur allgemeinen Beobachtung festgesetzt: 1-7. [pont]. 

S.l. s.n. 2 p = 1 fol. - 35 x 21 cm. 

A nemesi felkelő sereg ellátmánya azonos a hadseregével. A körirat mennyiségeket nem tüntet fel. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV.A.l/f/l. 

Armeeoberkommando, Ungarn - Ungarische Insurrektion 
Die Porzionen der Insurgenten-Armee ist eben so, wie bei dem regulierten Militär. 

A nyomtatvány dátum és jelzet nélküli, de az 1797. július 13-i irattal együtt, egy csomóban, 
egymásra utaló jelzettel és hivatkozási számmal található meg. L. ennek külön felvételét - Siehe 
am 1797. július 13.: [Helytartótanács, Magyarország] Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles ac 
Magnifia.... 12171. [és] 12198. [sz. irat]. L. a 12. sz. tételt. 
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14. 
1797. augusztus 31. 

Quittung. 
Brod... Haaber... Heu Portiones... 
Insurgenten-Cavallerie Corps... 
S.l. s.n. 1 fol. - 18 x 22 cm. 

A formanyomtatvány a nemesi felkelő sereg számára beszolgáltatott kenyér, zab, széna átvételi 
elismervénye. A megye, a beszolgáltató neve és a mennyiség esetenként kézzel kitöltött. 

A példány fejlécének kézírásos kiegészítése: Wieselburger Insurgenten. 

GySMm.Lt. Mosón m. 
L.sz.- Inv. 
Jelzet - Sign. Mosón megye iratai, Inszurrekciós iratok 1742-1797. lV.A.502.d/2. 

Wieselburger Insurgenten 
Bestätigung über die Verpflegungsmittel für die ungarische Insurrektions-Armee. Drucksache 

mit Handschrift ausfüllen. 

Wieselburger Komitat - Mosón megye. 

15. 
1797. október 29. 

József [Habsburg-Lotharingiai (1776-1847), osztrák főherceg, magyar királyi herceg, nádor 
(1796-tól)] 

Gróf Pálffí Districtualis Generalis Urnák Posonyból 1797-dik esztendő october 29-dik napjától. 
Minthogy Ő Felsége kegyelmes parancsolattya által a magyar insurgens nemesség, az alatt még 

eránta más intézés következne, az illető vármegyék kerületeibe viszsza [sic!] botsáttatni rendeltet
ne... és Én... Districtualis Generalis tírra bízom, hogy nevemben... fáradtságokat köszönje meg... 

Töbnyire [sic!] Districtualis Generalis Urak, a General Stab tagjai és a sereghez rendelt Hadi 
Személlyek-is bizonyosak lehetnek, hogy erántok hasonló indú[lat]tal viseltetem / Josef Palatinus. 
m.p. 

S.l. s.n.lp.-31 x21 cm. 

A nádor Pálffy Miklós főkapitányhoz intézte a nemesi felkelő seregnek szóló köszönőlevelét. 

A nyomtatvány kétoldalas, a főkapitány a hátoldalra nyomtattatta saját köszönőlevelét. L. kü
lön felvételen 1797. október 30. L. a 16. sz. tételt. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Kecskemét város katonai biztosának iratai IV. 1515/a. Inszurrekciós ügyek. 

Ein Brief von Erzherzog Josef- des ungarischen königlichen Statthalters (Palatin, Nádor) - an 
General Pálffy bei Gelegenheit der Rückkehr der ungarischen Insurgenten nach der Kriegsübung. 

Pálffí - Pálffy Miklós. 
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16. 
1797. október 30. 

[Pálffy] Pálffi Miklós 

A Pesti Nemes Insurgens Seregnek. 
Midőn Ő Királyi Hertzege [...?] Kegyes Palatinus Urunk a nemes seregtüll oly nagy le-

botsátkozással, és kegyességgel, a mint az ide rekesztett írás ezt meg-mutattya, el bútsúzni mél-
tóztatik:az alá írt districtualis generalis kötelesnek esméri magát arra, hogy... háládatosságát ki
nyilatkoztassa... 

... a nemes insurgens seregnek közönségesen, és kinek kinek személlyesen, valaminthogy most 
csak írásban magyarázhattya, úgy ezután valósággal tselekedettel meg-bizoníthassa. Kőit 
Posonyban 30-dik octobr, 1797-dik Esztendőben / [G]rófPálffí Miklós Districtualis Generalis m.p. 

S.l. s.n. 1 p . - 3 1 x21 cm. 

Az 1797. október 29-én kelt nádori irat hátoldalára nyomtatott levél, amelyben a Pest megyei 
nemesi felkelő sereg hazafiúi buzgóságát, fegyelmét köszöni a főkapitány. 

A szövegben jelzett levelet 1. külön felvételben 1797. október 29. József nádor, a 15. sz tétel. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Kecskemét város katonai biztosának iratai IV. 1515/a. Inszurrekciós ügyek. 

Der kommandierende General Pálffy, Miklós sagte einen Dank auch im Namen von Erzherzog und 
Palatin Josef dem ungarischen Insurrekten-Korpsfiir seine Treue, für den Eifer und für seine Zucht. 

Den Brief von Palatin siehe in einer Sonderaufnahme bei 1797. október 29. unter József nádor, Nr. 15. 

A példány anyaghiányos, a szöveg kiegészíthető. 

17. 
[1797-1809] 

[Nemesi Felkelés, Magyarország] 

Instructio circa modum dimissionis Nobilis Insurrectionalis Militiae Hungaricae. 
De revisione virorum, ac equorum insurrectionalis militiae... De effectiva insurrectionalis 

militiae dimissione... De resignatione armorum, amictuum, apparatuum, requisitorum, ac curuum 
campestrium, eorumque asservatione... Termino, locove reddendarum rationum... Appendix. De 
annuis exercitiis qualiter, et quo tempore suscipiendis... 1-80. § 

S.l. s.n. aa2 - ff2 ív= 20 p. = 11 fol. - 35 x 2 cm. + 21. mell. 

Lista revisionis. Nobilis insurrectionalis phalanx pedestris N.N.Effectivi status... Gradus servitii, 
Nomen et cognomen...Loco, Comitatu, Regno vel ditione [stb] és Lista revisionis. Nobilis 
insurrectionalis legio equestris N. a rovatok megegyeznek. - 36 x 45 cm. valamint további 2 p. mell. 

Consignatio. Amictus specierum... tum clytellariis, tum Vactuariis. 1 Mitra domestica (Holz-
müze) [sic!]... Saccus panalis (Brodsack) és Consignatio. Amictus specierum... pedestri insur
rectional! gregario, vei subofficiali. 1. Tunica manicata (Röckel)... 1. Par calceorum hungaricorum 
(Topánka)... 1 Pileus hungaricus (Csákó)....- 33 x 23 cm. 

A nemesi felkelés részletes szabályzata. 
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GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. l/f/6. 

Ausführliche Dienstordnung der Insurrektions-Armee. 

A lovasság tagjainak felsorolása mellett a tisztek által képviselt városok és megyék neve 
(Capitaneus lrius. N.N. Loco Pestino, Comitatu Pestini - Locumtenens superior N.N. Watzio, 
Pestiensi stb.) után, a legénység előtt a trombitás áll, aki nem magyarországi illetőségű (Tubicen 
N.N. Prága - Bohemia 

18. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Ki szabása a pénzbeli fizetéseknek és a naturaléknak a felkelő magyar gyalogságnak számára. 
Hónapi fizetés: Hópénz. Tábori ráadás. Drágaságbeli ráadás... Naponként naturálék. A kor

mánytól: Ezeredes kapitány... Batalion dobos. 
A kompániától: Kapitány... Közember. 
A pénzbeli árra [sic!] egy ló portionak egy hónapra 10 forint, egy kenyér portionak 2 forint 30 xr. 
S.l. s.n. 1 fol. - 42 x 28 cm. 

A nemesi felkelés lovasságához hasonlóan a gyalogság számára megállapított járandóságok, 
csak az összegek alacsonyabbak. 

GySMm.Lt. Mosón m. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Mosón megye iratai. Insurgentio 2. csomó. 
Valamint: Bm.Lt. Pécs 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. Aprónyomtatványgyűjtemény A/291. 
Továbbá ugyanitt a Kiszabása azon aprólékos kölcségeknek... kezdetű nyomtatvánnyal A/279. 

jelzet alatt. L. a 20. sz. tételt. 

A pécsi Levéltárban ugyanezen a számon található, összefűzve a Ki szabása azon hónapi 
aprólékos kölcségeknek mellyek a felkelő magyar nemes gyalogságnál a topánkákra és öltözetre 
fizettetnek. - 1 fol. - 43 x 29 cm. 

L. külön felvételen is [Országgyűlés, Magyarország] rendszó alatt [1797-1809] 

Reichstag, Ungarn. 
Ungarische Insurrektion - Infanterie. Preisliste des Gehaltes und der Verpflegung, weiter die 

Kosten der Portionen für einen Kopf und für einen Pferd. 

19. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Ki szabása a pénzbeli fizetéseknek és a naturaléknak a felkelő magyar nemesség lovasságának 
számára. 

S.l. s.n. 1 fol. - 41 x 27 cm. 

— 484 — 



GySMm.Lt. Moson m. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Moson megye iratai. Inszurgenció, 2. csomó. 

Reichstag, Ungarn 
Ungarische Insurrection, Husaren. Monatliches Gehalt und monatliche Verpflegung, weiter 

die Kosten der Portionen für einen Kopf und für einen Pferd. 

20. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Ki szabása azon hónapi aprólékos kölcségeknek [sic!] mellyek a felkelő magyar nemes sereg 
gyalogságánál a topánkákra, és öltözetre fizettetnek. 

A batalion kölcségeire... Különös kölcségek... Megjegyzés. Ezen különös kölcségek a hónap 
végén fenn maradtt valóságos számhoz képest fizetődnek ki. 

S.l. s.n. 1 fol. - 43 x 24 cm. 

GySMm.Lt. Moson m. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Moson megye iratai. Insurrectio, 2. csomó. 
Valamint a Bm.Lt.Pécs tulajdonában a Ki szabása a pénzbeli fizetésnek és a naturaléknak a 

felkelő magyar gyalogságnak számára nyomtatvánnyal együtt, A/279 jelzet alatt. 

Reichstag, Ungarn 
Preisliste des monatlichen Bedarfes der Schuhe (Topánka) und der Uniformen für die Infan

terie bei der ungarischen Insurrektions-Armee. 

21. 
[1797-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Ki szabása a szekereknek és málhás lovaknak a felkelő nemes seregek számára. 
Gyalogság. Mindenik batalionnak 1. Két lovas fedeles szekér... 
Lovasság. Mindenik ezrednek 1. Négy lovas fedeles cassa szekér... 
Aprólékos költségekre fizetődik hónaponkent... két lovas kovácsoló szekérre... Fóldozásért 

mindenik szolgára... 
S.l. s.n. 1 fol. - 40 x 23 cm. 

Századonként és ezredenként a teljes ló- és szekérszükséglet meghatározása, valamint ezek ha
vonkénti költsége. 

GySMm.Lt. Moson m. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Moson megye iratai. Inszurgenció 2. csomó. 
Továbbá: Baranya m.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Aprónyomtatványgyűjtemény A/280. 
Mérete 43 x 28 cm. 

— 485 — 



Reichstag, Ungarn. 
Ungarische Insurrektion. Monatliches Bedarf von Train und Packpferde bei der Infanterie und 

der Kavallerie(Husaren). 

22. 
1800. május 15. 

Quittung 
Ueber Halbfrucht... Korn... Gersten... Haber: Preßburger Metzen, welche von... als ein frey

williges Geschenk zum Behuf des gegenwärtig französischen Krieges in das k.k. Militär Ver-
pflegs-Magazin zu... richtig abgeliefert worden, quittire hiemit. Sign... den... 179... 

S.l. s.n. 1 fol. - 37 x 23 cm. 

Átvételi elismervény a hadsereg számára önként, ajándékként átadott élelmiszerről és takarmányról. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. l/f/l. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

A példány kézírással kiegészített: Raaber Comitat. Sign. Raab den 15st may 800. Autográf 
aláírásai: Georgio Kis Comissario és Aug. Fuchd? 

23. 
1800. július 23. 

[Győr vármegye, Győr] 

Currens. 
Ezen T. N. Győr vármegyében, most folyó Szent-Jakab havának 12. napján tartott különös 

gyűlésben e következendők adták elő magokat közönséges tételre úgymint: 
A Felséges Hely Tartó Tanáts jelenti, hogy... Urbán Sándor desentor gyilkos katona mint egy 

27 esztendős N. Bátsa vármegyei Baj sa helységből való... Költt Győrött 23. Julii 1800. / Bezerédi 
Mihály Fő-Bíró. -

S.l. s.n. 4 p. - 2 fol. - 38 x 21 cm. 

A rendkívüli megyei közgyűlés a szökött katonák ügyét is tárgyalta. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV.A. 19/17. 502. Relatio. 

Komitat, Győr (Raab) 
Protokollaufzug der außerordentlichen Sitzung wo unter anderen die Angelegenheiten der 

desertierten Soldaten abgehandelt wurden. Personalbeschreibung von Urbán, Sándor. 

A példány első oldalán korabeli kézírással: Böny. 

Böny - ma Bőnyrétalap része, Győr-Moson-Sopron m. 
N. Bátsa vármegye - nagyságos Bács vármegye. 
Bajsa - község a topolyai járásban, ma Bajša, Jugoszlávia. 
Szent Jakab hava -július. 
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24. 
1800. szeptember 15. 

Pest-Pilis-Solt vármegye [Pest] 

1800-dik esztendőben september 15-dik napján tartattatván országunk nádor ispánnya eö kirá
lyi fö herczegségének s ezen Pest Pilis és Sóit törvényesen egybe kaptsolt vármegyéknek örökös fő 
ispánnyának elö-ülése alatt Budán az ország házában a nevezett vármegyéknek köz és 
insurrectionalis gyűlése, jelen voltak s a t . melynek alkalmatosságával: felolvastatott nádor és feö 
ispány ur eö királyi fő herczegségének kegyelmes rendelésére. 

Ditsősségesen uralkodó felséges urunknak... Bétsben a folyó esztendei september holnap 4-ik 
napján... költ kegyelmes parancsolatja... az országbéli nemességnek s mind azoknak, a kiket a tör
vény ezen nevezet alatt foglal generalis fel-ülését hirdeti...Districtualis generálisoknak nevezi a 
Tói a Dunai Kerületben herczeg Eszterházy Miklóst, a Dunán innen valóba Benyovszky Andrást, a 
Tiszán innen valóba báró Mészáros Jánost, a Túl a Tiszaiba báró Splényi Gábort...az alkalmato-
sabbaknak az 1545-dik esztendei 20-dik törvényhez képest tisztekké lejendő neveztetése a várme
gyékre tartozzon... 

1-15. tzikkely. Mi tehát illeti a lovasságot... Mi pedig illeti a gyalog katonaságot... 1000 Forin
ton felül való jövedelmektül 2000-rig... 

Meg-lévén mind ezek a fellyebb elő-adott mód szerént határozva... Deputatioul ki-nevezni 
méltóztatott... urakat... a megyebéli szabad két királyi városok bíráit sa t . 

S.l. s.n. A-A2 - C ív = 10 p. = 5 fol. - 30 x 23 cm. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. 1504. Kecskemét város tanácsának iratai 1599-1848 (1944) /r. Insurrectio 

iratai 1805-1809. 

Komitat Pest-Pilis-Solt, Pest 
Verordnung über die ganze adelige Insurrektion, weiter über die Offiziere und die Verpflegung 

im Komitat. 

Körülvágott, de eredeti gerincragasztásos, vízjeles papírra készült pld. 

25. 
1800. október 10. 

Pest vármegye, Pest 

... T.N. Pest vármegyében fekvő... lakosa, ki a hazának védelmére, a jelenvaló szükségben ön
ként fel-állott, és fel-fegyverkezett, ez által bizonyossá tétetik a következendőkröl: 1-ször. Hogy az 
insurgens nemességnek el oszlása után, ő-is azonnal el fog botsáttatni... 3-szor. Személlyé, mind... 
adójától, mind pedig... köz-szolgálattól, szinte élete fogytáig ment lészen. 

Melly szabadságokkal való élésben, hogy magát viszsza-térése után fenn tarthassa, részére a 
T.N. vármegye rendeléséből, ezen bizonyító-levél expediáltatott.Pesten oktob. 10-dik napján 1800. 
esztendőben / T. N. Pest vármegyének v-ispánya. 

S.l. s.n. 1 fol. - 18 x 22 cm 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV./1504/r. 
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Komitat Pest. 
Ein Brief von dem Komitat an Szabó Joseph über seine alten adeligen Privilegien, die auch 

dann unbeschadet werden, wenn er als Insurgent aus dem Krieg heimgekehrt wird. 

A formanyomtatvány kézírással Szabó József, Izsák helységnek lakosa részére kiállítva, 
Laczkovich György alispán autográf aláírásával. 

V-ispány, viceispán - alispán. 
T.N. vármegye - tekintetes, nemes. 
Pest vármegye 1. még utóbb Pest, Pilis, Solt vármegye. 

26. 
1800. december 28. 

[Ferenc, Habsburg-Lotharingiai (1768-1835), második, német-római császár (1792-1806) első, 
osztrák császár (1804-től),első, magyar király (1792-től)] 

Franciscus II. Dei gratia electus Romanorum imperátor semper augustus, Germaniae, 
Hungáriáé... Rex apostolicus... 

Reverendi, honorabiles... Solatio sum nobis... dum erga benignum rescriptum nostrum regium 
ddo. 4-tae septembris a.l. emanatum, desideratam e supremo nostra regio jure generalem regni 
insurrectionem non tantum promptissime obtulitis... Datum in archiducali civitate nostra, Vienna 
Austriae, dei vigesima octava mensis decembris, anno Domini millesimo occtingentesimo / 
Franciscus mpr.; Comes Carolus Pálffy mpr.; Ignatius Almásy mpr. = Második Ferentz [etc. 
etc.]Tisztelendö [etc. etc.] Kedves Híveink!... Örvendetes volt előttünk... melly szerént a folyó 
esztendei september 4 dik napján költ kegyelmes rescriptumunkhoz képest, a királyi legfőbb ha
talmunkból kívánt generális insurrectiót, nem tsak a leg-nagyobb készséggel ajánlottátok...Költ 
archiducalis Béts varasunkban [sic!] december 28-dik napján 1800-dik esztendőben. / Ferentz mk.; 
Gróf Pálffy Károly mk.; Almásy Ignátz mk. 

S.l. s.n. 2 p. = 1 fol. - 35 x 24 cm. 

Királyi köszönőlevél, amelyet a megyegyűlésen olvastak fel és a következő záradékkal nyom
tattak ki: 

Ditsösségesen uralkodó felséges Urunknak nemes Pest, Pilis és Solth törvényesen egybe 
kaptsolt vármegyék rendéihez érkezett, s a múlt esztendei septemberben kiállított insurrectionalis 
nemes seregekkel való kegyelmes meg-elégedését... készségek eránt való complacentíáját 
(tettzését) jelentő rescriptuma... a folyó 1801. esztendei február ius 3-dik napján... mind deák nyel
ven,... mind magyar fordításban ki-nyomttattatni rendeltetett. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV. 1504. Kecskemét város tanácsának iratai 1599-1848. /r. Insurrectio iratai 

1805-1809. 

Ein Dankbrief von (Kaiser und) König Franz an die ungarische Insurrektions-Armee nach 
ihrer Heimkehr. 

A levéltárban a leírt példányon kívül még 2 x 2 pld is található, amennyiben a nyomdai ívek 
szétvágatlanok. Mindkettő más papírra készült, s.l. s.n. nyomdai variáns, betűtípus más, szövege 
azonos. 
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27. 
1801. február 3. 

[Pest-Pilis-Solt vármegye, Pest] 

Ditsöségessen uralkodó felséges urunknak... kezdetű nyomtatvány, 26. sz tétel; 

1800. december 28. 
[Ferenc, Habsburg-Lotharingiai (1768-1835)] 

Pest, Pilis, Solt vármegye... 1. a 24. sz. tételt. 

28. 
1801. március 2. 

Győr vármegye, Győr 

Currens. 
A T. Nemes Győr vármegyének ezen folyó 1801-dik esztendőbe martiusnak 2-dik napján tar

tatott magános gyűléséből. 
lször. A Felséges Hely-tartó Tanáts jelenti... 2szor.Jelenti a F. H. T. Tanáts, hogy Ramburger 

György, ki Triesztből származott, és a Belgiosó gyalog regimentjénél zászló-tartóságot viseltt; 
azért, hogy a császári királyi tábort hitetlenül el-hagyván az ellenséghez által szökött, szententzia 
határoztatván ellene infámissá tétetett, az az gyalázatosnak lenni hirdettetik mindenek előtt ország 
szerént, és rangjától való meg-foszttatása után a neve akasztófára függesztetett... 10-szer... 

Némelly szökevény személlyeknek személly szerént való le-irásai. 
1. Szántó János Szent-Mártonyi születés...45 esztendős... az erdélyi oláh seregnek 3-ik 

batalionjából szökött -el Nro 16. és 18. 
2. Bertalan Mihály Szent-Páli születés... 35 esztendős... az Erdődi huszárok közzül való köz

katona Nro. 9. 
3. Szakái Márton Pázmándi Hegybeli születés, 23 esztendős... köz-katona, Wukasovits gyalog 

regementjébe való. Nro. 48. 
S.l. s.n. 3 p. = 2 fol. - 39 x 22 cm. 

A Győr megyei közgyűlés körlevele, többek között szökött katonák adataival. 

GySMm.Lt. Győr m. Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV.A. 19/17. 502. Relatio. 

Komitat, Győr (Raab) 
Protokollaufzug. Personalbeschreibung der desertierten Soldaten 

29. 
1801. április 15. 

[Ferenc, Habsburg-Lotharingiai (1768-1835), második, német-római császár (1792-1806), első, 
osztrák császár (1804-től), első, magyar király (1792-től) 

Franciscus II. Dei gratia electus romanorum imperátor semper augustus Germaniae, Hungá
riáé... Rex apostolicus... 

Reverendi honorabiles spectabiles ac magnifici magnifia item egregii et nobiles, Fidèles nobis 
dilecti! Cessavit jam periculum illud magnum, quod universis divinitus nobis subjectis populis... 
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quodve inevitabilem nobis necessitatem generalem regni insurrectionem... Vobis in reliquo gratia 
Nostra caesareo regia benigne propensi manemus. Datum in archiducali civitate nostra regia 
Austriae die décime quinta mensis április anno Domini millesimo octingentesimo primo. / 
Franciscus mpr.; C. Carolus Pállfy mpr.; Ignatius Almásy mpr.; = MásodikFerentz s a t . Tisztelen
dő, s a t Kedves híveink! El-enyészett immár azon nagy veszedelem, melly Istentől alánk vetett 
minden népekhez... közelgetett, s melly Bennünket az ország köz-fel ülésének... hirdetésére és kí
vánására múlhatatlanul kénszerített... Kik egyébaránt hozzátok vonszó [sic!] császári királyi 
kegyelmünkéi [sic!] maradunk. Költ archiducalis városunkban április holnap 15-dik napján 1801. 
esztendőben / Ferentz mk.; Gróf Pálffy Károly mk.; Almásy Ignátz mk. 

S.l. s.n. 2 p. = 1 fol. - 40 x 24 cm. 

Miután a franciákkal megköttetett a béke, a nemesi felkelés seregeit köszönettel hazabocsátotta 
az uralkodó azt követően, hogy szemlét tartott felettük. 

Az uralkodói köszönőlevél kinyomtatását Pest megye rendes közgyűlése határozta el, a záradék 
szerint: 

Ditsősségesen uralkodó felséges urunknak, és a felséges királyi fő hertzeg nádor ispánynak a 
múlt 1800-dik esztendei september holnapban ki-állított insurrectionalis két rendbéli seregek 
viszsza-botsájtatások eránt nemes Pest Pilis és Solth törvényesen egybe kaptsolt vármegyék 
rendéihez botsájtott kegyelmes rescriptumai. Mellyeknek különös ditséretekkel... tellyes fogla-
lattyai... ki-nyomtatások... az 1801-dik esztendei május holnapnak [sic!] 4-ik napján tartott számos 
köz-gyülésében el-határoztatott. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV./1504.r. 

Nachdem der Frieden mit den Französen geschlossen wurde, entließ der Herscherr die 
Insurrektions-Armee mit Dank danach, daß er eine Inspizierung haltete. 

Nádor-ispány, királyi fő-hertzeg - József nádor. 

30. 

1801. május 4. 

Pest-Pilis-Solt vármegye, Pest. 

Ditsősségesen uralkodó felséges urunknak... 

L. 1801. április 15. Ferenc, Habsburg-Lotharingiai..., a 29. sz. tétel. 

31. 
1801. május 13. 

Minek utánna ditsőségesen uralkodó második Ferentz kegyelmes fejedelmünk... a frantzia 
nemzet hadától szorongattatott tartománnyainak oltalmára, törvény szerént meg-hívott magyar ha
zánk fegyveres népeit, a lunevilli békesség szerzése után, Alsó-Austriában Neustadt vidékén szál
lott táborból, kegyes megelégedésének jelével el-botsátani méltóztatott volna, és ezen tekintetes 
nemes Pest, Pilis, és Sólth törvényessen edgyesített vármegyéknek lovas, és gyalog seregei visele
tek általnyert ditsöséggel tetézve, honnyaikhoz ismét viszsza térvén; az insurrectio meg-szünésével 
előbb tiszteltt vármegyék zászlói alatt teendő további szolgálattól fel-szabadíttattak volna... 1800-
dik esztendei October kezdetétől 1801-dik esztendei májusnak... napjáig bizonyított jó viseletéről, 
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és tisztességes el-botsáttatásárul, az el-oszlatott sereg részérül, e jelen való hiteles levél adattatott; 
májusnak... napján 1801-dik esztendőben. 

S.l. s.n. 1 fol. -36 x 22 cm. 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

BKKm.Lt. Kecskemét 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV/1504.r. 

Obsitformel der Insurrections-Armee. 

A formanyomtatvány kézzel kitöltött: „Ssári lakos Szabó Josef ki az nemes gyalog seregnél köz-
vitézségi szolgálatot tett" 1801. „Májusnak 13. napján. Költ Soroksáron az el osztás helyén. / Divéky 
Major; Sárközy Pál kapitány". Autográf aláírások. Eredeti, simára lekopott vörös viaszpecsét. 

S sár - Soroksár. 

32. 
[1801?] 

Ordre de Bataille 
Der königlich ungarisch und croatisch adelichen Insurrections Armée unter d. hohen Befehlen 

Sr. köngl. hochheit des Erzherzog Joseph Palatínus von Ungarn und k.k. General der Cavallerie. 
Districts General Feldmarschallieutenant Baron Ott. 
Districts General Generalfeldwachtmeister von Maythany. 
Ertes Treffen... Zweytes Treffen... Corps de Reserve... Reserve Artillerie. 
S.l. s.n. 1 fol. - 26 x 44 cm. 

A József nádor parancsnoksága alatt felállt nemesi sereg harcrendje, az ezredek parancsno
kainak nevével. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV. 1504/r. 

Ungarische und Croatische Insurrektion. 
Die Aufstellung veranschaulicht die Kriegsordnung unter den kommandierenden General Erzherzog 

Josef, Palatin von Ungarn mit den Namen der Regimentskommandanten. 

A példány színezetlen. Az ezredparancsnokok neve két helyen javított: Zweites Treffen, Caval
lerie Division - Zirsits név helyett Tomtsany, ugyanott a jobbszárnyon kiegészítés: Szirmay. 

A datálatlan nyomtatvány esetleg az 1801. április 15. alatt leírt királyi iratban említett szemle 
felállását mutatja. L. a 29. sz. tételt. 

33. 
1805. november 21. 

Pest, Pilis, Solt vármegye, Kecskemét 

1805-dik esztendei Szent András havának 21-dik napján tartatván Budán az ország házában ő 
királyi fő hertzegségének hazánk nádor, és ezen Pest Pilis és Solt törvényessen egybe kaptsolt 
vármegyék örökös fő ispányának elő ülése alatt a nevezett vármegyéknek köz és insurrectionalis 
gyűlése; jelen voltak etc. 

— 491 — 



Mellynek alkalmatosságával, minekutánna az egyben gyűlt fő méltóságok és rendek helyeiket 
el foglalták volna; ő királyi fő hertzegségének, hazánk nádor és ezen törvényesen egyben kaptsolt 
vármegyék örökös fő ispányának, az egyben gyűlt rendek közé leendő maga meg alázásának ki ké
résére ord. vice-ispány úr által ki rendeltettek etc. 

Mind ezeknek ekképpen lett véghez menete után ord. vice-ispány Latzkovits György úr jelentést tett 
az eránt, hogy... a törvény által meg ajánlott fegyverre való kelésnek... ki állíttatása s közelíttetése eránt... 
tanátsot tartván...határozás tétetett:... minden portától... két lovas és hat gyalog katona tétessen... 

... a megajánlott ebbeli felkelésnek módja s rendje... 1-ször a... meg kívántató költségeknek... 
meg szerzése... 2-szor a meg ajánlott felkelés ki állíttatásának módja s siettetése. 

[I]-II. 1-9. [és] 1-5. [valamint] III. [pont] 
Minek utánna a törvény meg határozta volna azt, hogy minden... jövedelemmel biró nemes 

vagy személyesen fegyverre kelni... kötelesek legyenek... neveik jedzékét a járásbeli fő szolga 
birák uraknak oly végre adja által, hogy a fel kelésnek minden idő haladék nélkül leendő 
telyesittetését az illető feleknél szorgalmaztassák. 

S.l. s.n. 7 p. = 4 fol. - 33 x 22 cm. 

A megyegyűlési határozat tételesen felsorolja, hogy mely rendnek (az egyházi rend, a mágná
sok, a nemesi rend) és milyen módon kell a nemesi felkeléshez hozzájárulnia. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV./1504A. 

Komitat Pest, Pilis, Solt 
Beschluß der Komitatssitzung über die Betragsquote der Insurrektion, weiter: welche Stände 

müssen aufweiche Art und Weise bei der Insurrektion teilnehmen. 

A példány korabeli, geometrikus és stilizált madármintás gerincragasztással. 

Fő-hertzeg, királyi fő-hertzeg-József nádor. 
Vice-ispány - alispán. 
Szent András hava - november. 

34. 
1805. december 5. 

Pest vármegye, Pest 

... tekintetes nemes Pesth vármegyében fekvő... lakossá; ki az hazának védelmire, a jelenvaló 
szükségben önként fel állott, és fel fegyverkezett, ez által bizonyossá tétetik a következendökről: 

1-ször. Hogy a fegyverben kelt nemességnek el oszlása után, ő is azonnal elfog botsáitatni [sic!]. 
2-szor. Hívségének és hazafiúi buzgóságának jutalmául akarattya ellen... nem fog katonának adattatni... 
3-szor. Személlyé, mind az arra háramló király, és vármegye adójától, mind pedig személlyes 

köz terhek viselésétől élete fogytáig ment lészen. 
Melly szabadságokkal való élésben magát vissza térése után tarthassa, részére... ezen 

bizonyittó levél kiadattatott. Pesten december 5-dikén 1805-dik esztendőben. / T. N. Pesth várme
gyének vice-ispánya. -

S.l. s.n. 1 fol. - 37 x 23 cm. 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

BKKm.Lt. 
L.SZ.- Inv. 
Jelzet-Sign. IV./1504./r. 
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Komitat Pest. 
Ein Brief des Komitats mit der eigenhändigen Unterschreibung von Vizegespan Laczkovich 

György an Rákóczy János über seine alten adeligen Privilegien, die auch dann unbeschadet 
werden, wenn er als Insurgent aus dem Krieg heimgekehrt wird. 

A formanyomtatványt Rákóczy [sic] János, Kecskemét város lakosa számára állították ki. A név 
és helynév kézírással, Laczkovich György alispán autográf aláírásával. Eredeti vörös viasz gyűrűspe
csét, páncélos vitéz félalakos, sisakdíszes ábrázolása, a címerpajzs körül foszladék látszik. 

Vice-ispán - alispán. 

35. 
1805. december 30. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

A leg közelebb tartatott ország gyűlésen elhatározott fegyverre való kelés fejében ezen tekéntetes 
Pesth, Pilis, és Solth törvényessen egygyesült vármegyékre a porták számához képest háromlott 
insurgens katonaságnak fel állíttására s tartására fog... említett vármegyék insurrectionalis cassájában 
procentuatio fejében... forintot... dénárt, [a nyomtatott szövegben álló „Taxa fejében" egyidöben tö
rölve] fizetni. 

A lévén az ebbéli fizetések eránt a már tisztelt tekéntetes vármegyék által meg határozva, 1-
ször... 2-szor... Költ... napján 1805-dik esztendőben. 

S.l. s.n. 2 p. = 2 fol. - 39 x 24 cm. 

Átvételi elismervény űrlap. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign.IV./1504/r. 

Reichstag, Ungarn. 
Quittung über die außerordentliche Kopfsteuer für Insurrections- Armee auf Namen der Stadt 

Kecskemét als Gutsherr ausfüllen. 

A példány kézírással kitöltött: „Priv. Kecskemét várossá mint földes úri jogokat bíró" számára 
„Öt ezer négy száz tizen egy Rh" forintot és „20" dénárt tartozik fizetni, költ „Irsán December 30-
dik" napján. Irsai Szabó Sándor fszlg bíró autográf aláírással. 

A lap alján korabeli kézírás: 418. szám.Hogy a fent ki tett tartozásnak hason fele része úgymint 
két ezer hétszáz öt Rforintok és hatvan pénzek a fegyverre kelt Nns sereg pénz tárába minden hiba 
nélkül bé hozodtak ezzel bizonyítom. Pesten Böjt elő havának 8. napján 1806. 

Azaz 2709. Rf. 60 pénz. Fegyverre kelt nns sereg pénz tárnoka Thury Sámuel. 
Külíven: Nr. 302. Kkemét városa mint földes úr. Insurrectionalis költség. 

A legközelebb tartott országgyűlés és törvény az 1805:1. te. 

Böjt elő hava - február. 
Főszlg. bíró - főszolgabíró. 
Nns - nagyságos és nemes. 
Irsa - Albertirsa, Pest m. 
Rf., Rhf. - rénusi = rajnai forint. 
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36. 
[1805] 

[Magyarország. Törvények, rendeletek] 

Első tzikely. 
A generális vagy közönséges insurrectional az alább irt mód szerént kidolgozva. 
Minekutánna Magyar Ország ... Rendjei, és az ahhoz kaptsolt részek kegyelmes királyi levelek 

által a végre meghívattattak volna,... megegyező akarattal a törvények értelme szerént meghatá
rozták az országnak generalis insurrectioját. 

1/ Az 1715-dik esztendőnek 8-dik és 1741-diknek 63-dik articulusi szerént insurgálnak minden 
nemesek... 

32/ Hogy az insurrectional is seregnél történhető excessusok, rendetlenségek a mennyire lehet
séges, el-távoztassanak... 

Egyebaránt a mi itten nem modifícaltatik, nyilvábban ki nem fejeztetik, az 1741-dik esztendő
ben 63-dik articulusa fogja meghatározni... 

A dalmatziai, croatziai és schlavoniai országoknak... insurrectiojának módja... az ország 
palatínusától függjön, ezen mostani rendkívül való környűlállásokbanis [sic!] / Kiadatott a T. N. 
Győr vármegyének jegyző hivatalja által. 

S.l. s.n.9 p. = 4 fol. - 34 x 20 cm. 

A törvény a nemesi felkelés esetén akár személyükben katonáskodni, akár katonákat kiállítani kötele
sek köréről rendelkezik. A 23. § tartalmaz eltérést a korábbiaklioz képest, amennyiben szükség esetén az 
inszurgens sereg az országból kivihető, ebben az esetben azonban a király köteles eltartani. 

GyMSm.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 1.IV.A. l/f/4. 

Ungarn.Gesetze, Verordnungen 
Das Gesetz schreibt den Kreis derer vor, die sich selbst, oder Soldaten für die Insurrektion 

herausstellen und aufrüsten müssen. Im Vergleich zu dem früheren Gesetz im Jahre 1741 enthaltet 
der § 23. eine neue Vorschrift: insofern die Insurgenten-Armee nach Ausland marschieren muß, 
wird die ganze Verpflegung aus eigenen Mitteln des Königs bezahlt. 

A nyomtatvány datálatlan. Meghatározása: az 1805:1. te. az általános felkelésről, Corpus Juris 
Hungarici 1796-1847. évi törvények 319. o. alapján. 

37. 
1806. január 10. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

A leg-közelebb tartatott ország-gyűlésen el-határozott fegyverre való kelés fejében ezen 
tekéntetes Pesth, Pilis és Sólth törvényessen egygyesült vármegyékre a porták számához képpest há-
romlott insurgens katonaságnak fel-állíttására s tartására fog... az említett vármegyék insurrectionalis 
cassájában procentuatio fejében... forintot... dénárt fizetni... 

1-ször... 2-szor... kinek hibássan történhetett taksáitatása ellen, valamelly panasza lehetne, azt... 
el-múlhatatlanul bé-adja, s azon túl meg se halgatasson [sic!]. Költ... napján 1806-dik esztendőben. 

S.l. s.n. 2 p. = 2 fol. - 38,5 x 22 cm. 

BKKm.Lt. 
L.sz- Inv. 
Jelzet - Sign. IV/1504/r. 

— 494 — 



Reichstag, Ungarn. 
Quittung über die Kopftseuerfür Insurrektions-Armee auf Namen von Balázsfalvi Kiss Mihály ausfüllen. 

Az űrlap kézzel kiegészített: „B- Kiss Mihály" nevére és „20 Rh fi" (rénusi forint), „Irsán, ja
nuár 10-dik napján" kiállítva, „Szabó Sándor főszlg.bíró" autográf aláírással. 

A lap alján kézírásos megjegyzés: 318. szám. Hogy a fent ki tett tartozásoknak hason fele része 
úgymint tiz Rforintok a fegyverre kelt Nns Sereg pénz tárába minden hiba nélkül be hozodtak, ez
zel bizonyitom. Pesten, Böjt elö havának 4. napján 1806. A fegyverre kelt Nns sereg pénz tárnoka 
Thury Samuel. Az az 10 Rf pénz. 

Hátoldalán: Nr. 8. Balázsfalvi Kis Mihály Úr. 

A „fegyverre való kelés": 1805:1. te. 

Böjt elö hava - február. 
Fszlg.bíró - főszolgabíró, a rangidős szolgabíró. 
Nns - nagyságos és nemes. 
Irsa - Albertirsa, Pest m. 

38. 
1806. március 20. 

Pest, Pilis, Solt vármegye, Pest 

Minekutánna ditsőségessen országló II-dik Ferentz kegyelmes koronás fejedelmünk, a frantzia 
nemzet hadátul szorongattatott tartománnyinak oltalmára törvény szerént meg hivott magyar ha
zánk fegyveres népeit a posonyi békesség szerzése után kegyes megelégedésének jelentésével 
elbotsájtani méltóztatott volna, és ezen... vármegyéknek lovas és gyalog seregei honnyaikhoz is
mét viszsza térvén... további szolgálattól felszabaditattak volna... tisztességes elbotsajtatásarol, e 
jelenvaló hiteles levél adatott. Költ Pesten 1806-dik esztendei Böjt más hava 20-kán. 

S.l. s.n. 1 fol. - 37 x 23 cm. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV ./1504/r. 

Komitat Pest, Pilis, Solt, Pest. 
Obsitbriefformel auf den Namen von Infanterist Szilágyi Pál ausfüllen. 

Az előnyomtatott szöveg kézírással kiegészített: „Kecskemét M.várossából állított gyalog köz 
vitéznek Szilágyi Pálnak" Irsai Szabó János fszlg biró autográf aláírással. 

Böjt más hava - március. 
Fszlg. bíró - főszolgabíró. 
M.város - mezőváros. 

39. 
[1807-1809] 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Lajstroma a mostani ároknak [sic!], mellyekbe a magyar felkelő nemesség lovasságának és 
gyalogságának öltözetjei és szerszámjai, az azokhoz megkívántató eszközökkel, és némely kész 
darabokkal kerülnek... 
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Eszközök... A gyalogságra való költség. Gyalog inszurgensnek a gyakorláshoz... A nemes fel
kelő lovasságra való költség. Egy köz lovas inszurgensnek a gyakorláshoz... Ha ki masírozna... A 
tábori eszközei a lovasságnak kerülnek. A gyakorláshoz... Ha ki kellene masírozni. Az 1807dik 
esztendőbéli árok szerént. 

S.l. s.n. 4 p. = 2 fol. - 39 x 23 cm. 

GySMm.Lt. Mosón m. Móvár. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Mosón megye iratai. Insurgentio, 2. csomó. 
Továbbá: a fent leírttal megegyező példány: 
Baranya m.Lt. 
L.SZ. - Inv. VI.82/9471. 
Jelzet - Sign. Aprónyomtatványgyűjtemény, A/278 
Mérete 40 x 24 cm. 

Reichstag, Ungarn. 
Preisliste der Uniformen und Ausrüstungen aus der Napoleonischen Kriegszeit für die 

ungarische Insurrektionsarmee. 

40. 
1808. március 16. 

[Magyarország. Törvények, rendeletek]; Baranya vármegye, Pécs 

1808dik esztendei martius holnapnak lódikán tekintetes nemes Baranya vármegyében fekvő 
szabad királyi Pécs várossában azon választmány, melly méltóságos fő ispány Végh Istvány urnák 
eö nagyságának elöl ülése alatt, a leg-újjabb törvény 2ik czikkelyének értelméhez képpest, az ö 
felségének tett szabad ajánlás... ki munkalasa végett... öszve gyűlvén ülést tartott. 

I/a-o-III/1-14. [pont] 
... az ország gyűlése által tett szabad ajánlás eránt az felyebb meg-irtt mód... szinte ugy ezen 

munkának minden irásai egyedül e nemes vármegyének haszon vételére, és jelesül tsuppán tsak 
ezen esetben fordittatthatnak. / Költ fent tisztel t. vármegyének Jegyzői Hivatalya [sic] által. 

[Pécs] s.n. A-D ív = 15 p. = 8 fol. - 32,5 x 21,5 cm. 

A 1808:2. te. „fölkelésnekfölajánlásáról" részletes kimunkálása Baranya vármegye nemesei és 
a felkelésben a katonaállítástól mentesek számára. 

Bm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV. 15. Vármegye-Lymbus XIII. Nyomtatványok 1-16. 

Ungarn. Gesetze, Verordnungen; Komitat Baranya 
Ausführliche Ausarbeitung des 2. Gesetzes im Jahre 1808. für den Adelige in Komitat Baranya. 

41. 
1808. március 16. 

Az 1808:2.tc. Baranya vármegye közgyűlésének határozatában. 1808. március 16. [Magyar
ország. Törvények, rendeletek]; Baranya vármegye, 1. a 40. sz. tételt. 
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42. 
1808. november 12. 

[Udvari Haditanács, Bécs - Hofkriegsrat, Wien] 

Vorschrift für die militärische Equitations-Schule in Neustadt 1-16.§ / Wenzel Graf von 
Colloredo Hofkriegsrat-Präsident. 

S.l. s.n. 20 p. = 10 fol. - 36 x 22 cm. 

Előírás a bécsújhelyi katonai lovaglótanfolyam (iskola) számára. 

Hadtört. 
L.sz. - Inv. + Jelzet - Sign. Sz 8351. 

Korabeli papírkötésben. A borítón szereplő Lit. D. Nr. 2851 szerint egy nagyobb katonai elő
írás-sorozat része. 

Korábbi tulajdonos - Poss. M. ki. Hadtörténelmi Levéltár IV. csoport (Budapesti helyőrségi 
könyvtár) - (jogelőd - Rechts Vorgänger). Hosszúkás, keretezetlen tulaj donbélyegző a 13. oldalon. 

Neustadt - Wiener Neustadt. 

43. 
1808. december 16. 

[Magyarország. Törvények, rendeletek] 

Tekéntetes Pest, Pilis, és Solt törvényesen egyesült vármegyéknek 1808dik esztendei Karatson 
hava 16dik napján szabad kir, Pest várossában folytatva tartott köz Gyűléséből. 

Tsak az az ország tarthattya meg szabadságát, mely az erőszakos támadók ellen magát saját 
erejével védelmezheti... 

Az alól írt mód szerént meg határozott nemesi felkelés. II. Törvény. 1-25. § A mustráról és va
lamennyi nemeseknek hadi gyakoroltatásokról. IH-dik Törvény. 1-23. § / Ki adta F. Ozori Ottiik 
Dániel a fent tiszteltt T. N. vármegyéknek fő nótáriusok. 

S.l. s.n. AA2-CC2 ív = 12 p.=6 fol. - 32 x 22 cm. 

A nemesi felkelésről szóló 1808: 2. te. kiadása a Pest, Pilis, Solt vármegyei közgyűlés határo
zata alapján. 

BKKmLt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV./1504./r. 

Reichstag, Ungarn. 
Die 2. Gesetzartikel vom Jahre 1808. über die Insurrektions-Armee. Hrsg. der Komitatssitzung 

in Pest, Pilis, Solt. 

Két azonos példány, korabeli papírgerinccel, borító nélkül. 

Karácsony hava - december. 
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44. 

1808. december 16. 

Pest, Pilis, Solt vármegye, Pest 

Az 1808:2. te. kiadása a megyegyűlés határozata alapján 

L. [Magyarország. Törvények, rendeletek] 1808. december 16., 43. sz. tétel. 

45. 
[1809. január 6.] 

[Udvari Haditanács, Bécs- Hofkriegsrat, Wien] 

Werb-Instruction für das Königreich Ungarn. / Wenzel Graf von Collorado, Hofkriegsraths-
Präsident. -

[Wien] s.n. A1-E2 ív = 20 p. = 10 fol. - 31,5 x 20 cm. + Beilage A - Werbbezirks-Eintheilung für 
das Königreich Ungarn. 6 t . - klf. méret. 

Toborzási utasítás a Magyar Királyság számára, mellékelve a toborzó (hadkiegészítési) kerü
letekjegyzéke. 

Hadtört. 
L.sz. - Inv. + Jelzet - Sign. Sz 8117. 

A példány egy bővebb rendelet tartozéka a borító bal felső sarkába nyomtatott Lit.O.Nr.117. 
szerint. 

Korábbi tulajdonos - Poss. M. kir. Hadtörténelmi Levéltár IV. csoport Nagykönyvtár (jogelőd 
- Rechtsvorgänger). Azelőtt - früher K. k. Kriegs-Archiv Wien 

46. 
[1809.] április 26. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

... insurgens lovas katona részére megkivántató öltözetekért és egyébb [sic!] katonai készülete
kért nevezetessen: 

Adjustirozott csákóért 
Köpönyegért 
Mentéért... 
Abrakos tarisznyából 
Zsákból 
Ali-tiszt kardért... 
Öszvessen... 
Ezen tekintetes nemes Pest vármegye fegyverre kelt nemes sereg pénz tarjában e mái napon... 

ftokat... xrokat befizetett. Költ Pesten... holnapnak... napján 1809-dik esztendőben. Az az... for.... 
xr. / A fegyverre kelt nemes sereg pénz tárnokja. 

S.l. s.n. 2 p. = 2 fol. - 44 x 22 cm. 

A nemesi hadsereg egyenruházati és felszerelési tárgyainak árjegyzéke, az országgyűlés által 
meghatározott összegekkel. 
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BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. 1504/r. 

Preisliste der Dienstkleidungen und Adjustierungen fiir die Cavallerie bei der Insurrektions-Armee. 

A formanyomtatvány kézzel kiegészített. Első sora „Egy ember számára u.igy egy" insurgens 
lovas... részére. A táblázat összegei kézzel írottak, továbbá az utolsó tétel Ali-tiszt kardért „extra 
11 fi. 48 6/kr." Továbbá a végösszeg „százhetven kilentz" ftokat „48 7/8" xrokat, valamint a dá
tum „április" holnapnak „26dik" napján. 

47. 
1809. április 27. 

[József, Habsburg-Lotharingiai (1776-1847), osztrák főherceg, magyar királyi herceg, nádor (1796-tól)] 

Ő császári királyi fő herczegsége Károly fő vezér e folyó holnapnak lOétől fogva, 23kig a vezérlése 
alatt lévő seregekkel az ellenség nagyobb ereje ellen megszűnés nélkül nagy vitézséggel viaskodott... 

Jelen van tehát az az idő szakasz, mellyben a magyar nemeség királlyához s édes hazájához 
való hűségét, nagy tetteivel újonnan meg mutathatja. Ezen czélból szólítom azt a határ szélekre... 

Azon remény táplál, hogy vezerségem alatt, esküdt ellenségünk kártékony szándékát, a felkelő 
nemesség semmivé teszi... most is vezerségem alatt a haza dicsösségére fegyverbe állván... enge
met ujjabb háladatosságra kötelez. Költt Budán Szent György havának 27ken 1809. / Fő herzeg 
Jósef nádor ispány. 

[Buda] s.n. 1 fol. - 38 x 23 cm. 

A nádori körirat, azaz a „véres kard, " amellyel a király utasítására, a törvények alapján a ná
dorfegyverbe hívta a nemességet. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 82.79.1. 
Jelzet-Sign. 1.1.1. : 1.4.1. „1809" 

Der sogenannte „blutige Säbel," d. h. ein königliches Patent, damit der ungarische Palatin, 
Erzherzog Josef im Namen des Königs den Adel zu den Waffen aufgerufen hat. 

Hátoldalán: Ts. Bihar vármegye vice-ispánjától adatik Ns. vlő Szőke Ferencz, ezen ts. várme
gye insurgensének. 

Szent György hava - április. 
Ts. - tekintetes. 
Vice-ispán - alispán. 
Ns. - nagyságos. 
Vlő - vitézlő. 

48. 
1809. május 2. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles, ac Magnifíci, Perillustres item, ac Generosi Domini, 
nobis observandissimi! 

9798. [számú leirat] 
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Sua caesareo-regia celsitudine domino regni palatino incidenti ex illo, quod nobiles 
insurrectionales copiae propediem concentrandae, ac in campum educendae veniant... Datum ex 
consilio Regio Locumtetentiali Hungarico, Budae die secunda mensis maji, anno millesimo 
octogentesimo nono celebrate / Praetitularum dominationum vestrarum. 

S.l. s.n. 4 p = 2 fol. - 34 x 25 cm. 

Josephus Comes Brunsvik, Franz Darvas és Joannes Gyurkovits autográf aláírással.Címzés a 
külíven: Illustrissimis, Reverendissimis... Baronum, Magnatum [et] Nobilium Comitatus [kézírás
sal] (Jaurinensis) Dominis Nobis observandissimis [kézírással] (Jaurinum). Ex Officio. 

Hozzá tartozik egy kézírásos levél: 
Méltóságos Gróf. 
Nekem nagy kegyel mességü Uram. 
Nagy alázatossággal könyörgök méltóztasson engem Nagyságod a személyem szerént való fel

keléstől kegyessen fel szabadítani ugy mint akinek. 
1/ Négy apró neveletlen gyermekeim vágynak... 
2/ Hogy feleségem már esztendőktől fogva egészségtelen... 
3. Még az is hozzájárul, hogy semmi ingatlan jószágom nem lévén... 
Melly alázatos könyörgésemnek tellyes reménységgel való bé nyújtása mellet... mély tisztelet

tel holtomig maradok Nagyságodnak leg alázatossabb szolgája Kovátsits István. Nagy Győrben 
12-dik martii 1809. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. IV. A. l/f/5. 

Eine Akte von dem Statthalterrat an Komitat Győr mit einem Beilage, was fehlt, dagegen gibt 
es einen Brief von Kovátsis István an einen unbekannten Grafen dabei bittet er um seine Befreiung 
vom Militärdienst. 

Komitat Jaurinensis - Győr megye. 
Jaurinum - Győr. 

49. 
1809. június 13. 

Timlich, ? 

Schlacht bei Raab zwischen der franzöz. italienischen Armee, unter S. K. H. dem Vice-König 
von Italien, und der k. k. österr. S. K. H. des Erzherz. Johann. Den 13-ten Jun. 1809. = Bataille de 
Raab entre ľ armée autrichienne de S. A. I. l'archiduc Jean, et l'armée italienne de S. A. I. le vice-
roi d'Italie.Le 13. juin 1809. / Timlich se. 

[Wien] s.n. In der Rehmschen Bucchandlung und beim Autor. Fischerstieg No. 214. 1 fol. - 29 
x 40 cm. Tükör: 20 x 30 cm. 

Színezett harcrend. 
A János főherceg által vezényelt császári-királyi sereg és a magyar nemesi felkelők alakulatai 

1809. június 14-én ütköztek meg az Eugene Beauharnais vezénylete alatt harcoló franciákkal. 

Magántulajdon - Privatbesitz 

A példányon a jobb alsó sarokban lévő keretezett (cím)szövegben korabeli írással kijavították a 
nyomtatott dátumot június 13-ról 14-re. 
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A bal alsó sarokban kevéssé díszes barokk keretben a jelmagyarázat németül és franciául. 
A térkép északi részén elmosódott, szétfutott tintával a Leutha (Lajta) folyónév tollal áthúzva, 

mellette a Jaurens név áll (Rába folyó). 

Kolorierte Gefechtsordnung. Datum ist mit Handschrift von 13. Juni auf 14. Juni verbessert. 

50. 
1809. június 14. 

[Harmincadik] 30-dik Tábori tudósítás. 
Tizenötödik folytatása az újabb történeteknek. 

Ugy látszott ugyan, hogy az ellenség j uni 11-iken szándékoskodott Marczaltő és Móriczhidánál 
általjönni: de nem tett semmit... 

Stipsits obrist lieutenant a Neográdi lovas osztállyal volt kirendelve Szigetköznek vigyázására... 
Más patroll a Posonyi regementből, melly Kony és Sövényházának ment, szinte az ellenségnek 

lovas osztályára bukkant. Hatot közülük levágott, egynehányat elfogot... 
Budán jun. 14-ikén 1809. 
[Buda]s.n. 1 fol.-24 x 18 cm. 

A francia háború idejéből származó tábori tudósítások a reguláris és inszurgens (nemesi fel
kelő) seregek mozgásáról adtak hírt. 

HÍM Nyt. 
L.sz.-Inv. 91.131. 
Törzslap - Stammblatt: 6063/Nyt. 
Jelzet-Sign. R.M. 1.2.1. „1809" 

Die Armee-Nachrichten gaben aus der französischen Kriegszeit über die Operationen der 
regulierten und irregulierten (Insurgenten) Armee Neuigkeiten. 

5 1 . 
1809. augusztus 24. 

Győr vármegye és Győr város, Győr 

A franztia hatalom, Győr vármegyének, és városnak birtokos, és birtoktalan lakosait mérték
ietlen [sic!] adó fizetésére hatalommal kénszeritvén; ezen erőszakos kénszerittésbűl,... tartozik... 
azaz fl.... a nemes város házánál, az ezen végre ki nevezett commissionak minden hallasztas nélkül 
bé fizetni. Költ Győrben... holnapnak... napján 1809dik esztendőben. / A nemes Győr vármegyé
nek és ugyan azon nevezetű városnak egyesült kirendeltsége, avagy deputatiója által. 

[Győr] s.n. 1 fol. - 12 x 17 cm. 

Teljes szöveg. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign.AIV. 19/13. Az Aranyosy nemzetséget illető okmányok 319/a. 

Komitat und Stadt Győr (Raab) 
Steuervorschreibung. Die Einwohner des Komitats und der Stadt wurden von den französischen 

Besetzungstruppen besteuern. 
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A formanyomtatvány „Bátsa" községbe címezve, „Nztes Aranyossy Istvány úr" részére „há
rom száztíz forintokat" az az fi. „310" összegre „augusť 24-ik" napjára kézzel kiegészítve. 

Legalul megjegyzés: Id est fi. 310. 
Korabeli sorszáma: 2601. 
Ugyancsak 1809. augusztus 24. napján „Anvander Ferencz" a fentivel megegyező szövegű 

adókivetés alapján tartozik „Három száz hetven" forinttal, amelyből a lapalji megjegyzés szerint 
„26th 8st 809. hozott 85 frkat". 

Korabeli sorszáma: 239. 
[Győrjs.n. 1 fol.-11 x 18 cm. 

BM Keszthely 
L.sz.-Inv.F. 57.1653. 
Jelzet - Sign. 4. doboz. 

Nzetes - nemzetes. 
Bátsa, Bácsa - község Győr megyében. 

52. 
1809. szeptember 8. 

Kraszna vármegye, [Szilágysomlyó] 

Személyes le irása, Kraszna vármegyéből [sic!]Ballaházáról az insurectio [sic!] elkerülése ked
véért, házának, s feleségének hitetlenül lett el-hagyásával el szökött Márkus Vonutz nevű nemes 
személynek. 

Termetére nézve középszerű nagyságú... oláh paraszt rongyos köntösbe szökött el e folyó 
1809dik esztendöbéli september 8kán, és vette innen útját a Bánátus felé. 

Ki ha fel-találtatik, kisértessék patens mellett helységenként viszsza eredete helyére, Kraszna 
vármegyébe, a magistratualis tisztek kezébe. 

Hátoldalán: 
Consigna[t]io illorum extraneorum nondum nationalizatorum individuorum, quae occasione 

suscepta anno... popularis conscriptionis in gremio sui adreperta sunt. 
Táblázatban: 
Nomen [et] cognomen individui. 1. Stephan Kürt. 2. Anton Risz. 3. Johann Bahr. További ro

vatok: Aetas annor. Qualifîcatio. Oriundum. Reflexiones. 
S.l. s.n. 2p. = 1 fo l . -35x19 cm. 

Lényegét illetően az első oldal szövege teljes. Hátoldal: azon idegen (külföldi), de nem nemze
tiségi személyek összeírása, akik a (magyar) nemzet (náció) kebelébe (felvételre) jelentkeztek. A 
hátoldal datálatlan. 

GySMm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. 19/23. 836. sz. 

Personalbeschreibung des Fliichtlinges Márkus Vonutz (Adelige Insurgent). An der anderen 
Seite: Zusammenschreibung von den ausländischen Personen, die ungarische Statsbürger sein 
wollen. 

Kraszna vármegye - ma Judeful Bihor, Románia. 
Szilágysomlyó - ma Simleu Silvaniei Románia. 
Ballaháza - ma Mai, Románia. 
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53. 
1809. december 18. 

József [Habsburg-Lotharingiai (1776-1847) osztrák főherceg, magyar királyi herceg, nádor (1797-től)] 

Magyar nemes hazafiak! 
Mindőn a háborúnak fergetege Magyar Ország határait fenyegette, akkor Ti, hazaszeretettől 

lelkesíttetvén, bajnokatyáitoknak [sic!] dicső példája szerént fegyvert ragadtatok, s királytoknak 
egy intésére zászlók alá gyűltetek... 

Most már megvan a békesség! Eredgyetek tehát haza... 
Eredgyetek haza békével! Istennek áldása, jó szerencse, szeretetem, és tiszteletem 

vezéreilyenek Benneteket! Költt Budán Karácson hava 18dikán 1809. / József nádorispány. 
[Buda] s.n. 2 p. = 1 fol. - 23 x 18 cm. 

Az osztrák-francia békekötés után József nádor köszönettel hazabocsátotta a nemesi felkelő sereget. 

BKKm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet. - Sign. IV. 1504/r. 

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrag zwischen dem französischen und österreichischen 
Kaiser hat Erzherzog Josef der Palatin von Ungarn die Insurrektions-Armee mit Dank nach Hause 
entlassen. 

Karácsony hava - december. 

54. 
1809. december 18. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Norma dispescendarum erogationum, in liquidationalibus deductionibus ad mentem instructio-
nis sub 18va decembris 1809. extradatae §phi. 64ti per regni comitatus submittendis, adducen-
darum, observanda. 

Relate ad insurrectionalem peditatum... a/ Pileus hungaricus... pallium... tunica manicata... b-y. [pont] 
Relate ad insurrectionalem equitatum... Stipendia [et] naturalium... a-t. [pont] 
S.l. s.n. c-d ív = 4 p. = 2 fol. - 30 x 21 cm. 

Zsinórmérték azon ruházati és felszerelési cikkek kifizetéséhez, amelyet a leszerelő nemesi had
sereg tagjai leadott tárgyaikért mind a gyalogságnál, mind a lovasságnál kaphatnak. 

GySMm.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. A. l/f/6. 

Die Norm über die Kosten der Dienstkleidungen und Ausrüstungen für die Insurrektions-Armee 
bei der Infanterie und bei der Cavallerie. 

A példány csak töredék. A valamikori irateggyüttesből kiemelve, bár a nemesi felkelés anya
gával együtt, de külön fondot alkot a levéltárban. Korábbi ügyiratszám, utalás nincs a példányon, 
az első mondatban hivatkozott dátumon szereplő rendelet sem ad segítséget a példány további le
írásához. 
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55. 
1809. 

Domokos [Lőrinc] Lőrintz 

A táborba szálló nemesi sereg hadi törvénye 1-20. [pont]. /Kiadta fö nótárius Domokos Lőrintz m.k. 
[Nagyvárad] Nagy-Váradonn, 1809. Nyomt. N. Szigethy Mihály betűivel. 16 p. = 8 fol. -

16,5x9,5 cm. 

Hadtört. 
L.sz. - Inv. + Jelzet - Sign. 7579. 

Kriegsgesetze der Insurrektions-Armee. 

Címoldalán Magyarország koszorús, angyalos címere. Körülvágott példány későbbi félvászon 
könyvtári kötésben. 

Nagyvárad, Großwardein - ma Oradea, Románia. 

56. 
1810. július 6. 

Győr vármegye és Győr város, Győr 

Az utóbbi háborúban az ellenség által hátra hagyott köz terhből, melly 1701148 forintokra 7 
krajtzárra ment,... esvén, de mivel már az imputatioval... fi. le fizetett, még... fi. hátra lévén, tarto
zik azt... befizetni... külömbözö esetre érkezendő fiscalis actionak, részszerént pedig a sommás 
megmarasztásnak terhe alatt. Költ Győrött 6. july 1810. / A királyi commissio mellett öszve ültt 
vármegye és város egyesült deputatiója által. 

S.l. s.n. 1 fol. - 33,5 x 20,5 cm. 

A korábbi adókivetés összegét próbálta meg behajtani a vármegye. 

GySMm.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. A.IV. 19/13. Aranyosy ns. nemzetséget illető okmányok. 

Steuervorschreibung. 

A formanyomtatvány kézírással kitöltve: „Esküt Aranyosy Ura 310 fi" esvén,... még „310" fi. 
hátra lévén. Címzés: „Bátsa". 

Korabeli iktatószáma: No. 2601. 

Bátsa - Bácsa, község Győr megyében. 

57. 
1814. január 31. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles, ac magnifíci, prullistres item, et generosi domini, 
nobis observandissimi ! 

3843. [számú körirat] 
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In complementum invitationis, peraetitulatis dominationibus vestris, abhinc de dato 17. labien-
tis Nro 1856, circa bonificationem praetensionum in aerario militari habitarum... 

Horum itaque etiam, ad classem militarium, adusque incomplanatorum debitorum spectantium 
praetensionum intuitu... ut a/ - b/. 

Datum es consilio Regio Locumtenentiali Hungarico, Budae die trigesima prima mensis janu-
arii anno millesimo octingentesimo decimo quinto celebrata. / Praetitularum dominationum vest-
rarum benevolus, ad officia paratissimi Josephus Comes Brunsvik. 

[Buda] s.n. 2 p. = 2 fol. - 34 x 21 cm. 

Az utolsó háború költségeire történt fizetségek rendezéséről intézkedő helytartótanácsi körlevél. 

GySMm.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelezet - Sign. 2. IV.A. l/ff8. 

Statthalterrat, Ungarn 
Zirkular an die Komitate über die Kosten des letzten Krieges und über die Schuldenabzahlung. 

Gróf Brunswick József autográf aláírásával. 

58. 
1815. június 3. 

Veszprém vármegye, Főispán, Veszprém 

Meg törettetvén a szövetséges fejedelmek ditsösséges győződelmei által Európának készített 
igája, alig rakták le véres fegyvereiket az el-lankadtt nemzetek... midőn Frantzia Országnak leg 
ujjabb történetei újjra egész Európát fegyverre szóllították... Felséges urunk... kéntelen... különö
sen hív magyarjait arra serkenteni, hogy lovakkal... zabbal, vagy ezek helyett pénzel segéljék. 

Költt Weszprémben június 3-kán 1815-dikben. 
S.l. s.n. 1 + 3 p. = 2 fol. - 38 x 24 cm. 

A franciák elleni újabb háborúhoz kért a főispán pénzsegélyt az uralkodó nevében. 

BM Keszthely 
L.sz. - Inv. S. 73.50.34. 
Jelzet - Sign. 
A példány a sümegi Darnay gyűjteményből származik, korábbi jelzete: 19.434.-D. 

Komitat Veszprém 
Der Obergespan in Komitat Veszprém bittet die Einwohner im Namen des Königs um Kriegs

bedarf gegen die Französen zu zahlen. 

Levél alakú formanyomtatvány. 
Külíven: T.N. Veszprém Vármegye feö Ispányátol Nemes Ihász Sándor Urnák Nagy Démen. 

Hivatalbol.A szöveg a levélben is kézírással kiegészített: meg-bántanám „az Urnák" bolts által lá
tását, kérem hivatalossan „az Urat", meg írni „ne neheztelje", végezetül „Többire maradok Az Úr
nak kész jóakarója". Autográf aláírás: G. Esterházy János fő ispán. 

Nagy Dém - Nagydém. 
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59. 
1818. február 2. 

Az érzékeny nemes szívnek egygyik fő tulajdonsága az, hogy örömének édességét annál bő
vebb mértékben érzi, mennél több felebarátaival azt megoszthatja... februráriusnak 2-dikán 1818. 
nállam tartandó farsangi mulatság alkalmatosságával, azon érdemes hazánk-vitézeit, kik az 1813-
dik, 1814-dik, és 1815-dik esztendőkben... a nagy tsata piaczain viaskodván, megnyomorodott, 
vagy is invalidus katonákká lettek... segéteni méltóztassanak. Az elszánt segedelem a szála előtt 
bisztos tisztviselők által fog beszedődni. 

S.l. s.n. 1 fol . -9,5x16 cm. 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 0411 (Törzslap - Stammblatt) 
Jelzet-Sign. R.M. 2.5.1. „1818" 

Eine unbekannter Person gab einen Ball zugunste der Invaliden der französischen Kriege in 
den Jahren 1813-1815. 

60. 
1819. április 1. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Köz hiradás. 
Tekintetes ns. Győr vármegyének 1819-dik észt. Szent György hava 1-ső napján tartatott kis 

gyűléséből. 
1-2. [pont] 
3. A N. M. K. H. Tanáts f. e. Boldog Asszony hava 4-kén 440. szám alatt költ közlő-levele ál

tal, Fehér vármegye kérésére köz hirré adatni rendeli, hogy 1813. észt. a Fehér vármegyei veliták 
közt szolgálatban volt Backü István számára 43 fi. 52 xr. Kotsis József számára pedig 34 fi. a Fe
hér vármegyei házi pénz tárban mint őket illető jutalom letéve légyen...4. [pont]... 

5. A N. M. K. H. Tanáts f. e. Boldog Asszony hava 26-kán 3222. szám alatt... azon németh 
osztálybeli katonáknak, kiknek az anglusok által, mint a vatterlói ütközetben sebben esettek szá
mára adott segedelemben igazságok vagyon... azokat felkerestetni... rendeli, különössen pedig 
meghagygya, hogy a magyar születésüekre nézve... a tudósittás béküldessen. 6-11. [pont] / Kiadta 
Schedius Kristóf m. k. al-jegyző. 

S.l. s.n.3 p. = 2 fol. - 32 x 20 cm. 

A veliták, azaz felderítők közt szolgált személyek jutalmáról, továbbá, ha a Waterloo-i csatában 
megsebesült magyarok nem találhatók, legalább a rokonságukat, özvegyüket, árváikat keressék 
meg, hogy a segély (zsold) kifizethető legyen. 

GySM.m.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. A. 19/17. 502. Relatio. 

Statthalterrat, Ungarn 
Zirkular über die Belohnung von zwei Personen, die als Aufklären dienten, weiter über die 

Soldaten, die in der k. k. Armee gedient hatten und bei der Schlacht in Waterloo verwundet 
wurden. Diesen Personen hat die englische Regierung Beistand geleistet. 
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Boldog Asszony hava -január. 
Szent György hava - április. 
Velita - felderítő, nyargaló. 
N. M. K. H. Tanáts - nagyméltóságú királyi Helytartótanács. 

61. 
1819. november 10. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Köz híradás 
Tekéntetes nemes Győr vármegyének 1819-dik esztendőben Sz. András hava 10-dik napján 

folyvást tartott köz gyűléséből. 
A nagy méltóságú helytartó tanács 28231-dik szám alatt azon ő felsége kegyes rendelését újra 

kihirdetni rendeli, hogy a katona személyeknek szülei, vagy attyafiai ügyeiknek elölmozdéttása 
végett az e végre kinevezett Hofman Ignátz budai ágenshez utasíttassanak / Kiadta a megyebeli al
jegyző Schedius Kristóf. -

S.l. s.n. 1 fol.-31 x20cm. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. 19/17. 502. Relatio. 

Die Eltem oder die Verwandten der Soldaten können sich an Herrn Ignatz Hofinann in Buda wenden. 

Szent András hava - november. 

62. 
1820. március 14. 

Győr vármegye, Győr 

Köz híradás. 
Tekéntetes nemes Győr vármegyének 1820-dik esztendőben Böjt-más hava 14-dik napján tar

tott köz-gyűléséből. 
1-2. [pont] 
3. Minthogy a zsellérek fijainak haza eresztését, a felsőbb rendelések ellenére, szorgalmazni a 

ns. vármegyének nem lehetne, az efféle katonák a költséges instantiák Írásától és a tiszti vizsgála
tok véghez vitettetésétől tartoztassák magokat; mert innét a folyamodásaik elő nem fognak 
mozdittatni. 

4. [pont]... 
5. A mező-hegyesi cs. kir. ménesre felvigyázó katona tisztség, februarius 22-dik napján költt 

levelében, olly tudósítást tévén, hogy Mező-Hegyesen a nagyobb és kissebb vendégfogadó, a mé
szárszék, a kalmár bolt az idei május 1-ső napján három egymás utánn következendő esztendőre 
kótyavetye által kifognak haszon bérbe adattni, kéri a ns. vármegyét, hogy ezt köz hírré ereszteni 
méltóztassék... / Kiadta Schedius Kristóf megyebéli al-jegyző. 

S.l. s.n. 1 fol. - 36 x 21 cm. 
Teljes szöveg. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV.A. 19/17. 502. gyűjtőből. 
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Die Söhne der Insassen, die als Soldaten dienen oder gedient haben, sind nicht früher zu 
entlassen, deshalb sollen die Eltern keine Bittschriften einschreiben, weiter: in Mezőhegyes, bei 
dem königlichen Gestüt wird eine Versteigerung auf Gasthof Gasttätte, Metzgerei ausschreiben. 

Böjtmás hava - március. 

63. 
1820. augusztus 7. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Köz Híradás 
Tekéntetes nemes Győr vármegyének 1820-ik esztendőben Kis Asszony hava 7-ik és több 

utánna következett napjain tartott köz gyűléséből. 
1. [pont]... 
2. A nagy mélt. kir. Helytartó Tanáts 14585-ik szám alatt, a török háború alkalmatosságával, a 

királyi életesháznak elősegélésére a magányos személlyek által költsönzött termesztményekrül 
szólló királyi camarabéli biztoséttó [sic!] leveleket, a rendes kötelező leveleknek kiadattatása, és a 
járandó kamatoknak kiszolgáltatása tekéntetéből egy esztendőnek elforgása alatt beküldeni rendeli. 
/ Kiadta Schedius Kristóf al-jegyző. 

S.l. s.n. 2 p. = 1 fol. - 34 x 22 cm. 

GySMm.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IVA. 19/17. 502. Relatio. 

Statthalterrat, Ungarn 
Es wurde verordnet, die Quittung der für die Kriegskosten bezahlten Staatsanleihe in einem Jahre 

zur Zahlung vorzulegen. 

Kisasszony hava - augusztus. 

64. 
1821. február 27. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Nyúgtatvány 
... for. s... krajtzárrúl, mellyek, hogy, azon, felséges királyné asszonyunknak a közelebb múltt or

szág gyűlésekor történt koronztatása alkalmával az öszve gyültt ország rendjei által jobbágyi aláza
tossággal ajánlott 50000 arany, - de nem külömben a magyar királyi Test-Órző Nemes Sereg sege
delmére igértt 1000000 ezüst forintok lehajtása fejében... úr által a nemes Győr vármegyei adó szedő 
hivatalba fizettettek légyen, ezennel bizonyittom. KölttN. Győrben 182.. -dik esztendei napján 

S.l. s.n. 1 fol. - 38 x 26 cm. 

Teljes szöveg. 
GySMm.Lt. Győr megye, Győr 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. A. l/f/l. 

Reichstag, Ungarn 
Quittung des Krönungsgeschenks für die Königin und der Hilfe zugunsten der ungarischen 

königlichen Leibgarde. 
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Kitöltött formanyomtatvány 24 krajcárról „Tekéntetes Schedius Kristóf level tárnok" nevére. 
Autográf aláírás: Balogh Kálmán all adó szedő. 

65. 
1823 március után 

[Első Székely Határőr Huszárezred, Sepsiszentgyörgy] 

Verpflegs-Gelder Journal ab 1 April 1823 bis Jahr... 
[Csíksomlyó? Ferences ny?] 10 p. = 18 fol. - 38 x 23,5 cm. 

Részben kézzel kitöltött zsoldfizetési űrlap. 

ASt.H. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Fond 31. Regimentül 1 Cavalerie de Granita Secuiesc, Mapa IV. Nr.Act. 137. 

Szekler Gränzung Husaren Regiment Nr. 1. 
Formblatt im Teil mit Handschrift Ausfüllen. 

Az utolsó bejegyzés Gy.Sz.Miklós 10. May 825. 
Durvább merített papír, vízjele FOGARAS 

Fogaras - ma Fagaraç, Románia. 
Gyergyószentmiklós - ma Gheorgheni, Románia. 

66. 
1823. október 20. után 

[Első Székely Határőr Huszárezred, Sepsiszentgyörgy] 

Szekler Gränzung Husaren Regiment No. 11. 2. Esc. Verpflegs-Gälder Journal pro Anno 
1820... bis März 1823. 

Pro mense novembris 820... czu [sic!] Gage für Hus. Rittmeister... 
Summa die Verwendung... 
Czu Gage... 
[Csíksomlyó? Ferences ny?] 19 fol. - 37,5 x 23,5 cm. 

A havi zsold kifizetéséhez készült űrlap, kézírással kitöltve. 

ASt.H. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. Fond 31. Regimentül 1 Cavalerie de Granita Secuiesc. Mapa IV. Nr.Act. 135. 

Szekler Gränzung Husaren Regiment Nr. 1. 
Formblatt mit Handschrift ausfüllen. 

A 19 lap összefűzött, korabeli papírborítóban van, hátlapja hiányzik. Fejlécek nincsenek. Me
rített, durvább papír, ORLATH vízjellel. Az utolsó bejegyzés Pro martio 823 vom 1 bis 15. 

Az 1. Székely Huszárezred 11. századának a székhelye Gyergyószentmiklós volt. 

Orlath, Orlát, Winsberg, község Szeben megyében (szelistyei járás) - ma Orlat, Románia. 
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67. 
1827. 

[Udvari Haditanács, Bécs - Hofkriegsrat, Wien] 

[Abbildungen zur Adjustirungs-Vorschrift für die k. k. Armee vom Jahre 1827.] 
No. 1. Gold und Silber Borden der k. k. Armee... No. 17. Uniform-Kragen und Knöpfe dan[n] 

Seiten-Gewehr der Stabs und Ober-Offiziere der k. k. Kriegs Marine. 
Grauer Infanterie Uniform Rock. 
[Wien] s.n. 17 számozott t. + 11. - 35,5 x 48 cm. 

Az öltözeti előíráshoz készült táblák. Szinezetlen metszet, kőnyomatos sokszorosítás. 

Hadtört. 
L.sz. - Inv. + Jelzet - Sign. Sz 6066. 

Későbbi papírkötésben, a korábbi (korabeli?) kötésről származó felirattal. 
Korábbi tulajdonos - Poss. M. K. Hadtörténelmi Levéltár IV. osztály Budapesti Helyőrségi 

Könyvtár (jogelőd - Rechtsvorgänger). Azelőtt - früher K. und k. Kriegs-Archiv. 

68. 
1831. január 18. után 

[Magyarország. Törvények, rendeletek] 

Midőn a múlt 1830-dik esztendőben szabad királyi Posony városában, az országossan egybegyültt 
tekéntetes karok, és rendek 28000 főből álló, és a téli holnapokbak ki állítandó ujjoncz katonákat... 
meg ajánlanák; egyszer s mint elő terjesztették azt is: hogy... eddig gyakoroltatott katona ujjonczok 
erőszakos fogdoztatása... sok igazságtalan... és igy sok adózónak a végső ínségre való jutásával... kö
vetkeztetett... ugyan uj, de mind a köz-jóra, mind... az emberiség, szelídség, igazság... méltóságára 
szükséges... javallatot a felségnek bemutattak, eő es. kir. felsége pedig el fogadni méltóztatott... 

1-szőr...6-szór. 
I. Az ujjonczok állításának módja eránt való rendszabások, lör... 7er. 
II. Az állításiul ki vétetendők eránt. lör... 4er. 
III. A kóborlóknak állítása eránt. 1-2. 
IV. Azok eránt, kik a katona állítás elöl magokat elrejtik, vagy éppen ellent állnak. 
A tekéntetes nemes Baranya vármegyének 1831-dik esztendei Boldog Asszony havának 18-dik 

és következő napjain folyvást tartatott közönséges gyűlése elhatározásábul a deák hiteles és eredeti 
törvénybül és utasitásbul magyarra fordította Répás Leopold, m.p. ugyann fennt tiszteltt tekéntetes 
nemes vármegye feő bírája. 

[Pécs] Pécsett, Nyomtatatott Knezevich Istánnál Cs.Királyi Könyvnyomtatónál 1831. 8 p. = 4 
fol. - 36 x 22 cm. 

A katonaállítási törvény teljes szövege, kiadva Baranya megye közgyűlésének utasítására. 

Bm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. 3. e. Baranyavármegye nemesi közgyűlésének iratai.Újoncállítási és katona

ügyek 1823-1845. 

Ungarn. Gesetze, Verordnungen. 
Gesetz über Soldatenstellung. 

Boldog Asszony hava -január. 
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69. 
1836. március 29. 

Marsch-Plan. 
S.l. s.n. 1 fol. - 42 x 25,5 cm. 

Útirány-terv, amelyet a Hardegg vértesezred-béli tisztek számára töltöttek ki. Összesen 28 ember 
és 26 ló számára igényeltek kenyeret, szénát, zabot. Az útirány Maria Theresienopeltől (Újvidék) 
Wienig tartott Mélykút, Jankovác (Jánoshalma), Hajós, Kalocsa, Paks, Németh Kér (Németkér), Szt. 
Miklós (Sárszentmiklós), Alba (Aba), Stuhlweissenburg (Székesfehérvár), Moór (Mór), Kis Bér (Kis
bér), Raab (Győr), Hochstrass (Ottevény), Wieselburg (Óvár), Nickelsdorf (Miklósfalva), Parndorf 
(Pándorfalu) és Schwadorf érintésével. Az út 23 napig tartott, mindenütt csak egyszer éjszakáztak. 

Az irathoz tartozik egy levél: 
Nagyságos Királyi Tanátsos és elsőAl Ispány Úr, különösen tisztelt Uram! 
GrófHárdegg nevét viselő ns vasas ezrednek 28 fő és annyi lovakbul álló vezérlése, melly tartalék 

lovakért Bécsbe van parancsolva... Győrbe, hol nyugvás lesz, Öttevénybe fog érkezni... számára na
ponként 28 kenyér és szintig annyi zab és széna adagok kívántatnak... Posonýba Böjtmáshava 29. 
836. /Nagyságos Uraságodnak kész kötöles szolgája Gászner András kir. tanáts. és tart. fő biztos. 

Címzés a külíven: 
A kerületi Tart. Biztosságtul Nagyságos Bezerédy Ignácz királyi tanátsos és ttes Győr vármegye 

első al ispány urnák, különösen tisztelt uramnak Hivatalbul Győrben. 

Egy oldalnyi kézirat, koronás címerpajzsos, vörös viaszpecséttel lezárva. A lap alján:Nagysos 
Győr vár. al-ispány. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV.A. 19/26. 1820-1845. A 869. sz. vegyes irategyüttes egyik darabja. 

Marsch-Plan (Marsch-Route) für 28 Personen aus dem Hardegg-Kürassier Regiment mit Hand
schrift ausfüllen. 

Böjtmás hava - március. 
Újvidék - ma Novi Sad, Jugoszláv Köztársaság. 
Miklósfalva - ma Nickelsdorf, Ausztria. 
Pándorfalu - ma Parndorf, Ausztria. 

70. 
1836. május 23. 

Marsch-Plan. 
S.l. s.n. 1 fol. - 42 x 26 cm. 

Útirány és útiterv a Dom Miguel gyalogezred 46 beteg katonája és a kísérő tiszt számára 1836. 
május 23. és június 25. között [Wien], Brück, Zuhrendorf (Zurány) és Nagyvárad között. Az állomás
helyek Wieselburg (Gyár), Hochstrass (Ottevény), Raab (Győr), Gyönyö (Gyönyű), Acs, Szőny, 
Neszmély, Neudorf (Nyergesújfalu), Dorogh (Dorog), Vörösvár (Pilisvörösvár), Pesth, Vecsés, 
Monor, Alberti (Albertirsa), Czegléd, Abony, Szolnok, Török Sz. Miklós (Törökszentmiklós), Kiss újj 
Szállás (Kisújszállás), Kordszágh (Karcag), Báránd, Berettyóújfalu, Mezőkeresztes, Grosswardein 
(Nagyvárad). 

GySMm.lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. A. 19/26.1825-1845. A 869. sz. vegyes irategyüttes egyik darabja. 

— 511 — 



Marsch-Plan (Marsch-Route) für einen Offizier und 46 Invaliden aus dem Don Miguel 
Infanterie-Regiment ab 23. Mai 1836 bis 23. Juni 1836 von Wien über Brück bis Großwardein. 

Zahrendorf, Zurány - ma Zundorf, Ausztria. 
Großwardein, Nagyvárad - ma Oradea, Románia. 

71. 
1836. augusztus 29. 

Marsch-Plan. 
S.l. s.n. 1 fol. - 42 x 26 cm. 

A Dom Miguel gyalogezred 45 katonájának és egy tisztjének útirány-terve 1836. augusztus 29. 
és 1836. szeptember 14. között Bécstől Bruckon keresztül Pestre. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. A. 19/26. A 869. sz. irategyüttes egyik darabja. 

Marsch-Plan (Marsch-Route) für einen Offizier und für 45 Soldaten. Formular mit Handschrift 
ausfüllen. 

72. 
1839. március 13. 

Tartománybiztosság [Magyarország] 

Tartomány-biztossági utasítás, 
Mellynek hivatalos erejénél fogva nemes Magyarország és éhez kapcsoltt tartományok 

vármegyéjiben és kerületeiben a királyi és országos tisz uraknak, nem különben cs. kir. katonaság
nak utazásait illetőleg elősegítő vármegyei tisztviselők, úgy a közbeneső lóváltóhelyek elöljárói... 
hámos lovat, vagy négy lovas... szekeret egy állomásra... meghatározott díjnak kész fizetéseért... 
kirendelve, pontosan előszolgáltatnine terhelhetnének. Költt... 

S.l. s.n. 1 fol. - 38 x 24 cm. 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

BM Keszthely 
L.sz. - Inv. U. 57.1019 
Jelzet - Sign. 6. doboz 

Eine Anweisung des Landeshauptmannes über den Offizieren oder Beamten übergebenen 
Pferde oder Wagen (Fuhrwerk). 

A formanyomtatvány nemes, nemzetes és vitézlő Vogtamits Mihály úrnak kitöltve, vörös vi
asszal felülütött szárazpecséttel, a viaszcímer azonban már elporlott. 

Autográf aláírás: Máttyus k. tartom, biztos. 
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73. 
1839. 

Warasdiner Militär-Grenz Infanterie Regiment Hauptschule zu Bellowar 

Das kaiserlich-königliche Militair-Institut zu Belovar. 
Jeder, in die obbenannte Militair Bildungsanstalt aufgenommene Zögling zahlt monatlich an 

Schulfrequentatengeld, und zwar ein Militair-Zögling (Sohn eines Militairs) Einen Gulden 20 kr.; 
und der Civil-Zögling Zwey Gulden 40 kr. in österr. Conv. Münze... 

Stunden-Eintheilung a/ für den Winter-Semester... b/ für den Vormittag des Sommer-Semesters... 
Stunden-Eintheilung für den Nachmittag der Sommermonate des Schuljahres... 
Inspecteur... 
S.l. s.n. 1839. 4 p. = 2 fol. - 40 x 25 cm. 

Rendelkezés a varasdi Határőr Ezred keretében Belováron működő 3 éves katonai középiskola 
tandíjáról, ellátási költségeiről és tanrendjéről. 

Bm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. Aprónyomtatvány gyűjtemény 171-280. 1939. 

Anordnung für die unter den Befehlen des Warasdiner St. George Grenz-Infanterie Regimentes 
funktionierende Kadettenschule in Belowar über das Lehrgeld,Verpflegskosten und die 
Unterrichtsordnung. 

Belowar, Bellovar - ma Belovar, Jugoszláv Köztársoság. 
Warasd, Várasd - ma Varasdin, Jugoszláv Köztársaság. 

74. 
1840. április 21. 

Baranya vármegye, Pécs 

Tekintetes nemes Baranya vármegye 1840-ik évi április hó 21-én Pécsett folyvást tartatott 
közgyűléséből. 

... járásbeli főbíró urak az ország gyűlési költségeknek igaz arány szerénti felosztása végett 
megrendelt öszve Írásra nézve az illető földes uradalmak nyilatkoztatását... bemutatják... 

Egyúttal elhatároztatik, hogy az uradalmak által bé adandó nyilatkoztatások, s bevallások az 
arány kults kidolgozása után a választmány által megsemmisíttetvén, minden bemutató birtokos
nak vissza adassanak. 

S.l. s.n. 2 fol. - 40,5 x 26 cm. 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

Bm.Lt. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV. 15. vármegye-lymbus. XIII. 1-16. nyomtatványok 

Eine Vorschrift des Komitats Baranya über die Kosten des ungarischen Reichstages, was die 
Adelige zahlen müssen. 

Az irategyüttesből csak az első oldal nyomtatott, a siklósi, pécsi, baranyavári, mohácsi, hegy
háti és szentlőrinci járások adatai kézzel írottak. 
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75. 
1840. április 30. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Felírása a karoknak és rendeknek a katonai kihágások tárgyában... 
Kelt szabad királyi Posony városában 1840. észt. Szent György hava 30-án tartott országos 

ülésünkből. 
Törvény-czikkely a katonai kihágások tárgyában l-4.§ 
[Pozsony] Posony városában, s.n. 1840. - 1 fol. - 40 x 24,5 cm. 

A törvénytervezet többek között a hadiadó behajtásáról, a befizetés elmulatszásáról is szól. 

HIM Nyt. 
L.sz. - Inv. 90.66. 
Jelzet - Sign. R.M. 1.1.1. „1840" 

Reichstag, Ungarn 
Gesetzentwurf über die Kriegssteuer, deren Erhebung und die Versäumung der Steuereinzahlung. 

Szent György hava - április. 

76. 
1841. 

[Magyarország. Törvények, rendeletek] 

2269. [szám] 1841. 
A rögtön itélési jog gyakorlásának, 1837ki február 18kán kiadott kegyelmes királyi határozathoz 

alkalmazott s módosított szabálya. = Norma relate ad exercitum juris statarii observande, in 
homagiale obsequium benignae resolutionis de dato 18-ae februáru 1837. clementer editae adjustata 
et accomodata. I-X. [pont]. 

S.l. s.n. 10 p. = 5 fol. - 36 x 22 cm. 

A katonaságra vonatkozik a III. rész Minő gonosztevők esnek rögtöni elitélés alá... I.§ a/ Rablók, 
zsiványok s fosztogató útonállók; b/ Gonosz gyújtogatok..; a katonai szökevényeket, katonákat, vagy 
hadi hatóság alá tartozó más személyeket sem véve ki, ha az illető kerületben megtörtént kihirdetés után 
rögtöni bíróság elébe tartozó vétket követvén el, polgári törvényhatóság által elfogatnak, 

GyMSm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. A. IV. 19/1. 12. sz. irat. 

Ungarn. Gesetze, Verordnungen. 
Über das Standrechtgericht. Militärpersonen: Teil III. § I/a. 

77. 
1847. december 28 - 1848. január 4. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Méltóságos, fő-tisztelendő, tekintetes, Nagyságos, Nemzetes és vitézlő, különös tekintetre méltó urak! 
52862. [számú körözés] 
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Kovachich Sándor császári királyi főhadnagynak, ki Zágráb vármegye részéről f. é.april 1. 175. 
szám alatt katona minősége megemlitetése nélkül egy évre kiadott, s a császári királyi örökös tar
tományokba érvényes útlevéllel f. é.april 2-kán megszökött, s ellene több rendbeli váltók 
meghamisítása bizonyodván,...személy leírása szokott köröztetés... elfogatása és a... hadi parancs
nokságnak átadása végett küldetik át. 

Kelt Karácson hó 28-dik napján 1847. évben. 

571. [számú körözés] 
Eördögh Mihály királyi táblai hites jegyző szállásán elkövetett lopás után megszökött Gojdics 

János kiszolgált katonának... személyes leirása... olly utasítással küldetik meg: hogy annak nyo
mán... kerestetvén... város börtönébe... kisértessék. 

Kelt Boldogasszony hó 4-ik napján 1848 évben. 
S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 22 cm. 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet- Sign. IV. B. 150. 1848. 15. csomó. Megyei ügyiratok 
921-1480. Szám nélküli. 

Statthalterrat, Ungarn 
Steckbrief von Oberleutenant Kovachich Sándor und von dem ausgedienten Soldat Gojdics János. 

Levélforma, töredezett pecséttel, Győr megyének címezve. 
A külív tanúsága szerint volt még egy harmadik irat is, 577. szám alatt, ez azonban nincs az 

állagban. 
A feladó fekete gumibélyegző, kurzív írással: Magyar Királyi Helytartó... Hivatalbul. Tintás 

kézírással keresztben a kűlíven: Felolv. 1848-diki april 4-kén tart. közgyűlés. Ceruzával: Érk. febr. 
27-én 848. 

Boldogasszony hava -január. 
Karácsony hava - december. 

78. 
1848. március 4. 

[Országgyűlés, Magyarország] 

Felírási javaslat. 117. szám. 
A békés utoni átalakulás biztosítása tárgyában. 
Felséges sa t . 
A legújabb időkben kifejlett események mulaszthatatlan kötelességül teszik: figyelmünket 

azokra fordítani, miket... hazánk iránti kötelességünk megkíván... Kik egyébiránt s t.b. 
[Pozsony] s.n. 3 p. = 2 fol. - 41,5 x 26 cm. 

Az uralkodóhoz küldött felirat az általános közteherviselés bevezetéséről, az úrbéri kötelezett
ségek megszüntetéséről és a politikai jogok kiterjesztéséről. 

HL 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 1848 52/31. 
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Reichstag, Ungarn 
Durch den unhgarischen Reichstag aus Pressburg nach Wien geschickter Antrag über das Tragen 

gemeinsamer Lasten, die Aufhebung des Urbariums, die Ausbreitimg der politischen Rechte usw. 

A példány címe korabeli kézírással megváltoztatott: Országgyűlési teendőink. 

79. 
1848. március 16. 

[Közcsendi Bizottmány, Pest] 

Hazafiak!A választmány a rend és csend fenntartására e város kebelében következő szabályo
kat alkotott: 1-8. [pont] Pesten 1848 mártzius 16-kán./ A választmány nevében Klauzál Gábor he
lyettes elnök. 

[Pest] s.n. - 1 fol. - 39 x 22,5 cm. 

A pesti polgárőrség működéséről alkotott szabályok A város felosztása öt őrtanyára: Belsővá
ros, Lipót, Teréz, Ferenc és Józsefváros. 

MPGy. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 00001. 

Regeln über die Tätigkeit der Bürgergarde in Pest. Die Stadt besteht aus fünf Wachen: die Innen
stadt, Leopold-, Theresien-, Franz- und Josefstadt. 

A bibliográfia első részében a 33. tételszám alatt (HK 1999/3. 698. o.) közölt kétnyelvű pél
dány magyar változata. 

80. 
1848. március 16. 

[Magyar Királyi Helytartó Tanács, Magyarország] = [Ungarischer königliche Statthaltereirat, 
Ungarn] 

Nemes városi tanács! 
A megelőző Censura s törvényhozás további rendelkezéséig megszűnvén... 1-9. [pont] = Löblicher 

Stadtrath! Da die Präventiv-Censur bis auf weitere Verfügung aufgehoben ist... [Punkte] 1-9. 
Budán... [1848]. évi böjtmáshó tizenhatodikán.... /Franz Zichy, Ferenc; Michael Nyéky, Mi

hály; Andreas Némethy, Endre [és a] Bizottsági Tagok=Ausschuß Mitglieder. -
[Buda] s.n.2 p. = 1 fol. - 43 x 27 cm. 

Nyolc pontban azok az ideiglenes rendszabályok, amelyek szerint a sajtó működhet. Minden 
szerző személyében felelős írásáért, a kiadást követően sajtórendészeti példányt kell az illetékes bi
zottságnak küldeni stb. 

További aláírók a Bizottsági tagok: Paul Nyáry, Pál - Gabriel Klauzál, Gábor - Franz Deák, 
Ferenc és még 22 név. 

MPGy 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 00006. 
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Provisorische Regeln über die Tätigkeit der Presse. Alle Schriftsteller und Redakteure ist in ihren 
Personen für ihre Tätigkeit verantvoltlich usw. in 9 Punkten. 

Kétoldalas nyomtatatvány. 

Böjtmáshó - március. 

81. 
1848. március 19. 

Domer Ede 

E felhívást minden helységben a lelkészek, közbirtokossági igazgatók, nemesi hadnagyok, birák... 
tüstént felolvasni, szét osztani... tartsák szoros kötelességüknek. Győrött martius 19-én 1848. / Dorner 
Ede s.k. alispán. 1848.03.19. 

[Győr]s.n.l fol.-15 x22 cm. 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

MPGy 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 00009. 

Aufruf zu Vertrieb eines Flugblattes. 

Az említett röpirat: Felhívás a béke és szabadság érdekében. L. a 83. sz. alatt. 

82. 
1848. március 19. 

Lukács Sándor 

Magyarok figyeljetek! 
Megunta Európa a rabszolgaság jármát! A zsarnokság ellen élet halálra harcot vivott... hogy 

hasztalanul polgári vér ne áldoztassék, - békességbe legyetek, - kísértetbe ne essetek, ne hidjetekü! 
Győrött, martius 19-én 1848./Lukács Sándor. -

[Győr] s.n. 1 fol. - 40 x 28 cm. 

Magyarországon véráldozat nélkül győzött a forradalom, az új kormány, a nádor a törvények 
kidolgozásán fáradozik, ezt nyugodtan várja ki mindenki. 

MPGy 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 00010. 

In Ungarn siegte die Revolution ohne Blutopfer, die neue Regierung und der Palatin bemühen 
sich um die neue Gesetze auszuarbeiten. Jeder Bewohner wartet dafür in Ruhe. 

A röplap terjesztését utólag jóváhagyta a városi tanács. A röplapot 1. HK 1999/3.42. sz. tétel, 704. o. 

Lukács, korábban Lukáts. 
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83. 
1848. március 19. 

[Vegyes Közcsendi Bizottmány] Győr megye és város, Győr 

Felhívás a béke és szabadság érdekében. 
Magyarok! 
Eljött az idő istennek hála! mellyben üdvözítőnk tanításaiban foglalt szent igék: „testvériség, 

egyenlőség és szabadság" Európában diadalt ünnepelnek... Törvényczikkely a papi tized meg
szüntetéséről... a közös teherviselésről... az úrbér és azt pótló szerződések... megszüntetéséről. 
Győr Martius 19-én 1848. 

[Győr] s.n.2 p. = 1 fol. -37 x 37 cm. 

A három törvénycikk megyeggyűlési határozat szövegével együtt. 

MPGy 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 00012. 

Gemischter Ausschuß für allgemeine Ruhe, Komitat und Stadt Raab 
Die drei Gesetze: über die Aufhebung des Zehentes, über die allgemeine Steuerpflicht und über 

die Landgutbesitzer und Herrenarbeit. 

Terjesztéséről 1. a 81. sz. tételt. 

84. 
1848. március 20. 

[Vegyes Közcsendi Bizottmány] Győr megye és város, Győr 

Rendkívüli hirdetés. A hazának és illetőleg városunknak védelmére következők adatnak tudtul... a 
rendező bizottmánynak... rendeleteit szigorúan teljesíteni. / A haza védelmet rendező megyei és váro
si vegyes bizottmány. Költ Győrött martius 20. 1848. 

[Győr] Nyomatott Győrött, s.n. 1 p. = 1 fol. - 38 x 21,5 cm. 

MPGy 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 00016 

Tájékoztatás öt pontban arról, hogy ki, hol, mikor és milyen feltételek mellett állhat be a nem
zetőrségbe. 

Gemischter Ausschuß für allgemeine Ruhe, Komitat und Stadt Győr (Raab). 
Amtliche Mitteilung in 5 Punkten über die Bedingung des Eintritts in die Nationalgarde. 

85. 
1848. [március 20 - április] 

[Nemzetőrség, Pest] 

Nemes szabad királyi Pest városa magyar gyalog polgár őrhada fegyvergyakorlatainál divatozó 
vezér-szavak. Első rész. Egyesek kiképzése = Erster Theil. Einzelne Abrichtung... 

3-dik rész Századkénti gyakorlat = Dritter Theil. Das Compagnieweise Exerciren... 
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[Pest] Pesten, 1848. Nyomatott Trattner-Károlyinál, Úri utcza 53. sz.a. 14 p. = 7 fol. - 22 x 15 cm. 

Hadtört. 
L.SZ. - Inv. + Jelzet - Sign. Sz 16.895. 

Borító nélküli pld., későbbi könyvtári kötésben. A címlap csak magyar nyelven, egyébként 
magyar-német. 

Korábbi tulajdonos - Poss. Másodlat a M. N. Múzeumi könyvtárából feliratú gumibélyegző, 
felülütve a A M. N. Múzeum Könyvtárából fekete acélbélyegzővel, korábban a M. N. Múzeum 
könyvtára kisméretű lila tulajdonbélyegző. 

Azelőtt - früher. Szinnyei József gyűjteménye (lila, ovális gumibélyegző). 

86. 
1848. március 22. 

[Közcsendi Bizottmány] Pest megye, Pest 

Határozata Pest megye közbátorsági választmányának Pest megye közönsége által a törvényes 
rend és bel csend fenntartására. Pesten... 1848. martius 22-én. / Ballá Endre tollvivő. 

[Pest] Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 1 p. = 1 fol. - 42 x 25 cm. 

MPGy 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 00021 

A sajtótörvény-tervezettel foglalkozó megyei határozat az állapította meg, hogy az új, cenzúra 
nélküli rendszer rosszabb, mint az eddigi volt - a cenzúrával együtt. 

Ausschuß für allgemeine Ruhe, Komitat Pest 
Über das geplante Pressegesetz: das neue System ist auch ohne Zensur schlechter, als früher 

zusammen mit Zensur war. 

87. 
1848. március 31. 

[Ferdinánd, Habsburg-Lotharingiai (1793-1875), első, osztrák császár, ötödik, magyar király 
(ur. 1835-1848)] 

Kedves Öcsém, fenséges Főherczeg Nádor Úr! 
A független felelős magyar ministerium alakítása iránt készült, s az országos Karok és Rendek 

által folyó hó 23-kán kelt felírásukkal királyi jóváhagyásom alá bocsátott törvényczikkre nézve... 
királyi jóváhagyásomat... határozott kijelentéssel kívánom tudtukra adatni... Bécs, martius 31kén 
1848./Ferdinand s.k. 

Buda, Nyom. a magy. k. egyetem betűivel. 1 p. = 1 fol. - 39,5 x 24 cm 

MPGy 
L.SZ.-Inv. 11487/1900 
Jelzet - Sign. 

Az uralkodó értesítette a nádort, hogy szentesítette a törvényeket, de fenntartotta magának a 
jogot a püspökök, mágnások kinevezésére, a hadsereg feletti rendelkezésre a király személye körüli 
miniszteren keresztül a Pragmatica Sanctio pontjaival összhangban. 
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König Ferdinand verständigte den Palatin (s. h. Stattlialter des Königs) über die Genehmigung 
der neuen ungarischen Gesetze. Es behandeltete sich das Recht auf die Ernennung der Bischöfe, 
Magnaten, dann die Disposition über die Armee in Zusammenhang mit Pragmatica Sanction 
durch den Minister um Person Seiner Majestät. 

Változatok - Varianten: 
Ugyanezzel a tartalommal, más lenyomat, az uralkodó szövege fölötti fejléccel: 
Ma éjjel érkezett meg hozzánk a következő megnyugtató hír, mellynek értelmében a 

ministerjelöltek tárczáikat elvállalni készek. 
S.l. s.n. 1 p. = 1 fol. - 35 x 24 cm. 

HL 
L.sz. - Inv. 
Jelzet-Sign. 1848 52/36. 

Egy nappal későbbi kiadásváltozat, a tartalom szó szerint megegyezik: 
Melléklet a „Nemzeti Ujság"hoz. Pesten április 1. 1848. A ma éjjel érkezett gőzössel végre 

megnyertük azt... 
Pest, Trattner-Károlyi, 2 p. = 1 fol. - 34 x 23,5 cm. 

Magántulajdon - Privatbesitz. 

Az uralkodó levele mindegyik változatban szó szerint azonos. 

88. 
1848. április 10. 

[Helytartótanács, Magyarország] 

Méltóságos, fő-tisztelendő, tekintetes... vármegye... nemesi közönségének különös tekintetre 
méltó uraknak. 

11869. [számú körözés] 
Maga útján vett hivatalos jelentés szerint a herczeg Schwarzenberg nevét viselő gyalog ezred-

beli alhadnagy, és zászlóalj i hadsegéd Kuhn Ingánz Anzelm szökés, kincstári pénzek hűtlen keze
lése, és csalás miatt tisztétől azon hozzáadással: hogy neve bitó fán függjön, és az okozott károk 
általa megtéritendők legyenek, mint bélyegzett egyén megfosztatván, ez tudomás végett megiratik. 
Kelt Böjtmás hó 14-dik napján 1848. 

14638. [számú körözés] 
Csongrád vármegye jelentése szerint Szegvár helység által évekkel ezelőtt katonának állított 

férjével Robotka Józseffel eltávozott Hajós Erzsébetnek öröksége felvételére egy évi s napi határ
idő tűzetvén ki... Költ Szent-György hó 4-dik napján 1848. 

Költ Budán a Magyar Királyi Helytartó Tanács ezer nyolcszáz negyvennyolczadik évi Szent-
György hó tizedik napján tartott üléséből./ Czimzett uraságtoknak jóakarója hivatalos készségűi. -

S.l. s.n.7 p. = 5 fol. - 28 x 18 cm. 

GySMm.Lt. Győr m. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV. B. 150. 1848.4. csomó, megyei iratok 2015-2027. 

Statthaltereirat, Ungarn 
Steckbrief von einem desertierten Offizier genannt Anselm Ignatz Kuhn und von einer Frau: 

Erzsébet Hajos. 
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G. Zichy Ferenc, Nyéky Mihály és Dessewffy László autográf aláírásával. 
A körlevelet Győr megyének címezte a Helytartótanács. A külív tanúsága szerint „Felolv. 

1848-diki jul. 10-diki tart. Bizottm." 18 másik ügyirattal együtt, amelyeket 1848. június 8-án ol
vastak fel. Ezek már nincsenek meg. 

89. 
1848. augusztus 3. 

[Nemzetőrség, Kecskemét] 

Nemzetőrök! 
A haza és szabadságért lángol minden igaz magyar keble... 270 gyalog és 40 lovas nemzetőr

nek kell a városunkból távol levők felváltása végett kedden kiindulni... 
Kötelessége tehát minden nemzetőrnek vasárnap reggeli 7 órára a lovardában megjelenni. 

Kecskeméten, augustus 3-án 1848. / Hajagos Illés m.k. polgármester. 
[Kecskemét] Nyomatott Kecskeméten, s.n. 1 fol. - 2 1 x 25 cm. 

Az önként jelentkezők vasárnap reggelig írhatnak alá a bírónál, vagy a polgármesternél. 

KJM. 
L.sz.-Inv. 67.11.13. 
Jelzet - Sign. 

Nationalgarde, Kecskemét 
Bis nächstem Dienstag soll die Steal Kecskemét 270 Gardisten zu Fuß und 40 zu Pferd ausrüsten 

und auf den Weg machen. Sie können sich bei dem Richter oder bei dem Bürgermeister melden. 

90. 
[1848. szeptember 25 - 1848. október 16.] 

Hut herab auf die Kniee gefallen! Reaktionäre! es nahet der Erlöser von Tyrannenwillkühr... 
dann habt Acht und nehmt den Hut ab!. -

[Pest] [1848] [Müller Adolf ny] Gedr. bei Adolf Müller. 1 fol. - 51 x 41 cm. 

„ Térdre borulva le a kalappal!" Az 1848. évi bécsi felkelések hősei, az Akadémiai Légió tagjai 
előtt tiszteleg az írás. 

Megjelenési idejére támpont a szövegben Jellačič („ist nur noch vier Stunden weit von Pesth"), 
Zichy és Latour valamint a Bécset (csak 10.17.) körülzáró Windisch-Grätz említése. 

MPGy. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. 00007. 

Gedicht zu Ehre von Akademischer Legion in Wien. 
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91. 
1848. november 14. 

Ön (Török János) polgártárs mint Pest : m : IVik század tagja 84(8) és (novemb) hó (14)ken 
pontban (1) órakor (délután 24. órai szolg.) múlhatatlanul (tizedesnél) jelenjen meg. 

S.l. s.n. 1 fol.-8,5x13,5 cm. 

Behívócédula. Zárójelben a nyomtatott szöveg közti kézírás. 

A behívó eredeti aláírója Gedeon, ez más tintával, vastagabban aláhúzva, alatta Rottenbiller autográf 
aláírása. 

BM Keszthely 
L.SZ. - Inv. S. 73.50.26. 
Jelzet- Sign. 1848/49. doboz. 

Einberufzettel mit Handschrift auf Namen Török János ausfüllen. 

Korábbi tulajdonos - Poss. Darnay Kálmán kéziratgyüjteménye, Sümeg. Jelzet 19.152-D. 

92. 
1848. (november 24) 

[Nemzetőrség, Debrecen] 

Fegyszabályok a debreceni nemzetőrségi gyalog és lovas századok részére 1-2. rész, 1-38. [pont] 
[Debrecen] Debreczenben, 1848. nyomatott a város könyvnyomdájában. 16 p. = 8 fol. - 17 x 11 cm. 

Fegyelmi utasítás. 

Hadtört. 
L.SZ. - Inv. + Jelzet - Sign. Sz 3874. 

Nationalgarde, Debrecen 
Disziplinarordnung. 

A címlap hátoldalán: 
1068. [szám] 1848. 
A jelentés mellett bemutatott nemzetőri fegyszabályok pontonként felolvastatván s helyben ha

gyatván megerősittettek s százados Szűcs István felügyelete alatt a nemzetőrök közti kioszthatás 
végett, a helybeli könyvnyomda által 3000 példányban kinyomatni rendeltettek. Debrecen, 1848. 
nov. 24-kén tart. közgyűlésben / Koszorús Lajos m.k. jegyző. 

Későbbi félvászon kötésben. 
Korábbi tulajdonos - Poss. M. kir. Hadilevéltár Kézikönyvtár (jogelőd - Rechtsvorgänger). 

93. 
1849. augusztus - december 

Ismertető jeleik 
Azon személyeknek, mellyek részint a felségsértés vétkében, részint a magyar országi fegyve

res lázadásban, mint résztvevők ismertek. 

— 522 — 



Almási Pál -... utoljára elnöke a magyar ország gyűlésnek... 
Bem Károly felkelők egyik tábornoka... 
Csányi László -... utoljára magyar kormánybiztos... 
Kossuth Lajos volt ügyvéd, hírlapíró... utoljára kormányzó elnöke a magyar köztársaságnak... 
Mészáros Lázár volt hadügyminister... 
Petőfi Sándor költő... Erdélyben nem tudatik hol született... 
Perczel Móricz utoljára tábornok, 
Schweidel tábornok, 
Dogenfeldi Vetter Antal... utoljára a felkelőknél tábornok... 
Zerffy Gusztáv író... utóbb Schweidel tábornok segéde... 
S.l. s.n. 7 p. = 4 fol. - 40 x 22-23 cm. Körül vágatlan. 

Összesen 68 személy, köztük Kossuth Lajosné, Batthyány Kázmér, Szemere Bertalan és Vasvári 
Pál körözése. 

BM Keszthely 
L.sz.-Inv.T. 90.728.1. 
Jelzet-Sign. 1848/49. gyűjtő. 
Korábbi jelzete 4380/1917. 

Steckbrief von u.a. Kossuth und Frau Kossuth, Perczel, Petőfi, Bem, Vasvári usw. 

94. 
1849. október 1. 

Geleitschein für den (Paul Berés) welcher von hier ungehindert in seinen Heimatsort (Keszthel) 
Comitat (Szalauer) zurückkehren kann, und als zur Garnison von Komorn gehörig, der derselben ge
währten Begünstigungen rücktsichtlich der Sicherheit der Person und des Eigenthums theilhaftig ist. 

Komorn am 1. Oktober 1849. / Bayersfeld, k. k. Feldkriegskommissär. 
[Komárom] [Szigler ny?] 1 fol. - 17,5 x 26,5 cm. 

Oltalomlevél (Béres Pál) részére, aki szülővárosába hazatérhet személyes szabadságának és 
tulajdonának biztosítása mellett. 

BM.Keszthely 
L.sz.- Inv. U. 57.755. 
Jelzet - Sign. 1848/49. doboz. 
Megjegyzés a bal felső sarokban: 340/911. évi vétel. 

A kitöltött (név, lakcím) és lebélyegzett példány mellett egy bélyegzett, de kitöltetlen is van. -
17,5 x 23 cm. 

L.sz. - Inv. K. 57.753. 
Jelzet - Sign. 8. doboz. 
Megjegyzés a bal alsó részen: Joseph Porkoláb, Gyenes (későbbi kézírás). 

Teljes szöveg - Ganzer Text. 

Keszthel - Keszthely. 
Komorn - Komárom. 
Comitat Szalaner - Zala megye. 
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95. 
1849. november 1. 

[Magyarország. Törvények, rendeletek - Osztrák császárság. Törvények, rendeletek] 

Hirdetmény. 
Miután ő felsége által f. év. oct. 17-kén legkegyelmesebben helybenhagyatott, általam ugyana

zon év és hó 24-kén közhírré tétetni rendeltetett Magyarország ideiglenes közigazgatási rendsze
re... midőn most... a felkelés végképen legyőzve... szükségesnek találtam a birodalmi alkotmányt 
újabban... az öszves lakosság tudomására juttatni... 

Pest, Szent-András hava első napján 1849. / A cs. k. Magyar- és Erdélyországi hadsereg főpa
rancsnoka Haynau fő-szertábornok. -

S.l. s.n. 11 p. = 6 fol. - 39 x 25,5 cm. 

A birodalmi alkotmány szövege, amelyben Magyarország tartományként szerepel. 

JPM. 
L.sz.-Inv. 77.413. 
Jelzet - Sign. Nyomtatvány 

Kundmachung von Haynau mit dem ganzen Text der Reichverfassung, darin Ungarn als 
Kronland steht. 

Haynau, Jacob Julius, Freiherr von. 
Szent András hava - november. 

96. 
1849. december 10. 

Haynau, [Jacob Julius Freiherr von] Gyula 

Hirdetmény. 
Midőn e jelen év folyama alatt a cs. kir. austriai sereg a forradalmi párt elleni harczot Magya

rországban újra megkezdette... sok vitéz harcosaink vérzettek... sebesülteink számára gazdag 
pénzadományokat nyújtottak a nagylelkű hazafiak... 

... maradt fenn rendelkezésemre... szándokom az említett jelenlévő öszveget... egy maradandó 
katonai alapítvánnyá egyesíteni... 

1-ször... 5-ször. 
... bejövendő pénzöszvegeket hozzám a „3-dik hadsereg parancsnoksága" czime alatt Pestre 

beküldeni. 
Pesten, 1849-diki decemb. 10-kén / Báró Haynau Gyula táborszermester, 3-ik hadsereg pa

rancsnoka. 
S.l. s.n. 1 fol. - 45 x 30 cm. 

Az alapítványi helyek fele a császári, „a másik fele pedig a felkelők soraiban állott egyének 
számából betöltendő. " 

BM Keszthely 
L.sz. - Inv. S. 73.50.30. 
Jelzet - Sign. 

Korábbi tulajdonos - Poss. Darnay gyűjtemény, Sümeg. 19.219-D. 
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További példány: GyMSm.Lt. Győr m. Győr 43 x 26 cm. 
L.sz. - Inv. 
Jelzet - Sign. IV.A. 19/133. 945. sz. irat. 

Kundmachung über eine Stiftung für die Invaliden. „Die Stiftungsplatze werden a/ Zur Hälfte 
aus dem Stande der k. k. österreichischen Armee, b/ Zur Hälfte aus den in den Reichen der 
Insurgenten Gestandenen besetzt. " 

A német nyelvű külön felvételen - Deutschsprachiges Exemplar an Sonderaufnahme, 97. sz. tétel. 

97. 
1849. december 10. 

Haynau, [Jacob] Julius Freiherr von 

Kundmachung. 
Als im Laufe diese Jahres die k. k. österreichische Armee den Kampf gegen die Unsturzpartei 

in Ungarn vom Neuen aufnahm und viele ihrer tapfern Krieger auf den Schlachtfelden für die 
geheiligten Rechte unsers allergnädigsten Kaisers den Herrn bluteten... Grundzüge der neuen 
Stiftung im Folgenden festgesetzt werden: [Punkte] 1-7. 

Hauptquartier Pesth am 10-ten Dezember 1849. / Julius Freiherr von Haynau. 
S.l. s.n. 1 fol. - 43 x 27 cm. 

BM. Keszthely 
L.sz.-Inv. S. 73.50.81. 
Jelzet - Sign. 

Eine Stiftung zu Gunste der in dem Krieg Invaliden gewordenen Soldaten (bis zum Feldwebel). 

Magyar nyelven 1. a 96. sz. tételt. 

98. 
1867. december 18. 

Honvédegylet, Torontál vármegye, Nagybecskerek 

A torontálmegyei honvédegylet tisztikara, igazoló központi bizottmány és 24-ik bizottmánya. 
Tisztikar és elnökség: 
Alelnök: Molnár János... 
Igazoló bizottság: 
Elnök: Rákótzy Parcsetich Hugó nem. őrnagy... 
12-ös központi bizottmány: 1. Petko Béla őrnagy... 
24-es bizottmány: 1. Waldberg Károly ezredes Török-Becsén... / Kiadta: Lőrinczy Sándor s.k. 

honvédegyleti jegyző. 
[Nagybecskerek] Auth. Pleitz, N.-Becskereken. Kőnyomatos soksz. 2 p. = 2 fol. - 34 x 20 cm. 

50 egykori honvédtiszt nevét tartalmazza az irat az alábbi záradékkal: A torontálmegyei hon
védegylettől eddig igazolva van 472 honvéd bajtárs, ezek közül 12 törzs-, 131 főtiszt-, 41 özvegy-, 
80 altiszt, 208 közhonvéd. Kelt N-Becskereken, 1867. évi deczember hó 18-án. 

Magántulajdon - Privatbesitz 
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KEKKSKKUKLISMÜGYI 
M. KIR. 

MINISTER 

ad 27949. sz. IV. 910. 

A kereskedelemügyi m. kir. minister 1910. évi június hó 
14-én ad 27949. szám alatt kelt hirdetménye a német 

birodalmi kézi lőfegyver-próbajegyek tárgyában. 

A német birodalmi lóYcgyvcr-próbaállomások által alkalmazott azon próba
jegyek, melyeket a m. kir. kereskedelemügyi minister a kézi lőfegyverek 
kötelező megvizsgálásáról szóló 1891. évi XXXIV. t.-cz. 1. §-a alapján az 
1909. évi dcczcmbcr hó 25-én 92973. sz. alatt kelt rendelettel, az abban meg
határozott terjedelemben — a budapesti lőfegyver-próbaállomásnak a meg
vizsgált fegyverekre alkalmazott probajegyeivel hasonló hatalyuaknak jelentett 
ki, a következők: 

AJ Kétszeri próba alá vetett fegyvereknél: 
1. az első próba jegye: 

2. a végsó próba jegye: 

B) Oly fegyvereknél, a melyek az 1891. évi május hó 19-iki német 
birodalmi törvény 2. §-a alapján a benyújtó fél kérelmére csak egyszeri lő-
próbának vettettek alá 

mint lőpróbajegy: Í * J 

mint vizsgálati jegy : ( ff ). 

»528-



C) Az 18!) I. évi május hó lU-ikiiiéinet birodalmi törvény 4. §-a alapján ujabb 
vizsgálatnak alávetett fegyvereknél a már rajluk lévő próbabélyegeken kivül 

mint löpróba bélyeg: ( £ ) 

mint vizsgalati bélyeg: I jj I. 

Dj A sörétes csöveknél ( ? ) vagy feltéve, hogy a csövek szűkített furat

tal birnak (*^J golyós csöveknél í Q 1 bélyeg van a í á | ^ | - J mellé beütve. 

ß Szűkített furattal biró oly csöveken, melyek az első próba után a 
szűkített helyen részben vagy egészben huzagokkal láttattak el a lőpróba 

mellett jobbról a második próbát tanusitó bélyeg ( Ä ) van beütve. 

F) Megvizsgálás után szűkített furattal ellátott csövek az ujabb próba 
alkalmával 

a) ha a szűkített furat sima: i&\ 

b) ha a cső (vagy csövek) szűkített helyen részben vagy egészben 

huzagolva vannak ( Ä ) 

0) A második vagy az egyszeri löpróba után a vizsgálati bélyeg alá 
a kaliber száma is a csövekre üttetik. IS mellé jobbról alkalmaztatik: 

a) express csöveknél ( ® ) 

b) hátultöltő sörétes csöveken egy a tölténykamra kaliber számát fel

tüntető körbe zárt szám pl. ( 12 

A fentiekben ismertetett próbajegyek csoportosítva is előfordulhatnak igy: 
I. Sörétes csöveken, melyek szűkített furattal birnak és a szűkített helyen 

részben vagy egészben huzagolva vannak, következő elhelyezéssel: 

•flaS 

II. Kétszeri próba alá vett express golyós csöveken a következő 
elhelyezéssel : 

"€o « 
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Honvéd-Vérein, Komitat Torontál 
Namensliste der ehemaligen Honvéd-Offiziere, die als Mitglieder des Vorstandes von Honvéd-

Vérein im Jahre 1867 tätig sind. 

Nagybecskerek -ma Zrenjanin, Jugoszlávia. 

99. 
1870. januári. 

Honvédelmi Miniszter [Magyarország] 

35. szám.A honvédelmi m. k. ministertől.... közönségének. 
Az 1870 dik évi újonczállitás iránt múlt évi deczember 9-ről 31000. sz. a. kiadott körintézvé-

nyem folytában, szükségesnek tartottam még a következő pótló intézkedéseket tenni. I. [Fejezet] 1. 
Az 1869-ik évi XV. törvényczikk szerint, a véderőről szóló 1863. évi XL. t. ez.... I I — IX. [feje
zet]...Önök hazafias közremunkálódásától én a lehető legjobb és legteljesebb eredményt várom. S 
remélem, hogy reám, ki a törvény végrehajtásáért felelős vagyok, nem fog háramlani a szomorú 
kötelesség: miszerint a netán hibás eljárást megsemmisíteni és ujabb eszközlését elrendelni 
kéntelennittessem. Kelt Budán, januárius l-jén, 1870. / Gróf Andrássy Gyula, s.k. 

Nagyvárad, 1870. Hollósy és Tichy könyvnyomdájából. 7 számozott oldal = 4 fol. 33 x21 cm. 

Az újoncállítás során követendő eljárással kapcsolatos részletes rendelkezés. 

Megcímzetlen, nyomtatott levél. 

HTM 
Törzslap - Stammblatt 0712/Nyt. 
L. sz. - Inv. 

Verteidigungsminister, Ungarn 
Ausführliche Ordnung über die Rekrutierung. 

100. 
1910. június 14. 

Kereskedelemügyi [Miniszter, Magyarország] 

A kereskedelemügyi m. kir. minister 1910. évi június hó 14.én ad 27949. szám alatt kelt hir
detménye a német birodalmi kézi lőfegyver-próbajegyek tárgyában. A-G [pontok]. Budapest, 
1910. évi június hó 14-én / A minister helyett... államtitkár. 

Bp. Athenaeum ny. 3 p. = 2 fol. - 34 x 21 cm. 

JPM 
L.sz. - Inv. Ny. 77.94. 
Jelzet - Sign. Nyomtatvány. 

Handelsminister, Ungarn 
Kundmachung des ungarischen Handelsministers über die Bereichungen der deutschen 

Handgewähre. 
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KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 
KÉTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA 

URBÁN ALADÁR 

KOSSUTH ALFÖLDI TOBORZÓÚTJA 1848 ŐSZÉN 

Kiegészítések új ismereteink alapján 

Barta István emlékének 

Kossuth Lajos születésének 150. évfordulóján az első szakmai megemlékezés Barta 
Istvánnak „Kossuth alföldi toborzó körútja 1848 őszén" című tanulmánya volt a Száza
dok 1952. 1. számában. A szerző Kossuth Lajos Összes Művei XIII. kötetét, a Honvé
delmi Bizottmány 1848 szeptember-december közötti iratait rendezte sajtó alá. így saját 
kutatásai alapján kollégáinál kétségtelenül nagyobb anyagismerettel rendelkezett. A je
lek szerint a Kossuth Emlékkönyv szervezői nem a reprezentatív kötetbe szánták az írást, 
hiszen az ott megjelent tanulmányok jóval nagyobb léptékűek, mint ez a Kossuth 
1848/49-es tevékenysége szempontjából fontos, de alig két hetet kitevő eseménysor. 
Barta István tanulmánya időben elkészült, így az bekerülhetett a Századok azé vi első -
egyébként igen vegyes tartalmú - számába. 

A tanulmány a korabeli sajtó és a kortársi emlékezések által nyújtott ismereteken túl 
elsőként használta azokat a dokumentumokat, amelyeket az említett kötet munkálatai 
tártak fel. Ez biztosítja szakmai értékállóságát. Ugyanakkor szerzőjével is megesett az a 
forrásközlés gyakorlatában nem ismeretlen fejlemény, hogy a további munkálatok során 
kerültek elő az 1849. évi dokumentumok között eredeti vagy hiteles másolatban fennma
radt iratok, amelyeket 1848 őszén és telén keletkeztek. így a Kossuth Összes Művei XV. 
kötetének függelékében pótlásként közölt iratok között találtunk hat okmányt, amelyek 
Kossuth toborzóútja idején, szeptember 27. és október 5. között keletkeztek. 

Az elmúlt közel két évtizedben a toborzóúttal kapcsolatos további ismeretlen iratok 
jelentek meg különböző folyóiratokban. Ezek indokolttá teszik, hogy az új adatok és ed
dig nem vizsgált összefüggések bemutatásával teljesebbé tegyük a témát érintő eddigi 
ismereteinket. Ezt szolgálja 1848 szeptembere politikai fejleményeinek, illetve Kossuth 
Lajos publicisztikájának vizsgálata is a toborzóutat megelőző napokban. 
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Az agitációtól a cselekvésig 

„... én talpra állítom a hazát, ha a diplomatizáló politikának egyszer vége szakad"1 -
írta Kossuth 1848. augusztus 31-én Csány Lászlónak, a Dráva-vonal kormánybiztosának. 
Erre a türelmetlen nyilatkozatra Batthyány eredménytelen július végi bécsi tárgyalása, a 
császár augusztus közepén a konszolidált fővárosba való visszatérése, a Szenttamás elle
ni második sikertelen ostrom után került sor, valamint négy nappal azután, hogy Bat
thyány és Deák Ferenc a császárvárosba utazott. A két miniszter feladata - többek között 
- az volt, hogy elérje a papírpénz kibocsájtásáról és az újoncozásról szóló törvények jó
váhagyását. A miniszterek nem sok reményt fűztek a küldetéshez, Kossuth és Szemere 
Bertalan pedig határozottan meg volt győződve annak sikertelenségéről. 

Kossuth - egyelőre a kormány tagjaként - vitathatatlan tekintélyével sikerrel java
solta szeptember 4-én: az országgyűlés indítson küldöttséget az uralkodóhoz, hogy olyan 
nyilatkozatot csikarjon ki tőle, amely támogatja az ország védelmét. A küldöttek szep
tember 10-én a királytól nyert semmitmondó válasszal, s az ugyancsak sikertelenül tár
gyalt Batthyány és Deák kíséretében tértek haza. A történtek tanulságát levonva a Bat
thyány-kormány szeptember 11 -én lemondott. István nádor erre reagáló levelére, hogy a 
kormányt saját kezébe veszi, a lépés nyilvánvaló törvénytelensége miatt Kossuth vissza
vette tárcáját. Szemere javaslata, hogy a többi miniszter is vonja vissza lemondását, nem 
járt sikerrel. Batthyány arra hivatkozva utasította el, hogy a kabinetben az utóbbi hetek
ben igen eltérőek voltak a vélemények. Utalva arra a helyeslésre, amivel a képviselők 
Kossuth lépését fogadták, azt javasolta, bízzák a pénzügyminiszterre a kormány vitelét. 
Kossuth vállalta a felelősséget, s azonnal javasolta, hogy hozzanak határozatot a két nem 
szentesített törvény végrehajtásáról, a papírpénz kibocsájtásáról és a katonaság toborzás 
útján történő szaporításáról. Másnap ezeket a határozatokat az országgyűlés jóvá is 
hagyta. A szeptember 12-én este tartott ülésen azonban kiviláglott, hogy István nádor nem 
ért egyet Kossuth - és a lemondását be sem nyújtott Szemere - ideiglenes megbízatásával. 
Batthyány ekkor közölte, hogy a nádor őt bízta meg az új kormány megalakításával.2 

Kossuth számára ekkor a politikai tevékenység új szakasza kezdődött. Nyilvánvaló 
volt, hogy az új kabinetnek nem lehet tagja. A Csánynak tett fogadkozásnak mint képvi
selő, s mint a Kossuth Hírlapjának tulajdonosa tehet eleget. Tárcáját hivatalosan szep
tember 14-én adta át frissen kinevezett államtitkárának, Pálffy Jánosnak. Másnap a 
Marczius Tizenötödike „vezércikke" Kossuth megkönnyebbüléséről írt: „Kossuth mióta 
nem minister könnyebben lélekzik, szabadon érzi magát, mert elemében van. Vállairól a 
felelőség terhét felemelték, s ő nyugodtabb, derültebb." Az egész oldalas írás azonban nem 
Kossuth megkönnyebbüléséről kívánt beszámolni. Körképet rajzolva az ország helyzetéről, 
elítélte Batthyány politikáját, s egyben szemrehányást tett Kossuthnak, hogy visszalépett, 
hagyta, hogy teljenek a napok - miközben „az ő személye a nemzet utolsó reménye"3 

Nem kétséges, hogy a szerzőt nem jelölő cikk írója - feltehetően Csernátoni Lajos -
egy szűkebb, de az adott helyzetben növekvő súlyú csoportnak adott hangot. Kossuth 

Kossuth Lajos Összes Munkái XII. Kossuth Lajos az első felelős magyar minisztériumban. 1848 március
szeptember. (S. a. r. Sinkovics István) Budapest, 1957. (A továbbiakban KLÖM XII.) 855. o. 

2 
Az elmondottakra 1. Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 603-647. o. 
A sajtót idézve, ha az említett lap dátuma a szövegben szerepel, nem használunk lábjegyzetet; kivétel a 

Közlöny és a Kossuth Hírlapja (KU), mivel az említett szövegek a KLÖM XII. kötetében könnyen hozzáférhetőek. 
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azonban nem hagyta magát sürgetni. Lapjának szeptember 14-i számában, „Értesítések e 
lapok olvasóihoz" címmel, az előző napról dátumozva jelentette, hogy többé nem mi
niszter, nem szorítják többé kezét „a ministeri collegialitás béklyói". Egyben közölte, 
hogy lapját ezentúl maga fogja „vezérelni" s „folyamatos dolgozataival" ellenőrzi az új 
kormányt. Egy hét pihenőt kért, s azt ígérte, hogy olvasói Jövő hétfőtől" (vagyis szep
tember 18-tól) találkoznak írásaival.4 

Kossuth a jelek szerint fegyelmezetten vette tudomásul, hogy Batthyány kapott megbí
zást az új kormány megalakítására. Úgy tűnik, abban a bekövetkezett kormányválság al
kotmányos megoldásának utolsó lehetőségét látta. így szeptember 13-án az országgyűlésen 
a miniszterelnök védelmére kelt, amikor támadás érte, amiért megakadályozta, hogy a sor
katonák beálljanak a honvédség soraiba. (Szeptember 12-én a ház Kossuth előterjesztésére 
engedte meg azt.) Szeptember 14-én pedig ő csendesítette le az ellenzéket, amely azért tá
madta Batthyányt, hogy a Dunántúlon, az ellenség által fenyegetett megyékben az ország
gyűlés hozzájárulása nélkül népfelkelést rendelt el. Szeptember 15-én támogatta Batthyány 
javaslatát, hogy kérjék fel a nádort: álljon a horvátok ellen gyülekező sereg élére, de ke
resztülvitte, hogy a ház a főherceg mellé delegáljon három országgyűlési biztost. Ugya
nekkor tett javaslatot egy bizottságra, amelynek a miniszterelnök beszámol azokról a vé
delmi intézkedésekről, amelyeket nem volna tanácsos az országgyűlés nyilvánossága előtt 
nyilatkozni. (Ugyanezen a napon, a délelőtti ülésben javasolta Kossuth, indítson az ország
gyűlés küldöttséget a bécsi Reichsrathoz, hogy „mint nemzet a nemzettel" vegyék fel a 
kapcsolatot. ) Az országgyűlés az elkövetkező napokban Kossuthnak a kármentesítéséről 
szóló törvényjavaslatát tárgyalta, megvitatta a feudális maradványok felszámolásának 
problémáit és az Erdélyt érintő kérdéseket. Kossuth a szeptember 11-16. közötti napokhoz 
képest ezeken az üléseken kevesebbet szerepelt, de ez nem jelent inaktivitást. így az általa 
benyújtott törvényjavaslat - és kiegészítő indítványok - mellett például kezdeményezte, 
hogy államtitkárát, Pálffy Jánost küldjék ki Erdélybe kormánybiztosként. (Erdélyben akkor 
királyi biztosként Vay Miklós tevékenykedett, akit Batthyány be akart venni új kormányá
ba.) A jelölt ellenállását látva, érveit elfogadva, visszavonta javaslatát.5 

Kossuth pontosan betartotta olvasóinak tett ígéretét, hogy szeptember 18-tól lapjában 
jelentkezni fog „dolgozataival". Ezzel a dátummal a Kossuth Hírlapja két terjedelmes 
cikket közölt. Az első cím nélküli, a korabeli szokás szerint csak a közlemény keletkezé
sének dátumát („Pest, sept. 18.") feltüntető írás a „Jóslatot mondok hazámfiai! szegény 
elárvult magyarok!" ismert mondattal kezdődik. A jóslat lényege: Jellačič betöréséből 
„Magyarország szabadsága fog következni." A nemzet gyávaságát átokkal fenyegető 
romantikus hangvételű írás arról vizionál, hogy az asszonyok Veszprém és Fehérvár kö
zött ássanak egy hatalmas sírt (a nemzetnek - vagy az ellenségnek). Ha azonban a nem
zet felismeri a veszélyt, fegyverkezzen, számoljon le az árulókkal és gyűljön össze 
Veszprém táján ... Ez prózai összefoglalása a Kossuthra oly jellemző írásnak, amely az 
adott politikai és katonai helyzetben a tömeges népfelkelésben látta a védekezés helyes 
és hatékony útját. Erről a cikk közepe táján így szól: „A magyarnak tehát most csak két 

4 KLÖM XIÍ. 940. o. 
Kossuth országgyűlési szereplésére 1. a Közlöny tudósításait a KLÖM XII. kötetében. Batthyány reagálá

saira: Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. (S. a. r. Urbán Aladár) Budapest, 1999. (A 
továbbiakban: Batthyány iratai) 1. az 1188-1191., 1193., 1209., 1228. sz. dokumentumokat. 
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teendője van. Egyik: felállani tömegben a haza földét megszállott ellenség agyonnyomá-
sára." - A másik: „emlékezni."6 Ez nem jelenti azt, hogy Kossuth már ekkor foglalkozott 
volna azzal, hogy a népfelkelés élére áll, illetve, hogy maga is tettlegesen részt vesz a to
borzásokban.7 A másik, ugyancsak szeptember 19-én publikált írás címe „Lemondásom 
s a mi utána következett." A cikk inkább Kossuth miniszterségének időszakát tekinti át, 
ismerteti azokat a fejleményeket, amelyek a kormány lemondásához vezettek, s azt, hogy 
a ház osztatlan bizalma ellenére miért nem tudták Szemerével együtt a hatalmat megtar
tani. Kitér azokra a rosszalló hangokra, amelyek az elmúlt napokban szemrehányást tet
tek neki, hogy nem ragadta meg „a hatalom gyeplőjét a haza megmentésére". Részlete
sen kifejti, hogy miért igyekezett „minden erővel" maga is reá bírni Batthyányt, hogy 
alakítson minisztériumot, amelyben „minden olly név mellőzve legyen, melly ürügyül 
szolgálhatna a királyi helybenhagyást megtagadni." Az írásnak kétségtelenül van nemcsak 
beszámoló, de önigazoló jellege is, de a végkicsengése ennek is mozgósító: „Gondolkozza
tok, lelkesüljetek, s fegyverre, fegyverre! az elárult haza védelmében..."8 

A fentiek jól érzékeltetik, hogy Kossuth milyen lendülettel kezdte meg publicisztikai 
tevékenységét, ami másnap ugyancsak két különálló írás megjelentetésével folytatódott. 
Az első, címében a szeptember 19-i dátummal, azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy mi
lyen bajok származnak abból, hogy a király nem él az országban. (Az előző arra helyezte 
a hangsúlyt, hogy a király betegségével visszaélve miként tevékenykednek az ország ká
rára a kamarilla tagjai - köztük magyarok is.) Az alkotmányos királyság alapeszméje -
utal rá Kossuth - az, hogy „a király rosszat nem tehet", mert tanácsadói a felelősek. Ha 
azonban a király nincsen az országban, s nem a nemzetnek felelős tanácsosok környezik, 
„már nem áll, hogy a király rosszat nem tehet." A király nevével visszaélnek, s „a király
ság iránti hit és pietás" az utóbbi hónapokban erősen megingott. A királyságot „az első 
fergeteg elfuvandja", s ezen csak az segít, ha a király az országban lakik. Ha ezt teszi, 
„legyen bár beteg vagy egészséges, lesz, aki feleljen a kormányzat minden tetteiért, lesz 
aki saját felelősségével fedezze a király sérthetetlenségét, - de ha ez nem történik, akkor 
a nemzet olly pontra állíttatik, mellyen elébb utóbb az ön fentartás kötelessége fog hatá
rozni." Mondják, a király beteg, de ez nem teszi törvényessé Jellačič beütését. A gondo
latsor vége az kell, hogy legyen, mondja Kossuth: „fegyverre, a kinek karja van, védjük 
magunkat, győzzünk és azután számoljunk."9 A Kossuth Hírlapjának szeptember 20-i 
számában megjelent másik cikk hosszú címe: „Felszólítás minden becsületes magyarhoz 
a ki erőt érez magában, a haza megmentésére közre dolgozni" mögött rövid írás találha
tó. Célja, hogy a népet mozgósító „Honvédelmi egyesületek" alakítását kezdeményezze. 
A kezdeményezés nem marad meg az általánosság szintjén, hanem a létrejövő választ
mányok központi összefogását javasolja. Kéri tehát az ilyen egyesület létrehozását szán-

6 KLÖM XII. 973-976. o. Röplapon: MOL R 32. Újkori gyűjtemény. Az 1848-49. forradalom és szabad
ságharc nyomtatványai (a továbbiakban: Nyomtatványok). Dátum szerint. 

Arról mindenesetre tudomása lehetett Kossuthnak, hogy a Marczius Tizenötödike (a továbbiakban: MT) 
szept. 15-i számában, szept. 14-i dátummal, bizonyos Cserző Bence arról írt, hogy a nép Kossuth vezetésével 
lehetne „azon jóslatszerű durhami erdő, melynek megmozdulásától ... most a pártütő Jellachichnak érdemlett 
lakolása függ ..." Idézi Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. (A továbbiakban: 
Varga, Népfelkelő) Budapest, 1953. 56. o. 

8 KLÖM XII. 976-985. o. 
9 KLÖM XII. 993-996. o. 
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dékozókat, „legyenek szívesek vagy engem, vagy a vidékök országgyűlési képviselőit 
tudósítani", s a továbbiakban működésükről „minket itt folyvást világosságban tartani", 
hogy a törekvésekben biztosítani lehessen az egységet. l0 Ebben a cikkben a szervező 
Kossuth nyilatkozik meg, s bár a kezdeményezésnek volt némi visszhangja, az esemé
nyek nem kedveztek a szervezkedésnek. Érdekessége talán az, hogy egy olyan pillanat
nyi ötlet volt, amivel Kossuth egy általa kezdeményezett polgári szervezet hálózatával 
kívánt hozzájárulni az ország védelmi készületeihez. Hírlapjának szeptember 20-i száma 
még két kisebb cikkel egészítette ki szervező tevékenységét. Az egyik „Még egy fontos 
felvilágosítás" címmel Bécsből vett tudósítás alapján ad hírt az osztrák fővárosból kiin
dult, Nyitrába és Trencsénbe betörni szándékozó „pánszláv" szabadcsapatokról, amelyek 
ellen kíméletlen fellépést sürget. A másik ugyancsak rövid írás „Harmadik felszólítás" 
cím alatt azoknak a jelentkezését várja a lap szerkesztőségében (névvel és címmel) akik 
a népfelvilágosítás munkájában részt akarnak venni. El fogják őket látni - ígéri a szer
kesztőség - „az itt megjelenő proclamatiókkal, rendelvényekkel és mindennemű felvilá
gosításokkal."11 Ez az ötlet a honvédelmi egyesületek összefogásánál szorosabb együtt
működést kíván megvalósítani és sejteni engedi, hogy Kossuth proklamációk nyomtatá
sára és terjesztésére gondolt. (A cikk utolsó mondata egyelőre a lap előző napi, szeptem
ber 19-i számában írottak felhasználását ajánlja, azt, hogy az abban foglaltakat magya
rázzák el a népnek.) 

Hírlapjának szeptember 21-i számában Kossuth a jelek szerint nem kívánt nagyobb 
írást publikálni. Lapzártakor az esti hajóval megérkezett az országgyűlés Bécsben járt 
küldöttsége a rossz hírrel, hogy a birodalmi országgyűlés nem fogadta őket. Kossuth er
ről „Pest, sept. 20. este 9 órakor" címmel röviden beszámolt azzal a megjegyzéssel, hogy 
most már nem csak magunkkal, de a bécsi országgyűléssel is tisztában vagyunk. 12 A lap 
szeptember 21-én „Pro memoria az austriai háznak" címmel közli azt az írást, amely 
egyrészt Bécsnek a határőröket bátorító magatartásáról publikál egy dokumentumot, 
másrészt - ellenpontként - közreadja a drávai magyar sereg tisztikarának azt a nyilatko
zatát, amelyben közlik, hogy vállalják a horvátok elleni harcot. A befejezés már refrén
szerű: „Fel, magyar! fel. Védd magadat, különben elvesztél. De ha véded magadat: 
győzni fogsz. Ha győztél: számolj!"13 Ugyanebben a számban Kossuth „Jellacsich moz
galmai" címmel a támadó horvát erők létszámáról közölt - a jelek szerint alábecsült -
létszámot és felkelésre szólítja fel a dunántúli megyék lakosait, hogy védjék magukat. 
„Innen a kormány küld sereget sereg után védelmetökre. De védjétek ti is magatokat..." 
A felhívást szakszerű gyakorlati tanácsok egészítik ki, amelynek szövege megegyezik a 
Batthyány által szeptember 18-án a kormánybiztosokhoz intézett utasítással.14 

A Kossuth Hírlapja szeptember 22-én merész, a belpolitikai kérdéskörön túllépő írást 
közölt. Ekkor publikálta emelkedett hangú felhívását „A magyar katonákhoz". Az élő 
szó erejével ható felhívás így fejeződik be: „Haza! haza és fegyverre, akinek magyar lel-

10 KLÖM XII. 996-997. o. 
nKLÖMXII. 999. o. 
12 KLÖM XII. 1000-1001. o. 
13 KLÖM XII. 1002-1004. o. 
14 KLÖM XII. 1005-1006. o. Batthyány említett utasítására 1. Batthyány iratai 1300-1301. 
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ke van! Győzni, aztán számolni az árulókkal."15 Kossuth írásos agitációs tevékenységé
nek csúcspontja szeptember 23-án következett el, amikor ezzel a dátummal megjelent „A 
néphez" című röpirata, amelyet másnap a Kossuth Hírlapja is közölt. Kossuth 1848. évi 
írásainak ez a talán legismertebb darabja így kezdődik: „Atyámfiai! Véreim! Polgártár
sak! Az örökkévaló istennek nevében, aki az igazságot védi, és megbünteti az árulást, 
fegyverre szólítom fel a nemzetet, szegény magyar hazámnak megvédésére!" Ez a drá
mai hang vonul végig a szövegen, amely a szerző egyéni sorsát is felvillantja, majd az 
ország „minden oldalról" való elárulását ismerteti, s újból védelemre szólítja fel a népet. 
„Kaszára, kapára, kinek mie (!) van." A kiáltvány legdrámaibb része az, amikor rettene
tes átkot mond, ha a nép „saját életét, vagyonát, hazáját feladja". A valóban szörnyű átok 
feloldását a befejező sorok nyújtják: „A könyörület istene hárítsa el az átkot mirólunk! 
de nem fogja másként elhárítani mint úgy, ha bátor karokkal megvédelmezitek a szegény 
elárult magyar hazát."16 A fejlemények ismeretében joggal feltételezzük, hogy amikor 
Kossuth agitatív prózájának ezt a kiemelkedő darabját szeptember 22-23-án megfogal
mazta, már készült alföldi toborzóútjára.17 

Maga meghatározta egyéni küldetésének ilyen előkészületei után került sor az or
szággyűlés szeptember 24-én tíz órakor megnyílt ülésén Kossuth napirend előtti beje
lentésére, miszerint nem tudja elviselni, hogy „40-50 ezer potom ember bejő az ország
ba, s úgyszólván kardvágás nélkül foglalja el e hazát..." Ezért - folytatódik a felszólalás 
- „egy fél óra múlva mint ministerelnök által kiküldött biztos, de ha nem volnék is ki-
küldve, azon megbízásnál fogva, mellyet saját érzetem, s a haza veszélye nyújt, megyek 
a vasúton, s megkezdem Czeglédnél felhívni a népet, hogy tömegestől fegyverbe száll
jon..."18 Kossuth szükségesnek látta annak közlését, hogy Batthyánytól biztosi (országos 
biztosi) megbízása van,19 de azt is kijelentette, hogy ha az nem volna is, a megbízást 
„saját érzete" diktálná. Ez utóbbi kijelentést olyan lelkesedés fogadta, hogy Pázmándy 
Dénesnek, a ház elnökének nem kellett feltennie a kérdést - amint minden távozni kívánt 
képviselő esetében előírásszerűen megtettek -, hogy hozzájárulnak-e Kossuth távozásához. 

Kossuth rövid felszólalásában képviselőtársainak saját példája követését ajánlotta, 
vagyis azt, hogy írják össze, ki milyen vidékre óhajt menni. „Én e részben - folytatta 

KLÖM XII. 1011-1014. o. Az írás végén lábjegyzet található, amely szerint a felhívást külön is ki
nyomtatták, s adnak belőle mindenkinek, „a ki hasznát veszi a haza ótalmára". Kossuth publicisztikáját ezek
ben a napokban végigkíséri a leszámolás visszatérő emlegetése. 

Kossuth Lajos Összes Müvei XIII. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I. (S. a. r. 
Barta István) Budapest, 1952. (A továbbiakban KLÖM XIII.) 28-32. o. A szept. 23-i dátummal nyomtatott fel
hívásnak több példánya található a Nyomtatványok között. 

Az országgyűlés szept. 18-án határozatot hozott, hogy a nemzethez intézendő felhívás megfogalmazását 
Kossuthra bízzák. L. Az 1848-49. évi képviseleti országgyűlés. (Bev. és szerk. Beér János - Csizmadia Andor) 
Budapest, 1954. (A továbbiakban: Népképviseleti ogy.) 238. Kossuth nem volt jelen a határozatnál, s nem kí
vánt annak eleget tenni. Ezt egyértelművé teszi a szöveg számos, egyéni sorsára tett utalása. (Például: „Én a 
nép javára éltem, szenvedtem és cselekedtem egész életemben.") Kecskeméten szept. 25-én felolvasták ezt a 
kiáltványt, s jegyzőkönyv úgy említi, mint amelyet Kossuth „az országos képviselő tábla megbízásából a ma
gyar néphez intézett." L. A mai Bács-Kiskun megye az 1848/49-es forradalom idején. (Szerk. Iványosi-Szabó Ti
bor) Kecskemét, 1988. (A továbbiakban: Bács-Kiskun megye) 304. o. Ennek talán az a magyarázata, hogy ekkor 
otthon tartózkodott Karika János, a város egyik képviselője. Az ő sugalmazása lehetett ez a megfogalmazás. 

18 Erre és a következőkre: KLÖM XIII. 26-37. o. 
19 

Batthyány iratai 1563. o. A megbízólevél szövege szerint Kossuth menjen ki „az országnak azon vidéké
re, mellyet e végett alkalmasnak itélend". Ennek megfelelően a megbízás országos biztosi küldetésről szól. 
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Kossuth - a ministerelnököt már felszólítottam, s ő csak azt várja, hogy mindenki beje
lentse, hová akar menni." Batthyány és Kossuth említett megbeszélésére igen nagy való
színűséggel szeptember 23-án este, a miniszterelnök és az országgyűlési (honvédelmi) 
bizottmány előző nap óta intézményesített ülésén, vagy azt követően került sor.20 A fej
lemények ismeretében Kossuthnak a képviselők nagy többségét aktivizáló javaslatát a 
miniszterelnök bátorítás nélkül vehette tudomásul. Ekkor ugyanis már szeptember 17-e 
óta az újoncozásra, 18-19-én pedig a népfelkelés szervezésére nevezett ki kormánybizto
sokat a megfelelő helyekre.21 Kossuth javaslata egyébként - mint maga utal rá - ahhoz 
vezetett volna, hogy „néhány napig nem lehetne ülést tartani". Úgy tűnik, hogy ezt az 
eshetőséget, ami a képviselők nagy többségének jelentkezése esetén előállhatott volna, 
Kossuth is mérlegelte. Távozása után azonban felszólalt Semberi (Zsembery) Imre, aki 
közölte: nem saját véleményét mondja, hanem „nézeteit azon választmánynak, mellyet 
önök megbíztak, hogy a teendőkről gondoskodjék." Hosszúra nyúlt mondandójának lé
nyege, hogy „megérkezvén a cselekvés órája" az országgyűlés ne oszoljon el, hanem 
csak függessze fel bizonyos időre az üléseket. így megkezdik működésüket, „mellyet 
megkíván a hon." A kifejtett javaslat homályos fogalmazásával azt indítványozta, hogy 
ne küldjenek követeket (a miniszterelnökhöz megbízatásért) hanem gyűljenek össze a 
szomszéd teremben, s egy bizottmány előtt minden képviselő mondja meg, hogy „melly 
körben kivan műkö'dni, ki a táborban, ki küldőinél, ki pedig megyéjében". Pázmándy el
nök figyelmeztette a házat, hogy határozatot kell hozni, tehát a képviselők szándékuk 
bejelentése után nem távozhatnak el, mert akkor a ház egyszerűen feloszlana. Az elnök 
félóra szünetet rendelt el s mellékteremben maga is részt vett a jelentkezők összeírásá
ban. Majd közölte, a feliratkozottak száma oly nagy, hogy jelentkezésüket csak szándék
nyilatkozatnak tekintik. Ezért Zakó István jegyzőt a miniszterelnökhöz küldik, mert ő 
tudja, hogy mely megyékben van szükség biztosokra. Az ülés még egy ideig folytató
dott, miközben a jegyző visszatért, s közölte Batthyány válaszát, aki a jegyzéket átvéve 
kijelentette: „miként a hol és mennyire szükségesnek találja, fog intézkedni."22 Kossuth 
tehát tudott róla és ezek szerint maga is egyetértett azzal, hogy a bizottmány tagjai kívá
natosnak tartják a képviselők aktív részvételét a védelem megszervezésében, még ha az 
ideiglenesen lehetetlenné teszi is a ház működését. Pázmándy ezt megakadályozta, va
lamint azt is, hogy a képviselők a végrehajtó hatalom megbízása nélkül lássanak munká
hoz. Mi lehetett a Sembery által előterjesztés célja? Nem könnyű erre válaszolni, mivel 
az ülés jegyzőkönyvből a történtekre erre az aspektusára nem derül fény.23 Talán feltéte
lezhetjük, Kossuthnak és eszmetársainak az lehetett a célja, hogy ha a horvátok elfoglalják 
a fővárost, ne találják ott az országgyűlést. 

20 
Kossuth azt írta szept. 27-én a hevesi alispánnak, hogy kinevezése szept. 24-én kelt. Kossuth Lajos Osz-

szes Müvei XV. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. 1849. április 15 - augusztus 15. (S. a. r. Barta István) 
Budapest, 1955. (A továbbiakban KLÖM XV.) Függelék, 857. o. Kossuth megbízólevelének fogalmazványán 
nincsen dátum. Ha a tisztázaton valóban szept. 24-ike volt, az általában későn kelő Batthyány feltételezhetően 
még az előző este írta alá másnapi dátummal a megbízólevelet. 

A kormánybiztosok szept. 17-19. közötti kinevezésére 1. Batthyányi iratai. 
22 

Az országgyűlésen történtekre: Közlöny 1848. szept. 26. (108) 556-557. o. A miniszterelnök válaszára: 
Batthyány iratai 1578. 

23 
Az ülés jegyzőkönyvét 1. Népképviseleti ogy. 249-250. o. 
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Ez a lehetőség felveti azt a kérdést is, menekült-e Kossuth azzal, hogy eltávozott az 
Alföldre toborozni? Feleségéhez írott és fennmaradt leveleiből tudjuk, hogy féltette a 
Pesten visszahagyott családját. Eltávozása napján, szeptember 24-én este Nagykőrösről 
írta feleségének: kéri, kényszeríti, távozzon Pestről „a mondott helyre". Tehát előzőleg 
szó eshetett közöttük valamely biztonságos helyről. 26-án este pedig sajnálkozva írta fe
leségének, hogy „olly messze utazol a gyermekekkel."24 (Vagyis értesült családja eluta
zásáról.) Az ellenségnek a fővárosba való bevonulása, mint lehetőség, természetesen 
menekülésre késztette Kossuthot, mert a fejlemények kedvezőtlen fordulata esetén Pes
ten maradása kétségtelenül kockázatos lett volna. Távozása nemcsak észszerű biztonsá
gos lépés volt, de azt sikeresen használta fel mind a védelmi intézkedések teljesebbé té
telére, mind a maga politikai súlyának növelésére. A kortársi emlékezők szép számmal 
gyávasággal, megfutamodással vádolták, de erre nincs más bizonyíték, mint a szóbeszéd, 
illetve Pázmándynak, a képviselőház elnökének szeptember 30-án elhangozott malició-
zus megjegyzése.25 A nagy ellenlábas, Szemere Bertalan az emigrációban így írt Kossuth 
toborzóútjáról: „...ő azon ürügy alatt, hogy népfelkelést rendez, leszaladt Szegedre, mely 
Pesttől húsz mérföld távolságra fekszik"26 Mind Pázmándy, mind Szemere Kossuth má
sodik elutazását teszi szóvá, s nem a szeptember 24-it, amelynek időzítésében nagy való
színűséggel szerepet játszott a nádor előző napi szökése, amit Batthyány még aznap dé
lelőtt közölt az országgyűlés (honvédelmi) bizottmányával. A szepfember 24-i megin
dulás, illetve a miniszterelnöki megbízatás kapcsán a kortárs Kemény Zsigmond és Ko
vács Lajos hagyta az utókorra a történetet, hogy Kossuth útlevelet kért Párizsba, s az 
utóbbi szerint akkor közte és a miniszterelnök között „nagyon komoly beszélgetés" ala
kult ki.27 Ezeket a megjegyzéseket talán úgy értékelhetjük, hogy a szeptember 24-i eluta
zást a főváros fenyegetettsége miatt igazán csak úgy lehetett elítélni, ha a gyávaság mi
nősített esetéről és tervezett külföldre szökésről szól a mende-monda. (Kovács Lajos ké
sei visszaemlékezésében elismeri, hogy ehhez az eseményhez „a mondák egész sora 
fűződött".) A Kossuthtal kapcsolatos ellenséges hírverésre egy datálatlan bécsi röplap 
tette fel a koronát, amikor arról jelentett - egy magánlevélre hivatkozva - hogy Kossuth 
egymillióval Amerikába szökött.28 

Kossuth toborzóútjával kapcsolatban még két kérdésre érdemes kitérni. Az egyik az 
előkészületek menetrendje. Kossuth szeptember 24-iki dátummal rövid levelet intézett 
Fényes Elekhez, a Radical Kör elnökéhez: „Én ma indulok ... a népet tömeges felkelésre 

24 Mindkét levelet 1. KLÖM XIII. 32-33. o. 
25 

Pázmándy Kossuth újbóli elutazását követően jelentette ki szept. 30-án az országgyűlésen: „Ha elhagyta 
a nádor, elhagyták többen, én elhagyni nem fogom..." (ti. a fővárost). Közlöny 1848. okt. 2. (114) 582. o. 
Ugyanezen a napon Csánynak beszámolva a következőt írta: Lamberg halála és a táborból érkező rossz hírek 
után „Kossuth sem látván magát bátorságban, mint azon egyén, ki ellen leginkább törnek elleneink, tegnap dél
után 3 óra tájban a városbul eltávozott kíséretével együtt..." KLÖM XIII. 57. o. 

Szemere véleményét 1. Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a szabadságharcból. (S. a. r. Hermann 
Róbertéi, Pelyach István) Budapest, 1990. 239. o. 

27 
Kemény Zsigmond megjegyzése 1. Kemény Zsigmond: Forradalom után. Budapest, 1908. 198. o. Kovács 

Lajos véleményét 1. Kovács Lajos: Történelmi tanulmányok. Budapesti Szemle 35. (1883) 33. o. A kortársi 
kritikák újabb összefoglalására 1. Varsányi Péter István: Kossuthról és toborzóútjáról másképp. Gerjepart, 
1998. szeptemberi szám. 8. o. 

28 
Ausserordentliche Extrablatt, Wien. „Finanzminister Kossuth mit Einer Million nach Amerika 

durchgegangen sein soll." Nyomtatványok, datálatlan anyag. 
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buzdítani. - Viszem a zászlót. - Nem akadna-e a Radical Körből 20-30 tag, kiben élet 
halálban bízni lehet. Ki velem jőne - fegyveresen."29 Nem kétséges, hogy vasárnap reg
gel ilyen kéréssel nem lehet meglepni egy szervezet elnökét, amelynek tagjai nem testőri 
feladatokra szerveződtek. Egy ilyen bizonytalan időtartamú útra fel kell készülni ruhá
zattal és - a kívánság szerint - fegyverrel. Erről megelőzően Kossuthnak a számba jö
hető személyekkel, vagy legalábbis azok többségével tárgyalnia kellett, ha nem akarta, 
hogy elindulásának időpontja halasztást szenvedjen. (A levél feltehetően azért datálódott 
szeptember 24-éről, mert Kossuth megvárta, amíg a miniszterelnöki megbízást megkap
ja. Utóbbi ezek szerint ezen a napon vagy ezzel a dátummal kelt.) A választás egyébként 
nem az Egyenlőségi Társulatra esett - amelynek nem engedélyezett toborzási kísérlete 
ellen szeptember 9-én Kossuth hírlapjában, Szemere rendőrileg lépett fel, hanem a 
Radical Körre, melynek tagjaival Kossuth különösebb szervezkedés nélkül tárgyalhatott, 
hiszen maga is részt vett a Kör által az Újépületben az ifjúság számára szervezett ön
kéntes tüzéri tanfolyamon, mint azt szeptember 21-én a Kossuth Hírlapja jelentette. így 
állhatott össze Kossuth testőrsége, amelyről Jókai Mór ezt írta: „Akkor alakult hirtelen 
egy fiatal intelligens emberekből álló önkénytes csapat, amelynek feladata volt Kossuth
ot a népfölkelést szervező útjában kisérni, személyét megvédelmezni, rendelkezéseit 
végrehajtani."30 Nem ismerjük név szerint az önkéntes testőrség minden tagját. Létszá
muk induláskor nyilván elérte, sőt meghaladta a 20 főt. Név szerint Rákóczy Jánosról és 
Vörös Antalról (Kossuth titkárairól) Jókai Mórról, Csernátoni Lajosról, Egressy Gábor
ról, Tanárky Gedeonról, Lopresti Árpádról tudunk.31 Nem szerepel a csapatban Vasvári 
Pál (aki maga is Kossuth minisztériumában dolgozott), feltehetően azért, mert az 
Egyenlőségi Társulat prominens tagja volt. Ugyanakkor ott van Csernátoni Lajos aki, 
miként Vasvári, maga is „százados" volt a Társulat szeptember elején szervezni kezdett 
„egyenlőségi ezredében." A csoportban egyetlen képviselőről tudunk, Tanárky Gedeonról. 

A másik kérdés az útrend. Kossuth szeptember 24-én reggel az országgyűlésen így 
fogalmazott: „...megyek a vasúton, s megkezdem Czeglédnél felhívni a népet, hogy tö
megestől fegyverbe szálljon, s így megyek tovább faluról falura..." Ugyanezen a regge
len a Fényes Elekhez intézett, s már idézett levél így kezdődik: „Én ma indulok Czegléd, 
Körös, Kecskemét felé..." Kossuthnak nem volt oka titkolódzni az országgyűlés előtt, 
így a levél pontos menetrendje talán csak azt a célt szolgálta, hogy a kíséret tagjai is
merjék a pontos útrendet. Az azonban felkeltheti a figyelmet, hogy szeptember 14-én 
Nagykőrös város tanácsa levelet fogalmazott Kecskemét és Cegléd városokhoz, amit 
másnap a körösi városi közgyűlés jóváhagyott és megküldötte az érintett városoknak. 
Cegléd küldöttei még aznap Nagykőrösre kocsiztak, hogy a végleges szövegben megál
lapodjanak, míg Kecskemét szeptember 17-i közgyűlésén foglalkozott a memorandum
mal. A képviselőházhoz és a kormányzathoz egyidejűleg intézett, szeptember 17-én kelt 

A forradalom és szabadságharc levelestára. (S. a. r. Waldapfel Eszter) (A továbbiakban: Levelestár) Bu
dapest, II. 1952. 92. o. 

30 
Jókai Mór: Emlékek a szabadságharcból (1899). L. Az én életem regénye. Jókai Mór Hátrahagyott Mű

vei V. Budapest, 1912. 4. o. (Jókai úgy emlékszik, hogy ekkor találkozott először Kossuthtal.) 
A résztvevők nevére 1. Jókai Mór Összes Müvei. Cikkek és beszédek 2. (S. a. r. Szekeres László) Buda

pest, 1967. 350. o.; Barta István: Kossuth alföldi toborzó körútja 1848 őszén. Századok 1952/1. 150. o. (A ta
nulmány a Századok szedése alapján, de új oldalszámozással 1952-ben külön is megjelent, mint „A történettu
domány kérdései" 16. füzete.) 
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beadvány elmarasztalja a kormány hiszékenységét és a haza megmentésére összehívott 
országgyűlésnek a kormány iránti „vak bizalmát." Az aláírók kijelentik, hogy ha „az ed
digi veszélyes rendszert tovább követik... bizodalmunkat birni nem fogják." Ezért kérik a 
kormányt és az országgyűlést, „lépjenek a cselekvés mezejére, - nyúljanak a legrendki-
vülibb eszközökhöz, mellyek a gyalázat és vég enyészettől megmentenek, és mi minden 
rendeleteiknek miként kell, vakon engedelmeskedünk..."32 A három város nevében, de 
csak Cegléd és Nagykőrös megbízottai által aláírt memoranduma a radikálisokra emlé
keztető kritika és a rendkívüli eljárás esetén a „vak engedelmesség" ígérete nem szoká
sos hangnemet képvisel, legalábbis mezővárosok beadványaként. Kezdeményezője 
Nagykőrös volt, amelynek képviselője Tanárky Gedeon, Kossuth egyetlen képviselő kí
sérője toborzóútja kezdetén. A korábbi helytörténeti szakirodalom már feltételezte, hogy 
ezt a memorandumot Kossuth ismerte, s ha nem is ez adta a toborzás ötletét, megerősí
tette azt.33 Kossuth közvetlenül Tanárkytól is értesülhetett a fejleményekről - ha nem is a 
képviselő volt a kezdeményező. De tudhatott a miniszterelnökhöz eljuttatott beadványról 
is.34 Mindenesetre ezek az előzmények megmagyarázzák a Cegléd - Nagykőrös - Kecs
kemét útvonalat, miközben a vasút mentén a Cegléd - Abony - Szolnok útvonal gyorsab
ban megjárható lett volna. Ha a három város kezdeményezésére ismert volt Kossuth előtt, 
toborzóútjának terve is korábban formálódhatott, valószínűleg még szeptember 22. előtt. 

Toborzás a Duna-Tisza közén 

Kossuth és kísérete nem a tervezett időben, hanem csak a délutáni vonattal utazott el. 
A feleségének aznap este Nagykőrösről írott levele szerint ugyanis Ceglédre délután 
négy órakor érkeztek meg.35 Ottani fellépésének eredményéről is tájékoztatta feleségét az 
említett levélben. Eszerint két órán belül „már egy 300 főből álló fegyveres gyakorlott 

MOL H 2. Kossuth-Polizei-Akten (a továbbiakban KPA). 116. sz. (érkezett szept. 19-én). Cegléd váro
sának szept. 17-én tartott közgyűléséből a beadvány aláírói a főbíró, a képviselőtestület elnöke és a jegyző. Eh
hez csatlakozott utóiratban ugyanezen a napon az ugyancsak szept. 17-én tartott népgyülésből Nagykőrös város 
közönsége nevében a főbíró és a közgyűlés kiküldötte. Ezt az iratot közölte a jelzet és az őrzési hely megjelölé
se nélkül Sárkány József a rövid életű Ceglédi Élet 1955. évi számában, 45-47. o. A három város közös bead
ványának az előbbihez hasonló tartalmú és törekvésű fogalmazványa ismert, 1. Bács Kiskun megye 297-298. o. 
Nagykőrös közgyűlésének és nemzetőri tisztikarának még szept. 14-én készült memorandumára I. Kisfaludy 
Katalin: „Készek vagyunk a legnagyobb áldozatra." Egy memorandum születése 1848 szeptemberében. Forrás 
(21) 1986. mára, 64-68. o. A Bács megyei kiadványban szereplő fogalmazvány a befejező sorokban fegyvert 
igényelt a nemzetőrségnek. A jelek szerint a minisztériumnak azt is benyújtották, mert Nagykőrös közgyűlésé
nek a kiküldöttek szept. 24-én jelentették, hogy Batthyány „megelőző sziveséggel" fogadta a küldöttséget, de 
fegyvert csak akkorra tudott ígérni, ha a fegyvergyár megkezdi működését. Kisfaludy Katalin, i. m. 65. o. (A 
három város kezdeményezését említi Varga, Népfelkelő 48-49. o.) 

33 
A beadványnak Kossuthra gyakorolt valószínű hatására mind Sárkány mind Kisfaludy id. írása utal. 
Kossuth szept. 21-én megjelent „Jellachich mozgalmai" c. írása (utasítás kormánybiztosok számára) be

vezetőjében a zalai alispán szept. 18-án kelt jelentésére hivatkozott, amelyeket Batthyánynak küldtek, s ugya
nabban a Kossuth-Polizei-Akten elnevezésű sorozatban található mint Cegléd-Nagykőrös id. beadványa. Kos
suth ezek szerint hozzáférhetett a miniszterelnökhöz intézett iratokhoz, még azelőtt, hogy tagja lett volna az or
szággyűlés (honvédelmi) bizottmányának. 

KLÖM XIII. 32. o. A Pest - Szolnok között közlekedő személyvonat menetrend szerint Vi 2-kor indult. 
Kovách György Bécsből hazatért és főhadnagynak kinevezett testőr emlékezése szerint Kossuth szept. 24-én 
azzal a különvonattal ment Ceglédre, amelyet miniszterelnöki rendeletre ő készített elő, hogy futárt vigyen 
Görgeihez Szolnokra. L. Egy szemtanú feljegyzései. Ceglédi Élet 1955. 52. o. Batthyány azonban szept. 23-án 
küldött futárt Görgeihez, Batthyány iratai 1572. o. 
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csapatot, melly már felbomlott," indított útnak a fővárosba. Másnap - közölte - ugyan
csak Ceglédről 3 000 ember és 150 lovas indul vonattal Pestre. A „már felbomlott" fegy
veres csapat Földváry Lajos pesti önkéntesekből álló, augusztus 1-én a déli táborba in
dult alakulatának „utóvédje" volt, mely Szenttamás harmadik ostromáig vállalta a szol
gálatot, s Kossuth a vonatból kiszállva ott találta őket az állomáson.36 Cegléd lakossága 
körében Kossuth a jelek szerint csak erélyes fellépésével aratott sikert, de a feleségének 
említett létszám igazolta az eljárást.37 

Nagykőrösi levele este fél kilenckor kelt és a ceglédi eredményekről szóló rövid be
számoló után így folytatódik: „E perczben érkeztem Körösre, itt a nép mondhatatlan lel
kesedéssel - illuminatioval fogadott. Ahol kell, lelkesítek - ahol kell parancsolok." (Jól 
érződik, hogy a Cegléden néhány órával korábban lezajlott erőpróba emléke miként 
munkál még a levélíróban.) Kossuthot a ceglédi kezdeti nehézségek nem hangolták le. 
Optimizmust sugalló levele így folytatódik: „Remélem, hogy a Tiszáig vagy 15-20 ezer 
embert össze szedek, s ezeket helységenkint nyomban küldöm Pestre. Azután a Tiszán 
túl addig meg nem állok, míg 100 000 emberem nem lesz egy táborban. Akkor aztán tö
megben nyomulok előre." A romantikus túlzásba hajló szöveg feltehetően az aggódó fe
leség megnyugtatását is szolgálta. 

Kossuthot a nagykőrösi lelkes fogadtatás nyilván megnyugtatta, s azt is tudnia kellett, 
hogy az Tanárky előkészítő munkájának köszönhető. A körösi fejleményekről a vártnál 
kevesebbet tudunk. Csernátoni beszámolójából értesülünk, hogy Kossuth megérkezésekor 
szólt az öt ünneplőkhöz és meghívta őket a másnap reggel hét órakor tartandó népgyűlésre. 
„Éjszaka községi ülés volt, hol a népfelkelés organisatiója iránt történtek intézkedések." 
Másnap, 25-én reggel Kossuth a városháza udvarán beszélt, a tudósító szerint olyan siker
rel, hogy a nők könnyeztek, s a tömeg esküdve kijelentette: „Megvédjük a hazát!"38 Kos
suth nagykőrösi szerepléséről értesülünk még a fővárosba visszatért Tanárky szavaiból, aki 
szeptember 26-án az országgyűlésen nem hivatalos, de hiteles tanúként számolt be. 
Tanárky általánosságokban beszélt a sikerről. (Lehet, hogy 25-én délelőtt még a kecske
méti fejleményeknek is tanúja volt, s 26-ikán reggel vonattal tért vissza Ceglédről Pestre. 
Szerinte Kossuth csaknem fanatizmussal találkozott a városokban, de ő is hangsúlyozta a 
toborzóbiztos időnkénti erélyességét: „A nemzet nevében rendelkezik, a nemzet nevében 
egész eréllyel parancsolta a felkelést, és nép mindenütt lelkesedéssel fogadta parancsait.39 

Földváry alakulata kb. 700 főből állott. A KH szept. 22-én arról tudósított, hogy közülük ismét 150 ön
kéntes tért haza. Egy másik közlemény szerint addig mintegy 400 ember tért haza. A Nemzetőr 1848. szept. 24. 
(13) 203. o. 300 főről tudósít, Egressy Gábor szept. 26-ikán kelt tudósítása is. Eszerint Kossuthnak sikerült 
olyan lelkesedést keltenie, hogy az önkéntesek megesküdtek: a fegyvert addig nem teszik le, amíg.Jellačič se
rege az országban van. KH 1848. szept. 29. (78) 353. o. Ezeket az önkénteseket szept. 30-án a marton vásári tá
borba küldték. KLÖM XIII. 57. o. 

37 
Csernátoni írja egy későbbi összefoglalójában, hogy a ceglédi nép „indolens", s bár szereti hazáját, „sza

bad akaratából nem éppen kész valamit tenni." így Kossuth „mint teljhatalmú kormánybiztos parancsolt", s ek
kor több ezren álltak be. MT 1848. szept. 28. (169) 680. o. Egressy Gábor is utal előbb id. jelentésében arra, 
hogy Kossuth „kormánybiztosi teljes hatalmánál fogva" az elöljárósággal és a nemzetőrség tisztjeivel folytatott 
rövid értekezés után kinevezte a népfelkelés vezéreit, a polgári biztosokat és megszabta feladataikat. Cegléd 
valóban kiállította a 3 000 főt. L. Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár. (S. a. r. Katona 
Tamás) (a továbbiakban: Katona, Okmánytár). Budapest, 1980. 239. o. A történtekről Jókai visszaemlékezése 
alapján egyértelműen pozitív képet rajzol a Ceglédi Füzetek 16-17. (Szerk. Ikvai Nándor) Cegléd, 1987. 12-18. o. 

38 MT 1848. szept. 28. (169) 678-680. o. 
9 Közlöny 1848. szept. 28. (110) 566. o. A nagykőrösi toborzás eredményére 1. Gubodi Sándor „kormány

biztos" szept. 29-röl kelt jelentését, KLÖM XIII. 161. o. 
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A toborzóút következő állomása Kecskemét volt; Kossuth és kísérete szeptember 25-
én tizenegy óra után érkezett a városházához. Az ottani eseményekről kielégítő informá
ciókkal rendelkezünk, többek között azért, mert a város közgyűlési jegyzőkönyvében 
feljegyezték a történteket. Eszerint Kossuth érkezéséről még aznap reggel értesültek, s a 
népgyűlés színhelyéül a vásárteret jelölték, ahol aznap országos vásár volt. így nem kel
lett külön szervezni. A gyűlés helyszínén Kossuth „sok ezer helybéli és vidéki nép kö
zött" találta magát, s „a felállított szószékre lépvén, leikig ható s velőket rázó szavakkal 
adta elő a hazának s az összes magyar nemzetnek veszedelmét." Ezt követően felolvas
tatta „azon felhívását, melyet az országos képviselő tábla megbízásából a magyar nem
zethez intézett." Majd ismét élőszóval előadta, hogy minden épkézláb embert felhív, s 
„mint népfelkelési országos biztos, teljes hatalmánál fogva kötelezi is a fegyverfogás
ra..." Az egy emberként felkelő nemzet - foglalja össze a jegyzőkönyv Kossuth befejező 
szavait - az elbizakodott ellenséget „csupán lehelletével fúvja le a haza szent földjéről". 
A jelenlevők „a szónok hatalmas szavai által ihletve általános felkiáltással nyilvánította 
készségét a felkelésre", a szószékről lelépett Kossuthot „vállaikra emelve szűnni nem 
akaró éljenkiáltások között vitték ki a tömeg közül."40 

Kossuth kecskeméti fellépésének akadt egy nem rokonszenvező, sőt ellenséges 
szemtanúja: Kolowrat-Krakowsky ezredes, a Császár huszárok ezredparancsnoka. Dél
vidéki szolgálati helyét elhagyva az ezredes maga is szeptember 25-én érkezett Kecske
métre. Szerinte a nagyméretű teret 10 000 vagy még több ember töltötte be. Kossuth, ez 
a „szónoki talentum" hazafias szólamaival a „föld népét" fellelkesítette. Az ezredes igazi 
döbbenetét az okozta, hogy az ezred Kecskeméten állomásozó raktárának (Depot) min
tegy 300 főnyi legénységéből az ott megjelent huszárok a beszéd hatására letépték dol
mányukról és nadrágjukról a „császári zsinórt," sapkájukra pedig nemzetiszín szalagot 
kötöttek, akiknek azután Kossuth kezet adott.41 Csernátoni 280 főnyire becsülte a huszá
rokat, akik „gombot varrnak és csizmát foltoznak." De pár nap múlva - véli a tudósító -
a fekete-sárga tisztek nem találják őket. Kossuthot egész ottléte alatt ostromolták, hogy 
vigye el őket a Hunyadi csapat lovasságához.42 Kossuth intézkedett is, s még szeptember 
25-én meghagyta Kutassy Ignác hadnagynak, hogy a parancsnoksága alatt álló huszá
rokból az önként jelentkezőket a Kőrösön állomásozó Hunyadi csapatbeli lovasszázad
hoz engedje át.43 

Kossuth kecskeméti jelenlétének másik érdekessége, hogy ott került sor arra - vagy 
legalábbis ezt ismerjük - hogy írásban rendelkezzék a népfelkelés szervezéséről. A már 
idézett jegyzőkönyv szerint este hatkor a városi tanács képviselőtestületével és a nem
zetőrség tisztjeivel értekezletet tartott, „hogy ahhoz képest rendeleteit írásban kiadhas-

Bács-Kiskun megye 304. o. Csernátoni szavai szerint „a tömérdek ember, mintha megváltóját pillantotta 
volna meg." MT 1848. szeptember 28. (169) 679. o. Egressy Gábor szept. 26-án így értékelte a kecskemétiek 
lelkesedését: Kecskemét volt az igazi siker, ahol a vásár miatt mintegy 10 000 ember voltjelen. Kossuthot óri
ási lelkesedés fogadta, „nem volt szükség a hatalom parancsszavára." MT 1848. szept. 29. (78) 353. o. 

Kolowrat-Krakovsky, Leopold, Graf: Meine Erinnerungen aus des Jahres 1848 und 1849. Wien, 1905. I. 
164. o. (A szöveg szept. 28-ikai eseményről szól, de a dátumot a közlő félreolvashatta.) Az ezredes szerint a kéz
fogást a foglalópénz átadása követte, vagyis Kossuth ezeket a huszárokat befogadta a Hunyadi lovasság soraiba. 

42 MT 1848. szept. 28. (169) 679. o. 
Urbán Aladár: Kossuth Lajos kiadatlan pénzügyminiszteri és kormánybiztosi iratai. Századok: 1994/5. 1012-

1014. o. (Másolat) A mellette fekvő iratok között megtalálható az áthelyezett egy tizedes és 30 közlegény névsora. 
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sa." Mivel vacsora után még fáklyás zenét is kapott, ünnepi szónoklattal44, nem csoda, 
hogy csak késő este megfogalmazhatta meg rendelkezését. A Hajagos Illés és Fejes Já
nos népfelkelési „kormánybiztoshoz" intézett terjedelmes rendelet nagy körültekintésről 
tanúskodik. Gondoskodott a gyalogság és a lovasság élére állítandó, nemzetőri százado
sokból általa kinevezett őrnagyokról, a nemzetőri szolgálatra nem kötelezett népfelke
lőknek a már megalakult, lakóhely szerinti nemzetöri századokhoz való besorolásáról, 
illetve a környező települések lakosainak megszervezéséről. Egyértelművé tette, hogy a 
népfelkelés személyes kötelezettség, tagjaira a katonai törvények vonatkoznak. A fel
mentést csak a nélkülözhetetlen személyeknek lehet megadni, s azokat Kecskemét eseté
ben név szerint is felsorolta. Érdekessége a rendeletnek, hogy a 7. pont így kezdődik: „A 
ministerelnöktől e perczben azon rendeletet s illetőleg tudósítást veszem, hogy a Duna 
balpartján összepontosítandó felkelő népet Szalkszentmártonba utasítsam", ahova -
folytatja Kossuth - a miniszterelnöki tudósítás szerint a felfegyverkezésre 10 000 kaszát 
szállítottak. Befejezésül meghagyja a rendelkezés, hogy a lovasságot a lehetőség szerint 
szaporítsák, s a népet 2-3 nap múlva a kijelölt helyre szállítsák. Az eredményekről pedig 
a miniszterelnököt Pesten, őt pedig Szolnokon futár útján értesítsék.45 Batthyány rendel
kezésének, illetve tájékoztatásának említése azt mutatja, hogy Kossuth és a miniszterel
nök között a megbízásból fakadó hivatalos kapcsolat volt. De ehhez azt is hozzátehetjük, 
hgy elutazása előtt Kossuth a „célterületet" illetően talán nem egyeztetett Batthyányval, 
jóllehet az adott helyzetben az egyértelmű volt. Arról azonban nem eshetett szó, hogy a 
felkelőket hova küldje, hiszen a Duna bal partjának védelme csak most szerveződött. 
Ezért szerepel Kossuth szeptember 24-én este feleségéhez írott levelében, hogy az embe
reket Pestre irányítja. 

Csernátonitól tudjuk, hogy Kecskeméten ebédeltek (ezt a város rendezte), vacsoráz
tak és reggeliztek. Szeptember 26-án reggel hatkor elindult Kossuth és kísérete Kőrösön 
és Cegléden át vasúton Szolnokra, de Abonyban is megálltak. Csernátoni szerint ott a 
nép nem volt nagyon lelkes, de a népfelkelést megszervezték, a „kormánybiztosokat" ki
nevezték.46 A szolnoki eseményekkel kapcsolatban igen szűkszavúak a tudósítások. Kos
suth tevékenységéről - és egyben terveiről - a legtöbbet 26-án este Szolnokról feleségé
hez írott leveléből tudjuk meg. Kecskeméti szerepléséről szól először, ahol a nép meges
küdött mind egy szálig, hogy „felkél a hazát megvédeni," majd a fogadtatás, a lelkesedés 
megnyilvánulásairól számol be. „Olly jelenetet soha nem láttál. [Pedig Teréz asszony ott 
volt Kossuth oldalán március 15-én, amikor a bécsi nép ünnepelte férjét.] Miként csó
kolták ruhámat, s vitték proclamatioimat minden felé. Másnap már futárok jöttek Csong
rádból. Kecskemétről pedig ma és hónap 5 000 ember megyén Jellasich ellen." Onnan 

Bács-Kiskun megye 304-305. o. A szónoklatot Torkos Károly lelkész tartotta, 1. KLÖM XIII. 37-38. o. 
Az eseményre 1. még Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemét 1848/49-ben. Kecskemét, 1990. 107-109. o. 

KLÖM XII. 34-37. o. A levél dátuma: szept. 25. éjfél. Aláírása: Kossuth Lajos „népfelkelési teljhatalmú 
országos biztos". (Kecskeméten szept. 25-iki dátummal újranyomták „A néphez!" c. felhívását. Itt a titulus „a 
népfelkelés eszközölésére teljes hatalommal kiküldött országos biztos".) Ugyanekkor született a Kecskemét vá
ros tanácsához intézett utasítás is: KLÖM XIII. 36-37. o. Az utasításban Kossuth említi, hogy Batthyánytól a 
kecskeméti nemzetőrségnek gyalogsági és lovassági fegyvereket kért. Kossuth Szolnokról szept. 27-én azt kö
zölte Haraszty Imre őrnaggyal, hogy a lovasság számára 75 pár pisztolyt és 100 kardot fognak Kunszent
miklósra szállítani. Bács-Kiskun megye 311. o. (A levél eredeti.) 

MT 1848. szept. 28. (169) 679. o. Csernátoni id. minősítését szept. 29-én Abonyból cáfolta Kiss László 
arra hivatkozva, hogy a 6 000 lakosból 1500 fő indult a kunszentmiklósi táborba. MT 1848. okt. 3. (172) 691. o. 
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ment Abonyba, ahol hírek szerint hidegen fogják fogadni. „A hidegnek mondott nép fel
gyúlt mint a villám - állapítja meg elégtétellel - és megesküdött és felkelt tömegestől." 
Majd így folytatódik a beszámoló: „Estére ide jöttem Szolnokra már Heves megyébe. 
Jöttömnek híre megelőzött. A nép ezrenkint várt és szabadítónak kiáltott. Itt találtam egy 
pár száz sárosi önkéntest, s azok vállaikra vettek, s úgy vittek egy fél mérföldnyit a vá
rosba. Holnap népgyűlést tartok, s azután beszaladok Pestre magamat tájékoztatni. Egyet 
alszom, s megyek Csongrádra, Szentesre, Vásárhelyre, Szegedre."47 

Kossuth szolnoki szereplésének érdekessége, hogy ott adott ki még egyszer részletes 
utasítást a népfelkelés szervezéséről. Délelőtt megtartotta a népgyűlést, majd lediktálta 
utasítását a Heves megyei alispánnak, hogy miként kell megszervezni megyéjében a nép
felkelést. Feltételezve, hogy az alispán hivatalosan még nem értesült kiküldetéséről, a 
bevezető szavak után - hogy ti. az országot csak az általános népfelkelés mentheti meg -
így mutatkozott be: „Én tehát, mint tellyes hatalommal felruházott országos biztos a 
ministerelnöknek f. hó 24-én kelt rendelete által a végett küldettem ki, hogy az általános 
népfelkelést eszközöljem s rendezzem." Közölte, hogy rendeletei végrehajtására és azok 
ellenőrzésére Szolnokon Halassy Kázmér szolgabírót nevezte ki. Figyelembe véve a me
gye területi elhelyezkedését, az utasítás két lépcsőben javasolta a népfelkelés szervezé
sét: a Pest megyéhez közel eső helységek népességét sürgősen a Pest megyei felkelők 
segítségére kell küldeni, míg a távolabbi vidékek felkelését azonnal meg kell szervezni 
és készen tartani, hogy „a veszély súlyosbodása esetén helyére rögtön megindulhasson." 
A pontokba szedett részletes utasítás sok kérdésben emlékezet a Kecskeméten készült 
rendelkezésre (az összes fegyverfogható részt kell, hogy vegyen benne, de a honn mara
dók biztonságáról is gondoskodni kell, a felkelés vidékét ostromállapotba helyezik, a lá
zítás és bujtogatás ellen a haditörvények szigorát kell alkalmazni), de új elem benne a fi
gyelmeztetés: a népfelkelésnek nem feladata, hogy „az ellenséggel homloksorban szem
be szálljon", hanem azt nyugtalanítania, élelmezését akadályoznia, kisebb csapatait el
fognia kell. A felkelt népet nem szükséges lőfegyverrel ellátni, de mindenkinek legalább 
egy fejszéje, lándzsája, kaszája legyen. Akinek ez sem jut, azt az ország kormánya fogja 
kaszákkal ellátni, amit majd Kunszentmiklóson, az erre kijelölt helyen fognak megkapni, 
hova a miniszterelnök több kaszát küldött. Tehát nem Szalkszentmárton, hanem 
Kunszentmiklós az új gyülekezési hely. Erről Batthyány újabban intézkedhetett, mert a 
levél erről így szólt: „Mindazon helységből, melynek népfelkelése a rögtön mobilizálan
dó első stádiumba tartozik, a népfelkelésnek három nap alatt rendeztetni, kiállítani, útnak 
indíttatni kell és pedig egyenesen Kunszentmiklósra, hacsak a ministerelnöktől időköz
ben más rendelet nem érkeznék."48 A kunszentmiklósi tábor ellátásáról és parancsnoká
ról Batthyány szeptember 26-án rendelkezett.49 Ez Kossuth toborzási eredményeinek 
nyilvántartását és elismerését jelentette. 

KLÖM XIII. 33. o. Egressy is írja, hogy Csongrád, Szentes, Vásárhely már várja Kossuthot. KH 1848. 
szept. 29. (79) 357-358. o. 

48 
KLOM XV. Függelék. 857-860. o. (Másolat.) Kossuth arról rendelkezik, hogy a kiindulásról, a rendel

tetés helyére való érkezésről a miniszterelnököt futár útján kell értesíteni. A maga számára nem kér tájékozta
tást. (A rendelkezés bevezetésében Kossuth azt írja, az elmúlt három nap alatt mintegy 10-11 000 ember már 
elindult, vagy útban van Kunszentmiklósra, vagyis nem Szalkszentmártonba.) 

Batthyány rendelkezését 1. Batthyány iratai 1614-1615. o. A HM szept. 28-án ezt írta a PM-nek: 
„Minister elnöki rendelet következtében Pest megye és a Jász Kunságba eszközölendő népfelkelés iránt Kos-

— 552 — 



Két nap a fővárosban 

Kossuth nem a menetrend szerinti személyvonattal tért vissza Pestre, mert az 3Á 2-kor 
indult, s ő a hevesi alispánnak szóló levelet két órakor fejezte be.50 Miután már egy napja 
Szolnokon volt, időben tudott intézkedni, hogy különvonatot készítsenek a számára. Mi
közben Kossuth a hevesi alispánnak szóló utasítással foglalkozott, Batthyány tájékoztatta 
az országgyűlés (honvédelmi) bizottmányát, hogy a nádortól kapott értesítés szerint az 
uralkodó Vay Miklóst miniszterelnöknek, Lamberg altábornagyot királyi biztosnak ne
vezte ki, a Bécsbe utazott nádor pedig lemondott. Batthyány ezen a napon, szeptember 
27-én a koradélutáni órákban a martonvásári táborba ment. Úgy vélte, az altábornagy 
maga is oda tart, hogy megakadályozza a horvát és a magyar sereg összeütközését. 
Batthyány célja az volt, hogy Lamberg miniszteri ellenjegyzés nélkül kibocsájtott kine
vezését aláírja, s ezzel a biztos tevékenységét legalizálja.51 

Ismeretes, a radikálisok nem bíztak abban, hogy Lamberg küldetésének célja a béke
teremtés. Ezért bár a bizottmány tagjai megígérték Batthyánynak, hogy távollétében az 
országgyűlés nem ülésezik, a rendkívüli helyzetre tekintettel felmentve érezték magukat 
az ígéret alól. Mivel hiteles információval rendelkeztek arról, hogy Kossuth Szolnokon 
van, Madarász László vezetésével néhány képviselő különvonattal Szolnokra indult, 
hogy Kossuthot visszahívják. így részvételével - és tekintélyével - szervezhetik meg az 
országgyűlés rendkívüli ülését. A délutáni órákban ezért a Pest-Szolnok közötti vonalon 
két különvonat haladt egymás felé. Kossuth környezetéből valaki ezekben a napokban 
így foglalta össze a történteket: „Midőn september 27-kén útban volt Pest felé, hogy ma
gát a dolgok fordulata iránt tájékoztassa, a képviselőház küldötteivel találkozott, kik 
Lamberg kinevezésének hírét hozák meg."52 Madarász László öregkori visszaemlékezé
sében elmondja, hogy a két vonat a nyílt pályán találkozott, majd Kossuth visszafordult 
szerelvényét követték Szolnok felé az első kitérőig, ezt követően, Pest felé megindulva, 
különkocsiban tájékoztatták Kossuthot a fejleményekről.53 

Kossuth és a képviselők este nyolc óra körül érkeztek meg a fővárosba.54 A rendkí
vüli ülés megtartását Kossuth és 30 képviselő beadványával kényszerítették ki a ház vo
nakodó elnökétől. Az ülés este tízkor kezdődött (valószínűleg zárt tanácskozmánnyal), 
addig Kossuthnak el kellett készítenie a határozat szövegét. A nyilvános ülés Madarász 
tájékoztatójával kezdődött, aki ismertette Bécsből érkezett iratokat. Ezt követően a kar
dosán megjelent Kossuth szólalt fel, aki először toborzási eredményét ismertette, amely 
szerint három nap alatt öt városban 12 000 embert talált, akik készek voltak fegyvert 
fogni. Az eredményt így pontosította: az öt helyről „már részint kiindult, részint rendel-

suth Lajos hongyűlési képviselő bízatott meg, s ennek alkalmazására Kun Szent Miklós jeleltetvén." MOL H 
82. HM biztossági osztály. 1848-10-869. 

Ez természetesen csak akkor érvényes, ha a hivatalos menetrendet (amelyet pl. az MT folyamatosan kö
zölt) betartották. 

A részletekre 1. Urbán: Batthyány miniszterelnöksége 701-714. o. 
5 MOL Újkori gyűjtemény. R 123. Vörös Antal iratai. 261. sz. (Az okt. 1-i dátumot viselő feljegyzés 

szept. közepétől foglalja össze a Kossuth toborzóútjával kapcsolatos fejleményeket.) 
53 

Madarász László emlékiratai. L. Szószék és csatatér. (S. a. r. Hermann Róbert) Budapest, 2000. 170. o. 
Az emlékezés szerint Madarász kíséretében csak Záborszky Alajos, a képviselőház jegyzője volt. 

5 A korabeli sajtó és Kossuth (Madarász id. szövegében hivatkozott emlékezése) is ezt az időpontot említi. 
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tetési helyére ért, részint útban van, és 24 óra, az utolsó rész pedig legfeljebb 48 óra alatt 
oda ér" az említett létszám.55 Ezt követően rövid, a király rendeleteinek alkotmányelle
nességét taglaló beszéde után Kossuth előterjesztette Lamberg küldetését törvény- és al
kotmányellenesnek bélyegző, s a polgári és katonai hivatalokat a vele való együttműkö
déstől eltiltó határozati javaslatát. Az előterjesztést vita nélkül, felállással fogadták el. A 
határozat magában foglalta, hogy e döntés azonnali nyilvánosságra hozatala a miniszter
elnök és a honvédelmi bizottmány feladata. Kossuth felszólalására, hogy tudtával a mi
niszterelnök nincs Pesten, megszavazták a kiegészítő határozatot, hogy „a honvédelmi 
bizottmány rögtön intézkedjék."56 

Szeptember 28-án a délelőtt tíz órára összehívott ülés tanácskozássá alakult, mert 
Batthyánytól a táborból levél érkezett, s azt ismertették. 57 A délután kettőkor kezdődött 
nyilvános ülésnek döntenie kellett arról, hogy a miniszterelnök távollétében a honvédel
mi bizottmányt ideiglenes végrehajtó hatalommal ruházzák fel. Nem sokkal az ülés 
megnyitása után a terembe hatoló idegenek zavarták meg a tanácskozást, így az elnök 
röviden megszavaztatta a határozatot és berekesztette az ülést. Kossuth megállapíthatóan 
nem voltjelen, de Kubinyi Ferenc hozzászólásából megtudták a képviselők, hogy gondja 
volt a koronára, s őt bízta meg, hogy ellenőrizze, a helyén van-e ez a nemzet számára oly 
fontos ereklye.58 

Kossuth szeptember 28-iki tevékenységének érdekessége, hogy olyan intézkedésre 
került sor, amely nem függött össze toborzóbiztosi megbízatásával. Ekkor kereste meg 
Gombos László hadügyi államtitkárt, hogy szolgáltassák ki Pozsony városának azt a két 
ágyút, amit már a miniszterelnök is megígért.59 Ezt a lépést Kossuth a képviselőház hon
védelmi bizottmányára, annak véleményére hivatkozva tette meg, ám az ezen rendelke
zéshez kapcsolódó intézkedése némileg talányos. Gombos alezredesnek ugyanis arra 
utalt, hogy Pozsonyba már egy „országos biztos" kinevezésére is sor került. Ez a biztos, 
akire a rendelet hivatkozott, azonban nem a Batthyány által két nappal korábban kineve
zett Német Károly polgármester volt,60 hanem Újházi László, az ellenzék régi tagja, Sá
ros megye főispánja.61 Elképzelhető az, hogy a bizottmány tagjai nem tudtak a polgár
mester két nappal korábbi kinevezéséről, hiszen az a rendelet nem a miniszterelnöki iro-

Kossuth fogalmazása igen körültekintően adja meg a létszámot. Ennek oka, hogy rendelkezése szerint 
három nap alatt az elkészült csoportoknak egymást követően kellett kiindulniuk. Kecskemétről pl. szept. 27-
28-29-én vezették a felkelőket a Szalkszentmártonnál gyülekező táborba. KLÖM XIII. 162. o. Kossuth egyéb
ként kardosán jelent meg a ház ülésén, de ezt a házszabály nem tiltotta. Szept. 30-án de. Pázmándy azt ajánlotta 
a táborba készülő képviselőknek, hogy du. fegyverrel jelenjenek meg az ülésteremben. 

Kossuth beszédére és a határozatra: KLÖM XIII. 39-43. o. Madarász László előterjesztésére: Közlöny 
1848. szept. 29. ( l l l )570.o . 

A levél ismeretlen. Létezéséről a képviselőház jkv.-e szól: 1. Népképviseleti ogy. 255. o. 
58 Közlöny 1848. szept. 30. (112) 373. o. A határozatra 1. KLÖM XIII. 43-44. o. Kossuth, ha nem is volt 

jelent az országgyűlésen, délután megjelent a képviselőház csarnokában, s Hajnik Páltól az Országos Rendőri 
Hivatal vezetőjétől átvett 1200 forintot. Levelestár II. 119-120. o. Kossuth így indokolta a pénz szükségessé
gét: „A veszély növekszik - sok rögtöni teendő van. De pénz nélkül nem lehet." (Batthyány szept. 26-án 3 000 
pftot bocsájtott Hajnik Pál rendelkezésére, Batthyány iratai 1622. o.) 

59 KLÖM XIII. 44. o. 
A kinevezésre 1. Batthyány iratai 1615-1616. o. Pozsonyban szept. 28-án megjelent a polgármesternek a 

város védelméről szóló falragasza. Nyomtatványok. 
61 KLÖM XIII. 44-45. o. 
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dából kelt. (S az sem volt magától értetődő, hogy a bizottmány tagjai a miniszterelnöki 
irodát, annak esetleges nyilvántartását használják.) Az a tény azonban, hogy Újházi 
ugyanúgy „teljehatalmú országos biztosként" kapta kinevezését, mint Kossuth, s megbí
zatása nem csak Pozsony városára, hanem a megyére is szólt, a tájékozottságot valószí
nűsíti. A magyarázat pedig az lehet, hogy a bizottmány tagjai vagy nem ismerték Németh 
Károlyt, vagy nem bíztak benne.62 Kossuth így írta alá a kinevezési okmányt: „A képvise
lőház által a ministerelnök távolléti idejére honvédelmi intézkedések tétele végett kiküldött 
országos bizottmány üléséből Kossuth Lajos elnöklő bizottm. tag."63, A honvédelmi bi
zottmánynak ez az első önálló - a miniszterelnöki intézkedéseket felülbíráló - lépése.64 

A Pozsonnyal kapcsolatos intézkedések bizonyára a Lamberg-gyilkosság után születtek. 
Délután három óra körül a honvédelmi bizottmány tagjai: Kossuth, Patay József, Sembery 
Imre és Nyári Pál sietve tájékoztatták a táborban tartózkodó Batthyányi a kiszámíthatatlan 
következményekkel fenyegető eseményről, hogy a királyi biztos „a nép dühének" esett áldo
zatul.65 Kossuth és előbb felsorolt társai „a Képviselőház Honvédelmi Bizottmánya nevében" 
28-án este a főváros megnyugtatását szolgáló falragaszt bocsájtottak ki, miszerint vaklárma 
volt a hír, hogy a Dunán ellenséges katonák érkeztek volna.66 

Kossuth szeptember 29-én még egy fél napot Pesten töltött. A szokatlanul későn, délu
tán egykor kezdődött országgyűlésen előterjesztette határozati javaslatát, amely sajnálko
zott a Lamberg feletti népítélet miatt és nyomatékosan kifejezte bizalmát a távol lévő 
Batthyány iránt.67 Ezen a napon még egyszer találkozunk a közel 40 órányi időre a nagy
politikába becsöppent Kossuth nevével, éspedig falragaszokon, amelyeken a honvédelmi 
bizottmány nevében tájékoztatja a főváros népét, hogy a Jellačič táborából Budára tartó és 
a tábori őrszemek által elfogott Fligelli vezérőrnagyot hadifogolyként fogják kezelni.68 

Toborzás a Tisza mentén 

Kossuth szeptember 26-án megírta feleségének, hogy „beszalad Pestre," egyet alszik 
és indul Csongrádnak. Szeptember 27-én este az országgyűlésen is kijelentette, hogy 
csak „pár órára" jött vissza a fővárosba. Szeptember 29-én délutáni távozása tehát nem 

Az eset fejleményeire 1. Urbán Aladár: Kossuth első kormánybiztosa: Ujházy László. Ezredforduló -
századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem, Piliscsaba, 2001. 505-513. o. 

Érdemes megemlíteni, hogy Kossuth szept. 22-én „országgyűlési népképviselői" minőségében Somogy 
és Zala megyékben általános felkelés szervezésére adott ajánlólevelet Királyi Pál újságírónak. KLÖM XIII. 25-
26. o. Kossuth eredeti levele és Királyi Pál elszámolása (amely szerint 150 pft-ot Kossuth előlegezett): MOL H 
2. Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továbbiakban OHB). 1848:3407. 

A fővárosban tartózkodó Kossuth szept. 28-án országos biztosi minőségben is kiadott egy rendelkezést. 
Ennek értelmében Szolnokról Pestre rendelte a Görgei seregéhez tartozó, késve érkezett két Heves megyei ön
kéntes századot. A rendelet nem ismert. Erről szept. 29-én Timon Zsigmond százados jelentett Görgeinek. L. 
Hermann Róbert: Görgei szolnoki iratai. Hadtörténelmi Közlemények 1997/1. 173-174. o. 

Batthyány iratai 1640-1641. o. (A levél aláírói képviselői minőségükben értesítették a miniszterelnököt. 
Legalábbis nem említik bizottmányi tagságukat.) 

66 KLÖM XIII. 47-48. o. 
67 KLÖM XIII. 48-52. o. 
68 KLÖM XIII. 52. o. 
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volt meglepetés azoknak, akik terveit ismerték. Pestre azonban az idő tájt érkezhetett 
meg a hír, hogy Pákozdnál délelőtt megkezdődött a csata. így Kossuth elutazását az 
adott pillanatban sokkal inkább lehetett gyávaságnak bélyegezni, mint 24-én. Az ország
gyűlés ülése kettőkor véget ért, s azt követően Kossuth hamar útnak indult. Lehetséges, 
hogy valóban csak Kovács Lajosnak voltak pontos információi, mivel a közlekedési mi
nisztérium államtitkáraként ő intézkedett Kossuth különvonatáról.69 Pázmándy, hogy 
teljes tájékozatlanságát hangsúlyozza, szeptember 30-án ezt írta Csánynak: Kossuth elő
ző nap délután három óra tájban eltávozott „mint mondják Csongrádba - mások szerint 
Kunságba népet gyűjteni"70 Ellentétes információk keringhettek a városban, de nehezen 
hihető, hogy Pázmándy ne tudta volna: az első változat az igaz. 

Amikor Barta István ötven évvel ezelőtt publikálta tanulmányát, még nem ismerte 
azokat a Kossuth-leveleket, amelyek szeptember 30-án Kecskeméten keltek. így joggal 
feltételezte, hogy Kossuth és kísérete a vasúti közlekedés előnyeivel élve egészen az ak
kori végállomásig, Szolnokig utazott. Később vált nyilvánvalóvá, hogy a korabeli útvi
szonyokhoz alkalmazkodva Kossuth Ceglédig ment vonaton, majd még aznap kocsin 
folytatta útját Kecskemétig. Másnap, szeptember 30-án onnan küldte egyik levelét 
Görgeinek, „a Duna balpartján egybe sereglett népfelkelés parancsnokának." Mivel arról 
értesült, hogy a táborba vonuló felkelők „kicsapongásokat és rablásokat" követtek el, 
utasította Görgeit, hogy a tettesek ellen a katonai törvények teljes szigorával lépjen fel: 
csak így lehet a felkelők demoralizálódását megállítani, másrészt elkerülni azt, hogy a 
kiindulásra készülők visszamaradó tulajdonukért aggódjanak. A történtek arra figyel
meztetnek - folytatta Kossuth - hogy a hazatérő felkelők is így, vagy még féktelenebbül 
viselkednek. Ezért meghagyta Görgeinek, hogy a hazatérő csapatokat fegyveres nemzet
őrökkel kísértesse egészen lakóhelyükig.71 Másik szeptember 30-án kelt levele Villám 
Gyulának, a Hunyadi lovascsapat kapitányának szólt, s három, a Ferdinánd császár nevét 
viselő huszárezredtől a szabadcsapatba beállni kívánó egyén befogadásáról és azok 
rangjáról intézkedett. 72 Ezek a huszárok nyilván az ezred kecskeméti telepén szolgáltak 
addig, s korábban nem csatlakoztak a Hunyadi csapatba állott bajtársaikhoz. 

Kossuth toborzóútja második szakaszának első napjairól nincsenek igazán részletes 
tudósításaink. Ez többek között azzal függ össze, hogy Csernátoni Szentesen kelt tudó
sítása, amit a Marczius Tizenötödikének küldött, elveszett. A Kossuth környezetében ké
szült, október 1-jei dátumot viselő feljegyzés szerint „Csongrádon ma végzé el a munkát, 
jó sükerrel. Innen indul ma Szentesre, onnét Szegvárra..."73 Kossuth ezek szerint két éj-

Kovács Lajos: Történelmi tanulmányok. Budapesti Szemle 36 (1883) 76. o. Szerinte mind Pázmándy, mind 
Nyáry tőle tudta meg, hogy Kossuth eltávozott. Nehezen hihető, hogy a Fligelli vezérőrnagy elfogásáról tudósító 
falragasz szövegébe Kossuth önkényesen írta volna, hogy a honvédelmi bizottmányt illető ügyekben Nyáry Pált 
keressék a megyeházán. KLÖM XIII. 52. o. (Ez a kitétel egyben utal arra, hogy Kossuth ismét eltávozik.) 

70 KLÖM XIII. 57. o. 
71 KLÖM XV. 861. o.; Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. (S. a. r. Hermann Róbert) 

Budapest, 2001. 48-49. o. Kossuth a levél szövegében és aláírásában így fogalmazza küldetésének, megbízatá
sánakjellegét: „a honvédelmi országos bizottmány tagja és teljhatalmú országos biztos." Vagyis a képviselő
ház szept. 28-iki meghatalmazásának következtében már nem használja „a ministerelnök távollétében" kitételt, 
bár ez a levél szövegében szerepel. 

72 KLÖM XV. 861-862. o. (Másolat.) 
L. az 52. jegyzetet. 
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szakát töltött Kecskeméten, s október 1-én a Kecskeméthez közeli Csongrádon járt, majd 
a Tiszán átkelve „termékenyítő esőcseppek hullása közepette" a délutáni órákban érke
zett meg Szentesre, ahol nem sokkal megérkezése után a piactéren „a márciusi napok 
emlékére felállított faoszlop és zászló alatt" tartotta meg beszédét. A siker ezúttal sem 
maradt el, s a tudósító szerint a lelkes közbekiáltások során elhangozott: „Életünket és 
vérünket hazánkért s szabadságunkért." Másnap - folytatódik a tudósítás - tanácsülést 
tartottak, ahol Kossuth a kiinduló felkelők élére őrnagyot és polgári biztost nevezett ki, 
valamint gondoskodtak az otthon maradt lakosság közbiztonságáról.74 

Kossuth szentesi tartózkodásának jelentőségét növeli, hogy még október l-jén az esti 
órákban alkalmat talált, hogy kifejtse véleményét politikus társainak, Pázmándy Dénes
nek és Nyáry Pálnak, mindenekelőtt a népfelkelésről. Az este nyolckor befejezett, 
Pázmándyhoz, a képviselőház elnökéhez intézett levél mindenekelőtt azt hangsúlyozza, 
hogy a nép lelkesedése meghaladja várakozását, mert „olly készséggel s oily tömegben 
kél fel.", hogy a sereg bizton számíthat a népfelkelés segítségére. Kossuth akkor még 
nem értesült hitelesen a pákozdi csata kimeneteléről, s - legrosszabb eshetőségként - le
hetségesnek tartotta, hogy a horvátok bevonulnak Pestre. Ezért kijelentette, ha a főváros 
az ellenség kezére kerülne is, „a képviselőház itt a Tiszapartnak ősmagyar népében két
ségtelenül feltalálandja azon törhetetlen magkövet [így!], melly körül összegyűl a szük
séges erő hazánk szabadságát dönthetetlenül megvédeni."75 Kossuth egyidejűleg szüksé
gesnek találta, hogy a honvédelmi bizottmányt, mindenekelőtt annak legaktívabb embe
rét, Nyáry Pált, külön levében tájékoztassa. Ez a záró sorai szerint éjjel tizenegykor be
fejezett levél így kezdődik: „A népfelkelés ereje százezrekre vihető, csak a fegyver, pénz 
és ellátás tekintetében megtörténjék, a minek csak lehet," majd így folytatódik: „nem jól 
ismerik a körülményeket" azok, akik kétségbe vonják, hogy a nép kellő erőt fejtene ki a 
haza védelmére, „ha kellően felhivatik". (Nem kétséges, hogy a levél egy korábbi - talán 
a címzett és a szövegező közötti - vitára utal.) Kossuth itt is említi a főváros esetleges 
elvesztését, de most a saját álláspontját szögezi le, s kijelenti, hogy ebben az esetben 
„semmi olyan alkuhoz nem adná megegyezését" ami „a nemzet jogainak és szabadságá
nak sérelmére szolgálna." Fel kell tennünk, hogy ez a levél a szeptember 30-án este 
megkötött fegyverszünet elleni tiltakozás. Ez ellen - folytatódik a levél - ő „a magyar 
nép erejére s igaz ügyünk igazságára támaszkodva" megtesz mindent „mit a becsület és 
hazafiság parancsol"76 

Ez a levél azonban nem csak azért íródott, hogy Nyáry tudomására hozza elszántsá
gát, miszerint Béccsel nem hajlandó egyezkedni. Kossuth egyben eligazítást kért, hogy 
hova küldje a felkelt népet, mivel a szeptember 29-iki csatáról ellentmondásos híreket 

74 MOL Újkori gyűjtemény. R 110. Kossuth hírlapjával kapcsolatos iratok, 1848 október. (Nem közölt tu
dósítás.) A tudósító szerint okt. 5-ét tűzték ki az indulás napjának, s 3 500-4 000 emberrel számoltak. 

75 KLÖM XIII. 59-60. o. Kossuth kérte Pázmándytól, hogy levelét ismertesse a képviselőházzal. Páz
mándy okt. 3-án szólt ugyan Kossuth toborzási sikeréről, de a levelet nem ismertette. 

76 KLÖM XIII. 60-62. o. A fegyverszünetet szeptember 30-án este kötötték meg. Okkal feltételezhető, 
hogy Kossuth kellő információ alapján írta: a fegyvernyugvás halasztást jelent, s ez az ellenség előnyét szol
gálja, mivel „külön csapatait" egyesítheti, vagy Bécsből segítséget kap. Ez a kijelentés felveti azt a kérdést, 
hogy okt. l-jén késő este miként értesülhetett a fejleményekről Kossuth? Okt. l-jén reggel fél kilenckor Görgei 
már tiltakozott a fegyverszünet ellen, mivel „Roth seregével csak két állomásra van Jellacsics táborától". Kato
na, Okmánytár 229. o. 
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kapott. Kijelentette, hogy amíg más utasítás nem érkezik, „innen a népfelkelést indítom a 
Duna partjára." Kívánatosnak tartaná, ha a honvédelmi bizottmány a Közlöny útján tu
datná, ki a Duna bal partján gyülekező népfelkelők parancsnoka, kinek kezéből vehetik 
át a kaszafegyvert, s ki gondoskodik az ellátásukról. (Közli, ő igyekszik úgy rendelkezni, 
hogy a felkelők az útravaló mellett „még vagy egy hétre" vigyenek magukkal ennivalót.) 
Eredményeit és gondjait összegezve Kossuth megfogalmazza - talán első - stratégiai ta
nácsát is. Szerinte a nép a Duna mindkét partján tömegestől mozgásban van, ezért „ok
vetlenül szükséges a lehető legnagyobb erőt a Duna jobbpartjára vetni", s a horvát sere
get oldalról és hátulról nyugtalanítani. A levél egyben közli, hogy báró Loprestit (felte
hetően azt, aki szeptember 24-én a kíséretéhez csatlakozott) nyílt paranccsal a Duna bal 
partjára küldi, hogy a népfelkelő lovasságából gyűjtsön össze egy csapatra önkéntest, „s 
törjön át vele Jellasics háta mögé". A továbbiakban Szeged megerősítésének tervéről 
számol be, mérnöktiszteket, „minél több városerősítési ágyút", hozzávaló lőszert, továb
bá 1000 pár pisztolyt, s pár száz kardot és karabint kér a város számára. „Még pénzt is 
kell kérnem okvetlenül - folytatódik a levél - a mennyit csak lehet... Pénz nélkül igen el 
van zsibbasztva hatásom. Futáromnak parancsa van fegyvert, muníciót s pénzt a mennyit 
csak lehet Szegedre leszállítani."77 

A levél arra is utal, hogy támogatja Borús Arad megyei főispán törekvését, hogy az 
aradi vár parancsnokát a háromszínű zászló kitűzésére szorítsa. Megismétli Páz-
mándynak írott kijelentését, hogy Szegedet olyan pontnak kell tekinteni, ahonnan „még 
Budapest elvesztése esetében is megmenthetjük a hazát." A befejező sorok Kossuth új
ból hangsúlyozott aggodalmát tükrözik egy Bécsnek teendő engedmény miatt: „Utolsó s 
leglényegesebb kívánatom az, hogy semmi nemű olly alku, melly nemzeti jogainkat 
csorbítaná, ne történjék. Én illyesmire semmi esetre sem adom megegyezésemet, s véde
ni fogom a hazát, ahogy tudom."78 Ez a kitétel azt kívánja érzékeltetni, hogy Kossuth 
egy elvtelen, az ország érdekeit sértő kompromisszum esetén a Tiszántúl népére és Sze
gedre támaszkodva folytatná az ellenállást. 

Kossuth Szentesről nem csupán Szeged, mint lehetséges ellenállási bázis ellátására 
nyújtott be igen komoly, s az adott helyzetben nehezen teljesíthető igényeket. Egyidejű
leg herceg Woronieczky vadászainak is igényelt fegyvert, akik tervei szerint ugyancsak a 
Duna bal partján működnének. Nádosy István alezredeshez, a Nemzetőrségi Hadtanács 
elnökéhez intézett utasításában (utalványában) a Woronieczky vadászcsapat számára 40 
darab „vontcsövű fegyver" kiszolgáltatását kérte.79 E rendelkezését, valamint a 
Pázmándynak és Nyárynak szóló leveleket futár útján juttatta el a fővárosba. Balásházy 
honvéd százados volt a futár, aki feltehetően csak október 2-án reggel indult Szentesről, 
s Kossuth utasítására még aznap valahol a Duna mentén kereste Görgeit, hogy tőle a 
népfelkelésről információkat szerezzen.80 

Kossuth már Pesten létekor hiányolta, hogy a szükséges pénzt a miniszterelnök rendelete ellenére még 
nem utalták Pest megyének. A HM - Pest megyének, 1848. szept. 28. HM bizt. 1848-10-869. 

78 
A levél végén Kossuth így fogalmazta meg küldetése és megbízatása jellegét: „a népfelkelés rendezésé

vel megbízott országos biztos s honvédelmi bizottmányi tag". A levelet Kossuth Nyáry Pálnak, a honvédelmi 
bizottmány elnökének címezte. 

79 
Századok 1997/5. 1013. o. (L. a 43.jegyzetet.) Kossuth itteni önmeghatározása: „a képviselőház honvé

delmi bizottmányának tagja s teljes hatalmi országos biztos." 
Katona, Okmánytár 260. o. A futár hiába kereste Görgeit, így azt kérte, hogy a Kossuthnak szánt informá

ciókat másnap, október 3-án, vagyis másnap estig a kunszentmiklósi városházára jutassa el. 
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Kossuth és kísérete október 2-án délben hagyta el Szentest, s a megyeszékhelyre, 
Szegvárra utazott. A falu méretű kis helység, a megyei elöljárókkal az élén, ugyancsak 
lelkesen fogadta Kossuthot. Az éjszakát ott töltötték, s másnap reggel szakadó esőben 
mentek át Hódmezővásárhelyre. Még délelőtt sor került a népgyűlésre a piactéren, ahol 
„sátor volt felvonva", a hallgatók, ezrek és ezrek, az esőben álltak. Csernátoni igen lel
kesen tudósított a történtekről: „A ma délelőtti népgyűlés minden eddigi látottak közül a 
legnépesebb volt, s eredménye az, hogy holnap indul már egy csapat előlegesen is."81 

Október 3-án a déli órákban érkezett meg a honvédelmi bizottmány futára Hódmező
vásárhelyre a levéllel, amely Kossuthot visszatérésre szólította fel. Eszerint a nép „töme
gestől kelvén fel ezen a tájékon is [ti. a Dunántúlon], úgy látszik ma már nem a szegedi 
tábor felállítása, de egyenesen a Duna melletti csata a legközelebbi feladatunk." Ezért 
Kossuthnak „éles belátására" bízzák a Szeged táján teendőket, s elegendőnek tartják, ha 
a felkelőknek „erőteljesb és bátrabb ezrei" sietve Csepel szigetére szállítódnak, mivel „a 
fegyver szünet keddi estén kiderül" (vagyis megszűnik). Befejezésül „rögtöni ... jöttét" 
igen szükségesnek tartják, s „honfi buzgalmára" hivatkozva hívják fel, hogy a honvé
delmi bizottmányban minél előbb jelenjen meg.82 

Kossuth nem hagyhatta figyelmen kívül kollegái udvarias felszólítását, hogy térjen 
vissza, de az is elképzelhetetlen volt számára, hogy ne menjen el Szegedre, ahol már 
tudtak érkezéséről. Hosszú levélben válaszolt, amelynek első mondata így hangzik: „Ma 
Octob. 3-kán délután 1 órakor vettem a Bizottmány futárát, ép azon perczben, hol több, 
mint 20 000 ember esküdött itt H.M. Vásárhelyen Istennek szabad ege alatt, inkább 
meghalni, mint gyáván élni, vagy megbocsátani a hitszegőknek." Ez a bevezetése annak 
a kijelentésnek, hogy Szegedre el kell mennie, mert várják. De meg is indokolta, hogy 
ott milyen feladatok várják: gondoskodik a város erődítéséről, „valamit csinál" az ott őr
zött olasz politikai foglyokkal, s már a következő napon vagy 4 000 embert indít a Du
nához. Azt követően „ holnap után éjjel nappal sietek Pestre, a mint Önök kívánják." 

A levél itt akár be is fejeződhetett volna, hiszen közölte terveit, s visszatérése idő
pontját. Kossuth azonban megismételte két nappal korábbi figyelmeztetését, hogy a bi
zottmány tagjai „ne alkudjanak semmi áron." A fegyverszüneti szerződés ismeretében is 
visszatért a főváros elvesztésének lehetőségre kijelentvén: „itt e nép lelkesült erejével 
megmentjük a hazát, megörökítjük szabadságát.83 A hosszú levél második felében Kos-

81 Csernátoni tudósítása: MT 1848. okt. 5. (174) 698. o., okt. 7. (176) 706-707. o. L. még Varsányi Péter 
István: Kossuth Lajos és a hódmezővásárhelyiek 1848-49-ben. Hódmezővásárhely, 1998. 17-20. o. Kossuth 
20 000 főre becsülte a hallgatóságát. Csernátoni minden eddiginél népesebb gyűlésről beszélt. Mindkettőjük
nek volt összehasonlítási alapja a kecskeméti 10 000 főnyi tömeggel. 

82 
KLOM XIII. 59. o. A levélnek datálatlan fogalmazványa ismert. Azt kellő tapintattal Madarász László 

készítette. Barta István szept. 30-ra datálta a levelet, amit okt. l-jén küldtek el. Az azonban igen valószínűtlen, 
hogy az esti órákban megkötött fegyverszünet hírére azonnal megszületett volna a döntés Kossuth visszahívá
sára. A levél valószínűleg okt. 1 -jén este fogalmazódott meg, ez magyarázza azt, hogy okt. 3-án délben jutott el 
Kossuthhoz. (Ha az a hír, hogy Jellacié tábora „Mór felé terjeszkedik" [KLÖM XIII. 67. o.] okt. 2-án már reg
gel megérkezett, úgy a levél ezt követően is keletkezhetett.) 

83 
KLOM XIII. 76-77. o. Kossuth nem utal ebben a levélben a pákozdi sikerre. A Müller Lajoshoz írott, az 

alábbiakban id. utasítás így kezdődik: „A honvédelmi bizottmánytól éppen most vettem azon örvendetes tudó
sítást, hogy seregünk Jellasitsot elő nyomulásában dicsőségesen vissza tartóztatta." Ezért a győzelem után -
folytatódik a levél - a felkelt népről, másként kell intézkedni. (L. a 85. jegyzetet.) Ez a reagálás megengedi a 
feltételezést, hogy a futár nem csak Madarász levelét hozta. Csernátoni id. okt. 7-én megjelent tudósításában 
azt írta, hogy amikor Vásárhelyre megérkeztek, akkor jött „a futár a jó hírrel." 

— 559 — 



suth összegzi, hogy a futár milyen jelentéseket visz a Csepel szigetére indított felkelők 
létszámáról, miként igyekszik a lovasságot szaporítani, miként ad amnesztiát Rózsa Sán
dornak, miként intézkedett, hogy ha az aradi vár parancsnoka nem tűzi ki a nemzeti 
zászlót „ahogy lehet, lőjjék agyon." Végül Blomberg ezredes idegen legénységű dzsidá-
sainak vonulása, a lakosság ellenállása miatti gondjáról jelent. „Csütörtökön indulok -
fejeződik be a levél - pénteken Pesten leszek."84 

Kossuth az új információ következtében azonnal levelet intézett Müller Lajoshoz, a 
szentesi népfelkelés vezetésére általa kinevezett őrnagyhoz. A honvédelmi bizottmánytól 
frissen vett tudósításra hivatkozva meghagyta, hogy ne várja meg a szentesi népfelkelő 
sereg teljes megszerveződését, hanem a már útba indíthatókat azonnal szállítsa Csepel 
szigetére.85 Kossuth október 3-án Hódmezővásárhelyen fogalmazta meg a Rózsa Sándor
nak adott amnesztiáról a rablóvezérhez továbbítandó „bűnbocsátó levelet", amelynek el
juttatását Jókai Mórra bízta.86 Végül az esti órákban úgy döntött, hogy a Galíciába rendelt, 
de szándékosan késlekedve vonuló, Blomberg ezredes által vezetett dzsidások ügyében 
intézkedik. A Csongrád megyei alispánhoz intézett rendelkezésében egyrészt a vonuló lo
vasság útrendjének megváltoztatására tett javaslatot, másrészt azt tanácsolta, hogy a „zsa
rolások" elkerülése érdekében gondoskodjanak ellátásukról, feltéve, ha tisztjeik arra köte
lezettséget vállalnak, hogy békében és nyugalomban hagyják el az országot.87 

Kossuth és kísérete szerdán, október 4-én reggel hagyta el Hódmezővásárhelyt és 
Algyőnél kelt át a Tiszán. Odáig a vásárhelyi lovas nemzetőrség 25-30 főnyi csapata kí
sérte, túl a Tiszán már vagy 50 kocsi és 100 lovas várta őket. Szegedre délután három 
óra körül értek, ahol a város 7 000 nemzetőre, nagy tömeg, zene és tisztelgő ágyúlövések 
fogadta őket (éppen hetivásár volt). Kossuth rövid pihenő után lement a szállása előtti 
térre, ahol a reggel óta tartó eső miatt sátor alatt állították fel a szószéket.88 Az ott el
hangzott híres beszéd szövegét ismerjük, mert azt emlékezetből rekonstruálták. Kossuth 
körútja során elmondott beszédeiben nyilván sok közös részlet volt, amelyek szeptember 
23-i felhívására emlékeztettek. Bár azokról csak általánosságokat tudunk, feltételezhet
jük, csak Szegeden tett utalást arra, hogy a fővárosban a kicsinyhitűek azt mondták, „a 
magyar nemzet napjai megszámítvák". A szónok azonban ennél is tovább ment és azt 
mondta, „alkudozásba akartak ereszkedni Jellachichal, ama gaz árulóval", akit azért 
küldtek, hogy szabadságunkat és függetlenségünket „kezeinkből újból kicsikarja". Ekkor 
indult ő el, hogy „megtekintse a népet." Most Szeged lakosainak „szemében a lelkesedés 
szikráit" látva, megírja a fővárosiaknak, hogy „Szeged népe az árulóival minden alkudo-

A levél Kossuth s. k. írása. Külzetén Nyáry feljegyzése: „Nyílt rendelet adatva ki, hogy a felkelő sereg 
visszautasittatik." Az okt. 4-én kibocsájtott nyílt rendelet (amely a Közlönyben nem jelent meg): KLÖM XIII. 
88-89. o. Az okt. 3-án, a fegyverszünet lejártakor kibocsájtott, a Közlönyben is publikált rendelet: KLÖM XIII. 
72-73. o. 

85 
Varsányi Péter István: Kossuth Lajos alföldi toborzóútjának ismeretlen leveli. Tiszatáj 1983/3. 78. o. 

(Másolat.) A levél Kossuth datálása szerint okt. 3-án déli Yi 2-kor készült. 
Az amnesztialevél: KLÖM XIII. 78. o. Jókai okt. 4-én reggel Félegyházáról Kossuthhoz intézett levele: 

Levelestár II. 166-167. o. Csernátoni tudósításából értesülünk, hogy okt. 3-án du. Jókai mint futár indult Pestre, 
így vitte magával a Rózsa Sándor amnesztiájáról szóló levelet. 

87 KLÖM XIII. 79-80. o. Kossuth a levelet este % 9-kor fejezte be. 
88 

A sátor alatt beszélő Kossuthról készült rajzot közli Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a 
kortársak szemével. Budapest, 1973. 217. o. 
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zás ellen ünnepélyesen tiltakozik." (A szónok megkérdezi: Megírhatja-e? A nép válasza: 
meg!) Indokoltnak tekintjük, hogy Kossuth a pákozdi sikerről kapott megbízható hírek 
ellenére is megmaradt a fenyegetettség hangsúlyozásánál, s tett ilyen kijelentést: „talán 
épen ebben az órában ütköznek vitéz seregeink az áruló csordáival."89 A beszéd más vo
natkozásában emlékeztet a korábbiakra, amennyiben a szegedieket is megeskettette, s az 
eskü szövegét is ismerjük.90 

Kossuth beszéde végén közölte hallgatóival, hogy „egy pár napig" a városban marad. 
Másnap, október 5-én délelőtt a városi elöljárósággal és a nemzetőrség tisztjeivel a fel
kelés rendezéséről értekezett. Az emlékezések szerint Kossuth azt javasolta, hogy a 
nemzetőrség egy részét indítsák ki a déli tábor támogatására. Ezt azonban a jelen lévő 
Kiss Ernő ezredes (aki a fővárosból alakulatához utazott vissza) feleslegesnek ítélte. Ek
kor abban állapodtak meg, hogy egy első Kossuthtól származó értesítésre azonnal meg
indulnak Pestre. Délután a várban őrzött, „soha ki nem hallgatott" olasz foglyokat láto
gatta meg, és szabadnak nyilvánította őket. Még aznap utasította Geropoldi őrnagyot, a 
deportáltak intézetének parancsnokát, hogy gondoskodjék a volt politikai foglyok hajón 
Szolnokig, onnan vonaton Pestre szállításáról.91 Délután még meglátogatta a városban 
berendezett katonai kórházat, majd népfelkelési biztosként - pontosabban teljhatalmú or
szágos biztosként - honvédségi kérdésben is intézkednie kellett. Az új 15-30. sorszámú 
zászlóaljak újoncozási körzetéről a Közlöny szeptember 27-i számában megjelent ren
delet nem említette Krassó, Temes, Torontál és Bács megyét, amelyek újoncaikat érte
lemszerűen Szegedre küldték. Ezért október 5-én arról értesítette Vukovics Sebő délvi
déki kormánybiztost, hogy ezekből az újoncokból a 32. honvédzászlóaljat fogják szer
vezni.92 Az intézkedésnek volt egy kiegészítése is, amennyiben Kossuthnak figyelmez
tetnie kellett Temes megyét, amely már 160 újoncot Szegedre küldött - ám a foglalópénz 
kifizetése nélkül. Az összeget az újoncoknak Kossuth utasítására a szegedi sóház kifi
zette ugyan, de a megyének pótolnia kellett. A levél egyben figyelmeztette a megyét, 
hogy olyan újoncokat állítson ki, akik megfelelnek a követelményeknek, de a magassági 
mértékhez nem kell feltétlen ragaszkodni.93 

Kossuth katonai vonatkozású szegedi rendelkezéseinek van egy október 4-éről kelt 
darabja, amelynek megszövegeztetésére magának alig lehetett ideje - hacsak az ügy sür-

A beszédnek erre a sajátságára Varsányi Péter István figyelt fel. L. id. cikkét: Tiszatáj 1983/3. 78. o. 
A beszéd szövegét 1. KLÖM XIII. 84-86. o. Röplap formájában a Nyomtatványok között megtalálha-

tó.(A szegedi Grünn János nyomdája adta ki.) A fővárosban a KH okt. 15-én, a Közlöny okt. 18-án közölte. A 
megérkezésre és egyéb részletekre (vendéglátás a Kaszinóban, este fáklyászene) 1. Csernátoni tudósítását, MT 
1848 okt. 9. (177) 711-714. o., továbbá: Reizner János: A régi Szeged. Szeged, 1884. I. 174-175. o.; Szántó 
Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. Tanulmányok Csongrád megye történetéből 
XI. Szeged, 1987. 82-84. o. Egressy Ákos szemtanúja volt a népgyűlésnek. Szerinte Kossuth két órán keresztül 
beszélt „a permező eső és a csípős őszi légáramlat ellenére". Egressy Ákos: Emlékeim az 1848-49-dik évi sza
badságharc idejéből. Budapest, é. n. (1893.). 54. o. A beszéd ismert szövege és annak befejezése alapján ez 
kétséges. Csernátoni szerint Kossuth egyébként is rekedt volt. 

Századok 1994/5. 1014-1015. o. (Másolat.) A kérdés részleteire 1. Urbán Aladár: Kossuth Lajos és a 
szegedi olasz foglyok kiszabadítása 1848 októberében. Századok 1994/5. 881-882. o. A Kossuthot ünneplő ola
szok magatartására 1. Reizner i. m. I. 175-176. o. 

KLÖM XV. 863. o. A zászlóalj parancsnokságához egyidejűleg intézett rendeletre 1. Századok 1994/5. 
1014-1015. o. (Másolat.) 

93 Tiszatáj 1983/3. 78-79. o. (Eredeti.) 
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gőssége nem kívánta meg az azonnali intézkedést. Tény, hogy október 4-éről kelt az az 
utasítás, amelyben meghagyta a Dom Miguel gyalogezred egyik századosának, hogy 
biztosítsa a századában szolgáló és név szerint felsorolt öt közvitéz, egy dobos, egy 
káplár és két őrvezető besoroztatását a helyben szervezett 30. honvédzászlóaljba. Neve
zettek a besoroztatásra tőle, „mint az országos honvédelmi bizottmány tagjától nyertek 
feltétlen engedelmet, minél fogva nevezetteket... kapitány úr minden legkisebb, bár tsak 
szóval is történhető bántalom nélkül átbotsátandja."94 

Kossuthnak az OHB levele után le kellett mondania arról, hogy meglátogassa Csa
nád, Békés, Bihar és Szatmár megyét. Úgy döntött azonban, hogy eredeti szándékát és az 
arról való lemondás okát tudatja az érintett megyék népével. így született október 5-én 
kelt, „Atyámfiai! Véreim!" megszólítással kezdődő felhívása. Elmondja, „már uti tervem 
készen volt, midőn futár érkezett Pestről", aki Jellačič szökéséről tudósított, „de egy
szersmind parancsot hoza nekem a futár a nemzet nevében, hogy siessek Pestre, mert 
szükség van reám". így csak írásban tudja elmondani, mit szóban szándékozott. De ha 
elkövetkezik a győzelem, akkor meglátogatja ezeket „a vendégszerető tájakat" is. Azért 
most azt kéri, hogy alakítsanak önkéntes csapatokat, akik Csepel szigetére mennek, vagy 
Nagybecskerekre, Kiss Ernő táborába. De rendezzék az általános népfelkelést is, hogy 
készen legyen a nép az első intésre kimozdulni." Az emelkedett felhívás búcsúszava: „A 
hazaszeretet és a diadal istene legyen veletek.95 

Kossuth szegedi rendelkezései sorában tudunk két esetről, amelyekre utalás történik 
ugyan, de az irat nem ismert. Ilyenről tudósít Beöthy Ödönnek, a déli tábor országos 
biztosának a verbászi táborból kelt datálatlan, a honvédelmi bizottmányhoz intézett le
vele. Ebben egy előléptetési javaslatának félreértése miatt tesz panaszt, s megemlíti, 
hogy Kossuth Szegeden tartózkodva őt a katonai kinevezésekre is felhatalmazta. Ezzel 
azonban ő az esetleges zavarok elkerülése érdekében nem kíván élni - ha csak „a sereg 
fanatizálása" azt meg nem követeli.96 A másik eset Kossuth egy datálatlan, feltehetően a 
visszatérést követő napokban kelt levele, amelyben elismeri, hogy Szegeden létekor a 
Woronieczky „zászlóalj" tisztikarának kérelmére azok rangját „a volt minőségökben és 
viselt czimökben" október l-jével érvénnyel jóváhagyta.97 

Kossuth elindulása előtt aznapi, október 6-i dátummal adta át Szegedhez intézett bú
csúlevelét, amelyben elismerését fejezte ki, és egyben figyelmeztetett: rövid időn belül 
elkövetkezhet, hogy a város beválthatja esküjét. Addig is szervezzék a népfelkelést, de 
az a várost csak akkor hagyja el, ha arra tőle hivatalos felszólítás érkezik. Számít a Kor
da János térparancsnok által ígért 500 lovasra, s amint Pestre érkezik, azok számára kar
dokról és pisztolyokról fog gondoskodni.98 Az emelkedett hangú búcsúlevél átadása után 
péntek reggel Kossuth és „karavánja" (Csernátoni) a Kistelek-Kiskunfélegyháza útvo-

Századok 1994/5. 1014. o. (Másolat.) A KLÖM XV. 862. o. ismeretlen kapitányhoz intézett, dátum nél
küli fogalmazványa ennek a levélnek első, neveket nem tartalmazó változata. 

95 
KLOM XIII. 89-91. o. A levélnek az a része, ahol Kossuth jelzi, hogy a Győr felé megfutamodott Jel

laciénak mi lehet a célja (átkelni a Dunán s vagy erősítést vár, vagy a felvidéki megyékbe akarja bevenni ma
gát) valószínűsíti, hogy okt. 3-án ilyen természetű tájékoztatást kapott. 

96 
KPA 267. sz. Beöthy a dátumot elkezdte, de nem fejezte be. A levél okt. 17-én érkezett. 

97 

OHB vegyes iratok. 66. doboz, 127. folio. 
98 KLÖM XIII. 95-96. o. L. még Szántó i. m. 84-85. o. 
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nalon megindult Kecskemétre." Az esti órákban megérkezvén, itt kapta kézhez Szemere 
Bertalan és Madarász László október 4-én kelt „Nyílt rendelet"-ét, amely elrendelte a 
Kossuth által a Csepel szigete felé már megindított felkelők hazatérését. 10° Ez a rendelet 
kész helyzetet teremtett, annak általános érvénye magától értetődő volt. Kossuth joggal 
vélte azonban úgy, hogy teljhatalmú országos biztosként foganatosított rendelkezései 
után, valamint amiatt is, mert a felfüggesztett kiindulások esetében személyes intézke
dést ígért, neki is meg kell erősítenie az említett rendelet érvényét. így Csongrád megye 
érintett helységeiot tájékoztatva levelében közölte az említett nyílt rendelet szövegét, 
majd hozzátette: a helyzet jobbra fordultával a bizottmány Pesten lévő tagjai „a dolgok 
állását" nála jobban ismerik, és a továbbiakban nem látják szükségesnek a felkelt nép 
„honvédelmi szolgálatát." Ezért a fenti rendelet értelmében utasította az általa megláto
gatott és mozgósított helységek népfelkelési parancsnokait és polgári biztosait, hogy „se
regeiket vissza térítsék, vissza hívják, haza vezényeljék, s [a] még meg nem indultakat 
hon marasztalják." Megköszönte azt a lelkes segítséget, amelyet „gyönge, de becsületes 
szavainak felhívására" tanúsítottak, s kérte, hogy legyenek készen, „mert még sok felül 
borong a veszély." Kossuthnak számolnia kellett azzal, hogy a rendelkezés helyenként 
visszatetszést szül. Ezért szép fordulattal erősítette meg az általa mozgósított néppel való 
kapcsolatát, s annak szerepét: „Én nem hagyom el a magyar népet soha. Ne hagyja el a 
magyar nép az árva hazát."101 

Ezt követően Kossuth és kísérete még az este megindult Pest felé. Nem tudjuk, hogy 
az általa ígért visszatérés időpontjára, október 6-án (pénteken) várta-e különvonat Ceg
léden. Kecskemétről mindenesetre kocsival indultak meg a pesti úton az Örkény - Ócsa 
- Soroksár útvonalon. Csernátoni szűkszavú tudósítása szerint 7-én reggel öt órakor ér
keztek a fővárosba,102 eléggé időben ahhoz, hogy Kossuth - némi pihenés után - részt 
vegyen az országgyűlés tizenegy órakor kezdődő ülésén. Ott a király október 3-i, az or
szággyűlést feloszlató manifesztuma volt napirenden, amiről Kossuth hosszú beszédben 
fejtette ki véleményét. Majd az este kilenckor folytatódott ülésen beterjesztette a kérdés
sel kapcsolatos határozati javaslatát.103 

A korabeli postautak ismeretében nem kétséges, hogy Kossuth és kísérete áthaladt Félegyházán. A szor
galmas kutatás kiderítette, hogy ott 18 személyre szóló ebédszámlája volt Kossuthnak és csapatának. L. 
Bánkiné Molnár Erzsébet: Járt-e Kossuth Félegyházán? Kossuth Lajos emléke Kiskunfélegyházán. (Szerk. Fe
kete János) Kiskunfélegyháza, 1987. 10-11. o. Az azonban igen valószínűtlen, hogy Kossuth beszédet is tartott 
a városban. Befejezte küldetését és sietett vissza a fővárosba. Toborzóbeszédet különben sem kellett tartania, 
mivel a kiskunok okt. l-jén már táborban voltak. Katona, Okmánytár 232. o. 

KLÖM XIII. 88-89. o. Ez a rendelkezés tehát nem jelent meg a sajtóban. Azt a csongrádi, szentesi, 
szegvári, vásárhelyi és szegedi hatóságokhoz intézték. Nem világos, hogy a nyílt rendelet egy példányát Kos
suth miért ilyen késve kapta meg. 

101 KLÖM XIII. 96-97. o. A levelet Kossuth a dátum szerint okt. 6-án este 8-kor fejezte be. 
Fényes Elek szerint a Kecskemét-Pest távolság 10 mf volt, miként a Cegléd-Pest távolság is. Kecske

métről Ceglédre, a vasúthoz 4 mérföldet kellett volna megtenni, de vonat a menetrend szerint csak reggel lett 
volna. Kossuth fontosnak tarthatta, hogy ha nem is érkezett meg ígérete szerint 6-án, 7-én reggel Pesten legyen. 
Az érkezési időt Csernátoni közölte az MT-ben okt. 9-én megjelent tudósításában. 

Az országgyűlés okt. 7-iki ülésére, Kossuth szerepére 1. KLÖM XIII. 107-119. o.; az ülésre: Közlöny 
1848. okt. 9. (121)609-611.0. 
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A toborzóút mérlege 

Barta István alapvető tanulmányának egyik lábjegyzetében utal arra, hogy a toborzó-
úttal kapcsolatos iratokat, amelyek az Országos Levéltár Vörös Antal gyűjteményében 
maradtak fenn, egy korábbi rendezés során „Kossuth országos biztosi iratai" címen el
különítették.104 Ez az anyag nem ismert, valószínűleg a második világháború során meg
semmisült. Ismerve a Kossuth kíséretében tartózkodó Vörös Antal gondosságát, feltéte
lezhetjük, hogy a gyűjtemény tartalmazta mind a Kossuthhoz érkezett leveleket, mind 
pedig a tőle származó levelek és rendeletek fogalmazványait.l05 

Kossuthnak címzett eredeti levél, amely vagy Batthyánytól, vagy az OHB-tól szár
mazott, nem maradt fenn. Nem ismerjük a fogalmazványát annak a - valószínűleg két -
levélnek sem, amelyben Batthyány, vagy megbízottja tájékoztatta Kossuthot, hogy a 
népfelkelők gyülekezőhelye Szalkszentmárton, illetve Kunszentmiklós. Az elmondottak 
alapján feltételezhető, hogy a Kossuthot visszahívó, október l-jén készült, fogalmaz
ványban ismert OHB-levél kíséretében egy másik, a pákozdi eseményekről tájékoztató 
írás is érkezett. Nehezen képzelhető el, hogy a népfelkelést visszarendelő intézkedésről 
Kossuth csak a nyílt rendeletből, Kecskeméten szerzett volna tudomást. Inkább az a va
lószínű, hogy a csepeli koncentrációt is megszüntető rendelet után a maga nevében is 
intézkedni kívánt, jóllehet a nyílt rendeletet a hatóságoknak is meg kellett kapniuk, mert 
a Közlönyben nem jelent meg. Az általa október l-jén Pázmándynak és Nyárynak, októ
ber 3-án az OHB-nak küldött levelek eredetiben ismertek. Ez utóbbi levél mellékleteiben 
létszámjelentést említ, amely beküldött jelentés (vagy annak másolata) lehetett, így nem 
tőle származott. A mellékletek sorában azonban nyilván szerepelt a Bohus János Arad 
megyei főispánhoz intézett utasítás másolata, amelyben a Berger tábornok, aradi várpa
rancsnok elleni fellépésre adott meghatalmazást.106 Nem maradt fenn a Beöthyhez inté
zett említett levél, amelyben Kossuth felhatalmazta a kormánybiztost, hogy a déli sereg
nél tiszteket nevezhet ki. 

A Barta István forráspublikációit követő évtizedekben előkerült, a toborzóút során 
keletkezett iratok városi vagy megyei levéltárakban gyakran eredetiben, részben azonban 
másolatban váltak ismertté. Ez utóbbiak sorában kivétel nélkül a katonai hatóságokhoz 
intézett rendelkezések találhatók. Mindezek szerencsésen egészítik ki korábbi ismerete
inket, s jól érzékeltetik Kossuth sokirányú figyelmét és sokoldalú tevékenységét.107 

Kossuth toborzóútját, annak eredményeit katonai és politikai szempontból egyaránt ér
tékelhetjük. A Duna bal partjának, az átkelőhelyeknek védelmére a toborzás eredménye-

Barta id. tanulmánya, Századok 1952/1. 151. o. 
A Kossuth által s. k. írt leveleknek talán nem volt fogalmazványa. Azt, hogy fogalmazványok készül

tek, a KLÖM XV. 862. o. bizonyítja. A gyűjtemény nyilvánvalóan tartalmazta a Kossuthhoz intézett jelentése
ket is. (A KLÖM XIII. 161-166. o. alatti jelentések egy részének címzettje a miniszterelnök volt. Ezt Kossuth 
is igényelte a hevesi alispánhoz intézett szept. 27-iki utasításában.) 

0 A levélben Kossuth említi a Rózsa Sándornak adott amnesztiát. Ez Vörös Antal másolatában maradt 
fenn. KLÖM XIII. 78. o. 

Kossuth tájékozottságát mutatja, hogy Szegeden a 32. zászlóalj szervezésére adott utasítást, mert tudott 
arról, hogy a 31. sorszám már foglalt. (A Közlönyben okt. 2-án jelent meg a tudósítás, hogy Nagyvárad köz
ponttal szervezik a 31. zászlóaljat.) Az információkat nyilván a futárok biztosították, akik között katonatisztek 
is akadtak. Az azonban kétségesnek látszik, hogy Kossuth naponta küldött volna jelentést az OHB-nak. 
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ként október 5-éig 22-25 000 ember érkezhetett.108 Október 1-én Kökényesi őrnagy jelen
tette, hogy megkezdődött a legkorábban érkezett körösiek és a kecskemétiek átszállítása a 
szigetre.109 Egy október 3-iki jelentésből tudjuk, hogy Lóréban (vagyis Csepel szigetén) és 
Adonyban (vagyis túl a Dunán) 5 000 kecskeméti és 3 000 nagykőrösi felkelő tartózko
dott.110 A két város felkelői azután a dunántúli népfelkelőkkel együtt október 7-én 
Ozoránál részt vettek Roth és Philippovich horvát hadoszlopának bekerítésében.111 A Du
na-Tisza közén utolsóként kimozdított szolnokiak 2000 főnyi alakulata pedig Ivánka Imre 
október 5-én kelt jelentése szerint az ő általa vezetett 6. „seregcsapatba" volt beosztva, 
amelynek feladata a Duna, illetve a Duna mentén Pestre vezető bécsi út biztosítása volt. ' n 

A dunai átkelőhelyek védelme, a három város felkelőinek részvétele a Dunántúlon 
október első napjaiban lezajlott hadműveletekben, igazolja Kossuth vállalkozását, bizo
nyítja annak sikerét. A katonai fejleményeket hosszú távon szemlélve ezek az eredmé
nyek időlegesek voltak. A történtek politikai hatása érthetően tartósabb és így sokkal 
fontosabb. Mindenekelőtt azt bizonyította: a parasztság tudatában van annak, hogy a be
következett társadalmi-politikai változások milyen előnyöket biztosítottak számára, s 
hogy kész az áprilisi vívmányok (mindenekelőtt a jobbágyfelszabadítás és köztehervise
lés) védelmében az első felhívásra és tömegesen fegyvert fogni. Ez Kossuth személyes 
sikere volt, aki meggyőzte hallgatóságát, hogy a kamarilla mesterkedése és Jellačič nyílt 
támadása veszélyezteti a forradalom eredményeit és az ország szabadságát. Kossuth 
Szegeden megfogalmazta azt is, hogy erőt merített a nép elszántságából és érvet a kishi
tű, megalkudni kész politikustársakkal szemben.113 Az indulásakor az országgyűlés túl
nyomó többségének folyamatos támogatását élvező Kossuth a toborzás eredményeként 
az alföld parasztságának rajongásától kísérve tért vissza. Az őt szabadítóként, megváltó
ként ünneplő nép Kossuthot - napjaink kifejezésével élve „a rendszerváltó politikai elit" 
hangadó képviselőjét - mintegy kiemelte szociális közegének elszigeteltségéből. A ne
mesi reformpolitikusból a lakosság széles körű és lelkes támogatását élvező, országosan 
ismert politikussá, a tegnapi jobbágyok fenntartás nélkül fogadott szószólójává vált. A 
parasztság akkor találkozott először személyesen Kossuthtal, aki fellépésével, ékesszólá
sával nemcsak a kortársakat ragadta el, hanem generációk élménye lett.114 

A különböző kimutatások szerint Cegléd 1000, Nagykőrös 3 000, Kecskemét 5 500+1700, Abony 
1500, Szolnok 2000, Csongrád 3 000, Szegvár 2 200, Hódmezővásárhely ismeretlen létszámot állított ki. Vá
sárhely felkelői is megérkeztek a kunszentmiklósi táborba, mert a csongrádiak őrnagya okt. 7-én jelentette 
Kossuthnak, hogy őket hazaküldik, míg a vásárhelyiek mehetnek a szigetbe. KPA 141. sz. 

1 Katona, Okmánytár 239. o. A jelentés szerint Kalocsa közelében (a biskói révnél) 3 500, a solti révnél 
3 000 felkelő tartózkodott. Ezeket a megyei hatóság rendeletére állították ki. 

110 OHB 1848:2237. 
111 A kecskeméti felkelők szerepére 1. Bács-Kiskun megye 322-325. o. A Nagykőrösiekre KLÖM XIII. 

166. o., valamint Iványosi-Szabó i. m. 109-115. o. (L. a 44. jegyzetet.) 
112 OHB 1848:2196. A már id. okt. 1-i jelentés szerint Kökényesi őrnagy előző napon „felsőbb helyről 

vett" parancs értelmében a Bugyiban lévő 3 000 ceglédi gyalogos nemzetőrt (valójában felkelőket) és a mint
egy 450 főnyi dömsödi lovasságot megindította. Azt azonban nem jelezte, hogy az említetteket hova irányítot
ta. Feltehetően ezek is a Duna bal partjára kerültek, s így sorolták őket Ivánka seregcsoportjába. 

113 Kossuth visszatérve okt. 7-én nem az utóbbi napokban kiállított felkelők létszámáról beszélt, hanem az 
országgyűlés megnyugtatására kijelentette, hogy „egy szó a nemzet képviselőitől" s nem kell három hét, hogy 
300 000 ember álljon fegyverbe". KLÖM XIII. 107. o. 

A „Daemon" név alatt publikáló újságíró jegyezte meg, hogy a bécsi kormány adta az alkalmat, hogy a 
nép megismerhesse Kossuthot. Nemzeti 1848. szept. 28. (121) 475. o. 
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A korabeli sajtó elismeréssel szólt Kossuth vállalkozásáról, ha a hangvétel nem is éri 
el a szemtanú Csernátoni és Egressy beszámolójának hőfokát.115 A kortárs Horváth Mi
hály azt írta, hogy „a nép mindenütt lelkesedéssel hallgatta [Kossuth] szívrázó szónok
latát, teljesítette parancsait."116 Számottevően disszonáns hangot csak a vásárhelyi 
Szeremlei Samu ütött meg, aki gyermekként élte át 1848/49-et. Szerinte a vidéket nem 
fenyegette közvetlen veszély, így a tömegtoborzás felesleges volt. Egyébként is, miként 
tartottak volna fegyelmet a nagy tömegben, s mit kezdett volna a honvédelmi bizottmány 
a sok ezernyi emberrel, akiknek sem fegyvert, sem ruhát, sem megfelelő tiszteket nem 
tudott biztosítani?117 

A kérdés forrásokon alapuló megközelítésének ideje a második világháború után, az 
1848/49-es iratanyag rendezését követően érkezett el. Barta István Kossuthnak a néphez 
fordulását, az így létrejött kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta.118 Varga János az 1848 
őszi népmozgalmakkal kapcsolatban így írt: „Az alföldi nép páratlan méretű megmozdulá
sa egyképpen bizonyította Kossuth varázsos szónoki erejét és a nép határtalan szeretetét 
azon férfi iránt, akiben a magyar szabadság megtestesítőjét látta.119 Spira György szerint 
Kossuth a felkelt nép roppant erejében bízott. „És várakozásában Kossuth nem is csaló
dott. A nép a bizalmat bizalommal viszonozta. Kossuth útja valóságos diadalmenetté 
vált."120 Szabad György szerint a pákozdi győzelem Kossuth aggodalmát nem oszlatta el, 
„de toborzó útjának sikere, a néptömegekkel való közvetlen találkozás megsokszorozta 
energiáit, s - ha lehet - még az addiginál is elszántabbá tette a helytállásra."121 Deák Ist
ván úgy véli, hogy Kossuth toborzóútjának katonai szempontból alig volt hatása, de an
nak politikai és lélektani hatását felbecsülhetetlennek tartja. „A parasztok először pil
lantották meg e legendás hírű felszabadítójukat. Szónoklatának varázsa, egyéni vonze
reje és őszintesége az Alföld amúgy rideg és gyanakvó parasztjait az elragadtatás csúcsá
ra lendítette, és ez az elragadtatás egy évszázadon át tartott. Kossuth a parasztok szentje, 
istene, mindene lett."122 

A számszerű eredményeket és az imponáló lelkesedést Kossuth egymaga, személyes 
megjelenésével és megindító szónoklataival érte el. Útját nem kísérte nagy hírverés, bár 

Vahot Imre már a toborzóút elején a „nagy hazafi" jelzővel illette Kossuthot. Budapesti Divatlap, 1848. 
szept. 28. (13)202. o. 

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Genf, 1865.1. 514. o. 
Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből. Pest, 1867.1. 233-

234. o. - A toborzással kapcsolatban egyetlen kritikai megjegyzés állhatja meg a helyét: az érintett térségben 
megzavarta az újoncozást. Kecskeméten pl. szept. 24-én jelent meg a plakát, amely meghagyta, hogy a 19-20 
éves fiatalok szept. 29-én a sorhúzás miatt tartózkodjanak a városban. Nyomtatványok. Puky Miklós Heves 
megyei kormánybiztos szept. 29-én Batthyánytól kért utasítást, hogy mit tegyen, mert a Kossuth által irányított 
általános népfelkelés megakasztja az újoncozást. MOL H 92. Nemzetőrségi Haditanács iratai. 1848:4585. 

118 
Barta István i. m. 155. o. A szerző kritikai megjegyzése szerint „Kossuth helye ezekben az órákban a 

táborban lett volna", hogy a sereget lelkesítse, illetve az ütközet után a fegyverszünet helyett „az ingatag had
vezetést" kényszerítse „az ellenség végleges megsemmisítésére" Talán ma már nem szükséges a forradalmi 
romantikának ezt a megnyilvánulását cáfolni. 

119 Varga, Népfelkelő 67. o. 
120 Spira György: A magyar forradalom 1848-49-ben. Budapest, 1959. 271. o. 
121 

Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, 
1977. 142. o. 

122 
Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848/49-ben. Budapest, 1983. 187. o. 
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érkezését szeptember 24-étől az érintett helységek előre tudták. A politikai és katonai 
vezetés figyelmét azokban a napokban elsősorban a horvát invázió megállítása kötötte le, 
Kossuth vállalkozása - főleg a második időszakban - ahhoz viszonyítva kiegészítő volt 
csupán: a védelem szervezése arra az esetre, ha a főváros is az ellenség kezére kerülne. 
Ilyen értelemben egyéni vállalkozás az alföldi népfelkelés szervezése, jóllehet arra Kos
suthnak hivatalos felhatalmazása volt. 

Szónoki tehetségén túl, mi biztosította e „magános férfi" (Csernátoni) meggyőző si
kerét? A jelek szerint nagy szerepe volt a jó szervezésnek és megjelenésének is. Tanárky 
szerint Kossuth „díszes fegyveres kisérettel" jelent meg, Jókai pedig a „fiatal intelligens 
emberekből álló önkéntes csapatról" beszél, amelynek feladata Kossuth védelme volt 
esetleges támadás ellen, vagy helyettesítése a népgyűlésen, ha kifáradna. Kossuthnak te
hát nem nemzetőri vagy katonai, vagyis hivatalos kísérete volt, s ez az együttes a tobor-
zóútnak némileg magánjelleget adott. (Ezt ellensúlyozta a miniszterelnöktől nyert telj
hatalmú országos biztosítási megbízatás a szeptember 25-27. közötti időszakban.) 

A népgyűléseken Kossuth előtt zászlót vittek (nyilván nem a Radical Kör zászlaját), s 
a szónokot valamiféle emelvényre állították.123 Öltözete, egész megjelenése alkalmazko
dott tragikus hangvételű, az „elárult haza" megmentésére felhívó szónoklataihoz. Egy jó 
megfigyelő így jellemezte ruházatát: „Öltözete volt fekete nagy, úgy nevezett Kossuth 
kalap, rajta nagy fekete lengő stucc tollal. Testén egysor gombú, nyakig begombolt, rö
vid fekete attilla szabású kabát, zsinór nélkül. A derekán fényes fekete fénymázas bőröv, 
oldalvást jobbról és balról két-két kis pisztoly az övtartóba dugva, és fekete szűk 
pantallón nadrág az alsó testén. Dus szőke bajusza és szakálla, igen jól állott ezen gyá
szos szint mutató fekete öltönyhöz."124 Kossuth beszédeinek csúcspontja az a pillanat 
volt, amikor hallgatóságát felszólította a haza védelmére, s e szándékukra meg is eskette 
őket. A szegedi tudósítás szerint „Kossuth kirántotta kardját az égnek tartván, a nép ka
laplevéve, uját égnek emelve Kossuth előszavaira esküdött."125 

Nem a hivatalos megbízatás tekintélye, hanem az őszinte aggodalmat és elszánást 
tükröző szónoklatok eredményezték Kossuth minden esetben bekövetkezett sikerét. Az 
eskü, a tömeg így vállalt kötelezettsége biztosította, hogy a toborzóbiztos által adott há
rom napos határidőn belül általában megtörtént a tömegmozgósítás. Nehézségek inkább 
a megindulásnál, az előfogatok biztosításánál adódtak, azok is inkább a második idő
szakban, a mozgósított felkelők hazatérése idején. Nem az utazás fáradságos volta, ha
nem a felesleges kiindítás okozott elégedetlenséget. Amikor a csongrádiakat Kunszent
miklósról hazarendelték, őrnagyuk október 7-én Kossuthtól kért eligazítást, mivel ugyan
akkor a vásárhelyieket „Szigetbe" rendelték. A nép csalódása miatt aggódva így érvelt: 
„Mert ha most haza megyünk, félek sokkal nehezebben jönnek el máskor."126 

* 

Kecskeméten „egy katedra forma emelvényt", Szegeden hordozható egyházi szószéket biztosítottak, 
mondják a jelentések. Cegléden Kossuth az emlékezet szerint egy tömör asztalról beszélt. Ez utóbbi relikvia 
fotóját 1. Ceglédi Füzetek 16-17. 15. o. 

1 Galsai Kovách Ernő naplójából. Ceglédi Élet 1955. 53. o. (Kossuth haja és szakálla valójában gesztenyebarna 
volt.) Jókai egyik emlékezése szerint Kossuth „egyszerű közhonvéd ruhában" volt. Ez azonban nem valószínű. 

125 Nemzetőr 1848. okt. 12. (15) 238-239. o. A Szegeden elhangzott eskü szövegét 1. KLÖM XIII. 85. o. 
126 KPA 141. sz. 
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Alföldi toborzóútjának első szakaszában Kossuth teljhatalmú országos biztosként, a 
másodikban már honvédelmi bizottmányi tagságára is hivatkozva intézkedett. Egyéni 
teljesítményének tényleges értékét a katonai események menete nem minősítette. A 
népmozgalmak tapasztalatait azonban Kossuth levonta, s ennek alapján adta ki október 
16-án a népfelkelés feladatáról a szervezésről intézkedő általános rendelkezését.127 Ez a 
rendelet egy nappal korábban jelent meg a hivatalos Közlönyben, hogy Kossuth megin
dult a határon álló sereghez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy újabb tömeges népfelke
lést akart volna. Szándéka szerint 5-6 000 jól felfegyverzett emberrel kívánt a lajtai tá
borba megérkezni.128 Kossuth megnövekedett hivatali tekintélye, a hatóságok együtt
működési szándéka sem volt azonban elegendő az adott helyzetben, hogy ezt a kisebb 
létszámú, de nagyobb harcértékű sereget ki lehessen állítani. így Kossuth végül az egyik 
frissen szervezett honvédzászlóalj néhány századával, önkéntes nemzetőrökkel és rész
ben a lakhelyük szerint szervezett nemzetőrség olyan alakulataival érkezett a Lajtához, 
amely utóbbiak csak kaszával voltak felfegyverkezve.129 Mint a schwecháti vereség mu
tatja, ezek a tapasztalatlan emberek és részben rosszul felfegyverzett egységek nem nö
velték az egyébként kis létszámú magyar sereg harcértékét. 

A dunai átkelők védelmére vonult alföldi népfelkelők nem kerültek szembe ellensé
ges erőkkel, így nincs lehetőségünk, hogy az előbbiekkel összehasonlítsuk őket. Az Al
föld népének gyors és sikeres mozgósítása azonban Kossuth olyan egyedülálló teljesít
ménye, amelyhez hasonlóra nem került sor 1848/49 folyamán. 

Aladár Urbán 

KOSSUTH'S RECRUITMENT TRIP IN THE GREAT PLAIN IN THE AUTUMN OF 1848 
Complements Relying upon the New Findings 

Summary 

It happened on the same day, 11 September 1848, in that critical month of the Hungarian 
revolution, that the Batthyány Government resigned and the Croatian armed forces, encouraged by 
Vienna, set off without a declaration of war to take Pest-Buda and disperse the parliament. On 12 
September Palatine Archduke István commissioned Count Lajos Batthyány once again to form a 
cabinet. In view of the Court's expectable opposition, Batthyány did not intend to admit Lajos Kos
suth to the new government. Kossuth announced the need for people's resistance in his own paper 
(Kossuth Hírlapja) first, and then on 24 September, with the acquiescence of the Prime Minister, he 
set out to organise the general levy. His aim was to help the establishment of insurgent camps on the 
left bank of the Danube, for the Hungarian supreme command reckoned with the possibility that the 
Croatian army, led by Jellačič, instead of advancing against the fortified Buda, would cross the 
Danube and attempt to capture the indefensible Pest, the residence of the Parliament. 

During the first stage of his trip, Kossuth encouraged with his orations the population of the 
market towns lying between the Danube and River Tisza, and sent them off to the camps along the 
Danube. On 27 September he returned to the capital, where he assisted with organising the 

127 KLÖM XIII. 211-213. o. 
KLÖM XIII. 222-225., 243-244. o. A térség nemzetőrségnek mozgósításáról, a kiállítandó létszámról 

szóló okt. 16-iki rendelet: KLÖM XIII. 216-217. o. 
129 

A részletekre 1. Hermann Róbert: „Felszedek utamban minden fegyveres népet." Kossuth Lajos harma
dik toborzóútja 1848. október 17-27. Limes 1993/1. 21-38. o. 
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provisional government, necessitated by Batthyány's retirement. The power fell into the hands of 
the Defence Committee, elected by the House. On 29 September, Kossuth went back to the Great 
Plain to continue his recruitment trip. On this day, however, the Hungarian armed forces stopped 
the Croats at Pákozd, which prevented Jellačič from advancing on to Buda; his troops moved 
toward Győr instead. Thus the general levy on the left bank of the Danube became unnecessary, 
and Kossuth himself was recalled to the capital. As a result of his recruitment trip, he mobilised a 
territorial army of about 25.000. But the real significance of his enterprise was the realisation that 
he was regarded as a leader not only by the House but also by the masses of the Great Plain. 

Aladár Urban 

TOURNÉE DE RECRUTEMENT DE KOSSUTH DANS LA GRANDE PLAINE 
EN AUTOMNE 1848 

Compléments sur la base de nouvelles informations 

Résumé 

Dans ce mois de septembre critique pour la révolution hongroise de 1848, le gouvernement 
Batthyány a démissionné le 11 septembre, et le même jour les forces croates encouragées par 
Vienne ont lancé une offensive sans déclaration de guerre pour occuper Pest-Buda et disperser le 
Parlement. Le 12 septembre, l'archiduc István, palatin a de nouveau chargé le comte Batthyány de 
former un gouvernement. Celui-ci n'avait pas l'intention d'y associer Kossuth en raison de 
l'opposition prévisible de la Cour. Kossuth prônait alors la nécessité de la résistance populaire 
dans son propre journal Kossuth Hírlapja (Journal de Kossuth), puis le 24 septembre, approuvé par 
le Premier ministre, il part pour organiser une insurrection populaire. Son objectif consistait à aider 
la mise en place de camps de territoriaux s sur la rive gauche du Danube. En effet, le 
commandement hongrois s'attendait à ce que l'armée croate commandée par Jellačič - au lieu 
d'attaquer le Buda fortifié - traverse le Danube pour occuper la ville indéfendable de Pest, siège 
du Parlement. 

Durant la première étape de sa tournée, Kossuth exaltait avec ses discours la population des 
villes agricoles entre le Danube et la Tisza en incitant les gens à partir dans des camps près du 
Danube. Le 27 septembre, il est retourné dans la capitale où - à la suite du départ de Batthyány - il 
aidait à mettre en place le gouvernement provisoire relevant du Comité de Défense nationale élu 
par le Parlement. Le 29 septembre, Kossuth est retourné dans la Grande Plaine où il a continué sa 
tournée de recrutement. Ce jour-là, les forces hongroises ont arrêté la progression des Croates à 
Pákozd, et Jellačič ne souhaitait plus continuer son offensive vers Buda, il a préféré se diriger vers 
la ville de Győr. Ainsi l'insurrection populaire sur la rive gauche du Danube est devenue inutile et 
Kossuth lui-même a été rappelé dans la capitale. Lors de sa tournée de recrutement, il a réussi à 
mobiliser environ 25 mille territoriaux. L'importance véritable de son entreprise résidait cependant 
dans la prise de conscience du fait que non seulement le Parlement considérait Kossuth comme son 
chef, mais aussi le peuple de la Grande Plaine. 

Aladár Urban 

DE REKRUTIERUNGSREISE KOSSUTHS IN DER UNGARISCHEN TIEFEBENE 
IM HERBST 1848 

Ergänzung auf Grund der neuen Kenntnisse 

Resümee 

Im krisenreichen Monat September der ungarischen Revolution von 1848 dankte die Batthyány-
Regierung am selben Tag - nämlich dem 11. September - ab, an dem auch die, von Wien ermun
terte kroatische Streitkraft ohne Kriegserklärung losging, um Pest-Buda (Pest-Ofen) zu besetzen 
und die Volksversammlung auseinander zu treiben. Am 12. September beauftragte Erzherzog 
Palatin Stephan erneut Graf Lajos Batthyány mit der Regierungsbildung, der - wegen der zu er-
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wartenden Gegenwehr des Hofes - nicht beabsichtigte, Kossuth in die neue Regierung aufzu
nehmen. Kossuth verlautbarte zuerst in den Kolumnen seiner eigenen Zeitung, Kossuth Hírlapja 
die Notwendigkeit der Volksgegenwehr, und machte sich am 24. September auf den Weg - mit 
Einwilligung des Ministerpräsidenten - den Volksaufstand zu organisieren. Sein Ziel war es, die 
Aufstellung von Aufstandslagern am linken Donauufer zu unterstützen. Die ungarische Heeres
leitung hatte nämlich damit gerechnet, dass das, von Jellacic angeführte kroatische Heer 
möglicherweise nicht gegen das verstärkte Ofen zieht, sondern die Donau überquert, und die, nicht 
zu verteidigende Stadt von Pest, den Sitz der Volksversammlung versucht, zu besetzen. 

Auf der ersten Strecke seiner Reise begeisterte Kossuth mit seinen Reden die Bevölkerung der 
Marktflecken zwischen der Donau und der Theiß und leitete sie in die Lager entlang der Donau. Am 
27. September kehrte er in die Hauptstadt zurück, wo er half, die provisorische Regierung infolge des 
Abdankens von Batthyány zu organisieren, die in die Hand des, durch das Repräsentantenhaus 
gewählten Landesverteidigungs-Ausschusses gelangt war. Am 29. September kehrte Kossuth in die 
Ungarische Tiefebene zurück, und setzte seine Rekrutierungsreise fort. An diesem Tag jedoch gebot 
die ungarische Streitkraft den Kroaten Einhalt, und Jellacic wollte sein Vordringen Richtung Ofen 
nicht fortsetzen, sondern zog in Richtung der Stadt Győr (Raab). So erübrigte sich der Volksaufstand, 
der sich am linken Donauufer ansammelte, und Kossuth selbst wurde in die Hauptstadt 
zurückgerufen. Im Laufe seiner Rekrutierungsreise mobilisierte er etwa 25 000 Volksaufständische. 
Die wirkliche Bedeutung seines Unternehmens war jedoch die Erkenntnis, dass nicht nur das 
Repräsentantenhaus, sondern auch das Volk der Tiefebene Kossuth als Anführer ansieht. 

Аладар Урбан 

ВЕРБОВОЧНАЯ ПОЕЗДКА КОШУТА В БОЛЬШУЮ ВЕНГЕРСКУЮ НИЗМЕННОСТЬ 
ОСЕНЬЮ 1848 ГОДА. 

Дополнитльные сведения на основании наших новых документов 

Резюме 

В кризисном месяце венгерской революции в сентябре 1848 года в день 11 сентября 
подало в отставку правительство Батьани, и хорватся армия, подстрекаемая Веной, без объ
явления пойны двинулась на Пешт и Буду с целью их захвата и роспуска национального 
собрания. 

12 сентября губернатор эрц-герцог Иштван вновь поручил сформировать правительство 
Лайошу Батьани, который, ожидая сопротивления венского двора, не намеревался принять 
Кошута в новое правительство. Кошут сначала на страницах своей газеты «Ведомости Ко-
шута» декларировал необходимость народного сопротивления, затем 24 сентября 1848 года 
с разрешения премьер-министра отправился на организацию народного сопротивления. Его 
целью была поддержка формирований ополченцев на левом берегу Дуная. 

Венгерское военное командование рассчитывало на то, что хорватские войска под руко
водством Елашича не выступят против укрепленной крепости Буда, а переправятся через 
Дунай и попытаются занять незащищенный город Пешт, где находилась резиденция госу
дарственного собрания. 

На первом этапе своего маршрута Кошут своими зажигательными патриотическими ре
чами воодушевлял население сельских городов в междуречье Тиссы и Дуная и направил 
завербованных жителей в придунайский лагерь освободительной армии. 27 сентября он 
вернулся в столицу, где оказал содействие (по причине отставки Батьани) в организации 
временного правительства, которое перешло в руки Оборонительного Комитета, избранного 
Национальным Собранием. 29 сентября 1848 года Кошут вернулся на Большую Венгерскую 
низменность и продолжал проводить вербовку в новые вооруженные силы. В этот день 
венгерская армия при Пакозде остановила хорватов, заставив генерала Елашич отказаться 
от наступления на Буду и отойти в сторону города Дьер. Таким образом народное восста
ние, организуемое Кошутом на левом берегу Дуная, стало излишним, и Кошута вызвали в 
столицу. Кошут в результате своего вербовочного маршрута мобилизовал 25 000 народных 
ополченцев. Истинное значение этой кортежной поездки было в том, что укоренилось со
знание того, что Кошут является не только главой Национального Собрания, но и вождем 
населения Большой Венгерской низменности. 
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HERMANN ROBERT 

KOSSUTH ÉS A FŐVEZÉRI KÉRDÉS 1848-1849-BEN1 

A magyar hadsereg 1848 nyarán két nagyobb csoportosításból, az ún. déli hadsereg
ből és a drávai védvonalat védő nemzetőrségi, honvéd és sorezredi erőkből állott. Ezek 
főparancsnoki tisztét egy-egy tábornoki rangban lévő személy (a Délvidéken Philipp von 
Bechtold altábornagy, a Dráva-vonalon Franz Ottinger, majd Teleki Ádám vezérőrnagy) 
töltötte be. 1848 augusztus végétől a délvidéki haderőt egy hónapon át Mészáros Lázár 
vezérőrnagy, hadügyminiszter irányította. Jellačič betörése után a Dráva-vonalon álló 
csapatok hadseregből hadtestté olvadtak le, s parancsnokságukat néhány napra a nádor, 
mint az ország főkapitánya, majd ismét egy tábornok, Móga János altábornagy vette át. 
1848 októberétől az ország egyre újabb és újabb pontjaira kellett fegyveres erőket irá
nyítani, s ezek az erők 1848 november-december fordulóján önálló hadtestekké szerve
ződtek. E hadtestek méretei igen eltérőek voltak. A Görgei Artúr vezérőrnagy vezette fel
dunai hadtest a maga 30 000 emberével és az Északnyugat-Dunántúlra, valamint a Felvi
dék nyugati részére kiterjedő védelmi körzetével inkább volt hadseregnek, mint hadtestnek 
mondható; a tőle délre állomásozó, Perczel Mór vezérőrnagy vezette muraközi vagy Mura
menti csapatok viszont inkább egy erősebb hadosztályra, mintsem hadtestre emlékeztettek. 

A magyar honvédsereg hadrendi egységesítése 1848 október közepén kezdődött meg, 
de látható eredményeket csak december közepén mutatott fel. Ekkor alakultak meg azok 
a seregtestek; amelyek a téli, majd a tavaszi hadjárat során többé-kevésbé végleges ke
retekké formálódtak. Kossuth Lajos, a végrehajtó hatalmat gyakorló Országos Honvé
delmi Bizottmány (OHB) elnöke december 11-én utasította Nádosy Sándor ezredest, a 
hadügyminisztérium katonai osztályának vezetőjét a magyar hadsereg létszámának ösz-
szeállítására. A létszámkimutatás - az alakulásban lévő csapatokon kívül - összesen 14 
mozgó seregtestre és várőrségre terjedt ki. A minisztérium által beküldött első kimutatás 
hat mozgó hadsereg (hadtest) és három várőrség adatait tartalmazta.2 

Mindez együtt járt a hadsereg-irányítás szerveinek átalakulásával is. Ekkor jött létre az 
Országos Nemzetőrségi Haditanácsnak a hadügyminisztériumba történő beolvasztásával, 
illetve a főhadparancsnokságok felszámolásával az egységes hadügyminisztérium, s a ko
rábbi katonai mozdítási osztály helyett a minisztérium táborkari (vezérkari) osztálya.3 

Fővezérkeresőben 

1848-49 fordulóján az egyes magyar hadtestek többnyire önálló hadműveletekben 
vettek részt. Ezek első együttműködési kísérletére 1848 december végén került sor, ami
kor a nyugati határszélről visszavonuló feldunai és a Mura-mentéről visszavonuló Per-
czel-hadtestnek kellett volna megállítania a es. kir. fősereg egységeit. Ilyen esetekben 

A tanulmány egészére 1. Hermann Róbert: Kossuth Lajos fővezérsége. Századok, 2002/4. 823-862. o. 
2 KLÖM XIII. 708-709. o. 

Urbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése. (1848 április-december.) HK 
1976/1.42-71.0. 
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általában a rangidős tábornok szokta átvenni az egyesített csapatok feletti fővezérséget. 
Csakhogy Perczel és Görgei tábornoki kinevezése között meglehetősen rövid idő, alig 17 
nap telt el, rangjuk kezdete között pedig mindössze 10 nap volt. Emellett a két tábornok 
egyetlen közös hadműveletük, a Roth vezérőrnagy vezette horvát hadosztály bekerítése 
alkalmával úgy összeveszett, hogy bármelyiküknek a másik alá történő rendelése csak 
rossz következményekkel járhatott. Erre Csány László, a feldunai hadtest kormánybizto
sa figyelmeztette Kossuthot december 25-én: „Perczelünk írt, levelében keserű. Lesz 
bajom e két emberrel, de Móric eddig hozzám szeretetet és bizodalmat tanúsított, azért 
hiszem, hogy jót tehetek."4 

Kossuth még december 20-án értesítette Görgeit arról, hogy Vetter Antal vezérőr
nagy, a hadügyminisztérium vezérkari osztályának főnöke megérkezett Aradról: „...kissé 
itt marasztom - írta - (Mészáros [Lázár hadügyminiszter] sem lévén itt, hogy ha szükség 
találna itt lenni, legyen itt is vezér és rendelkező)". December 27-én Görgei táborába 
akarta küldeni Vettert, 28-án pedig megbízta a hadügyminisztérium ideiglenes irányítá
sával.5 Másnap, arra hivatkozva, hogy „több csapatokból álló s külön-külön fővezérekkel 
bíró seregeink vezérei között bizonyos vetélkedés, s ebből származó egyenetlenség tá
madhat", felkérte Vettert a Görgei, Perczel, Lázár György és Majthényi István táborno
kok vezette „feldunai seregünk" fővezérségének elvállalására. Lázár Görgei beosztottja 
volt, Majthényival és a komáromi várőrséggel Görgei szintén rendelkezhetett. A felkérés 
tehát egyértelműen a Görgei és Perczel közötti feszült viszony miatt született. Kossuth 
ezt nyíltan bevallotta Csány Lászlóhoz írt levelében: „mert egynek kell parancsolni, s 
pedig sem [Perczel] Móricot Görgeinek, sem viszont nem merem alárendelni". Ott mun
kált azonban a felkérés mögött egy másik felismerés is: az, hogy egy hadtestparancsnok 
nem képes úgy átlátni a hadszíntér eseményeit, mint egy fővezér.6 Vetter azonban de
cember 31 -én, a Kossuth meggondolatlan támadási parancsa következtében történt móri 
vereség után közölte, hogy nem vállalja el a fővezérséget. „Ha győznétek - írta az újabb 
támadási parancsot kiadó Kossuth Csánynak - nincs reá szükség, ha csatát vesztetek, ak
kor új operáció kezdődvén, elvállalandja. Azonban ő Chef des Generalstabs fúr Ungarn 
[a magyarországi táborkar fónöke] - az ő tanácsával élni kell".7 A másik oldalról Perczel 
jelentette ki, hogy „én Görgei parancsa alatt, ki majdnem szántszándékosan vezetett Pá
pától kezdve Mórig, négy vagy ötszörös ellenség körmei közé, nem szolgálok."8 

A móri ütközet következtében az OHB és az országgyűlés elhatározta székhelyének 
áttételét Debrecenbe. Távozása előtt Kossuth a katonai és polgári hatalmat, Csány László 
kormánybiztos megérkeztéig, a fővárosban Verteire ruházta.9 Görgei valószínűleg Kos
suth Csánynak szóló, december 31-i levelének ismeretében ment Pestre január 2-án, s 
szólította fel Vettert a fővezérség átvételére. Vetter azonban úgy vélte, erre a kormányzat 
távollétében nincs jogi lehetősége, s az „új operációt" és a fővezéri kérdés rendezését 

4 KLÖM XIII. 891. o. és Csány László II. 118. o. 
5 KLÖM XIII. 817., 901-902., 913. o. 
6 KLÖM XIII. 917-918. o. 

KLÖM XIII. 935. o. Hasonló módon Vetter koordinátori szerepét javasolta Szemere Bertalan felső-ma
gyarországi teljhatalmú országos biztos Kossuthnak 1849. január 1-én. Szemere Bertalan 308. o. 

8 KLÖM XIII 940. o. 
9 Barta István, 1955. 79. o. 
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csak az egyes hadtestek hadsereggé történő egyesítése után vélte időszerűnek. Erről az 
1849. január 2-án Pesten tartott haditanács hozott határozatot.10 A haditanács utáni na
pokban Kossuth továbbra is azt sürgette, hogy Vetter vegye át a fővárosnál koncentrált 
erők feletti fővezérséget." 

A haditanács határozata nem bírta Kossuth előzetes beleegyezését, de magával a fő 
eszmével, a főerők tiszántúli összpontosításával ő is egyetértett. Az összpontosítandó had
sereg főparancsnokává Kossuth előbb Józef Bemet akarta megtenni, január 9-én írott le
velében fel is ajánlotta neki a vezérséget.12 Bem 1831 óta vezérőrnagy volt, komoly ka
tonai tapasztalatokkal rendelkezett, s 1848 december végén néhány hét alatt megtisztí
totta Észak-Erdélyt a cs. kir. és a román csapatoktól. Bem azonban a felajánlás pilla
natában már Dél-Erdély felé tartott, s így a 40 000 főre tervezett fősereg vezérséget 
egyelőre nem fogadta el. Kossuth ezután ismét Vetternek ajánlotta fel a fővezérséget. 
Vetter azonban megköszönte a bizalmat, de úgy vélte, a fővezér kinevezésére csak a 
koncentráció megtörténte után lesz szükség. Amikor Kossuth Esterházy Mihály, az OHB 
tagja útján megismételte a felkérést, Vetter ismét elutasítóan válaszolt.13 

A hadügyminiszter, Mészáros Lázár addig csupa vesztes ütközetet vívott, s éppen an
nak örült, hogy január közepén sikerült megszabadulnia a felső-tiszai hadtest parancsno
ki posztjától. Az egyetlen altábornagy, Kiss Ernő tehetetlen hadvezetése és a január 2-i 
pancsovai vereség miatt január elején volt kénytelen megválni a bánsági hadtest parancs
nokságától. Görgei Artúrt, a feldunai hadtest Vetterrel rangban egyidős parancsnokát Kos
suth a dunántúli visszavonulás, majd a január 5-én Vácott kibocsátott, s némileg félreért
hető politikai nyilatkozata miatt nem akarta kinevezni, Perczel Mórt viszont összefér
hetetlen természete, s december 30-i móri veresége miatt nem lehetett kinevezni. Más 
számba vehető személy nem akadt. A magyar hadseregnek voltak ugyan még megbízható 
és sikeres tábornokai, de azok (Damjanich János, Vécsey Károly, Répásy Mihály) rangban 
mind fiatalabbak voltak az említetteknél, s többségük csak január elején jutott önálló had
test vezényletéhez. Márpedig egy, a számítások szerint 40 000 főnyi hadsereg vezetését 
nem lehetett olyan katonára bízni, aki korábban legfeljebb néhány ezres dandárt, vagy had
osztályt vezényelt, nem is beszélve arról, hogy VL CS. kir. hadseregben szocializálódott ma
gyar tábornokok ugyanolyan kínosan ügyeltek a rangidősségre, mint osztrák kollégáik. 

Az első fővezér - Henryk Dembiňski 

Kossuth számára tehát kapóra jött a Franciaországból „importált" újabb lengyel tá
bornok, Henryk Dembiňski altábornagy, az 1830-31. évi lengyel szabadságharc volt fő
vezére. Dembinskit, aki 1831. évi litvániai visszavonulásával vált híressé Európában, s 
neve nyilván nem volt ismeretlen a lengyel szabadságharc eseményeit ifjúkorában fi-

A haditanácsra 1. Barta István, 1955., Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilatkozata. HK, 1988/2. 
252-254. o. és 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 Gyűj
temény, 30. kötet. Zalaegerszeg, 1990. 201-203. o. 

11 KLÖM XrV. 24., 32. o. (1849. jan. 3., 4.) 
12 KLÖM XrV. 70. o. 
13 Vetter Antal 36-37. f., Boms József, 1975. 110-111. o. 
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gyelemmel kísérő Kossuth előtt sem, január elején Teleki László küldte Párizsból Ma
gyarországra. Bár már közel 75 éve ismert, mégsem keltett figyelmet a magyar történet
írásban Széchenyi 1848. május 8-i naplóbejegyzése, amely szerint Kossuth az aznapi 
minisztertanácsban más „baromságok" (Bestialitäten) mellett azt az ötletet vetette fel, 
hogy Dembinskit 1500 lengyellel ide kéne rendelni, hogy megvédje a bányavárosokat. 
Deák és Széchenyi csodálkozott, s Széchenyi „trójai falónak" minősítette az ötletet. Ért
hető, hiszen ez nem jelentett volna mást, mint kormányszinten képviselni a lengyel egy
ség visszaállítását - oroszellenes célzattal.14 

Kossuth még 1848 november végén bízta meg Juliusz Falkowskit, hogy a Párizsban 
élő Dembinskit és Mieroslawskit Magyarországra hívja. Hasonló megbízatással kelt útra 
Wladyslaw Jordan, Bem segédtisztje is. Falkowski emlékiratai szerint Kossuth egyene
sen a fővezérséggel kínálta meg Dembinskit. Ez az adat egybevág Dembiiískinek azzal 
az 1849 januárjában közzétett, a Franciaországban élő lengyelekhez intézett kiáltványá
val, amely szerint Teleki László gróf, a magyar kormány párizsi megbízottja is kijelen
tette: bármilyen pozíciót betölthet Magyarországon, amit akar. Dembihski azt válaszolta, 
hogy a fővezéri poszt kivételével bármit hajlandó betölteni. „Ahol egy nemzet saját 
nemzetiségét védendő kelt fel, a hazaszeretet szenvedhet attól, ha sorsát egy idegen ke
zében látja". Mindez azért lényeges, mert ezek szerint nem Görgei 1849 januári maga
tartása okozta Dembihski fővezéri kineveztetését, hanem az Kossuth ötlete volt.15 

Az altábornagy január 3-án indult el Párizsból, s január 18-án már a Miskolcon je
lentkezett Szemere Bertalan felső-magyarországi teljhatalmú országos biztosnál. Szeme
re aludni sem hagyta Dembinskit, hanem azonnal továbbküldte Debrecenbe. „Bem jó 
nevet csinált a lengyel vezéreknek. Válasszátok meg őt is, legyen lelke a seregnek" - ír
ta. Ugyanakkor érzékelte rajta a szenilitás bizonyos jeleit: „Megjegyzem, kissé sokat be
szél". Másnap ismét az OHB tagjainak lelkére kötötte: „Adja Isten, bízassék meg fontos 
vezérlettel, és legyen vele a Teremtő áldása."16 Január 21-én Kossuth már közölte Szeme
rével Dembinski megérkezésének hírét, s azt, hogy másnap Szolnok felé küldi Perczel és 
Répásy csapatainak megszemlélésére, „...tájékozza magát a körülmények iránt, s az 
egyesült tiszai seregek vezényletével fog megbízatni". Ezen a napon megszületett Dem
bihski „osztálytábornoki" (azaz altábornagyi) kinevezése. Mivel Kiss Ernőn kívül nem 
volt ekkor más altábornagya a honvédségnek, értelemszerű volt, hogy Dembinski fogja 
rangidősként megkapni a fővezérséget, annál is inkább, mivel kikötötte, hogy ha más fő
vezért nem neveznek ki, „hanem több seregvezérek kombinatíve dolgozandnak, ancien-
nitására [rangidösségére] számot tart". Másnap, Dembinski elutazása után - a bácskai 
hadtest tisztikarában kitört válságról érkező hírek hatására - Kossuth azt javasolta Mé
szárosnak, hogy a hadtest parancsnokságát Dembihskire kellene bízni. Mészáros nem re
agált az ötletre.17 Vetter emlékiratai szerint Dembihski arról beszélt neki, hogy a főve
zérséget nem akarja átvenni, mert ez a tiszt egy magyar tábornokot illet.18 

Károlyi Arpád: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. Budapest, 1921. I. k. 310.; Széchenyi 
István: Napló. (S. a. r. Oltványi Ambrus) Budapest, 1978. 1244-1245. o. - A fordításban „bestialitás" olvasha
tó, ami nem adja vissza kifogástalanul az eredeti idézet drasztikus megfogalmazását. 

15 Kovács István, 1998. 160-165. o., Klapka György, 1851.1. k. 216. o. 
Szemére Bertalan 342. o. 

17 KLÖM XIV. 180., 183., 188., 254. o. 
18 

Vetter Antal emlékiratai. 36. f. 
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Dembiňski valóban elutazott Perczelhez, majd sikeresen össze is veszett az egyébként 
is forrófejű tábornokkal. Az ok a hadügyminisztérium egy, immáron aktualitását veszí
tett utasítása volt, amely egy álhír hatására 4 000 fő Dembiňski keze alá adását és Po
roszlóra vezetését rendelte el. A szóváltás olyan jól sikerült, hogy Perczel beadta lemon
dását, s egyszerűen otthagyta hadtestét.19 Dembiňski pedig - rákháton - megindult Po
roszló, majd onnan Tokaj felé. Kossuth január 27-én Klapka ezredesnek, a felső-tiszai 
hadtest parancsnokának együttműködését kérte, amit Klapka meg is ígért. Igaz, Kossuth 
a tábornoki előléptetés és a vezérkari főnöki kinevezés lehetőségét is megcsillantotta 
előtte.20 Január 29-én kinevezte Dembiňskit a Perczel-, Répásy- és Klapka-hadtestek fő
vezérévé. Dembiňski a rendeletet január 31-én, Tiszafüreden kapta meg,21 február 5-én 
már arról érdeklődött, hogy Vécsey csapataira számíthat-e? Kossuth közölte vele, hogy 
amint megismeri hadműveleti tervét, kész Vécseyt, Damjanichot és Görgeit is alárendel
ni.22 Erre az alárendelésre csak február 12-én került sor, amikor a hadügyminisztérium -
és nem az OHB - Görgei hadtestét, Damjanich és Vécsey hadosztályait is Dembiňski fő
parancsnoksága alá helyezte, aki e rendeletről február 14-én hajnalban értesült.23 

Dembiňski a józan észnek ellentmondó intézkedéseivel már működése kezdetén el
szalasztottá Franz Schlik cs. kir. altábornagy elszigetelten álló hadtestét, és széttagolta a 
rendelkezésére álló erőket. A hadtestek hadosztályaival ugyanis a hadtestparancsnokok 
tudta nélkül diszponált; ezt ugyan az időnyerés szándékával magyarázta, ám a szükséges 
koncentrációt így sem tudta elérni.24 Haditervét senkivel sem volt hajlandó közölni. Ami
kor Windisch-Grätz tábornagy, a cs. kir. fővezér megindult Debrecen felé, a február 26-
27-i kápolnai csatában a magyar főseregnek alig fele vett részt, s szenvedett vereséget. A 
visszavonulás során Dembiňski ismét tanújelét adta hadvezéri alkalmatlanságának. A fő
vezér elleni mozgalom Klapka hadtestében bontakozott ki, s a tisztikar kijelentette, hogy 
csak akkor követi Dembiňski utasításait, ha azokat Klapka, Görgei vagy Répásy tábor
nok ellenjegyzi. A katonai alárendeltségi viszonyok szempontjából szokatlan igényt egy 
hónap kellemetlen tapasztalatai magyarázták. A tisztikar azonban betartotta a polgári ál
lamokra jellemző politikai normákat. A március 3-án, Tiszafüreden összeült tiszti gyű
lésre Görgei indítványára meghívták Szemere Bertalant, a politikai hatalom teljhatalmú 
képviselőjét, s őt kérték fel közvetítésre. Szemere a hadtestparancsnokok kíséretében fel
kereste Dembiňskit, s megpróbálta haditanács tartására rávenni. Dembiňski erre nem volt 
hajlandó, mire Szemere letette őt a fővezérségről, s ideiglenesen Görgeire bízta azt.25 

iy Borús József, 1975. 106-109., 112-113.0. 
20 Klapka György, 1986. 90-93., 552. o.; KLÖM XIV. 253-254. o. 

KLÖM XrV. 265. o. Dembiňski emlékiratai, 45. o.: .j'étais nommé commandant en chef des Corps de la 
Hongrie intérieure et de la haute Theiss." 

22 KLÖM XIV. 339-342., 532. o.; MOL OHB 1849:4346. 
HL 1848-49. 13/320., magyar fordításban és pontatlanul közli Szemelvények II. 142-143. o.; Dembiňski em

lékiratai. 69. o. Az új hadrendi beosztás meglehetősen zavaros helyzetet eredményezett. Görgei VII. hadtestét 
egyetlen (16.) hadosztályként tüntették fel. A III. hadtestet Vécsey Károly 6. és Hadik Gusztáv ezredes 8. hadosztá
lya alkotta; ez utóbbit azonban nem rendelték Dembiňski alá. Szintén önálló maradt, pontosabban a hadügyminiszté
rium közvetlen rendelkezése alá tartozott az Asbóth Lajos alezredes vezette 12., a Tisza-vonalat védő hadosztály. 

24 L. erre Dembiňski levelét Répásy Mihály vezérőrnagyhoz, 1849. febr. 23. HL 1848-49. 14/473., a vonatko
zó részt idézi Johann Nobili 277-278. o., magyar fordításban közli Böhm - Farkas - Csikány 83-84. o. 

25 
L. Borús József: Tiszafüred - és a hozzá vezető út. HK 1974/2.; Borús József, 1975. 279-328. o.; Hermann 

Róbert, 2000. 31-104. o. 
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Az eljárás módja rendhagyó volt, de nem példátlan. 1849 január elején a pancsovai 
vereség után a támadást vezető Kiss Ernő működésével elégedetlen tisztek szabályos 
„aláírásgyűjtési" akciót indítottak leváltása érdekében. A magasabb rangú tisztek - köz
tük Damjanich János - igyekeztek megvédeni Kiss - és vele a katonai felső vezetés - te
kintélyét, de Kiss alkalmatlanságáról ők is meg voltak győződve. Kérésükre Vukovics 
Sebő kormánybiztos maga kezdeményezte az OHB-nál Kiss eltávolítását és Damjanich
csal történő felváltását.26 

Tiszafüreden is ugyanez történt. A fővezér bebizonyította alkalmatlanságát, s a sereg 
- tiszteletben tartva a politikai vezetés elsődlegességét - kezdeményezte az alkalmatlan 
parancsnok eltávolítását. Ebben az esetben a formákhoz - és az alkalmatlan személyhez 
- való túlzott ragaszkodás, a rosszul értelmezett tekintélytisztelet a hadsereg és a politi
kai vezetés közötti egyetértést veszélyeztette. 

Kossuth a tiszafüredi eseményekről értesülve azzal a szándékkal indult el a táborba, 
hogy a felbujtónak tekintett Görgeit főbe löveti.27 A táborba magával vitte Mészáros 
Lázár hadügyminisztert és Vetter Antal vezérőrnagyot, a minisztérium táborkari osztá
lyának főnökét. Vetter táborba utazását Szemere főkormánybiztos is javasolta, mondván, 
hogy „ő tekintély."28 Kossuth értette a célzást, s még a táborba indulás előtt felajánlotta 
Vetternek a fővezérséget. Vetter arra az esetre, ha Kossuth nem találna más érdemes je
löltet, ezúttal készségét nyilvánította, de kikötötte, hogy kinevezésére csak a tiszafüredi 
vizsgálat lezárása után kerülhet sor. Visszaemlékezése szerint az ő jelöltségével Mészáros 
Lázár hadügyminiszter is egyetértett, s már fel is mentette őt előző beosztásából. A továb
biakról erősen eltérőek a beszámolók. Vetter szerint Tiszafüred felé tartva a Hortobágyon 
találkoztak Szemerével, s amikor Mészáros meghallotta, hogy kedvencét, Dembiňskit 
Görgei elzáratta, kijelentette: Görgeit haditörvényszék elé kell idézni. Ehhez Vetter hozzá
tette: célszerű lenne ezt azonnal eszközölni, s Görgeit őrizet alatt Debrecenbe küldeni. 
Kossuth pedig kijelentette volna: Görgei megszolgálta a halálos ítéletet, mert áruló. 

Beniczky Lajos visszaemlékezései szerint az ő beszámolója után Mészáros kijelen
tette: hinni akarja, hogy Görgei legutóbbi működése tiszta és dicséretes okokon alapul, 
de mégsem tudja azt helyeselni. Nem akarja azt sem kétségbe vonni, hogy az idegen fő
parancsnok eltávolítása által a hadseregben a nemzeti érzés és az ezen háborúban feltűnt 
magyar tábornokok iránti bizalom növekedni fog. Mindez azonban nem tudja elűzni ag
godalmait, mert ha Görgeinek egyszer sikerült nem kedvelt elöljáróját ármány által, még 
ha az tiszta hazafiságból történt is, eltávolítani, igen problematikus, hogy nyíltan meg
nyilvánult jellemvonása garanciát ad-e a jövőre nézve, hogy hasonló esetben most nyert 
hatalmát nem csupán becsvágya vagy önzése előmozdítására fogja-e fordítani? Hiúság, 
hamis becsvágy, különösen azonban szerencse már elfeledtették néhányakkal a köteles
ségüket, s könnyen lehet, hogy Görgei szerencsés alkalommal a hazafiság álcája alatt 
pretoriánus vezéri szerepet akar játszani. Nem tud azon gondolattól szabadulni, hogy eh
hez Görgeiben nem hiányzik az akarat. 

MOL OHB 1849:292. „Néhány katonatisztnek kifogása Kiss Ernő tábornagy ellen" (40 aláírással); 
1849:771. „Nagybecskereki hadsereg a verseci hadseregnek", 1849. jan. 17.; MOL H 2. Kossuth Polizei Akten 
582. Vukovics Sebő jelentése az OHB-nak és átirata Kiss Ernőhöz, Nagybecskerek, 1849. jan. 6. 

27 
Beksics Gusztáv 109. o. 

28 
Szemere Bertalan 404. és 406. o. 
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Vetter elismerte, elképzelhető, hogy Görgeinek igaza volt a Dembinski elleni fellépés 
alkalmával, de lépéseivel megsértette a katonai fegyelmet. Ugyanakkor úgy vélte, ideigle
nes fővezérséget kész ténynek kell tekinteni, s ezért nincs más megoldás, mint a Dembin
ski elleni fellépés következményeinek lehetőségek szerinti enyhítése. Kossuth kijelentette: 
Görgei esetleges megerősítésének a kormányzat kompromissziója nélkül kell történnie.29 

Kossuth megérkezése után szabályos nyomozást tartatott, s látva a tisztikar hangula
tát, ő is jóváhagyta Szemere döntését. A fősereg ekkor két csoportosításból állott: a 
Görgei vezette VII. és a Répásy Mihály vezette II. hadtest Tiszafüred környékén, Klapka 
I. hadteste, Damjanich János 8. és Vécsey Károly 6. hadosztálya Szolnok környékén ál
lomásozott. A Görgei főparancsnoksága alá rendelt sereg Kossuth rendelete szerint csak 
az I., II. és VII. hadtest „más hadsereghez nem csatolandó részeiből" állt. Mészáros Lá
zár hadügyminiszter is úgy vélte, hogy a fővezéri poszt végleges betöltésére csak az után 
kerülhet sor, hogy Kossuth a képviselőház előtt beszámol a Tiszafüreden történtekről, s 
kieszközli egy új fővezér jelöltetését. Mészáros állítólag közölte Görgeivel, hogy a főve
zérséget Vetter Antal altábornagy veszi át, Kossuth viszont azt tudatta volna a tábornok
kal, hogy Vetter fővezéri kineveztetése „még bizonytalan, sőt, tulajdonképpen nem is na
gyon valószínű". Nem sokkal ezután Vetter jelent meg Görgeinél, hogy közölje vele, 
egyelőre nem veheti át a fővezéri teendőket, mert hadműveleti irodájának személyzete 
Debrecenben maradt, ezért Görgei tegye meg az előkészületeket az új haditerv végre
hajtására. Vetter visszaemlékezései szerint Kossuth elutazásuk előtt bejelentette az ösz-
szegyűlt tábornokoknak és tiszteknek, hogy javasolni fogja az országgyűlésnek Vetter 
fővezéri kinevezését. Görgei ekkor megkérdezte Vettert, miért nem veszi át most a főve
zérséget, mire Vetter azt válaszolta, hogy mivel az ő kinevezése még nem végleges, még 
nem állt módjában megszerveznie főhadiszállását.30 

Március 5-én Szolnoknál Damjanich János 8. és Vécsey Károly 6. hadosztálya fényes 
győzelmet aratott a várost megszállva tartó es. kir. dandár fölött. A győzelmet követően 
azonban a két tábornok összekapott. Damjanich rosszallta, hogy Vécsey késve avatko
zott be az ütközetbe, Vécsey pedig amiatt neheztelt Damjanichra, mert az, bár rangban 
fiatalabb tábornok volt nála, előbb küldött hivatalos jelentést az ütközetről az OHB-nak. 

A győzelem híre cselekvésre sarkallta a tiszafüredi események nagy vesztesét, 
Dembinski altábornagyot. Futárt küldött Kossuthhoz, s arra hivatkozva, hogy a győze
lem az ő diszpozíciói alapján vívatott ki, követelte, „hadműveletei kellős közepén" adja
nak neki elégtételt, s kapja meg a Damjanich, Vécsey, Klapka és Répásy csapatai, illetve 
Görgei két hadosztálya fölött a főparancsnokságot, hogy azokkal Pest felé operálhasson. 
Emellett kapja meg a tisztek kinevezésének és elmozdításának feltétlen jogát. Kossuth 
felháborodott a komolytalan kívánságon, mondván: „a kormány magamagát gyalázná 
meg, ha tegnapi hivatalos eljárását ekkint egy nyomorú kelepce színében tüntetné ki, 
mellyel a bajból pillanatnyilag ki akart volna búvni." Hozzátette, Dembinski érdemtelenül 

Vetter Antal emlékiratai 44. f.; Beniczky Lajos, 1924. 292-294. o. 
30 A Tiszafüreden történtekre 1. Borús József, 1975. 303-323. o.; Hermann Róbert, 2000. 49-87. o. Mészá

ros, Kossuth és Vetter bejelentésére 1. Görgey Artúr I. 417. és 424-425. o.; Vetter Antal emlékiratai 44. f. 
Görgei hatáskörére 1.: KLOM XIV. 591-592. o. Kossuth utóbb a polgárháború elkerülésének szándékával ma
gyarázta döntését. KLII. 105. o. (1859.); Kossuth Lajos iratai. (S. a. r. Heljy Ignác) Budapest, 1904. X. k. 164-
165. o. (1884.); Mészáros Lázár II. 88. o. 
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tulajdonítja magának a szolnoki sikert, hiszen diszpozíciójában csak arra utasította Damja-
nichot, hogy „demonstráljon Szolnok felé, de ütközetbe ne igen ereszkedjék veszélyesen, 
vagy pedig küldje neki (Dembiňskinek) minden kavalleriáját [lovasságát]". Damjanich 
azonban nem demonstrált, hanem bevette Szolnokot, s most Dembiňski követeli a fővezér
séget. „Ugyan, szólj az öreggel - írta Kossuth Szemerének - , s fogasd fel vele, hogy minő 
kompromisszióba akarja a kormányt keverni! - s hogy én bizón a kormány morális tekin
tetével [tekintélyével] így játszani soha sem fogok."31 

Egy tehetséges fővezér - Vetter Antal 

A „lázadó" Görgei fővezéri megbízatása nem volt ínyére Dembiňski jeles támogató
jának, Mészáros Lázár hadügyminiszternek sem, s kapóra jött számára a Vécsey és Dam
janich közötti viszály is. Ezért alig hogy Kossuth visszatért a táborból, kijelentette: „már 
most minden seregeknek - Komáromot, Péterváradot, Szegedet, Aradot sat. is befoglalva 
- fővezérletét egy fővezérre kell bízni", s erre most Vetter is magától ajánlkozott. „Alig 
tudtam mit felelni" - írta Kossuth Szemerének, mert Mészáros azzal is érvelt, hogy Vé
csey és Damjanich közül a rangban idősebb Vécsey kevésbé alkalmas a szolnoki sereg 
vezérletére, mint Damjanich. Végül azt válaszolta Mészárosnak és Vetternek, hogy előző 
nap Tiszafüreden a katonai fegyelemnek is „elég lett volna téve", ha Vetter átveszi a fő
vezérséget, de így addig nem hajlandó intézkedni, amíg meg nem látja, hogy az ország
gyűlés másnapi ülése miként határoz tiszafüredi döntéseivel kapcsolatban.32 

A képviselőház március 7-én délelőtt 9 órakor tartotta zárt ülését, melyen Kossuth 
beszámolt a Tiszafüreden történtekről, Görgei fővezéri kinevezéséről, de hozzátette, „a 
tiszai sergek addig, míg a körülmények meg nem változnak, egy fővezérlet alatt nem 
lesznek". Szintén beszámolt Dembiňski képtelen kívánságáról; ti. hogy a szolnoki győ
zelem után követelte a fővezérség átadását.33 

Március 8-án délután 5 órára Kossuth ismét összehívta a képviselőház zárt ülését, 
melyen arra hivatkozva, hogy a szolnoki győzelmet ki kell használni, s ahhoz „a seregek 
összemunkálása s egy irány szerinti mozdulatuk szükséges," bejelentette: a kormány, 
„meglatolván minden lehetőséget," Vetter altábornagy fővezéri kinevezését javasolja. 
„Vetter előre fog menni, ez lesz hadipolitikája" - mondta. Közölte, hogy az engedelmes
ség biztosítása érdekében maga is a táborba fog utazni. Amikor pedig Pálffy János, a 
képviselőház alelnöke megkérdezte, „vajon Vetter kineveztetése nem fogja-e a seregben 
megújítani a bajt", Kossuth kijelentette, „agyonlöveti a szót fogadni nem akarót." A 
döntés mellett felszólalt Perczel Mór tábornok, képviselő is, aki „a szerencsétlen hadjá
rást Görgeinek látszott tulajdonítani." A döntés nem váltott ki túlzott lelkesedést a képvi
selők között. Hunfalvy Pál naplója szerint „sokan ezen rendelkezésben nem láttak egye
bet, mint megmásítását annak, mit előbb tett volna a kormány: mintha Görgeitől féltené 

KLÖM XIV. 594-595. o. Dembiňski említett utasításait Damjanichhoz 1. MOL Katonai ir. 1. csomó. 
Damjanich János iratai. (1849. febr. 19.); MOL OHB 1849:4237. (1849. febr. 26.) 

32 KLÖM XIV. 594-595. o. 
33 Hunfalvy Pál 215-219. o.; Oláh György: Békésvármegye 1848-1849. Gyula, 1892. II. k. 228-229. o.; 

Jároli József (szerk.:) Dokumentumok az 1848-49-i forradalom és szabadságharc Békés megyei történetéhez. 
Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 16. Gyula, 1995. 388-389. o.; Beksics Gusztáv 109. o. 
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hatalmát, befolyását Kossuth." Kemény Zsigmond haditörvényszéki védőirata szerint 
„még a flamingók [radikálisok] is lesütötték fejőket." Horváth Mihály szerint Kossuth 
szavai „nem nagy visszhangra találtak a képviselők testületében. Egy rész helyeselte 
ugyan a kormány választását; de a helyeslés hangjából is kitűnni látszék, hogy nem azért 
helyeslik azt, mivel bizodalmuk van Vetter személyében, hanem egyedül azért, mivel a 
nagy többség bizodalmát bíró kormányelnök őt választá."34 

Kossuth tehát a nemzet nevében még aznap kiáltványt intézett a hadsereghez, s kö
zölte, hogy az erdélyi hadsereg kivételével Vettert nevezte ki „Magyarország minden 
hadseregei", tehát az I., II., III., IV. (bácskai vagy szegedi), V. (aradi ostromsereg) és 
VII. hadtest fővezérévé. Görgei megmaradt a II. és VII. hadtest főparancsnokának, 
Damjanich pedig a Szolnokon lévő I. hadtest, továbbá a 6. és 8. hadosztályból egyesített 
III. hadtest együttes főparancsnokságát kapta. Vetter rangban csaknem egyidős volt Gör-
geivel, ezért kineveztetése megkövetelte előléptetését. Kossuth tehát a fővezéri megbí
zatással együtt altábornaggyá is kinevezte. A kinevezés külön érdekessége, hogy Kos
suth a képviselőház előtt március 9-én azzal indokolta az előléptetést, hogy Vetter „a 
legöregebb tábornok az aktivitásban lévők között."35 

Mi magyarázta e döntést? A dolog azért is érdekes, mert Kossuth a képviselőház 7-i 
zárt ülésén még egy szót sem szólt Vetter fővezéri kineveztetésének tervéről, sőt, azt 
mondta, hogy a viszonyok változtáig nem nevez ki fővezért. Másnapra viszont beleegye
zett Vetter fővezéri megbízatásába. Az okokat Vukovics Sebő visszaemlékezései vilá
gítják meg. Eszerint amikor március 8-án megjelent a Honvédelmi Bizottmány ülésén, 
Kossuth kijelentette: Görgei csak „azon sereg felett nyeré el a vezérséget, mely közvet
lenül alatta és illetőleg Dembiňski alatt volt," de a tényleges fővezérséget csak utóbb 
fogják betölteni. Magyarázatként hozzátette: „Én az összes magyar seregek parancsnok
ságát Görgei kezébe nem adom soha." Az ülésen jelen volt Kossuth, Nyáry Pál, Mada
rász László, Mészáros Lázár, Esterházy Mihály és Vukovics Sebő. A vita a kinevezendő 
fővezér személyéről folyt. Nyáry Pál Görgeit akarta, Madarász László, a radikálisok ve
zéralakja viszont kijelentette: „Nekem Vetter iránt éppen semmi bizodalmam nincs, de in
kább akarom őtet is, mint Görgeit, mert nekem katonadiktatúra [sic!] nem kell." Kossuth 
felajánlotta a fővezérséget Mészárosnak is, de az a következőkkel hárította el a felkérést: 
„Én nem kínálom magamat, mert az én kezem szerencsétlen, mihez nyúlok, az elvész". 

Vetter ellen a legfőbb kifogás az volt, hogy januárban nem fogadta el a felkínált fő
vezérséget. Kossuth e vádat azzal oszlatta el, hogy Vetter saját bevallása szerint január
ban nem bízott a győzelem lehetőségében, márpedig a fővezér „első tulajdonának kell 
lenni, hogy ügyének diadalában higgyen." Most azonban kész a fővezérség elvállalására, 
„mert a körülmények a győzelmet lehetőnek mutatják." Kossuth hozzátette, Vetternek 
komoly érdeme van e kedvezőbb körülmények kialakulásában. Mellékesen azt is megje
gyezte, hogy esetleg neki magának s Mészárosnak kellene a hadsereghez mennie, „e vé
lemény azonban semmi rokonszenvre nem talált." 

Vukovics azt javasolta, hogy Mészáros legyen a fővezér, Vetter pedig a vezérkari fő
nök. A vita vége az lett, hogy a többség Vetterre szavazott. Mészáros - akinek megtet-

34 Hunfalvy Pál 219-220. o.; Beksics Gusztáv 109-110. o.; Horváth Mihály II. 275-276. o.; KLÖM XIV. 
615.0. 

35 KLÖM XIV. 609-622. o. 
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szett Vukovics ötlete - emiatt hangosan elégedetlenkedett is, noha korábban maga pár
tolta a leghevesebben Vetter fővezérségének ötletét.36 

A döntést befolyásolhatta Szemere Bertalan teljhatalmú országos biztos március 7-én 
Tiszafüredről írott, rejtélyeskedö levele is, melyben Görgei hadmozdulatait bírálta, s így 
jellemezte őt: „Magyarország jeles hadügyminisztert nyer benne, nagy vezér soha nem 
lesz, ha győz is." Vetter fővezérségéről úgy vélte, „ha meg kell lenni, legyen meg, de ha 
minden ürügy nélkül tétetik, azt fogják hinni, ez Görgei letétele." „De ha tiszta jellemé
ben bízol, ám legyen. De merjen parancsolni, és merjünk mind. Van esze? Van szeren
cséje?"37 Szintén Görgei kinevezése ellen szólt Töltényi Miklósnak, az Országos Rend
őri Hivatal kiküldött ügynökének március 7-én Tiszafüredről Kossuthhoz intézett je
lentése, amelyben Szemerénél sokkal élesebben kritizálta Görgei ténykedését, s azt állí
totta, hogy a tábornok „elnemzetietlenítette a hadsereget, felmondta a Honvédelmi Bi
zottmánynak az engedelmességet, katonai despotiai célját, szándokát ezáltal világosan 
kitüntette," s ezért nem érdemli meg Kossuth bizalmát.38 

Vetter tehát mindenki számára elfogadható személy volt, akit maga a hadügyminisz
ter is erőteljesen támogatott. Mészáros Lázár emlékiratai szerint ő maga azért nem adta 
elő „vastagabb színben" a tiszafüredi eseményeket az országgyűlés előtt, „mivel a főelv-
ben, ti. a fővezér kinevezésében engedett a kormányfő." Ehhez járult még egy szempont. 
Kossuth a Szegeden és környékén állomásozó IV. hadtest parancsnokságát Perczel Mór 
vezérőrnagyra akarta bízni. Vetter, mint fővezér személye Perczel számára is elfogad
ható volt; ezért szólalt fel ő maga is a képviselőház március 8-i ülésén a kinevezés mel
lett. Görgei fővezérsége viszont Perczel számára tökéletesen elképzelhetetlen volt, hi
szen 1848 októbere óta kimondottan rossz viszonyban voltak. Madarász László Görgei 
elleni nyilatkozata is azt jelezte, hogy a köznemesi radikálisok nem tudják elfogadni 
Görgei fővezérséget. Öccse, József az általa szerkesztett Debreczeni Lapok aznap meg
jelent számának vezércikkében követelt erélyes fellépést a Dembiňskit megbuktató tisz
tikar ellen, s a katonai diktatúrával rémisztgette a közönséget.39 

Volt még egy jelölt, aki maga nem is tudott saját jelöltségéről. Dembiňski ugyanis, 
miután Damjanich és Vécsey szolnoki győzelmére hivatkozva hiába próbálta visszasze
rezni a fővezérséget, azt javasolta Kossuthnak, hogy léptesse elő altábornaggyá Damja-
nichot, s ő kész mellette elvállalni a vezérkari főnökséget. Ez nem jelentett volna mást, 
mint Dembiňski tényleges fővezérséget. Ezt követően Mészáros hadügyminiszter meg
próbálta rávenni Dembiňskit, hogy vállalja el a vezérkari főnökséget Vetter mellett. 
Dembiňski azonban visszautasította ezt a felkérést, mondván, hogy olyan kiváló katona, 
mint Vetter mellett nem lenne helyes, ha ő töltené be a vezérkari főnökséget. A felkérés
sel Kiss Ernő altábornagy is felkereste Dembiňskit, de az őt is elutasította.40 

Vukovics Sebő 8-11. o. Vukovics visszaemlékezésében egy-egy nappal későbbre datálja az eseményeket. 
37 Szemere Bertalan 410-412. o. 
38 MOL OHB 1848:3007., közli Steier Lajos, é. n. 118-121. o. és Deák Imre 322-323. o. 

Mészáros Lázár 1867. II. 146. o.; Hunfalvy Pál 220. o. Madarász József cikkét újraközli Takács Ferenc: 
Két flamingó. Budapest, 1982. 129-133. o. 

40 L. erre Dembiňski 1849. március 15-24-én kelt igazoló iratát. MOL Dembiňski-ir. 2. kötet. No. 30. V. ö. Mészáros 
Lázár II. 93. o. Damjanich jelöltségét említi Kossuth mára 9-én Klapkához intézett levele is, közli KLÓM XIV. 619-621. 
o.; Klapka György, 1986. 11 l-l 14. o. - Beniczky Lajos, 1924. 292. o. szerint Kossuth már március 4-én, Tiszafüredre ér
kezése előtt azt mondta, hogy szivesebben bízná a fövezérséget Damjanichra vagy Kmety Györgyre, mint Görgeire. 
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Vetter Antal 

Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével. 
Képek, nyomtatványok, iratok. 

Budapest, 1973. 
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Hátra volt még egy dolog, ami nem ígérkezett könnyű feladatnak: be kellett adni a 
keserű pirulát az érintetteknek. Görgei március 9-én jelent meg Debrecenben a haditer
vek egyeztetése végett, Kossuth akkor kérdezte meg tőle: mit követel a hadsereg leendő 
főparancsnokától. „Legyen katona és legyen magyar, egyébként akár rangban idősebb 
akár fiatalabb nálam, az nem érdekel" - felelte Görgei. Kossuth ezután bejelentette, hogy 
már aláírta Vetter kinevezését, s Görgei véleményét kérdezte róla. Görgei elmondta, 
Vettert kevéssé ismeri, „de akik őt ismerik, azt állítják róla, hogy tanult és vitéz katona," 
ő maga pedig becsületes embernek tartja.41 

A hangulat javítását szolgálta az OHB március 8-i határozata a Magyar Katonai Ér
demrend II. osztályának adományozásáról. Az érdemrendet szintén március 9-én osztot
ták ki. Az adományozás hangulatjavító jellegét mutatta a kitüntetettek névsora. Meg
kapta a kitüntetést Vetter, Kiss Ernő, Bem, Görgei, Damjanich, Guyon és Perczel. A 
Mészáros Lázár hadügyminiszter által március 3-án felterjesztett névsorban nem szere
pelt Guyon és Perczel. Guyon a schwechati csata kezdetén, Manns wörthnél végrehajtott 
sikeres rohamáért, a nagyszombati vesztes és a branyiszkói győztes ütközetben tanúsított 
vitézségéért kapta meg a kitüntetést. Az igazi ok azonban valószínűleg az volt, hogy 
Görgei március 7-én feloszlatta Guyon hadosztályát, s az ezredest e kitüntetéssel akarták 
ideiglenesen vigasztalni az őt ért méltánytalanságért. Emellett akkor Kossuth már elhatá
rozta, hogy Guyont bízza meg a komáromi vár parancsnokságával. 

Perczel az ozorai diadalért és az 1848. november 8-i friedaui győzelemért kapta meg 
a kitüntetést; az indoklásból a dátumban jóval közelebb eső, január 22-i szolnoki és 24-i 
ceglédi győzelem kimaradt. Az ok azonban valószínűleg az volt, hogy Görgei is meg
kapta az érdemrendet, s az önálló vezérlettel felruházott Perczeit sem lehetett megsérteni 
azzal, hogy őt kihagyják az érdemrendosztás első köréből. 

Görgei a téli felvidéki hadjáratáért - Mészáros rosszmájú megjegyzése szerint „szép 
hátrálásáért" - kapta meg az érdemrendet. Kiss Ernő a bánsági harcokban tanúsított „ve
zéri tehetségei, bajnoki vitézsége, és ernyedetlen hazafiúsága" által szerzett érdemeiért, 
Vetter a szeptember 2-i perlaszi győzelemért jutalmul nyerte el a kitüntetést. Kissnél 
azonban az igazi ok a januári leváltásáért történt kárpótlás lehetett, Vetter kitüntetése pe
dig egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy tekintélyt adjon a frissen kinevezett fővezér 
személyének. Bem kitüntetésének indoklásában az erdélyi hadjárat, Damjanichéban dél
vidéki győzelmei és Szolnok bevétele szerepelt. A kitüntetéseket Kossuth személyesen 
tűzte fel március 9-én Vetter, Görgei és Perczel mellére, majd ezt követően Mészáros 
adta át a kitüntetésről szóló okleveleket, illetve Vetter és Perczel kinevezési oklevelét.42 

Görgey Artúrl 433. o. 
42 KLÖM XIV. 607., 615-616., 625-626. o.; Mészáros Lázár II. 195-196. o. (tévesen azt állítja, hogy 

Guyon is jelen volt az ünnepségen); Hunfalvy Pál 221-222. o.; Vukovics Sebő 11-12. és 33. o. (Ebből derül ki, 
hogy Guyon csak az érdemrend kiosztása után érkezett Debrecenbe); Beksics Gusztáv 111-112. o.; Görgey 
Artúr II. 433-434. o.; Jókai Mór: Cikkek és beszédek. (1849. február 9 - 1849. július 6). (Összeáll, és s. a. r. 
Szekeres László) III. k. Budapest, 1980. 104-105. o. (1849.); Jókai Mór: Emléksorok. In: Elbeszélések (1850). 
(S. a. r. Győrffy Miklós) Budapest, 1989. 2/B. 225-230. o. (1850.); Jókai Mór: Cikkek és beszédek. VI. kötet. 
(1861. január 7 - 1865. június 24). (Vál. és s. a. r. Láng Józsefé?, Rigó László, a jegyzeteket írta Kerényi Fe
renc) Budapest, 1975. 9-14. o. (1861.) Ez utóbbi helyen Jókai tévesen azt állítja, hogy Klapka és Mészáros is 
megkapta az érdemrendet, illetve, hogy Guyon és Kiss Ernő személyesen vette azt át; noha az elsőhöz fűzött 
jegyzetben maga is megemlíti, hogy Kiss nem voltjelen a kitüntetés alkalmával. Szintén elég valószínűtlen el
beszélést közöl - Görgeire hivatkozva - Görgey István II. 9. o. Vetter Antal emlékiratai 47. f. pontosan számol 
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Vetter személyével egyetlen, ám annál fontosabb probléma jelentkezett: nem volt 
népszerű a hadsereg körében. Görgei 1848-1849 fordulóján tanúsított bizonytalankodása 
miatt volt róla rossz véleménnyel, s e véleményének Klapkához, Szemeréhez, Kossuth
hoz és Damjanichhoz írott leveleiben is hangot adott. Damjanichnak volt már Vetterrel 
egy összetűzése 1848 november elején, a strázsai szerb tábor bevétele után, amikor az 
megrótta őt egyes alakulatai túlzott kíméletlensége miatt. Klapkának és Aulichnak, tu
domásunk szerint, nem volt ilyen kifogása Vetter ellen. A táborból Debrecenbe érkezett 
Asbóth Sándor őrnagy viszont egyenesen úgy nyilatkozott Hunfalvy Pál képviselő előtt, 
hogy „Vetter áruló lesz, tudja azt a sereg, tudja különösen Steinről, kit már Vetter a ko
máromi várnak parancsolójává nevezett ki. A hazának elárulása ezentúl rendszeresen fog 
menni." (Stein Miksa alezredes volt ekkor Mészáros Lázár hadügyminiszter segédtisztje 
és a hadügyminisztérium vezérkari osztályának tényleges irányítója.) A hírről értesülve 
Damjanich is kitört a kinevezés és Vetter személye ellen, de amikor arról értesült, hogy 
megkapta Vécsey volt hadosztályának parancsnokságát, és a III. mellett az I. hadtest feletti 
rendelkezés jogát is, lecsillapodott.43 

Vetter beköszöntője sem volt szerencsés. Amikor március 14-én Törökszentmiklóson 
átvette a fővezérséget, magához hívatta a hadtestek parancsnokait és a törzstiszteket, és 
kijelentette, hogy csak akkor hajlandó vinni a fővezérséget, ha minden parancsai „enge
delmességgel találkoznak," s ezért „semmi ellentmondást és engedetlenséget" nem fog 
tűrni. A tiszteknek nem tetszett a kemény fellépés, s Damjanich „szokása szerint kiáltá, 
hogy kövessen el Vetter csak egy hibát, ő azonnal főbe löveti." Kossuth nem érzékelte a 
rossz hangulatot, mert feleségének küldött levelében azt írta, „Vetter megjött, az egyet
értés jó, a lelkesedés nagy." Tény, hogy a csapatparancsnokok a morgolódás ellenére en
gedelmeskedtek Vetternek, noha a Damjanich és a fővezér közötti feszültség egyre érzé
kelhetőbb volt. Vetter azonban Görgei miatt aggódott, s kijelentette, hogy „ha Görgei 
engedelmeskedni nem fog, ő azonnal a vezényletet leteszi."44 

Kossuth az ezt követő három és fél hetet csaknem végig a táborban töltötte. Ott volt 
akkor is, amikor az újabb magyar ellentámadási kísérlet, amelyet Nagykőrös térségében 
maga fővezér vezetett, a téves felderítési adatok miatt visszavonulással végződött. A ku
darc után Vetter északi irányba csoportosította át csapatait, s Tiszafüredre tette át főhadi
szállását. A visszavonulás során azonban már érzékelni lehetett a fővezér iránti bizal
matlanságot, így Kossuth, aki Görgeihez írott leveleiben védte Vetter intézkedéseit, 
március 23-án Csány László erdélyi országos biztoshoz írott levelében már a szívélyes 

be a történtekről, s megjegyzi, hogy ennek az érdemrendosztásnak nagyobb hadi sikerek után kellett volna tör
ténnie. A vonatkozó források legutóbbi áttekintését 1. Makai Ágnes: „Hű vitézségért." Az 1848-1849-es ma
gyar szabadságharc kitüntetett hőseinek emlékére. História Militaris 2. Budapest, 2001. 40-42. o. 

Görgey véleményére 1. leveleit, magyar fordításban közli őket Görgey István II. 37-39., 43-47.0.; Klapka 
György, 1986. 110-111. o; Szemere Bertalan 199-200. o.; Hermann Róbert, 2001. 262-263., 266-268. o. -
Damjanich és Vetter viszonyára 1. Vendrei (Aschermann) Ferenc: Damjanich János. In: Varga Ottó (szerk.): 
Aradi vértanúk albuma. 5. kiadás. Budapest, é. n. 93-96. o.; Klapka György, 1851., 291. o., 1986. 114. o. 
Asbóth Sándor megjegyzése: Hunfalvy Pál 222. o. Vetter népszerűtlenségéről és kinevezésének kedvezőtlen 
visszhangjáról beszámol több visszaemlékezés is, így Leiningen-Westerburg Károly 104-105. o.; Vukovics Se
bő 12-13. o.; Horváth Mihály II. 355-356. o.; Mészáros Lázár II. 147-148. o.; Jósika Miklós: Egy magyar csa
lád a forradalom alatt. 3. kiadás. Budapest, 1897. III. 60. o. 

Vtíkovics Sebő 15-16. o.; KLÖM XIV. 653. o.; Leiningen-Westerburg Károly I. 105. o.; Klapka György, 
1986. 116. o.; Józef Wysocki 48. o. 
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egyetértés hiányával magyarázta a sikertelenséget; „vak engedelmességet tudok eszkö
zölni, de szíves egyetértést nem."45 

Tiszafüreden egy egyszerű szervezési intézkedés miatt tört ki az újabb válság. Vetter 
ugyanis március 25-én elrendelte a hadsereg átszervezését. Ennek során megszüntette a 
Damjanich vezette közép-tiszai hadsereget, azaz Klapka I. hadteste immáron közvetlenül 
csak a fővezér alárendeltségébe tartozott, Damjanichéba már nem.46 Az intézkedés tökéle
tesen indokolt volt, de Damjanich érzékenységét mélyen sértette. Március 26-án keményen 
összeszólalkozott Vetterrel. Kossuth szerint, aki 26-án érkezett a főhadiszállásra, a feszült
ség „oly ingerült fokra hágott, hogy ha ma reggel ide nem jövök, az Isten tudja, mi törté
nik." Vettert a cibakházai kudarc amúgy is megviselte, ehhez járult Damjanich kíméletlen 
fellépése, aki nemcsak tagadta a fővezér érdemeit, hanem „magányos körökben mind ő, 
mind Vetternek többi ellenségei, kik Görgeit óhajtották a sereg élén látni, gyalázták." Kos
suth ugyan kiegyenlítette a viszálykodást, de úgy vélte, „ugyancsak itt kell lennem."47 

Március 27-én Görgei is megjelent Tiszafüreden a haditervek megbeszélése végett. 
Visszafelé menet Poroszlón találkozott Damjanichcsal, aki leplezetlen elismeréssel „hó
dolt" Görgei „felsőségének." Leiningen-Westerburg Károlynak egyenesen úgy nyilatko
zott: „Ez aztán az ember, ez majd engedelmességre tanítja a dacosokat. Vigye el az ör
dög Vettert, aki semmihez sem ért, és a magunkféle emberrel úgy beszél, mintha semmi 
érdemünk sem volna" - mondta Leiningen-Westerburg Károlynak. Vukovics Sebőnek is 
az volt a benyomása, hogy Damjanich akkor már tökéletesen Görgei pártján állott, 
„Klapka és Aulich régen voltak emberei."48 Vetter március 27-én még maga intézkedett, 
de másnap ágynak esett.49 Ismét fel kellett tenni a kérdést: Ki legyen a fővezér? 

Egy önjelölt fővezér - Kossuth Lajos 

Ebben a helyzetben Kossuth attól tartott, hogy bárkit is nevez ki fővezérré, azt a töb
biek lehetetlenné fogják tenni. Ezért fogamzott meg benne saját fővezérségének ötlete. 
Ez nem volt egészen új gondolat. Kossuth már a cibakházi sikertelen támadási kísérlet 
után megírta Csánynak: „Végtére, ha megbosszankodom, azt mondom: én magam leszek 
a fővezér - csak egy kicsit okosabb ember volnék." Vetter megbetegedése után Klapkának 

45 KLÖM XIV. 692-694., 700-703., 708-711. o. 
46 HL 1848-49. 18/332., kivonatosan közli Johann Nobili 416-420. o. 

KLÖM XrV. 729.; Vukovics Sebő 35-36. o.; Leiningen-Westerburg Károly 110. o. Vukovics szerint Görgei 
maga is jelen volt a jelenetnél, ez azonban tévedés, mert Leiningen naplójának tanúsága szerint Görgei aznap ér
kezett Poroszlóra Kerecsendről, s csak az éj folyamán ment tovább Tiszafüredre, ahová a hajnali órákban érkezett; 
ezt erősíti meg Kossuth feleségéhez intézett másnapi levele is. KLÖM XIV. 741. o. Vetter Antal emlékiratai 55. f. 
szerint az összetűzés oka az volt, hogy Damjanich letartóztatta Kleinheinz Oszkár vezérkari őrnagyot, mert az nem 
személyesen kézbesítette neki a másnapi diszpozíciót. Vetter jelentést kért Damjanichtól, mire az bepanaszolta őt 
Kossuthnál, s Kossuth békítette ki őket. Az új hadtestbeosztással magyarázta a Vetter és Damjanich közötti fe
szültséget Aulich Lajos vezérőrnagy is, Görgeihez írott mára 25-i levelében. HL 1848-49.18/387. 

48 
Görgey Artúr I. 438-439. o. Görgei szerint Damjanich megvédte Vettert az ellen, mintha ő okozta volna a 

cibakházi hadmüvelet kudarcát. Leiningen-Westerburg Károly II. 126. o.; Vukovics Sebő36. o. 
49 HL 1848-49. 37/37a. (mára 29-i bejegyzés); KLÖM XIV. 753. o. Vetter betegségének tüneteiről beszámol 

Matavovszky törzsorvos 1849. ápr. 2-án kelt jelentése. MOL HM Ált. 1849:8532., s a betegség tényét megerősíti 
maga Vetter is március 31 -én Klapkához, illetve május 8-án a hadügyminisztériumhoz intézett leveleiben. ÖNB 
HSS Series Nova 358. II. 179-180. f. és MOL HM Ált. 1849:13489., illetve Vetter Antal emlékiratai 55. f. 
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Magyar szabadsagharcz története 1848-1849-ben. A magyar nép számára. 
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arról írt, hogy nyilván Vetter betegsége az oka annak, „hogy irodájából diszpozíciók 
adatnak ki, melyek zavart okoznak ott is, hol rend van." Még aznap Klapkának adta át a 
vezérkar ügyeinek ideiglenes vezetését.50 Kossuth azonban azzal a gondolattal foglalko
zott, hogy Klapkával együtt fogja készíteni az intézkedéseket, s ilyen módon maga viszi 
a fővezérletet; ahogy azt feleségéhez írott március 29-i levele is egyértelművé teszi: „a 
derék Klapkával tétetem a gyönyörű diszpozíciókat (Kiemelés tőlem - H. R.)."51 

Az ötlettel azonban csak március 30-án Egerben állt elő nyíltan. A hadtestparancs
nokok jelenlétében megkérdezte Klapkától, „gondolja-e, hogy a csatatéren, hol tanács
kozásra nincs idő, adhatják elő magokat oly katonai rutint (mondom: rutint) feltételező 
rögtönös rendelkezések szükségei, melyek lehetetlenné teszik, hogy avatatlanságom 
mellett magam vihessem a fővezérletet?" Klapka igennel felelt, s Kossuth számára ezzel 
egyértelművé vált: ki kell neveznie az újabb fővezért. Klapkának magának is kellemetlen 
volt a fővezér nélküli vezérkari főnökség, mert „az öregebb vezérek nem szívesen vették 
a parancsot az ő neve alatt."52 

Az ideiglenes fővezér — Görgei Artúr 

Kossuthnak tehát rá kellett jönnie: a fővezérlet ellátásához olyan katonai helyzetfel
ismerő képesség is kívántatik, amilyennel ő maga nem rendelkezik. Klapka már Vetter 
megbetegedése napján úgy vélte, ha Vetter állapota március 30-ig nem javul, „termé
szetesen Görgei veszi át a főparancsnokságot."53 Damjanich János és az időközben 
Répásy Mihályt felváltó Aulich Lajos is Görgei fővezéri kinevezését támogatták. Kos
suth tehát március 30-án rövid, négyszemközti értekezés után Vetter betegségének idő
tartamára - ideiglenesen - Görgeit bízta meg a fövezérséggel. Egy szemtanúi beszámoló 
szerint Kossuth az ezt követő vacsoránál „szótlan és lehangolt volt, nem szívesen tette 
meg ezt a lépést, de nem volt más választása."54 Úgy tűnik azonban, hogy reménykedett 
Vetter gyors felgyógyulásában. Ezt erősíthette meg benne Vetter másnap, március 31 -én 
Klapkához írott levele, amelyben a fővezér kifejtette elképzeléseit a követendő haditerv
ről, azzal kéréssel, hogy közölje azokat Kossuthtal is.55 S ez a remény lehet a magyará
zata annak is, hogy Görgei ideiglenes fővezéri kinevezését sem március 31-én és április 
1-én és 2-án az OHB-hoz intézett jelentéseiben, sem Bemhez, sem pedig feleségéhez 
írott leveleiben nem tudatta. Először csak április 3-án, a hatvani ütközet utáni napon írt az 

50 KLÖM XIV. 702., 753. o.; Klapka György, 1986. 117. o.; HL 1848-49. 37/37a. (A feldunai hadsereg 
hadműveleti naplója, 1849. márc. 29-i bejegyzés) 

51 KLÖM XrV. 764., 765. o.;VukovicsSebő36. o. 
52 Kossuth Lajos 1880.1. 104. o. (1859. jan. 18.); VukovicsSebő 36-37. o. 
53 

Klapka György, 1986. 117. o. (márc. 28.) Fogalmazványa: MOL Klapka-ir. d. sz. Klapka közlése szerint a 
levél Görgeinek szólt, a fogalmazvány szövege azonban más címzettre utal. Az azonban bizonyos, hogy Klapka 
ugyanaznap hasonló értelemben írt Görgeinek is. MOL Görgey-lt. b/31. fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, utóbb 
VII-ik hadtest (Móga, Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg tábornokok) eredeti igtatókönyve [sic!] No. 712. 

54 A márc. 30-i dátumot egyértelművé teszi a feldunai hadsereg hadműveleti naplója. HL 1848-49. 37/37a. Ezt 
a dátumot írja Leiningen-Westerburg Károly 1979.1. 130. o.; Görgey Artúr 1. 441-442. o. március31-ét ír. Afőve-
zérletátadására 1. még VukovicsSebő37-38. o:,Klapka György, 1851.1. 302. o.; Klapka György, 1986. 118. o. 

55 Vetter március 31-én Klapkához intézett levelét 1. ÖNB HSS Series Nova 358. II. 179-180. f. Ezen a na
pon még egy levelet írt Klapkának, szolgálati kérdésekről. HL 1848-49. 19/334. 
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OHB-nak arról, hogy Görgei „mint legidősb tábornok, a többi hadtestvezérekkel a Iegör-
vendetesb egyetértésben viszi az összes sereg fővezérletét," s feleségének is csak ezen a 
napon számolt be arról, hogy Görgei egészen más ember, mint ahogy Teréz asszony gon
dolta.56 Ezt követő megnyilatkozásaiban pedig egyre lelkesültebb hangon nyilatkozott 
Görgeiről, s fővezérsége említésekor rendre elhagyta az „ideiglenes" jelzőt.57 

A kinevezési rendeletet, pontosabban, az írásos megbízatást nem ismerjük. Görgei 
joggal gondolhatta azt, hogy megbízatása ugyanarra a körre vonatkozik, mint Vettere; 
azaz a fősereget alkotó I., II., III. és VII. hadtesten kívül rendelkezhet a IV. (bácskai) és 
V. (aradi) hadtesttel, illetve a várőrségekkel, köztük a Komárom védőseregét alkotó 
VIII. hadtesttel is. így értelmezte ezt maga Vukovics Sebő országos biztos is.58 Ezzel 
magyarázható, hogy Görgei április elején rendeletet küldött Perczelnek, a IV. hadtest pa
rancsnokának. Perczel a rendeletet „nem csekély botrányára" 1849. április 9-én Csuro-
gon kapta, s az OHB-nak aznap írott jelentésében arra hivatkozva, hogy „énnékem hiva
talosan nem adatott még tudtomra, hogy ő neveztetett légyen fővezérré," a rendeletet fél
retette. Szintén ezen a napon a hadügyminisztériumhoz intézett jelentésében tiltakozott a 
Görgeitől küldött, „adminisztratív tárgyat illető parancsa ellen," s kérte a minisztériumtól 
„[Gorgeit] jövőre ily parancsok elmulasztására utasítani." Kérését azzal indokolta, hogy 
március elején azzal a feltétellel vette át a bácskai hadtest parancsnokságát, „hogy ezen 
sereg a felső-tiszai sereg parancsnokjától tökéletesen független, hadi tekintetben is, kivé
vén azon esetet, ha a működések folytában a táborok egyesülni fognának, adminisztratív 
tekintetben pedig természetesen csak a hadügyminisztériumtól függhet".59 

A fővezéri válság utórezgése a tavaszi hadjárat második felére tehető. Április 18-án 
Vetter jelentette magát Kossuthnál, s közölte, hogy 21-én a táborba utazik „hivatalának 
teljesítésére" - azaz a fővezérlet átvételére. Kossuth ez ellen észrevételeket tett, mire 
Vetter kijelentette: vagy engedje meg Kossuth „hivatalát teljesítenie," vagy tegye le arról 
formálisan is, „mert ő becsületének vél azzal tartozni, hogy nem érezvén magát arra 
méltónak, hogy a benne helyzeti bizalmat eljátszottnak tekintse; ő le nem mond, hanem 

56 Az ápr. 3-i jelentést és levelet közli KLÖM XIV. 800., 808. o. 
57 KLÖM XIV. 819. o. (Csányhoz, ápr. 5.), 838. o. (az OHB-hoz, ápr. 7.), 840. o. (Perczelhez, ápr. 7.), 874. o. 

(ápr. 14., beszéd a képviselőházban) 
Vukovics Sebő 38. 

59 
MOL OHB 1849:5513., 5735. L. még Steier Lajos é. n. 194. o. Perczel állításának azonban ellentmond, 

hogy március 15-én Szegedről Vetternek, mint a magyar hadsereg fővezérének szükségesnek tartotta jelenteni 
a IV. hadtest parancsnokságának átvételét. MOL Katonai ir. 19. csomó, dátum szerint. Vetter fővezéri levele
zőkönyvének és más iratoknak a tanúsága szerint pedig Vetter nemcsak stratégiai, de adminisztratív szempont
ból is rendelkezett Perczel seregével, s Perczel több ízben is küldött jelentést szándékairól és mozdulatairól. 
HL 1848-49. 16/554. Korrespondenzen vom Armee-Oberkommandanten an die unterstehenden Truppen 
Kommandanten. No. 9., 23., 25., 4L, 49., 104., 114., 118.; 18/47. Perczel április 15-én - miután megkapta 
Kossuth április 7-i, Görgeit dicsérő, s őt megbékélésre kapacitáló levelét.- már így írt Kossuthnak: „Görgeinek 
mondd, hogy noha van okom reá magam és a Haza nevében neheztelni, mégis kész lehet legszívesb barátsá
gomra, ha tudósításod szerint teljesíti kötelességét." MOL OHB 1849:5806. Perczel azonban tudomásunk sze
rint először csak május 8-án írt Görgeinek, s a levél eredeti címzését, „a hadi főparancsnokságnak" ebben is 
átjavította „a hadtestparancsnokságnak" formulára. HL 1848-49. 26/297., közli Böhm - Farkas - Csikány 136-
137. o. Május 29-én Gyurgyevóból írott levelében pedig kijelentette: „Ön hadminiszter, de nem az én hadam 
fővezére; ez én vagyok; és nem seregvezér". HL 1848-49. 30/363a. A vonatkozó részletet idézi a miniszterta
nács 1849. jún. 8-i határozata. KLÖM XV. 489-490. o. és Hermann Róbert, 2001. 399-400. o. 
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vagy szolgálni, vagy letétetni kíván." Kossuth az ügyet megírta Görgeinek, és kérte, be
széljen az ügyben Klapkával és Damjanichcsal, aztán tudassa véleményét.60 

Görgei a levelet már Komáromban kapta meg. Vukovics április 23-án jelentette Kos
suthnak, hogy Vetter utazásának híre „a felgerjedtséget újra idézte elő." A leghiggadtab-
ban még Klapka nyilatkozott. Ő maga úgy vélte, ha a hadjárat következő célpontja Pest, 
Görgei addig, s csak addig viselhetné a fővezéri és a hadügyminiszteri hivatalt is. Ma
gánbeszélgetésükben Görgei kijelentette, ha Vetter megérkezik, „meg fogja neki monda
ni, hogy a seregnek iránta bizodalma nincs, és tőle, mint hazafitól azt várja, hogy a 
seregbeni egyetértést zavarni nem fogja." Ha mégis maradni akarna, azt teszi vele, amit 
Dembinskivel tett. Vukovics tanúja volt, amikor Görgei megkérdezte Damjanichot, jó
nak tartaná-e, ha Vetter ismét átvenné a fővezérletet, mire Damjanich, „mint várni lehe
tett, (...) Vetter elleni kitörésekben válaszolt," amihez Görgei is hozzátette a magáét. Ez
zel a kérdés lényegében el volt intézve. Vukovics szerint, ha Vetter valóban megjelent 
volna, „botrányos jelenetnek lett volna tanúja a magyar sereg másodízben." Görgei ma
radásával kapcsolatos véleményét tehát nemcsak Kossuthnak írta meg, de közölte az 
érintettel is.61 

Az ügyet külön kellemetlenné tette, hogy Kossuth április 15-én baráti levélben, majd 
16-án hivatalosan is felajánlotta Görgeinek a hadügyminiszteri tárcát, de azzal a hozzá
adással, hogy a tábornok emellett a fővezérletet is megtartja. A Vetter jelentkezéséről 
szóló levélben sürgette Görgeit a hadügyminisztérium vezetésének mielőbbi átvételére. 
Április 23-án arról értesült, hogy Damjanich kijelentette: ő csak Görgei alatt hajlandó 
szolgálni, tehát Görgei nem veheti át a hadügyminiszterséget. Kossuth ezen azért mér
gelődött, mert a hadügyminiszteri tárca átvétele után nem lett volna akadálya annak, 
hogy Vetter vegye vissza a fővezérséget, hiszen „azt, hogy simpliciter elcsapattassék, bi
zonyosan nem érdemiette, de evvel nem gondolnak, hadd háruljon minden kellemetlen
ség az én nyakamra."62 Mindenesetre Vettert sikerült visszatartania az utazástól. Április 
29-én az ország erődítményeinek felülvizsgálatával bízta meg, május 4-én pedig arról írt 
Görgeinek, hogy Buda bevétele után a fővezérletet „elviheti Bem, elviheti Vetter"; de a 
hadügyminiszterséget csakis ő.63 

Április 27-én arról értesítette Görgeit, hogy Vetter hajlandó lenne átvenni a magyar 
hadsereg - addig nem létezett - főfelügyelői tisztét. A tábornok ennek őszintén örült, 
mondván, hogy Klapka és Nagysándor is valami hasonlóra gondolt. Annál meglepőbb 
lehetett számára, amikor május 6-án egyszer csak rendeletet kapott Vettertől, mint főve
zértől a hadügyminisztérium táborkari (vezérkari) osztályának fejlécével, s a címzésben 
ő mint „ideiglenes fővezér" szerepelt. Az utasítás nem volt különösebben érdekes, né
hány - nagyobbrészt vezérkari - tisztre vonatkozóan tartalmazott rendelkezéseket; ám 

KLÖM XV. 27. Matavovszky törzsorvos ápr. 3-ig volt Vetter mellett Tiszafüreden. MOL HM Ált. 
1849:9999. Vetter április 9-én már jelezte környezetének, hogy „a napokba a táborba szándékozik." L. erre 
Szily István, 65. honvéd zászlóaljbeli százados beadványát a hadügyminisztériumhoz. MOL HM Ált. 
1849:9515. Április 11-én fővezérként javasolta a hadügyminisztériumnak Kiss Ferenc utászkari százados őrna
gyi kinevezését. MOL HM Ált. 1849:10587. 

61 MOLOHB 1849:6354., ismerteti KLÖM XV. 181. o.; Vukovics Sebő'77-78. o. 
62 KLÖM XV. 15., 27., 90. o. 
63 KLÖM XV. 171., 206., 237-238. o.; Görgey Artúr II. 131. o. 
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jelezte, hogy Vetter továbbra is igényt tart a fövezérségre. A rendelet Budára érkeztekor 
Klapka vezérőrnagy már átvette a hadügyminisztérium vezetését, s Kossuth május 7-én 
hivatalosan is bejelentette a nemzetgyűlésnek: Görgei nem csak a hadügyminiszterséget 
veszi át, de megtartja a fővezéri posztot is. Ezzel magyarázható, hogy Vetter május 8-án 
a hadügyminisztériumhoz eljuttatott beadványában kijelentette, mélyen sértve érzi ma
gát, hiszen meggyőződése szerint „a nemzet képviselői, mint törvényes testület által ki
nevezett fővezér egyedül ezek által mozdíttathatik el." Ezért kérte mielőbbi hivatalos 
felmentetését és nyugalmaztatását, egyben hozzátette: a határozatig új hivatalát, mint a 
mérnök- és táborkari [sic!] főfelügyelője" másnap megkezdi. A minisztérium 10-én vá
laszolt, kérte Vettert, tartsa meg új állását, és ne vonja meg karját a haza ügyétől. Vetter 
ezt követően Pestre utazott; Ludvigh János főkormánybiztos jelentése szerint „mostani 
hivatalával és címével egészen boldognak látszik lenni, mint egy osztrák generális." 
Ludvigh egyben javasolta Kossuthnak, hogy immáron formálisan is nevezze ki Görgeit 
fővezérnek, vagy ha már kinevezte, küldje meg az erről szóló oklevelet.64 

Az ügy végleges rendezése csak 1849 június közepén történt meg. Buda ostroma után 
Vetter és Görgei találkozott, s Vetter kijelentette, mivel a hadsereg már hozzászokott ah
hoz, hogy Görgeit tekintse fővezérnek, ő ezt az állást nem szándékozik visszakövetelni, 
de Görgeitől, mint hadügyminisztertől kárpótlást kíván, mégpedig azt, hogy valamilyen, 
rangjának megfelelő állásra nevezzék ki. Görgei június 1-én felajánlotta Vetternek, a 
délvidéki haderők (IV., V. hadtest, péterváradi várőrség, erdélyi hadosztály) fővezérsé
get. Vetter azonban ragaszkodott ahhoz, hogy Kossuth nyilvánosan szolgáltasson neki 
elégtételt. Ez június 14-én történt meg, amikor Kossuth és Görgei nyilatkozatban ismerte 
el Vetter érdemeit.65 

Görgei, mint ideiglenes fővezér, megszolgálta a bizalmat. Az 1849 áprilisi tavaszi 
hadjáratban több csatában és ütközetben megverte az ellenséget, felmentette Komáro
mot, és a nyugati határszélre szorította vissza a es. kir. fősereget. A fővezéri válság tehát 
végül is üdvösen végződött. A politikai vezetés felismerte, hogy a katonai kérdésekben a 
katonákra érdemes hallgatni, mert az az ő szakmájuk. A katonai vezetés pedig a demok
ratikus formák és az alárendeltségi viszonyok tiszteletben tartásával lehetővé tette a po
litikai vezetés számára, hogy rossz döntéseit időben helyesbítse. 

Egy önjelölt fővezér - Klapka György 

Buda ostromának elhatározása után Klapka György vezérőrnagy, az I. hadtest pa
rancsnoka Debrecenbe utazott, hogy a hadügyminiszterré kinevezett Görgeit helyettesít
se a minisztériumban. Az ő feladata volt, hogy kidolgozza a Buda visszavétele utáni 
újabb hadjárat tervét. A május 10-én kidolgozott első haditerv meglehetősen alábecsülte 
a szemben álló erőket. A cs. kir. fősereget összesen legfeljebb 45-51 000 főre, a teljes 
magyarországi cs. kir. sereget 83-93 000 főre tette. Egyáltalán nem számolt a cs. kir. 
csapatok kezén lévő erődítmények helyőrségével, s a nemzetiségi fölkelőkkel sem. 

64 Hermann Róbert, 1994. 975. o.; MOL Görgei-ir. 2. doboz. Vetter, Debrecen, 1849. máj. 3. 2256/B.; HM Ált. 
1849:13489.; KLÖM XV. 229. o.; Katona: Budavár 461-462. o. (Ludvigh János - Kossuth, Buda, 1849. máj. 13.) 

65 Görgey Artúr II. 131-132. o.; V. Waldapfel Eszter IV. 31-32. o.; KLÖM XV. 522-523. o.; Hermann Ró
bert, 2001. 387. o. 
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Georg Klapka, 
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Klapka úgy vélte, az újabb hadjárat sorsa az alsó-tiszai és -dunai hadműveletektől függ, 
tehát meg kell tisztítani a Bácskát és a Bánságot. Ehhez Bem, Perczel és Vécsey csapatai 
hadtestei állnak rendelkezésre, melyek koncentrikus támadást indítanak Pancsova felé, 
majd Temesvárnál és Aradnál ostromlókat hátrahagyva úgy működnek, hogy a bosnyák 
határ felé Törökországgal helyreálljon a közlekedés; ezen kívül Fiumét is visszafoglalják. 

Az erdélyi fővezérség két, egyenként 2 500 főnyi dandárt küld Szatmárnémeti és Arad 
felé; ezáltal az ottani csapatok felválthatók és a fősereghez küldhetők. Két, egyenként 
5 000 főnyi hadosztály Besztercénél és Nagyszebennél áll fel; azok biztosíthatják Erdélyt. 

Dembinski altábornagy északi hadteste egy dandárt küld Liptóba a Galíciából betört 
Benedek- és Vogel-dandárok ellen; serege többi részével a bányavárosokba vonulna, s ott, 
magához vonva a főseregből kikülönített, Görgey Ármin és Horváth János vezette külö
nítményeket, figyeli az ellenség mozdulatait. Egy másik „figyelő csapat" a galíciai határ
szélt őrzi Josef Barco tábornok csapatai ellen Bereg megyében. Ez utóbbit támogatja az er
délyi hadsereg által Szatmárnémeti felé küldött dandár is. Ha Galíciából betörne az el
lenség, Dembinski a Duklai hágón át űzze ki, s a lengyel dandárt (légiót) küldje Galíciába. 

A fősereg mindaddig pozíciójában marad, amíg az aldunai hadműveletekben valami
lyen fordulat nem áll be. Támogatására küldik az egy hónapon belül felállítandó, 12 000 fő
nyi tartalék hadtestet, s az erdélyi hadsereg két hadosztályát. Buda bevétele, vagy ostrom
zár alatt tartása után Győr és Komárom között áll fel, egy figyelő hadtestet pedig Székes
fehérvárra küld, hogy az figyelemmel kísérje a horvátországi utakat és Jellačič hadtestét.66 

A haditerv részben már születése napján érvényét veszítette. Perczel éppen aznap 
foglalta el Pancsovát, s akkor lángoltak fel újra a harcok az erdélyi Érchegységben a ro
mán fölkelők ellen. Május 15. körül pedig megérkezett a hír: várható, hogy az orosz cár 
fegyveres segítséget nyújt a császárnak a magyar szabadságharc leverésére. 

Ez szükségessé tette a haditerv átdolgozását. Az újabb tervezetet a május 20-i minisz
tertanács fogadta el. Az továbbra is passzivitásra kényszerítette volna a magyar fősereget. 
Hadműveleteinek bázisául Komáromot jelölte ki, nem egyszerű erősségként, hanem elsán
colt táborként. A haditerv szerint komáromi helyőrségen, a VIII. hadtesten kívül két had
test a Duna jobb partján a határ felé működik, és e - Klapka parancsnoksága alá adandó -
csoportosításhoz tartoznak a budai ostromzár csapatai is. A korábbi I. és II. hadtest Nyitra 
megyében, a Vág vidékén, Aulich Lajos tábornok parancsnoksága alatt ténykedik, tartja az 
összeköttetést Dembinski csapataival, Dembinski 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 álló fősereghez siet; ez eset
ben ő lesz annak fővezére; vagy a nyugati határszél felé. (Ez utóbbi passzus Fiumét je
lentette). Perczel időközben biztosítja a Bácskát és a Bánságot, beveszi Aradot és Te
mesvárt; mindehhez Erdélyből egy dandárnyi segítséget kap. A felállítandó tartalék 
hadtest egyik hadosztálya a Felső-, egy a Közép-Tiszánál áll fel.67 

Eredeti tisztázatok, c.) Józef Bemnek. MOL R 14. Józef Bem iratai. 3. tétel. No. 22., az utóirat Asserman 
írása; d.) Henryk Dembiňskinek. MOL Dembiňski-ir.. 3. kötet. No. 87. Asserman Ferenc és Prágay János dá
tum nélküli másolatai. MOL Katonai ir. 5. csomó. d. sz. A haditerv születéséről - némileg homályosan - ír 
Klapka György, 1850 29-31. o. és Klapka György, 1986. 143. o. 

A május 20-i minisztertanács határozatát közli Mészáros Károly 99-103. o.; KLÖM XV. 363-365. o.; 
Szemelvények II. 225-228. o.; F. Kiss Erzsébet, 1989. 73-76. o. 
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Klapka e határozat alapján készítette el a haditerv végleges, szétküldött változatát, 
melyben némi változtatást eszközölt az addigiakhoz képest, amennyiben a Klapka ve
zette fősereg az I., VII. és VIII., Aulich Nyitra-menti csoportosítása a II. és III. hadtest
ből állt volna. A haditerv szerint az utóbbit növelték volna a beérkező erősítések birtoká
ban fősereggé. Magát a budai zároló erőt - 1 . i. ha a várat nem sikerül bevenni - a továb
biakban csupán Kmety György ezredes önálló hadosztálya alkotta volna.68 A tervet 
Klapka Görgeinek küldött magánlevelében akként értelmezte, hogy a VIII. hadtesten kí
vül a VII. hadtest, valamint a II. hadtest gyalogságának egy része is az ő parancsnoksága 
alá kerülne,69 azaz a főseregből az I., VII. és VIII. hadtest egészére, valamint a II. hadtest 
egy részére is kiterjedt volna parancsnoklási jogköre. Mivel a minisztertanácsi határozat 
szerint a III. hadtest került volna a parancsnoksága alá, a határozat és a haditerv, vala
mint az említett magánlevél alapján Klapka a Kmety-hadosztályon kívül szinte az egész 
főseregre igényt formálhatott volna. 

A haditerv értelmében Bem és Perczel legalább két hónapra való feladatot kapott, 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 lehe
tetlen biztosítani a Bácska és a Bánság egészét, főleg Jellačič levonulása után. A terv a 
fősereget tétlenségre kényszerítette, és visszavonulás esetén nem Komáromot, hanem a 
fővárost, illetve Miskolcot tűzte ki az összpontosítás helyéül. Az orosz beavatkozásra 
csak halvány utalást találunk. Nem csoda, hogy Dembinski elmozdítását kérte, Bem pe
dig kijelentette, hogy mivel sem a Bánság, sem Erdély nincs biztosítva, nem engedel
meskedik a haditervnek, és inkább visszatér Erdélybe. 

Végül nem értett egyet a haditervvel maga Görgei sem. Úgy ítélte, hogy Komáromot 
kell a hadműveletek bázisának tekinteni. Az újabb támadást személyesen kívánta irá
nyítani, s a Duna bal partján vélte célszerűnek megindítani azt. A támadáshoz azonban 
meg akarta várni május 20—21 -i haditervben szereplő, s Kossuth által is megígért 12 000 
embert. A Délvidéken Temesvár bevételét sürgette; Fiúméról egy szót sem ejtett.™ 

Nem tudni, hogy Klapka hitt-e egyáltalán a terv megvalósíthatóságában? A kései 
szemlélőnek óhatatlanul az az érzése támad, a nagy ívű terv egyetlen konkrét célja az 
volt, hogy ha Görgei Buda bevétele után végre átveszi a hadügyminiszteri tárcát, a 
rangidős tábornok nem névleges, hanem tényleges fővezérként irányíthassa a fősereget 
addig, amíg Bem meg nem érkezik. 

Mi volt Kossuth véleménye a tervről? Nyilván tetszett neki, vagy legalábbis elfogad
hatónak tartotta.71 E napokban Perczelhez és Bemhez írott levelei szerint láthatólag azo-

A haditervet német eredetiben közli KLÖM XV. 366. o. Magyar fordítását közli Makray Aladár 69-71. 
o. és Görgey István II. 327-329. o. Az első két mondat kivételével közli Mészáros Károly 108-109. o. 

Klapka - Görgei, Debrecen, 1849. máj. 21. MOL Görgey-lt. b/6. fasc. Magyar fordításban közli Görgey 
István II. 329-330. o. 

L. erre Damjanichhoz intézett, máj. 19—21 -i és Kossuthnak szóló, máj. 29-i levelét; mindkettőt közli 
Katona: Budavár 520-523. és 548-552. o.; csak az utóbbit Hermann Róbert, 2001. 385-388. o. 

Kossuthnak egy 1849. május 20-án a hadsereg- és hadtestparancsnokokhoz intézett körlevelét közli KLÖM 
XV. 367. o. Ez a körlevél azonban nem más, mint a május 20-i minisztertanács 1. pontja, pontosabban annak ki
vonata, amelyet német fordításban közölt Klapka György, 1850. 18-19. o., annak nyomán Pap Dénes: Okmánytár 
Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849. Pest, 1869. II. k. 462. o.; majd magyarra vissza
fordított (eltérő) változatát közölte Mészáros Károly 105-106. o., illetve Klapka György, 1986. 139-140. o. Noha 
Klapka elvileg csupa olyan iratot közölt, amelyek a birtokában voltak, ennek eredetije vagy másolata nincs a 
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nosult vele,72 amiképpen azzal is, hogy Klapka minél nagyobb erőt összpontosítson saját 
parancsnoksága alatt. Sőt, egy június 7-i levele szerint nem csupán a III., VII. és VIII. 
hadtestet, hanem a Kmety-hadosztályt is Klapka parancsnoksága alatt szerette volna lát
ni.73 Ami azonban Klapka számára cél volt, az Kossuth számára csupán eszköz. Klapka 
aligha hihette, hogy Bem megjelenik a főhadszíntéren, s ott fővezér lesz; Kossuth számá
ra pedig a Bem megjelenésébe vetett bizalom tette elsősorban elfogadhatóvá a tervet. 
Klapka azonban nem számolt azzal, hogy Görgei végső soron fontosabbnak tartja a fő
vezérséget a hadügyminiszterségnél, s hogy gondoskodva saját helyettesítéséről, esze 
ágában sem lesz Klapkának átadni sem a névleges, sem a tényleges fővezérséget. 

Egy lehetséges fővezér - JózefBem 

1849. március 11-én JózefBem vezérőrnagy csapatai elfoglalták Nagyszebeni, az er
délyi es. kir. csapatok legfontosabb támaszpontját. Március 16-án Bem levélben közölte 
Kossuthtal, hogy Erdély megtisztítása után felszabaduló csapataival Magyarországra vo
nul, és segítséget nyújt az ország felszabadításához.74 Kossuth március 22-23-án kelt 
válaszában arra kérte Bemet, hogy Szeged elérése után a Duna jobb vagy bal partján vo
nuljon felfelé, s segítse a es. kir. fősereg elleni hadműveleteket,75 aki egy újabb levelében 
megígérte, hogy április 10-én Szegeden lesz. Kossuth ezt nyugtázva, április 1-én, a ma
gyar fősereg ellentámadásának kezdetén kérte Bemet, hogy a Bánság és a Bácska meg
tisztítása után Buda, majd Fiume felszabadítására induljon.76 Április 7-én, az isaszegi 
magyar győzelem után írott levelében közölte a tábornokkal, hogy a pesti ütközetnél 
számít reá.77 „Tábornok úr megadja a döntő csapást" - írta neki április 11-én.78 Ekkor 
már folyt a fősereg Komárom felszabadítására indított hadművelete. „Vagy sikerül ezen 
hadművelet, vagy nem; ha sikerül, akkor Altábornagy úr mindenesetre későn jönne, mert 
akkor a főváros nyolc nap alatt a miénk, és az ellenség többé nem tarthatja magát egész a 
határig, - ha nem sikerül, úgy az Altábornagy úr még akkor is jókor érkezik, ha Önt a 
bánsági hadművelet (...) tizennégy napig feltartóztatná" - írta Bemnek április 12-én.79 

Április 14-én a Wilhelm Hammerstein-Ecquord galíciai főhadparancsnok készülő betö
réséről érkező újabb hírek miatt arra utasította Bemet, hogy a Bánság megtisztítása után 
hadserege egy részével Észak-Magyarországra induljon ez ellen az erő ellen.80 

Klapka-iratok között, ugyanakkor megtalálható köztük a május 20-i minisztertanács 1. pontjának litograf változata, 
amelyet E/16237. szám alatt a hadügyminisztérium valóban megküldött a hadseregparancsnokságoknak. A Gör-
geinek, ill. Dembiňskinek küldött példányt 1. MOL Görgei-ir. 2. doboz.; MOL Dembiňski-ir. 2. kötet. No. 120. 

72 L. erre 1849. május 21-i leveleit Perczelhez és Bemhez, közli őket KLÖM XV. 369-374. o. 
A levelet Klapka emlékiratainak magyar és német kiadása alapján közli KLÖM XV. 483-485. o. Az ere

deti alapján, az utolsó két bekezdés nélkül közli Klapka György, 1986. 147-148. és 558-559. o. A teljes szöve
get közli Hermann Róbert, 1992. 155-157.0. 

74 MOLOHB 1849:7735. Kossuth ezt közleményben is tudatta. KLÖM XIV. 687. o. 
75 KLÖM XIV. 695., 697. o.; Makray Aladár 6-7'., 11. o. 
76 KLÖM XIV. 780-782. o.; Makray Aladár 15-20. o. 
77 KLÖM XIV. 841-842. o. 
78 KLÖM XrV. 862-863. o.; Makray Aladár 23-25. o. 
79 KLÖM XrV. 866-868. o.; Makray Aladár 26-30. o. 
80 KLÖM XIV. 891-892. o. 
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Április 25-én Bem alá rendelte a Bánságban állomásozó V. hadtestet, s jelezte, hogy 
adandó esetben Perczel IV. hadtestére is számíthat.81 Ugyanaznap - a korábbi tervekkel 
ellentétben - már egy bukovinai diverzió tervét vetette fel Bemnek.82 Május 6-án, két 
nappal azután, hogy a fősereg megkezdte Buda ostromát, ismét a Bánság megtisztítására, 
ezen belül Arad és Temesvár elfoglalására szólította fel, s szükségesnek vélte az Erdély
ből kiűzött, és a Bánságba betört Puchner-hadtest megsemmisítését vagy kiűzését, mond
ván, hogy ha az nem történik meg, Jellačič csapatai egyesülhetnek a szerbekkel és 
Puchner csapataival, s a hadszíntér egészen megváltozik. Akkor ugyanis már tudta, hogy 
Pest kiürítése után Jellačič délnek vonult, s valószínűleg át akar kelni a Bácskába. Kos
suth szerint, ha a két erőd magyar kézen van, 4 000 ember elég a Bánság megtartására 
(ebbe beleértette a várőrségeket is!), így 15 000 embert lehetne bevetni a dunántúli had
műveletekben. Ha az megtörténne, képes volna megjelölni a napot, „melyen Ausztria 
sorsa megpecsételtetik és mi Bécsben leszünk."83 Május 10-én - miután szemrehányást 
tett, hogy ígéretével ellentétben késlekedett a kivonulással - felszólította Bemet, hogy 
verje meg Puchnert, 8 000 embert hagyjon hátra Arad és Temesvár zárolására, majd a 
Dunán átkelve vesse magát Jellačič nyakába.84 Május 12-én ismét Puchner, a szerbek és 
Jellačič együttműködésének veszélyeire figyelmeztette. Puchner megveretése esetén 
immár 5-6 000 emberrel is zárolhatónak vélte a Bánság két erődjét, s elegendőnek ítélte 
4 000 ember hátrahagyását a Bácska biztosítására. A többi erővel Bemnek át kellett vol
na kelnie a Dunán, s „akkor bizonyos, hogy a haza meg van mentve."85 

Bem azonban csak április 14-én indult el Erdélyből, közel egy hónappal az után, hogy 
Magyarországra vonulásának ötletét felvetette. Április 20-án egy Galíciából történő cs. 
kir. betörés veszélye miatt Beszterce erősítéséről írt Kossuthnak.86 Csapatai április 17-én 
léptek a Bánság területére, előőrsei 25-én érték el Temesvárt. Bem terve akkor már az 
volt, hogy a Bánság megtisztítása után biztosítja Orsovát, majd Fiume felszabadítására 
indul. A bánsági hadműveletek azonban elhúzódtak, Bem csak május 16-án szorította ki 
Orsovárol a cs. kir. csapatokat, s így semmi esetre sem vehetett részt sem a Pest, sem a 
Komárom alatti döntő csatában, sem Buda ostromában.87 

Kossuth éppen május 21-én értesült Bem újabb győzelméről, s miután gratulált hoz
zá, feltette a kérdést: „...hol kívánják a viszonyok az Ön vitéz karjának jelenlétét legsür
gősebben?" Kossuth szerint arra ott van szükség, „hol gyors, hatalmas mozdulatok és 
erélyes hadműveletek által a leggyorsabb eredmény érendő el." Kossuth a levélhez mel
lékelte a Klapka-féle tervet, s miután úgy vélte, hogy Buda ostroma még eltart egy ideig, 
elképzelhetőnek tartotta azt, hogy Bem tábornok teljesítheti Buda bevételének időpont
jáig a haditervben kapott feladatot.88 

81 KLÖM XV. 114. o.; Makray Aladár 41. o. 
82 KLÖM XV. 109-113. o.; Makray Aladár 42-49. o. 
83 KLÖM XV. 221-223. o.; Makray Aladár 50-53. o. Hasonlóképpen vélekedett aznap Dembiňskinek írott 

levelében is. Közli KLÖM XV. 218. o. 
84 KLÖM XV. 255-258. o.; Makray Aladár 54-60. o. 
85 KLÖM XV. 290-291. o.; Makray Aladár 61-62. o. 

Petőfi fogalmazványa alapján francia eredetiben és magyar fordításban közli Petőfi Sándor levelezése. 
(S. a. r. Kiss József, V. Nyilassy Vilma és H. Törő Györgyi) Petőfi Sándor összes müvei. VII. k. Budapest, 
1964. 536-538., 609-610. o. 

7 Bem bánsági hadjáratára 1. Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben a Délvidéken. 
Budapest, 1901. 175-183. o. és Kovács Endre, 1979. 208-229. o. 

88 KLÖM XV. 372-374. o.; Makray Aladár 63-68. o. 
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Négy nap múlva, május 25-én, Kossuth az oroszok Magyarország elleni előnyomulá-
sáról értesülve tudatta Bemmel, hogy „a haza csak akkor (de akkor bizonyosan) lesz 
megmentve", ha az ő (ti. Kossuth) tervei kivitelében biztosan építhet arra, „hogy minde
gyik hadvezér pontosan és idövesztés nélkül megtartja azon irányt, mely az egész kom
binációjához tartozik." Ezért felszólította Bemet, hogy a „vitéz és dicsteljes vezetésére 
küldött haditervet (...) szokott erélye vei vegye munkálatba." Külön felszólította, hogy ne 
törődjön sem az ismét erősödő erdélyi román felkeléssel, sem a Bukovina felől fenye
gető orosz veszéllyel, „hanem szokott erélyével siessen fölfelé és a Dunán át." Bem erős 
karjának, írta, ott kell lennie, ahol a veszély a legnagyobb. „És ez most sem a Bánság
ban, sem Erdélyben, hanem a Felső-Dunánál van. - Nekünk lehetőleg hamar Bécs előtt 
kell állnunk. De ez egyedül az Ön mozdulataitól függ."89 

Másnap, május 26-án Kossuth levelet kapott Szent-Iványi Károlytól, Erdély teljha
talmú országos biztosától, hogy az oroszok május 30-án a Tömösi-szoroson és Beszter
cénél készülnek betörni Erdélybe.90 Ugyanaznap érkezett meg Bem május 17-én Óorso-
váról írott levele is, amelyben közölte, hogy leteszi a bánsági hadsereg parancsnokságát 
és visszatér Erdélybe. Fájdalommal teszi, írta, mert látja, hogy mily könnyű lett volna, s 
még mindig mennyire az, hogy akár Bécs falai alatt, akár az Adriánál legyenek. Mindezt 
Kossuth és a kormányzat ellentmondó intézkedéseivel, késedelmeskedésével, a szüksé
ges pénz hiányával indokolta.91 Kossuth azonnal válaszolt Bemnek, s közölte, hogy nem 
sokat ad az orosz veszélyről szóló hírekre, még ha valószínű is, hogy a dolog előbb-
utóbb meg fog történni. Ha nem igaz, nem kell törődni vele; ha igaz, akkor „annál in
kább szükséges erőinket gyorsan összpontosítani, s az osztrákokat összezúzni, - ha aza
latt az oroszok előre akarnának is nyomulni az országban." Kossuth feltette, hogy a hír
ről már Bem is értesült, és nyilván segítséget kértek tőle. Tudatta, hogy nem egyezhet 
bele a csapatok Erdélybe történő visszaküldésébe, s ragaszkodik a megállapított hadi
tervhez, azaz hogy Bem a Duna mentén működjék. Úgy vélte, ha Bem elfoglalná Karló
cai és Kamenicet, lehetetlenné tenné a déli es. kir. hadsereg tevékenységét, s aztán meg
kezdhetné a haditerv végrehajtását. Kossuth szerint Erdélyben elegendő erő van ahhoz, 
hogy a hadsereg ott tarthassa magát, ha a vezérek teljesítik kötelességüket, ám éppen ve
zérekben van hiány. Czetz János tábornok, Bem helyettese beteg, Tóth Ágoston ezredest 
pedig Bem távolította el, mert az nem volt hajlandó beavatkozni a székelyek telepítésé
nek ügyébe. Kossuth kérte a tábornokot, hogy küldje vissza Besztercére Tóthot, s mivel 
Bem távollétében, Czetz betegsége idején is kell valakinek vezényelnie az erdélyi hadse
reget, Nagysándor József vezérőrnagy, az I. hadtest parancsnoka ideiglenes Erdélybe 
küldésre gondolt. Bem továbbra is megmaradna az erdélyi hadsereg vezénylő táborno
kának, s ha a Bécs vagy Fiume elleni hadjárattal végzett, ismét átveheti az erdélyi pa
rancsnokságot. A fő feladat azonban az, hogy Bem 16 000 emberrel induljon el fölfelé. 
Miután a levelet befejezte, Kossuth május 21-i és 22-i dátummal két levelet kapott 
Bemtől Mehádiáról, melyekben a tábornok arról írt, hogy Puchner ismét betörni készül a 
Bánságba.92 Kossuth válaszában ismét Bem lelkére kötötte: nem állhat el az összponto-

8 ; KLÖM XV. 389-390. o.; Makray Aladár12-1'4. o. 
Qfl 

Szent-Iványi Károly - Kossuth Lajos, Kolozsvár, 1849. május 24. MOL OHB 1849:7485. Ismerteti 
KLÖM XV. 406. o. 

91 Bem - Kossuth, Óorsova, 1849. máj. 17. MOL OHB 1849:7277. Ismerteti Kovács Endre, 1954.488. o. 
92 Bem - Kossuth, Mehádia, 1849. május 21. és 22. MOL OHB 1849:7460. és 7455. 
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sítási tervtől. „Nekünk Bécs ellen kell mennünk, s ehhez az Ön jövetele 15-16 000 em
berrel elkerülhetetlenül szükséges."93 Ugyanaznap Bem ismét írt Kossuthnak Mehádiáról 
és Kossuth május 21-i levelére válaszolva közölte: továbbra is kénytelen tartani magát ko
rábbi álláspontjához, lemond a bánsági hadsereg parancsnokságáról és visszatér Erdélybe. 
Úgy érzi, írta, hogy sem a szükséges erő, sem a szükséges tehetség nincs meg benne ahhoz, 
hogy a Kossuth által rábízott küldetésnek eleget tehessen. „Hajtsák végre terveit azok, aki
ket Ön alkalmasnak talál. Jobban meg fogják oldani a feladatokat, mint én."94 

A levél két nap múlva, 28-án már Kossuth kezében volt. A kormányzóelnök már ad
dig is célozgatott arra, hogy ha Bem és a többi parancsnokok nem teljesítik utasításait, 
nem tudja ellátni kormányzói feladatát, s kénytelen lesz lemondani. Miután azonban Bem 
leveléből kiderült, hogy a tábornok a bánsági csapatok parancsnokságát ideiglenesen 
Perczelre, majd pedig Czetzre szándékozik bízni, immáron a kormány elé kellett vinnie 
az ügyet. A május 28-án összeült minisztertanács úgy döntött, hogy ragaszkodik a május 
20-i haditervhez, s tekintettel Bem addigi érdemeire, „figyelemteljes és kíméletes" mó
don jár el az ügyben. A kormány megbízta Vukovics Sebő igazságügyminisztert, hogy 
utazzon Bemhez, próbálja meg rávenni szándéka megváltoztatására, s ha az továbbra 
sem volna hajlandó az említett haderő felvezetésére, „annak Dunáni átszállítására, s így a 
felső sereggel közremunkálásra," a kapott teljhatalom birtokában Kiss Pál ezredesnek, 
Pétervárad parancsnokának adja át a kiállított tábornoki kinevezést, s nevezze ki őt a fel
vezetendő haderő parancsnokává. A határozat szerint Bemnek szabadságában áll vissza
térni Erdélybe, hadsereg nélkül, „vagy ha másképp nem akarna, a magyar haza szolgálatát 
végképp elhagyni, mit a kiküldött miniszter úr fog a körülmények s a saját belátása szerint 
meghatározni." A minisztertanács tehát - megunva Bem vonakodását - akár az altábor
nagy végleges elbocsátásába is beleegyezett volna, amennyiben az a május 20-i haditerv 
végrehajtásának feltétele. Mindez azért is lényeges, mert a döntésre Klapka helyettes had
ügyminiszter elutazása után95 és Görgei hadügyminiszter megérkezése előtt került sor.96 

A minisztertanács határozatáról Kossuth levélben is értesítette Bemet, s ismét igyeke
zett őt rávenni álláspontja megváltoztatására. „A megállapított tervtől nem állhatok el, 
azt keresztül kell vinni" - írta.97 Kossuth nyilván abban reménykedett, hogy sikerül rá
vennie a Bemet küldetés elvállalására. Mással ugyanis nemigen magyarázhatjuk azt, 
hogy amikor értesült Czetz János vezérőrnagy, Bem helyettese lovasbaleset következté
ben történt szolgálatképtelenné válásáról, azt a Tóth Ágoston ezredest bízta meg az er
délyi hadsereg ideiglenes vezetésével, akinek éppen Bemmel történt összeütközése miatt 
kellett megválnia a besztercei hadosztály parancsnokságától. Noha valószínű, hogy a 
Czetz balesetéről szóló jelentés előbb érkezett, mint Bem május 26-i levele, a Tóth kine
vezéséről szóló értesítésnek nem csak a fogalmazványa, hanem a tisztázata is elkészült, 

93 KLÖM XV. 401-404. o.; Makray Aladár 15-81. o. 
94 Bem - Kossuth, Freidorf, Temesvár mellett, 1849. máj. 26. MOL OHB 1849:7514. Magyar fordításban 

közli Kovács Endre, 1954. 494-496. o. Ismerteti KLÖM XV. 415. o. 
Klapka május 25-én közölte a hadügyminisztérium osztályigazgatóival, hogy új szolgálati helyére (a 

komáromi várparancsnokság átvételére - H. R.) utazik. MOL HM Ált. 1849:16238. 
A minisztertanács határozatát közli KLÖM XV. 414. o. és F. Kiss Erzsébet, 1989. 76. o. A miniszterta

nácsra 1. még Vukovics Sebő 104-106. o. 
97 KLÖM XV. 415-416. o.; Makray Aladár 82-84. o. 
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az el is küldték Bemnek, sőt, a kinevezés a május 30-i Közlönyben meg is jelent.98 (Más 
kérdés, hogy Tóth időközben, május 28-án, elhagyta Kolozsvárt, május 31-én már Debre
cenben volt, ahol meglepődve értesült kineveztetéséről. Ezt követően június l-jén Tóth, 
Bem nélkülözhetetlenségével érvelve, rávette Kossuthot döntésének visszavonására.)99 

Vukovics Sebő igazságügyminiszter le is utazott a Délvidékre, ám Bemet már nem 
találta a Bánságban. Miután Nagybecskereken találkozott Kiss Pállal, visszautaztak 
Péterváradra, ahová éppen június 3-án, Perczel seregével együtt érkeztek. Vukovics úgy 
vélte, ha már Bem nem vezetheti fel a sereget, Kisst jobb lenne meghagyni a péterváradi 
erőd élén, s Perczeit bízni meg a 12 000 főnyi sereg felvezetésével. Teljhatalma birtoká
ban ezt a változtatást újabb instrukciók bevárása nélkül végre is hajthatta. Ebben - némi 
rábeszélés után - Perczellel meg is egyeztek.10° 

Perczel azonban annak érdekében, hogy a hátramaradó magyar csapatok és Péter
várad erődje számára kedvezőbb helyzetet teremtsen, június 4-én megkísérelte szétverni 
a Péterváradot övező ostromzárat, majd, miután az nem sikerült, s arról értesült, hogy 
Jellačič csapatai megkezdték előnyomulásukat Újvidék felé, június 7-én elébük sietett és 
Kátynál súlyos vereséget szenvedett a bántól. A vereség nem csupán azért volt tragikus, 
mert a Bácskában addig fennállt, törékeny egyensúlyi helyzet felborult, hanem azért is, 
mert a közel 2 000 főnyi veszteség miatt szóba sem jöhetett az említett 12 000 fő felve
zetése.101 S miután Perczel - még Vukovics érkezése előtt - több ízben is igen szélsősé
ges hangvételű leveleket intézett részint Kossuthhoz, részint Görgeihez, melyekben ki
fejezte lemondási szándékát, a minisztertanács - a Vukovics által eszközölt változtatá
sokról már tudva, éppen a kátyi vereség napján - elmozdította Perczeit a délvidéki had
erő éléről, és helyette Vetter Antal altábornagyot bízta meg annak vezetésével.102 A 
döntés másnap ismét a minisztertanács elé került, valószínűleg azért, mert Görgei had
ügyminiszter túl enyhének találta a Kossuth által a döntésről Perczelhez intézett levelet. 
Kossuth június 7-én, Görgeivel és Szabó Imre hadügyi államtitkárral közösen fogalma
zott, dörgedelmes levelet írt Perczelnek és tudatta vele a kormány döntését.103 A kátyi 
vereség később június 10-én megérkező híre utólag igazolta az a minisztertanács egyéb
ként egyhangú határozatát. Kossuth június 10-én érezhető elégedetlenséggel írt újra 
Perczelnek. Az ingerültségből kijutott Bemnek is,104 sőt május 28. után - egy adminiszt
ratív, hivatalos levelet leszámítva105 - hetekig nem is írt a tábornoknak. Perczel a vereség 
után egy ideig még a bácskai hadtestnél maradt, s június 12-én Verbászról újabb gorom-

98 KLÖM XV. 416-417. o. 
L. erre Irmédi-Molnúr László 112-114. o. (Tóth emlékirata alapján) 
L. erre Vukovics Sebő 104-118. o.; Vukovics - Perczel, Pétervárad, 1849. jún. 4., közli Böhm - Farkas 

- Csikány 150-151. o.; Vukovics - Kossuth, uo., 1849. jún. 5., közli KLÖM XV. 474-475. o. 
101 Perczel jelentését az ütközetről I. MOL OHB 1849:7980. 

Az ügy június 7-én került a minisztertanács elé, s Perczel május 26-i és 31-i, azóta elveszett levelei 
szolgáltak a döntés alapjául. Az iratokat közli KLÖM XV. 485-487. o. és Hermann Róbert, 2001. 395. o. 

103 Az iratokat közli KLÖM XV. 489-490. o. és Hermann Róbert, 2001. 399-401. o. A minisztertanácsra 1. 
még Vukovics Sebő 118-119. o. 

104 Perczelnek a kátyi ütközetről szóló jelentését 1. MOL OHB 1849:7980. Kossuth június 10-én írott vála
szát közli KLÖM XV. 499-501. o. 

1 A június 2-án Maderspach L. szászkabányai bányamester lőszergyártási tervezetével kapcsolatos levelet 
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ba és személyeskedő hangvételű levéllel örvendeztette meg mind Kossuthot, mind 
Görgeit.106 Aztán Pestre utazott, ahol csak azután kereste fel a kormányzót, hogy az ma
gához hívatta. Annak ellenére, hogy „nemegyszer rútul megrohanta," személyes találkozá
suk után Kossuth „azonnal más szellemben kezdett róla beszélni, kiemelte a szükséget, 
Perczelre ismét valamely hadtest vezényletét bízni, s valahányszor ennek folytában a főve-
zérségről volt szó, ha mellesleg is, Perczeit sohasem mulasztá el a jelöltek között megem
líteni, annak első sorba tartozása tekintélyét fenn akarván tartani."107 

Bem fővezérsége tervének újabb előkerülését Görgei fővezér és hadügyminiszter ön
magának köszönhette. Június 12-én ugyanis egy, a kormánynak a hadsereg ellátásával és 
felszerelésével kapcsolatos tevékenységét bíráló levelet írt Kossuthnak, amelyben - mint
egy mellékesen - megemlítette, hogy „a Függetlenségi Nyilatkozat a hadsereg tudta s 
beleegyezése nélkül hozatott," s a hadsereg ennek dacára arra törekszik, hogy a Függet
lenségi Nyilatkozat „valamint nem elég okadatolva jelentetett ki, úgy puszta hang gyanánt 
el ne enyésszen." Görgei a levél másolatát megküldte Duschek Ferenc pénzügyminiszter
nek is. Az ügy a minisztertanács elé került, s Kossuth az ülés előtt megpróbálta rávenni 
Görgeit a levél visszavételére, de az nem volt rá hajlandó. A miniszterek mindannyian azt 
fejtegették, hogy a többi tárcák szinte semmit sem költenek, viszont hallgatással vették tu
domásul a levélnek a Függetlenségi Nyilatkozatra vonatkozó kitételeit. Kossuth abban re
ménykedett, hogy a miniszterek valamelyike előhozza az ügyet, s akkor „változás történik 
a kabinetben"; a miniszterek viszont Kossuthot okolták, mondván, hogy Görgeivel való 
hosszas beszélgetése alapján úgy vélték, az ügy már rendeződött közöttük.108 

Tudjuk, hogy Görgei még Buda bevétele során Klapkától, majd Buda bevétele után a 
hozzá küldött országgyűlési küldöttség egyik tagjától, az ún. békepárthoz tartozó Kazinczy 
Gábortól értesült arról, hogy a függetlenség és a trónfosztás kimondására korántsem a kép
viselőház egészének támogatása mellett került sor. Nagyjából Klapka beszámolójával egy 
időben érkeztek meg az első hírek arról, hogy I. Miklós orosz cár katonai segítséget nyújt I. 
Ferenc Józsefnek a magyar szabadságharc leveréséhez. Görgei ebből azt a téves következ
tetést vonta le, hogy a segítségnyújtásra a trónfosztás miatt került sor. Holott az orosz se
gítségnyújtás már akkor eldöntött tény volt, amikor a trónfosztás híre még meg sem érke
zett Bécsbe. Görgei tehát úgy vélte, a trónfosztás parlamenti úton történő visszavonatásával 
meg lehet akadályozni az orosz intervenciót. Debrecenbe sietve viszont május 31-én vagy 
június l-jén már csak a július 2-ig elnapolt parlament Kossuth ellenzékét képező csoport
jával, az ún. békepárttal tárgyalt a Függetlenségi Nyilatkozat esetleges visszavonásáról. A 
tanácskozásról csak egymásnak ellentmondó visszaemlékezéseket ismerünk, azonban tény, 
hogy Görgeinek nem sok kedve volt egy tisztán katonai hatalomátvételhez. Amikor az 
egyik képviselő a parlament szétűzését javasolta neki, Görgei megkérdezte tőle: „Meggon
dolta-e Ön, hogy a szurony sohasem áll ott meg, ahová intéztetik? Megakadályozhatom-e, 

1U0 A Kossuthnak szólót 1. MOL OHB 1849:669., közli Deák Imre 375-377. o. A Görgeinek szólót 1. HL 
1848-49. 32/384., közli Böhm - Farkas - Csikány 154-155. o. 

Vukovics Sebő 119-120. o. 
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A minisztertanács jegyzőkönyvét közli KLOM XV. 522. o. és F. Kiss Erzsébet, 1989. 80. o., valamint 
Hermann Róbert, 2001. 406-407. o. A minisztertanácsra 1. Vukovics Sebő 130-134. o.; Görgey Artúr II. 140-142. o.; 
Szemere Bertalan 198. o. Görgei levelének eredetije elveszett, az idézetek Vukovics emlékiratából valók. 
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hogy azon katonák, kik egy testületet, mely tekintéllyel bír, széthajtanak, megakadályoz
hatom-e, hogy ne gyilkoljanak, ne raboljanak?"109 

Nem tudni, hogy Kossuth tudott-e ezekről a tárgyalásokról, s arról, hogy Görgei tiszt
jei körében sem a legnagyobb tisztelettel nyilatkozik róla.110 Úgy tűnik, e napokban még 
teljes volt a harmónia közte és Görgei között. Legalább is erre mutatnak a június 2-án 
közösen kibocsátott rendeletek, valamint a Dembihski és Perczel lemondásával kapcso
latos közös intézkedések.111 A június 12-i levél azonban határkő volt kapcsolatuk törté
netében. Kossuth ezek után joggal érezhette úgy, hogy a Görgei kezében lévő kettős ha
talom, a hadügyminiszteri és fővezéri tiszt komoly veszélyeket rejt magában. Ideje volt 
tehát újabb fővezérről gondoskodni. 

A szóba jöhető jelöltek köre azonban meglehetősen szűk volt. Perczel és Dembihski 
lemondását éppen a napokban fogadták el, Vettert nemrég nevezték ki a délvidéki hadse
reg fővezérévé. Ismét maradt Bem. Kossuth - valószínűleg a június 14-i112 - miniszterta
nácsban hozta szóba, „mily szükséges a kormánynak Bemmel értekeznie, s erre, úgy
mond, csak két egyén használható, vagy Csány [László közlekedés- és közmunkaügyi 
miniszter - H. R.], vagy ő maga." Az utazás ürügye azonban nem a fővezéri kérdés volt, 
hanem Bem Erdélyben „növekedő önállása," valamint az, hogy Erdélyben „sokat saját 
önkénye szerint cselekedett." Noha Kossuth - Vukovics Sebő szerint - „Bemet a főve-
zérségre szerette minden alkalommal szóba hozni, (...) Erdélybeni léte féltékenységet 
ébresztett benne." Ehhez járult Csány „gyanúval terhelt nyilatkozata Bemről." Csány, 
aki 1849 január végétől május elejéig Erdély teljhatalmú országos biztosa volt, megle
hetősen gyakran került összetűzésbe Bemmel, aki, ahogy a minisztertanácson mondta, 
Erdélyből Vendée-t fog csinálni. Végül is a minisztertanács úgy döntött, hogy a találko
zóra ne Erdélyben, hanem Nagyváradon kerüljön sor.113 

Kossuth június 17-én indult el, aznap megállt Cegléden, majd valószínűleg továbbuta
zott Szolnokig. Június 18-án Szolnokról Mezőtúrra, majd onnan Dévaványára utazott. Még 
aznap megérkezett Nagyváradra, ahol másnap Bemmel találkozott. Június 19-én este a he
lyi lakosság fáklyászenével köszöntötte a két vendéget, az ünnepi szónok Szacsvay Imre, a 
képviselőház jegyzője volt. A beszédre Kossuth válaszolt, s az egyik földobott koszorút 
saját kezével illesztette Bem fejére. Látszólag teljes volt tehát az összhang.114 

Hunfalvy Pál 287. o.; Beksics Gusztáv 146-148. o.; Görgey Artúr II. 116-123. o.; Pálffy János: Magyar
országi és erdélyi urak. (S. a. r. Szabó T. Attila) Kolozsvár, é. n. 170-171. o.; Csengery Antal hátrahagyott iratai 
és feljegyzései. (S. a. r. Csengery Lóránt. A bevezetőt írta Wtassics Gyula) Budapest, 1928. 432. o. Az idézet 
Kemény Zsigmond - Beksics Gusztáv által közölt - haditörvényszéki védőiratából való. 

L. erre Tóth Ágoston emlékiratait. Ismerteti Irmédi-Molnár László 115. o. 
1 ' ' Közli őket KLÖM XV. 461-462., 487. és 488-490. o. és Hermann Róbert, 2001. 390-393., 396. o. 
112 

Miután a találkozó napjául június 19-ét jelölték ki, ha az ügy a 16-i minisztertanácson kerül szóba, alig
ha lehetett volna számítani arra, hogy Bem megjelenik a találkozón. 

113 Vukovics Sebő 120-121. o. 
114 Kossuth útjára 1. KLÖM XV. 544-545. o. Első nagyváradi intézkedése június 19-én kelt. Uo. 549-550. o. 

A fogadtatásra 1. Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-1849-ben. (S. a. r. Ruszoly József) Hajdú-Bihar Me
gyei Levéltár Közleményei 24. Debrecen, 2000. 162. o. Bem június 18-án még Marosvásárhelyen volt. Hon
véd, 1849. jún. 21. No. 150. Valószínűleg téves tehát Kovács Endre, 1979. 245. o. azon állítása, hogy a találko
zóra már 18-án került volna sor. 
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Magára a tárgyalásra is június 19-én került sor. Az elhangzottakat több forrás alapján 
rekonstruálhatjuk. Visszatérése után Kossuth így foglalta össze Görgeinek a tárgyalás 
eredményét: „Bem most 8-10 000 emberrel operál az oláhok ellen115 - a hadjárat már fo
lyamatban van, 8 nap alatt be lesz végezve, s akkor nyomban, tehát 12 nap alatt ezen 
egész sereggel a Bánátban terem Jellačic elleni segítségül; - de addig is akkint koncent
rálja seregeinek egy részét Bánát szomszédjában, hogy a Bánátot úgy, amint van, Te
mesvár ostromát is oda értve, még Puchner beütése esetére is assecurálni, Jellačic ellen 
is magára vállalta." Bem azonban nyilván feltételeket is szabott, többek között az V. 
hadtestet vezénylő Vécsey Károly vezérőrnagy eltávolítását, pontosabban, felcserélését a 
tartalék hadtestet vezénylő Richard Guyon vezérőrnaggyal.116 Vukovics Sebő emlékiratai 
szerint Kossuth „egzaltálva Bemért tért Pestre vissza. A fővezérség elvállalásáról is 
szólott Bemmel. Bem azt mondta: »Önöket még verni fogják Magyarországon, de nem 
tesz semmit, még lesz arra idő, hogy én Erdélyből kijöjjek.« (...) De azt is monda Bem, 
hogy a fővezérséget akármikor csak azon feltétel alatt fogadja el, hogy hat hétig senki 
legkevésbé se keveredjék a sereg dolgába. Kossuth ezúttal Bem készségét s feltételét 
csak feljegyzendőnek vélte, de bizodalma a győzelemhez láthatólag nagyobb lett e tá
maszkodás által, melyet a Bemmeli értekezésből nyert. Az összejövetel tehát a kormány
zó és Bem közötti harmóniát megerősíté, de Kossuth és Csány között ez időtől fogva 
lankadott a szoros összeforrás, melyben azelőtt valának."117 Bem - 1849. július 17-én 
Kossuthnak írott levele tanúsága szerint - valóban súlyos feltételeket szabott. Miután 
kijelentette, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal Magyarországot hat hét, legfeljebb két 
hónap alatt képes felszabadítani, képviselőházi felhatalmazással teljhatalmat kért a csa
patok mozgatására, valamint a parancsnokok változtatására.118 Szemere Bertalan vissza
emlékezései szerint Kossuth egyenesen abban állapodott meg Bemmel, hogy az csak neki, 
Kossuthnak fog engedelmeskedni, Görgeinek, a hadügyminiszternek nem.119 A tárgyalás 
végén Bem ígéretet tett arra, hogy rövidesen kijön Erdélyből a Bánságba, s átveszi az otta
ni csapatok parancsnokságát, a fővezérség kérdését azonban egyelőre félretették.120 

Kossuth június 20-án hagyta el Nagyváradot,121 aznap Biharkeresztesről írt egy utasítást 
Hodossy Miklós bihari kormánybiztosnak,122 s valószínűleg ott kapta meg Tóth Ágoston 
ezredesnek, a IV. hadtest Perczel helyébe kinevezett parancsnokának jelentését a hadtest
parancsnokság átvételéről. Tóth - általunk nem ismert -jelentéséből arra a következtetésre 

Bem Hatvani Imre zarándi csapatainak május 16-19-i abrudbányai veresége és a román fölkelés ezt kö
vető újabb fellángolása után, május 23-án utasította Kemény Farkas ezredest a havasi hadjárat megindítására. 
MOL OHB 1849:7484. A több irányból indított támadás azonban a kellő összhang hiánya és a csapatok akado
zó ellátása miatt nem járt sikerrel. A hadjárat miatt Bem nem tudta a dévai és a kolozsvári hadosztályok csa
patait a betörő orosz seregek ellen fordítani. 

KLÖM XV. 563-566. o. Ugyanilyen értelemben írt Kossuth június 22-én Vetter Antal altábornagynak 
is. Uo. 566-567. o. 

117 Vukovics Sebő 121-122. o. 
118 Bem - Kossuth, Csíkszereda, 1849. júl. 17. MOL OHB 1849:9539. Francia eredetiben közli [Wilhelm 

Ramming]: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850. 510-511. o. 
Magyar fordításban közli Kovács Endre, 1954. 572-574. o. 

i j o 
Szemere Bertalan 168. o. 

120 A tárgyalásokról ír Kovács Endre, 1954. 528-530. o. és Kovács Endre, 1979. 244-247. o. 
121 Ottani intézkedéseit közli KLÖM XV. 555. o. 

MOL H 106. Hodossy Miklós kormánybiztos iratai. 7. doboz. 
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jutott, hogy Jellačič szándéka a Bánság veszélyeztetése és Temesvár felmentése. Ezért 
kérte Bemet, hogy a Bánság megtartása érdekében a lehető leggyorsabban, erőteljesen mű
ködjön közre.123 Június 21-én Püspökladányban értesült arról, hogy 12-én a délvidéki cs. 
kir. és szerb csapatok megtámadták Újvidéket, azonban a péterváradi várőrség visszaverte 
őket. Kossuth attól tartott, hogy az ellenség Szabadkáig vagy akár Bajáig törhet előre, s 
ezért kérte Bemet, mielőbb siessen csapataival Vetter altábornagy segítségére.124 

Bem valóban be szándékozott váltani ígéretét, mert másnap, június 20-án már arról 
értesítette Bánffy Jánost, a Bánságban lévő erdélyi hadosztály parancsnokát, hogy rövi
desen ismét átveszi a bánsági csapatok parancsnokságát.125 Erre azonban már nem került 
sor. Bem június 21-én visszatért Kolozsvárra, hogy átvegye a románok elleni havasi 
hadjárat irányítását. Június 22-én ott értesült arról, hogy az orosz erők 19-én a Tömösi-
szorosnál támadást indítottak.126 Június 23-án megkapta a hírt, hogy az oroszok június 
21-én a Borgói-szoroson át is betörtek Erdélybe. Ugyanaznap kapta meg Kossuth püs
pökladányi levelét is. Válaszához mellékelte az orosz betörésről szóló jelentéseket, s kö
zölte a kormányzóval, hogy az újabb események miatt csak akkor hagyhatja el Erdélyt, 
ha a betört ellenséget kiűzte onnan.127 Erre azonban egészen 1849 augusztusáig nem ke
rült sor; s Bem akkor sem az oroszok kiűzése után, hanem több, elszenvedett vereség 
következtében hagyta el Erdélyt. 

Hadügyminiszter vagy fővezér? - Görgei Artúr128 

Kossuth június 22-én tért vissza Budapestre, s miután egyelőre nem számíthatott Bem 
kijövetelére, megkísérelte rendezni Görgeihez fűződő viszonyát. Megérkezése napján 
baráti hangvételű levelet írt Görgeinek, aki akkor a főseregnél tartózkodott, s miután be
számolt neki arról, hogy Bem 8 nap múlva befejezi a havasi hadjáratot, s azután a Bán
ságban terem, kérte, hogy ennek megfelelően eszközöljenek személyi változásokat a 
bácskai és bánsági csapatok vezényletében. Bemet ugyanis egyaránt rossz viszony fűzte 
Vécsey Károly vezérőrnagyhoz, az aradi és temesvári ostromsereg (V. hadtest) parancs
nokához, és Tóth Ágoston ezredesről, a bácskai csapatok (IV. hadtest) parancsnokáról is 
rossz véleménnyel volt. Kossuth tehát kérte Görgeit, hogy Vécsey helyére nevezze ki 

Tóth június 16-án Törökbecséről a hadügyminisztériumnak írott jelentésében is beszámolt ezekről a hírek
ről. Másolatát 1. MOL OHB 1849:7847. Kossuth levelét közli KLÖM XV. 560. o. A levelet Kossuth Nagyváradról 
történt elutazása napján, az első állomásról írta. Barta István ennek alapján úgy vélte, hogy ez ugyanúgy június 21-
én Püspökladányban keletkezett, mint az alább ismertetendő levél. Miután azonban ismerjük Kossuthnak egy, jú
nius 20-án Hodossy Miklóshoz Biharkeresztesről írott levelét, valószínű, hogy a Bemnek szóló levelet is június 
20-án, Biharkeresztesről írta. (A fogalmazványon ugyanis nincs hely és dátum). Kossuth június 20-i elutazását bi
zonyítja Bem aznap, Nagyváradról hozzá intézett levele is. MOL OHB 1849:8418. 

Közli KLÖM XV. 559. o.; Tóth Ágoston erre vonatkozó, június 15-én Verbászon kelt jelentését 1. MOL 
OHB 1849:8293. 

125 
Bem - Bánffy János, Nagyvárad, 1849. június 20. Magyar fordításban közli K. Papp Miklós: Bem Jó

zsefnapi parancsai és leveleiből. A Magyar Polgár Nagy Naptára, 1870. 22. o. 
126 L. erre aznap Kossuthhoz intézett levelének utóiratát. MOL OHB 1849:8584. 
127 Bem - Kossuth, Kolozsvár, 1849. június 23. HL 1848-49. 34/267. Közli KLÖM XV. 581. o. 
128 

A fejezet egészére 1. Kosáry Domokos, 1994. I. 74-83. 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 szabadságharc utóéle
te" című tudományos ülésszak. Vaja, 1996. 5-28. o. 
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Guy on Richard vezérőrnagyot, a branyiszkói hőst, aki akkor éppen a tartalék hadtest 
szervezésével foglalatoskodott. Tóth Ágostont Kossuth nem akarta mással felváltatni. A 
levél további részében egyéb hadszervezési kérdésekről, a hadsereg kiegészítéséről, a 
fegyvergyártásról fejtette ki a véleményét, s felhívta Görgei figyelmét egy másik, a tar
talék hadtest lovasságánál működő tábornokra, Lenkey Jánosra is.129 Ugyanaznap Vetter 
Antal altábornagynak is írt, s őt is felszólította az említett személyi változások végrehaj
tására.130 Másnap, június 23-án pedig értesítette Bemet, hogy az általa kért személyi 
változtatások ügyében intézkedett, s tudatta vele a főhadszíntéren addig történteket: a II. 
hadtest június 16-i zsigárdi vereségének, valamint a Görgei által személyesen vezetett 
június 20—21 -i peredi - győztesnek hitt - csatának a hírét.131 

Aznap éjjel Kossuth saját kezű, de hivatalos hangvételű levélben kért tájékoztatást 
Görgeitől arról, hogy végül is milyen sikerrel járt a Vág-menti ellentámadási kísérlet. 
Kossuth számára az adta az ürügyet, hogy a fővárosban megjelent Knezič Károly vezér
őrnagy, a III. hadtest Görgei által elmozdított parancsnoka, akinek - Kossuth szerint - a 
táborban volt volna a helye, s akinek leváltásáról ő mit sem tudott.132 

Másnap aztán megkaphatta a felvilágosítást, méghozzá személyesen Görgeitől. A had
ügyminiszter és fővezér kérésére minisztertanácsot hívott össze, amelyen valamennyi mi
niszter jelen volt. Görgei az ülésen elmondta, hogy mi történt a Vág mentén. A támadás si
kertelenségét részben az alvezérek, Asbóth és Knezic hibáinak, részben a felderítés 
hiányosságainak, részben az orosz csapatok beavatkozásának tulajdonította. Ettől függetle
nül úgy vélte, hogy nincs veszve semmi, van remény arra, hogy a magyar sereg megőrizze 
a hadászati kezdeményezést. Vukovics Sebő igazságügyminiszter emlékirataiban a követ
kezőket jegyezte fel e minisztertanácsról: „Énnekem Görgey zsenialitása s szilárd készült
sége soha oly való alakban nem tűnt fel, mint ez alkalommal. Előterjesztése majd egy óráig 
tartott, s korrekt magyarsággal s retorikai szabályokkal ékesnek mondható volt."133 

129 KLÖM XV. 563-566. o. és Hermann Róbert, 2001. 411-415. o. 
130 KLÖM XV. 566-567. o. 
131 

KLOM XV. 575-576. o. Kossuth a levélben azt is írja, hogy Nagyváradról történt visszatérése után bízta 
meg Vettert a bács-bánsági hadsereg vezérletével; holott arra már a június 7-i minisztertanácson sor került. KLÖM 
XV. 486. o. Valószínűleg arról van szó, hogy Vetter eredeti kinevezése csak a IV. és V. hadtest fölé szólt, a június 
22-i intézkedések értelmében azonban az erdélyi, Bánffy János vezette hadosztállyal is diszponálhatott. 

132 
Spira György: Kossuth Lajos hagyatékából. Századok, 1994. 915-917. o. és Hermann Róbert, 2001. 416-

417. o. Hasonló módon írt aznap a Görgeit helyettesítő Szabó Imre államtitkárnak. KLÖM XV. 578. o. - Spira az 
okmány kommentálásában a következőket írja: A peredi csata „első napjának végeztével Görgei - hogy a felelős
séget mintegy elhárítsa magától - az alája rendelt négy hadtest közül kettőnek a parancsnokát, Asbóth Lajos ezre
dest és Knezič Károly tábornokot mondvacsinált ürügyekkel elcsapta." Spira azonban nem veszi figyelembe a kö
vetkező tényeket: 1. Görgei nem négy hadtest felett rendelkezett, hanem a magyar hadsereg fővezéreként minden 
hadtesttel. Ha Spira a fősereget érti, az is öt hadtestből és egy önálló hadosztályból (I., IL, III., VIL, VIII. hadtest és 
a Kmety-ho.) állt, s Görgei mindegyik felett közvetlen rendelkezési joggal bírt. 2. Asbóth leváltása kétségkívül in
dokolatlan volt, Kneziéét viszont az indokolta, hogy a nap folyamán semmifajta aktivitást nem mutatott. 3. A 
peredi csata első napja magyar győzelemmel zárult; a győzelem „felelősségét" pedig egyetlen fővezér sem szereti 
„elhárítani" magától. 915. o. (Hasonló módon foglal állást Spira György: A magyar forradalom 1848-49-ben. Bu
dapest, 1959. 539-540. o., Spira György: Polgári forradalom (1848-1849). In: Kovács Endre [föszerk.] - Katus 
László [szerk.]: Magyarország története 1848-1890. 6/1. kötet. Budapest, 1979. 395. o.) Az okmányhoz fűzött 
jegyzetben Spira azt állítja, hogy „a peredi ütközettel történetesen egy időben lezajlott május 20-i minisztertanács" 
intézkedett a tábornoki kinevezések rendjéről. A peredi csata első napja azonban történetesen az említett minisz
tertanács után egy hónappal, június 20-án volt. 921. o. 

133 Vukovics Sebő 128-129. o. 
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De mi volt ennek az előterjesztésnek a lényege? Először is, Görgei azt javasolta, a 
hadügyminisztérium adjon ki egy olyan rendeletet, amely megtiltja a Görgei melletti és 
elleni „pártoskodást" egyaránt, s a rendelet ellen vétkezőket szigorú büntetéssel sújtja. 
Ez az előterjesztés valószínűleg Perczel és tisztjei agitációjának kívánt volna véget vetni, 
egyébként indokoltan. A javaslatot azonban a minisztertanács nem fogadta el.134 

A következő kérdés a délvidéki csapatoknál teendő személyi változásoké volt. Azok 
nagyjából Kossuth kívánságai szerint történtek volna. Tehát, Vécseyt Guyonnal kívánták 
felváltani az V. hadtest élén, vezérkari főnökévé Szabó István alezredest nevezték volna 
ki, Lenkey János a IV. hadtest lovassági parancsnoka lett volna. Vécsey pedig a tartalék 
hadtest parancsnokságát kapta volna.135 

Másnap, június 25-én jelentés érkezett Józef Wysocki vezérőrnagytól, az északi had
sereg (IX. hadtest és Lengyel Légió) parancsnokától. Wysocki közölte, hogy neki mind
össze 8 000 embere van, vele szemben azonban legalább 40 000 orosz áll. O azokat 
képtelen feltartóztatni, igyekszik ugyan minél lassabban visszavonulni, de semmi jót 
nem ígérhet. Wysocki alaposan alábecsülte az északi orosz erőket, hiszen itt kb. 120 000 
fő tört be Magyarországra. Tévedésén persze nem nagyon csodálkozhatunk, hiszen né
hány ezer emberével nem tudta őket arra kényszeríteni, hogy szétbontakozzanak, s 
megmutassák tényleges létszámukat.136 Wysocki tehát azt az utasítást kapta, hogy a Kas-
sa-Miskolc vonalon vonuljon vissza, fedezze a fővárost, s igyekezzen kisebb ütközetek
kel lassítani az oroszok előnyomulását.137 

Kossuth nagyon aggódott Wysocki visszavonulása miatt, ezért június 25-én több le
velet is írt Görgeinek. Az egyikben felvetette, talán jobb lenne, ha Görgei nem töltené be 
egy személyben a hadügyminiszteri és fővezéri pozíciót. „Úgy látom, hogy minden perc 
kimondhatlanul becses, s még csak azon időveszteség is, melybe utad a hadseregtől ide, 
s innen vissza kerül - a gyakran igen rögtön alakuló körülményekhez képest, előre ki 
nem számítható bajt okozhat - s okozza mindenestre azt, hogy Te aztán helyrehozhatod 
ugyan a bajt, de csak helyrehozod - s nem ragadhatod meg a pillanat alkalmát nyeresé
get teremteni a hazának" - írta. „Mi ketten bizonyosan oly érdektelenül szeretjük a hazát, 
mint mások kevesen - folytatta-, de épp azért egész őszinteséggel kérdezhetlek: nem gon
dolod-e, hogy a hadügyminisztériumnak seregteremtő roppant hivatásod mellett még a fő
vezérséget is lehetetlen hogy elbírd - kivált, midőn Aulich, Damjanich hibáznak mellőled 
- roppant teher! és két helyütt jelen lenned nem lehet, pedig mindenütt szükség volna, 
hogy jelen légy." Nem kellene-e hát a Duna-bal-, vagy mind a jobb-, mind a balparti se
regnek „együtt valami fővezérségéről gondoskodni?" - kérdezte. Úgy vélte, a had
ügyminiszterségre Görgein kívül nincs „posszibilis ember". Majd a lehetséges fővezér
jelölteket vette számba: Damjanich még legalább hat hétig szolgálatképtelen, Vetter 
„nem lehet" (hogy miért, nem tudni). „Még egy posszibilitás Bem. - Mit gondolsz? - Ha 
nem helyesled, abszolúte, nem szólunk róla - ha pedig okszerűen lehetségesnek tartanád 
- tudósíts a feltételekről, melyeknek alapján entamíroznám [megkezdeném] vele az 

A rendelet tervezetét közli Görgey István II. 600. o. A Perczel, és a Perczellel engedély nélkül Pestre 
érkezett tisztek Görgei elleni izgatásairól ír Vukovics Sebő 119.0. 

135 MOL HM Ált. 1849:21578., 22521-22522.. HL 1848-49. 34/461. 
136 Józef'Wysocky 193-194. o. 
137 

A hadügyminisztérium által Wysockinak adott utasítást 1. MOLWysocki-ir. 1849. jún. 25. 

— 606 — 



érintkezést. - Mert azt becsületemre mondom, hogy ilyesmiről neki eddig a legtávolabb
ról sem adtam soha egy reménysugárt sem."138 

Alighogy ezt a levelet megírta, megjött Bem június 22-i jelentése, az orosz hadsereg 
tömösi betöréséről Erdélybe.139 Kossuth ezt a hírt is közölte Görgeivel. Görgei a két le
vélre együtt válaszolt, még aznap. A levél érdekessége, hogy bár Kossuth és Görgei 1849. 
április 7. óta tegeződtek, ez Görgei egyetlen olyan levele, amelyet tegező formában írt 
Kossuthnak. Görgei szerint nincs semmi félnivaló a katonai helyzet miatt. Ha Bem kijön 
Erdélyből, s a Bánságban tisztába teszi a dolgokat (azaz beveszi Temesvárt), helyreállhat 
„alföldi ügyünk." Utána még mindig visszatérhet Erdélybe, s megmérkőzhet az oroszok
kal. Ami a hadügyminisztériumot és fővezérséget illeti, ő azok bármelyikét bármikor 
bárkinek szívesen átadja, ha arra találkoznék valaki. „Ha nem, én nem tudok senkit" -
fejezte be a levelet.140 A levélre Kossuth azon éjjel fél 11-kor válaszolt, s igyekezett 
megnyugtatni Görgeit.141 

Kossuth ugyanakkor a Görgeinek szóló levelek mellett Bemnek is írt. Levelében -
Görgei válaszával egybehangzóan - fölvetette, hogy Bemnek mégis ki kellene jönnie Er
délyből, s az orosz betöréssel nem törődve a Bánságban rendezni a viszonyokat, s aztán 
visszatérhetne Erdélybe. Ha azonban erre nem hajlandó, a Bánságban állomásozó erdélyi 
csapatokat a délvidéki magyar erők főparancsnoka, Vetter altábornagy alá kell rendelnie. 
Mint láttuk, Vécsey elmozdításának fő indoka a Bemhez fűződő rossz viszonya volt; ha 
tehát Bem Erdélyben marad, semmi sem indokolta az Arad bevételével sikert felmutató 
Vécsey Guyonnal történő felváltását. A levél végén Kossuth közölte Bemmel, hogy tu
domása szerint Perczel másnap futárt küld hozzá. „Perczel szereti hazáját, s ezért szeretem 
őt; de vak szenvedélyességből némelykor megfeledkezik a hazáról, s oly lépéseket tesz, 
melyeknek, ha eltűretnek, fejetlenségre kellene vezetniök és a hazát pártokra fognák sza
kítani, mi által a szabadság és a mi szép feladatunk megsemmisül. Csak az egység menthet 
meg minket." Kossuth szerint az ő kormányzói állása csak azért látszik szükségesnek, mert 
eladdig sikerült meggátolnia a pártviszályokat; ha azt látná, hogy tovább nem megy, le
mondana. „Bízzunk egymásban és ne engedjünk semmi befolyást sem gyakoroltatni ér
zelmeinkre egy harmadik közbejötte által."142 

Kossuth láthatólag attól tartott, hogy Perczel levelében őt fogja okolni leváltásáért és 
a délvidéki hadihelyzet megromlásáért. Megérzése jogos volt. Perczel aznap Bemhez 
írott levelében - amelyben Bemnek egy Nagyváradról írott, ismeretlen levelére válaszolt 
- meglehetősen tendenciózusan ismertette az elmúlt hetek eseményeit. így például írt 
Vukovics küldetéséről, de azt már nem közölte, hogy a seregéből kiszakítandó 12 000 
embert neki magának kellett volna felvezetnie a főhadszíntérre; megemlítette, hogy 13-
án Tóth Ágoston ezredes átvette tőle a IV. hadtest parancsnokságát, de többszöri lemon
dását, s a kormányhoz írott durva leveleit hallgatással mellőzte. Párhuzamba állította sa
ját és Dembiňski elmozdítását, noha a közös csak az volt bennük, hogy mindketten ön-

8 Közli KLÖM XV. 588-589. o. és Hermann Róbert, 2001. 421-422. o. 
9MOLOHB 1849:8584. 

Görgei Kossuthnak szóló levelét közli Supka Géza, 1985. 524. o. és Hertnann Róbert, 2001. 424. o. 
1 Közli KLÖM XV. 590. o. és Hermann Róbert, 2001. 425. o. 
2 KLÖM XV. 591-592. o.; Makray Aladár 85-87. o. 
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ként ajánlották fel azt. Kátyi vereségének méreteit kisebbítette, s a bekövetkezett orosz 
intervenciót az őt ért méltatlanságok miatti isteni büntetésként állította be.143 

Június 26-án este 7 óra tájban újabb minisztertanács ült össze. A testületnek a beérke
zett hírek alapján a követendő haditervről kellett döntenie. A nap folyamán újabb jelen
tés érkezett Wysockitól, amelyben a vele szemben álló orosz erőket immáron 60 000 fő
re becsülte. Tudatta azonban, hogy a hírek szerint az orosz hadsereg összesen 120 000 
embert számlál. Javasolta, hogy a kormány torlaszolja el (azaz erődítse meg) Pestet, az 
összpontosítandó [délvidéki] csapatokkal próbálja megsemmisíteni Jellačič hadtestét, 
majd vonuljon Erdélybe. Bem maradjon ott, s az országrész megtisztítása után a hadse
reg vonuljon orosz területre. A többi erőkkel Ausztria ellen kellene vonulni.144 

Kossuth úgy vélte, Bécs felé kellene újabb támadást indítani, mely megoldaná azt a 
kérdést, hogyan vágják el egymástól az osztrák és orosz erőket. A támadás sikere esetén 
az elfoglalt katonai raktárakból a magyar hadsereg hiányos felszerelését is ki lehetne 
egészíteni.145 Szemere miniszterelnök szerint „vonjuk össze táborunkat, s vessük magunkat 
egyik táborra, és verjük meg." Bemnek ki kellene jönnie Erdélyből, bevennie Aradot [!] és 
Temesvárt. Ha az nem is sikerülne neki, Vetterrel együtt meg kellene vernie Jellačičot, s 
utána vagy visszatérnie Erdélybe, vagy Görgei főseregével egyesülnie. A lényeget te
kintve azonban Szemere is az összpontosításra helyezte a hangsúlyt.146 

Görgei előterjesztésének lényege a következő volt: Mivel nincs lehetőség arra, hogy 
minden fronton támadjanak, és valamennyi fronton a siker reményében védekezzenek, 
kétfelé kell osztani a magyar csapatokat. Az egyik csoportosítást Komárom környékén 
kellene egyesíteni; ez a fősereget jelentette volna, tehát az I., II., III. és VII. hadtestet, a 
VIII. hadtest Komáromból kikülönített dandárait, a Kmety-hadosztályt, illetve Görgey 
Ármin, Horváth János és Beniczky Lajos hadoszlopait. A Wysocki-féle IX. hadtest és a 
Lengyel Légió feladata továbbra is az orosz főerő feltartóztatása volna. A másik jelentős 
csoportosítást a bácskai és bánsági magyar erők, az erdélyi hadsereg és Kazinczy Lajos 
önálló hadosztálya alkotná. Annak a Tisza mentén kellene állást foglalnia, Nagyvárad 
központtal. Feladata a Tisza-vonal védelme és a Bánság megtisztítása volna. A kor
mánynak választania kell, hogy Komáromba, vagy Nagyváradra megy. Ha Nagyváradra 
megy, és Bem oltalma alá helyezi magát, akkor nevezzen ki egy háromtagú, kormányta
gokból álló bizottságot Görgei serege mellé, amely teljhatalommal rendelkezik pénzki
bocsátásra és a hadsereg ellátásához szükséges rendeletek megtételére. A kormány köl
tözésébe Kossuth nem egyezett bele. Görgei azt is javasolta, hogy az orosz főerő 
mozgását lassítandó, tárgyalni kellene az oroszokkal. 

Eredeti sk. tisztázat. ÖNB HSS Series nova 358. II. k. 379-380. o. „No. 9." Kivonatos közlése: Der 
Vierzehnte April. Pest, 1849. június 27. No. 23. Magyar fordításban közli Supka Géza 465-466. o. 

144 JózefWysocki 194-195. o. 
KLÖM XV. 597. o.; Horváth Mihály III. k. 191-192. o. szerint Kossuth azt szerette volna, hogy Görgei 

hagyjon Komáromnál 24-25 000 embert, „a többi körülbelül 35 ezerrel vonuljon le Görgey Budán keresztül a 
Mátrához, s ott egyesülvén a Wysocki-féle 9-dik, s a Cegléden újdon képezett, mintegy 20 000-nyi 10-dik had
testtel; s míg Klapka Komáromnál az osztrákokat foglalja el, ő, Görgey ezen összpontosított erővel a muszká
kat támadja meg." Ez azonban nem más, mint Kossuth július 8-i haditerve, s nincs nyoma annak, hogy június 
24-26. között ilyesmit javasolt volna. 

146 KLÖM XV. 601-602. o. és Szemere Bertalan 526-527. o. 
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Kossuth fölvetette a minisztertanács ülésén azt is, hogy Bemet kellene kinevezni fő
vezérré. Ha teljes összpontosítás jönne létre, ezt a kinevezést a rangidősség is indokolná 
(Bem 1831 óta tábornok volt). Görgei erre „a leggyönyörűbb hazafisággal" nyilatkozta, 
hogy ő kész Bem alatt is szolgálni, de kételyei vannak, hogy ez a teljes összpontosítás 
megvalósítható-e jelen pillanatban. Ezt Kossuth is elfogadta.147 

Az ülésen elfogadott határozat tehát egy kétközpontú koncentrációt tervezett. A leg
lényegesebb az Ausztria elleni támadás volt. Kossuth még aznap megírta Bemnek, hogy 
a következő lehetőségek állnak előtte: vagy megveri az oroszokat Erdélyben, vagy 
kénytelen az erdélyi erőkkel visszavonulni. Mindkét esetben két hadműveleti vonal kö
zött választhat: vagy Nagyvárad felé indul, s a betörő orosz fősereg hátába, illetve olda
lába veti magát, vagy a Bánságba vonul, „Puchnert és Jellačičot elsöpri, átkel a Dunán, 
vagy velünk egyesülve és az egész hadsereg fölött a főparancsnokságot átvéve, vagy pe
dig előre Fiumébe". Kossuth tudatta Bemmel, hogy Görgei kijelentette, ha valamennyi 
fegyveres erőt egyesítenének, s Bemet kérnék fel az egyesült hadsereg főparancsnoksá
gának átvételére, „szerencséjének fogja tartani" Bem alatt szolgálhatni.148 

Másnap, június 27-én azonban újabb kellemetlen hír érkezett Wysocki táboráról. Lé
nyege az volt, hogy az oroszok 18 000 főnyi lovassága miatt nem mer támadni, mert 
csapatait legázolhatják és szétverhetik.149 

Wysocki gyors visszavonulása azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy az orosz főerő 
még a tervezett összpontosítás előtt, túl gyorsan eléri a magyar Alföldet. Kossuth tehát 
udvariasan, baráti hangú levélben megkérdezte Görgeit, mi módon intézkedett a tartalék 
hadtest Pulszky Sándor ezredes vezette hadosztályához tartozó zászlóaljairól, s a Ceglé
den található, karabéllyal felszerelt [94.] zászlóaljról. Felvetette, hogy Wysocki vissza
vonuló csapatait elsáncolt helyeken kellene táboroztatni, ahol az ellenség lovassága nem 
támadhatná meg őket. Kossuth kíváncsi volt arra, hogy Görgei szerint nem kellene-e a 
tokaji és tiszafüredi sáncokat megszállni, hátha ilyen módon késleltetni lehetne Nagyvá
rad elfoglalását, „míg talán Bem győz és kijő?" Felvetette azt is, hogy Gödöllőnél vagy 
Egernél sáncokat kellene építtetni Wysocki és a népfelkelés számára. Egyben Bemnek is 
írt, s panaszkodott Wysockira, hogy mindenáron Görgeivel akar egyesülni, nem gondol
va arra, hogy így az orosz főerőt is a nyakukra hozza, s megakadályozza az Ausztria el
leni főcsapást. Közölte tehát Bemmel, hogy szerinte csak minden erő Bem fővezérsége 
alatti gyors koncentrációja mentheti meg a helyzetet. Ha az nem történik meg, az orosz 
fősereg egy héten belül Pesten, vagy ami még rosszabb, a fősereg hátában lehet. 15° 

Görgei - tudomásunk szerint - nem válaszolt, hanem aznap délután fél kettőkor eluta
zott a táborba a fősereg parancsnokságának átvételére. Híreket kapott ugyanis arról, hogy 
Győr térségében a cs. kir. fősereg támadásra készül. Tatára érve tanácskozott Bayer József 

A minisztertanács lefolyását ismerteti Katona: Kossuth 513-514. o. (Kossuth 1849. szept. 12-i vidini 
levele); Görgey Artúr II. 189-193., 349. o. és Horváth Mihály III. 191-193. o. (Utóbbi azonban összekeveri a 
június 26-i minisztertanács határozatait Kossuth 1849. július 8-i haditervével.) Beszámol róla Kossuth Bemhez 
írott levele, közli KLÖM XV. 597-599. o. és Szemere 528. o. Mindketten említik Görgei kijelentését Bemmel 
kapcsolatban. 

148 KLÖM XV. 597-598. o.; Makray Aladár 88-91. o. 
149 L. erre Kossuth Bemhez írott levelét, 1849. jún. 27. Közli KLÖM XV. 607-608. o. 
150 KLÖM XV. 607-609. o.; Hermann Róbert, 2001. 430-431. o. 
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ezredes, vezérkari főnökkel és Ludvigh János kormánybiztossal. Ludvigh megírta Kos
suthnak, hogy Görgei szerint a kormánynak a Tisza mögé kell visszavonulnia, az erdélyi és 
Tisza-vidéki (tehát a délvidéki) erőket Bem parancsnokságára kell bízni, a fősereg pedig 
Komáromra támaszkodva a Dunántúlon működne.151 

Június 28-án Kossuth levelet írt Wysockinak, s kérte, legalább azt próbálja meg elér
ni, hogy az orosz hadsereg két hétnél előbb ne érhesse el Gödöllőt. Ha az sikerül, megle
het, hogy Bem győz Erdélyben és kijön onnan, vagy Vetter megveri Jellačičot, s felvonul 
az oroszok ellen.152 Hasonló értelemben írt Bemnek is. Utóbbit kérte, hogy mindenkép
pen egész erejével jöjjön ki Erdélyből, egyesüljön a többi hadtestekkel és vegye át a fő
vezérséget.153 Szemere miniszterelnök szintén saját kezű levélben fordult Görgeihez s 
minden erő koncentrációjára hívta fel. A levél érdekessége, hogy Szemere felhívta Gör
gei figyelmét Wysocki hadtestére is, t. i. hogy azt is seregéhez csatolhatná.154 

Aznap megjött Wysocki újabb, június 26-án kelt jelentése. A tábornok közölte, hogy 
az orosz főerők elől kénytelen volt Miskolcig visszavonulni, s az orosz lovasság nagy 
száma miatt nem mer komolyabb harcba bocsátkozni.155 

Június 28-án azonban még valami történt. Haynau főserege június 26-27-én a Rába
vonalnál támadásba lendült, s miután 27-én a Kmety-hadosztályt Pápa irányába való 
visszavonulásra kényszerítette, 28-án Győrnél megtámadta és a város kiürítésére kész
tette Poeltenberg Ernő vezérőrnagy VII. hadtestét. A csatában Görgei is megjelent, s 
személyesen irányította a visszavonulást. Még a csata előtt Ludvigh János ismét írt Kos
suthnak arról, hogy a kormánynak bizottmányt kell kineveznie a fősereg mellé.156 A 
csata után pedig, a vereségről beszámolva, a június 26-i minisztertanácsi határozat egyik 
fontos pontjára hívta fel a figyelmet: „Ha Ácsnál az ellenséget meg nem futamítjuk, az 
orosz lekenyerezéséről kell gondolkoznotok, és előre az alkalmatos egyéneket kiválasz
tani, kik p[éldának] o[káért] egy Sándor cár féle alkotmány árában az alkudozást meg
kezdjék. Ha egyszer leigáztatunk az ördög sem traktál velünk."157 

A vereségről a vezérkari főnök, Bayer József ezredes is értesítette Kossuthot, s kö
zölte, hogy ha az ellenség visszavetné a jobb parti hadtesteket, rövid időn belül elfoglal
hatja a fővárost. Ezért javasolta, hogy a kormány az egyedül biztosnak mondható Nagy
váradra tegye át székhelyét.158 

Nem tudni, mi okozhatta, hogy Ludvigh első, viszonylag nyugodt hangvételű tudósí
tását „vészmadári" tartalmúak követték. Tény, hogy a főkormánybiztos másnap Tatáról 
három, Komáromból pedig egy, egyaránt zaklatott hangvételű levélben igyekezett rábír-

151 Ludvigh - Kossuth, Tata, 1849. jún. 27. HL 1848-49. 35/90. Közli Steier Lajos I. 133-134. o. 
KLÖM XV. 615-616. o., magyar fordításban Görgey István II. 616-617. o. - Kossuth aznap írni akart 
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153 KLÖM XV. 616-618. o. 
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ni Kossuthot és a minisztereket, hogy minél előbb hagyják el Pestet, és menjenek Nagy
váradra. Ismét Kossuth lelkére kötötte a háromtagú bizottmány mielőbbi kinevezteté-
sét.159 Görgei Tatáról írott levelében szintén közölte, hogy a kormány „gyenge és véde
lem nélkül van Budapesten." Azt ajánlotta tehát, hogy a kormány „Bemmel, s a 
máramaros-, ung-, bereg-, bács-bánáti seregekkel a Tisza megett egyesüljön" a fősereget 
pedig az említett bizottmány kinevezése után hagyja magára.160 Másnap, június 30-án új
ra leszögezte: „Legközelebbi jövőnkre nézve egyszerű haditervem az: itt, Komárom ol
talma alatt összpontosítani minden erőt, Bem, Vetter és Kazinczyn kívül, és az osztráko
kat eldöntőleg megtámadni." A szövegben új elem volt a Wysocki-féle északi hadsereg 
Komáromba vonása, hiszen az nem tartozott egyik említett seregtesthez sem. Görgei 
valószínűleg ráébredt arra, hogy a gyenge hadtestnek megfelelő sereg az orosz főerőt 
semmiképpen nem tudja feltartóztatni, viszont, annál gyorsabban mozogva, időben Ko
máromba érhet ahhoz, hogy a es. kir. fősereg elleni döntő csapásban részt vegyen. Az 
ötletet Szemere figyelmeztetése, illetve Kossuth Wysockinak küldött levele adhatta, 
amelynek másolatát Görgei is megkapta.161 

A győri vereség híre június 29-én érkezett meg Pestre. Kossuth egyelőre nem tartotta 
azt súlyosnak. Legalábbis erre mutat, hogy Bayer levelének vétele után a vezérkari fő
nöknek írt szemrehányó levelet, amelyben a szétforgácsolt erőkkel való működést kár
hoztatta, s az erők összpontosítására szólította fel Bayert. Közölte, hogy a kormány csak 
a hadsereggel együtt fog távozni Pestről, de Nagyváradra menekülni, „ami csak odavon
ná az oroszokat és osztrákokat - az nem megmentés. Nekem ahhoz ragaszkodnom kell, 
amiben Görgeivel megállapodtunk, hogy ne a Tisza, hanem a Duna mögött operál
junk."162 A fordulatot tehát nem a csatavesztés híre, hanem Ludvigh és Görgei június 29-i 
levelei, Wysocki újabb, június 28-i jelentése okozta - s az a hír, hogy az oroszok már Nyír
egyházán vannak. Wysocki ugyanis közölte a hadügyminisztériummal, hogy az orosz fő-
oszlop a hírszerzői jelentések szerint 62 000 főt számlál, melyből 25 000 fő bevonult Szik
szóra és Sajószentpéterre. Wysocki kijelentette, hogy seregével nem mer ütközetbe bocsát
kozni, de amíg lehet, Harsány környékén tartja magát. Egyben erősítéseket kért.163 

Kossuth, a fenti híreket véve, minisztertanácsot hívott össze, amelyre meghívta a fővá
rosban tartózkodó tábornokokat is. E tábornokok között ott volt Kiss Ernő országos főhad-
parancsnok, Mészáros Lázár, a Ludovika Akadémia főfelügyelője, Henryk Dembinski, akit 
nemrég váltottak le az északi hadsereg éléről, Török Ignác, a mérnökkar főigazgatója, Au
lich Lajos, a II. hadtest volt parancsnoka, Répásy Mihály, a hadügyminisztérium újoncozá-
si és pótlóvazási osztályának igazgatója, Lenkey János, a tartalék hadtest lovassági pa
rancsnoka, Perczel Mór, a IV. hadtest volt parancsnoka és Schweidel József, a főváros 
katonai parancsnoka. Kossuth mellettük kikérte az ágyhoz kötött Damjanich János véle
ményét is. A tábornokok közül Görgeinek köszönhette elmozdítását, s egyébként is rossz 
viszonyban volt a fővezérrel Dembinski és Perczel. Mészárossal és Lenkeyvel szintén 

Ludvigh jelentéseit közli Steier Lajos I. 135-140. o., az egyiket Böhm - Farkas - Csikány 172-173. o. 
160 Közli Steier Lajos I. 137-138. o.; Hermann Róbert, 2001. 434. o. 
161 Közli Steier Lajos I. 151-154. o.; Böhm-Farkas-Csikány 175-176. o. és Hermann Róbert, 2001.436-438. o. 
162 KLÖM XV. 620. o. Az eredeti alapján közli Hermann Róbert, 1992. 158-159. o. és Hermann Róbert, 

2001.433-434. o. 
163 Józef Wysocki 197-198.0. 
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rossz volt a viszonya. A tanácskozást Perczel megnyilvánulásai színesítették, aki hazaáru
lónak nevezte Görgeit. A minisztertanács felülbírálta a június 26-i döntést, s úgy határo
zott, hogy a kétközpontú összpontosítás helyett, a komáromit feladva, Görgei és Bem csa
patait és Wysocki hadtestét Szegedre rendeli, hogy ezáltal a Jellačic elleni operációk 
sikerét biztosítsa. Komáromban csak egy kb. 15 000 főnyi helyőrséget kell hátrahagyni. A 
terv Dembinskitől származott. A határozatot Kossuth levélben közölte Görgeivel, s lelkére 
kötötte: „...most hosszú tanácskozásokra egyátaljában idő nem lévén, s minden kétkedés 
nélkül kelletvén határozni, ezen megállapodást, még azon esetre is, ha Tábornok Úrnak 
észrevételei volnának, határozott és változhatlan rendelet gyanánt adom tudtára, s annak 
minden idővesztés nélküli végrehatásáért a nemzet nevében felelőssé teszem."164 Kossuth a 
határozatot levélben tudatta Bemmel, Wysocki val és Guyonnal is.165 

A határozat születése azért is furcsa, mert a tanácskozáson csak szolgálaton kívüli 
vagy békebeosztásban lévő tábornokok vettek részt. A döntés alkotmányosan is aggályos 
volt, hiszen Görgei, mint fővezér és hadügyminiszter, elsőként felelt a hadügyek irányí
tásáért. Kossuth maga is érezte ezt, és fontosnak tartotta, hogy Görgei esetleges ellenke
zését leszerelje. Ezért a minisztertanács úgy döntött, hogy a határozatot Kiss Ernő, Au
lich Lajos és a Görgei által apjaként tisztelt Csány László közlekedésügyi miniszter 
vigye meg a fővezérnek. Sőt, Kiss Ernő külön nyílt rendeletet kapott, amely felhatal
mazta arra, hogy ha Görgei megtagadná a határozatok teljesítését, vegye át a fővezérsé
get, és vezesse le maga a hadsereget.166 

A küldöttség június 29-én éjfél tájban167 gőzhajón indult Görgeihez, az immáron Komá
romban lévő főhadiszállásra. Görgei még a küldöttség érkezése előtt, 939-es iktatószámmal 
levelet intézett Kossuthhoz, amelyben annak június 29-én Bayer József ezredeshez intézett, 
kifogásokat tartalmazó levelére és néhány, szöveg szerint nem ismert rendeletére válaszolt. 
A kormányzó elnökkel szemben igen súlyos szemrehányásokat tartalmazó levélben Perczel 
és Bem addigi magatartására utalva kijelentette: „a bács-banáti seregek közti zavarok és 
Bem elkülönzése miatt minden felelőssége a hadügyminiszternek merő puszta szó lett, és 
véleményadása vagy határozata azon körülménynél fogva, hogy némely katonai egyének 
egyedül csak Kormányzó úr parancsait elfogadni szíveskednek, úgysem léphet életbe." A 
fentebb már idézett levélben leszögezte: „Legközelebbi jövőnkre nézve egyszerű haditer
vem az: itt, Komárom oltalma alatt összpontosítani minden erőt, Bem, Vetter és Kazinczyn 
kívül, és az osztrákokat eldöntőleg megtámadni."168 

Ugyanakkor a levél végén nyíltan bírálta a kormányzó és a kormány elmúlt napokban 
tett egyik lépését. A június 26-i minisztertanács ugyanis Görgei javaslatára úgy határozott, 

A Görgeihez írott levelet közli KLÖM XV. 621. o. és Hermann Róbert, 2001. 435-436. o. 
A Bemnek és Wysockinak írott leveleket közli KLÖM XV. 622-623. o. A Guyonnak szóló levél ma

gyar fordítását közli Deák István: Guyon Richárd délvidéki hadjárata a szabadságharc utolsó heteiben egy ki
adatlan hadtestnapló tükrében (1849. június 26. -július 30.). Századok, 1981/3. 571. o. 

166 Kossuth rendeleteit 1. KLÖM XV. 621-623., 626-627. o. A haditanácsról tájékoztatta Görgeit Szabó Imre 
ezredes és Molnár Ferdinánd ezredes is. HL 1848-49. 35/384. Közli Steier Lajos I. 143-144. o. A minisztertanács
ra 1. még Katona: Kossuth 514-515.0. (Kossuth 1849. szeptember 12-i vidini levele; bár ő nem a 29-i, hanem már 
a módosított 30-i haditervet ismerteti); Szemére 541-546. o.; Vukovics Sebő 141-142. o.; Mészáros Lázár II. k. 
278-279. o.; Horváth Mihály III. 202-205. o.; Füzes: Batthyány - Blackwell 177-178. o.; Hermann: Mészáros 52-
54. o. Ez utóbbi írásomban tévesen állítottam azt, hogy a tanácskozáson Láhner György vezérőrnagy is részt vett. 

167 L. erre Kossuth Bemhez, illetve Wysockihoz írott levelét. KLÖM XV. 622-623. o. 
168 Közli Steier Lajos I. 151-154. o. és Hermann Róbert, 2001. 436-438. o. 
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Kiss Ernő 

Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével. 
Képek, nyomtatványok, iratok. 

Budapest, 1973. 
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hogy a népet felvilágosítják az ország nehéz helyzetéről.169 Ezzel Kossuth is egyet
értett.1™ A megvalósítás módja azonban már nem volt Görgei ínyére. Kossuth 1849. jú
nius 27-én kiáltványt fogalmazott a néphez a fenyegető orosz veszélyről és az annak el
lenében szükséges népfelkelésről. A fogalmazványt átküldte Szemerének, aki néhány 
stilisztikai javítást eszközölt benne, majd a kiáltványt valamennyi miniszter aláírásával, 
de azok tudta nélkül közzétették a Közlöny hasábjain és önálló nyomtatványként is. A 
kiáltvány egyrészt túlzottan rémítő színekkel festette le az orosz csapatokat, másrészt 
többek között az ellenség által megszállt települések felgyújtására szólította fel a lakos
ságot.171 Görgei ezt merőben rosszallta, s levele leszögezte: a népfelkelés részint a vezé
rek hiánya, részint a nép bátortalansága miatt nem fog célra vezetni. Majd levele végén 
odavetette: „...a szegény nép azt sem tudja jóformán, hogy ki ellen védje magát, ti. az 
osztrákok, vagy magok a magyarok ellen; mert hogy oka van a népnek a magyarok ellen 
panaszkodni, azt tagadni nem lehet, hacsak némely határozatokat, melyeket legújabb 
időben maga a kormány hozott: például, hogy a nép maga égesse mindenét, amije van, a 
kormány maga nem akarja desavouirozni. Tegnap nálam volt néhány tisztviselő azon ké
réssel: váljon leégessen-e minden, az ellenség kezébe jutandó falut? én nem tiltottam 
meg, hanem azt feleltem nekiek, tegye a nép azt, amit jónak lát, minthogy a nép akaratja 
az én akaratom is, mert én soha a kormányért, hanem mindég a népért küzdöttem, és ha 
ma tudnék arról meggyőződni arról [sic!], hogy a nép jobban fogná magát érezni, én len
nék az első, ki a fegyvert letenném."172 A levél provokatív hangvétele eleve magában 
hordta a kormányzó, a kormány és a hadügyminiszter és fővezér közötti konfliktus le
hetőségét, még ha Görgeinek - a lényeget tekintve - igaza is volt.173 

Ez a kitétel nem annyira a fegyver letételére vonatkozó, passzus miatt érdekes, hanem 
azért, mert Görgei ebben gyakorlatilag felmondta az őt a kormányzóval és a kormánnyal 
összekötő testületi szolidaritást, s mintegy kívül helyezte magát a kormányon. Jóllehet, a 
gyújtogatási rendeletet a hadsereg mellett lévő Ludvigh János kormánybiztos is élénken 
rosszallta, mondván, hogy az a jó utánpótlási hálózattal rendelkező orosz hadsereget nem 
fogja zavarni, inkább „saját seregünk, saját hív népünk fog éhezni."174 

Alighogy Görgei az említett levelet elküldte, megérkezett a június 29-i minisztertaná
csi határozatot hozó küldöttség. A főhadiszálláson lévő Ludvigh János kormánybiztos 
emlékirata szerint „Görgei ellenvetéseitől Csány engesztelő szavára elállott ugyan, de 
nem anélkül, hogy Aulichnak pár csípős megjegyzést ne tett volna, csudálkozását kife
jezvén, hogy ő, Aulich, mint tapasztalt katona ily szökési tervbe bele tudott egyezni. A 
hadsereg levonulása el volt határozva, és Görgei megígérte, hogy le fogja vezetni."175 

Úgy tűnik azonban, hogy Görgei nem a küldöttséggel küldte el azt a - 940-es iktatószá-

[M Görgey Artúr II. 189-192. o. 
170 L. erre Görgeihez intézett június 26-i levelét, közli KLÖM XV. 597. o. és Hermann Róbert, 2001.426427. o. 

A kiáltványt és Kossuth Szemeréhez intézett levelét közli KLÖM XV. 611-615. o. Arról, hogy a mi
niszterek nem ismerték a szöveget, tanúskodik Vukovics Sebő 153. o. Lehangoló hatására 1. Szinnyei József: 
Komárom 1848-49-ben. (Napló-jegyzetek.) Budapest, 1887. 169. o. 

172 Közli Steier Lajos I. 151-154. o. és Hermann Róbert, 2001. 436-438. o. 
Ezt némileg ő maga is elismeri. Görgey Artúr II. 203-205. és 229. o. 

174 MOL OHB 1849:8823., közli Steier Lajos I. 138-140. o. 
Ludvigh János 403. o. 
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mú - levelet, amelyben megígérte, hogy teljesíti a levonulási parancsot, hanem csupán 
szóban tett ígéretet arra, hogy teljesíti a parancsot. Miután Kossuth aznap kelt válaszában 
nincs közvetlen utalás Görgei levelére, sőt, július l-jén azt írta Wysockinak, hogy 
Görgei azt tudatta, miszerint aznap, tehát l-jén Buda felé vonul176 (míg a levélben arról 
volt szó, hogy július 3. előtt nem indulhat), ez tűnik valószínűnek. Vukovics Sebő szerint 
a kormányküldöttek „Görgey készségét a parancs teljesítésére hozák meg jelentésül;" 
azaz Vukovics sem szól a levél megérkezéséről.177 Maga Görgei is „élőszóval tett" nyi
latkozatát említi emlékiratában.178 Kossuth 1849. szeptember 12-i vidini levele szerint 
Görgei azt felelte, „hogy engedelmeskedik, s másnap indul."179 

Mi is történhetett tehát? Ludvigh János emlékiratai szerint, amikor a küldöttség távo
zása után egyedül maradt Görgeivel, örömét fejezte ki afelett, „hogy már most nem fog
ják mondhatni, hogy ő (ti. Görgei) nem akar és nem tud engedelmeskedni". Görgei hall
gatott, látszott rajta, hogy neki az egész dolog nem tetszik, végül azt mondta: „Igen, az 
urak Pesten jobban bíznak a török határban, mint Komáromban és a hadseregben." Alig 
váltottak pár szót, amikor odaérkezett Bayer József ezredes, a vezérkari főnök. „Tábor
nok úr - mondta -, jövök hivatalomtóli felmentésemet kérni, beteges ember vagyok, a 
minisztertanácsban elfogadott stratégiához nem értek, rosszul csinálhatnám a diszpozíci
ókat, egyébiránt kész vagyok elbocsáttatásomat kérni". Görgei rosszkedvű volt, és 
Bayernek röviden értésére adta, hogy „vége legyen a komédiának." Bayer erősítgette, 
hogy kérelme komoly, és mindjárt utána hozzátette: „De hogy is ígérhette a tábornok úr, 
hogy a sereget le fogja vezetni?" E kérdés miatt Ludvigh és Bayer között vita támadt. 
Bayer azt állította, hogy a szegedi összpontosítási terv a védelem feladása, „hogy ez szö
kés." Görgei hallgatott, végül azt mondta: „Bayernek igazsága van." „De az Istenért -
mondta Ludvigh -, ha igazsága van, miért nem világosítottad fel a küldöttséget, miért 
ígérted a hadsereg levezetését?" „Nem bánom, inkább mondjanak árulónak, mint sza
márnak. Kötelességem - mondta - a hazának hadseregét megmenteni, nem pedig bizo
nyos vesztére levezetni." Ludvigh nem elégedett meg Görgei állításával, és sürgette, hogy 
adja elő okait, „miért tagadja meg a kormány védelmi tervezetének végrehajtását ellen
kezőleg saját ígéretével, figyelmeztetvén őtet a zavarra, melybe a kormány minden in
tézkedéseit hozza." Erre Görgei megparancsolta Bayernek, hogy közölje Ludvighgal a 
stratégiai okokat, amelyek miatt el kell vetnie a kormány tervezetét. „E stratégiai terve
zetek feletti okoskodások végkonklúziója az volt, hogy ha a sereg levezettetik, és rendkí
vüli szerencse neki nem kedvez, a stratégia szabályainál fogva Világos és Borosjenő táján 
sakkmattá lesz."180 „Nem elég - mondta Ludvigh - a kormány tervét és rendeletét kár-

176 KLÖM XV. 633. o. 
Vukovics Sebő 142. o. Ezt erősítik meg Kossuth későbbi megnyilatkozásai. A július l-jén Klapkának 

írott levélben azt írja, hogy Görgei megszegte a szavát. („Görgei hat sein Wort gebrochen - das er mir durch 
einen Minister u[nd] durch zwey Generale gestern gesendet hatt.") MOL Klapka-ir. 1. es. 3. tét., átírva közli 
Klapka György, 1850. 123. o. Wysockinak július l-jén azt írja, hogy Görgei már megadott beleegyezése elle
nére (bereits gegebenen Zustimmung zuwider) a koncentráció ellen nyilatkozott. KLÖM XV. 636. o. Vetternek 
július 2-án azt írta, hogy Görgei beleegyezését adta a tervhez (gab hiezu seine Zustimmung), de aztán egy 
hosszú okoskodást (Resonement) küldött. KLÖM XV. 647. o. 

Görgey Artúr II. 229. o. 
179 

Katona: Kossuth 515-516. o. 
180 

Ludvigh János 404-405. o. A történteket Ludvigh emlékirata alapján ismerteti Horváth Mihály III. 206-
208. o. - Bayer nézeteit megörökítette Rochlitz Kálmán, akinek Bayer tollba mondta a kormány számára ké
szített tájékoztató memorandumot. Eszerint Szeged nyílt terep, minden oldalról támadható, s mindaddig, amíg 
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hoztatni, kell őtet arról is meggyőzni, hogy lehet jobbat tenni." Görgei ezek után -
Ludvigh szerint - a következőket mondta: „Valamint tavaly a kormány a Tisza megett 
szaporította a haderőt, úgy most a Dunára és Komáromra kell támaszkodnunk. A kor
mánynak széke legyen vagy Komárom, vagy Arad vidéke. Valamint tavaly a Tisza vidé
ke adott élelmet, és katonát, úgy most a Duna vidéke fog adni. Ha az ellenség a Tiszához 
találna vonulni, előttünk Bécs, és ha Olaszhon látja, hogy a dunai vonalt mi tartjuk, a há
ború ott is kitörhet. Komárom bőségesen évekre el van látva és el lesz látva élelemmel s 
munícióval".181 (Görgei emlékiratai szerint Bayer a kormányküldöttek jelenlétében mu
tatta ki, hogy a hadsereg jelenlegi elhelyezése mellett július 3. előtt nem indulhat el. 
Rochlitz Kálmán százados visszaemlékezéseiben ezt cáfolja, s azt állítja, hogy Bayer és 
Görgei találkozására csak a kormányküldöttség távozása után került sor, s akkor sem 
Bayer kereste fel Görgeit, hanem Görgei Bayert; s Bayer ekkor győzte meg arról, hogy a 
szegedi összpontosítás „merőben oktalanság.")182 

Ludvigh - emlékiratai szerint - minderről jelentést tett a kormánynak is: tehát arról, 
hogy Görgei megtagadta a parancs végrehajtását.183 Igen ám, de Ludvigh aznap kelt je
lentésében ennek nincs nyoma, s arra sincs semmifajta utalás, hogy Ludvigh ilyen jelen
tést küldött volna a kormánynak. Sőt, június 30-án Kossuthhoz írott jelentésében a kö
vetkezőket olvassuk: „Parancsod végrehajtása ellenszegülésre nem talál, a sereg el fog 
indulni, mivel megparancsoltad, hogy ha Szegedig eljut, ott temettessék, s vele együtt a 
kormány és a nemzet szabadsága. Én katona nem vagyok, s ítéletet mondani nem akarok, 
de meggyőződésemet kimondom, hogy temetkezni megyünk, miszerint magunk is elte
mettessünk. Bár e parancsolatot soha ki nem adtad volna, mert abban a nemzet halála 
van aláírva. (...) Ha vesznünk kell, ne vesszünk oly terv által, minőt nekünk csak az el
lenség javasolhatna." A jelentésben utalt Bayernek a szegedi koncentrációs tervről írott 
nyilatkozatára, s kérte Kossuthot: „fontold meg hamar Bayer memoirját és vagy ide, 
vagy a Tisza megé siess."184 

Miután Görgei a fentebb említett 940-es iktatószámú levélhez mellékelte Bayernak a 
szegedi összpontosítási tervről írott bírálatát, s nincs nyoma annak, hogy ez a bírálat már 
június 30-án Kossuth kezében lett volna, valószínű, hogy mind Ludvigh, mind Görgei a 
kormányküldöttség távozása, s a Ludvigh emlékiratában megörökített vita után írta meg 
jelentését. (Bayer memorandumának megírása egyébként is némi időt igényelt, a kor
mányküldöttség pedig - úgy tűnik - nem időzött Komáromban, hanem Görgei ígéretét 

Arad és Temesvár a es. kir. csapatok kezén van, nincs hátrálási vonala (Bayer ekkor már - Kossuth említetett 
június 29-i leveléből tudta, hogy Arad várőrsége megadta magát - H. R.) Bayer ezzel szemben egy kétköz-
pontú, Komárom ill. Nagyvárad-Kolozsvár közti koncentrációt javasolt Görgei, ill. Bem vezetésével; a kor
mánynak ezek valamelyikéhez kellene csatlakoznia; ha nem Komáromot választja, fel kell hatalmaznia Görgeit 
papírpénz kibocsátására. Rochlitz emlékiratát idézi Görgey István II. 680. o. 

181 
Görgei és Bayer már június 27-én így nyilatkoztak Ludvigh előtt. L. erre Ludvigh Kossuthoz írott je

lentését; HL. 1848-1849. 35/90., közli Steier Lajos I. 133-134. o. 
Görgey Artúr II. 205-206. o. Rochlitz visszaemlékezésének eredetije lappang; a vonatkozó részt közli 

Görgey István II. 679. o. Ő maga - Bayer egy, a Görgey-levéltárban ma nem található saját kezű feljegyzésére 
hivatkozva - azt állítja, hogy nem Rochlitznak, hanem Görgeinek van igaza, s Bayer a küldöttekkel is közölte 
ellenérveit. Uo. 684. o. 

Ludvigh János 405. o. 
184 Eredeti tisztázatát 1. HL 1848-1849. 35/412. Másolata: MOL R 123. Vörös Antal iratai 389. Közli 

Steier Lajos I. 147-148. o. 
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véve, azonnal visszatért Pestre.) Görgei levelében utalt arra, hogy a kormány parancsai
nak saját meggyőződését áldozza fel, de teljesíti azt. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, 
hogy július 3. előtt nem indulhat el, mert az induláshoz vissza akarja csatlakoztatni 
Kmetynek az ihászi ütközet után elszakadt hadtestét, valamint Görgey Ármin őrnagy bá
nyavárosi portyázó csapatát; s hogy az ellenség előretörése miatt a kormány nem számít
hat arra, hogy a hadsereg biztosítsa a kormány Szegedre történő visszavonulását, sőt, al
kalmasint magára a visszavonulásra is a Duna bal partján kerül majd sor.185 

Mi történt tehát? Miután sem Görgei, sem Ludvigh emlékiratai nem adnak tájékozta
tást a történtekről, csak feltételezhetjük, hogy Ludvigh meggyőzte Görgeit: mindenkép
pen ígérje meg a levonulási parancs teljesítését. Ugyanakkor Bayer és Görgei érvei nem 
maradtak hatás nélkül Ludvighra, s talán ő tanácsolta Görgeinek: az írásba foglalt véle
ményt küldjék meg a kormánynak. A július 3-i levonulási terminus ugyanis lehetővé 
tette volna, hogy ha Bayer érvei a fővárosban is elérik a hatásukat, a kormány megvál
toztassa a véleményét, s visszavonja a szegedi összpontosítási parancsot. 

Mint a fentiekben láttuk, Kossuth már a haditerv elfogadásakor számolt azzal, hogy 
Görgei felmondja az engedelmességet: Kiss Ernő felhatalmazása ezt egyértelműen bizo
nyítja. Miután a június 29-i rendeletben nyomatékosan szerepelt a levonulás azonnali vég
rehajtása, s Kossuth hangsúlyozta a döntés határozottságát és visszavonhatatlanságát, a 
Görgei-Ludvigh-féle „felpuhított" értelmezés is lehetővé tette volna Görgei elmozdítását. 

Ám az elmozdításra nem ezért került sor. A kormányküldöttség június 30-án este tért 
vissza a fővárosba, s közölte Kossuthtal a hírt, hogy Görgei „a koncentrácionális moz
dulatot effektuálandja." Kossuth június 30-án éjjel Görgeihez írott levelében nyugtázta a 
választ, s ismét részletesen megindokolta az új haditervet. A válaszlevélben már arra uta
sította Görgeit, hogy 15 000 embert hagyjon hátra Komárom védelmére, a fennmaradó 
30 000 emberrel pedig Budán át siessen egyesülni Wysocki Kápolnán lévő felső
magyarországi hadseregével. A haditerv ezzel meg is változott, ti. Kossuth terve szerint 
immáron az volt a cél, „hogy az oroszt megverjük hamarébb, mielőtt magát ő az osztrá
kokkal vagy Jellačičcsal egyesítheti." 

Az új haditervet Kossuth nem csak a visszatért Aulichhal, hanem az időközben - nem 
tudni, mi célból - szintén a fővárosba érkezett Klapka vezérőrnaggyal - sőt, ha Klapka 
emlékiratainak hinni lehet, Szemerével, Batthyány Kázmérral és Perczellel - is egyez
tette. Klapka emlékiratai szerint Kossuth már a tanácskozáson kikelt „a felső-dunai had
viselés és mulasztások miatt," s rosszallta, hogy Görgei túlságosan hallgat Bayerra. 
Perczel „szenvedélyes hangon" tört ki Görgei ellen, s sürgette, hogy a fővezérséget mi
nél előbb más vezérre bízzák. Perczel Görgei vei kapcsolatos vádjait az egész hadseregre 
kiterjesztette, mire Klapka fontosnak tartotta, hogy ez utóbbit megvédje. Erre kellemet
len szóváltásra került sor, amit Szemere egyenlített ki. 

Ám Kossuth számára az ismertetett szóváltás lehetővé tette, hogy ismét megkísérelje 
eltávolítani Görgeit. Miután levelében hosszan ismertette, hogy Görgeinek, mint had
ügyminiszternek a távolléte mennyi problémát okoz, „mert nem tudjuk, nem vágjuk-e 

183 Közli Steier Lajos I. 145-147. o.; Szemelvények II. 237-238. o. és Hermann Róbert, 2001. 438-440. o. 
- Vukovics Sebő 142-143. o. szerint Kossuth július 2-án vagy 3-án kapta meg Görgei e levelét, s ez lett volna 
az oka a leváltásnak. Miután azonban a leváltás már 1 -jén megtörtént, az állításból csak annyi a fontos, hogy 
Vukovics szerint a június 30-i, 940-es iktatószámú levél később került Kossuth kezébe. 
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keresztbe Hadügyminiszter Ur rendelkezéseit", arra kérte Görgeit, „tegye meg az oro
szok megveretésével összekombinált koncentrácionális diszpozícióit, siessen maga ide a 
hadügyminiszteri állásban az ország ügyét vezetni, s a sereg aktív vezényletét bízza ide
iglenesen a sereg legidősb tábornokára, Klapka tábornok úrra."186 

Azaz, Görgei feladata már csak a diszpozíciók kiadása maradt volna, s a magukat az 
utasításokat Klapkának kellett volna végrehajtania. Klapka erről a tervről nem szól emlék
iratainak egyik változatában sem, s úgy tűnik, hogy amikor július l-jén visszatért Komá
romba, Görgeit sem tájékoztatta róla. Kossuth pedig olyan jónak tartotta az ötletet, hogy 
július l-jén a Wysocki-féle hadsereggel kapcsolatos rendelkezések ürügyén ismét arról írt 
Görgeinek: „ím minő szükség, hogy Hadügyminiszter Úr itt legyen, ki rendelkezzék."187 

Ekkor azonban sajnálatos félreértés következett be, ami lehetővé tette, hogy Kossuth 
minden kerülőút igénybe vétele nélkül távolítsa el Görgeit a hadsereg éléről. Július l-jén 
a késő esti órákban kézhez vette Görgei június 30-án, még a kormányküldöttség megér
kezése előtt írott, 939-es iktatószámú levelét, amelyben a fővezér arról írt, hogy seregé
vel továbbra is Komárom környékén szándékozik maradni, s döntő támadást indítani a 
es. kir. hadsereg ellen. Kossuth ezt a levelet a június 30-án tett szóbeli ígéret visszavoná
sának tekintette, s a minisztertanács meghallgatása után úgy döntött, hogy leváltja Gör
geit a fővezérségről.188 Jellemző egyébként, hogy a döntésről Klapkának küldött levelé
ben azt írta, Görgei „legyen hadügyminiszter, de fővezér egy pillanatig sem lehet to
vább;" majd feltételesen ugyan, de árulással gyanúsította Görgeit.189 Azaz, Kossuth sze
rint, egy árulással gyanúsítható személy maradhat hadügyminiszter - csak fővezér ne 
legyen. Amikor pedig Görgeinek a július 2-i komáromi csatában történt megsebesülésé
ről értesült, reményét fejezte ki, hogy annak sebe nem olyan veszélyes és terhes, „hogy 
hadügyminiszteri tisztének folytatásában gátolná." Ezért felszólította, „ha egészsége en
gedi, azonnal idejöjjön; - ha pedig egészségi állapota ezt nem engedné, engem azonnal 
tudósítani, hogy akadályozása esetére a haza érdekében kellőleg intézkedhessem."190 

186 Kossuth levelét közli KLÖM XV. 626-627. o. és Hermann Róbert, 2001. 440-442. o. - Klapka György, 
1850. 111-113. o. és Klapka György, 1986. 153-154. o. szerint ő július l-jén érkezett Pestre, s az említett ta
nácskozásra aznap, és még a kormányküldöttség visszatérése előtt került sor. Kossuth leveléből azonban egy
értelmű, hogy Klapka már június 30-án Pesten járt, s hogy a terv megváltoztatására Aulich jelenlétében, tehát a 
küldöttség visszaérkezte után került sor. Vukovics Sebő 142. o. szerint a küldöttség tagjai már közölték, hogy 
Görgei július 3-án indul el Komáromból. 

187 KLÖM XV. 631-632. o. és Hermann Róbert, 2001. 443-444. o. 
188 Kossuth levelét közli KLÖM XV. 634. o. és Hermann Róbert, 2001. 444-445. o. - A korábbi szakiro

dalom - nem ismerve fel a levelek valódi sorrendjét - a 939-es iktatószámú levelet tekintette későbbinek, s a 
940-es iktatószámút korábbinak. A helyes sorrendet Katona Tamás tisztázta, Görgey Artúr I. 77-82. o. (Beve
zető) és II. 467-468. o. (jegyzetek.) Ugyanakkor Katona úgy vélte, a félreértést az okozta, hogy a két levél for
dított sorrendben került Kossuth kezébe, aki nem vizsgálta meg azok iktatószámát, hanem első dühében levál
totta Görgeit a fővezérségről. L. még Katona Tamás: Komárom, 1849. július 2-11. In: Kiss Vendel (szerk.): 
Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 1994. 98. o. és Vő.: Görgei nyári hadjárata (1849. július 
- augusztus). In: „Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utóélete" című tudományos ülésszak. Vaja, 
1996. 32-35. o. Hosszú ideig magam is ezt a nézetet vallottam, de az iratok tüzetesebb áttanulmányozása után 
rá kellett jönnöm, a bajt az okozta, hogy Kossuth a 939-es iktatószámú levélben foglaltakat a küldöttség révén 
kapott szóbeli ígéret visszavonásának tekintette. - Batthyány Kázmér emlékirata utal arra, hogy „úgy tűnik, 
Görgei az arcátlan levelét néhány órával Csány, Aulich és Kiss Komáromba érkezése előtt írta, s habár meg
ígérte ezeknek az uraknak, hogy engedelmeskedik a kormány parancsainak, Kossuth nem halogatta tovább 
Mészáros főparancsnokká kinevezését..." Füzes: Batthyány - Blackwell 179. o. 

189 Kossuth - Klapka, Pest, 1849. július 1. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. tét. d. sz. Némileg átírva közli Klapka 
György, 1850. 123. o. Magyar fordításban közli KLÖM XV. 635. o. és Klapka György, 1986. 156. o. 

190 KLÖM XV. 653. o. és Hermann Róbert, 2001. 448. o. 
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Nem tudjuk, hogy Kossuth mikor kapta meg a fővezér június 30-án írott második, 
940-es iktatószámú levelét, amelyben megígérte a július 3-án történő levonulást. (Július 
2-án a levél már bizonyosan Pesten volt, mert Mészáros Lázár hadügyminiszter aznap 
Görgeihez írott levelében Bayernek a június 30-i levélhez mellékelt memoranduma állí
tásait vitatta.)191 De, mint említettük, mivel Kossuth láthatólag már június végén elhatá
rozta Görgei elmozdítását a fővezérségről,192 a 940-es iktatószámú levél - amennyiben 
nem ígérte meg a levonulási parancs azonnali teljesítését - szintén elegendő ürügyet 
szolgáltatott reá. Batthyány Kázmér emlékiratai szerint Kossuth az első, a leváltás indo
kául szolgáló 939. számú levelet sem mutatta be a minisztertanácsnak, csupán ismertette 
annak tartalmát, s ennek alapján elképzelhető, hogy a második, 940-es iktatószámú le
velet már nem is ismertette a kabinet előtt.193 

A nagyobb baj az volt, hogy Kossuth csak az elmozdítás gondolatáig jutott el, de lát
hatólag nem volt tisztában azzal, hogy ezzel milyen folyamatot indít el. Hogy a tévedés
re, t. i. hogy Görgei nem vonta vissza ígéretét, később fény derült-e, nem tudni. Kossuth 
hallgatása és július 3-án Görgeihez írott konciliáns levele arra mutat, hogy igen, ám nem 
volt benne annyi belátás, hogy visszavonja rossz döntését. 

Egy tehetetlen fővezér - Mészáros Lázár194 

Maradt azonban még egy kérdés: ki legyen Görgei helyett a fővezér? Görgei táborá
ból senki nem jöhetett szóba; részben mert túlzottan tisztelték ahhoz Görgeit, hogy bár
melyikük átvette volna tőle a fővezéri tisztet; részben pedig azért, mert egyikük sem szá
mított rangidősnek. Választani csak a kormány székhelyén lévő katonák között lehetett. 
Az emlékezések e tekintetben nem egészen egyértelműek. Kossuth a július 1-jei minisz
tertanácsi ülésen először felvetette, hogy ő maga venné át a fővezérséget, s vinné azt 
Mészáros és Dembiňski tanácsadása mellett. Arra hivatkozott, „hogy a tábornokok kö
zött mindinkább kifakadó vetély semmi által sem volna oly könnyen elhárítható, mint ha 
a had vezényletét maga a kormányzó venné kezébe, ki iránt mindenki menten maradna a 
féltékenységtől...," illetve, hogy így ő maga fogja „a nemzet hadseregei operációit in
tézni, s a vezérek működései közti összhangzást irányozni." Az előterjesztés főképp 
Csány László közmunka- és közlekedésügyi miniszter támogatta „Görgei iránti bizodal
ma megcsökkenvén, más fővezér kinevezése azonban, mint Görgeit végképp mellőző 
intézkedés, nem tetszvén neki;" Kossuth fővezérsége által pedig „mindkét aggodalmát 
megnyugtatottnak vélte." Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter is reáál-
lott. Szemere „nagyon botrányosnak találta a kívánatot, de nem szólott." Vukovics Sebő 
igazságügyminiszter azt mondta, hogy „a kormányzó, ha mint ilyen akar a sereg élén 
állani, teheti," de ő maga nem találja helyénvalónak, hogy fővezérnek neveztessék ki. 
Duschek Ferenc pénzügyminiszter határozottan ellenezte az ötletet, „azon okból, mivel 
ha csapás érné hadviselésünket, azt a kormányzónak tulajdonítanák, ő pedig nem akarja, 

191 HL 1848-49. 36/123. Közű Steier Lajos I. 155-156. o. és (félreolvasásokkal) Böhm - Farkas - Csikárty 178. o. 
192 

Erre a következtetésre jut Kosáry Domokos, 1985. 277-278. o. is 
193 Füzes: Batthyány - Blackwell 178-179. o. 
194 

A fejezet egészére 1. Hermann Róbert: Mészáros 52-72. o. 

— 619 — 



hogy ez a had viseléséért felelős legyen." Batthyány Kázmér külügyminiszter, szintén 
határozottan ellene nyilatkozott, „fővezérségre csak katonát alkalmazni kívánván." Kos
suth tudomásul vette a döntést, de - Vukovics emlékirata szerint - „nemcsak hogy az 
eszmét nem veté el, hanem kívánságának el nem fogadásáért ez időtől fogva a miniszté
rium irányában sokkal barátságtalanabb lett." Vukovicsnak négyszemközt meg is 
mondta: „Meglátjátok, hogy hibáztatok, hogy nekem nem adtátok a fővezérséget." A ta
nácskozáson Perczel is jelen volt, s Mészáros vagy Kiss fővezéri kinevezését, valamint 
Dembiňski tanácsadóul mellé adását javasolta. Kossuth előterjesztése mellett - az is
mertetett érveken túl - egy „történeti" érv is szólt: a kormányzóelnöki tiszt a nádori tiszt
ség jogutódja volt, s 1848 szeptemberében István nádor az ország főkapitányaként vette 
át néhány napra a dunántúli hadsereg fővezérséget.195 

Vukovics Sebő igazságügyminiszter emlékirata szerint Kossuth őt, Szemerét és Perczeit 
hívatta be magához, s megkérdezte tőlük, hogy ki legyen a fővezér; Mészáros vagy Kiss 
Ernő? Perczel és Szemere Mészáros mellett nyilatkoztak; Vukovics gondolkodott, de ezzel 
a dolog már el volt döntve. Kossuth közölte, hogy Mészárost nevezte ki fővezérré. 

Mészáros emigrációs naplójának 1848^t9-es tevékenységére visszatekintő bevezető 
része szerint „a muszkák bejövetele, seregeink visszanyomulta, Görgei kétes viselete, a 
sok tábornok önkényes eljárásai [miatt] egy főt kerestek, mely alatt ha nem is győzelmet, 
legalább egy kibékítő pontot találhassanak." Miután „a legokosabbat, a legbiztosabbat, 
ki egyedül képes vala menteni, Dembihskit" Görgei miatt nem akarták választani, őrá 
került a sor, s ő Jószívű szamárként" elfogadta.196 Dembiňski valóban szóba került főve
zérként, s aki azt szóba hozta, az nyilván maga Mészáros volt. 

Dembiňski emlékiratából - amely összezavarja a június 29-i és a július 1-jei minisz
tertanácson történteket - is úgy tűnik, hogy valóban szóba került az ő fővezérsége - hi
szen maga a végrehajtandó haditerv is tőle származott - , azonban a közte és Görgei kö
zött fennálló feszültségekre való tekintettel ő maga sem tekintette azt időszerűnek.197 

Mészáros emlékiratában úgy írja le az eseményeket, hogy „Kossuth Bemet, sőt, még 
önmagát is akarta fővezérnek kinevezni," de miután Bem távol volt, Kossuth ekkor „egy 
ildomosán odavetett észrevétellel tapintá a tanács üterét, ti. »hogy így ő maga kénytelen 
a sereg élére állni.«" Mivel azonban ezen észrevétele nem fogadtatott tapssal, „e dolog
ról elhallgatott." Ezután hármukat jelölték a fővezérségre; Kiss Ernőt, Perczeit és Mészá
rost. Kiss Ernő azonban nem fogadta el a jelölést, Perczeit a többiek nem tartották al
kalmasnak; „Dembiňskit, ki vezéri tehetségének már számos jelét adá, s ki arról, hogy 
törekvéseiben a rosszakarat gátolá, nem tehetett: a tanácskozmány azért nem akará, ne
hogy Görgey ezáltal még inkább fölingereltessék, s még nagyobb tévutakra vezettessék." 

L. erre Vukovics Sebő 145-146. o. Csány állásfoglalására 1. 1849. júl. 9-én Kossuthhoz intézett levelét. 
KLÖM XV. 699. o. és Csány László II. 335. o. Perczel állásfoglalására 1. Kossuth júl. 21-én Perczelhez intézett 
levelét. Közli KLÖM XV. 758. o. Duschek Ferenc 244. o. szerint Kossuth „magánbeszélgetések alkalmával 
gyakorta úgy nyilatkozott, hogy meggyőződése szerint a felkelés ügye lényegében diadalt aratna, ha ő maga 
állna a sereg élére." Kossuth felvetésének elhangzását Mészáros július 2-i sikertelen komáromi útja utánra, a 
július 3-i minisztertanácsra datálja Dembiňski emlékirata. Némileg átírt közlését 1. Danzer 311. o. Dembiňski 
elbeszélése alapján számol be a történtekről Jerzy Bulharyn 187-188. o. 

196 Mészáros Lázár, 1999. 29. o. 
Dembiňski emlékirata, ennek nyomán Danzer 304-307. o. és Bulharyn 186. o. 
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Mészáros Lázár. 

Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben. A magyar nép számára. 
írta Vargyas Endre. Második bővített kiadás. Budapest, 1879. 
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így aztán ő, mint ,jó bolond" volt kénytelen a fővezérséget elvállalni.198 Ellenben 
Vukovics szerint Kiss Ernő elégedetlenkedett amiatt, hogy június 29-én még alkalmas
nak tartották a fővezérségre, július l-jén pedig már nem.199 

Horváth Mihálynak az események időrendjét összezavaró összefoglalója szerint elő
ször nem született döntés a fővezér személyéről, mert „a szóba hozottak részint a ta
nácstól nem fogadtattak, - részint az ajánlatot magok nem fogadták el." (Horváth szerint 
Kiss Ernő, Mészáros, Vetter, Klapka, Dembinski, Aulich, Damjanich voltak a számba 
jöhető személyiségek. 20°) 

Maga Mészáros két kikötést tett a fővezérség elvállalására. Az egyik az volt, hogy ne
vezzék ki mellé vezérkari főnökké Dembinski altábornagyot. Mészáros ugyanis úgy vélte, 
hogy ha valamennyi magyar tábornok „tudománya egy mozsárba töretnék össze, mégsem 
jönne ki annyi belőle, mennyi magában Dembinskiben van". Másik kikötése pedig az volt, 
hogy Kossuth és a kormány „a hadi munkálatban az ő tudta nélkül ne intézkedjék."201 

Az újdonsült fővezéri duumvirátus még aznap kiadta intézkedéseit. Ezek lényege az 
volt, hogy Kmety önálló hadosztályát Pesten vagy Pakson át megindítják a Duna-Tisza 
köze felé, majd azon déli irányba a Vetter és Guyon tábornokok által vezérelt délvidéki 
magyar erők megsegítésére, és az ottani, Jellačič táborszernagy vezette es. kir. erők meg
semmisítésére. Wysocki vezérőrnagy azt az utasítást kapta, hogy ne Hatvan, hanem Szol
nok felé vonuljon, s ott lépjen összeköttetésbe a Perczel tábornok parancsnoksága alá 
adott, Cegléd környékén állomásozó tartalék hadtesttel. Végül Kossuth megkérte Mészá
rost, hogy utazzon Komáromba, s személyesen eszközölje a hadsereg levezetését. Mé
száros ennek eleget is tett, bár nemigen tetszett neki ez a megbízás. „Nem szerettem ezt 
még azért sem - írja emlékiratában -, mivel két szerencsétlen tényem [1848. szeptember 
21 -i szenttamási és 1849. január 4-i kassai veresége - H. R.] következtében nevem a 
harctéren népszerűtlen vala, épp úgy, mint népszerűtlen a közönség előtt. Hogy most én 
ily körülmények között Görgeit elmozdítsam, kit a sereg tisztelt, kitől félt, (...) - ez a 
dolognak oly színt adott volna, mintha az újólag kinevezett fővezér a hivatal, mint konc 
után áhítoznék; továbbá minthogy az engedetlenség kórjele felülről alá harapódzott, s 
minthogy a kormány nyílt parancsát egy haditanács megváltoztatni merészeié, - egy 
gondolat ötlött fel elmémbe, tudniillik az, hogy hamar adhatná így magát alkalom elő 
egy katonai lázadásra, mely ha személyemet megkímélné is, a hazát veszélybe 
döntendené."202 

Mészáros július 2-án, a fenti aggodalmaktól vezettetve, Pest elhagyása előtt felhatal
mazta Dembinskit „az összes magyar hadsereg mozdulataira, táborozására, élelmezésére, 
röviden minden hadi szükségleteire a kellő rendeleteket kiadni, intézkedni úgy, amint a 

Mészáros Lázár II. 279-280. o. (téves dátummal). 
199 Vukovics Sebő 142-145. o. 

' Horváth Mihály III. 212. o. Horváth egyébként - Puky Miklós szívességéből - használta Mészáros emlék
iratait is. Horváth - Klapka emlékirata alapján úgy véli, hogy Klapka is ott volt a Görgei leváltásáról döntő július 
1-jei minisztertanácson. Horváth Mihály III. 211. o. Klapka György 153. o. valóban július l-re teszi pesti látogatá
sát, de Kossuth június 30-án Görgeihez írott levele szerint június 30-án járt a fővárosban. KLÖM XV. 627. o. 

Vukovics Sebő 144. o. 
202 

Mészáros komáromi utazására 1. Mészáros Lázár II. 280-285. (Tévesen korábban történtnek írva Gör
gey sebesülését; egy passzust az idézetből ezért hagytam el.) 
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jelen fontos körülmények és a haza java kívánandja." A rendelet szerint az egész hadse
reg s annak minden rangú egyénei kötelesek „a felébb idézet altábornagy úrnak minden
ben pontosan engedelmeskedni és parancsolatjait teljesíteni". 

A rendelet két szempontból érdekes. Mészáros szándéka szerint a rendelet azt szol
gálta volna, hogy a hadsereg irányítása az ő távolléte alatt is folyamatos legyen. A ren
delet kibocsátása azonban alkotmányosan aggályos volt, hiszen ha a fővezért csak a 
kormány nevezheti ki, akkor a kinevezett fővezérnek nemigen lehet joga valaki mást ön
nön teljhatalmú helyettesévé kinevezni. Különösen kínos volt ez a rendelkezés azért is, 
mert annak nyílt beismerését jelentette, hogy nem Mészáros a fővezér, hanem Dembiň-
ski; tehát a kinevezett fővezér nem érez magában elegendő képességet arra, hogy egy
maga irányítsa a hadsereget. A helyzet ilyen értelmezését az is elősegítette, hogy a ren
delet megjelent a másnapi, július 3-i Közlönyben; noha aznap Mészáros ismét Budapes
ten volt, s így a rendeletet olvasók nem nagyon érthették annak tényleges célját. Még a 
Mészáros iránt nagy tisztelettel viseltető Gelich Rikhárd őrnagy is úgy véli emlékiratá
ban, hogy nem tudni, mit akartak elérni ezzel a rendelettel; „hacsak azt nem hitték, hogy 
valami rendkívüli és kedves dolgot adtak tudtára vele a hadseregnek, ami pedig éppen 
nem mondható."203 

Mészáros tehát július 2-án gőzhajóra szállt, hogy Kossuth megbízatásának megfelelő
en, személyesen vigye Komáromba a Görgei leváltását és saját kinevezését tudató, illet
ve a hadsereg levonulását elrendelő leveleket. Pát és Dunaalmás között azonban a hely
béli lakosság arra figyelmeztette, hogy Ószőnyt és Füzítőt megszállták a es. kir. csapa
tok. Mészáros látcsövével próbálta meg felderíteni a helyzetet; a jobb parton valóban 
katonákat látott, de azt nem tudta róluk megállapítani, hogy melyik hadsereghez tartoz
nak. A mindkét partról megidézett lakosok pedig egybehangzóan azt állították, hogy 
Komárom környékén, a jobb parton egész nap csata folyt. Mészáros attól tartott, hogy a 
gőzös a Duna-partot esetleg már megszállt ellenséges tüzérség tüzébe kerül, s ár ellen 
haladva a gőzösnek nem sok esélye lett volna a parti ütegek ellen; ezért aztán úgy dön
tött, hogy visszafordul. A nála lévő leveleket és rendeleteket a kíséretében lévő Han-
kovits György őrnagyra bízta, s azokat saját, Görgeinek szóló levelével megtoldva, az 
őrnagy útján küldte be Komáromba, ő maga pedig visszaindult Budapestre. A levélben 
burkoltan szemrehányást tett Görgeinek, az „a Haza legnagyobb erejével elzárta magát a 
többi részeitől," pedig „erről döntethetik el eljövendő sorsa." 

Mészárosnak akkor már kezében volt az a bírálat, amit Görgei Bayerrel készíttetett a 
szegedi koncentráció haditervéről; s arra hivatkozva írta Görgeinek, hogy a bírálatban 
foglaltaknál kevesebb erő létezik a délvidéken, s „így megfosztván bennünket a lovasság
tól, több mozgó és ágyúütegektől s átadva Vetter 22 000 és Wysocki 12 000 seregeit egy 
muszka és horvát 80 000 erőnek, a kormány és országgyűlés a levegőbe, el fog lehetni 
mondani, finis Hungáriáé." Közölte Görgeivel, hogy Kmety hadosztályát Paks felé ren
delték, s belátására bízza, milyen módon küld a déli sereg segítségére lovasságot. „Minden 
esetre kérem és felhívom, ha lehet lefelé sereget küldeni, küldjön!" - fejeződik be a levél.204 

" A Dembinskinek adott felhatalmazást 1. MOL Dembiňski-ir. 2. No. 51. Ennek alapján magyar fordítás
ban közli Danzer 307. - A Közlönyben megjelent szöveget újraközli Gelich Rikhárd: Magyarország független
ségi harcza 1848-49-ben. Budapest, é.n. III. 695. o. 

204 HL 1848-49,36/123., közli Steier Lajos 1.155-156. o. és félreolvasásokkal Böhm - Farkas - Csikány 178. o. 
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Mészáros tehát már fővezéri ténykedésének első napján nyilvánvaló határozatlansá
gának adta jeleit. Nem bízott saját fővezéri kinevezésének súlyában; nem mert határozott 
rendeletet küldeni Görgeinek; s nem jelent meg személyesen Komáromban. 

A július 2-án Komárom alatt vívott csatában Görgei három és fél hadtestnyi, kb. 
35 000 főnyi erejével visszaverte Haynau cs. kir. főseregét, s megtartotta Ószőnyt, a Bu
dapestre vezető út kulcsát. A csatában Görgei egy lovasrohamban súlyos, életveszélyes 
fejsebet kapott; napokig eszméletlen volt. Amikor tehát Hankovits őrnagy megérkezett a 
komáromi táborba, ott a Görgei vitézségét csodáló és sebesülése miatt sajnálkozó hadat 
találta. Hankovits először Ludvigh János kormánybiztossal közölte kiküldetése célját, s 
neki adta át Kossuth leveleit. Ludvigh őszintén megdöbbent, s még aznap a következőket 
írta Kossuthnak: „És éppen, mikor Görgei vérében fetreng, mikor az egész sereg - csak a 
tüzet kerülők serege nem - érte lelkesül, mikor a katona e névben bízni tanult, mivel al
kalma volt látni, mit tud, s mit mer vezérje, akkor a szerencsétlen Mészárossal lépsz fel." 
Kérte Kossuthot, kövessen el mindent, hogy Mészáros kinevezése ne jusson köztudomásra; 
ő és Újházi László, komáromi kormánybiztos teljes titokban fogják azt tartani. „Mészáros 
igen becsületes hazafi, de szerencsétlen hadvezér. Ne erőltesd az ő kinevezését, vagyis in
kább a kommandó átvételét. Minek azokat elkeseríteni, kik ellen panasz nem lehet."205 

Ludvigh tehát azt szerette volna, hogy ha már Mészáros kinevezését nem lehet visz-
szacsinálni, legalább Görgei maradjon meg a fősereg vezérének. Attól tartott ugyanis, 
hogy Mészáros kineveztetése ingerültséget fog kelteni a tisztikarban; amiben aztán tö
kéletesen igaza is lett. 

Kossuth július 2-án reggel fél 9-kor megjelent a képviselőház ülésén, ahol tudatta a 
képviselőkkel, hogy rövidesen ismét el kell hagyniuk Pestet, majd a konkrétumokat ke
rülő áttekintést adott a hadi helyzetről, anélkül azonban, hogy Görgei leváltását, vagy 
Mészáros kinevezését bejelentette volna.206 Ugyanaznap tájékoztatta Vetter Antal altá
bornagyot, a délvidéki hadsereg fővezérét a katonai helyzetről és a fővezérváltásról, va
lamint arról, hogy a Cegléd környékén Perczel parancsnoksága alatt szerveződő tartalék 
hadtest és Wysocki északi hadserege arra törekszik, hogy együttesen megverjék az oro
szokat, majd a Tiszán Szolnoknál átkelve, a Tiszántúlt biztosítsák.207 Ezt követően déle
lőtt 11 órakor208 felesége társaságában Ceglédre utazott, hogy ott a Perczel parancsnok
sága alatt szerveződő tartalék hadtest felszerelését meggyorsítsa. Ott értesült arról, hogy 
az aradi vár kapitulációja már valóban megtörtént, valamint arról, hogy Debrecenben és 
a Tiszántúlon nincsenek orosz csapatok. Kossuth július 2-án Cegléden tartózkodott, s 
csak másnap délután 2 órakor tért vissza Pestre.209 

Pesten értesült Görgei július 2-i győzelméről és sebesüléséről, valamint arról, hogy 
Mészáros nem ment be Komáromba, hanem dolgavégezetlenül tért vissza. Az új hely
zetben ismét minisztertanácsot tartottak, amelyre meghívták a Mészáros-Dembiňski fő-

205 Ludvigh levelét közli Steter Lajos I. 156-159. Eredetije MOL OHB 1849:8927. 
206 KLÖM XV. 640-645. o. V. ö. Hunfalvy Pál 283-284. o. 
207 KLÖM XV. 646-648. o. 

L. erre a kormányzóelnöki iroda katonai osztályának Csány Lászlóhoz intézett átiratát. Közli KLÖM 
XV. 637. o. 

209 L. erre Mátray Gábor: Töredék jegyzemények Magyarország történetéből 1848/49. (S. a. r. Fülep Ka
talin) Budapest, 1989. 206. o. 
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vezéri kettőst is Kossuth szemrehányásokkal halmozta el Mészárost amiatt, hogy nem 
személyesen adta át leveleit Komáromban a címzetteknek. Erre Mészáros azt válaszolta, 
„bizalmatlanságának tulajdonítsa Kossuth, hogy olyast írt, mit személyes jelenlétem nél
kül olvasni szabad nem volt."210 Dembiriski emlékiratai szerint Kossuth ez alkalommal is 
felvetette, hogy az új helyzetben neki, azaz Kossuthnak kellene átvennie a fővezérséget, 
de Csány tiltakozására elállt ettől. Miután erről Mészáros mit sem ír, s Csány Kossuth 
fővezérségének kevés támogatója közé tartozott, Dembinski közlését joggal vonhatjuk 
kétségbe.211 A minisztertanács úgy döntött, hogy a feldunai hadsereg 16 000 gyalogost, 
1500-1800 lovast és mintegy 54 löveget hagyjon hátra Komáromban, a többiekkel pedig 
induljon meg Budára. A várőrség parancsnokságával a kormány Klapkát, a sereg leve
zetésével a rangidős tábornokot, Nagysándor Józsefet bízta meg.212 Kossuth és Szemere 
is a fenti értelemben utasította Klapkát, s egyben a rendelet végrehajtásának ellenőrzésé
re Komáromba küldte Mesterházy István és Meszlényi Jenő honvéd ezredest.213 

Július 3-án Mészáros megismételte Dembinski teljhatalmú táborkari főnöki kinevezé
sét; tehát az előző napon még a kényszerhelyzet által magyarázható lépést immáron 
megerősítette, s ezáltal egyben azt is jelezte, hogy az ő fővezéri tiszte csupán Dembinski 
tényleges fővezérségének fedezésére szolgál. Ugyanakkor a fővezéri kettős egymás után 
kiadott utasításaiból végre kezdett valamifajta egységes haditerv képe kibontakozni. Ám 
a terv éppen a legfontosabb csoportosítással, a Komáromnál álló fősereggel kapcsolatban 
naponta változott, annál is inkább, mert Kossuth és a fővezéri duumvirátus intézkedései 
gyakran keresztezték egymást. 

Mészáros kinevezésének és Görgei leváltásának híre a feldunai hadseregnél csak júli
us 4-én terjedt el; Bayer József ezredes, vezérkari főnök is csak azon a napon tudta azt 
közölni Görgeivel. A hír óriási felháborodást keltett a tisztikar körében; olyannyira, hogy 
Klapka tábornok kénytelen volt széles körű, a hadtestek teljes törzstiszti karát és alaku
latonként egy-egy főtisztet megmozgató haditanácsot összehívni. A haditanács úgy 
döntött, hogy feliratban kéri a kormánytól, hagyják meg Görgeit a feldunai hadsereg ve
zérének.214 A memorandum kézbesítését Klapka tábornok vállalta magára. Szintén ezen a 
napon Görgei két levelet írt a kormánynak, melyekben kijelentette, hogy mivel két hiva
talt nem viselhet, lemond a miniszterségről.215 

Klapka Nagysándor József tábornok kíséretében a fővárosba sietett, s július 5-én reg
gel minisztertanácson közölte Kossuthtal, a kormánnyal és a fővezéri duóval a feldunai 

iW Mészáros Lázár II. 284-285. o. 
Dembinski emlékirata. Némileg átírt közlését 1. Danzer 311. o. Dembinski elbeszélése alapján számol 

be a történtekről Jerzy Bulharyn 187-188. o. 
212 
' L. erre Mészáros július 3-án este 8 órakor kiadott rendeletét. Eredeti tisztázat. MOL Klapka-ir. 1. cs. 3. 

tét. Magyar fordításban közli Klapka György, 1986. 163. o. Némileg átstilizálva közli Klapka György, 1850. 
134-135. o. Eredeti sk. fogalmazvány (?). HL 1848-49. 36/145. 

213 KLÖM XV. 653-654. o. és Klapka György, 1986. 161-162. o. 
214 A tanácskozásra 1. Klapka György, 1850. 127-132. o.; Klapka György, 1986. 158-161. o. és Görgey Ist

ván III. 62-67. o. A memorandumot közli Hermann Róbert, 2001. 448-449. o. 
215 

A levelek szövege nem ismert, de utal rájuk az alább hivatkozott minisztertanácsi határozat. Mészáros 
fővezéri kinevezésének fogadtatására 1. Klapka György, 1986. 158-161. o.; Görgey István III. 55-64. o. és 
Steier Lajos I. 159-161. o. 
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hadsereg kívánságát, és Görgei lemondását, de magát a memorandumot nem adták át.216 

A minisztertanács ezek után úgy döntött, hogy Görgeit meghagyja a feldunai hadsereg 
vezéri posztján; s hogy a feldunai hadseregnek 18 000 ember Komáromban történő hát
rahagyása után le kell vonulnia „az orosz és Jellačic-féle hadsereg elleni munkálatok vé-
getti koncentrációra." A minisztertanácsi határozatban azonban volt egy fontos kitétel, 
amely szerint a levonulást július 6-án erőltetett felderítésnek kell megelőznie a jobb 
parton; „vajon ez csatába mehet-e által akkint, hogy az ellenség megverettethessék? ez a 
körülményektől (s a vezérek megítélésétől) függ - vezér urak azonban komolyan utasíttat
nak oly csatába, mely veszteségre vezetne, s a koncentrácionális lejövetelt akadályozhatná, 
nem ereszkedni, mert ennek még egy netaláni győzelem esetében is minden esetre azonnal 
meg kell történni." A hadsereg elindulását a minisztertanács július 7-re tűzte ki. 

A minisztertanácson szóba került a hadügyminiszteri helyettesítés ügye is. A szűk
szavú határozat szerint „a hadügyminiszteri tárca betöltéséig a kormányzó ez ügyekben a 
külügyminiszter ideiglenes ellenjegyzése mellett intézkedendik."217 Magáról a minisz
tertanácsról az emlékiratok többsége meglehetősen szűkszavúan számol be. Duschek Fe
renc haditörvényszéki védőirata szerint azonban Kossuth azzal a javaslattal állt volna 
elő, hogy miután a rendelkezésre álló tábornokok közül Perczel kivételével nincs, aki al
kalmas volna a miniszteri posztra, egyelőre ne nevezzenek ki senkit hadügyminiszternek, 
viszont ö magára vállalja a tárca teendőit, Batthyány Kázmér külügyminiszter ellenjegy
zése mellett. Duschek szerint a jelenlévő miniszterek egyike sem tiltakozott, ő, Duschek, 
azonban határozottan szembeszállt e tervvel; így került sor néhány nap múlva Aulich kine
vezésére.218 Duschek vagy rosszul emlékszik, vagy elfelejti azt, hogy Kossuth javaslata 
csak azért bukhatott meg, mert a kormányzó nem viselhetett tárcát; ugyanakkor a miniszte
ri ellenjegyzéssel történő rendelkezés nem ütközött a hatályos törvényekkel. 

Július 5-én Kossuth ismét visszautazott Ceglédre, s 6-án onnan írt Klapkának, hogy 
„a haza megmentése (...) Tábornok Úrnak mai működésétől s holnapi marsának szeren
csés végrehajtásától függ. De függ főképpen attól, hogy a felső hadseregben a politikai 
és katonai korteskedések megszűnjenek." Az aláírt levelet elküldte Szemerének, aki még 
néhány, a politikai és katonai vezetés közötti összhang megteremtésére vonatkozó pasz-
szussal egészítette ki, majd kettejük aláírásával ment el a rendelet Komáromba.219 

Július 6-án a Komáromba visszatért Klapka és a közben eszméletét már visszanyert 
Görgei haditanácsot hívott össze, melyen úgy döntöttek, hogy a hadsereg július 8-án 
megtámadja a cs. kir. főerőt, s megkísérel keresztültörni azon. A határozatról Klapka le
vélben értesítette Mészárost. Alighogy ezt a levelet elküldte, megérkezett Kossuth és 
Szemere július 6-án írott, fentebb idézett utasítása. Klapka erre úgy érezte, hogy fel
mentve érezheti magát a reggeli haditanács határozatától; s Görgei megkerülésével ki
adta a parancsot, hogy az I. hadtest azonnal kezdje meg a levonulást Pest felé a Duna bal 

Ludvigh János 405. o. 
217 A júl. 5-i minisztertanácsjegyzőkönyvét 1. KLÖM XV. 660-661. és F. Kiss Erzsébet, 1989. 82-83. o.; 

Hernmnn Róbert, 2001. 453-454. o. 
Duschek Ferenc 244. o. A többi emlékirat nem szól erről. Klapka György, 1986. 164-165. o.; Vukovics 

Sebő 147. o.; Mészáros Lázár II. 285. (téves dátummal); Füzes: Batthyány - Blackwell III. 179-180. o. 
Dembiňski emlékirata (v. ö. Danzer 313-318. o.); Jerzy Bulharyn 190. o. 

" A fogalmazvány alapján közli KLÖM XV. 670-671. o. Az eredeti tisztázat alapján Klapka György, 
1986. 168-169.0. 
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Magyar szabadsagharcz története 1848-1849-ben. A magyar nép számára. 
Irta Vargyas Endre. Második bővített kiadás. Budapest, 1879. 
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partján. Ez azonban Görgei tudomására jutott, s a fősereg vezére azonnal lemondott tisz
téről. Klapka kénytelen volt újabb haditanácsot összehívni, visszarendelni az I. hadtestet, 
s megkezdeni az előkészületeket, hogy a hadsereg július 9-én erőltetett felderítést hajtson 
végre a jobb parti osztrák állások ellen.220 

Július 7-én Kossuth - arra hivatkozva, hogy még mindig nem kapott hírt a feldunai had
sereg előző napra tervezett erőltetett felderítéséről, felszólította Mészárost, menjen a 
feldunai hadsereg táborába, s ott „a határozott rendeletek végrehajtásáról meggyőződni, il
letőleg azt sürgetve eszközölni ne késsék."221 Mészáros akkor már megkapta Klapka leve
lét arról, hogy a feldunai hadsereg július 8-án megtámadja az osztrákokat, ezért délután ne
gyed háromkor kelt válaszában közölte, „így még én Komáromba jövök, vagy errefelé jött 
a seregünk, vagy sem; ha erre, úgy mim sincs Komáromba tenni valóm; ha pedig nem tör
hetne körösztül, úgy Komáromba becsukatni, mint fővezérnek, nincs szándékom." Ugya
nakkor közölte, hogy szerencsétlenségnek tartja a feldunai hadsereg újabb egynapos késé
sét, mert így a sereg megérkezhet ugyan, de valószínűleg poggyász nélkül.222 

Ennek ellenére Mészáros mégis úgy döntött, hogy megkísérel eljutni Komáromba. 
Előtte azonban még levelet írt Görgeinek, amelyben arra szólította fel, hogy miután el-
mulasztatott a legjobb idő a levonulásra, „minekelőtte az egész kiparancsolt sereg magát 
körösztülvágva, a Dunát elérni igyekezne, inkább Komáromba maradjon és negyven
ezernyi erejével kétannyi ellenséget foglalkodtasson, és ha lehet, megverje, mintsem ké
tes körülmények közt üldözőbe vétessen." Egyben utasította Görgeit, hogy 3 000 lovast 
küldjön le Paks felé. 

A rendelet tehát azt jelentette, hogy Mészáros is felismerte: a feldunai hadsereg Ko
márom környékén maradva több hasznot hajthat, mint ha egyik fele Pest vagy Paks felé 
levonul. A levél megírása után kocsira szállt; Nyergesújfalu tájékán azonban arról érte
sült, hogy a környéken már a cs. kir. fősereg előőrsei mutatkoznak, s ezért a jobb parton 
nem tudta folytatni útját. A bal partra pedig nem tudott átkelni, mert az esztergomi hidat 
időközben leégették. így aztán visszatért Budapestre. Másnap onnan tudósította a 
feldunai hadsereg parancsnokságát, hogy Budapest helyőrség nélkül van, s így kénytele
nek voltak megtenni az előkészületeket a Lánchíd járhatatlanná tételére. Ezért ha a 
feldunai hadsereg a Duna alsó vidéke felé venné útját, Mészáros már utasította Wehle 
utász századost, hogy ne szedesse fel a paksi hidat; ha pedig az már megtörtént volna, 
úsztassa le azt Bajára; tehát a feldunai hadsereg parancsnoksága számítson arra, hogy 
vagy Paksnál, vagy Bajánál hidat talál.223 

Július 7-én Kossuth ismét leutazott Ceglédre, ott „Perczellel ismét a legszorosabb barát
ságba lépett, s befolyása alatt állott." Kossuth és Perczel is értesült arról, hogy Görgei sere
gére egyhamar nem lehet számítani. Wysocki ezért azt javasolta Kossuthnak, hogy az ő se-

A júl. 6-8. között Komáromban történtekre 1. Klapka György, 1986. 165-173. o.; Görgey Artúr II. 228-
256. o.; Görgey István III. 78-121. o.; Steier Lajos I. 250. o. 

221 . .. 
Kossuth utasítását Mészároshoz 1. KLOM XV. 679. o. 

222 Mészáros válaszát 1. MOL OHB 1849: 8966. 
223 ' 

Mészáros júl. 7-8-i rendeletei Görgeyhez: Klapka György 173-174. Ujabb utazását emlékiratában júl. 4-
re teszi; de júl. 8-án Kossuthnak írott leveléből kitűnik, hogy összesen kétszer kísérelte meg a Komáromba való 
bejutást, s aznap írott rendeletéből tudjuk, hogy júl. 2. után ez júl. 7-én történt. Mészáros Lázár II. 285.; v. ö. 
Klapka György 174. és HL 1848-49. 36/456. 
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regét se indítsák el dél felé, hanem inkább Perczel hadtestével együtt küldjék a Tiszántúlra 
az orosz erők ellen. Kossuth (valószínűleg Perczeltől is támogatva) erre kapva kapott az 
ötleten, s úgy döntött, hogy az így egyesítendő két hadtest fővezérévé Perczeit nevezi ki; 
döntéséről pedig levélben értesítette a minisztériumot és a Mészáros-Dembinski kettőst.224 

Kossuth döntése őszinte felháborodást keltett mind a miniszterekben, mind Mészá
rosban. „Kossuthnak - mondta Mészáros - mindig az a szenvedélye van, hogy engem 
kompromittáljon." Maga Dembinski is morgott a döntés miatt.225 Szemere miniszterel
nök összehívta a minisztertanácsot, s a fővezérek jelenlétében tanácskozta meg az előállt 
új helyzetet. A minisztertanács után mind Dembinski, mind Mészáros, mind Szemere 
saját kezű levélben tudatta véleményét Kossuthtal. Dembinski úgy vélte, hogy ez a ha
diterv mindenütt csak sikertelenséget okozhat; ha ugyanis Jellačičot nem sikerül meg
verni, sőt, esetleg ő győz, felmentheti Temesvárt, s bármikor összeköttetésbe léphet az 
orosz főerőkkel. Ezért legjobb lenne Perczel tartalék hadtestét is Szegeden át gyors me
netekben Arad felé, Wysockit pedig Vetter segítségére küldeni. Mészáros ezt azzal egé
szítette ki, hogy az oroszok a Bánság felé előnyomulva szükségképpen veszítenének 
erejükből, s Vetter győzelme esetén egy győztes magyar hadsereggel kerülnének szem
be. Szemere ehhez még hozzátette, hogy bármennyire jó lenne is az oroszok megveretése, 
„de ha ellenkezőképpen ütne ki, akkor a Jellačič semmivé tétele, a Bánát-Bács kitisztítása 
annak idejében meg nem történhetvén, a terv alapföltétele, lényege rontatnék meg."226 

Kossuth, a minisztérium és a fővezérek véleményét véve, haditanácsra hívta össze a 
Cegléden található tábornokokat; Perczeit, Lenkey Jánost, Dessewffy Arisztidet és Józef 
Wysockit.227 A haditanács úgy döntött, hogy mivel Vetter déli hadserege Wysocki serege 
nélkül is kiegyenlíti Jellačič haderejét; s mivel Wysocki leküldésének előfeltétele az lett 
volna, hogy Görgei feldunai hadserege fedezze a Duna-Tisza közét, s ez nem következett 
be; ezért tehát félreteszik Mészáros és Dembinski rendeleteit, s Perczel tartalék hadtestét 
és Wysocki seregét együttesen a Tiszántúlra vetik, ezáltal kísérelvén meg feltartani az 
oroszok előnyomulását. Jó esetben ez a hadsereg megverheti a tiszántúli orosz erőket; 
rosszabb esetben pedig akadálytalanul levonulhat Arad felé, s összeköttetésben maradhat 
az erdélyi hadsereggel is. A fentieket a haditanács tagjai Perczel által fogalmazott me
morandumban közölték Kossuthtal. A haditervet tudató levelében Kossuth szemrehá
nyást tett Mészárosnak is, mondván, hogy „a koncentráció nem effektuáltatott, mert a 
fővezér nem ment fel annak idejében azt személyesen effektuálni." Kossuth többek kö-

Kossuth ceglédi tartózkodására 1. Vukovics Sebő 148-150. o.; Mészáros Lázár II. 276-289. o. és Perczel 
levele Wysockihoz, júl. 7. MOL Wysocki-ir. d. sz. A minisztériumhoz intézett első levelét nem ismerjük; léte
zését azonban tanúsítja Vukovics i. h. és Kossuth júl. 8-i második levele a minisztériumhoz. KLÖM XV. 683-
686. o. Valószínűleg ez lehetett az a levél, amelyet Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter ellen
jegyzett, mert Kossuthnak a 228. jegyzetben hivatkozott levelén nincs miniszteri ellenjegyzés. Vukovics Sebő 
150. o. Perczel kinevezését 1. KLÖM XV. 690. o. 

225 
Mészáros reagálását Vukovics Sebő 149. o. örökítette meg. A minisztérium reagálására 1. még 

Dembinski emlékirata (v. ö. Danzer 321. o.) és Jerzy Bulharyn 191. o. (Dembinski nyomán.) 
226 A fővezéri duó és Szemere válaszát 1. MOL OHB 1849:9129., közli Steier Lajos I. 257-259. o. 
227 

Steier Lajos I. 179. o. és Barta István Kossuth levelének kommentárjában Aulichot is a haditanács tag
jai közé sorolja, ennek azonban nincs nyoma sem az emlékiratokban, sem az okmányokban. Aulich nem írta 
alá a tábornokok memorandumát és Vukovics Sebő 154-155. o. alapján úgy tűnik, hogy a tábornok Pesten volt 
ebben az időben. Mészáros a 230. jegyzetben hivatkozott levelében négy tábornokot említ, ezek pedig a követ
kezők voltak: Perczel, Wysocki, Dessewffy és Lenkey. 
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zött azzal indokolta a haditerv megváltoztatását, hogy ha Wysocki hadserege anélkül vo
nulna le, hogy Görgei hadserege a helyébe lépne; az orosz fősereg szabad választásán 
múlik, hogy Görgei hadseregét vágja el, Bemet semmisíti meg, vagy pedig követi 
Wysockit dél felé, s ezáltal nem hagy időt Jellačič megverésére.228 Ugyanezen a napon 
Kossuth arra utasította a feldunai hadsereg parancsnokságát, „hogy túl a Dunán az oszt
rák sereg ellen intézze működéseit s Komáromot minden esetre biztosítva, iparkodjék 
oda hatni, hogy Fejér, Tolna, Baranya megyéken keresztül a kormánnyal Szegeden az 
összeköttetést feltartsa, és körülmény szerint a bács-bánáti sereggeli koncentrációt is le
hetségessé tegye. Fő célja legyen azonban az osztrák sereget megverni, és munkálatainak 
eredményéről addig, míg az ellenség Budát el nem foglalja, Pestre, azontúl pedig Szegedre 
a kormányt folyvást tudósítsa, mert senki másnak meg nem engedhetem, hogy azon esetre, 
ha dunántúli seregeink győznének, a további munkálatok irányát más, mint a kormány 
szabhassa ki."229 

A minisztérium és a fővezéri kettős még aznap, július 8-án megkapta Kossuth újabb 
levelét. A levél mind a minisztereket, mind Mészárosékat meglepte és felháborította. Mé
száros hosszú, saját kezű levélben közölte Kossuthtal a megváltoztatott haditervvel szem
beni kifogásait. Érvelése szerint megeshet, hogy sem az oroszokat nem sikerül megverni, 
sem Jellačičot; ha Jellačič legyőzi Vettert, veszélyeztetheti Szegedet, felmentheti Te
mesvárt, s ezzel odalesz a magyar hadsereg hadműveleti bázisa. Közölte, hogy a hírek 
szerint Nagysándor tábornok I. hadteste július 9-én Gödöllőn lehet, sőt, állítólag a másik 
két hadtest is megérkezik; s mivel ő, Mészáros, nem ismeri Perczel és Wysocki hadere
jének összegét és arcvonalának kiterjedését, még utasítást sem tud adni a feldunai hadse
reg hadtesteinek a vonulásra. Kemény szavakkal utasította vissza Kossuth szemrehányá
sait, mondván, hogy a hazaszeretetnek is vannak határai, s hogy Kossuth kifogásai már 
csak azért is alaptalanok, mert ő nem akart fővezér lenni, s csak Kossuth azon ígéretére 
vállalta el a tisztet, hogy a kormányzó nem fog beleavatkozni a hadműveletek irányítá
sába. „Végre nem tudom főhadiszállásommal hol sereget keresni, s eképp eljött az idő, 
hogy Kormányzó úr az egy oldala melletti haditanáccsal az ország hadi dolgait vezesse, 
mely tanácshoz, reménylem, hogy csekély személyemet nem sorozandja."230 Dembinski 
arra figyelmeztette Kossuthot, hogy Jellačič Eszéken keresztül bármikor jelentős erősíté
seket kaphat, s így már csak ezért is szükség van Wysocki hadtestére a Délvidéken.231 

Szemere pedig figyelmeztette a kormányzót eljárásának a miniszteriális kormányzattal 
való ellentétére.232 

A fenti leveleket véve július 9-én Kossuth hosszú levélben igyekezett meggyőzni Mé
szárost és Dembiňskit arról, hogy ő nem változtatta meg a haditervet, csupán a körülmé
nyekhez igazította azt. Közölte azt is, hogy az oroszok kiürítették a Tiszántúlt. Kossuth 
szerint az eredeti haditerv célja az volt, hogy a Tisza-vidéket ne adják fel harc nélkül az 

77X 
Kossuth júl. 8-i levelét 1. KLOM XV. 683-686. o. - A tábornoki kar memorandumát 1. MOL H 2. Kos

suth Miscellanen 114. A haditanácsra 1. Józef Wysocki 86-88. o. 
229 KLÖM XV. 686-687. o. és Hermann Róbert, 2001. 455-456. o. 
230 Mészáros válaszát 1. HL 1848-49. 36/456. ; részleteit közli Steier Lajos I. 180-182. 
231 Dembinski levelét 1. HL 1848-49. 36/455., magyar fordításban közli Böhm - Farkas - Csikány 184. o. 
232 

Szemere levelét 1. Szemere Bertalan 557-558. o. 
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oroszoknak.233 A Perczellel való jó viszony további fenntartását szolgálta, s Kossuth vele 
kapcsolatos terveit bizonyítja Perczel öccsének, Miklósnak az ezredesi és aradi várpa
rancsnoki kinevezése.234 Kossuth ugyanaznap - persze Mészáros tudta nélkül - felajánlotta 
a fővezérséget Bem tábornoknak is.235 Bem csak július 17-én válaszolt: két hónapra teljha
talmú főparancsnokságot kért minden hadsereg felett, korlátlan intézkedési jogkörrel.236 

Kossuth a levelet július 27-én kapta meg, de hogy mit válaszolt rá, nem tudjuk.237 

Július 9-én a kormány és a fővezérség végleg elhagyta Budapestet. Azonban még a 
távozás előtt ellentmondásos hírek érkeztek Komáromból és a feldunai hadseregről. 
Palkovics Károly esztergomi kormánybiztos arról küldött jelentést, hogy az előző napon 
állítólag parlamenter járt volna Komáromban, s egyezkedést ajánlott Görgeinek. Görgei 
ugyan nem akart egyezkedni, de az általa összehívott tanácskozáson olyan hangok hal
latszottak, hogy a kormányt fel kellene koncolni.238 A levél vétele után Csány László 
közlekedésügyi miniszter írt Kossuthnak, s úgy vélte, itt az ideje, hogy Kossuth - saját 
július 1-jei javaslatának megfelelően - vegye át a fővezérséget. Tanácsadóként Bayert, 
Mészárost és Dembiňskit ajánlotta.239 

Mészáros és Dembiňski július 9-én érkezett Ceglédre, majd onnan Szolnokra. Ott ta
lálták Kossuthot is. Mészáros szemrehányásokkal árasztotta el a kormányzót, s kérte, 
hogy „más fővezérről gondoskodjék." Az éjszaka vetett csak véget a vitának; a határo
zatot másnapra halasztották. Éjfél után valamivel azonban azzal ébresztették fel Mészá
rost és Dembiňskit, hogy Kossuth a környéken mutatkozó kozákok miatt indulni készül. 
„Azonban a föntebbiek szerencsés utat kívánván, tovább is aludtak" - írja Mészáros.240 

Július 10-én Kossuth Kunszentmártonon át utazott tovább Szeged felé,241 s 11-én ér
kezett meg oda. A Szegeden lévő, április óta lábtörése miatt betegen fekvő Damjanich 
János tábornok ajánlatát elfogadva, kinevezte őt az aradi vár főfelügyelőjévé, ugyanak
kor felajánlotta neki a hadügyminiszteri posztot. A felkérő levél szerint ha Damjanich 
egészséges lesz, „a fővezéri pálcát (Marschallstab) kell kezébe venni; mi ketten majd 
megmentjük a hazát, s leütjük az ármányt, ha százfejü hidra volna is."242 

Damjanich válasza legkésőbb július 14-ére meg is érkezett, s nemleges volt. Legalább
is erre mutat, hogy Kossuth aznap Aulich Lajos vezérőrnagyot nevezte ki hadügymi
niszterré. Aulich egyike volt a szabadságharc legkiválóbb katonáinak, ugyanakkor mesz-
szemenően lojális volt a politikai vezetéssel szemben.243 

233 Kossuth júl. 9-i válaszát 1. KLÖM XV. 694-695. o. 
234 Közli Hermann Róbert, 1992. 161. o. 
235 Kossuth júl. 9-i levelét Bemhez 1. KLÖM XV. 696. o. 
236 Bem válaszának másolatát 1. MOL OHB 1849:9539. Magyar fordításban: Kovács Endre, 1954. 572-574. o. 
237 

Megérkezésére 1. Kossuth júl. 27-én Szemeréhez írott levelét. KLOM XV. 785. o. 
Palkovics jelentését 1. MOL H 2. Kossuth Miscellanen No. 67. 

239 Csány levelét 1. KLÖM XV. 699-700. o. és Csány László II. 335. o. ; v. ö. Vukovics Sebő 150. o. 
Mészárosék Szolnokra utazása: Mészáros Lázár II. 291 o. L. még Józef Wysocki 88-89. o. 

241 KLÖM XV. 700. o. 
242 A Damjanich kinevezéséről szóló nyílt rendeletet és Kossuth felkérő levelét közli KLÖM XV. 701-704. o 

Aulich kinevezését közli KLÖM XV. 
hadseregparancsnokokkal. KLÖM XV. 744. o 

Aulich kinevezését közli KLÖM XV. 728. o. Aulich kinevezését csak júl. 16-án közölték a hadtest- és 
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Ugyanakkor Kossuth továbbra sem adta fel fővezéri aspirációit. A július 14-én Fejér 
és Tolna megye bizottmányához intézett (s feltételezhetően más megyéknek is elküldött) 
kormányzói rendelet közölte, hogy „a haza bizonyos megmentése végett 30 000 főnyi 
tartalék seregre van még szükségünk," amelyet önkéntesekből fognak kiállítani, s „ügyes 
tábornokoktól segítve" maga Kossuth fogja személyesen vezetni.244 

Közben a hadihelyzet javulni látszott. Július 14-én a Guyon vezette IV. hadtest Kis
hegyesnél megverte Jellačič seregét, s a titeli fennsíkra való visszavonulásra kényszerí
tette. A feldunai hadsereg július 12-13-án elhagyta Komárom környékét, a tiszai hadse
reg az oroszokkal vívott július 20-i turai ütközet után Szeged felé vonult, s nyomon kö
vette a cs. kir. fősereg. Egyedül az orosz főerők nem mutatkoztak; azokat Görgei vonta 
magára, s tartotta távol a főhadszíntértől. 

Kossuth e napokban született leveleit a megszokott optimizmus hatotta át. Július 17-
20. között látogatást tett Aradon és a temesvári ostromsereg táborában, s az ostrom gyor
sításáról intézkedett.245 Szegedre visszatérve három levelet is kapott Perczeltől, aki az 
egyikben amiatt panaszkodott, hogy Mészáros rendelkezni akar vele és seregével, holott 
„arról, hogy ő az összes magyar hadak fővezérletét bírná, semmi sem mutatkozik." A le
vél végén kijelentette: „én Mészáros altábornagyot, ha Ön el nem hívja, el fogom ha
damból küldeni."246 Kossuth július 21-én írott válaszában Perczel emlékezetébe idézte: a 
július 1-jei haditanácson ő is Kossuth fővezérsége ellen és Mészáros fővezéri kinevezése 
mellett nyilatkozott, „és így csudálkoznom kell, hogy éppen Tábornok Úr, kinek indítvá
nyára történt a fővezérnek kineveztetése, kikél az ellen, hogy a fővezér fővezéri jogaival 
élni merészel." De aztán mindjárt megnyitotta a kiskaput Perczel előtt: „Ennél sokkal 
célszerűbb volna, ha Tábornok Úr engem katonai tapasztaltságánál fogva a fővezér ren
delkezéseinek helyességéről vagy helytelenségérőli véleményéről értesítene, mert ha ez 
utóbbiról meggyőződendem, bizonyosan nem hagyom meg a fővezérségben, hanem visz-
szamegyek eredeti tervemhez, melytől csak Tábornok Úr indítványára állottam el." Mind
addig azonban Perczel alkalmazkodjon Mészáros rendeleteihez.247 

Közben Perczel mindent megtett annak érdekében, hogy Mészárost és Dembinskit tá
vozásra bírja. Az említettek a turai összecsapás ellenére sem adták fel teljesen előző, a ti
szántúli támadásra vonatkozó tervüket. Perczel szándéka az volt, hogy Abony környékén 
maradva mind a tiszai átkelőt, mind a pesti cs. kir. erők mozgását figyelemmel tartja,248 

Mészáros és Dembinski viszont azt szorgalmazták, hogy a hadsereg a szolnoki vasútvo
nal mentén igyekezzék tartani magát, majd pedig a Tiszán Szolnoknál átkelve inkább a 
bal parton csatlakozzék a Szegedet védő erőkhöz. Az eltérő haditervekből veszekedés 
lett; Perczel már Nagykátán „retrospektív jóslással előre mondottnak állította" a turai ve-

Csak a Fejér megyei bizottmányhoz intézett szövegként közli KLÖM XV. 721-722. o. A Tolna megyé
nek küldött tisztázatot közli: Évszázadokon át.Tolna megye történetének olvasókönyve. (Szerk. K. Balog Já
nos) H. n., 1978. 519-522. o. és Tolna megye 1848-1849-ben. Forrásgyűjtemény. (Szerk. Dobos Gyula) Szek
szárd, 1998. 179-183. o. - A tartalék sereg személyes vezetésére vonatkozó igényét megerősítette júl. 16-án 
Bemnek és 23-án Korponay János ezredesnek írott levelében is. KLÖM XV. 742. és 764. o. 

245 KLÖM XV. 748-756. o. 
Perczel leveleinek másolatait 1. MOL R 123. Vörös Antal iratai. II. V. 1. b. 396. (innen az idézet) és uo. R 

190. Szemere Bertalan iratai. 2. csomó, 4. tétel, b. fasc. Ez utóbbiak egyikét közli Hermann - Kucza 166-167. o. 
247 KLÖM XV. 758. o. 
248 

Perczel szándékára 1. jűl. 2 l-i jelentését, közli Hermann - Kucza 173. o. 
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reséget; a vita Abonyban folytatódott. Mészárosék szerencsétlenségére a hadügyminisz
térium is olyan értelmű rendeleteket küldött, hogy a hadsereg Szeged környékén igye
kezzék egyesülni a többi magyar hadsereggel, s azt lehetőleg a Tisza jobb partján lefelé 
menetelve eszközölje. Mészáros és Dembiňski úgy vélték, elegendő, ha a Tisza jobb 
partján csak egy kisebb különítménnyel figyeltetik a es. kir. fősereg mozgását, s a hadse
reget a sűrűbb településhálózatú Tiszántúlon vonják vissza. Perczeit is ilyen értelemben 
utasították. Perczel azonban kijelentette, „hogy neki a kormányzó, mivel a sereget ő 
gyűjtötte, ő fegyverezte fel, ő rendezte s ezt mind a maga zsebéből tette (?) - azért azt 
független rendelkezése alá adta; s ha eddig a fővezényletet megszenvedte, ezt inkább 
tiszteletből, mintsem kötelességérzetből tette; ő az egész sereggel Kőrösre induland."249 

Mészáros véleménye az volt, hogy a Nagykőrös és Kecskemét felé történő menet 
Szegedet kevésbé fedezi, s a Duna-Tisza közi levonulást inkább az ellenség tanácsolhatta 
volna, mint a magyar hadügyminisztérium, mert az csak a sereg kifáradását és a Tisza
balpart meg Közép-Magyarország gyors feladását eredményezheti;250 ám miután saját 
beosztottja egyszerűen felmondta az engedelmességet, s leváltására nem érzett magában 
elegendő erőt, kénytelen volt beleegyezni a mozdulatba. A hadügyminisztériumnak 
ugyanakkor beszámolt arról, hogy ha valahogy mégis sikerülne Görgei seregével egye
sülni, az a lehető legnagyobb bajokat okozná a hadvezetésben, mert Görgei és Perczel 
egyaránt szeretnek önálló hadvezérként viselkedni, s szükség lenne egy olyan fővezérre, 
aki iránt minden beosztott parancsnok bizalommal van.251 Ugyanaznap jelentette a had
ügyminisztériumnak, hogy Perczel hadteste a minisztérium utasítása értelmében 
Abonyból Nagykőrösre és Kecskemétre indult, Lenkey Károly ezredes hadosztálya pe
dig a tiszai átkelők védelmére szükséges csapatok hátrahagyása után a Tisza bal partján 
Szeged felé vonul. Miután „két önállóan tevékenykedő parancsnok egymás mellett ne
migen érti meg egymást," ő maga a Tisza bal partjára helyezi át főhadiszállását. Egyben 
kérte, hogy mentsék fel kínos beosztásából „egy olyan személy által, aki élvezi mind a 
kormány, mind a csapatok bizalmát."252 E nap estéjén felszólította Wysockit, Dessewffyt 
és Gál László ezredest: nyilatkozzanak, hajlandók-e a kormány által kinevezett fővezér
nek engedelmeskedni akkor is, ha annak parancsai nem egyeznek Perczeléivel? Wysocki 
és Dessewffy azt válaszolták, hogy ha az említett utasítást szolgálati úton kapják, teljesí
tik azt; Gál azt közölte, hogy ő csak Perczelre hallgat, mert Perczel az ő közvetlen felet
tese. Miután a szolgálati út Wysocki és Dessewffy esetében is Perczel irodáján át veze
tett, Mészárosnak rá kellett jönnie arra, hogy a tiszai hadsereg feletti fővezérsége 
gyakorlatilag megszűnt.253 

249 Mészáros Lázár II. 301-302. o. 
250 Mészáros - HM, Abony, 1849. júl. 22. HL 1848-49. 39/53. 
251 Mészáros - HM, Abony, 1849. júl. 23. HL 1848-49. 39/73. Magyar fordításban közli Böhm - Farkas -

Csikány 192. o. 
252 

HL 1848-49. 39/174. Magyar fordításban közli Böhm - Farkas - Csikány 193. o. L. még Mészáros 
Lázár, 1999. 29. o. 

253 Józef Wysocki 92-93. o. 
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Egy önjelölt fővezér — Kossuth Lajos 

Mészáros jelentése július 24-én már bizonyosan Szegeden volt, s kétségkívül egyik 
indokát képezte annak, hogy Kossuth e napra minisztertanácsot hívott össze. A másik 
indok a politika szférájában keresendő. 1849 június közepétől egyre több feszültség mu
tatkozott Kossuth és a Szemere-kormány között. Kossuth miniszteri ellenjegyzés nélkül 
bocsátott ki rendeleteket, közvetlenül levelezett a hadsereg parancsnokaival, s 1849 júli
us elejétől, ismételt távollétei során, a korábbi minisztertanácsi döntésekkel ellentétes 
intézkedéseket foganatosított. Szemere már az országgyűlés július 21-i ülésén, egy inter
pellációra válaszolva, amely a kormánynak a képviselőség és a hivatalnokság viszonyá
val kapcsolatos álláspontjáról érdeklődött, a következőket mondta: „Magam is képviselő 
vagyok inkább, mint miniszter, képviselő akarok maradni, míg választóim bizalmát bí
rom, és első kötelességem a ház jogait épségben tartani, mint melyektől minden hatalom 
veszi eredetét." A kijelentésből logikailag az következett, hogy Szemere inkább akart 
képviselő maradni, mint miniszter.254 

Szemere július 21-én Kossuthhoz intézett emlékiratában, a kormányzati rendszer 
visszásságai miatt, felajánlotta a kormány lemondását. Az emlékirat szerint a rendszer 
legfőbb ellentmondása a kettős felelősség, vagyis az, hogy az érdemi döntéseket a kor
mányzó csak a miniszterek ellenjegyzésével hozhatja meg, s hogy a miniszterek intézke
dései érdemi ügyekben szintén csak a kormányzó aláírásával érvényesek. „Ha Ön enged 
nekünk szabad tért, paralizálva van; ha mi engedünk, szükségképp el kell veszteni törek
vő erélyünket..." Bonyolítja a helyzetet, hogy Kossuth lényegében nem felelős döntései
ért, holott csak neki van áttekintése az ügyek egésze felett. így a felelősség tettleg a 
kormányé, de a tényleges kormányzás nem. Ennél a helyzetnél még a diktatúra is jobb 
volna. „Vezérekkel, kik közül fele nem engedelmeskedik, s a maga körében csaknem 
korlátlan intézkedő, nem lehet a hazát megmenteni. Az ilyen apró diktátorok fölibe való
di diktátor kell". 

Ez a diktátor vagy Kossuth lehet, vagy Görgei. „Önben sokkal több tulajdon van meg, 
mint Görgeiben, de ez bír néhány olyant, mi Önben hiányzik, pedig lényeges: szigor, 
következetesség, állhatatosság az egyszer választott ösvényen." Szemere szerint Kossuth 
nem félne gyakorolni e hatalmat, de nem szeretné, ha diktátornak neveznék. „De éppen ne
vére is szükség van, már nevében is hatalom van. Bün volna az ország megmentésén túl, 
hiba volna addig nem gyakorolni". Ha Kossuth ezt nem helyeselné, Szemere kéri, hogy 
töltse be az ő helyét, mert lelépésével ő is elő akarja segíteni a haza megmentését.255 

Az emlékirat ugyan július 21-én készült, de Kossuth vagy nem vett róla tudomást, 
vagy csak közvetlenül a 24-i minisztertanács előtt adta át azt neki Szemere.256 Ugyanak
kor az emlékiratot - vagy annak foglalatát - közölte minisztertársaival is. Kossuth szá
mára Mészáros lemondása, Szemere emlékirata, valamint a Perczellel kiépített bensősé
ges viszony ismét megadta annak lehetőségét, hogy a minisztertanáccsal megpróbálja 

Szemere beszédét közli Beér- Csizmadia 462. o. 
255 

Szemére Bertatan 568-570. o. 
Kossuth csak 1849. július 25-én Szemeréhez írott levelében reflektált az emlékiratra; ugyanakkor más 

források alapján egyértelmű, hogy Duschek és Aulich is tudott róla, illetve, hogy magán a minisztertanácson is 
- mellékesen - szóba került. Kossuth levelét 1. KLÖM XV. 776-777. o. 
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elfogadtatni saját fővezérséget. A javaslat fogadtatását alapvetően meghatározta a mi
niszterek viszonya a leváltott, de ismét lehetséges fővezérnek tűnő Görgeihez. Vukovics 
szerint „Görgeinek a nyilvános téren működők sorában tekintélyes barátai valának. A 
miniszteri tanácsban Csány, ki mióta Szegedre jövénk, ismét legbuzgóbb pártosává lön, 
Aulich, ki Görgeiben a legjobb katonát látta, Duschek, ki a dráma végét legsimábban el-
játszhatónak gondolná ha Görgei keze a rendező. Ő sokszor monda, hogy Görgeivel, 
mint hadvezérrel fognak alkudozni, a kormánnyal nem. (...) Batthyány és Horváth gyű
lölték Görgeit, de e gyűlölet nem volt személyes, mert hisz vele közel viszonyban má
sutt, mint a miniszteri pályán, nem találkoztak, hanem gyűlölték azért, mert áthatá őket a 
meggyőződés, hogy Görgei hazaáruló." Batthyány 1849 februárjában egyenesen kije
lentette Vukovicsnak, hogy ő Görgeit főbe lövetné. Szemere és Vukovics személyesen 
rokonszenveztek Görgeivel, „óhajtánk kényszeríteni a viszonyokat, miszerint Görgeiben 
többé kétkedni ne lehessen, de mindig új esemény rontá meg a helyzet szilárdulását. így 
nem bíztunk benne, s másrészt nem gondoltuk még veszélyességét oly világosságra áhí
tottnak, hogy katonai tehetségétől és a csatákban hasznos népszerűségétől, melyet sere
gében bírt, fosztassék meg ügyünk."257 

A július 24-én összeült minisztertanács - tudomásunk szerint - egyetlen tárgya a fő
vezéri kérdés volt. Magáról a minisztertanácsról - ahogy az 1849-es minisztertanácsok 
többségéről - nem maradt fenn jegyzőkönyv, ugyanakkor a történtek több forrásból is 
rekonstruálhatók.258 

A legrészletesebb beszámoló Duschek Ferenc haditörvényszéki vallomásában maradt 
ránk. Duschek szerint Kossuth, „kabinetjének néhány miniszterét megnyervén," előállt 
azzal a javaslatával, hogy ő kapja meg a hadsereg közvetlen irányítását, „azt a vezérek 
közti egyenetlenségek felszámolását, a hadműveletek egységét, - így tehát a felkelés fegy
vereinek győzelmét, - mint mondotta: a haza megmentését szolgáló egyedüli megbíz
ható eszköznek állította be." Duschek szerint a miniszterek többsége már elfogadta Kos
suth javaslatát, amikor ő minden energiájával szembeszállt Kossuth javaslatával. Többek 
között megjegyezte, hogy „a hadsereg vezérlete polgári állásával összeegyeztethetetlen; 
továbbá célját tekintve ugyanolyan helyesen jár el, ha egy katonát nevez ki főparancs
noknak, s még jobban jár, ha egyúttal korlátlan hatalommal ruházná fel," s erre ő, Du
schek, Görgeit tartja legalkalmasabbnak. Beszédét azzal fejezte be, hogy ha Kossuth el
fogadná Szemere néhány nappal korábban beterjesztett javaslatát, „formálisan diktátori 
szerepet tölthet be, s a már megszüntetett minisztériumot minden további nélkül elbo
csátva, ha neki úgy tetszik, a hadsereg felett rendelkezhet." Duschek javaslatát Csány, és 
részben Szemere is támogatta; Kossuth pedig visszariadt a kabinet feloszlatásától, nem 
bocsátotta szavazásra a dolgot, „s látható felháborodással visszavonta javaslatát," ugyan
akkor Görgei kinevezésére sem került sor.259 Duschek visszaemlékezését mindenképpen 

lil Vukovics Sebő33. ésl65-167. o. 
Az eddigi szakirodalomban Szabó Imre Görgeihez intézett levele, valamint Duschek vallomása alapján 

ismertette Steier Lajos II. 28-31. o. Steier munkája és Mészáros Lázár emlékirata alapján szól róla Varsányi 
Péter István: A Szemere-kormány közmunka és közlekedésügyi minisztere (1849. május - augusztus). In: 
Molnár András (szerk.): Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. Zalai Gyűjtemény 30. Zalaeger
szeg, 1990. 269. o., de ő Mészáros emlékirata alapján összekeveri a minisztertanácson történteket a július 25-i 
képviselőházi zárt ülésen elhangzottakkal. 
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Duschek Ferenc 244. o. 
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komoly kritikával kell kezelnünk, hiszen, a haditörvényszék előtt állva, lehetőleg fel 
kellett nagyítania Kossuthtal szemben játszott szerepét. Szabó Imre ezredes, Görgei jó 
barátja, a hadügyminisztérium államtitkára július 24-én este Görgeihez írott levelében 
beszámolt arról, hogy „Kossuth ma újból a hadsereg fővezére akart lenni, a miniszterta
nácsban azonban kisebbségben maradt." A javaslat ellen nyilatkozott Szemere, Csány, 
Duschek és Aulich. Szabó adatai nyilvánvalóan magától Aulich Lajos vezérőrnagytól 
származtak; erre mutat az is, hogy Szabó Szemere emlékiratáról is tudósította Görgeit, 
mondván, hogy az le akart mondani, mert nem akarja nullifikáltatni magát.260 

Közvetett tudósítás Hunfalvy Pál naplója, aki Kovács Lajosnak, a közlekedés- és 
közmunkaügyi minisztérium államtitkárának elbeszélése alapján arról ír, hogy a minisz
tertanácsban „egy miniszter indítványozá Görgeinek fővezérré kineveztetését, Aulich 
teljes erőből pártolta, Duschek is hozzájárult," de az indítvány nem kapott többséget. 
Azután „az idősb magyar tábornokot" (azaz a rangidős tábornokot) indítványozták -
Hunfalvy szerint Perczeit - , „s Görgeit Perczel alá rendelni még a mi gyalázatos politi
kánk sem meri." Hunfalvy - forrás megjelölése nélkül - egy másik verziót is feljegyzett: 
eszerint Aulich indítványozta Görgei kineveztetését, s csak egy miniszter pártolta azt.261 

Kérdés, ki volt a Kovács által említett „egy miniszter"? Nyilvánvalóan nem Duschek és 
Aulich, s nagy valószínűséggel nem a Szabó által a Kossuth javaslatát ellenzők között 
feljegyzett Szemere. Marad tehát Kovács főnöke, Csány, aki - ahogy Vukovics írja, 
„mióta Szegedre jövénk, ismét [Görgei] legbuzgóbb pártosává lön." Erre utal az is, hogy 
a képviselőház július 27-i ülésén Csány - minisztertársai többségével szembeszállva -
Görgei fővezéri kineveztetését indítványozta, s Görgei megítélésében az ülés nyilvános
sága előtt Vukoviccsal is összevitatkozott.262 

Szóba került-e valóban Perczel kineveztetése is a minisztertanácson? A kérdést némileg 
bonyolítja, hogy nem Perczel volt a rangidős magyar tábornok, hiszen - ha a lemondott 
Mészárost, s a két lengyelt, Bemet és Dembinskit leszámítjuk - Kiss Ernő, illetve Vetter 
Antal is magasabb rangú volt nála, s Kiss vezérőrnagyi kineveztetése is előbb keletkezett, 
mint Perczelé. Ugyanakkor Szemere július 25-én arról panaszkodott Kossuthnak, hogy az 
aznapi képviselőházi zárt ülésben „valaki elég indiszkrét volt a közönséggel tudatni a mi
nisztertanácsi szavazatot, azon gonosz hozzáadással, hogy Perczeit akartuk."263 Ha volt 
ilyen javaslat, az nyilvánvalóan nem a Perczel engedetlenségére panaszkodó Szemerétől,264 

s nem a Görgeit pártoló négy minisztertől származott. Számba jöhetne még Vukovics, ő 
azonban e napok eseményeinek elmondása kapcsán emlékirataiban éppen Perczel hóbor
tosságára panaszkodik.265 Marad tehát Horváth Mihály és Batthyány Kázmér; az előbbi 
Kossuth mellett volt július 7-8-án Cegléden, amikor az megváltoztatta a haditervet, s meg
alakította Perczel közép-tiszai hadseregét. Batthyány viszont 1849 március-áprilisában Per-

00 Szabó Imre - Görgei Artúr, Szeged, 1849. júl. 24. éjjel fél 12 óra. HL 1848-49. 39/327. Magyar fordí
tásban közli Böhm - Farkas- Csikány 194. o. (A fordításban tévesen az szerepel, hogy Kossuth „vezére akart 
lenni a felső seregnek", az eredetiben azonban Ober Armee Kommandant van.) 

261 Hunfalvy Pál 300-301. o. 
Hunfalvy Pál 310-311. o.; Vukovics Sebő 168. o. 
Szemere 1849. júl. 25-én Kossuthhoz írott levelét közli Szemere Bertalan 174. o. 
L. Szemere datálatlan levelét Vukovicshoz, közli Szemere Bertalan 567. o. 
Vukovics Sebő 167. o. 
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czel serege mellett volt teljhatalmú országos biztos, s bizonyos politikai nézeteltéréseket 
leszámítva, jól együttműködtek. S míg Horváth - igaz, közel másfél évtizeddel az esemé
nyek után írott - összefoglalójában igen kritikus Perczellel szemben, addig Batthyány na
gyon elismerően nyilatkozik róla írott jellemrajzában.266 Ha tehát valaki Perczeit indítvá
nyozta, az nagy valószínűséggel Batthyány lehetett. 

Az időben utolsó tudósítás a minisztertanács üléséről Horváth Mihálytól származik. 
Horváth e napok történetének elmondásában láthatólag Vukovics, Mészáros Lázár és 
Szemere emlékirataira támaszkodik. Emiatt munkájában gyakoriak az időrendi pontat
lanságok. Horváth szerint a Kossuth fővezérséget elvető minisztertanácsra azután került 
sor, hogy a kormányzó sikertelenül tért vissza Görgeitől. Ám mivel Kossuth visszatérte 
után csupán egyetlen, noha kétnapos minisztertanácsról tudunk, s annak kivételesen a 
jegyzőkönyve is fennmaradt, lefolyásáról pedig több emlékirat is beszámol, nagyon is 
valószínű, hogy Horváth tudósítása a július 24-i minisztertanácsra vonatkozik. Horváth 
szerint Kossuth azt kérte a minisztertanácstól, hogy ruházzák fel őt tábornoki címmel, 
„miszerint így, ha katonai képzettség hiányzik is, legalább katonai címmel léphessen fel 
a hadseregek előtt." A minisztérium azonban ettől nem remélt egyezséget és nagyobb 
összehangzást, „hanem, különösen Görgei részéről újabb dacoskodástól és viszálytól 
félt, ha Kossuth kezd intézkedni fővezéri tekintéllyel." A miniszterek egy része tehát, 
„mivel ilyféle intézkedésben bizodalma nem volt, más része, mivel a már különben is 
magába térni látszó Görgeit, ha többi seregeinkkel még egyesülhetne, a fővezérletben 
újabb viszály nélkül mellőzhetni nem vélte; s egyébiránt is, a kétségbeejtő körülmények 
közt, ha még valakiben, csak ő benne, az ő szerencséjében bízhatott: Kossuth indítvá
nyának ellene szavazott." Miután pedig Kossuth önhatalmúlag, a minisztérium meg
egyezése nélkül nem akarta felvenni a tábornoki és a fővezéri címet, „e kívánatáról, bár 
nem minden rejtett bosszúság nélkül, véglegesen lemondott."267 

A minisztertanács tehát elvetette Kossuth kívánságát, ugyanakkor úgy határozott, 
hogy a helyzet tisztázása érdekében Kossuth és Aulich hadügyminiszter Görgei táborába 
megy. „így láttuk jónak" - írta Szemere július 25-én Görgeinek.268 Maga Kossuth köz
vetlenül a minisztertanács után írt Görgeinek. „Édes hazánk megszabadításának minden 
tekinteten felül álló érdeke a veszély nagyságánál fogva okvetlenül megkívánja, hogy a 
nemzet különböző hadseregeinek összevágó munkálata eszközöltessék" - írta, s felkérte, 
tudassa, „mely helyet tart jelen állomásához s munkába vett hadjáratához képest legal
kalmasabbnak arra, hogy július 26-án estve vagy 27-kén délben Tábornok úrral én és az 
alulírt hadügyminiszter személyesen találkozhassunk, s a teendők iránt értekezhessünk." 
Levele végén közölte Mészáros lemondásának hírét, hozzátéve: „Az operációk egysége 
pedig semmi esetre sem tűrhet a haza kiszámíthatlan veszélye nélkül időveszteséget."269 

A kormányzó útjáról Görgeit jó barátja, Szabó Imre ezredes, hadügyi államtitkár is érte
sítette: „A közvélemény számodra kedvezően alakul, az ő számára viszont kedvezőtle
nül. (...) A kormányzónak valószínűleg tudomására hozták, hogy veled és melletted még 

Füzes: Batthyány - Blackwell 153. o. 
Horváth Mihály III. 331.0. 
Közli Szemére Bertalan 175. o. 
Közli KLÖM XV. 768. o. 
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egzisztálhat, nélküled azonban el kell buknia, hogy szükséges veled megegyeznie, veled 
kibékülnie. Ez az utazás legvalószínűbb oka és célja. Ravasz!"270 

Horváth Mihály szerint Kossuth véglegesen lemondott fővezéri aspirációiról. Ez 
azonban egyáltalán nem volt így. Közvetlenül elindulása előtt Kossuth két levelet kapott 
Perczel tábornoktól, egyet július 24-i, egyet 25-i dátummal.271 A két levél egyike sem is
mert, s tartalmukra is csak Perczel egy utalásából, Kossuth válaszából, illetve Szeme
réhez intézett leveléből lehet következtetni. 

Perczel néhány nap múlva arról írt Szemerének, hogy Kossuthnak megírta: „Görgei 
tábornokkal egyetértve - feledve a múltat - szívesen teendek mindent. Ily szempontbul 
kell harci működéseinknek kiindulni."272 Kossuth Szemeréhez intézett levele szerint 
Perczel „egy gyönyörű, becsületes s katonailag okos levelet írt - Görgei irányában is."273 

A Perczelnek írott levelében megköszönte az - úgy tűnik - konciliáns leveleket: „Csak 
ne haragoskodjunk, mert az soha sem vezethet jóra. Ellenben az igen jóra vezet, ha köz
löd velem a bajokat, tanácsot adsz, s gondolatot cserélve, együtt mindég kitaláljuk a leg
nagyobb orvosló szert. Én tudom, hogy senki, s én sem szeretem tisztábban jobban a ha
zát, mint te; - de légy te is meggyőződve, hogy senki, s te sem szereted tisztábban, 
jobban a hazát, mint én. E kölcsönös hit közöttünk mindég fel fogja azon egyetértést 
tartani, melynek állni kell, hogy a hazát megmentsük." Perczel leveleiben - eddigi szo
kásához híven - nyilvánvalóan bírálta Mészárost és Dembinskit. „Csak most hárítsuk el 
a viszálykodást - reagált erre Kossuth. - A két öregurat illetőleg igazad van. Az egyik 
(Dembinski) mindent felejtett, a másik (Mészáros L.) csak amannak szemeivel lát. Mon
dod, szép módot kell találnunk, hogy elmenjenek. Gondolkodtam. Mást nem találtam, 
mint azt, hogy magam megyek a sereghez. Fővezért nem nevezek, hanem mint kor
mányzó képezem a harmónia kapcsát, veled egyetértőleg és tanácsotok után intézem az 
operáció irányát; úgy, mint például Cegléden tevénk. Aztán a diszpozíció a ti dolgotok, 
így bizony, csak így lehet véleményem szerint a sok mindenféle személyes súrlódásokat 
kikerülni; nem lesz kérdés Mészáros és Dembinski, Te és Görgei közt, hanem barátságo
san értekezve eszközlöm az irány egységét, aztán gonddal leszek, hogy amaz harmonice 
működjék, Te pedig diszponálj szintúgy harmonice a kezed alatti hadtestekkel - és meg
veritek a muszkát szépecskén. Minden más mód nem lesz ment a súrlódásoktól. Az, 
hogy a kormányzó rendelkezik az irány felől, senkiben susceptibilitást nem okoz." Kérte 
Perczel sürgős válaszát: „ha egyetértesz, azonnal fölmegyek elébb hozzád, hogy az öreg 
urakkal végezzünk, aztán a másik táborba."274 

Nem tudni, hogy Perczel mikor kapta meg a levelet; július 26-án Kossuthnak írt sa
játkezűjelentésében mindenesetre még nem válaszolt rá.275 Kossuth és Aulich július 25-

Szabó Imre - Görgei Artúr, Szeged, 1849. júl. 24. éjjel fél 12 óra. HL 1848-49. 39/327. Magyar fordí
tásban közli Böhm - Farkas - Csikány 194. o. 

271 
' A Perczelnek szóló - csak korábbi közlésből ismert - levél szövegében július 21-25-1 levelek szerepel

nek, azonban a Szemerének írott július 25-i levél egyértelműen Perczel tegnapi leveléről szól, azaz helyesen 
július 24—25-i levelekről lehetett szó; a 24 helyett a 21 olvasati, vagy nyomdahiba lehetett. 

272 Perczel - Szemere, Kistelek, 1849. júl. 28. Közli V. Waldapfel Eszter IV. 255. o. 
273 KLÖM XV. 777. o. 
274 KLÖM XV. 778-779. o. 
275 Perczel - Kossuth, Kiskunfélegyháza, 1849. júl. 26. MOL OHB 1849:9701. 
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én reggel 8 órakor indult el Szegedről.276 Még aznap érintették Hódmezővásárhelyt277 és 
Szentest, 26-án Cibakházán várták Görgei futárját, akinek a kormányzó és a tábornok 
találkozóhelyére vonatkozó javaslatot kellett volna hoznia. Görgei azonban csak au
gusztus 5-én Nagyváradon kapta meg Kossuth levelét, tehát nem válaszolhatott rá.278 

Mivel 26-án Kossuth Cibakházán olyan híreket kapott, hogy a Haynau vezette es. kir. fő
sereg három oszlopban megindult délkelet felé, lemondott a Perczellel való találkozóról. 
Cibakházáról még aznap továbbmentek Törökszentmiklósra.279 Noha már ott értesültek 
az oroszok tiszafüredi átkeléséről, 27-én egészen Kunmadarasig utaztak, onnan azonban 
az orosz előőrsök közelsége miatt visszafordultak, és Kisújszálláson és Mezőtúron át 
egészen Szentesig utaztak. Kossuth július 28-án ott kapta meg Perczel július 26-i jelenté
sét, s baráti hangvételű levelében helyeselte eddigi hadmozdulatait. Levelében jelezte, 
hogy vagy Perczel táborába, vagy egyenesen Szegedre utazik, „mert ott képzelem, hogy 
nagy a félelem."280 Szentesről Hódmezővásárhelyen át utazott tovább Szegedre. 

Hódmezővásárhelyen, július 28-án, találkozott Mészárossal. A névleges fővezér 
szemrehányással halmozta el a kormányzót a Perczelnek adott külön felhatalmazás és a 
hadvezetésbe való beavatkozásai miatt, s ismét benyújtotta lemondását. Kossuth tagadta, 
hogy Perczeit „független vezénylővé" nevezte volna ki. Mészáros újabb lemondásának 
viszont csak örülhetett, mert így egy gonddal kevesebbje maradt. Az előző napon ugyan
is levelet kapott Bemtől, amelyben az altábornagy késznek nyilatkozott a fővezérség el
vállalására.281 Igen ám, de ez - Bem távolléte miatt - egyelőre csak elvi lehetőség volt. 
Azt is tudni lehetett, hogy Görgei nem egyhamar jelenik meg a főhadszíntéren seregével, 
a fővezérség betöltéséről tehát mindenképpen intézkedni kellett. 

Egy lehetséges fővezér - Görgei Artúr282 

Közben Szegeden Kossuth számára kedvezőtlen események történtek. A közvéle
ményben egyre erősödtek a Görgeihez fűződő várakozások, s ez Kossuth pozícióját ron
totta. Ahogy Hunfalvy Pál írta július 22-én naplójába: „Görgei ellen folyt az izgatás; de 
mellette a közvélemény s a tiszta meggyőződés mind erősebben nyilatkozik. Perczel hó-
bortossága kitűnik, Mészáros és Dembinski kóficsága világos."283 Vukovics Sebő em
lékiratai szerint Szegeden „minden szegleten, minden nyilvános és sétahelyeken a vitat
kozások kirekesztő tárgya volt Görgei s a fővezérség. Hogy a visszavonulás Pestről a 

L. erre a hadügyminisztérium elnöki osztályának aznap kelt értesítését Kiss Ernőhöz. MOL HM Ált. 
1849:25041 

277 
Lenkefi Ferenc: Szalay Elek visszaemlékezései 1848^9-re. HK 1993/1. 172. o. 
L. erre az eredetin lévő feljegyzést. Közli Hermann Róbert, 2001. 459. o. 
Erre mutat, hogy Aulich aznap onnan küldött egy utasítást a cibakházai lőszertartalék parancsnokságá

nak. HL 1848-49. 40/72. 
280 

Az út részleteire 1. KLOM XV. 780-791. o.; Katona: Kossuth 518. o.; Pallagi Gyula: Történelmi apró
ságok. Századok, 1898. (Kossuth és Aulich nyílt rendelete, Kisújszállás, 1849. júl. 27.) A Perczelhez írott le
velet 1. KLÖM XV. 789-790. o. 

Mészáros Lázár II. 302. o. 
282 

A fejezet egészére 1. Kosáry Domokos, 1994.1. 86-91. o. 
283 Hunfalvy Pál 294-295. o. 
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kedélyeket nyugtalanságba ejté, természetes dolog. Ennek szinte oly világos következé
se, hogy mindenki a történtekből igyekvék a csapást okozott hibát kikutatni s annak okait 
vagy a kormányra, vagy az illető vezérre hárítani."284 

A Mészáros-Dembiňski kettős sikertelen fővezérkedése, a es. kir. csapatok Szeged 
felé közeledése miatt a közvélemény nagy része úgy érezte, hogy a fővezérséget annak a 
kezébe kellene adni, aki a tavaszi győzelmekkel, Buda bevételével, a július 2-i komáro
mi csatával rászolgált e bizalomra - Görgeiébe. 

Az addig jellegtelen és provinciális „Szegedi Hírlap" július közepétől egymás után 
közölte Kossuthot és Görgeit összebékíteni próbáló cikkeit, s július 26-i számában kije
lentette, „nem szabad, hogy a minisztérium döntsön a haditervek felett, s harcban járat
lan emberek jelöljék ki a vezérek útját." A lap végkövetkeztetése az volt, hogy Kossuth
nak a politikai, Görgeinek a katonai ügyeket kellene vezetnie.285 Rímelt erre Szemere 
miniszterelnök július 25-én Kossuthnak és Görgeinek írott két levele is. „Vegyétek a 
hatalmat ketten kezetekbe; ha úgy tetszik, ő diktátor a katonai, te a polgári életben. Nem 
kell három kormány" - írta Kossuthnak. A kormány lemondását viszont szükségesnek 
vélte: „Azt mondanám, menjünk mi az ösvényen, ha jobbnak nem látnám a hazára nézve 
azt mondani, menj te nélkülünk. De Görgeivel, ne ellene". A Görgeinek szóló levél már 
nem volt ilyen egyértelmű. Közölte a tábornokkal, hogy beadta lemondását, majd neki is 
előadta a diktatúra szükségességére vonatkozó nézetét. De aztán így folytatta: „Lehet-e 
megosztani a hatalmat úgy, hogy te a katonaiakban, a hadseregnél, ő a polgáriakban in
tézkedjék, nem tudom elhatározni." Ami az adott pillanatban azt is jelenthette: Ha 
Görgei veszélyesnek, vagy fölöslegesnek tartja Kossuthot, használja fel az alkalmat, s 
tartóztassa le a táborban.286 Sem Kossuth, sem Görgei válaszát nem ismerjük ezekre a le
velekre, noha Kossuth ezekben a napokban viszonylag sürün írt Szemerének. Még ag
gasztóbb lehetett számára Szemere július 27-i beszámolója a képviselőházban a fővezéri 
kérdés kapcsán lezajlott vitáról. 

Július 27-én ugyanis Beöthy Ödön a képviselőház zárt ülésében megkérdezte 
Szemerét, sikerült-e már elsimítani a vezérek és a kormány közötti ellentéteket? Egyben 
szükségesnek mondta, hogy a fővezérséget egyetlen személy kezébe adják, s Görgei ki
nevezését javasolta. Irinyi József kikelt a „pendely-kormány" ellen, s úgy vélte, ha Spa
nyolországban el tudták űzni Krisztina királynőt, Magyarországon is véget lehet vetni az 
asszonyi intrikáknak. A célzás Kossuth feleségének és testvéreinek szólt. Csány java
solta, hogy Görgeit az erdélyi kivételével minden hadsereg fővezérévé nevezzék ki, s 
csupán békekötésre ne legyen joga. Kovács Lajos a képviselőház népfelségi jogaira hi
vatkozva indítványozta, hogy a Ház maga kiáltsa ki Görgeit fővezérnek, ha a kormány 
nem akarja. Batthyány Kázmér megjegyezte: ez egyet jelentene az április 14. óta a kép
viselőház, a kormány és a kormányzó jogköréről hozott határozatok megsemmisítésével. 

Őt követte Vukovics Sebő, aki hosszan ecsetelte Görgei hibáit. Sikeres haditerveit 
Bayernek tulajdonította, s azt állította, hogy Görgeit Buda bevétele óta elhagyta a hadi-

Vukovics Sebő 165. o. 
285 Közli: Szeged, 1849. július 11 - augusztus 5. Három hét a szabadságharc történetéből. (Szerk. Vass 

László) Szeged, 1998. 193-195. o. A Görgei melletti agitációra 1. Kosúry Domokos, 1985. 279. o. 
Szemere Bertalan 173-177. o. 
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szerencse. Erre Csány megjegyezte ,hogy a július 2-i csata is győzelem volt, Görgei 
Vácnál győzött az oroszok ellen is, és „dicsőségesen csatázva jutott Miskolcra." 

Szemere hosszan elemezte Görgei engedetlenségeit, majd váratlanul kijelentette, „csak 
egy tulajdonsága van, mi a fővezérségre való alkalmatosságát bizonyítja." „Halljuk" -
kiáltották a képviselők. „Ezen tulajdonsága az, hogy engedelmeskedni nem akar - pa
rancsolni szeret" - válaszolta a miniszterelnök. Végül elmondta, Kossuth Görgeihez uta
zott, hogy megegyezzen vele. Ezt pedig a Ház határozata nem segítené elő. Ezért kéri, ne 
határozzanak most. A kormány most már ismeri, és tisztelni is fogja a Ház akaratát.287 

Külön aggasztó lehetett, hogy a Görgei mellett felszólalók között Kossuth hívei és a ra
dikálisok is ott voltak. 

Az elhangzottakról mind Kossuth, mind Görgei értesült. Kossuthnak július 27-én 
Szemere írta meg, s figyelmeztette, hogy a közvélemény nagyon Görgei felé fordult. 
„Látszott a vitából, hogy midőn Görgeit sürgetik, a hadi dolgok ingatag vezérletéről 
akarnak szólani, mit neked tulajdonítanak" - írta.288 Kossuth indulatosan reagált: „Ha a 
képviselőház vezéreket akar tenni, azt nálam nélkül kell tennie. Én nem diktatúrát fogok 
csinálni, hanem Íziben rezignálok [lemondok], s aztán ... no de ez majd az ö gondjuk lesz 
... meg a népé."289 Görgeit - Beöthy Ödön beszámolója alapján - Hankovics György őr
nagy értesítette.290 A tábornok úgy értelmezte a beszámolót, mintha fővezéri kinevezése 
már csak napok kérdése lenne, s augusztus elején alaposan meglepődött, amikor a tábo
rába érkező Szemerétől arról értesült, hogy arról szó sincs.291 

Egy lehetetlen választás: ki legyen a fővezér - P erezel Mór vagy Henryk Dembiňski? 

Kossuthnak a fentiek alapján arra kellett jutnia, hogy az önnön fővezéri kinevezteté-
séről szőtt terveket aligha valósíthatja meg. Egyetlen reménye maradt: a seregével Sze
ged felé közeledő Perczel Mór. 

Perczel, miután sikerült megszabadulnia Mészárostól és Dembinskitől, július 23-án 
reggel 4 órakor megindult Nagykőrösre. Július 25-én már Kecskeméten volt, s mivel ar
ról értesült, hogy Baja előtt cs. kir. csapatok mutatkoznak, 26-án Kiskunfélegyházára 
vonult, ahonnan azt jelentette Kossuthnak, hogy a vele szemben álló jelentős ellenséges 
erő elől sietni fog „Szeged sáncai közt állomást foglalni."292 

Nem tudni, hogy Perczel értesült-e a Szegeden történtekről; mindenesetre, ha a kép
viselőkhöz és Görgeihez eljutott a július 24-i minisztertanácson történtek híre, nehezen 
feltételezhető, hogy a remek parlamenti kapcsolatokkal rendelkező Perczel ne érzékelte 

A fővezéri vitára 1. Hunfalvy Pál 310-313. o.; Vukovics Sebő 167-168. o.; Mészáros Lázár II. 335-336. o.; 
Horváth Mihály III. 326-330. o. és Hankovics György 1849. aug. l-jén Görgeihez írott levele, közli V. Waldapfel 
Eszter IV. 270-271. o. - A tudósítások többségét téves július 25-i datálással közli Beér- Csizmadia 550-552. o. 

288 KLÖM XV. 784. o. és Szemere Bertalan 298. o. 
KLÖM XV. 785. o. L. még Csengery Antal: Szemere Bertalan. In: Uő.: Történeti tanulmányok és jel

lemrajzok. Csengery Antal összegyűjtött munkái. 2., bővített kiadás. Budapest, 1884. II. k. 282. o. 
290 Hankovics 1849. aug. l-jén írott levelét közli V. Waldapfel Eszter TV. 270-271. o. 
291 Görgey Artúr II. 346-348. o. 

MOL OHB 1849: 9701. Egy ugyanezen a napon Aulichhoz intézett levelét közli Böhm - Farkas -
Csikány 196. o. 
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volna a közhangulat megváltozását. Görgeivel kapcsolatos aggodalmait pedig Kossuth 
konciliáns levelei sem ellensúlyozhatták. Perczel ugyanakkor érzékelte Mészáros és 
Dembinski pozíciójának gyengeségét, és Kossuth magatartásából is arra következtetett, 
hogy a kormányzóelnök is hajlandó lesz támogatni az ö vezéri aspirációit. 

Mindenesetre július 28-án Kistelekről írott levelében kitört amiatt, hogy a hírlapok
ban „egy egyén [Görgei] magasztaltatik rovásomra, éppen az, kit büntetni kellene, és ki 
már harmadszor vészbe dönté a Hont, és kinek csak a Hon kedvéért megbocsátani tudok, 
erőszakolva emeltetik; és még botrányos inszinuációk történnek, hogy én magam neki 
alárendeljem." Felszólította Szemerét, „hogy a valót, az igazságot ismertesse meg a nem
zettel, s ne csak ne engedje azt hazugságokba sodrani, hanem kimutatása által a valónak 
azt bizalomra és engedelmességre serkenteni azon egyén iránt, ki képes leend, ha valaki, 
e Hont megmenteni." Végül arról értesítette Szemere Bertalan miniszterelnököt, hogy 
„miután Szegedre érkeztemmel amúgy is legidősb hadvezér lévén ott, minden ott műkö
dő hadak feletti parancsnokság alám fog vonatni, mégis szükség, hogy az a minisztérium 
részéről is hivatalosan kimondassék". Majd néhány sorral odébb még megjegyezte: „Én 
Szegeden korlátlan hatalommal fogok fellépni, és remélem, hogy Ön elősegítend hazafiúi 
törekvéseimben."293 

Perczel tehát fővezéri aspirációktól eltelve érkezett meg Szegedre július 29-én,294 ahol 
még aznap értesült arról, hogy az Arad vára főfelügyelőjévé kinevezett Damjanich tá
bornokjúlius 28-án letartóztatta a vár parancsnokát, testvérét, Perczel Miklóst.295 Az ön
fegyelem bajnokának nehezen tekinthető Perczel ezen olyannyira felingerlődött, hogy a 
július 29-én este 7 órakor a kormányzónál tartott miniszter- és haditanácsra berontva pá
ratlanul ízléstelen jelenetet rendezett; Damjanichot főbelövéssel fenyegette, s aztán ezt 
az ígéretét még több tábornokra és miniszterre is kiterjesztette. Majd kijelentette, hogy 
„ő hadi tekintetben hadi felsőbbséget nem ismer el, senkinek fővezérséget nem fogadja 
el, és e részben parancsot sem fővezértől sem hadügyminisztertől nem fogad el;" így az
tán a minisztertanács egyszerűen leváltotta őt a tiszai hadsereg éléről. 

Kossuth ezután Mészárost kezdte el kapacitálni, hogy megmarad-e lemondása mellett, 
vagy hajlandó folytatni a fővezérséget; mire Mészáros „lemondása melletti maradását hatá
rozottan kijelentvén, csupán azon felhívásnak engedett, miszerint a fövezénylet betöltéséig 
a szegedi tábor körüli fővezéri rendelkezéseket megteendi." Mészáros tehát még egy napig 
megtartotta névleges tisztét. Július 30-án hajnalban a minisztertanács úgy döntött, hogy a 
Szeged környékén egyesült csapatok parancsnokságának betöltésére Kossuth kérje fel 
Dembinski altábornagyot mindaddig, míg Görgei seregével az egyesülés meg nem törté
nik. Az új fővezért Kossuth arra utasította, hogy amikor a kormányzó és a kormány mel-

Perczel levelét Szemeréhez közli V. Waldapfel Eszter IV. 253-256. o. 
294 Perczel visszavonulására 1. a fentieken kívül HL 1848-49. 39/174., 445-446., KLÖM XV. 781. o.; 

Dembiňski-ir. 4. No. 238. 
Perczel öccsének letartóztatására 1. Serguel Nepomuk János naplóját. Kivonatosan közli Márki Sándor: 

Adalékok a szabadságharc történetéhez. HK 1916. 405. o. Teljes közlése Hermann Róbert: „Ez volt az év! 
Csudáknak éve!" Az 1848-1849 évi forradalom és szabadságharc dokumentumai Dobák Géza gyűjteményéből. 
Budapest, 1994. 63. o. Az ügyre 1. még Perczel Miklós datálatlan levele Kossuthhoz. MOL H 2. Kossuth 
Miscellanen 10.; Hunfalvy Pál 321. o. és Csutak Kábnán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/9. évi sza
badságharc, különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Pest, 1868. 117-124. o. 
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lette vannak, az ő aláírásukkal küldje meg a diszpozíciót Vetternek és Görgeinek; amikor 
pedig nincsenek mellette, akkor közvetlenül küldhet nekik menetutasításokat.296 

A július 29-30-i minisztertanács volt Kossuth utolsó esélye arra, hogy átvegye a fő
vezérséget. Ehhez azonban az kellett volna, hogy Perczel az utolsó pillanatban ne rontsa 
el a saját esélyeit. Perczel eszeveszett megnyilvánulása azonban olyan helyzetet terem
tett, amelyben az immár lehetetlenné vált, holott a Szeged alatt összegyűlt hadsereg 
egyik hadtestének, a Guyon vezette IV. hadtestnek és a hozzá csatlakozó erdélyi had
osztálynak a tisztjei nyilatkozatban jelentették ki, hogy „a veszélyeztetett hazánkat csak 
akkor lehet megmenteni, ha a tisztelt országkormányzó úr vállalja a teljes magyar hadse
reg fővezéri állását, és Dembinski altábornagy urat nevezi ki vezérkari főnökévé."297 

Csakhogy erre Dembinski nem volt hajlandó. Kijelentette, hogy csak a saját neve alatt 
hajlandó vinni a fővezérséget, Kossuth pedig ebbe beleegyezett.298 Maga Dembinski -
Kossuth beszámolója szerint - nem csak helyeselte a fővezérség be nem töltését a 
Görgeivel történő egyesülés előtt, „hanem addig fővezért kinevezni egyenesen célelle
nesnek mondta ki." Ugyanakkor azt a furcsa megoldást választották, hogy ha Kossuth, 
Aulich és Dembinski ugyanazon, vagy közel lévő helyen tartózkodik, Dembihski a 
Görgeinek szóló utasításokat Kossuthon és Aulichon keresztül küldi meg, „midőn én s a 
hadügyminiszter másutt vagyunk, Dembinski altábornagy a mi nevünkben közvetlenül in
tézze értesítéseit Tábornok Úrhoz [Görgeihez] az irány felől, melyet követnie kell, hogy a 
seregek összpontosítása eszközöltessék, s én Tábornok Úrnak hazafiúságától biztosan vá
rom, hogy hasonló esetekben a rendelkezést oly készséggel teljesítendi, mintha tőlem s a 
hadügyminisztertől venné." Kossuth ugyanakkor azt is tudatta Görgeivel, hogy „az egye
sülés eszközlése után mind a fővezénylet kérdéséről, mind hazánk átalános hadi viszonyai
ról bővebben, és Istenben bízom, sikert biztosító egyetértéssel értekezendünk."299 

Mindenesetre Kossuth július 31-én Görgeihez írott levele szerint a Szegeden és környé
kén jelenlévők közül még Perczel, Aulich és Damjanich került szóba. Dembinski kineve
zése „annál inkább szült közös megnyugvást, mert Aulich hadügyminiszter szenvedett be
tegsége folytán még lóra nem ülhet, Damjanich javulásban van, de szolgálattételre még nem 
rendelhető, Perczel oly bámulatos nyilatkozatokat teve a haditanács előtt hadvezéri függés 
felőli helytelen fogalmáról, hogy még a hadtest vezénylete alól is fel kelle őt menteni."300 

Kossuth -jobb híján - Dembihskibe helyezte bizalmát, s az elkövetkező napokban az 
1849 februárjára emlékeztető számban írta neki a leveleket. Úgy tűnik, képtelen volt meg
barátkozni azzal a gondolattal, hogy az egyesülés után esetleg Görgei legyen a fővezér. 
Augusztus 8-án arról írt Dembinskinek, hogy esetleg megpróbálhatná a Bánságból török 
földre szorítani a cs. kir. fősereget, s hogy ehhez nem fontos megvárnia a Görgei vezette 

A júl. 29-30-i minisztertanácsra 1. Aulich Lajos levelét Görgeihez. HL 1848-49. 41/128.. Magyar for
dításban közli Böhm - Farkas - Csikány 203-204. o. KLÖM XV. 794-798., 804-809. o.; F. Kiss Erzsébet 83-
86. o.; Mészáros Lázár II. 338-339. o.; Mészáros Lázár, 1999. 29-30. o.; Hunfalvy Pál 320-322. o.; Horváth 
Mihály III. 334-336. o.; Józef Wysocki 94. o.; KLII. 106. o.; Dembinski emlékirata (v. ö. Danzer 334-339. o.); 
Jerzy Bulharyn 198-202. o. (Dembinski nyomán); Kovács István, 1998. 423-425. o. 

A német nyelvű fogalmazványt magyar fordításban közli Böhm - Farkas - Csikány 203. o. 
298 Józef Wysocki 94-95. o. 
299 KLÖM XV. 806-808. o.; Hermann Róbert, 2001. 466-468. o. 
300 KLÖM XV. 807. o. 
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hadsereg egészét.301 Augusztus 9-én pedig helyeselte Dembinski Temesvár alá vonulását, 
nem tudván, hogy az altábornagy nem - mint Kossuth remélte - az erőd felmentését akarja 
megakadályozni, s Haynaut a határon túlra űzni, hanem visszavonulását akarja folytatni.302 

Ha Perczelnek helytelen fogalma volt „a hadvezéri függés felől," igen nehezen minő
síthető Dembinski magatartása, aki az egész szegedi összpontosítás szülőatyja volt, s aki 
a fővezérség átvételekor reménytelennek minősítette Szeged és környéke tartását, majd 
nem a Maros völgyében, a magyar kézen lévő Arad, az összpontosítás új helyszíne, ha
nem a cs. kir. csapatok kezén lévő Temesvár felé vonult vissza. Noha Aulich hadügymi
niszter egyik utasítást a másik után küldte neki, hogy Arad felé, a Maros völgyében vo
nuljon, Dembinski ezt nem tette meg.303 így érkezett augusztus 9-én Temesvár alá, sar
kában a Haynau vezette cs. kir. fősereggel. S ott vette át tőle a fővezérséget Józef Bem 
altábornagy, az erdélyi hadsereg parancsnoka. 

Egy vakmerő fővezér - Józef Bem 

Mint láttuk, Kossuth 1849 januárja óta foglalkozott Bem fővezérségének a gondola
tával, s a május 20—21 -i haditerv végrehajtásában is főszerepet szánt Erdély felszabadí
tójának. Bem azonban május végén visszatért Erdélybe, s mivel a nagyváradi találkozón 
sem tudott megállapodni Kossuthtal a fővezérség átvételének feltételeiről, továbbá mert 
időközben bekövetkezett az erdélyi orosz intervenció, Bem egyelőre, ha akarta sem tudta 
volna átvenni a fővezérséget. Kossuth július 9-én megint felajánlotta neki, de Bem felté
telei ismét elfogadhatatlanok voltak. Tény, hogy a július 16. és augusztus 8. közötti há
rom hétben Kossuth egyetlen, Bemhez írott levelét sem ismerjük. Augusztus elejére 
azonban Bem csapataival Erdély nyugati határszélére szorult vissza, s miután úgy vélte, 
hogy azok ott talán tartani tudják magukat, Magyarországra sietett. 

Nem tudjuk, hogy erre Kossuth szólította-e fel, vagy Bem magától jött, mindenesetre 
fővezéri kineveztetésének „hangulati előkészítéseként" szolgálhatott az a sajtóközle
mény, amelyben Kossuth a hadi helyzetről tájékoztatta a nagyközönséget, s amely -
egyetlenként a megemlített tábornokok közül - meleg szavakkal dicsérte Bemet.304 

Kossuth augusztus 9-én reggel fél hatkor értesült arról, hogy Bem Lúgosra érkezett és 
Temesvárra tart. Dembiňskinek írott levelében tudatta ezt a déli hadsereg fővezérével, 
hozzátéve, hogy három hete már felajánlotta Bemnek a fővezérséget. „Ön a legneme
sebb, haszonlesés nélküli emberek egyike, s magamagát csupán az összpontosításig való 
helytartónak nevezte, nem fogja nehézségeimet sokasítani. Hagyja hát, hogy [Bem] ér
kezését mindjárt egy győzelemmel ünnepelje" - írta Dembiňskinek.305 Aulich Lajos had-

301 
KLOM XV. 830-831. o. - Mészáros Lázár, 1999. 30. o. úgy értelmezi Kossuth e levelét, hogy Kossuth 

ezzel teljhatalmat adott Dembiňskinek. 
302 KLÖM XV. 836-838. o. 
303 Aulich utasításait 1. KLÖM XV. 829. o.; Böhm - Farkas - Csikány 215.0. 

KLÖM XV. 833-834. o. Horváth Mihály III. 357. o. szerint Bem Szászsebesen kapta Kossuth újabb 
meghívását a fővezérség átvételére. 

305 KLÖM XV. 836-838. o. 
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ügyminiszter még ezen a napon értesítette Dembiňskit és Vécseyt a fővezéri kinevezés
ről; nincs azonban nyoma annak, hogy a hírt Görgeivel is tudatták volna.306 

Kossuth és Aulich rendeletei még meg sem érkeztek, amikor Bem már a Temesvár 
alatti táborban volt. Miután kineveztetésének hírét közölte Dembiňskivel, az őszinte 
örömmel adta át neki a fővezérséget. Bem Aradra akart vonulni, de úgy látta, a vissza
vonulás által lehangolt csapatoknak jót tenne egy győztes ütközet. Ezért megállította a 
visszavonuló sereget, és támadást 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. Ám ekkor elhallgattak a magyar 
ágyúk. Dembiňski ugyanis nem közölte Bemmel, hogy a lőszertartalékot már elküldte 
Lúgosra. Közben a magyar jobbszárny oldalában megjelent a cs. kir. tartalék hadtest, s 
oldalazó tüz alá vette a magyar csapatokat. Azok megzavarodtak, s 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, 
és Lúgoson a 60 000 fős seregből alig 30 000 gyűlt össze. A csatát követő estén Haynau 
bevonult a három és fél hónapja ostromzár alatt tartott, és felszabadított temesvári erőd
be. A temesvári magyar vereséggel végleg elveszett az aradi összpontosítás, és a cs. kir. 
csapatok felett kivívható utolsó győzelem lehetősége.307 

Utójáték - még egyszer Görgei308 

A július 30-i minisztertanács egy, a fővezérség ügyét közvetetten befolyásoló ügyről 
is tárgyalt. Az orosz hadsereg vezetői az 1849 júliusi felvidéki hadjárat során érintkezés
be léptek Görgeivel. Az oroszok célja az volt a tárgyalásokkal, hogy mielőbb fegyverle
tételre bírják a legeredményesebb magyar hadsereget. Görgei azonban felvette a tárgya
lások fonalát, mert abban reménykedett, hogy sikerül éket verni az osztrák és orosz 
szövetségesek közé. A tárgyalások anyagát Bónis Sámuel kormánybiztos küldte meg a 
kormánynak. Görgei a tárgyalások során az áprilisi törvények biztosítását mondta a had
sereg feladatának, s a küldötteknek kijelentette: Magyarország „legszorongatóbb állásá
ban inkább orosz fejedelmet fogadna el, mint osztrákot."309 

A minisztertanács Szemerét és Batthyány Kázmér külügyminisztert bízta meg azzal, 
hogy a Görgei és az oroszok között kezdődött tárgyalások fonalát vegyék fel, s próbálja
nak az 1848-as törvények elismerése alapján megegyezést eszközölni az oroszokkal. 
Másik feladatuk Görgei megfigyelése volt. Megbízólevelüket maga Szemere fogalmazta: 
„azon teljes felhatalmazással küldetnek, hogy mind útközben, mind a hadseregnél min
dazt tehessék, cselekedhessek, mit a haza védelmének és megmentésének érdeke kíván, 
oly érvényesnek tekintetvén minden rendelkezésök, mintha az a kormányzó és összes 
minisztérium által rendeltetett, tétetett és parancsoltatott volna."310 

JUÖ Eredeti tisztázat. MOL Dembiiíski-ir. 2. k. No. 55. Fogalmazvány. HL 1848-49. 42/274. 
307 Kovács Endre, 1979. 336-347. o. 
308 A fejezet egészére 1. Kosáry Domokos, 1994.1. 92-108. o. 

A tárgyalások anyagát közli Steier Lajos II. 106-112. o., magyar fordításban Szemére Bertalan 178-182. o. 
310 Ajúlius 30-i minisztertanácsjegyzőkönyvét közli KLÖM XV. 797-800. és F. Kiss Erzsébet, 1989. 84-86. o. A 

megbízólevelet közli KLÖM XV. 795. o. és Szemere Bertalan 576-577. o. 
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Szemere és Batthyány augusztus l-jén érkezett Debrecenbe, s másnap Vámospércsen 
találkozott Görgeivel. A tábornok szívesen fogadta őket, de Szemere már nem bízott 
benne. „Nem örvendetes, amit itt tapasztalunk" - írta Kossuthnak.311 Görgeinek is kife
jezte rosszallását: „Ami Altábornagy úr eddigi eljárását illeti, a minisztériumban azon 
vélemény volt, hogy az április 14-ki határozatra hivatkozást, mint a márciusi törvénye
ken túli új alapot meg kellett volna említeni, és véleményadásra a hadtesteket azért sem 
kellett volna hívni fel, mivel sok főtisztekben ez kételyt, csüggedést okozhat, de külön
ben is, csak a kormány állapíthatja meg a pontokat, amint Ön azt maga válaszolta, és így 
elég, ha ily esetben a fővezér a fonalat saját felelősségére általvévén, azt a kormány ke
zeibe átszolgáltatja."312 Görgei ekkor már megkapta Szemere július 25-i levelét, s több 
forrásból is értesült annak július 27-én a fővezéri ügyben mondott beszédéről. Valószí
nűleg augusztus 5-én délelőtt heves szóváltásra került közöttük sor.313 Ezután Szemere 
augusztus 5-én hosszú levélben próbálta meg befeketíteni Görgeit Kossuth előtt: „Fegy
vere lehet jeles, hadi vezérnek nem tartom, nyelvével most többet árt, mint használhat 
kardjával. - Egyes adatok elösorolásába nem ereszkedem. Nagyszerű az és kisszerű, de 
kiegészíti a képrajzot. El fogom mondani szóval. - Csak azt jelentem ki, miképpen igen
igen mély sajnálattal fejezem ki, hogy Görgeit nem olyannak tapasztalom, mint véltem, 
hogy mint egy más tábornok [Perczel - H. R.] bolondságai miatt hazaszeretete mellett is 
használhatlan, úgy ő nem kis talentuma mellett is a fővezérségre alkalmatlan, mert ő 
csak urunk lenne, részint mert politikája vagy érthetlen, vagy tökéletesen éretlen, s az 
ügy iránt, ha meghalni kész is, de az iránt sem kegyelettel, sem magasztaltsággal nincs, 
mit benne fel nem találhatni nekem több, mint kín." Tisztikara „nem nagy fontosságú 
gyenge ifjoncokból" áll. Figyelmeztette a kormányt, gondoskodjék fővezérről, de csak 
ha Görgei hadserege egyesül a többivel. Megoldási javaslatai hajmeresztőek voltak. Fel
vetette, hogy Görgei seregében „a hadtesteket felcserélni, vezéreiket változtatni" kellene; 
„e politikát rég kellett volna követni" - tette hozzá. A hadsereg lehangoltságát „buzdító 
lapok, előadások" küldésével vélte ellensúlyozhatónak. Nagysándor József hadtestének 
augusztus 2-i debreceni veresége kapcsán azt a gyanúját fejezte ki, hogy „lehet elveszte
ni a sereget anélkül, hogy a fővezér megveretnék."314 

Nem mindenki osztotta Szemere véleményét. A hadsereg mellett lévő kormánybiztos, 
Bónis Sámuel július 31-én így írt Kossuthnak: „Görgei lelke a seregnek, s Önnel, tisztelt 
Kormányzó, egyetértve megmentendi a hazát. - Minden nap meggyőz jobban, jobban 
meggyőz a tapasztalás, hogy ő a hont szereti, s hogy hatalomvágy miatt soha nem fogja 
veszélyeztetni a honn javát."315 Szemeréével homlokegyenest ellenkező volt Csány 
László közmunka- és közlekedésügyi miniszter véleménye is: „Akárki mit mondjon, is
mételem, ha Görgei ki nem neveztetik mielőbb fővezérnek - elveszett a haza - írta au
gusztus 8-án Vukovics Sebőnek. - Nem mondom én, hogy ő menti meg bizonyosan, de 
már azt mondom, hogy ha valaki viszonyaink közt hivatva van annak megmentésére, 
úgy ő az. Azért örültem tőled, utóbbi veled létem alkalmával hallhatni, hogy te is szüksé-

Közli Szemere Bertalan 585-586. o. 
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gesnek tartod kinevezését. - A seregéről írt hírek alaptalanok - utalt Szemere leveleire -, ő 
most is bálványa annak, és hős tisztjeinek, kik közt olyak vannak, kik Homér költött hő
sein is felül állanak - illen Leiningen, Poeltenberg és többek - ezek Görgei mellőzésével 
mindnyájan mellőzetteknek éreznék magukat - és akkor hogyan lehessen várni a kellő 
lelkesülést?"316 

Nos, mint kiderült, Vukovicsnak voltak bizonyos fenntartásai Görgei fővezérségével 
kapcsolatban. Miután Szemere és Batthyány augusztus 10-én reggel megérkezett Aradra, 
Kossuth a délelőtt folyamán minisztertanácsot hívott össze, amelyen a Lúgoson tartóz
kodó Duscheken kívül valamennyi miniszter jelen volt, s meghívták rá az aznap Aradra 
érkezett Görgeit is. A minisztertanács két kérdést tárgyalt: az oroszokkal folytatott tár
gyalások esélyeiről, illetve a fővezérségről folyt a szó. Kossuth ugyanis még az ülés 
kezdetén elmondta, hogy a Szegedről Temesvár felé visszavonuló Dembiňski vezette 
hadsereg az előző napon Temesvárnál megütközött a es. kir. fősereggel. Dembiňski már-
már visszavonult, amikor megérkezett a csatatérre Bem, s a fővezérséget átvéve, meg
fordította a csata sorsát, s megverte Haynaut. Görgei kérdésére, hogy akkor most ki ve
zényli az erdélyi hadsereget, s hogyan került Bem a Bánságba, Kossuth bevallotta, hogy 
ő már kinevezte fővezérré Bemet. Ezt követően Csány megjegyezte, hogy a kinevezés 
törvénytelen, mert nincs rajta minisztertanácsi ellenjegyzés. Kossuth erre közölte, hogy a 
kinevezést Aulich hadügyminiszter ellenjegyezte. „Erre nem volt joga a hadügyminisz
ternek - felelte Csány - , mert a hadügyminiszter éppen oly jól tudta, mint maga Kossuth, 
hogy az országgyűlés fővezérül nem Bem altábornagyot, hanem Görgeit ajánlotta a kor
mánynak, és hogy Szemere miniszterelnök a kormány nevében igenlő választ adott az 
országgyűlésnek erre a javaslatára." 

Ezt Szemere tagadta mondván, ő az országgyűlés javaslatára csak annyit mondott, 
hogy „a kormány a javaslatot tudomásul veszi." Csány erre azzal vágott vissza, hogy az 
országgyűlés ezt a választ csakis helybenhagyó válasznak ítélhette, s a kormány ezek 
után csak a fővezér kinevezésének időpontját határozhatta meg, a személyről azonban 
nem határozhatott; ezért fenntartja azt a véleményét, hogy a kinevezés törvénytelen. 

Ezek után Vukovics emelkedett szólásra. Elmondta, hogy mielőtt a kormány a főve
zér személyéről döntene, előbb a kormány és Görgei között fennforgó nézeteltéréseket 
kell kiegyenlíteni. A kormány arról értesült ugyanis, hogy Görgei hadseregében furcsa 
hangulat uralkodik, a kormány lépéseit bírálják, s arra lehet következtetni, hogy a Görgei 
közvetlen környezetében a kormány politikájával kapcsolatban megfogalmazott bírála
tok arra szolgálnak, hogy a hadsereget hozzászoktassák a „katonai kényuralom" eszmé
jéhez. Ezért felszólította Görgeit, igazolja magát ebben az ügyben, mert amíg őt e gyanú 
terheli, „az egybegyűlt minisztertanácson nem lehet elfogultság nélkül megtárgyalni a 
fővezérválasztás ügyét." Görgei erre kijelentette, hogy ha a kormánynak alapos okai 
vannak a gyanúra, állíttassa őt haditörvényszék elé; puszta gyanúsításokra azonban nem 
felel. Miután a fővezérlet kérdésében ő maga is érintett, nem tartja illőnek további rész
vételét a tanácskozáson, s távozik. Ami a katonai diktatúrát illeti, a táborában megfordult 
képviselők közül többen felszólították őt ennek átvételére, sőt, Szunyogh Rudolf képvi
selő „magát hozzá evégett egyenesen Szemere által küldöttnek mondotta." Szemere, aki 
eddig nem elegyedett a vitába, ezt határozottan tagadta. Vukovics pedig azt válaszolta, 
hogy a kormány és a fővezér között lehetnek olyan politikai véleménykülönbségek, 

Közli Csány László II. 338-339. o. 
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„melyek vádtényekül nem tartoznak bíróság elébe, de kiegyenlítésök szükséges; mert a 
kormány és a seregvezérlet közt ellenkező iránynak létezni nem szabad." 

Horváth Mihály szerint ezután Kossuth szólt engesztelőleg Görgeihez, s felszólította, 
mondja meg, ha a legfőbb hatalomra vágyik, s ő maga teremt neki pártot. Egyben fel
szólította a tábornokot, vesse papírra az oroszokkal való tárgyalásokra vonatkozó elkép
zeléseit; Görgei azonban fáradtságára s a másnapi diszpozíciók kiadásának szükségessé
gére hivatkozva, nem válaszolt határozottan, s elhagyta a tanácskozást.317 

Kossuth a délután folyamán négyszemközti találkozóra hívta Görgeit: a meghívó le
vél 1849. június 27. óta az első tegező formában írott levél volt.318 Az éjszakai találkozón 
Kossuth megkérdezte Görgeit, mit tenne, ha Bemet nevezné ki fővezérré. Görgei erre 
kijelentette, hogy azonnal lemondana, mert nincs meggyőződve arról, hogy Bem nem 
fogja azután is folytatni a küzdelmet, amikor azzal már erkölcsi előnyök sem szerezhe
tők. Temesvárnál a magyarok győznek, s ő kapja a fővezérséget: „Akkor támadni fogok 
minden erőm megfeszítésével, de egyedül csak az osztrákok ellen" - mondta a tábornok. 
„És ha Temesvárnál az osztrákok győznek?" - kérdezte a kormányzó. „Akkor leteszem a 
fegyvert" - hangzott a válasz. Ezek után visszatért a főhadiszállásra.319 Az éjszaka fo
lyamán megérkezett Guyon Richárd tábornok rövid levele a temesvári vereségről, amit 
Kossuth azonnal átküldött Görgeinek.320 

A reggeli órákban Csány felkereste Kossuthot, s kifejtette: csak a kormány lemondása 
és a hatalom Görgeire történő átruházása révén menthető meg még valami. Ezután a mi
niszterek ismét összegyűltek Kossuthnál, aki ismertette velük Guyon levelének tartalmát, 
s elmondta, hogy ezek után „a kormányt eddigi alakjában s bizonyos helyen folytatni le
hetetlen." Ezért javasolta, hogy Görgeit hatalmazzák fel az oroszokkal folytatandó tár
gyalásokra. Görgei felhatalmazása után a kormánynak „legkisebb hatásköre se lévén, 
semmi egyéb tenni valója nem maradt, mint feloszlania." Szóba került, hogy ki kell-e ezt 
forma szerint is mondani. Vukovics úgy vélte, hogy miután a kormány amúgy is kény
telen feloszlani, a feloszlás megemlítése nem szükséges; Jöhet pedig még idő, melyben 
a körülmények szükségesé tehetik, hogy a kormány a nemzettől nyert hatalmat ismét 
gyakorlatba vegye; ennél fogva tehát a kormány feloszlását a Görgeinek adandó felha
talmazásban nem kellene megemlíteni."321 Az iratot maga Szemere fogalmazta meg, s 
miután „minden seregek fővezérévé" nevezte ki, felhatalmazta Görgeit, azon értelemben 
folytassa Paszkeviccsel a tárgyalást, „hogy a magyar nemzet Őfölségét, a császárt 
[I. Miklós cárt - H. R.] kérje fel közbenjáróul, s abban, amit a nemzet törvényes alkot
mányának s jogainak, úgy mint minden egyes polgárai személyének és vagyonának biz
tosítására Őfelsége meghatároz, bízván Őfelsége jogérzetében s igazságos voltában, el
fogadni készeknek nyilatkozunk."322 

A minisztertanácsról két, egymást részben kiegészítő beszámolót ismerünk. Görgey Artúr II. 367-379. o. és 
Horváth Mihály III. 397-406. o. Ezeknek tökéletesen ellentmond Szemere Bertalan 186. o. L. még Hermann Róbert: 
Minisztertanács, Arad, 1849. augusztus 10. A világosi fegyverletétel előtörténetéhez. História, 1988/2-3. 52-54. o. 

318 Közli KLÖM XV. 843-844. o. és Hermann Róbert, 201. 472-473. o. 
319 Görgey Artúr II. 382-387. o. 
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Miután a Görgeinek szóló felhatalmazást elküldték, Kossuth közölte a miniszterek
kel: ő maga Lúgosra megy, hátha még meg lehet próbálni valamit a Bem által Lúgoson 
esetleg összeszedhető sereggel; ha nem, főbe lövi magát. A kormány lemondását forma 
szerint nem mondták ki. A miniszterek abban maradtak, hogy miután az országnak még 
két hadserege is van, kinek-kinek tetszésére bízzák, hogy melyikhez csatlakozik. Szeme
re és Batthyány úgy döntött, hogy ők is Bem seregéhez utaznak, állítólag Vukovics is 
megígérte nekik, hogy követi őket. 

A városba visszatérve, Vukovics felkereste Csányt, aki ekkorra már olvasta a Görgei
nek szóló felhatalmazást, s kérdőre vonta Vukovicsot: miért nincs az okmányban forma 
szerint kimondva a kormány leköszönése? A rövidesen megérkező Görgei ugyanezt a 
kérdést tette fel. Csány és Vukovics erre a többi miniszterért küldtek, hogy együtt szólít
sák fel a kormányzót a kormány lemondásának forma szerinti kimondására. Szemerét, 
Batthyányi és Horváthot nem találták otthon, Duschek nem volt Aradon, Aulich azonban 
megérkezett. Ezért a három miniszter levelet intézett Kossuthhoz, s saját lemondásuk 
bejelentése mellett felszólították a kormányzót: ruházza fel Görgeit a teljes katonai és 
polgári hatalommal. Görgei egy Kossuthnak írott levelében ugyanezt követelte.323 

Kossuth erre délután 2 órakor Csány, Horváth és Vukovics ellenjegyzésével közzé
tette lemondó, s Görgeit a polgári és katonai teljhatalommal felruházó nyilatkozatát.324 

(Batthyány és Szemere nem írták alá a nyilatkozatot, Duschek nem volt Aradon, Aulich 
- nem tudni miért - szintén nem írta azt alá, ugyanakkor Kossuthnak ő is benyújtotta le
mondását.) Görgei pedig, miután Kossuth távozását követően nem sokkal megjöttek az 
orosz táborba küldött követek azzal a hírrel, hogy az oroszok csak a feltétel nélküli fegy
verletételről hajlandók tárgyalni, asztalhoz ült, hogy megírja a fegyverletételi ajánlatot 
Rüdiger orosz lovassági tábornoknak.325 

Összegzés 

Kossuth 1849 januárja óta küzdött azzal a kérdéssel, hogy ki lenne alkalmas a fővezéri 
pozíció betöltésére. A tábornoki kar altábornagyi rangban lévő tagjai (Kiss Ernő, Bem, 
Dembinski, Mészáros Lázár, Vetter Antal, az előléptetést el nem fogadott Görgei) mellett 
összesen két személy, Perczel Mór és Damjanich János került szóba. Kossuth számára -
teljesen érthető módon - alapvető követelmény volt a fővezér politikai megbízhatósága, s 
ennek a követelménynek Görgeit leszámítva, mindegyik jelölt mindvégig megfelelt. 

Bem és Dembinski esetében külön előnyt jelentett volna az, hogy nem volt hazai kap
csolatrendszerük, tehát teljes egészében a politikai vezetéstől függhettek. Más kérdés, 
hogy Bem az Erdélyben szerzett presztízsét, valamint Erdély távolságát felhasználva, 
gyakorlatilag 1849 tavaszától függetlenítette magát a politikai vezetéstől; s miután Kos-

A kormány lemondására és a hatalom átadására Görgey Artúr II. 390-392. o.; Katona: Kossuth 521-
522. o.; Szemére Bertalan 186-187. o.; Horváth Mihály III. 408-421. o., valamint az emigrációban Horváth és 
Vukovics, illetve Szemere és Batthyány Kázmér között folytatott vitát, kivonatosan közli Görgey István III. 
508-527. o. Görgei és Csány, valamint a három miniszter levelét közli Görgey István III. 505-506. és 509. o., 
Csányét és a három miniszterét Csány László II. 339-340. o., Görgeiét Hermann Róbert, 2001. 473-474. o. 
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suth többször érzékeltette vele, hogy nélkülözhetetlennek tartja, a tábornok magától ér
tetődően vette semmibe Kossuth utasításait is. Dembinski nem tört olyan politikai önál
lóságra, mint Bem, de katonailag önfejű és csökönyös személyiség lévén, ugyanúgy 
negligálta a hadügyi irányítást, mint Bem. 

A hazai politikában Görgeinek, Vetternek, Kissnek, Damjanichnak és Mészárosnak 
sem volt előélete (még ha Kiss, Mészáros és némileg Damjanich jobb kapcsolatrendszer
rel rendelkezett is Görgeinél és Verteméi.) Perczel már 1848 előtt ismert politikus volt, 
kiterjedt kapcsolatrendszerrel, s ezért ő volt az egyetlen olyan tábornok, aki elméletileg 
egyszerre törhetett katonai és politikai babérokra. Perczeit azonban időnként elviselhe
tetlen, mindenfajta szabályt felrúgó természete tette alkalmatlanná a fővezéri tisztre. 
Görgeiben Kossuth 1849 januárjától márciusáig, majd június-júliusban a polgári hata
lommal szembenálló engedetlen katonát látta, aki esetleg képes a tisztikar sajátos érde
keinek képviselőjeként önálló hatalmi központot is létrehozni. 

Képzettségük és tapasztalataik alapján kétségkívül Dembinski, Bem és Mészáros 
voltak a legelőnyösebb helyzetben, hiszen mindannyian részt vettek már igazi háború
ban, Dembinski és Bem önálló parancsnoki beosztásban, Mészáros pedig csak beosztott 
parancsnokként. Görgei, Vetter, Kiss és Damjanich tiszti tapasztalatokkal rendelkeztek, 
míg Perczel csupán katonai kiképzést kapott, de a tiszti beosztásig soha nem vitte. 

A politikai megbízhatóság, a katonai tapasztalat és a képzettség azonban nem min
den. Eredményesség szempontjából vizsgálva a fővezérjelöltek 1848^19-es teljesítmé
nyét, Dembiňskié teljesítménye csapnivaló volt, Mészárosé és Kissé sem haladta meg 
egy átlagos törzstisztét, míg az alacsonyabb tiszti rangból induló Görgei és Damjanich 
remekül ténykedett, s a tényleges katonai képzettség és rutin híján lévő Perczel nevéhez 
is több sikeres hadjárat fűződik. Az egyetlen olyan katona, akinél a képzettség és a telje
sítmény az eredményességben megnyilvánuló harmonikus egységet alkotott, Vetter Antal 
volt, aki őrnagyként került a honvédseregbe, s mind az 1848 őszi, mind az 1849 nyári dél
vidéki hadjáratban kiváló katonának bizonyult. Vetter egyetlen problémája az volt, hogy 
merev, túlzottan katonás, rideg egyénisége nem tette őt népszerűvé; ugyanakkor nem ren
delkezett olyan autoritással, mint a szintén igencsak katonás Bem, Görgei vagy Damjanich. 

Kossuth a fővezérek kiválasztásánál három komoly hibát követett el: Dembinski 1849 
január-februári és júliusi, valamint Mészáros 1849 júliusi kinevezésekor. Mindhárom eset
ben a politikai megbízhatóságot helyezte a szakmai teljesítmény fölé; ám míg az első eset
ben ezt úgy tette, hogy nem tudta, mit lehet várni Dembinskitől, 1849 júliusában már tud
hatta. Az pedig, hogy a magyar hadsereg egyik legsikeresebb tábornokát, Görgeit, az egyik 
legsikertelenebb tábornokkal, Mészárossal váltotta fel, magyarázható, de nem menthető. 
Kossuth ugyanis - Bemet és Damjanichot leszámítva - lelke mélyén nem bízott a sikeres 
katonákban. Szinte érthetetlen, hogy 1849 nyarán magától értetődőnek tartotta, hogy Vetter 
nem alkalmas fővezérnek, ugyanakkor Mészárost, Kisst és Dembinskit, de még önmagát is 
alkalmasnak vélte. Az okok nyilván a nézőpontból fakadtak: Kossuth elsődlegesnek tar
totta a politikai és katonai vezetés közötti harmónia fenntartását, de még válsághelyzetben 
sem volt képes az eredményességet a törvényesség fölé helyezni. A tábornokok csak Kos
suthot tekintették önmagukkal egyenrangúnak vagy maguk fölött állónak. Ez Kossuthnak 
nyilván hízelgett, de nem vette észre, hogy a tisztelet elsősorban a személyének és pozíci
ójának, nem pedig az általa képviselt államhatalomnak szól. 
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S ehhez járult még egy tényező: Kossuthnak nemigen volt módja válogatni. A ren
delkezésre álló tábornoki karban (a képességeit a tavaszi hadjáratban megcsillogtatott, de 
aztán betegsége miatt harctéri szolgálatra alkalmatlanná vált Aulich Lajost leszámítva) 
csupán ennyien jöhettek szóba hadsereg-parancsnoki vagy a fővezéri pozícióra, s ha 
Kossuthnak valamelyikükkel kapcsolatban fenntartása volt, vagy valamelyikük betegség 
vagy baleset miatt kiesett, a megmaradtakból kellett választania. 

Kossuth a fenti nehézségeket nem tudta megoldani, csak kezelni. S ennek volt kö
szönhető, hogy az emigrációban arra a meggyőződésre jutott: az újraindítandó szabad
ságharc sikere akkor biztosított, ha ő maga egy személyben egyesíti az államfői és a fő-
parancsnoki tisztet. 
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Róbert Hermann 

KOSSUTH AND THE ISSUE OF SUPREME COMMAND IN 1848-1849 

Summary 

The study offers a survey of how the issue of supreme command was shaping in Hungary from 
the end of December 1848 to the middle of August 1849. Besides the Lieutenant General ranking 
members of the body of generals (i. e. Ernő Kiss, Józef Bern, Henryk Dembiňski, Lázár Mészáros, 
Antal Vetter and Artúr Görgei, who rejected his promotion), there were only two people, Mór 
Perczel and János Damjanich, who came into question regarding the position. For Kossuth, the 
political reliability of the commander-in-chief was a basic demand. Apart from Görgei, all the 
nominees complied with this requirement. 

Kossuth faced the question of whom to commission as the commander of the main body of the 
army first at the end of December 1848, during the joint operation of the corps of Görgei and 
Perczel. His first nominee for the high command was Major General Antal Vetter. Since Vetter 
refused to accept the post, at the beginning of January 1849 Kossuth offered it to Major General 
Józef Bern, who, fighting in Transylvania at that time, could not undertake the task. Thus, Kossuth 
commissioned Polish Lieutenant General Henryk Dembiňski as commander-in-chief. After his 
failure, the position was taken over by Major General Artúr Görgei, and then Lieutenant General 
Antal Vetter. Owing to Vetter's illness at the end of March, Görgei was temporarily charged with 
the leadership, but from May 1849 Kossuth intended the position for Bern again. Bern, however, 
was reluctant to move to the central theatre of operations with his troops. On 1 July 1849, Kossuth 
relieved Görgei of the post and put Lieutenant General Lázár Mészáros in charge of the supreme 
command. Wherewith Mészáros was not able to compel the subordinate generals to obedience, he 
resigned and Kossuth charged Dembinski with commanding the main body of the army again. In 
the meanwhile, Bern was called upon several times to take over the high command, which he 
accomplished on 9 August in the battle of Temesvár. As he was defeated and his army was in the 
state of utter demoralisation, Kossuth commissioned Görgei as commander-in-chief. Görgei was 
not content with this and demanded the transfer of civil and military power, which Kossuth did 
carry out. After the defeat of the war of independence, in the exile Kossuth came to the conviction 
that the success of a new war of independence could only be established by combining the political 
and military leadership in his own person. 

Robert Hermann 

KOSSUTH ET LA QUESTION DU HAUT COMMANDEMENT EN 1848-49 

Résumée 

L'étude traite l'évolution de la question du haut commandement de la fin décembre 1848 à la 
mi-août 1849. Outre les officiers généraux ayant le grade de général de division (Ernő Kiss, Bem, 
Dembinski, Lázár Mászáros, Antal Vetter et Görgei refusant sa promotion), il y avait seulement 
deux personnes (Mór Perczel et János Damjanich) dont il pouvait être question. Pour Kossuth, la 
fiabilité politique du haut commandant était un critère fondamental. A part Görgei, les autres 
candidats répondaient à tout moment à ce critère. 

C'est à la fin de décembre 1848 lors de l'action commune des corps d'armée de Görgei et de 
Perczel que Kossuth était confronté à la question pour la première fois: qui nommer commandant 
du gros de l'armée ? Son premier candidat fut le général de brigade Antal Vetter. Après le refus de 
celui-ci, Kossuth a proposé le haut commandement au général de brigade Józef Bem en début de 
janvier 1849. Bem menait alors des combats en Transylvanie, il n'a donc pas pu accepter le poste. 
Pour cette raison, le général de division polonais, Henryk Dembinski fut nommé haut 
commandant. Après l'échec de Dembinski, Kossuth ľa remplacé par le général de brigade Artúr 
Görgei, puis le général de division Antal Vetter. A cause de la maladie de Vetter fin mars, Kossuth 
a provisoirement confié le commandement à Görgei alors qu'il comptait, de nouveau, confier le 
poste, à Bem dès mai 1849. Cependant Bem s'est refusé à diriger son armée dans la zone 
principale des opérations militaires. Le Ie' juillet 1849, Kossuth limogea Görgei et confia le haut 
commandement au général de division Lázár Mészáros. Lorsque ce dernier démissionna - n'ayant 
pas pu obtenir l'obéissance de ses généraux subordonnés - Kossuth confia, de nouveau, le haut 
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commandement à Dembinski. Entre temps, il a incité Bem plusieurs fois à prendre le haut 
commandement, ce qui s'est finalement fait dans la bataille de Temesvár du 9 août. Après la 
défaite de Bern et la désintégration de la plus grande partie de son armée, Kossuth a nommé 
Görgei haut commandant. Ne s'en contentant pas, Görgei voulait aussi le transfert des pouvoirs 
civil et militaire, et Kossuth a satisfait ses exigences. Après la défaite de la guerre d'indépendance, 
Kossuth est arrivé à la conclusion suivante en exil: le succès d'une nouvelle guerre 
d'indépendance à mener serait garanti si lui-même occupait seul les postes du chef d'État et du 
haut commandant. 

Róbert Hermann 

KOSSUTH UND DIE FRAGE DES OBERBEFEHLSHABERS 1848^9 

Resümee 

Die Studie gibt einen Überblick über den Verlauf der Frage des Oberbefehlshabers, von Ende 
Dezember 1848 bis Mitte August 1849. Neben den Mitgliedern des Generalskorps, die den Rang 
eines Feldmarschall-Leutnants hatten (Ernő Kiss, Józef Bem, Henryk Dembinski, Lázár Mészáros, 
Antal Vetter und der diese Beförderung nicht akzeptierte Artúr Görgei) kamen zwei Personen, 
Mór Perczel und János Damjanich in Frage. Für Kossuth war die politische Verlässlichkeit des 
Oberbefehlshabers Grundvoraussetzung. Außer Görgei eigneten sich alle Kandidaten bis zuletzt. 

Kossuth wurde das erste Mal Ende Dezember 1848, während der gemeinsamen Tätigkeit der 
Korps von Görgei und Perczel mit der Frage konfrontiert, wen er denn zum Anführer des Haupt
heeres ernennen sollte. Sein erster Kandidat für den Posten war Generalmajor Antal Vetter. 
Nachdem Vetter die Oberbefehlshaberschaft abgelehnt hatte, bot Kossuth den Posten Anfang 
Januar 1849 Generalmajor Józef Bem an. Bem kämpfte um diese Zeit noch in Siebenbürgen, so 
konnte er die Position nicht annehmen. Deshalb ernannte Kossuth den polnischen Feldmarschall-
Leutnanten Henryk Dembinski zum Oberbefehlshaber. Nachdem Dembinski versagt hatte, ersetzte 
ihn Kossuth zuerst mit Generalmajor Artúr Görgei, dann mit Antal Vetter, der inzwischen zum 
Feldmarschall-Leutnanten ernannt worden war. Wegen der Erkrankung Vetters übergab Kossuth 
Ende März vorübergehend die Oberbefehlshaberschaft an Görgei, aber ab Mai 1849 bestimmte er 
erneut Bern für diese Position. Bern jedoch war nicht bereit, mit seinem Heer an die Hauptfront zu 
ziehen. Kossuth löste am 1. Juli 1849 Görgei ab und übergab die Oberbefehlshaberschaft an 
Feldmarschall-Leutnant Lázár Mészáros. Nachdem jedoch Mészáros das Gehorsam der, ihm unter
geordneten Generäle nicht hatte gewährleisten können und abgedankt hatte, beauftragte Kossuth 
erneut Dembinski mit der Befehlshaberschaft über das Hauptheer. Inzwischen hatte er jedoch Bern 
des öfteren dazu aufgefordert, die Oberbefehlshaberschaft zu übernehmen. Bern übernahm sie 
auch in der Schlacht von Temesvár (Temeschburg) am 9. August. Nachdem er jedoch die Schlacht 
verloren und sich der Großteil des Heeres aufgelöst hatte, ernannte Kossuth Görgei zum Ober
befehlshaber. Görgei gab sich damit nicht zufrieden, und verlangte die Übergabe der bürgerlichen 
und militärischen Macht, was Kossuth auch tat. Kossuth kam nach der Niederlage des Frei
heitskampfes in der Emigration zur Erkenntnis: der Erfolg des neu einzuleitenden Freiheits
kampfes sei nur dann gesichert, wenn er selbst die Position des Staatsoberhauptes und die des 
Oberbefehlshabers in einer Person vereine. 

Роберт Херманн 

КОШУТ И ВОПРОС О ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ В 1848-1849 ГОДАХ 

Резюме 

В статье рассматривается складывание вопроса о назначении главнокомандующего 
венгерской армии, начиная с конца декабря 1848 года до середины августа 1849 года. 
Наряду с членами генералитета, находившимися в ранге генерал-лейтенанта (Кишш Эрнё, 
Бем, Дембинский, Месарош Лазар, Веттер Антал и Гёргеи, не принявшем повышения в 
воинском звании) всего еще два человека - Перцел Мор и Дамьянич Янош - могли пре-
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тендовать на пост главнокомандующего. Основным требованием для Кошута была поли
тическая благонадежность главнокомандующего. Этому требованию, за исключением Гёр-
геи, отвечали абсолютно все кандидаты. 

Перед Кошутом впервые в конце декабря 1848 года в ходе совместных действий Гергеи 
и Перцела встал вопрос о том, кого назначить командующим главной армии. Первым кан
дидатом в главнокомандующие был генерал-майор Антал Веттер. Поскольку однако Веттер 
отказался от поста главнокомандующего, Кошут в начале января 1849 года предложил 
кандидатуру Йозефа Бема. Бем в это время воевал в Трансильвании и не мог занять пост 
главнокомандующего. Поэтому Кошут назначил главнокомандующим поляка генерал-лей
тенанта Генриха Дембинского. После того как назначение Дембинского провалилось, 
Кошут выдвинул на этот пост генерал-майора Артура Гергеи, которого сменил генерал-
лейтенант Антал Веттер. Вследствие болезни Веттера в конце марта 1849 года временно 
главнокомандование было поручено Гергеи, но с мая 1849 года этот пост был вновь пред
ложен Бему. Однако Бем не выразил согластия выйти со своей армией на главный театр 
военных действий. 1 июля 1849 года Кошут сместил Гергеи, и главнокомандование было 
поручено генерал-лейтенанту Лазарю Месарошу. Однако поскольку Месарош не смог обес
печить повиновение генералов, подчиненных ему, и подал в отставку, Кошут на пост глав
нокомандующего назначил вновь Дембинского. Между тем он несколько раз настоятельно 
предлагал Бему занять позицию главнокомандующего. В битве при Темешуаре Бем взял на 
себя главнокомандование. Однако так как армия под руководством Бема потерпела пораже
ние, и большая часть ее развалилась, Кошут назначил главнокомандующим Гергеи. Гергеи 
не удовольствовался лишь военной верховной властью и требовал передачу ему граждан
ской и военной власти, что Кошут и выполнил. Кошут, который после поражения борьбы за 
свободу был вынужден выехать в эмиграцию, на чужбине пришел к убеждению о том, что 
успех освободительной борьбы, которую он намеревался начать снова, будет обеспечен в 
том случае, если он сам единолично будет выполнять функции главы государства и зани
мать пост главнокомандующего армии. 
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CSETRIELEK 

NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE AZ 1848-1849. ÉVI 
SZABADSÁGHARCBAN 

Nagybánya és vidéke forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét kisebb-
nagyobb összefoglalások érintették ugyan, de egészében és részleteiben még nem tár
gyalták.1 Kérdésfelvetésünk csupán a sorsdöntő esemény második szakaszára, a szabad
ságharcra vonatkozik. Tárgyalása annál indokoltabb, mert e bányavidék iparának nagy 
jelentősége volt a szabadságharc anyagi alapjai, különösen a fegyver- és lőszergyártás 
megszervezésében és folyamatában. Politikailag azért fontos, mert a vidék kulcsszerepet 
játszott a kővár-vidéki mozgalmak lecsendesítésében, katonailag-stratégiailag pedig fo
kozta jelentőségét, hogy nem került ellenséges kézre, megszakítás nélkül és szabadon 
működhetett, hadműveletek kiindulópontja lehetett. 

Előzmények 

A párizsi, bécsi és pesti forradalomról szállingózó hírek ellenére Nagybánya hivatalo
san akkor vette csak tudomásul a forradalmi események tényét, amikor megérkezett a 
város pozsonyi diétái követének, Csausz Istvánnak a levele. Csausz a szabad királyi vá
rosok követei sorában nem játszott ugyan különösebb szerepet az országgyűlésen - uta
sításai szellemében városa privilégiumait védelmezte -, az átalakulás fuvallata azonban 
őt is megérintette. Mikor például az utolsó magyarországi rendi diétán a király megnyitó 
szavai magyarul hangzottak el, hazafiúi megnyugvást érzett és soraiban érzékeltette a 
változtatás szükségességét. Egy „alkotmányos szabad nemzet képviselőihez mi sem illik 
inkább - írta - , minthogy midőn a fejedelmükhöz írnak s azért ami bennök örömet 
gerjeszte, hálát mondanak, viszont ha némi aggodalmak nyomják kebleket, azokat is bi
zodalommal és férfias őszinteséggel tárják ki."2 

Csausz jelentős eseménynek könyvelte el a háziadó nemességre történő kiterjesztését, 
helyeselte a szabad sajtó kérdésének felszínen tartását, ugyanakkor kommentár nélkül 
értesítette megbízóit, hogy a diéta választmányt küldött ki a „szabad királyi városok bei-
rendezése és országgyűlési szavazatuk rendezése iránt," továbbá hogy napirendre tűzte 
az adminisztrátori rendszert, a Partium visszacsatolását, az ősiség, az örökváltság, a ma
gyar nyelv ügyét, illetve a nemzetiségi kérdés tárgyalását.3 

Ismeretes, hogy az igazi változás akkor következett be, mikor a diéta hírül vette a for
radalmi eseményeket és változásokat. Pozsonyban 1848. március 15-én kelt levelében 

E tanulmány egyik témája e sorok írója 1949-ben megvédett disszertációjának része (Nagybánya 1848-
49-ben), mely azonban nyomtatásban nem jelent meg. A 150. évforduló kapcsán írt róla Oszóczíd Kálmán: 
1848 emlékezete és időszerűsége. Bányavidéki Új Szó, 1998. márc. 13. A téma bizonyos összefüggéseit egy 
másik tanulmány tárgyalja (Csetri Elek: A nagybánya-vidéki munkásság az 1848-49-es forradalomban. In: 
1848. Arcok, eszmék, tettek. Bukarest, 1974. 104-120. o.) 

2 

Nagybánya Város Levéltára. Jegyzőkönyvek (a továbbiakban: NbLvUk), 88/1848. sz. 
3 Uo. 88, 234, 421,453,454/1848. sz. 
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Csausz arról tudósította a várost, hogy „Bécsben a szabadságért véres jelenetek voltak," 
mert „az alkotmányos institúciók iránti sóvárgás" már nem váratott tovább magára." 
„Metternich megbukott, Apponyi magyar kancellár is leköszönt." Hozzátette: „A teljes 
sajtó és oktatási szabadság azonnal megadattak, a többi szabadságra fejedelmi szó tett 
Ígéretet." Csausz leveléből megtudjuk még, hogy a pozsonyi diéta a nádort kérte fel kö
vetelései közvetítésére, siettette a sajtótörvényt, választmányt küldött ki törvényjavaslat 
készítésére, „amely által a belnyugalom, a béke, az élet- és vagyonbiztonság, nemzeti őr
sereg életbe lépjen." Egyben az alsótábla javaslatai elfogadtatására küldöttséget me
nesztett Bécsbe.4 

Csausz követjelentését Nagybányán, március 23-án „igen örvendetes dologként" 
nyilvános közgyűlésen tárgyalták meg azzal a helytartótanácsi, gyorspostán érkezett le
irattal együtt, mely a budai és pesti forrongásról értesítette a várost. A nagybányai követ 
március 17-i levele már azt is a város tudomására hozta, hogy a király elfogadta a felelős 
magyar minisztérium kinevezésére és a népképviseleti országgyűlésre vonatkozó javas
latokat. Csausz levele végére azt is betoldotta, hogy a közönség sejtése szerint Batthyány 
Lajos miniszterelnök kormányában Deák Ferenc, Perényi Zsigmond, Széchenyi István és 
Eötvös József is helyet kap. Ezek a „nemzeti vívmányok" nagy reményeket ébresztettek 
a nagybányaiakban és felsőbányaiakban is. 

A forradalmi változások hírének lelkes fogadtatására hadd idézzük a nagybányai vá
rosi jegyzőkönyv sorait: „Magasztos örömérzettel fogadja a közgyűlés a felhozott tudó
sításokban foglalt határtalanul örvendetes nyereségeket, melyeknek alkotmányos szabad 
úton elérése után a nemzet oly régóta sóvárgott, de melyeknek békés úton való kivívásá
ért a hazafi kebel legszentebb s legtisztább hangolásával küzdeni folytonos osztályrésze 
vala. Közöröm s lelkesedés ébredett a Hazában, hő örömet éreznek a város lakosai és 
leginkább azért, mivel az európai viszonyok sodró hatalma az alkotmányos szabadság
nak oly népeknéli győzedelme, melyek annak jótékonyságától eddig fosztva valának, 
Hazánk és Nemzetünk jövőjére nézve oly hatalmas lökést adtának, hogy azokkal, me
lyeket a birodalmi kormány szükkeblűsége és megcsontosodott abszolút iránya miatt 
évek hosszú során keresztül hasztalanul esdeklett, kevés napok alatt részint egészen el
érte, részint biztosítva van, hogy az átalakulás legfontosabb kérdései, minél rövidebb idő 
alatt egészen megoldva lesznek s Nemzetünk a helyet, mely a művelt és alkotmányos 
szabad nemzetek között őt méltán megilleti, dicsőségesen elfoglalni fogja. - Öröm és 
lelkesedés miatt dobog a város lakosainak kebele, Hazánk önálló és alkotmányos sza
badságának nagyszerűen fényes diadala miatt, nemcsak mivel a magyar kormány füg
getlenségének, a sajtó felszabadításának s több legsarkalatosabb kérdéseknek kivívása 
Hazánkra nézve egészen új időszakot képezend, hanem különösen azért is, mivel arany-
betűkkel írhatja fel egykor a történetíró Hazánk évkönyveiben azt, hogy a teljes alkot
mányos szabadság kifejlődését, melynek diadala több európai szabad népeknél vérbe és 
polgári háborúba került, a Magyar Nemzet vala szerencsés a törvényhozó testület józan 
eszélyessége, számítása és férfias erélyessége, valamint Fennséges Főherceg Nádorunk 
dicső hazafiassága s helyes közbenjárása által elérhetni."5 

4 NbLvtJk 903/1848. sz. 
5Uo. 

— 660 — 



A változás jele, hogy a nagybányai közgyűlésen egy demokratikus meggyőződésű 
polgár azt indítványozta: „mindennemű más gyűlések is nyilvánosan tartassanak." Sok
kal nagyobb jelentőségű azonban, hogy a városi közgyűlés hitet tett a pesti 12 pont mel
lett, mivel az abban foglaltakban a „beküldött és fogalmazott kérelmezésben feltalálja 
azon elveknek és főbb kérdéseknek a követeléseit."6 A város utasította pozsonyi diétái 
követét, „hogy ezen 12 pontban foglalt alkotmányos kérdéseknek az országgyűlésen le
endő megállapítását és nemesítését kivinni törekedjék."7 

Határozat született, hogy az örökváltság megvalósítására és értelmezésére Nagybánya 
városa küldöttséget meneszt jobbágyfalvaiba, kikötve: a törvény érvénybe lépéséig min
den jobbágy köteles tartozását teljesíteni.8 

A forradalom melletti elkötelezettség jele, hogy a sárga-fekete zászlók és jelvények 
helyébe magyar nemzeti színű lobogó került a középületekre. A március 24-i közgyűlés 
Kossuth Lajost, mint „a békés reformok vezetésében mások felett kitűnő hazafit," nagy 
lelkesedéssel a város díszpolgárává választotta."9 Az 1848:XIII. te. értelmében május 10-
én, a Piactéren közgyűlést tartottak, ahol tisztújítási elnököt jelöltek ki, a választók ösz-
szeírására pedig választmányt. A tisztújítás eredményeképpen a város polgármesterének 
Fésűs Menyhért orvost választották meg, a város képviselőtestületébe pedig 53 tagot.10 

Érdekes mozzanatként említjük: Teleki Sándor gróf, kővár-vidéki főkapitány átiratot 
küldött a városnak, hogy Nagybánya, Felsőbánya és a Kővár-vidék közigazgatásilag 
egyesüljenek.11 

A magyar forradalom lelkes fogatatásában Felsőbánya lakossága is osztozott. „Az új 
korszak vezérlő egyéneit Felsőbánya városa is igaz hazafias örömmel üdvözölte. A 
templomokban ünnepélyes hálaadó isteni tiszteleteket tartottak s a városházára népgyű
lést hívtak egybe, hol az 1848-iki törvényeket s az első független minisztérium kinevezé
sét hazafias lelkesedés közt hirdették" - írja a város monográfusa.12 

Az áprilisi törvények értelmében sor került a népképviseleti országgyűlési képviselő 
megválasztására. Nagybánya és Felsőbánya Kovács Lajost, a közlekedésügyi minisztéri
um osztályvezetőjét, Széchenyi István közeli hívét jelölte, míg a környező - jórészt ro
mán - falvak volt jobbágyai Orosz György görög katolikus lelkészt. Végül a hangosabb 
és erőszakosabb bányavárosi polgárok akarata győzött.13 Az országgyűlési mandátum
vizsgáló bizottság hosszas vita után megerősítette Kovács Lajos képviselőségét,14 aki a 
forradalom és szabadságharc alatt a mérsékeltek, illetve a békepárt hívei közé tartozott. 

6NbLvÜk911/1848. sz. 
7Uo. 906/1848. sz. 
8Uo. 911/1848. sz. 
9Uo. 906/1848. sz. 
10 Uo. 906/1848. sz. 
11 Uo. 1433/1848. sz. 
1 Szmik Antal: Adalékok Felsőbánya szabad királyi bányaváros monográfiájához. Budapest, 1906. 126. o. 
13 Pesti Hírlap, 1848. 88., 91. sz.; Marczius Tizenötödike, 1848. 108., 115. sz.; Népelem, 1848. 66. sz.; 

Schönherr Gyula emlékezete. Budapest, 1910. 270. o. 
1848-ik év Július 2-ikán Pesten egybegyűlt nemzeti képviselők háza gyűlésének jegyzőkönyve. H. és 

é. n. 26.; Pesti Hírlap, 1848. 118. sz. 
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Megjegyzendő, hogy a népképviseleti országgyűlési választások idején nem csak a 
parasztokkal voltak gondok, hanem a bányamunkásokkal is. A bányamunkások ugyanis, 
mint „gazdái hatalom" alatt állók (azaz munkaadónak alárendeltek) és anyagilag sem 
elég erősek, nem kerültek a választók listájára, s emiatt a belügyminisztériumhoz intézett 
kérvényben tiltakoztak. Joguk elismertetését azzal az indokkal kérték, hogy „roppant 
munkával," életük kockáztatásával dolgoznak a haza javára s a társládában lévő pénzük
kel együtt elérik az évi 300 forintnyi vagyoni cenzus határát.15 Szemere Bertalan bel
ügyminiszter igazat adott a bányamunkásoknak, de az időközben lezajlott képviselővá
lasztáson már nem vehettek részt.16 

A nemzetőrség 

Nagybánya és vidéke igazából akkor emelkedett országos jelentőségre, mikor az ön
védelemre került sor. Ennek rendjén megszervezte a nemzetőrséget, újoncokat állított a 
magyar hadseregnek, véderejével részt vett a kővár-vidéki lázadás leverésében, a dési 
csatában, másrészt fontos hadiipari központtá fejlődött. 

A délvidéki szerb lázadás indokolta, hogy a magyar belügyminiszter 255. számú ren
deletével meghagyta a városnak a nemzetőrség felállítását, és hogy a lehetőleg gyakor
lott férfiakat vadászpuskával, kaszával, karddal, vasvillával, fokossal, csákánnyal és 
egyéb fegyverekkel lássa el.17 Nagybányán első ízben április 30-án gyűlt össze a város 
férfilakossága a nemzetőrségi összeírásra, ahol a jelentkezetteket két századra osztották 
és megválasztották a tisztikart. A nemzetőrség parancsnoka Tordai István városi rendőr
kapitány lett, a keleti század kapitánya Hámori-Hammerschmidt János, a nyugatié pedig 
Brauer (Béresei) Lajos. Mindketten vagyonos polgárok voltak ugyan, de nem rendel
keztek semmi hadi ismerettel, vagy tapasztalattal.18 Később a nemzetőrség létszáma any-
nyira felduzzadt, hogy négy század élén négy kapitányról olvashatunk, ugyanakkor hét 
alhadnagyról és hét őrmesterről. Rajtuk kívül tizedeseket is választottak, a zászlótartó 
pedig egyhangú szavazással Csűdör Lajos lett. Az egységekbe szervezett nagybányai 
nemzetőrség még ugyanaznap felvonult az ünnepi díszt öltött város őrtanyája előtt. Az 
eseményre negyven év távlatából így emlékezik a helyi újság: „Nemzeti zászlók lobog
tak minden házon, tornyon és középületen, az őrség díszrendben vonult el az őrtanya 
előtt, hol egy szakasz hátrahagyásával őrsi tisztét megkezdve, szétoszlott."19 

A szervezet delén a nagybányai nemzetőrség létszáma a kezdeti 468 főről 910-re gya
rapodott, ugyanakkor az 50 évet meghaladó férfiakat felmentették a szolgálat alól. Ko
moly formát akkor öltött a nemzetőrség, mikor megkezdődtek a fegyveres gyakorlatok. 
A naponta tartott kiképzésen a fegyverkezelés betanítását és hadi gyakorlatokat Papp 
Károly ny. főhadnagy irányította, aki a két dobossal együtt fizetésben részesült. A kikép-

Csetri Elek: A nagybánya-vidéki munkásság az 1848-49-es forradalomban. I. m. 112-115. o., v. ö. 
Nagybánya Város Levéltára. Iratok (a továbbiakban: NbLvtlr), 1582/1848. sz. 

16 NbLvtlr 1582/1848. sz. 
17 Uo. 1579/1848. sz. 

Nagybánya és vidéke, 1888. március 18. 
19 TT 

Uo. 
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zést nehezítette, hogy a nemzetőrség csak 14 lőfegyverrel rendelkezett, később azonban 
már 168 szuronyos puskához jutottak, sőt a nemzetőrség fénypontján a Nagybányán 
nyilvántartott puskák száma meghaladta az 500-at. A pesti radikálisok lapja, a Népelem 
szerint ennek a jelentősége annál nagyobb volt, mert „a bányamunkások közül sokan jól 
tudnak vadászfegyvereikkel, mások fejszéikkel bánni."20 A félezer puska, ha a hivatalos 
adatokat vesszük tekintetbe, túlzottnak tűnik, az 1848. június 28-i összeírás ugyanis 152 
golyós és 120 sörétes puskát sorolt fel, továbbá 124 pisztolyt és kardot. Nyilván ezek kö
zül került ki az a 120 puska, amelyeket az év augusztusában Pestre szállítottak.21 

A felsorolt lőfegyverek számában nincsenek benne a bányatisztség tulajdonában lévő 
puskák, melyeknek megszerzésére a nagybányai nemzetőrség ismételten eredménytelen 
kísérletet tett.22 A lőfegyverek átadását a bányatisztség azzal tagadta meg, hogy azokat a 
kereszthegyi és veres vízi bányászok használatára tartja fenn. Mikor azonban a város a 
pesti hadügyminisztériumba küldendő fegyvereket gyűjtötte össze, a bányatisztség a fel
küldendő fegyvereket saját készletéből egészítette ki. Ugyanakkor a rendelkezésére álló 
szuronyos puskákat „felbecslés és feljegyzés mellett" a városnak átengedte, mely a nem
zetőrség rendelkezésére bocsátotta azokat.23 

Később 300 darab, a város birtokában lévő lőfegyverről (puska és pisztoly) olvasha
tunk. Ennyi maradhatott a nemzetőrség használatára, miután a Pestre történt fegyver
szállítás és a bányatisztségtől történt átvétel bekövetkezett. A nagybányai fegyverkészlet 
kétségkívül így is jelentős volt, értékét azonban nagyban csökkentette, hogy a puskák 
sokfélék, különböző kaliberűek, szerkezetűek és sokszor teljesen használhatatlan álla
potúak voltak. így a város elrendelte a nála lévő lőfegyverek kijavítását,24 hogy a nem
zetőrség szükséglete valamennyire is biztosítva legyen. Később a város ismét rendelke
zett fegyverek beszedéséről, mert tudomása volt róla, hogy magánosoknál puskák rej
tőztek. A városvezetés világosan kimondta, hogy aki nem bocsátja lőfegyvereit a nem
zetőrség rendelkezésére, azok fegyverét a város elkobozza és a haza védelmére fordítja.25 

Erre az erélyes intézkedésre a kővár-vidéki mozgalmak szolgáltattak okot, melyek a 
bányavárosok védelmének szükségességét állandóan a felszínen tartották, sőt Nagybánya 
kénytelen volt a magyar hadügyminisztériumhoz fordulni 400 darab lőfegyver küldését 
kérve.26 1848 őszén azonban, amikor a kérésre sor került, teljesítése lehetetlen volt, hi
szen több oldalról indult támadás a forradalmi Magyarország ellen. 

Ha korlátozott mennyiségben volt is puskája a nagybányai nemzetőrségnek, gyutacs 
és töltény tekintetében hiány mutatkozott. A nemzetőrségi választmány ezért határozatot 
hozott, hogy mivel „hazánk láthatárán mindenféle vészfellegek tornyosulnak" múlhatat
lanul szükséges fegyverek és lőszer beszerzése. A lőporraktárban lévő 25 fontnyi puska
porból töltések készítését rendelte el, melyeknek készítésében „Marosán Onucz és más 

Népelem, 1848. 37. sz. 
NbLvtlr 1701/1848. sz. 
Uo. 1036/1848. sz. 
Uo. 2172/1848. sz. 
Uo. 3447/1848. sz. 
Uo. 3449/1848. sz. 
Uo. 3491/1848. sz. 
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értő egyének" működtek közre. A szükséglet azonban sokkal nagyobb volt, azért a város 
a hadügyminisztériumhoz fordult egyenesen 1000 bécsi mázsa lőpor küldése végett, 
„miután [...] az itteni lőpormalmokban fegyverbe való lőpor nem készíttetik." A magyar 
hadügyminisztérium azonban csak 10 mázsa lőport tudott küldeni,27 a nagy veszély ide
jén ismét 10 mázsányit.28 A lőport Kassáról kellett Nagybányára leszállítani. 

Gondoskodni kellett golyók készítéséről is. A helyi nemzetőrségi vezetőség átiratban 
kérte a várost, hogy golyók öntése érdekében gondoskodjék egy mázsa ólomról.29 Ham
merschmidt János nemzetőr kapitány a bányai nemzetőrség részére 4 000 vak- és 8 000 
éles (ólom-) töltényt kért, egyben 2000 puskakovát.30 Később, amikor az ellenforradalmi 
veszély komolyra fordult és Nagybányán jelentős számú nemzetőri sereg gyülekezett, az 
annak élére állított Katona Miklós őrnagy az ágyúöntést is megszervezte a városban. 
Egyenesen arról olvashatunk, hogy 24 darab háromfontos ágyút öntöttek. Az ágyúöntést 
a Nagybányán és környékén üzemelő ércolvasztó és -öntő müvek és munkások végez
zék. Katona Miklós is megemlékezik arról, hogy „több ágyúkat egészen fölszerelt és 
betanított tüzérekkel látta el azokat." Az ágyúöntéshez szükséges anyagot a környező 
román falvak templomainak harangjai szolgáltatták, melyeket Katona leszereltetett, hogy 
ne tudjanak jelt adni a lázadásban lévő lakosoknak.31 A nemzetőrség másik nagy gondja 
a katonailag felkészült tisztikar hiánya volt. A kiképzést katonaviselt altisztek végezték, 
a katonai szabályzat pedig csak késő ősszel készült el.32 Ennél is több zűrzavart és fejtö
rést okozott a nemzetőrségen belüli sokféle ellentét. 

Annak ellenére, hogy a városvezetők a „különböző néposztályok egybeolvadásától" 
„nagy erkölcsi erőt" reméltek, a nemzetőrségben súlyos társadalmi ellentétek robbantak 
ki. Az első összeütközésre maga a választás adott okot. A tisztek megválasztása ugyanis 
nem rátermettség, felkészültség, haditapasztalat alapján történt, hanem társadalmi, va
gyoni helyzet alapján. így történhetett meg, hogy katonaviselt, háborút járt városiak sze
génységük miatt jelentéktelen nemzetöri grádusokkal voltak kénytelenek beérni, míg a 
városi és bányászati tisztviselőkjómódú iparos- és gazdaemberek, bányatulajdonosok és 
értelmiségiek vezető tiszti rangot biztosítottak maguknak. Egyesek valósággal vadásztak 
a tiszti rangra, mások meg, a korabeli tudósításokból kitetszően „a boldogult katonai 
arisztokratákat követve, féltek ugyan a lőporszagtól, de mégis szeretnék magukat tisz
teknek megválasztatni, csupán azért, hogy az utcákon fel s alá sétálván, kardjukat 
csergethessék."33 

Az újabb, augusztusi nemzetőrségi választások idején „pártok keletkezvén mindenki 
tiszt akart lenni. Az egyik úr hiveket, szavazókat toborzott magának," a másik „a paran
csa alatt lévő bányászok fölött önkényeskedni látszott, miért több bányász kérdi tőle: ki-

NbLvtJk 1848. május 26-i bejegyzés. 
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29 Uo. 1453/1848. sz. 
30 Uo. 1403/1848. sz. 
31 Pesti Hírlap, 1848. 79. és 128. sz. 
32 NbLvtlr 3389/1848. sz. 
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nek adjam szavazatomat nagyságos úr? erre azt feleli: nem bánom, akár nekem. Ezen 
cselszövénye által terve csakugyan sikerült, mert megkapá a kivánt koncot."34 

A társadalmi ellentétek nagyon szembetűnőeknek bizonyultak. A Népelem tudósítója 
szerint „vannak, akik botrányos gőggel viseltetnek a nép irányában, kik gubás emberrel 
egy sorban állani nem szeretnek! Kik az emberi méltósággal meg nem elégednek s más 
embernek az utálatig szeretnének parancsolgatni."35 Még a nem radikális Alföldi Hírlap 
is így jellemzi a nagybányai nemzetőrséget: „Nemzetőrök szép számmal vannak itt: de 
ezen mi városi szellemünkbe sokat vinni nem lehet. A dési futáskor nemzetőr kapitá
nyunk Béresei Lajos első volt, ki a városból Urban neve hallatára megszökött, pedig ő 
volt az, aki a nyomorult néptől legtöbb élj éneket aratta: megszöktek minden olyan legé
nyek, kikben a város népe bizodalmát helyezé; és helyt állottak olyanok, kiket csúfság
ból egyszer tizedesnek, máskor őrmesternek szánakozva megtettek."36 

Aki tisztában van azzal, hogy milyen magatartást kell tanúsítania a tisztnek a min
dennapi életben, de még inkább a legválságosabb pillanatokban, a harctéren, meg fogja 
érteni, hogy miért bizonyult annyira hatástalannak a nemzetőrség intézménye, melynek 
„tisztjei csak paradírozni" szerettek, de mihelyt közeledett az ellenség, inukba száll a 
bátorságuk.37 

A szikra, amely a nagybányai nemzetőrségen belüli ellentéteket lángra lobbantotta, az 
a rendelet volt, amely a bányászokat felmentette a nemzetőrségi szolgálat alól. A 
Baldacci Manó ezredes, az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnöke által kiadott ren
delet 1848. július 24-én a következő utasítást tartalmazta: „Ha a bányászati és bányá
szatot igazgató tisztviselők több rendbeli kiváltságokkal ellátva nem volnának is, a dolog 
természetében fekszik, hogy a bányákban éjjel-nappal a legsúlyosabb és veszélyesebb 
munkával foglalkozó bányászok az őrsereg mindennemű szolgálatából fölmentessenek, 
továbbá a kohókban, olvasztókban dolgozók és itt felügyelő kisebb tisztviselők, mivel 
úgyis ezeket mind gazdái hatalom alattiakat lehet tekinteni. Továbbra mindaddig, amíg a 
törvényhozás a tárgyban másképp nem rendelkezik, a bányaigazgatóságnál, a bányatör
vényszékeknél és más kisebb bányatisztségeknél foglalkozó felső és alsóbb rangú hiva
talnokok vagy csak éjjeli szolgálatra alkalmaztassanak, vagy ha napi szolgálatra is, de 
csak annyian, amennyit egyazon nap a hivatal a kezelés kára nélkül nélkülözhet. A ható
ságok és nemzetőrségi zászlóaljak is a rendeletre utasíttatnak."38 

A rendeletet a nagybányai polgárság a legnagyobb visszatetszéssel fogadta és a bá
nyászok önkéntes nemzetőrködése mellett akart hangulatot teremteni. A kormány hiva
talos lapja a felmentési intézkedést így kommentálta: a rendelet „többet adott bányásza
inknak, mint [a] felügyelőség által részökre kéretett, időnkénti felmentés helyett álta
lános felmentést nyertek." „Igaztalanok volnánk, ha mondanók, hogy a rendelet[nek] -
mely köztünk és a bányászok közt ez újabb kor által forrasztott testvéri kapcsot tágítani 
látszik - örvendeni tudn[án]k. Megvalljuk, hogy mi bányásztestvéreinket, mert éppen 
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életveszélyes munkájok által megedzett férfiak, nemzetőrségtől elszakítva látni nem sze
retjük; de másrészről nyiltan azt is mondhatjuk, mi szerint a bányászoknál - e rendelet 
kihirdetésekor - nem tudtuk észrevenni azon örömmel leplezést, melyet bizonyos nem 
remélt nyereség meghallása előidézni önkéntesen szokott. Vannak közöttük számosan, 
kik hazafi kötelességüket felfogni és azt hazafiúi érzéssel véghez vinni akarták és tudták, 
mert nem olyan metalla damnati ők, hogy e mellett mint nemzetőrök szolgálni időt ne 
kaphatnának. Őszintén mondhatjuk azt is, miszerint bányásztestvéreink között sokan a 
márciusi napok után kiváltságokkal általában, de főleg olyanokkal bírni éppen nem óhaj
tanak, melyek a nemzetőrség aluli mentességüket vonnák maguk után, annyival kevésbé 
volnának hajlandók magokat oly értelemben gazdái hatalom alatt állónak magokat elis
merni, hogy ez őket eme nemes kötelesség teljesítésétől teljesen elzárja. E rendelet azon
ban már kihirdetve és megjegyzés nélkül folyamatba véve van, melyek eredménye lön, 
hogy a fegyverek számával nemzetőrségünk száma is és pedig ez az utóbbi felénél keve
sebbre olvadt."39 

A cikkben nyilvánvalóan a helyi vagyonos polgárság szólalt meg, minthogy attól a 
rétegtől származhattak a hírlapokban megjelent hazafiaskodó felhívások, melyek nem
zetőri szolgálatra akarták rávenni a bányászokat. Maga a város is átiratban fordult a helyi 
bányászati főtisztséghez, hogy a bányászok önkéntes nemzetőri szolgálatát elősegítsék.40 

A bányafőtisztség válaszában értesítette a városvezetést, hogy a kereszthegyi és 
veresvízi bányászok három feltétel mellett készek a nemzetőri szolgálatra: 1. éjjel
nappali munkájuk miatt strázsálási kötelezettségüktől felmentessenek; 2. fegyvergya
korlatra csak szombatonként 2-3 óra hosszat foglalkoztassanak; 3. külön században 
együtt maradhassanak.41 

Megegyezés mégsem jött létre. A nemzetőrség vezetőségének sugalmazására Lázá
rovits és Sáliak bányászati főtisztviselőknek a városiak macskazenét rendeztek, mert 
őket tartották a bányászok felbujtóinak. Lázárovits állítólag azzal fenyegette meg a nem
zetőrségbe jelentkező bányászokat, hogy elbocsátja őket; erre egy bányatulajdonos így 
válaszolt: „Én pedig mindazon munkásokat kergetem el, kik be nem akarnának állni az 
őrségbe."42 

A feszültség növekedéséről számolt be egy szeptember 5-i tudósítás: „A nemzetőrsé
get rendező választmány folyó hó 2-án összeülvén, lelkes, szívreható szónoklattal szó-
líttattak fel a bányászok, hogy a nemzetőrségbe, melytől felmentettek - a kényszerítést 
nem várva - ismét álljanak be. A bányamunkások azon kívánságára, hogy a beállani 
szándékozók maradással, az ezt tenni vonakodók pedig távozással nyilvánítsák szándé
kukat, a teremből ezen kísérlet folytán mindnyájan kimentek, egy bányaőr szónoklata 
által kinyilatkoztatván, miszerint addig egyikük sem lesz nemzetőr, míg a volt macska
zenéért elégtétel nem szolgáltatik részükre. E miatt ingerültség támadt és nőttön-nőtt. 
Lázárovits bányatiszt azzal támadtaték meg, mintha ő tiltotta volna el a bányászoknak a 
belépést." Az ügyben nyomozást rendeltek el. A cikkíró feltette a kérdést: „Miért bor-
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zadnak vissza most a nemzetőrségtől ugyanazon bányászok, kik első létesítésekor vete
kedtek, hogy a nemzetőrségbe bevétessenek; azon bányászok, kik annyiszor ismétlék, 
miként ők is olyan emberek, mint mások s kik mindenesetre nem gazdái hatalom alatt 
lévők!" A tudósító feltette a kérdést: „Nem dolgozik-e itt alattomos ármány? Ha igen 
gyalázat a gyújtogatok fején, gyalázat azokra, kik a közügynek saját érdeköket nem tud
ják alárendelni soha!" - majd egyesülésre szólította fel a bányászokat.43 

Úgy tűnik, hogy egyes bányatiszteknek lehetett valami közük a bányászok magatartá
sához: egyrészt személyi okok befolyásolták őket álláspontjuk kialakításában, különösen 
az, hogy nem jutottak tiszti ranghoz a nemzetőrségben, másrészt a kezdődő szabadság
harc elleni tiltakozásul a bányatisztek talán arra intették a bányászokat, hogy önkéntesen 
ne csatlakozzanak a nemzetőrséghez. A bányászok pedig, sérelmeik hatására, szívesen 
hajlottak tisztjeik buzdítására. 

A bányamunkások és elöljáróik kiválása után a nemzetőrség intézménye válságos 
helyzetbe került Nagybányán. Először is a nemzetőrség létszáma mintegy 350 főre 
apadt. Azután, részben fegyverhiány miatt, részben fegyelmezetlenségből, egységei alig 
folytattak fegyvergyakorlatokat. A tudósítás szerint a „bányamunkások felmentetvén, a 
többiek saját dolgaik után járván [...] a gyakorlatok a divatból kimentek, alig van [...] ki 
gyakorolja magát." Kiderült, hogy a bányászok kiválása után minden tizedik nemzetőr 
tiszt volt.44 Az újabb választáskor „pártok keletkeztek és mindenik kapitány akart len
ni."45 Kiderült az is, hogy az őrködést önkéntesek vállalták magukra és „egyáltalában 
nem tudják hányadán van a nemzetőrség."46 

Az a gondolat, hogy a bányászok külön egységben teljesítsenek nemzetőri szolgála
tot, már előbb is felmerült („ahogy régen volt, midőn a bányamunkások saját öltönyük
ben és fegyverekkel gyakorolták magukat").47 Arról azonban, hogy a bányászokat külön 
egységbe szervezték volna, hallgatnak a források. Kétségtelen azonban, hogy a nagybá
nyai nemzetőrség éppen akkor jutott mélypontjára, mikor Urban alezredes vezetésével 
megkezdődött a kővár-vidéki román mozgalom. 

A kővár-vidéki mozgalmak 

Köztudott, hogy 1848 őszén az erdélyi románság felkelésének egyik központja Na
szód volt, amelyhez Kő vár-vidék is csatlakozott. Hogyan is keletkeztek és alakultak az 
események ezen a vidéken? Április közepén történt meg Kővár-vidéken a köztehervise
lés bevezetése. Azután két képviselőt választottak a népképviseleti országgyűlésbe, 
mégpedig Katona Miklóst és Buda Sándort (Alexandru Buda). A választás ezer ember 
örömujjongása közepette történt, majd egy felterjesztést is szerkesztettek a miniszterel
nökhöz.48 A képviselőválasztó gyűlés még arra az időszakra esett, amikor a vidék nem-
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zetiségi tömegei rokonszenvvel viseltettek a forradalom vívmányai és a magyar kor
mányzat iránt, nagy reményeket tápláltak a jövő felől. 1848. május 22-én történt meg 
Nagysomkúton Kővár-vidék ünnepélyes visszacsatolása Magyarországhoz.49 A vissza
csatolással a rendi ellenzék régi vágya és a forradalom egyik kívánsága teljesült és az 
aktus megelőzte az utolsó erdélyi diéta határozatát, amely csak néhány nap múlva 
mondta ki az Erdélyi Nagyfejedelemség unióját Magyarországgal. (Akkoriban közigaz
gatásilag a Partium is Erdélybe foglaltatott, keretében Közép-Szolnok, Kraszna és 
Zaránd vármegyékkel, valamint a Kővár-vidékkel.) 

Teleki Sándor kővár-vidéki főkapitány és helyettese, Hosszú László alkapitány min
dent elkövettek, hogy a nemességet, a libertinusokat és a parasztságot meggyőzzék az 
áprilisi törvények előnyeiről. Tevékenységük azért is sikerrel kecsegtetett, mert Teleki 
Sándor nem csak mint Petőfi barátja írta be nevét művelődéstörténetünkbe, hanem libe
rális felfogásáról, népbaráti mivoltáról is ismert volt. A román származású Hosszú 
László is elkötelezte magát a forradalom mellett. Telekitől származik az értesülés Kos
suth nagy kővár-vidéki népszerűségéről. Szerinte „Kővárvidékén egy oláh templomban a 
helység határozatából Kossuth Lajos képét a Megváltó mellé akarták függeszteni s arc
képe fénykörözve meg is rendeltetett egy festőnél."50 

Az ellentétek kirobbanásához a gyúanyagot az újoncozás szolgáltatta. Az újoncok 
bevonultatását egy társadalmilag nagyon tarka vidéken kellett végrehajtani. Az 1809. évi 
nemesi inszurrekció idején 30 000 főnyi népességgel rendelkező Kővár-vidéken 1394 
nemest írtak össze,51 ami családostól mintegy 6 000 embert jelent. Létezett rajtuk kívül 
egy, a várban szolgálók utódaiból kialakult szabad, libertinus réteg is. A népesség jelen
tős számát tették ki a határőrök, akik a 2. naszódi román határőrezred keretében szolgál
tak és helyzetük jóval kedvezőbb volt a lakosság többségét alkotó jobbágyokénál. A la
kosság döntő többsége, a jobbára magyar birtokosokkal szemben, román nemzetiségű 
volt. Az ilyen rétegződés nagyban hozzájárult, hogy a társadalmi ellentétek nemzeti, ro
mán-magyar ellentétként jelentkezzenek. 

Ismeretes, hogy a bécsi udvar 1848 nyarán hozzálátott a magyar forradalmi vívmá
nyok lerombolásához, amelyhez a saját követelésekkel fellépő nemzetiségektől, köztük a 
románoktól várt támogatást. Az erdélyi román értelmiségi vezetés saját nemzeti törekvé
sei támogatását Bécstől remélte és fokozatosan az önálló államisága védelmére harcot 
kezdett magyar kormányzat, a Honvédelmi Bizottmány ellen fordult, megtagadta az uni
ót és az újoncozást. Kővár-vidék határőrként szolgáló férfilakossága ragaszkodott a ha
tárőrség, pontosabban a 2. román határőrezred szervezetéhez, ahova katonailag előbb is 
tartozott. Ugyanakkor a kisnemesség és szabad parasztság a hagyományos nemesi ban
dériumokban akart szolgálni. A jobbágytömegek ellenben a magyar újoncozásban a régi 
feudális, erőszakos katonafogás megnyilvánulását látták és szembefordultak vele. Ami
kor megindult az újoncozás a magyar honvédzászlóaljakba, a Kővár-vidék falvai vissza
utasították a sorozóbizottságokat, vagy ha be is engedték azokat, a lakosság nem bocsá
totta fiait a sorozok rendelkezésére. Az ellentéteket kihasználva Urban alezredes - a 
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magyar kormány minden tiltakozása ellenére - a 2. román határőrezred körletében külön 
sorozást kezdett és annak egységei számára írta össze az újoncokat. A bécsi udvar ezeket 
az ellentéteket használta ki, mikor Karl Urban alezredes segítségével a helyi román tö
megeket a magyar kormányzat ellen fordította. 

A magyar kormányzat nem volt eléggé tisztában a Kővár-vidéken lejátszódó társa
dalmi és politikai folyamatokkal, nem számolt eléggé a román nemzeti mozgalom erői
vel, a bécsi megosztó politika hatékonyságával. Egy újságközlemény érdekes fényt vet 
az itteni helyzetre, hogy mivel is lázítja Urban a románokat? „Hát biz azt mondják a sze
génynek, hogy a császár megadta a népnek a szabadságot, de azért az urak meghara-
guvának s most azért gyűjtenek katonát Vásárhelyt és Kolozsvárt, hogy a császárt verjék 
meg s őket hajtsák ismét úrdolgára. Nagyon szép s a nép? Hiszi szentül. Akár 100 pap 
beszéljen ellenkezőt, vélek el nem hitetik. És tovább. A székelyt az oláh s azt ez ellen 
bujtogatják. Jöhet vészhirnöknek az oláh a szászhelyekre, rémülten meztelen fővel 
lóhalálban nyargalnak s kiáltják, tolvaj, jönnek a magyarok végpusztítást előidézni. És 
jönnek a Székelyföldre hirdetni az oláhok elleneki rohamát."52 Úgy tűnik, a császári 
tisztektől származó, a román tömegekben elhintett hírverés jelentősebb szerepet játszott 
a románok befolyásolásában, mint maga az unió, Erdélynek Magyarországgal történt 
egyesülése. 

Mindez 1848 őszén érte el csúcspontját, mikor a Magyarország elleni katonai fellépés 
rohamosan haladt előre, az október 6-i bécsi forradalom meghiúsult és egész Európában 
előre tört az ellenforradalmi hullám. 

Az 1848 őszén kirobbant román felkelést előre kifundált terv szerint, bécsi sugallatra, 
a szellemi és katonai központokban, Nagyszebenben, Balázsfalván, Naszódon és Orláton 
készítették elő. Az első nagyarányú mozgalom éppen a naszódi 2. román határőrezred 
körletében robbant ki, ahova a Kővár-vidék jó része is tartozott. Szervezője Karl Urban 
császári alezredes, a határőrezred parancsnoka, bizonyíthatóan bécsi utasításra cseleke
dett. Miután Bécsbe rendelték, szeptember 8-án pontos utasításokkal tért vissza ezrede 
állomáshelyére, de előzőleg Anton Puchner erdélyi főhadparancsnokot is útba ejtette 
Nagyszebenben. Néhány nap múlva közölte, hogy a magyar kormányzat ellen a határőr
vidéken mozgalom indult. Ö maga a császári udvar és a magyar minisztérium között tá
madt konfliktusban az irányítást Bécstől várja. Nagy elégtétellel állapította meg, hogy 
sorjában keresik fel a falvak küldöttei, s azt kérdezik tőle: az újoncösszeírást ki rendelte 
el, a magyar kormány, vagy a császár?; mert az előbbinek katonát nem adnak, csak a 
császárnak. A katonai hűségesküt pedig Naszódon szeretnék letenni. 

Nyilvánvaló, hogy mindezt nem a parasztok, hanem Urban alezredes találta ki. Egy
szerre két dologra bátorította a környék parasztságát: 1. tagadják meg a magyar kormány 
újoncozási rendeletének végrehajtását; 2. jelentkezzenek Naszódon, hogy felesküdhesse
nek a császár hűségére. Egyben biztosítékot ígért azoknak, akik parancsainak engedel
meskednek. Urban azonban ennél is tovább ment: a határőrezred szeptember 13-i naszó
di gyűlésén a császár iránti árulás vádjával megtagadta az engedelmességet a magyar 
kormánynak, tiltakozott az unió és a magyar nyelvhasználat kiterjesztése ellen, magyar, 
székely, szász és román részvétellel ideiglenes erdélyi kormányt kívánt, a magyar kor-

Marczius Tizenötödike, 1848. 172. sz. 
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mányt a birodalom egysége elleni támadással vádolta és kérte, hogy a határőrezredet ve
gyék igénybe a nemzetőrség lefegyverzésére. Röviden: 1. Urban elutasította a magyar 
kormányzat illetékességét; 2. az unió felbontását kívánta; 3. az erdélyi katonai erő Bécs 
alá rendelését hirdette és 4. az erdélyi magyarság lefegyverzését követelte. Szeptember 
14-én bejelentette 100 000 román felfegyverzését, egyben feleskette a románokat a csá
szár hűségére.53 A naszódi mozgalom rövidesen nemcsak a Beszterce- és Kővár-vidéket 
ragadta magával, hanem kiterjedt Közép-Szolnok, Kraszna, Belső-Szolnok és Kolozs 
vármegyék egy részére is. 

Teleki Sándor főkapitány így látta a helyzetet 1848 szeptember végén: „Vidékünkben 
is dolgozik a reactio, a naszódi machinationak egyik ágazata, de ostobább a nép, mint
sem fel tudja fogni, csak harang félreveréssel, fehér zászló járással és egyéb bibliai olva
sásból áll az egész, de lehet veszedelmes."54 

A veszély valóra válásáról így vélekedett az egykori laptudósítás is: „Hazánk közel
lensége a reakció, szomszédunk Kővár békés szellemű vidékét sem kimélte meg s ala
csony eszközeinek, a naszódi bujtogatóknak sikerült e vidéket is nyilt lázadásra hozni, 
annyira: hogy e vidék román ajkú lakói tisztjeiknek az engedelmességet nyíltan megta
gadják, a harangok félreveretnek, csoportosulások történtek, fenyegetőzéseket hallani a 
magyarok ellen; [...] már valósággal egy tömegben olvadva és különféle eszközökkel fel
fegyverezve útonállóként barangolnak s az őket csendesítőket megtámadják és Naszódra 
hurcoltatással fenyegetik, amit már több tisztviselőkkel bizonyos hír szerint tettek is."55 

Az egymás után kinevezett kormánybiztosok, Teleki Sándor, Mihály Gábor mellé októ
ber 28-án Eötvös Mihály, volt Szatmár megyei alispán is kormánybiztos lett. A Kővár
vidéki mozgalmak útját állták az éppen Erdély felé igyekvő Petőfi Sándornak, aki levél
ben hívta fel Eötvös Mihály alispán figyelmét az előállott veszélyes helyzetre.56 

A kormánylap értesüléseit Teleki Sándor, a helybeli szemtanú, Nagybánya városhoz 
írott levelében erősítette meg: „Nincs kétségünk többé abban, hogy hazánknak rég lesben 
álló közellensége, melynek reactionalis műveletén az ő sárga-fekete színe tökéletesen 
felismerszik - mindenüvé hol izgulékony elemre talál, a polgári háború égő kanócát veti, 
hogy a szép hon romjain mindenáron felüthesse hatalomra vágyó sasfiait." Majd így 
folytatta: „A hazai veszély növekedtével Kővár békés szellemű vidékén is idegen befo
lyástól felzaklatva lábra kaptak immár a mozgalmak, melyek a tudatlan népnél inkább a 
céltalan csapongó fanatizmust, semmint valamely politikai indok bélyegét viselik magu
kon; de napról napra komolyabb alapot vesznek fel [...]. Megtagadtatik az engedelmes
ség, nincs tiszti tekintély, a naszódi bujtogatok tanácsára megbízottak küldetnek, a ha
rangok félreveretnek, csoportozások történnek, fenyegetőzéseket hallani a magyarság 
ellen, szóval folytonos izgalomban a nép."57 Elővigyázatosságból figyelmeztette a szom
szédos hatóságokat is. Nagybánya tanácsának azt javasolta, hogy a puskaporos malom-

53 Egyed Ákos: Erdély. 1848-1849. Csíkszereda, 1998. I. 161-164. o.; S. Dragomir: Studii si documente 
privitoare la istoria Romanilor din Transilvania in anii 1848-49. Cluj-Sibiu, 1946. III. 5-7. o. 

Teleki Sándor - édesanyjához, Koltó, 1848. szeptember 22. Teleki Sándor Levéltár (a kolozsvári Állami 
Levéltár őrizetében). 

55 Közlöny, 1848. 125. sz. 
56 NbLvtJk 3690/1848. sz.; Szmik: i. m. 128-129. o. 
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ban ,jobb minőségű port készíttetni rendeljen, és egyéb lőszereket annyi mennyiségben 
tartson készenlétben", hogy szükség esetén a vidéki hatóságok rendelkezésére álljanak. 
Végül jelentette, hogy Mihály Gábor kormánybiztost minden percben várja.58 

Kővár-vidék pacifikálása és a dési csata 

Kővár-vidék lecsendesítésében Nagybánya és Felsőbánya is érdekelve volt, mert a lá
zadók betörése a bányavárosokat is fenyegette. Különösen Nagybánya érezte fenyegetve 
magát. Azért „még a béke olajágát is megvitte a városból a görög-katolikus lelkész Fázsi 
János, papi díszöltözetben, kettős kereszttel a kezében, hogy saját nyelvükön megértesse 
velük a magyar testvériség igaz voltát és az összetartás becsét és a széthúzás balkövet
kezményeit. Az eredmény sikertelen volt" - írta a kortárs.59 

Nagybánya az események központjába került, teljesen elszigetelve, nagyszámú ellen
féllel jóformán védtelenül állott a város. Kossuth egyik kormánybiztosa, a román szár
mazású Mihály Gábor, aki galíciai és bukovinai határszéli hatáskörrel volt felruházva, 
szeptember 25-én érkezett Nagybányára. Az adott helyzetben úgy határozott, hogy Tele
ki Sándor főkapitánnyal együtt kővár-vidéki körútra indul. „Megkisértette ő magával ho
zott becsületes érzelmű papok által a felvilágosítást, de hasztalan; mert útjában Török
fal vánál feltartoztatták. "*° 

A képviselőkhöz írott nyílt levelében Teleki Sándor számolt be az út viszontagságai
ról. A kő vár-vidéki nép nem csak megtagadta az újoncállítást, hanem minden 100 ember 
után 2 újoncot adott Urbannak. Majd így folytatta: „Nekem azt üzenik, hogy ahol kap
nak, megölnek, mert én adtam el Kossuthnak a nemességet és az ő jogaikat 3 véka ara
nyért." A felvilágosító útról szóló élménybeszámolót így fejezte be a Törökfalvánál 
(Nagysomkút mellett) történteket is belefoglalva: „közben a nép feltartoztat, fenyegető
zik és már megragad bennünket Naszódra hurcolandó, ha gyorsan el nem hajtatunk." 
Menekülés közben még rájuk is lőttek.61 

A kő vár-vidéki román mozgalom tulajdonképpeni szervezője Dimbuly (Dimbul, Tim-
bul) nyugalmazott határőr hadnagy volt. Ez a császári tiszt Urban utasításai alapján a 
román falvak népét csapatokba szervezte, katonai kiképzésükbe kezdett, fegyvergyakor
latokat, hadmozdulatokat végeztetett velük. 

Mihelyt a mozgalmak komolyabb formát öltöttek, Mihály Gábor kormánybiztos egy 
század katonaságot kért segítségül a rend helyreállítására, mely szeptember 27-én meg is 
érkezett Nagybányára. A sorkatonaság segítségével a kormánybiztos megkísérelte a me
gyei pénztár elfoglalását a felkelőktől, a Kápolnokmonostorra bevonult 40 főnyi katona
ság azonban a harangok félreverésére összegyűlt ezernyi ember elől kénytelen volt dol
gavégezetlenül visszavonulni.62 

CsetriElek: Nagybánya 1848-49-ben. Kézirat. 
59 

Nagybánya és vidéke, 1888. március 18. 
60 NbLvtlr, 3594/1848. sz.; Alföldi Hírlap, 1848. 18. sz. 

Marczius Tizenötödike, 1848. 181. sz.; Teleki Sándor- az országgyűlési képviselőkhöz. Koltó, 1848. az 
1848-1849-es Ereklyemúzeum Levéltára, Teleki Sándor irattartó (a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). 

Teleki Sándor- az országgyűlési képviselőkhöz. Koltó, 1848. az 1848-1849-es Ereklyemúzeum Levél
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Amint láttuk, történtek békekísérletek is. Ezek rendjén, szeptember 29-én nyolc kő
vár-vidéki tisztviselő aláírásával sürgöny érkezett Nagybányára, melyben a nép nevében 
arról értesítették a várost, hogy fegyverrel ellátva, egy tömegben, halálig készek magukat 
a megtámadás ellen megvédelmezni; de ha Nagybánya város részéről hiteles okirat által 
biztosíttatnak, hogy onnan sem sorkatonaság, sem nemzetőrség nem indul megtámadá
sukra, akkor készek kívánságaikat törvényesen előadni. 

Nem törődve azzal, hogy a kővár-vidéki tisztviselők valószínűleg tömegnyomásra fo
galmazták meg soraikat, a város az adott helyzet tudomásul vételével cselekedett. Nagy
bánya közgyűlése másnap megtárgyalta a kővár-vidékiek javaslatait és elfogadta a bé
kejobbot. E szerint a kőváriakhoz fűződő testvéri kapcsolatok visszaállítására, „e város 
közönsége ünnepélyesen s közakarattal biztosítja szomszéd polgártársait, hogy a város
ban Kővár-vidék bármely lakosa sem személyében, vagyonában megtámadtatni nem fog, 
bizton remélve, hogy a megszakított rend és nyugalomnak helyreállítására mindent el 
fognak követni és ha szabadságunk bárki által megtámadtatnék, annak védelmére teljes 
buzgalommal velünk egyesülendenek." Határozatukat a város ősi pecsétjével megerősítve 
három példányban elkészítették és azok egyikét a szomszéd polgártársaknak kiadták."63 

Miközben Kővár-vidékének kedvező választ adott a béke helyreállítása kérdésében, 
saját biztonsága érdekében Nagybánya a közeli törvényhatóságokhoz fordult segítségért. 
És valóban, rövidesen nemzetőri csapatok érkeztek Szatmár megyéből, Nagykároly és 
Szatmárnémeti városból, Szabolcs és Ung vármegyéből és más helységekből, hogy a ve
szélyeztetett bányavidéket megvédelmezzék. Az egybegyűlt fegyveres erő november kö
zepére 14 000 emberre gyarapodott, tekintélyes sereggé nőtte ki magát. A nemzetőrség 
megkezdte a kővár-vidéki felkelők összefogását és lefegyverzését. Mivel a műveletben 
akarva-akaratlanul Nagybánya is részt vállalt, a felkelők esküszegéssel vádolták meg s a 
valódi béke újabb akadályokba ütközött. Olaj volt a tűzre, hogy Urban alezredes és 
Dimbuly folytatták a magyar kormány elleni akciókat és az újoncok császáriak részére 
való toborzását. A kormánybiztossá kinevezett Eötvös Mihály, volt alispán és az ugyan
csak uralkodó osztály tagjának tekintett Teleki főkapitány nem volt elegendő biztosíték a 
rend helyreállítására, a románság lecsillapítására és bizalmának megnyerésére. 

Dimbuly hadnagy közben ismét békehúrokat pengetett: békés szándékát bizonyítandó 
október végén két levélben is felkereste Nagybányát, egyben a népet fegyveres készen
létben tartotta. Az ellenfél szándékainak kitudakolására Nagybánya városa október 29-én 
küldöttséget menesztett Dimbulyhoz, aki a felkelők nevében hét pontos követelést ter
jesztett elő: 1. a Nagybánya határában felakasztott három bujtogatót a város hat pappal 
temettesse el, özvegyeikről és árváikról pedig gondoskodjék; 2. a bujtogatok kapjanak 
amnesztiát; 3. újoncokat adni és katonáskodni ne köteleztessenek; 4. a nemzetőröket tá
volítsák el Kővár-vidék környékéről; 5. a város szüntesse be hadikészülődéseit; 6. az ed
digi hadiköltség rájuk ne rovassék; végül: 7. a börtönben lévőket vagy ítéljék el, vagy 
bocsássák szabadon. Megígérték, hogy amennyiben a fenti feltételeket a város teljesíti, 
hajlandók hazatérni.64 

NbLvtlr 3588/1848. sz. 
Kossuth Hírlapja, 1848. 98. sz. 
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A feltételek a magyar kormányzat el nem ismerését és a szabadságharccal való szem
befordulást jelentették, azért a város visszautasította azokat. A kő vár-vidékiek erre kül
döttséget menesztettek a városba, akik először a kormánybiztostól, aztán a polgármes
tertől kértek kihallgatást. Mindkét helyen, mint „rablókat" utasították el őket. A városi
akkal szóba elegyedett kővár-vidékiek elmondták, hogy a régi tisztviselők elbocsátását 
és újak kinevezését akarták kérni az ő soraikból.65 

A kihallgatás elutasításában az is szerepet játszhatott, hogy a városban jelentős számú 
nemzetőri sereg voltjelen, ami a hivatalos fórumokat önbizalommal töltötte el. A sereg 
élére Katona Miklós őrnagyot állították, aki sárosmagyarberkeszi birtokos volt és szol
gabíróként hivatalnokoskodott. A kvietált, „pléhgallérosnak" nevezett Katona korábban 
huszárhadnagyként szolgált a császári-királyi ármádiában, komolyabb haditapasztalattal 
azonban nem rendelkezett, ilyen nagy sereg irányítására pedig semmiképpen nem volt 
alkalmas. Kétségtelen, hogy igyekezett seregét hadilábra állítani, szervezett állapotba 
hozni, gyakorlatoztatni, ágyúkat is szerzett. Serege a szatmári, szabolcsi, ugocsai, mára-
marosi, borsodi és zempléni nemzetőrökkel erősen felduzzadt és már mintegy 15 000 fő
re rúgott. A sereg harci értékét azonban nagyban csökkentette, hogy csak egy részének 
volt vadászpuskája vagy pisztolya, míg 95 %-a csak kaszával, fokossal, lándzsával, bal
tával volt felfegyverkezve. Egyébként is háborúhoz nem szokott, tapasztalatlan, kikép
zetlen és fegyelmezetlen tömeg volt, amely soha nem szagolt puskaport. Szerencsére 
Katona serege mellé rendeltek 180 Vilmos-huszárt Zsurmay Lipót százados parancsnok
sága alatt és egy csapat bécsi légionistát. 

A következő események igazolták, hogy több ezer főnyi, tipikusan falusi munkához 
szokott felkelő népgyülekezet, a kaszával-kapával felszerelt román felkelő sereg, rögtön
zött csapatokba osztva, megfelelő katonai vezetők nélkül még a nemzetőröknél is kisebb 
harci értéket képviselt, amely azonban ide-oda vonulásával az egész környéket nyugtala
nította és nagy pusztításokat okozott. Igaz, volt Dimbulynak állandó tábora is, amely 
határőrökből, obsitos katonákból és önkéntesekből állott s ágyúkkal is rendelkezett. 
Agyúiról olyan híreket terjesztettek, hogy egyikének elsütésére két véka puskapor szük
ségeltetik s csövébe akár egy gubás paraszt is belefér.66 

Az első erőpróbára november l-jén került sor, mikor a kővár-vidékiek Nagybánya 
ellen indultak. A nemzetőrök éppen zászlószentelési ünnepségen vettek részt a városban, 
mikor a támadás híre megérkezett. A nemzetőrség azonnal hadrendbe állott és két élesre 
töltött ágyúval felvonult a lázadók ellen, akik a katalinfalvi hídig nyomultak előre. A 
nagybányaiak segítségére siettek a felsőbányai nemzetőrök is. Az összecsapás ezúttal 
elmaradt. A nemzetőrség Nagybányára vonult, de két századnyi nemzetőr és egy sza
kasznyi (30-40 főnyi) huszár a helyszínen maradt. A biztonsági intézkedés indokolt volt, 
mert a felkelők a következő napon támadásra vonultak fel. A koltói temető domboldalán 
felálltak a nemzetőrök ágyúi is. És akkor az történt, ami szervezett katonai erő és a fel
kelők összecsapásai során nemegyszer megismétlődött: parancsra nem várva néhány hu-

3 Kossuth Hírlapja, 1848. 98. sz. 
Uo.; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848-49. évi szabadságharcban. II. kiadás. Budapest, 

2000. 421-422., 735-736. o. Katona nemzetőri serege létszámát a korabeli laptudósítások 14-15 000 főre teszik, 
maga Katona azonban 1848. október 5-én csupán 10 000 főre kért Nagybányától kenyérellátmányt. (NbLvtlr 
3628/1848. sz.) 
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szár megrohanta és szétugrasztotta a felkelőket, arra kényszerítve őket, hogy az erdők fái 
és bokrai között keressenek menedéket. Az összecsapásba a nemzetőrség is bekapcsoló
dott, 68 felkelő elesett, több mint 100 megsebesült, harmincat elfogtak. A megszállt Sza
kállasfalu felgyulladt, 30-40 ház leégett, lakói mind elmenekültek. A harangokat a nem
zetőrség leszerelte és Nagybányára szállította, 39 szarvasmarhát és 9 lovat szintén a vá
rosba hajtottak. A zűrzavart egyes nemzetőrök és szomszéd falusiak arra használták fel, 
hogy a szakállasfalvi házakat kirabolják, és az állatokat elhajtsák. Mindez elég alapot 
szolgáltatott arra, hogy Teleki Sándor kővár-vidéki főkapitány felhívja a nagybányai 
hatóságok figyelmét a következőkre: Kővár-vidéke a katonai törvény hatálya alá esik és 
a rabláson fogottakat halállal büntetik. A város azonnal bizottságot nevezett ki és meg
tiltotta, hogy polgári személyek a katalinfalvi hidat átlépjék.67 A város más biztonsági 
intézkedéseket is hozott. Úgynevezett útlevélvizsgáló biztosokat nevezett ki és helyezett 
el a legfontosabb útvonalak mentén a kémek és bujtogatok kiszűrésére, az útlevéllel nem 
rendelkezőket az illetékes szolgabíró elé kísérték.68 

A környék román mozgalmai nem kímélték meg Felsőbányát sem. Szerencsére ott is 
nemzetőrséget szerveztek, amely állandó őrséget tartott és résen volt. így az erdőségek 
felől fenyegető támadás veszélyét mindannyiszor sikerült elhárítani.69 A felsőbányai 
nemzetőrök egy része minden bizonnyal Katona hadjáratában is részt vett. 

Katona Miklós őrnagy november 10-én már 50 kővár-vidéki falu elfoglalását és le
fegyverzését jelentette, egyben megkezdte a bujtogatok összefogását. Egy részüket 
azonnal elítélték és az ítéletet végre is hajtották, más részüket fogságban tartották. A ki
végzettek között volt egy Fink nevű román alvezér is. Dimbuly fejére hatalmas váltság
díjat tűztek ki. Feleségét bekísérték, és vallatóra fogták férje tartózkodási helye kituda-
kolására, a lázadóvezért azonban nem sikerült kézre keríteni. 

A felkelés gondolata nem lehetett erős a Kővár-vidéki románságban. A hatóságok és 
nemzetőrség fellépésére ugyanis falvak egész sora vonult Nagybányára, kezében - hó-
dolata jeléül - fehér zászlóval. Ott fel is eskették őket a magyar alkotmányra. Igaz, az is 
előfordult, hogy eskü után a falusiak megszalasztották papjukat, mondván: „minek ve
zette őket, ők - úgymond - a réginél, ti. a pazsuránál maradnak"70 (a pazsura a románok 
szemében császári pecséttel ellátott iratot jelentett, a császár iránti hűség jele volt). 

Kővár megszállása viszonylag csendben folyt le. Súlyosabb harcokra egyáltalán nem 
került sor, hiszen magyar részről mindössze 4 sebesültről van tudomásunk.71 Adataink 
szerint Katona hadának előnyomulása Désig inkább hasonlított sétához, mint komoly 
katonai művelethez. Kisebb összeütközés Sztrimbuly (Horgaspataka) és Magyarlápos 
mellett történt.72 A helységnevek után ítélve úgy tűnik, hogy a Dimbuly vezette felkelők 
a Nagybánya-Dés közötti útvonaltól északkeletre, a Cibles felé menekültek és ott kísé-

' Nagybánya és vidéke, 1888. 12., 13., 14. sz.; Közlöny, 1848. 155. sz.; Szmik: i. m. 130-131. o.; NbLvtJk 
3691/1848. L. még Hitter Ferenc: Felsőbánya a forradalmi árban. In: A szabadságharc zászlaja alatt. Az 1848-
1849-es forradalom a Partiumban és a Bánságban. (Sorozatszerkesztő Dukrét Géza) Nagyvárad, 2000. 79-83. o. 

68 NbLvtJk 3383/1848. 
69 Szmik: i. m. 131.0. 
70 Pesti Hírlap, 1848. 209. sz. 
71 Uo. 216. sz. 
12 Közlöny, 1848. 171. sz. 

— 674 — 



reltek meg némi ellenállást, nagy részük azonban szétszéledt. Számos falu lakossága a 
hegyekbe menekült, a helységek üresen várták a bevonulókat. Később visszatértek ott
honaikba. Egyes falvak tűz áldozatául estek, így Szakállasfalva, aztán Dimbuly faluja, 
Kisnyíres, szintúgy Gaura, Csernafalva és mások. Katona emberei itt is tűvé tették a he
lyet Dimbulyért, de nem sikerült nyomára bukkanniok. Ellenben elfogtak 118 felkelőt, 
de nem valamennyiek bűnössége volt bizonyos. Maguk a felkelők sem bántak kesztyűs 
kézzel a magyar falvakkal, birtokosokkal. Tudjuk például, hogy a Magyarlápos közelé
ben fekvő Domokos községet felgyújtották és a házak a tűz martalékává váltak. Emiatt 
Wanitsek János, a „zúzdák gondnoka" felhívást intézett a törvényhatóságokhoz, hogy 
gyűjtsenek az elpusztult falu számára.73 

Bizonyos, hogy egy nagy létszámú sereg irányítása, együtt tartása és ellátása nem volt 
egyszerű feladat a szamosmenti hadjárat egy hónapja idején. Az igazi gondok azonban 
akkor kezdődtek, mikor a nemzetőrök armadája reguláris hadakkal került szembe. A dési 
csatáról van szó, mely nem jelentős mozzanata ugyan az egész szabadságharcnak, de a 
Nagybányán gyülekezett nemzetőrség sorsdöntő erőpróbájaként ismert. A nemzetőri 
egységek november 20-án szállták meg Dés városát, de rövidesen megközelítették a vá
rost Urban alezredes csapatai is, melyek zömét a 2. román határőrezred egységei alkot
ták. Urban hadereje tele volt önbizalommal, hiszen nem sokkal azelőtt, november 12-én 
Szamosújvárnál, legyőzték Baldacci ezredes jórészt nemzetőri alakulatokból összetevő
dő, Kolozsvár felé visszavonuló seregét. A nemzetőrök nemcsak, hogy kiképzetlenek, 
fegyelmezetlenek voltak, de csak kevesen rendelkeztek puskával és lőszerellátásuk is 
nagyon fogyatékos volt. 

Urban november 25-én a Szamosújvártól Dés fele vezető út szélén, a környező er
dőkben helyezte el gyalogságát és ott várta be Katona őrnagy erőinek támadását. Mikor a 
nemzetőrök lőtávolságba értek, Urban gyalogsága erős tüzet zúdított rájuk. Katona elő
őrsei megfutottak és magukkal ragadták az egész sereget. A nemzetőri sereg, poggyászát 
Désen hagyva, Nagybánya fele menekült, sokan fogságba estek. A visszavonulást a bécsi 
légió és Zsurmay huszárai fedezték, sikerült megmenteniök öt ágyút, de tizenegy az el
lenség kezébe került. Hogy mi történt a sereg maradványaival, mai napig rejtély, hiszen 
Nagybányán mindössze csak 2 500 nemzetőrt sikerült összegyűjteni a menekülőkből.74 

Az emlékíró sorai érzékeltetik Katona kudarcának okait. Kovács Miklós elmondja, 
hogy a nemzetőr csapatok kenyeret és a készítéshez szükséges búzát rendetlenül kaptak, 
ezért, az éhező katonák szokásához híven, nem egyszer maguk szereztek élelmiszert, ál
latokat. A dési csata idején Katona 16 ágyújából mindössze négyet állított tüzelőállásba, 
melyek összesen hatot lőttek. A sereget így jellemzi a memoáríró Kovács: „Számban 
nagy tömeg, de jórészt fegyvertelen, koros emberek, nemzetőri czim alatt..." A vezetés 
fogyatékosságai között az intézkedések végrehajtásának nem megfelelő ellenőrzését, a 
kellő óvatosság és körültekintés hiányát említi. A dési táborozást így írja le: a sereg „egy 
tekintélyes része a piacz hosszában települt le, ott négy helyen is magasan felcsapkodó 
tüzet rakva [...] Az egész inkább szüreti készülődést tüntetett fel, mint komoly vért és 
életet követelő hadjáratot [...]" Magát a tisztikart így jellemzi az emlékíró: „A sereg főbb 

Közlöny, 1848. 171. sz., valamint NbLvtlr 3766/1848. sz. 
Pesti Hírlap, 1848. 247. sz. 

— 675 — 



tisztjei a bor és kártya mellett űzték az időt s a mulatóasztal mellől adták ki golyó- és 
kötéligéretekkel megporozott rendeleteiket."75 Más források korrupcióról írnak, s ezzel 
magyarázzák a nemzetőrök rossz ellátását.76 

Döntés Nagybánya feladásáról 

A nemzetőrség dési veresége után Urban támadásától lehetett tartani. Az illetékesek 
körében vita bontakozott ki, hogy védelmezzék-e vagy adják fel Nagybányát? Végül a 
védelem mellett döntöttek és megkezdték a sáncok kiépítését a város körül. A munkában 
az egész lakosság részt vett, fiatalok és öregek, sőt nők is dolgoztak a határban.77 Ahogy 
a szemtanú minorita, Varga Pál írja: „még a kisasszonyok is mentek és dolgoztak [...]"78 

A november 26-i gyűlés további intézkedéseket hozott. A városvédelem szervezésé
vel Fésűs Menyhért polgármestert bízták meg, aki 100 lándzsát rendelt.79 A dési csata 
után előállott helyzetben új döntések születtek. A város védelmének erősítését Katona 
őrnagy, fővezér mellett Zsurmay huszár főhadnagyra és Szakmáry Sámuel nemzetőrségi 
kapitányra bízták. Határozatot hoztak, hogy azokat a nemzetőröket, akik nem hajlandók 
életük kockáztatására, külön egységbe sorozzák. Elismerésüket fejezték ki a bécsi légió 
tagjainak önfeláldozó hősiességükért, végül pedig a város védelmére Felsőbánya segít
ségét kérték. A helyzet súlyosságára való tekintettel a város felszólította a sóhivatalt, 
hogy a rendelkezésére álló pénz elszállítását a városi hatóságnak jelentse be, „hogy a 
pénz valamely reactionalis czélra fortélyos úton ne használtathassék."80 

A nemzetőrség nagyban fogadkozott ugyan, hogy utolsó csepp véréig védelmezi a vá
rost, mihelyt azonban megérkezett Urban közeledtének híre, Katona azonnal elhatározta 
a visszavonulást. Amint a városi jegyzőkönyvben olvasható: „November 27-én, 28-án és 
29-én a város védelmére határozott erő, a katonai egységek egyenkénti eltűnése által 
bosszantóan leapadt, de az ágyúk még mindig itt voltak, s a város népe a várost megfe
szített erővel sánczolta."81 November 29-én vette Nagybánya tanácsa Katona levelét, 
melyben arról értesítette a várost, hogy Urban táborának ellenállani nem képes és kény
telen visszavonulni. Éppen azért megparancsolta a városnak, hogy minden fegyverét 
szállíttassa Szatmárra. A kormánybiztosok még aznap eltávoztak. A város teljesítette 
Katona parancsát és elszállíttatta a fegyvereket és lőszereket. Maga a város a nemzetőr
sereg elvonulása után „irtóztató el hagyottságában" teljesen tanácstalan volt, azt azonban 
látta, hogy önmagában nem képes Urban seregével szembefordulni. November 29-én 
ezért olyan határozat született, hogy: 1. a városházán őrzött „hadifoglyok szabadon bo-
csájtassanak," 2. „a város és a vidék lakói közti közlekedés újabbi felállítása végett, az 

Kovács Miklós: Visszaemlékezések. 1830-1850. Dés, 1887. 
76 Alföldi Hírlap, 1849. 28. sz. 
77 Pesti Hírlap, 1848. 235. sz. 

Nagybánya és vidéke, 1888. 13. sz. 
79 NbLvtJk 3570/1848. sz. 
80 Uo. 3616/1848. sz. 
81 Uo. 3782/1848., 3790-3792/1848. sz. 
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elszedett Katalin híd helyre állítása rendeltetett". Ugyanakkor a város saját biztonsága 
érdekében a település határába őrszemeket állított.82 

A korabeli sajtó megdöbbentő képet fest a visszavonulásról. A nagy sietséggel véghez
vitt elvonuláskor néhány mázsa 3 és 6 fontos ágyúgolyót a városban hagytak, úgyszintén 
számos ágyútöltényt, melyeket a polgárok ástak el. A menekülő tábor Szinérváraljáig hul
latta az ágyúgolyókat, hogy legyen mivel a gyerekeknek játszani. A visszavonulást Katona 
olyan hirtelen hajtatta végre, hogy a város határába kiállított őrszemeket is ott felejtette.83 

November 30-án Urban levélben szólította fel a várost megadásra. Követelte egyben 
annak elismerését, hogy Nagybánya a haditörvények hatálya alá tartozzék. Biztosítékul 
Katona őrnagy és Teleki Sándor kormánybiztos kiadatását, továbbá 6 előkelő tisztviselő 
túszként való átadását követelte. Megígérte, hogy a feltételek teljesítése esetén a város
nak és városlakóknak semmi bántódása nem lesz, ellenállás esetén azonban földig rom
boltatja a várost. Az ugyanaznap este 6 órára összehívott közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta Urban feltételeit és elhatározta, hogy döntéséről sürgöny útján értesíti a császári 
alezredest. Katona és Teleki kiadatását a város nem tudta teljesíteni, mert már elhagyták 
a várost. Azt is vállalták, hogy fogadják és ellátják Urban seregét. Önkéntes vállalkozás 
és választás útján megtörtént a 6 tisztviselő kijelölése. 

A város nagy veszélyben érezte magát, hiszen minden percben várhatta Urban hadai
nak bevonulását és a legteljesebb bizonytalanságban várta a híreket. Új, teljhatalmú ve
zetőség került a város élére, melynek tagjai Fésűs Menyhért polgármester, Csusz István 
volt országgyűlési követ, Tordai István rendőrfőkapitány, Nyírő József, Schmoczer Ig
nác, Sarudi János, Csanálosi György, Hell János tanácsosok és Szakmáry Sámuel bá
nyatanácsos lettek.84 A tanács még ugyanaznap mind a városházáról, mind a Münz 
(pénzverde) épületéről levétette a nemzeti lobogót.85 

A megadás közlésére egyik futárt a másik után szalasztották Urban felkeresésére, azonban 
egyiküknek sem sikerült a császári vezér nyomára bukkannia. A futárok részegen és hír nél
kül tértek vissza, a legnagyobb tanácstalanságban hagyva a várost. Csak később tudódott ki, 
hogy Urban felsőbb parancsra Nagysomkútról visszafordult és Galgó irányába vonult el. 

Erre a hírre fellélegzett a város lakossága. Nagybánya azonnali behódolás irányába 
tett lépéseit azonban a központi hatóságok rossz néven vették, sőt a kormány hivatalos 
lapja „gyalázatos gyávaságnak és aljas árulásnak" bélyegezte azokat.86 A megbélyegzés 
ellen a város élesen tiltakozott, azt „becsületsértő cikknek" és „igaztalan," „merő rága
lomnak" nyilvánította. Tiltakozásában beszámolt Katona hadjáratának, vereségének és 
visszavonulásának történetéről. Teljes egészében közölte Katona levelét, melyben az őr
nagy Nagybánya feladásáról rendelkezett s hogy a város még azután is az ellenállásról 
gondolkodott; csak miután a védelem minden lehetősége megszűnt és Urban a várost 
feladásra szólította fel, „elhagyatva barátjaitól" volt kénytelen a kapitulációra gondolni.87 

NbLvtJk 3785/1848. sz. 
1 Alföldi Hírlap, 1848. 48. sz. 
[ NbLvtJk 3788, 3792/1848. sz. 
' Nagybánya és vidéke, 1888., 13. sz. 
'Közlöny, 1848. 181. sz. 
' NbLvÜk 3582/1848. sz. 
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Megítélésünk szerint túlzás volt a város magatartását árulásnak nevezni: katonai erő hí
ján csak a megadás lehetősége maradt hátra. Legfeljebb az hányható a városvezetés sze
mére, hogy olyan gyorsan igyekezett a még meglehetősen távol táborozó Urban tudomá
sára hozni megadási szándékát. Kétségtelen, hogy Katona nemzetőrségének visszavonu
lása is túl hamar és túl nagy sietséggel történt, sok hanyagsággal, hozzá nem értéssel, ta
pasztalatlansággal; a megadás mindenképpen indokolt volt azonban, mert a dési csata 
bebizonyította nemzetőrsége elégtelenségét és alkalmatlanságát arra, hogy reguláris ka
tonai erőkkel szembeszálljon. 

Nagybánya - Bem felső-erdélyi hadseregének északi támaszpontja 

Ismeretes, hogy Erdély sorsában és egyben Nagybánya helyzetében fordulatot csak 
Bem tábornok téli hadjárata hozott. A lengyel Józef Bem a napóleoni háborúkban a Be
csületrendet, az 1830-1831. évi lengyel nemzeti felkelésben a tábornoki rangot és az 
Ostrolçka hőse címet érdemelte ki. Az 1848. évi bécsi forradalom egyik katonai vezető
jeként tovább növelte hírét s méltán hívta fel magára a katonai szakemberekben szűköl
ködő Honvédelmi Bizottmány figyelmét. Nem véletlenül esett tehát rá a választás, ami
kor 1848. november 29-én - pontosan azon a napon, mikor Katona őrnagy erői 
kivonulásáról értesítette Nagybánya tanácsát - Kossuth az észak-erdélyi hadsereg főve
zérévé nevezte ki. 

Bem Erdély visszafoglalását tűzte ki célul és azonnal a hadműveleti területre utazott. 
Hadseregének három támpontról kellett megindulnia: a jobbszárny Csúcsát tartotta meg
szállva, a középső front Szilágysomlyón és Zsibón át húzódott, a balszárny Szaunáiról 
kiindulva Nagybánya irányában összpontosult. December 6-án Bem már Nagyváradról 
fordult kiáltványában a lakossághoz. A következő napon Csúcsán termett, onnan pedig 
észak fele fordulva december 8-án érkezett meg szilágysomlyói főhadiszállására. Aznap 
hangzott el lakonikus rövidségü beszéde katonáihoz, melyben feltétlen engedelmességet 
követelt, az engedetleneknek golyót ígért, az arra érdemeseknek pedig jutalmat. A 
szemle és hadseregszervezés mellett még arra is volt ideje, hogy még aznap parancsot 
küldjön a Szatmár vármegyében állomásozó haderőnek Nagybánya visszafoglalására, 
melyet jómaga fontos stratégiai pontként értékelt.88 

Valójában Nagybányát nem kellett visszafoglalni, mert nem jutott ellenséges kézre. 
Mindössze arról volt szó, hogy mivel a magyar nemzetőri haderő elhagyni kényszerült a 
várost, az nem volt magyar katonai ellenőrzés alatt. Ellenben most Bem erdélyi hadjárata 
egyik kiindulópontjának szánta Nagybányát. Mindenütt folytatta az újoncozást, katonái ki
képzését és felszerelését, lovakat és élelmiszert vásárolt. A hadseregszervezésben és annak 
fegyverrel és élelemmel való ellátásában nagy segítségére volt a talpraesett, öntevékeny 
Teleki Sándor, aki hamarosan megnyerte tetszését s alezredesi rangban intendánsként ma
ga mellé vette. Kővár-vidéki főkapitányként Teleki jól ismerte a vidéket, ugyanakkor fran
cia és német tudása nagy segítségére volt Bemnek a hatóságokkal, környezetével való 
érintkezésben. Noha hiány még bőven adódott, a kormánybiztosokkal és a polgári ható
ságokkal folytonosan hadakozva, nem egy részletkérdésben Kossuthtal is vitázva, hatal-

Kovács Endre: Bem a magyar szabadságharcban. Budapest, 1979. 42-48. o. 
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mas szervező munkával Bemnek december közepére sikerült megerősödött, ütőképes, 
fegyelmezett és lelkes hadsereggé varázsolnia a szétzilált, erkölcsileg megrendült és 
csüggedt felső-erdélyi magyar katonai erőket. Kossuth is nagy várakozással tekintett 
Bem működése elé. 

A derűlátás nem volt indokolatlan, mert Bem első lépésként erős védelmi vonalat 
épített ki, hadserege pedig megindult Szatmárról Nagybánya felé. December 12-én 
Nagybányára érkezett Teleki levele, melyben tudatta a várossal a szabadságharcos had
sereg érkezését. A levél annál érdekesebb számunkra, mert fontos értesüléseket szolgál
tat az érkező hadsereg számát és összetételét illetőleg. Teleki összesen 2 289 ember és 
450 ló számára kért helyet és ellátást a várostól.89 A következő napon, december 13-án 
Bem hadserege bevonult Nagybányára. 

Bem még aznap, december 13-án kelt, a Honvédelmi Bizottmánynak küldött jelenté
sében beszámolt sikereiről. „Első gondom volt - írta - az ellenséget Erdélybe visszavet
ni, őt körülvenni és a dandárokat mentől előbb rendezni, hogy aztán a körülmények sze
rint intézkedni tudjak [...] Ma már jelenthetem a magas Honvédelmi Bizottmánynak, 
hogy az Erdélybe vezető minden főút csapatokkal és ágyúkkal megrakottan, sőt már 
incursiokat is kezdünk tenni." A nemzetőrség erős védelmi vonalat képez a hegylán
cokon, ami a támadás megindításának előfeltétele. Majd így folytatta: „Mind ezek közt a 
legfontosabb Nagybánya elfoglalása, hova ma reggel bevonultunk. A lakosok örömmel 
és a város kivilágításával fogadtak. Nagybánya nyugati Magyarországnak [!] legfonto
sabb pontja, az ezüst és sóbányák [!], puskaporos malmok, vasöntőgyárak, ezek újra 
mind kezeink között vannak [...]. Már biztosíthatom a Honvédelmi Bizottmányt, hogy 
azon eszközök mellett, amelyek már megadattak és még megadatni igértettek, a nélkül, 
hogy új segedelem szükséges leendne, Erdélyt visszafoglalom."90 

Nagybánya stratégiai fontosságához az is hozzájárult, hogy átvonuló pontként és ga
bonatermő vidék központjaként nagy szerepet játszott a hadsereg élelmiszerellátásában. 
A városban sütödét és raktárt, ellátó központot rendeztek be, ahonnan hosszú szekérso
rokkal szállították a kenyeret a Dés felé előnyomuló honvédségnek. A szemtanú minorita 
szerzetes írta: „A katonák kenyerét szüntelenül hozzák szánokon és innen tovább Dés 
felé viszik és a honvédő szegény katonák is, szüntelen jönnek s mennek ehen-szomjan."91 

A város és a környező bányavidék elfoglalását Bem nagyra értékelte, itt rendezte be 
arcvonala északi szárnyának állásait s ez szolgált hadjárata egyik kiindulópontjául. 

Tekintve, hogy magunk Nagybányára és vidékére szűkítve tárgyaljuk az eseménye
ket, csak a Bem közvetlen vezetése alatt álló hadműveleteket érintjük, azokat is csak 
Kolozsvár elfoglalásáig. Kövessük tehát e hadműveletek rendjét. Ha egy pillantást ve
tünk a térképre, világossá válik, hogy Bem seregének a Kővár-vidéken kellett átvonulnia 
és annak igazgatását újjá kellett szerveznie. Bem katonai közigazgatást vezetett be és az 
őt jellemző türelmi politika szellemében cselekedett az általa megszállt területeken. Mi
vel Kővár szembefordulásának fő oka Urban és szövetségesei uszító tevékenységén kí
vül a közigazgatás elégtelensége és a nemzetiségi kérdés megoldatlansága volt, Bemnek 

8J NbLvtlr 3820/1848. sz. 
90 Pesti Hírlap, 1848. 243. sz. 
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újjá kellett szerveznie a vidék irányító gépezetét. Az újjászervezés alapjaként a régi, ne
mesi típusú vezetésnek vállalnia kellett az együttműködést a most felemelkedett rétegek 
képviselőivel, meg kellett találnia a közös nyelvet a nemrég még a magyar szabadság
harccal ellenségesen szemben álló helyi román lakossággal. A katonai közigazgatás a 
Kővár-vidékén egészen 1849 február végéig, a polgári hatóságok beiktatásáig tartott. 

A helyzeten sokat segített, hogy Teleki Sándor továbbra is megmaradt a Kővár-vidék 
főkapitányának, bár távolléte nehezítette a békés kibontakozást. Ezért a Honvédelmi Bi
zottmány a román származású, ám népe boldogulását a magyar forradalmi átalakulás si
kerében látó, alkapitányi tisztségéről korábban lemondott Hosszú Lászlót (Vasile Hossu) 
nevezte ki a kővár-vidéki ügyeket ténylegesen intéző alkapitánynak. Kossuth Hosszúhoz 
írott levele jelzi a vidéken uralkodó gondokat-bajokat: „A fentebb említett jelentésből ar
ról lévén értesülve, hogy a tisztviselők közül vannak többen, akik a kitörésre alkalmas 
oláh elem nyugtalankodásait szitogatják, erre nézve különösen utasításul adom Önnek s 
illetőleg felhatalmazom, - hogy a fentebbi előadás valósága esetében - rögtön intézked
jék, miszerint a tisztviselői hatáskör oly férfiak kezében legyen, kiknek hazafiúi becsü
letességében s jellemük tisztaságában bizhatunk."92 Kossuth még hozzátette: „Kővárnak 
ezen jelentésből kitűnő állapotát oly sürgősnek tartottam, miszerint a nélkül, hogy ezen 
országos biztos urat hívtam volna fel intézkedésre, szükségesnek tartottam Önt a szüksé
ges intézkedésekkel egyenesen megbízni. - Tettem pedig ezt azért - mivel Kővárnak bé
kében és rendben tartása - Nagybányának, hol az álladalomnak roppant vagyona van, 
közelsége miatt is igen fontos pont."93 

Hosszú nem fogadta el a kinevezést, de személyét oly fontosnak tartották, hogy Kos
suth másodszor is felkérte az alkapitányi tisztség elvállalására: „Kővár vidékén Ön az 
egyedüli egyén, ki az ottani közönségnek osztatlan és teljes bizalmát bírja" - írta.94 Ha
sonló szellemben, de az adott kérdésekbe még jobban elmélyedve írt Hosszú feladatvál
lalása felől Asztalos Pál, Csány László kormánybiztos helyettese: „Méltánylattal vettem 
Önnek 2-ik szám alatt Nagybányán február 15-én kelt levelét és annak csatolmányát -
ezekben láttam Önnek lelkét, hazafiúi érzését tükrözni s végre a nemes resignatiot sokat 
szenvedett hazánk érdekében. Hosszas nem akarok lenni Ön irányában, ismeri hazánk 
vészes állását és ha elleneink legyőznek is, azon nagy munkát és feladatot, mely reánk 
vár: kiengesztelni a népességek felzaklatott, gyűlöletet lehelő kedélyét egymás iránt, a 
sajgó sebekre gyógyító írt hozni s belejönni az általános jólét eszközeinek stúdiumára. 
Ily körülmények között a haza követeli hű fiainak szolgálatát s szegény elámított nép, ha 
jó bánás által képessé tétetik a dolgok felfogásához, a nép, mely »feszítsd meg« kiabálta, 
fölvirágoztatva a legékesebb jutalmat nyújtja, az elismerést és szeretetet. - Ön azon fér
fiú, kinek nem lehet, nem szabad elhagyni állását jelen időben s még kevésbé nemzetünk 
ezutáni teendőinek megfontolása után. Ön ismeri az embernek, ismeri a hazafinak köte
lességét, az háttérbe kell, hogy szorítsa amazt." Egyben jelentést várt Hosszútól, „Kővár
vidéke állapota rajzát."95 

Nagybánya és vidéke, 1902. 38. sz. 
93 

Uo. Sajnos annak a kővár-vidéki jelentésnek, amelyre Kossuth Hosszúnak írott levele ismételten utal, 
nyoma veszett. 
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Hosszas meggyőző munka után Hosszú elvállalta az alkapitányi tisztséget és sikeresen 
teljesítette a magyar kormány elvárásait s közülük nem utolsó sorban az újoncállítást. 

Bem katonai kormányzata és Hosszú működése sokat segített abban, hogy Bem téli 
hadjárata idején hadserege nyugodt hátországra támaszkodhatott. Rátérve a felső-erdélyi 
hadsereg balszárnyának hadműveleteire, számba kell vennünk a Bem rendelkezésére álló 
katonai erőket. 

A jobbszárnyul szolgáló Csúcsa és a középen elhelyezkedő Szilágysomlyó után Nagy
bánya az északi támpontot, a balszárnyat képezte Bem induló erdélyi hadműveleteiben, 
közvetlenül a fővezér személyes parancsnoksága alatt. A mintegy 13 000 főnyi észak
erdélyi hadseregből december 17-én a balszárnyat (III. dandárt) képező több mint 4 000 
honvéd állomásozott Nagybányán, mégpedig az 55. honvédzászlóalj (800 fő), a bécsi 
nemzeti gárda (Bécsi Légió) (100 fő), a 4. honvédzászlóalj Debrecenből és Szatmár 
vármegyéből (1 200 fő), szétvert nemzetőrség maradványai (600 fő), 2 század debreceni 
nemzetőr (600 fő), egy század szatmári nemzetőr (300 fő); gyalogság összesen 2 600 
ember; továbbá egy osztály Vilmos-huszár (Zsurmay százada) (120 fő), egy század 
Koburg-huszár (180 fő), egy osztály debreceni lovas nemzetőr (120 fő); lovasság össze
sen 420 ember.96 Tüzérsége mindössze 8 ágyú volt.97 Több forrás egyöntetű vallomása 
szerint Bem nem volt a nemzetőrség háborús felhasználásának híve, állományának több
ségét - különösen az idősebb korosztályhoz tartozókat - hazabocsátotta; kis részüket 
azonban, mégpedig az önkénteseket és fiatalokat, besorolta seregébe és a honvédségbe 
illesztette. 

Bem kombinált haditervet dolgozott ki. A személyes vezetése alatt álló seregrésszel 
(III. dandár) Désen át haladva Kolozsvár elfoglalását tűzte ki célul, míg a középen elhe
lyezkedő II. dandárnak vele együttműködve kellett az erdélyi fővárost megközelítenie; a 
jobbszárnynak (I. dandár) pedig Csucsa-Bánffyhunyad irányából kellett a célt elérnie.98 

Bemnek számolnia kellett azzal, hogy kiképzés és technikai-hadi felkészültség tekin
tetében az ellenfél fölényben van, bízott azonban tisztjei taktikai tudásában és serege lel
kesedésében. Számítása bevált. Míg a másik két dandár Riczkó és Czetz ezredes vezeté
sével sikeresen harcolt a Sebes-Körös völgyében és a Szilágyságban, maga Bem, Kővár
vidék elfoglalása után, december 21-én Kisnyíresről indulva, Nagyilonda, majd Galgó 
felé nyomult előre. Jablonsky császári ezredes Csicsókápolnánál állta útját, de vereséget 
szenvedett és Dés fele vonult vissza. Miután Désnél újabb kudarc érte és meghiúsult 
egyesülési kísérlete a nyugatabbra elhelyezkedő Wardener tábornok erőivel, szétzilált és 
kimerült csapataival Besztercére menekült. Bem és vele párhuzamosan Czetz ezredes 
szilágysági harcokban győztes dandára immár Kolozsvár elfoglalására összpontosított. 
Wardener Szamosfalva előtt megkísérelte az ellenállást, de rövid harc után, Kolozsvárt 
kiürítve, Tordára húzódott. így Bem csapatai, 1848. december 25-én, karácsony első 
napján este a lakosság örömujjongása közepette bevonultak Kolozsvárra. Röviddel utána 
Riczkó alezredes Bánffyhunyadról kiindulva maga is elérte Kolozsvárt. Urbannak nem 

Kovács Endre: i. m. 54-55. o. Ugyanez a forrás később a balszárny létszámát már csak 3 600 főre teszi 
(uo. 57. o.). 
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sikerült Wardenerrel egyesülnie - Papfalvánál értesült arról, hogy Bem bevette Kolozs
várt - , Apahida-Szék-Lekence érintésével kicsúszott a magyar hadsereg látóköréből és 
Besztercére vonult vissza. Bem elérte a Nagybányán maga elé kitűzött első célt, Kolozs
vár elfoglalását." 

Az újoncozás 

Szó volt arról, hogy a magyar fegyveres erő zömét ekkor már az egymás után alakult 
a honvédzászlóaljak alkották. Szervezésükre azután került sor, hogy 1848 nyarán meg
kezdődött az ellenforradalmi támadás első hulláma a forradalmi Magyarország ellen. 
Miután Kossuth a népképviseleti országgyűlésen 1848. július 11-én felszólalásában ki
jelentette: „Uraim! - a haza veszélyben van," s a fegyveres önvédelem jogának deklará
lása alapján 200 000 ember kiállítására és 42 millió forint megszavazására szólította fel a 
képviselőházat,10° megkezdődött a magyar kormánynak alárendelt honvédzászlóaljak 
újoncainak toborzása, az első 40 000 katona kiállítása.101 Ismeretes, hogy az év decembe
rére 62 honvédzászlóalj állott fel, a szabadságharc végére pedig számuk elérte a 160-at. 

A szabadságharc emberállományának kiállításából Nagybánya és vidéke becsülettel 
kivette részét. Maga Nagybánya városa első 14 újoncát a debreceni 9. zászlóaljhoz 
küldte,102 mely Damjanich alatt dicső nevet szerzett magának. Az első újoncok önkénte
sekből kerültek ki, azután az összeírtak közül sorsot húztak. A Nagybányáról bevonult 
újoncok száma csakhamar 30-ra emelkedett, felszerelésükről maga a város gondosko
dott. Jelentős hozzájárulás volt ez a város részéről, hiszen egy újonc kiállítása, felszere
lése 36 forintra és 14 krajcárra rúgott.103 

Az újoncok kiállításának megszervezése a belügyminisztérium hatáskörébe tartozott, 
Nagybányán pedig két bizottság - melynek a helyi lelkészek is segítségére voltak - 10 
nap alatt elvégezte az összeírást és megtette jelentését a Honvédelmi Bizottmánynak. Az 
újoncokat elsősorban a 19, 20 és 21 évesek közül választották ki, s lehetőség volt az 
újonc helyettesítésére is. Határozatot hozott a város arra nézve is, hogy a 30 újoncot 
atillával, nadrággal, csákóval, bakanccsal és bőrrel bevont táskával lássák el. Még arról 
is gondoskodtak, hogy az újoncok egységükhöz való bevonulásukig egy gyakorlott egyén
től a fegyverek kezelésével is megismerkedjenek.104 

A hadseregszervezés meggyorsítása érdekében a város jelentős kedvezményeket biz
tosított az önkénteseknek. Egységéhez való bevonulásáig minden önkéntes 8 ezüst fo
rintot kapott, kiindulásakor még külön 6 forintot. Arra nézve is határozat született a vá
rosi tanácsban, hogy visszatérésük után személyileg örökre adómentesek legyenek, 
jószáguk pedig 6 évre; a hazatérő iparossegéd esetleges hátralévő vándoréveit a céh-

Kovács Endre: i. m. 64-75. o. 
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mester elengedni köteles, s a céhbe díjmentesen léphet; a bevonuló tisztviselők fizetésü
ket távollétük idején is megkapják, visszatértük után pedig visszanyerik állásukat. A há
borúban elesettek özvegyéről és gyermekeiről a város gondoskodik, úgyszintén a rok
kantakról is.105 Az önkéntesek toborzására Batthyány miniszterelnök román nyelvű 
kiáltványokat is küldött a városnak.106 

A külső veszély növekedésével a város által kiállítandó újoncok száma fokozatosan 
nőtt és 1848 végén már 87-re emelkedett.107 A város ezzel a feladattal is megbirkózott, 
67 újoncot hamar bevonultatott, csak 20 maradt hátra. Igaz, a bevonulók nem mind a vá
rosból kerültek ki, hanem részben a környék falvaiból érkeztek. A közeli Sztrimbulyból 
(Horgaspataka) például nyolcan jelentkeztek önkéntesnek Nagybányán.108 1849 január
jában a Nagybányáról bevonult újoncok létszáma már 92-re emelkedett, 5-tel haladta 
meg a városra rótt kötelezettséget. Az újoncok közül 14 Debrecenbe vonult be a 9. hon
védzászlóaljhoz, 51a nagykárolyi hadfogadó kormányhoz, 2 a 13. zászlóaljhoz, 25 pedig 
az erdélyi hadsereg kötelékébe. Ha az újoncok társadalmi megoszlását vizsgáljuk, mint
egy 60 %-ukat bányász- és iparos fiatalok tették ki, a többiek a földműves és nincstelen 
lakosság, illetve az értelmiség sorából kerültek ki.109 

Természetesen kivette részét az újoncok kiállításából a többi bányahely, Felsőbánya, 
Láposbánya, Kapnikbánya, Erzsébetbánya is. Hadd idézzük ezzel kapcsolatban a másik 
bányaváros monográfusát: „Felsőbánya lakossága a szabadságharcot minden kitelhető 
módon támogatta. Saját védelmére nemzetőrséget szervezett s ezt fenntartotta; a város 
fiai a magyar sereg soraiban vitézül küzdöttek, a lakosság pedig hazafias lelkesedéssel 
áldozott a vagyonából a haza oltárára. Nagymennyiségű arany s ezüst és más becses 
portéka jutott a hadi kiadások fedezésére; társzekerek vitték a sok ágyneműt, élelmiszert 
s bort a sereg számára, a nők pedig naphosszat csinálták a tépést, kötő-szereket a sebe
sült harcosoknak. A rom. kath. templom pénztára pedig tizennyolcezer forintot ajánlott 
fel a Kazinczy tábora hadi szükségleteinek a fedezésére."110 

Miután Bem elfoglalta a Kővár-vidéket, ott is megtörtént az újoncok bevonultatása; 
ami jelentős előhaladásnak tekinthető, hiszen 1848 őszén bécsi sugallatra és a naszódi 
mozgalom nyomására ez a vidék még szembefordult fiataljainak a magyar honvédsereg
be soroztatásával. 1849 tavaszára azonban a helyzet megváltozott: Kővár-vidéke teljes 
egészében eleget tett újoncállítási kötelezettségének. A szemtanú, Varga Pál minorita ír
ta, hogy a „30 000 lélekből álló Kővárvidékéről a 700 újoncokat naponként hozzák váro
sunkba, kiknek a városházánál keserves lármázó danolások miatt se éjjel, se nappal nincs 
nyugtunk - oláhul énekelnek, mert oláhok."111 

IU3 NbLvtJk 3523, 3557/1848. sz. 
106 Uo. 3596/1848. sz. 
107 NbLvtlr 3569, 3590/1848. sz. 
108 Uo. 3625, 3645/1848. sz. 
109 Uo. 3627/1848. sz.; 50/1849. sz.; Csetri Elek: Nagybánya 1848-1849-ben. Kézirat. 
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Hadiipar 

Köztudott, hogy az 1848-1849-es szabadságharc egyik legnagyobb gondja a hadiipar 
megteremtése volt, hiszen a küzdelem alapkérdésének a fegyver- és lőszerellátás bizto
sítása tekinthető. A helyzet súlyosnak bizonyult, hiszen a Habsburg Birodalom keretébe 
tagolt Magyarország ipari bázisa elég fogyatékos volt, hadiipara szinte egyáltalában nem 
létezett, tüzérségi arzenáljai nem voltak, a létező fegyvermühelyek teljesítőképessége 
pedig jóval a szükségletek alatt maradt.112 

A nagybányai bányakerület már 1848 előtt egyike volt a Habsburg Birodalom leg
fontosabb nemesérctermő vidékeinek, s mint ilyen, számottevő helyet foglalt el a Biro
dalom gazdasági életében. Jelentőségét a magyar szabadságharc vezetése is felismerte és 
értékelte. 1847-ben a nagybányai bányakerületben 322,5 kg aranyat és 7257,5 kg ezüstöt 
termeltek ki.113 

Az a tény, hogy az Erdélyi Érchegység területének jó része Avram Iancu román felkelői
nek kezében volt, még jobban aláhúzza Nagybánya és vidéke jelentőségét a magyar szabad
ságharc pénzügyi és nemesérc-alapjainak előteremtésében. A kérdés annál nyilvánvalóbb 
volt, mert a forradalmi eseményekből, a felelős magyar minisztérium megalakulásából, az 
önálló államiságból természetszerűen adódott a magyar pénzügyigazgatás függetlenítése. 
Pénzügyminisztersége idején Kossuth mindent elkövetett a cél elérésére, Bécs pedig ellenál
lást tanúsított. Krauss osztrák pénzügyminiszter a királyhoz intézett előterjesztésében azzal 
kezdte támadását, hogy Magyarország és Erdély egyesítéséből az összmonarchiát (Gesamt
monarchie) súlyos veszedelem fenyegeti: a magyar minisztérium hatalma túlságosan meg
erősödik.114 Bécs mindjárt a magyar minisztérium megalakulása után azzal a követeléssel ál
lott elő, hogy az összes pénzek, anyagi javak, amelyek a különféle hivatalokban, pénztárak
ban, bányákban találhatók, amikor Erdélyt Magyarországhoz csatolják, maradjanak meg az 
uralkodó számára és ne tehesse rájuk kezét a magyar, vagy az erdélyi kormányzat. A magyar 
miniszterelnök viszont ahhoz ragaszkodott, hogy nem szabad Magyarországról pénzt, vagy 
bányatermékeket Bécsbe szállítani.115 A magyar minisztériumnak sikerült megvalósítania és 
megőriznie a nagybányai bányakerület feletti ellenőrzést. A bányaművelés, nemesérc
kitermelés 1848^19-ben zavartalanul folyt e bányavidéken és jelentősen hozzájárult a magyar 
pénzügyek önállósulásához, a pénzveréshez, a hadigazdálkodáshoz. 

Súlyát még jobban aláhúzta, hogy az itteni bányaművekhez számos ipari létesítmény 
csatlakozott, melyeknek kulcsfontossága volt a szabadságharc idején a fegyver- és lő-

Balázs József'- Borús József- Nagy Kálmán: Kossuth, a forradalmi honvédelem szervezője. In: Em
lékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. (Szerk. /. Tóth Zoltán) Budapest, 1952. I. 364-379. 
o.; Fleisz János: Az Országos Fegyvergyár áttelepítése és működésének kezdete Nagyváradon, 1849 január. In: 
A szabadságharc zászlaja alatt. 21. o. 

Vajda Lajos: Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok. Bukarest, 1981. 31. o. Az egykori forrás évi 
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nete Magyarországon az utolsó három század alatt. Horváth Mihály kisebb történeti munkái. III. Pest, 1868. 
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szerkészítésben, a lőportermelésben, az utánpótlás biztosításában, a fegyverek, katonai 
felszerelések javításában, sőt még ágyúk előállítására is volt lehetősége (és kapacitása). 
Mindezekre Bem első hadijelentése is utalt.116 Nem lebecsülendő azonban a vidék kisipa
rának szerepe sem a katonai felszerelések (ruházat, lábbeli, hátizsák, csákó, bőrkészít
mények stb.) előállításában. 

A puska- és ágyúlövedékekhez használt fekete lőporhoz szénre, kénre és salétromra 
volt szükség. Ként a Máramaros megyei Borsabányán termeltek ki.117 Az eddigi történeti 
munkák azt hangsúlyozták, hogy a szabadságharc alatt a hadiipari üzemek közül két 
nagy teljesítményű lőpormalom működött, Besztercebányán és Radványon, kis teljesít
ményűek pedig Pozsony vidékén, Nagybányán és Kassán.118 Előzményként hadd említ
sük meg, hogy Nagybányán előzőleg is üzemeltek salétromos malmok és főzdék. Ösz-
szeírásukat, engedélyük kicserélését a magyar minisztérium 1848-ban azzal rendelte el, 
hogy számukra minden támogatást meg kell adni, mert a salétromgyártás a puskapor ké
szítésének előfeltétele. A város külön bizottságot nevezett ki annak megállapítására, 
hogy a salétromgyártást a városban és a város által lehetne-e eszközölni.119 

Arra csak 1848 őszén történtek intézkedések, hogy a salétromfőzdék mellett lőpor
malmokat is működtessenek Nagybányán. Az utóbbiak jelentősége még inkább fokozó
dott, mikor a Felvidék elvesztése után az ottani lőpormalmok már nem a szabadságharc 
fegyveres erőinek termeltek: Nagybánya lőporgyártása felértékelődött. E bányavidéken a 
lőporgyártás középkorig visszanyúló hagyományokra tekinthetett vissza, hiszen a lőport 
a bányaművelés során az ércrétegek repesztésére használták. 1848 őszén a vízi meghaj
tású nagybányai lőpormalom kétségtelenül működött, de a később beállott kemény hideg 
január derekán befagyasztotta. Csak két hét múlva jelentette Jeney százados a malom 
egy kerekének „folytonos forgását". A lőpormalom magántulajdonban volt, de a tulajdo
nos maga tett javaslatot termelésének fokozására. Mivel a hadseregnek hetenként 200 
bécsi mázsa puskaporra volt szüksége, a nagybányai mellé Máramarosszigeten, Técsőn 
és Nagyváradon is felállítottak lőpormalmokat, sőt Nagyszeben elfoglalása után ott is két 
malom működéséről tudunk, melyek termelése elérte a heti 50 bécsi mázsát.120 A válsá
gos téli hónapokban azonban a magyar hadsereg elsősorban a nagybányai lőpormalomra 
alapozhatott. Mindez érthetővé teszi, hogy miért helyezett olyan nagy súlyt a Honvédel
mi Bizottmány Nagybánya megtartására és miért éppen onnan indult ki Bem erdélyi 
hadjáratának északi éke. A lőporgyárat modernizálták, gépekkel látták el. A gyár jelentős 
mennyiségeket halmozott fel, hiszen a szabadságharc elbukásakor sok puskapor volt 
raktáron. Erről vall Varga Pál nagybányai minorita memoárja: a városba történt bevonu
lása után Urban „Kossuthnak minden rendezéseit elrontotta 1849 augusztus 27 bekövet
kezett bevonulása után, még az új puskapor csináló masinákat is elrontotta, de a sok pus
kaport és golyót, 40 vagy 50 szekerén a maga táborába vitette."121 

116 Pesti Hírlap, 1848. 243. sz. 
A szabadságharc fővárosa, Debrecen. (Szerk. Szabó István) Debrecen, 1948. 160. o. 
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Varga egyben megerősíti, hogy a lőpor mellett golyó- (elsősorban puskagolyó-) ké
szítés is folyt a városban, ami főleg a bányaművek, műhelyek meglétének köszönhető. 
Ennek legfontosabb nyersanyaga a glét (gélét, ólomoxid, mely a bányákban az arannyal 
együtt fordul elő, s belőle vegyi úton ólmot lehet kinyerni). Mivel a glét hadicélokra 
hasznosítható, Nagybánya határozatot hozott annak a szabad forgalomból való kivonásá
ra.122 Nem vitás, hogy Nagybányán üzemelt golyóöntő műhely, ám annak méreteiről és 
termeléséről nincsenek pontos adataink. Tudjuk viszont, hogy kezdetben a pénzverőház
ban (Münz), majd a város által biztosított telken folyt a golyóöntés.123 Megállapítható: 
októberi beindulásától kezdve a műhely 8 bécsi mázsa ólmot használt fel,124 amiből 
mintegy 20-25 000 golyót készíthettek. A golyóöntő üzem egykori létezésére egyébként 
a centenárium kapcsán is felfigyeltek: „Nagybányán puskapormalom, bányaüzem és 
vasöntöde mellett fióklőszerüzemet is állítottak fel, mely elsősorban Bem erdélyi sere
gének ellátására szolgált, azonban a gyutacsot ide is Nagyváradról vitték."125 Nagybányát 
lőszerügyben a közeli Máramarossziget városa is megkereste, 200 font lőport és 562 font 
golyóvá öntendő ólmot kért.126 A nagybányai bányakerülethez tartozó Kabolapolyánán 
február közepén napi 100 gránátot (kartácslövedéket) készítettek, de kivette részét a 
gyártásból Sztrimbuly is.127 A hadianyag-ellátásban Felsőbánya is részt vett: „Bem 
Nagybányán és Felsőbányán intézkedett, hogy hadviseléshez szükséges kellék és eszköz 
rendelkezésére álljon s a bányászaton kívül a lőporgyártás, a kohók s vaspőrölyök mű
ködése biztosítva legyen [...]"12s 

Szóljunk azokról a szakmunkásokról is, akik a golyóöntő műhelyben áldozatos mun
kájukkal tűntek ki. Elég legyen Marosán Péter nemzetőri oktató, valamint Horváth Imre 
és Horváth Mihály nevét említeni. Hogy fogalmunk legyen a termelés mennyiségéről és 
a dolgozók munkateljesítményéről, megemlítendő, hogy a két Horváth 10 nap alatt 1443 
golyót és 1500 üres patront állított elő, aminek fejében 4 ezüst forintot fizettek nekik. Ők 
állandóan golyóöntéssel és patronkészítéssel foglalkoztak, és ezért állandó juttatásban 
részesültek.129 

A nagybányai bányakerület lehetőségeihez mérten az ágyúgyártásba is bekapcsoló
dott. A nagyváradi gyár nem az egyetlen volt, ahol ágyút öntöttek és szereltek fel, lehe
tőségeihez mérten a nagybányai bányakerület is részt vállalt munkából. így a Kabola
polyánán és Sztrimbulyon (Horgaspataka) lévő vasgyárakban néhány rézágyút öntöttek. 
Az ágyúcsövek fúrását azonban nem tudták egyedül megoldani, azért a csöveket a mun
kácsi uradalom frigyesfalvi vasgyárába kellett szállítani. Az ágyúgyártás ezért nem is tu
dott nagyobb méretekben kibontakozni. Annál inkább sikeresnek bizonyult Gábor Áron 
kezdi vásárhely i ágyúgyára.130 
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Stratégiai helyzete és bányaépületeinek hálózata tette, hogy Nagybányán jelentős 
mennyiségű lőszert, hadianyagot halmoztak fel. Először Katona Miklós nemzetőr-tábo
rának elvonulása után olvashatunk erről. A nagybányai bányatisztség azzal fordult a vá
roshoz, hogy a Katona hadának távoztával elhagyott lőszeranyagokat, melyeket az érc-
kémde épületében hordtak össze, mielőbb szállíttassa el, mert azok robbanásveszélyesek 
a környező épületekre. Az olvasztóban pedig kezelési gondokat okoz a lerakott lőszerek 
tömege.131 

A kisipar haditermelése 

A két jelentős bányavárosban, Nagybányán és Felsőbányán erős kisipar összponto
sult, mely a kezdetektől kivette részét a szabadságharc anyagi alapjainak biztosításából. 
Amikor a nemzetőrség szervezése kapcsán megtörtént a lőfegyverek összeírása, egyedül 
Nagybányán mintegy 700 lőfegyvert találtak, melyek közül 60 javításra szorult; ez 147 
forint 38 krajcárjába került a városnak. A város azt is magára vállalta, hogy bevonuló 
újoncait lőfegyverrel lássa el, e célból nem csak a rendelkezésére álló puskákat vette 
igénybe, hanem új lőfegyvereket is vásárolt. Mivel a nemzetőrségnek még így sem volt 
elég lőfegyvere, állományának egy része lándzsával, kaszával, baltával szerelkezett fel. 
Maga a város a nemzetőrség részére 310 lándzsát készíttetett.132 

Nagybánya és vidéke számára nagy kiadási többletet jelentett az újoncok felszerelése, 
akiknek a puskán kívül a bakancstól a csákórózsáig minden szükséges ruházatot bizto
sított. Az újoncok indulásuk előtt 2-2 alsónadrágot, l-l nyakravalót, sapkát, bakancsot, 
nadrágot, nadrágszíjat, mellényt, Zrínyi-kabátot, köpenyt, borjút és patrontáskát kaptak. 
Az alsónemüt jórészt a városi lakosság adta össze, míg a felszerelés többi részét a városi 
kereskedőktől vásárolták meg, illetve iparosaikkal készíttették el. Nagybánya az első 
időkben 14 nemzetőri önkéntest és 53 honvédújoncot adott a szabadságharcos seregnek, 
akiknek teljes felszereléséről gondoskodott, a későbbiekben a felszerelés egy részét a 
hadsereg maga állta.133 

A szabadságharc utolsó szakaszában kísérlet történt a hadfelszerelésben hasznosítható 
kisipar jóformán teljes igénybe vételére. 1849. május 17-én a kormány felszólította 
Nagybányát, hogy haladéktalanul írassa össze és 3 nap alatt terjessze fel a városban fel
lelhető csizmadia, suszter, szabó, sapka- és csákókészítő, szíjgyártó és gombkötő meste
rek névsorát, ugyanakkor 2-3 mesterembert küldessen fel Pestre az országos ruhabizott-
mányi raktárba. Egyben felhívta a kormányzat a városi mesterembereket, gyárosokat, 
kereskedőket, iparosokat, hogy a birtokukban lévő és a magyar hadsereg felszereléséhez 
szükséges minden posztót, vásznat, böranyagot, kész bakancsot és huszárcsizmát, sapkát 
és csákót haladéktalanul küldjék fel Pestre, ahol azok árát azonnal kifizetik.134 

A város válaszából megtudhatjuk, hogy Nagybánya területén 30 csizmadiamester és 
31 segéd, 7 susztermester és 13 legény, 29 szabómester és 16 segéd, 7 szíj gyártómester 
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és 6 segéd, 3 nyereggyártó mester és 1 legény, 2 gombkötőmester és 2 segéd volt akko
riban. A kereskedők birtokában összesen 7 770 rőf vászon és 644 rőf különböző színű 
posztó volt fellelhető.135 A városi mesterek nem ellenezték a haditermelésbe való bekap
csolódást, sőt azt hangoztatták: „az erdélyi hadseregnek szállítva gyakorlatuk" is van, s 
készítményeik árjegyzékét is megküldték. Nem helyeselték azonban azt az elképzelést, 
hogy a mesterek Pestre utazzanak, és ott dolgozzanak. Álláspontjukat azzal indokolták, 
hogy műhelyük, felszerelésük a városhoz köti őket.136 

Hadikórház 

Nagybányának és vidékének a magyar önvédelmi harcban játszott szerepe nem lenne 
teljes, ha nem nyújtanánk betekintést a sebesült és beteg katonák kezelésének és ellátá
sának kérdésébe. Nagybánya esetében ez annál is hangsúlyosabban vetődött fel, mert 
polgármestere, Fésűs Menyhért, polgári foglalkozására nézve orvos, medicináé doctor 
volt. Szerepe azért fontos, mert az ő kezdeményezésére létesült polgári kórház a város
ban. A nagyszámú nemzetőrség jelenléte viszont szükségessé tette, hogy Katona Miklós 
őrnagy javaslatára katonakórházat is alapítsanak. Katona 1848. október 27-én azzal a ké
réssel fordult a város lakosságához, hogy katonakórház számára „kellő épületet megren
delni s azt kellő eszközökkel felszerelni minél előbb siessen", mert pár nap múlva nagy
számú katonaság fog a városban összegyűlni. A kórház vezetésére egy Hérics nevű 
kamarai orvost kértek fel.137 

A városban gyűjtés indult meg a katonai kórház felszerelésének kiegészítésére. Ágy
neműt, fehérneműt, lepedőket stb. sikerült összegyűjteni a lakosságtól. Ahogy a kortárs 
tudósítás mondja: „számos fehér ruhát varrtak, állítottak ki az újoncok számára. A kór
ház számára szalmazsákokat, lepedőket, párnákat készítettek s az eddig már beadott 
nagymennyiségű tépésen kívül naponként szorgalmasan készítettek kötszert és egyéb 
szükségeseket."138 

Az orvosokat és kezelőszemélyzetet a hadügyminisztérium és a vidéki katonai ható
ságok segítségével gyűjtötték össze. A kórházparancsnok Kovátsi Mihály orvos lett és 
valószínű, hogy a szatmár-vidéki hadsereg főparancsnoka által átengedésre kért sebészek 
közül Siebert Károly nagybányai sebészt (chirurgust) a nagybányai katonakórháznál al
kalmazták.139 Tudjuk, hogy novembertől kezdve havi 8 forintot fizettek Horváth Mihály-
né főápolónőnek a katonai kórházban lévő sebesült katonák gondviseléséért. Mellette 
még több városi ápolónő dolgozott a kórházban, ahol november közepe tájt már 92 bete
get és sebesültet kezeltek, s „a halálozás még ilyen mostoha időjárás ellenére sem nagy," 
jegyezte meg a tudósító.140 A nagybányai katonakórházban a kővár-vidéki mozgalom 
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megtörésére összegyűlt sereg megsebesült, vagy megbetegedett nemzetőreit gyógyítot
ták, de ott feküdtek a foglyul ejtett, orvosi ellátásra szoruló román felkelők és a rabok is. 

A dési csatavesztés után a kórház újból megtelt sebesültekkel és betegekkel, akiket 
szekereken, taligákon hoztak a városba. Mikor Katona kutyafuttában kivonult a város
ból, a kórházat is kiüríttette, felszerelését Szatmárra szállíttatta. Akkor történt az a csúfos 
eset, hogy a menekülésszerű visszavonuláskor a kórházaknak adományozott ruhane
műkből sok minden eltűnt Katona lelkiismeretlen sáfárai kezén.141 A kiürítéssel a katonai 
kórház megszűnt. 

Újjászervezésére Bem tábornok Nagybányára érkezésekor került sor. A felső-erdélyi 
hadsereg nevében Bánffy alezredes fogott hozzá a katonai kórház visszaállításához. De
cember 15-én Bánffy az ügyben levéllel kereste fel Nagybánya polgármesterét, melyhez 
Bemnek Erdély lakosaihoz intézett kiáltványát is csatolta. Bejelentette a nagybányai 
kórház újbóli felállítását és berendezését. „Ennek szükségei között a sebesültek számára 
tépés és rongy fog kívántatni. Felszólíttatik tehát polgármester úr a nagybányai nőnemet 
újbóli adakozásra megkérni, mert az eddigi adakozás útján gyűjtött ilyen szerek a dézsi 
szerencsétlen táborozásban elkárosultak. - Végtére kéretik polgármester úr az adakozó 
nemes nők névjegyzékét az újságbani közhírré tétel végett nekem megküldeni" - írta.142 

A felszerelés és átalakítás fedezésére a város a házipénztárból 104 forint 26 krajcárt elő
legezett. Ugyanez a hatóság utalt ki a kórház szükségleteire közel 10 öl fát.143 

A kórház tehát ismét állott. Vezetése Korbuly Bogdán katonai kórházi igazgató-főor
vosra várt, katonai parancsnoki tisztét főhadnagyi rangban Kovátsi Mihály orvos töltötte 
be. A főápolónő munkakörét a már említett Horváth Mihályné látta el. 

1849 májusában özv. Meszlényi Zsuzsanna felhívással fordult a város nőlakosaihoz, 
hogy megfelelő erkölcsi bizonyítvánnyal jelentkezzenek a katonai kórházakba ápolónő
nek. Korbuly Bogdán igazgató-főorvos is megkereste a városi tanácsot azzal a kéréssel, 
hogy forduljon a város lakosságához és szólítsa fel jelentkezésre mindazokat, akik a 
helybeli kórházban főzőnői vagy ápolónői szolgálatba kívánnak lépni élelmezés és havi 
5 forint fizetés ellenében. A kórház az un. Residentia épületében működött, melyet a ró
mai katolikus egyház előbbi rendeltetésének, iskolának szeretett volna használni.144 

Magának a katonai kórháznak a működéséről részleteiben a katonai parancsnokság 
iratai tudnának beszélni. A városi levéltár annyiban tudósít erről, amennyire a városnak a 
kórházhoz köze volt. Működésére-méreteire valamelyes fényt vet, hogy 1848. november 
10. és 1849. február 24. között a kórház fűtésére és a főzésre 35 öl fát használtak el, 134 
forint 4 krajcár értékben, amihez hozzájött még 46 forint 40 krajcár fuvardíj.145 

141 Alföldi Hírlap, 1849.4. sz. 
142 NbLvtlr 3834/1848. sz. 
143 Uo. 
144 Uo. 497/1849. sz. 
145 Uo. 
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Nagybánya eleste 

Ami 1849 nyarán történt, már a szabadságharc bukásának időszakára esik. Ismeretes, 
hogy Kossuth elkeseredett kísérletet tett, hogy az orosz csapatok invázióját általános 
népfelkeléssel állítsa meg. Nagybánya 1849. július 20-i tanácsüléséről Varga Pál mino
rita következő sorai beszélnek: „A mai tanácsülésben meghatároztatott a népfölkelés, 
minden 60 éven alóli valami fegyvert fogjon és mikor a harangokat félre verni fogják, a 
muszka ellen induljon. A papok fogják vezetni." A következő napon ismét lépések tör
téntek a népfölkelés megindítására.146 Az orosz és osztrák hadsereg hatalmas fölénye, a 
magyar hadsereg sorozatos veresége általános lehangoltsághoz, reményvesztéshez veze
tett és a nép ellenállását Európa két legerősebb szárazföldi hadseregével szemben telje
sen lehetetlenné tette. 

Nagybánya is tehetetlenül állott az események előtt. „Ezen augusztusi hónap 24-én 
d. u. 2-3 óra tájban Kazinczy Lajosnak főgenerálisnak 10 vagy 12 ezerből álló tábora 
ment keresztül kedves városunkon nagy pompával és muzsikával Erdély felé a muszkák 
ellen. Zsibó mellett hadi lábra tette magát, de széjjel kergette a muszka s egyik része ma 
egész nap szalad városunkon keresztül hazafelé. Irtózatos volt nézni azt a zavart és 
nyomorúságot, a kofák a piacról eltávoztak, a kereskedők a boltokat, az ital árulók há
zaikat bezárták, félvén a rablástól [...] Kazinczy megadta magát a muszkáknak" - írta a 
szemtanú.147 

A város szinte ünneplésbe torkoló megalkuvással fogadta a tegnapi ellenséget. „Ma, 
azaz 24 augusztusban este 8 órától kezdve majd virradatig igen pompás kivilágítás volt, 
mert várták a muszkák bejövetelét" - írta Varga. Tőle származik az orosz bevonulás 
megörökítése is: „Augusztus 27. Ma, hétfőn d. u. épen hat óra előtt bejött a városunkba 
valami 3 vagy 4 száz lovas katona a muszka vagy inkább a németek részéről, mert Ka
zinczy Lajos, a magyarok generálisa 12 ezerből álló táborával megadta magát a musz
káknak. 8 óra tájban, setétben, jöttek a gyalog katonák szép muzsikaszóval."148 

A városi iratokból kiderül, hogy Fésűs polgármester Urban alezredest, a bevonulók pa
rancsnokát a minorita konventbe vezette. Előzőleg Urban levélben fordult a városhoz, 
hogy a lázadástól álljanak el és I. Ferenc József ausztriai császár hű alattvalói legyenek, és 
rendeleteit teljesítsék. Tűzzék ki ismét a sárga-fekete zászlót és tüntessék el a forradalom 
jeleit: a tollakat, kalapokat, a háromszínű zászlókat, szalagokat és a forradalmi hadsereg 
ruháit ne viseljék. A fegyverek beszolgáltatását sürgősen, reggel hajtsák végre, fegyverei
ket csak a bányászati tisztség emberei őrizhetik meg. Urban továbbá felszólította a városia
kat, hogy a lengyel menekülteket adják ki, fegyvereiket, hadiszereiket szolgáltassák be, 
mert különben két óra rablást engedélyez a városban. A következőkben az osztrák pa
rancsnok kötelezte a várost, hogy a bevonuló katonaságot kenyérrel és más szükségesekkel 
lássa el, az osztrák katonáknak napi egy meszely bort, az oroszoknak fél meszely pálinkát 
szolgáltasson ki naponta. Végül Urban arra kötelezte a várost, hogy 24 óra leforgása alatt 
300 pár csizmát vagy topánt adjon csapatainak, a szükséges előfogatokat pedig állítsa ki. 

Nagybánya és vidéke, 1888. 14. sz. 
47 Uo. 
48 Uo. 
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Urban fenti levelére a városi tanács letette a hűségesküt I. Ferenc Józsefre, a város
házára kitűzték a sárga-fekete zászlót, a fegyvereket beszolgáltatták, megszüntették a há
rom szín (a magyar szimbólumok: a zászló, a kokárda) viselését. A város elvállalta a 
katonaság ellátását, a 300 pár csizmát kiszolgáltatta.149 

A városvezetés akarva-nem akarva belenyugodott a változhatatlanba. Csausz István, a 
volt városi főbíró, Fésűs Menyhért polgármester, Schmoczer István római katolikus plé
bános, Fázsi János görög katolikus lelkész, a minorita gvárdián és Rekk Ábel „népszó
nok" „szépen mentek a város házától a pénzverő házba, hol Urban szállva volt, ennek 
tiszteletére, ki is szépen fogadta őket és barátságosan beszélt velük.150 

Felsőbánya néhány nappal hamarabb került az ellenség kezére, oda augusztus 20-án, 
Szent István napján vonult be Urban ezredes serege.151 

A bányavárosok lakosságának hazafias része később is a szabadságharc eszményeinek 
hordozója maradt. A városi polgárok számos magyar és lengyel menekültet rejtegettek, 
akik vincellérnek álcázva a szőlőkben találtak menedéket.152 Felsőbánya lakossága később 
egyöntetű lelkesedéssel ünnepelte Kossuth születésének 100 éves évfordulóját.153 

A fentebb említett hadieseményekkel Nagybányán és vidékén véget ért a magyar for
radalmi kormányzat, megszűnt az önvédelmi harcban való részvétel, és miként az egész 
országban, beköszöntött az önkényuralom időszaka. 

Elek Csetri 

NAGYBÁNYA AND ITS ENVIRONS IN THE 1848-1849 
HUNGARIAN WAR OF INDEPENDENCE 

Summary 

Nagybánya and its environs assumed national importance after the Hungarian revolution's self-
defence had begun. In the spring of 1848, the recruitment to the National Guard in Nagybánya and 
Felsőbánya started, and its initial strength of 468 soon rose to 910. Apart from this, the region took 
an active part of enlistment, as well. 

In the autumn of 1848, the mining district armed forces, supplemented with National Guard 
units from Szabolcs, Szatmár and Ung Counties, took a prominent part in isolating the rebellion of 
the Romanians in the Kővár region, urged by the Court in Vienna. The armed uprising broke out 
because of the Hungarian recruiting and the Imperial forces led by Lieutenant Colonel Karl Urban 
supported it openly. The Hungarian army of about 14.000, under the command of Major Miklós 
Katona, former 2 Lieutenant of the Imperial-Royal Cavalry, made an attempt at mopping up the 
movement and defending the mining district, but was defeated in the battle of Dés on 25 Novem-

'** NbLvtJk 825/1849. sz. 
Nagybánya és vidéke, 1888. 14. sz. 

151 Szmik: i. m. 132.0. 
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ber. The surrender of Nagybánya was prevented by the winter campaign of General Bern, who marched 
in the town on 13 December. Thereupon, Nagybánya was held by the Hungarians until August 1849, 
and became the starting point of the campaigns of Bern's North-Transylvanian Army. 

The strategic importance of Nagybánya and its environs was increased by its significant role in 
the provisioning of the army, as the centre of a corn-growing region. Its precious metals' exploit
ation and highly developed industry based on the local mine-works also contributed to raising the 
money and the arms and ammunition supplies of the Hungarian war of independence. 

Elek Csetri 

NAGYBÁNYA ET SES ENVIRONS DANS LA GUERRE D'INDÉPENDANCE DE 1848-1849 

Résumé 

Nagybánya et ses environs ont acquis une importance d'ordre national après le commencement 
des combats d'autodéfense de la révolution hongroise. Au printemps 1848, à Nagybánya et à 
Felsőbánya, il a débuté le recrutement pour la garde nationale dont l'effectif est rapidement monté 
de 468 personnes à 910. Cette région a également fourni des recrues à l'armée. 

La force armée de la région minière, complétée par les unités de la garde nationale des 
départements de Szabolcs, de Szatmár et d'Ung, a joué un rôle clé, en automne 1848, dans 
l'isolement du soulèvement des Roumains, attisé par la Cour viennoise dans la région des forts en 
pierre. L'insurrection armée éclatée en raison du recrutement des Hongrois était ouvertement 
appuyée par l'armée impériale sous la houlette du lieutenant colonel Karl Urban. La troupe 
hongroise de 14 mille soldats - dirigée par le commandant Miklós Katona, ancien lieutenant de 
hussard royal-impérial - a tenté d'éradiquer le mouvement et de défendre la région minière, mais 
elle a subi une défaite dans la bataille du 25 novembre près de Dés. La chute de Nagybánya a été 
empêchée par la campagne d'hiver de Bern qui est arrivé dans la ville le 13 décembre. Par la suite, 
jusqu'en août 1849, la ville est restée dans les mains des Hongrois devenant le point de départ pour 
. les opérations militaires de l'armée de Bem dans le Nord de la Transylvanie. 

L'importance stratégique de Nagybánya et de ses environs résidait aussi dans le fait qu'il 
s'agissait d'une région productrice de blés jouant un rôle considérable dans le ravitaillement 
alimentaire de l'armée, mais aussi dans sa production de métaux précieux et son industrie 
développée liée aux mines de la région contribuant à la constitution des fonds nécessaires pour la 
guerre d'indépendance hongroise et au ravitaillement en armes et en munitions. 

Elek Csetri 

NAGYBÁNYA (FRAUENBACH) UND SEINE UMGEBUNG 
IM FREIHEITSKAMPF VON 1848-49 

Resümee 

Nagybánya und seine Umgebung gewannen nach Beginn der Selbstverteidigungskämpfe der 
ungarischen Revolution eine landesweite Bedeutung. Im Frühjahr 1848 begann man in Nagybánya 
(Frauenbach) und Felsőbánya (Mittelstadt) mit der Rekrutierung der Nationalgarde, deren Stärke 
von den 468 Mann zu Beginn in Kürze auf 910 Mann anstieg. Außerdem hatte diese Gegend auch 
Anteil an der Rekrutenstellung. 

Die Wehrkraft des Bergbaugebietes (Bányavidék) spielte - ergänzt durch die Nationalgarde-
Einheiten der Komitate Szabolcs, Szatmár und Ung - im Herbst 1848 eine Schlüsselrolle in der 
Isolierung der Aufrühre der Rumänen aus der Kővár-Gegend, die vom Wiener Hof angetrieben 
worden waren. Der bewaffnete Aufstand - ausgebrochen wegen der ungarischen Rekrutenstellung 
- wurde vom kaiserlichen Militär, angeführt von Oberstleutnant Karl Urban, offen unterstützt. Das 
ungarische Heer von etwa 14 000 Mann, unter der Führung von Major Miklós Katona, einem 
ehemaligen kaiserlich-königlichen Husaren-Leutnanten, versuchte, die Bewegung aufzulösen, um 
das Bányavidék zu verschonen. Am 25. November jedoch, bei der Schlacht bei Dés (Desch), 
unterlag das ungarische Heer. Den Fall von Nagybánya konnte nur Berns Winterfeldzug ver-
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hindern, der am 13. Dezember in die Stadt einmarschierte. Danach blieb sie ohne Unterbrechung 
bis zum August 1849 in ungarischer Hand, und wurde zum Ausgangspunkt der Operationen der 
Nord-siebenbürgischen Armee Berns. 

Die strategische Bedeutung von Nagybánya und seiner Umgebung wurde dadurch nur erhöht, 
dass es als Zentrum der getreidetragenden Gegend eine wichtige Rolle in der Lebensmittel
versorgung spielte, und mit seinem Edelerz-Abbau und seiner fortgeschrittenen Industrie, die sich 
an die hiesigen Bergwerke anschloss, zur Schaffung der finanziellen Grundlagen, sowie des 
Waffen- und Munitionsnachschubes des ungarischen Freiheitskampfes beitrug. 

Элек Четри 

ГОРОД НАДЬБАНЬА (БАЙЯ МАРЕ) И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕМУ РАЙОНЫ 
В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ 1848-1849 ГГ. 

Резюме 

Город Надьбаньа и его окрестности получили выдающиеся государственное значение 
после начала борьбы венгров за защиту своей революции и свободы. Весной 1848 года в 
городе Надьбаньа и Фельшёбаньа приступили к вербовке людей в национальную гвардию, 
численность которой с первоначальных 468 человек быстро увеличилась до 910 человек. 
Кроме того этот регион активно участвовал также и в вербовке новобранцев в националь
ную гвардию. 

Оборонительные силы региона Баньа, дополненные частями национальной гвардии 
комитатов Сабольч, Сатмар и Унг играли ключевую роль осенью 1848 года в изоляции мяте
жа ромэнов района Кёвар, поощрявшегося со стороны Венского двора. Вооруженное вос
стание, вспыхнувшее по причине вербовки рекрутов в венгерские вооруженные силы, 
открыто поддерживала кайзеровская армия, возглавлявшаяся Карлом Урбаном. Венгерское 
войско в составе 14 000 человек под командованием майора Миклош Катона, бывшего 
гусарского лейтенанта кайзеровско-кеоролевской армии, предприняло попытку подавить 
движение, оборонить район Баньа, но сражение при селении Деш 25 ноября 1848 года 
потерпело неудачу. Падение города Надьбаньа было предотвращено только благодаря зимней 
кампании генерала Бема, который 13 декабря ввел свои войска в город. После этого город 
Надьбаньа постоянно вплоть до августа 1849 голда находился в руках венгров и превратился 
в отправной пункт военных операций северо-трансильванской армии генерала Бема. 

Стратегическое значение города Надьбаньа и его региона возрастало еще и потому, что 
город, будучи центром плодородного сельскохозяйственного района, играл большую роль в 
продовольственном снабжении армии и благодаря своей развитой промышленности, под
ключавшейся к местному горно-промышленному производству, содействовал созданию 
финансово-продовольственной базы, а также пополнению вооружения и боеприпасов вен
герской армии. 
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ZAKAR PÉTER 

KOSSUTH LAJOS ÉS A MAGYARORSZÁGI TÁBORI 
LELKIPÁSZTORKODÁS 1848-49-BEN 

1848 nyarán a Batthyány kormány kísérletet tett egy Bécstől független, önálló, ma
gyarországi tábori püspökség megszervezésére. A Batthyány-kormány célja a Habsburg 
Birodalmon belüli maximális függetlenség, végső soron a perszonálunió elérése volt. E 
törekvéseknek nyújtott keretet az 1848. évi 3. törvénycikk, amely kimondta az önálló 
pénz-, illetve hadügyminisztérium felállítását. Erre a törvényre hivatkozva a magyaror
szági liberális politikusok az adott keretek között igyekeztek megerősíteni Magyarország 
önállását és szétválasztani az Ausztriával még közös igazgatás alá tartozó ügyeket. Ka
tonai vonatkozásban ezek egyike éppen a tábori lelkipásztorkodás volt.1 

A Pestre 1848. május 23-án megérkezett hadügyminiszter, Mészáros Lázár is ebben a 
szellemben tevékenykedett. Hivatalának átvételét követően igyekezett engedelmességre 
szorítani a magyarországi föhadparancsnokságokat, és arra törekedett, hogy hadügyi té
ren csökkentse az osztrák kormány befolyását a Magyarországon található birodalmi ka
tonai intézményekben. Ezzel együtt - a Magyarországon állomásozó sorkatonaság köré
ben, a királyi rendeleteknek megfelelően - az osztrák adminisztrációtól függetlenül in
tézkedett. A bécsi kormány viszont igyekezett fenntartani a birodalom egységes hadügyi 
kormányzatát, ami Mészáros magyar, és Latour osztrák hadügyminiszter között már 
1848 júniusában konfliktusokhoz vezetett. Utóbbi 1848. június 20-án erőteljesen tiltako
zott Mészáros eljárása ellen. A magyarországi önállósodási törekvések sorába tartozik az 
az utasítás is, amellyel a hadügyminisztérium 1848. június 21-én utasította Czigler Ignác 
magyarországi, horvátországi, szlavóniai, és bánsági tábori főpapot, hogy készítsen ter
vezetet a tábori papság ügyeinek a bécsi hatóságoktól független intézésére.2 

A bécsi székhelyű tábori püspökség (pontosabban: Apostoli Tábori Helynökség) ki
vételt képezett a rendes, egyházmegyei kormányzat alól, mivel a katonaság gyakran 
változtatta állomáshelyét, s ezzel együtt átlépte az egyházmegyék határait, továbbá a le
génység körében végzett lelkipásztori munka komoly nyelvi és fizikai felkészültséget is 
igényelt. A hadlelkészi hierarchia élén a tábori püspök (vicarius apostolicus castrensis -
tulajdonképpen: „apostoli tábori helynök) állt, akinek a munkáját egy tábori szentszék 
irányította. A birodalom területét ezen túlmenően katonai-egyházi kerületekre, ún. főlel-
készségekre (Feldsuperiorat) osztották fel, 1848-ban Magyarország (beleértve a Bánsá
got is) Horvátországgal és Szlavóniával egy szuperiorátust alkotott. A főlelkészségek 
élén tábori főlelkészek álltak, akik az ezredeknél, illetve a katonai intézetekben szolgá
latot teljesítő tábori lelkészek közvetlen elöljárói voltak.3 

Urbán Aladár. Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 302-303. o. 
2 

Urban Aladár: Mészáros Lázár a Batthyány-kormányban. In: Mészáros Lázár emlékezete. (Szerk.: Kőhe
gyi Mihály és Merk Zsuzsa) Baja, 1993. 23-33. o.; Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-
1867. I. Abteilung. Die Ministerien des Revolutionsjahres 1848. 20. März 1848 - 21. November 1848. (S. a. r.: 
Kletečka, Thomas) Bécs, 1996. 479. o. 

Gröger, Roman-Hans - Harn, Claudia - Sammer, Alfred: Zwischen Himmel und Erde. Militärseelsorge 
in Österreich. Mit einem Beitrag von Julius Hanak. Graz - Wien - Köln, 2001. 29-32. o. 
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Czigler Ignác 1848. július 2-án kelt előterjesztése hűen tükrözi a Batthyány-kormány 
politikai nézeteit. A minisztérium rendelete ugyanis előírta, hogy „miután az utóbbi or
szággyűlésen alkotott törvények az ország minden hadügyeit a felelős hadi minisztérium 
kormányzata alá helyezvén, az országbéli minden katonai hatóságoknak a bécsi hadi 
minisztériom és haditanács tőle függése megszakadt, és ennek folytában szükségessé 
válik, hogy az egyházi és tábori papság ügyei" bécsi hatóságoktól független intézése ér
dekében a tábori főpap előterjesztést készítsen. 

Czigler ezt követően ismertette a tábori püspökség szerkezetét, majd leszögezte, hogy 
tábori püspöki hivatalhoz magyarországi tábori főpap soha nem juthatott „mert az állít
tatott akadályul, hogy a magyar nem jártas az ausztriai egyházi törvényben." Ezt az ér
vet, amely az előterjesztés írójának, Cziglernek a karrierjét mindeddig akadályozta, most 
hirtelen korábbi elöljárói ellen fordította: „...most Magyarországban talán szintén azt le
hetne mondani, hogy a bécsi tábori püspök nem jártas a magyarországi egyházbéli tör
vényekben." 

Czigler előterjesztését azzal zárta, hogy tábori püspököt az uralkodó nevezhet ki, a 
szükséges egyházi felhatalmazásokat - VI. Pius pápa 1778. október 12-én kelt, másolat
ban mellékelt brevéje szerint - pedig Rómától kell kérni. Mellékelte a bécsi tábori püs
pöknek és hivatalának a fizetését, amely összesen 7 960 forintra rúgott. Indítványozta azt 
is, hogy véleményét terjesszék a Vallás- és Közoktatási Minisztérium elé.4 

Mészáros Lázár az előterjesztést nem továbbította a Vallás- és Közoktatási Miniszté
riumnak, hanem a javaslatot - kibővítve Czigler tábori püspökké való kinevezésével -
tovább küldte a nádornak. Mészáros azzal érvelt, hogy „Magyarország jelen állása, a 
magyar királyi trón és az ország tekintélye, de különösen a jelen körülmények okvetlen 
megkívánják, hogy a magyar hadsereg lelkészei is egy saját magyar püspök alatt állja
nak." Ezért kérte, hogy a nádor „32 évi kitűntetett szolgálatai és egyéb érdemei tekinte
tében" nevezze ki Czigler Ignácot az összes magyar hadsereg tábori püspökévé vagy, ha 
erre nem lenne felhatalmazva, eszközölje ki a kinevezést a királynál.5 

István nádor szintén támogatta a felterjesztésben foglaltakat és a püspökség felállítá
sának a tervét célszerűnek látva, pártolása mellett az uralkodó elé terjesztette.6 A király 
személye körüli miniszter, Esterházy Pál herceg azonban, a miniszteri felelősség elvére 
hivatkozva, szerette volna megismerni a tervezettel kapcsolatban a vallás- és közoktatás
ügyi, illetve a pénzügyminiszter véleményét is. Eötvös Józseftől a püspökség felállításá
nak szükségességéről, illetve a terv megvalósításának egyházjogi hátteréről, Kossuth 
Lajostól pedig aziránt érdeklődött, hogy vállalja-e a felmerülő költségeket. A nádor eb-

Czigler Ignác - A magas Magyarországi Királyi Hadiminisztériumnak. Magyar Országos Levéltár 
(MOL) Regnicolaris levéltár. István főherceg-nádor levéltára, miniszteri iratsorozat (N 31.) 26. cs. 1848:2253. 
A püspökség megszervezésére tett kísérletről 1. továbbá: Urbán Aladár. Az 1848-as magyar hadügyminisztéri
um megszervezése 1848. április-december) Hadtörténelmi Közlemények, 1976/1. 62-63. o.; F. Kiss Erzsébet. 
Az 1848^9-es magyar minisztériumok. Budapest, 1987. 313, 348-350. o.; Zakar Péter. Kossuth Lajos és az 
önálló magyar tábori püspökség felállításának terve 1848-ban. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordu
lója. Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén (1994. március 28.) 
(Szerk.: Jancsák Csaba, Nagy Tamás, Zakar Péter) Szeged, 1995. (A továbbiakban: Zakar 1995.) 37-40. o. 

5 Mészáros Lázár- István nádornak. Buda, 1848. július 6. MOLN 31. 24. cs. 1848:1956. 
6 István nádor-V. Ferdinándnak. Buda, 1848. július 12. MOLN 31. 24. cs. 1848:1728. 
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ben a helyzetben nem tehetett mást, mint hogy a kérdéseket továbbította az illetékes mi
nisztereknek, így került kapcsolatba Kossuth a felállítandó tábori püspökség ügyével.7 

Kossuth 1848. augusztus 1-én kelt levelében maga is támogatásáról biztosította a ter
vet, de a költségvetés szorult helyzetére hivatkozva a püspökség felállításához szükséges 
költségvetési terv ellenjegyzését a későbbiekre halasztotta. Levelének érdemi része a kö
vetkezőképpen hangzott: „Amint egyrészről én is őszinte hódolattal osztom Fenségednek 
azon hazafiúi magas nézeteit, miképp hazánk jelen állása a királyi trón, és ország tekin
télye, különösen pedig a mostani körülmények okvetlenül megkívánják, azt, hogy hadse
regünk lelkészei egy saját magyar tábori püspök alatt álljanak, úgy viszont más részről 
nem lehet eltitkolnom Fenséged előtt kincstárunk jelen állapotát, melynek erőtlensége 
nemhogy újabb rovatot engedne nyitni kiadásainkban, de sőt az eddig rendszeresítetteket 
is alig képes fedezhetni."8 

Kossuth megalapozottan hivatkozott a költségvetés rendkívül válságos helyzetére. 
Közismert, hogy szinte üres államkincstárt vett át, s a magyar kormányzat pénzügyi 
helyzete a legszigorúbb takarékossági intézkedések életbe léptetését követelte meg. A 
pénzügyminiszter 1848. május 17-én arra hívta fel Batthyány Lajos gróf, miniszterelnök 
figyelmét, hogy „jelen körülményeink között csak 50-60 ezer pfnak havonkénti meggaz-
dálkodása is nagyon kívánatos."9 A pénzügyminiszter 1848 második félévére benyújtott 
költségvetési tervezetében maga is 16 millió forint költségvetési hiánnyal számolt. To
vább fokozta a pénzügyi nehézségeket az adótörvény hiánya. Az Osztrák Nemzeti Bank
kal folytatott egyenlőtlen küzdelem éppen augusztus elején lépett döntő szakaszába. 
1848. augusztus 5-én jelentették be az első hazai bankjegyek forgalomba állítását. Ugyan
akkor lépéseket kellett tenni az ország nemesfémkészletének külföldre szivárgása ellen. 
Kossuth tehát megalapozottan hivatkozott a kincstár szorult helyzetére egy olyan törté
nelmi pillanatban, amikor az uralkodó hozzájárulását egy önálló tábori püspökség felál
lításához még nem lehetett kizárni.10 

Eötvös József a nádornak írt válaszlevelében szintén támogatta az önálló, magyaror
szági tábori püspökség felállításának gondolatát. Azzal érvelt, hogy az 1848. évi III. tör
vénycikk szerint a király a végrehajtó hatalmat a hadügy területén is kizárólag a magyar
országi minisztérium útján gyakorolhatja. Az 1848:111. te. 6. § értelmében az összes ma
gyar hadsereg „a magyar hadügyminiszter által fog jövőre kormányoztatni, úgy a tábor 
egyházi dolgainak vezetésére is egy elkülönített, és a bécsitől független hivatalnokot kell 
életbe léptetni, ki a magyar hadügymisztérium közvetlen kormánya alatt álljon."" Mivel 
az osztrák tábori püspök az osztrák hadügyminisztériumtól függ, így a magyarországi tá
bori főpap nem lehet alárendelve egy olyan személynek, aki az osztrák hadügyminiszté-

7 Esterházy Pál - István nádornak. Buda, 1848. július 17. MOL N 31. 24. es. 1848:1956.; István nádor -
Eötvös Józsefnek, illetve Kossuth Lajosnak. Buda, 1848. július 25. MOL N 31. 24. es. 1848:1956.; Hajdú Já
nos: Eötvös József báró első minisztersége (1848). Budapest, 1933. (A továbbiakban: Hajdú 1933.) 79. o. 

fi 

Kossuth Lajos - István nádornak. Budapest, 1848. augusztus 1. Az iratot a fogalmazvány alapján közli 
Kossuth Lajos Összes Munkái (KLÖM) XII. k. (S. a. r.: Sinkovics István) Budapest, 1957. 652. o. Az irat ere
deti tisztázata: MOL N 31. 25. es. 1848:2116. 

9 KLÖM XII. 146.0. 
Sinkovics István: Kossuth, az önálló pénzügyek megteremtője. In: Emlékkönyv Kossuth Lajos születé

sének 150. évfordulójára. Budapest, 1952. 87-173. o. 
11 Eötvös József- István nádornak. Budapest, 1848. augusztus 11. MOLN 31. 26. cs. 1848:2253. 
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rium befolyása alatt áll. A függetlenítés melletti további érvek közé sorolta a két ország
ban érvényben lévő eltérő polgári törvénykönyvet, az eltérő hivatalos nyelvet, továbbá a 
magyar püspökökkel megvalósítandó könnyebb kapcsolattartást is.12 

Kossuth számára minisztertársa érvelésének politikai része aligha jelentett újdonsá
got, hiszen - mint láttuk - a Batthyány-kormányon belül ebben a kérdésben egyetértés 
volt. Annál érdekesebb lehetett Kossuth számára Eötvös József pénzügyi javaslata. A 
kultuszminiszter ugyanis támogatta Czigler Ignác tábori püspökké történő kinevezését, 
oly módon, hogy a felállítandó püspökség évi 7 960 pengőforintnyi összeggel rendelkez
ne. Ebből 6 000 pengőforintot kapna a tábori püspök, 1960 pengőforint pedig a püspök
ség alkalmazottainak lenne a fizetése. Hozzáfűzte azt is, hogy Czigler Ignác kinevezése 
esetén a tervezett 7 960 pengőforintba annak tábori főpapi illetményét, illetve a lekéri 
apátság jövedelmeit is be kellene számítani. 13 

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium költségvetési javaslatát 1848 szeptemberének 
elején már Kossuth is elfogadhatónak tartotta. Kossuth titkára, Stuller Ferenc, arról tudó
sította 1848. szeptember 7-én kelt levelében István nádor titkárát, hogy a pénzügyminiszter 
osztja Eötvös József azon elvét, „hogy miután az 1848:111. te. 6 §-a szerint minden honvé
delmi tárgyakban, ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag [kiemelés az eredeti
ben - Z. P.] csak a magyar minisztérium által fogja gyakorolni, a magyar tábori főpap sem 
maradhat többé azon kivételes állásban, hogy a bécsi hadügyminiszter, vagy az ennek ren
deleteitől függő bécsi tábori püspökség rendelvényei által kormányoztassék." 

Osztozik azon nézetben is, hogy „a lekéri apátság jövedelmei legyenek ezen püspök
ség ellátási költségeinek egy részben levő pótlására fordítandók úgy, hogy amint a szá
mításban áll, ezen apátságnak 4 000 pftnyi jövedelméhez, a status részéről még 3 960 
ftnyi pótlék adassék; melyből aztán, összevéve, a tábori püspökség és hivatalos személy
zete lenne ellátandó."14 

Kossuth tehát 1848 szeptemberének elején már nem látta anyagi akadályát egy önálló 
magyarországi tábori püspökség felállításának. Pénzügyi politikájához 1848. augusztus 
24-én megkapta a szükséges országgyűlési támogatást. Noha a költségvetési vitát elna
polták, szeptember 6-án rendeletben tette közzé az új, öt forintos pénzjegyek kibocsátá
sát. Politikailag viszont már aligha volt már a tábori püspökség felállítása elképzelhető. 
Kossuth ekkor már ismerte az osztrák kormány emlékiratát, amely nem csak az ő pénz
ügyi politikáját bírálta, hanem Magyarország hadügyi önállóságát is kétségbe vonta. 
Mindehhez járult még az is, hogy az uralkodó szeptember 4-én Josip Jellačič bárót visz-
szahelyezte báni méltóságába. Mindezek figyelembe vételével Kossuth szeptember ele
jén aligha számíthatott az uralkodó közreműködésére egy önálló, magyar tábori püspök
ség felállításában. Ennek ellenére tény, hogy Kossuth megváltoztatta véleményét a tábori 
püspökség felállításának szükségességével kapcsolatban.15 

Kossuthnak a magyarországi lelkészekkel, így a tábori lelkészekkel szembeni elvárá
sait alapvetően a felvilágosodás és a késői jozefinizmus politikai gyakorlata határozta 

Hajdú 1933. 79. o. 
Eötvös József- István nádornak. Budapest, 1848. augusztus 11. MOL N 31. 26. es. 1848:2253. 
Stuller Ferenc - Szalay Istvánnak. Budapest, 1848. szeptember 7. MOL N 31. 26. es. 1848:2253. 
Zakar 1995. 39. o. 
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meg. A XVIII. század végén érvényesülő felvilágosult abszolutizmus a katolikus egyhá
zat erőteljesen az állam irányítása és ellenőrzése alá vonta, miközben a bevett felekeze
teknek ha nem is egyenjogúságot, de mindenképpen szabad vallásgyakorlatot igyekezett 
biztosítani. A felvilágosodás hatásán túlmenően az 1848-as polgári forradalmat megelő
ző időszakban (a reformkorban) a magyar liberális ellenzék - a külföldi tapasztalatokat 
is hasznosítva - célul tűzte ki a felekezetek teljes egyenjogúságának kivívását, s ezzel 
együtt a katolikus államvallás maradványainak felszámolását. Ez a polgári jogegyenlő
ség bevezetéséért folytatott közdelem szükségszerű következménye volt. Kossuth Lajos 
például a cenzúra nem kis bosszúságára maga is lefordította Lamennais „Paroles d'un 
croyant" című munkáját, amelyet az országgyűlési üléseket előszeretettel látogató fiatal 
értelmiségiek is ismertek. 

A magyar liberálisok felvették programjukba a zsidóság egyenjogúsítását is, remélve, 
hogy az ennek hatására meginduló asszimiláció a magyarság létszámát fogja gyarapítani. 
A vallási jogegyenlőségért folytatott politikai küzdelem hátterében a nemzeti egységre 
törekvő liberális erők álltak.16 

Kossuth egyházpolitikai elvei már 1841-ben jól érzékelhetőek, amikor a Pesti Hírlap 
hasábjain arról ír, hogy „állapot, születés, vallás és személyes viszonyok" a politikai jo
gok kiterjesztése során semmi különbségtételre nem jogosíthatnak. Az „uralkodó vallás" 
eszméjének elvetéséhez haláláig hűséges maradt.17 1848-ban még azt is szükségesnek 
látta, hogy „külön törvénycikk alkottassék, melyben ki legyen mondva az elv, hogy jo
gok és kötelességekre nézve a vallás különbséget nem tesz, s a minisztérium megbízas
sák, hogy a kiegyenlítés módjait illetőleg törvényjavaslatot készítsen."18 

A bevett felekezetek számára tökéletes egyenlőséget és viszonosságot biztosító 
1848:XX. törvénycikk vitájában azt hangoztatta, hogy a keresztény közösségek hitelveit az 
állam nem korlátozhatja, de az egyházi szerkezetbe már joga van az államnak beavatkoz
ni.19 Kossuth érvelése alapvetően a felvilágosodás gondolatmenetét követte, amely szerint 
a pap állami alkalmazott. Az állami alkalmazottaknak lojálisnak kell lenniük az államha
talommal szemben, és ezzel együtt az is magától értetődik, hogy az állam beleszólhat e sa
játos „hivatalnoki kar" struktúrájának alakulásába. Voltaire egyik munkájában a papok ál
lamban játszott szerepét a házitanítóknak a polgárok házaiban játszott szerepével állította 
párhuzamba. A papoknak „az a dolguk, hogy tanítsanak, imádkozzanak, példát mutassa
nak; semmiféle hatalmuk nem lehet a ház urai fölött, míg csak be nem bizonyítja valaki, 
hogy az, aki a bért fizeti, engedelmességgel tartozik annak, aki a bért kapja."20 

Hozzátartozik ezen eszmefuttatáshoz, hogy a késői jozefinizmus időszakában már 
nem csak a politikai élet irányítói, hanem a közigazgatás különböző alacsonyabb szint
jein helyet foglaló személyek is meg voltak győződve arról, hogy a pap állami hivatal-

Csorba László: A vallásalap „jogi természete". Az egyházi vagyon problémája a polgári átalakulás korá
nak Magyarországán 1782-1918. Budapest, 1999. 15-46. o. 

Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, 
1977. 67-68. o. 

18 KLÖM XI. 685. o. 
19 KLÖM XI. 725. o.; Török Jenő: A katolikus autonómia-mozgalom 1848-1871. 21-25. o. 
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nok, akinek kötelessége az állam, illetve a társadalom javára tevékenykedni. Másrészt a 
jozefinizmus maga is elősegítette az egyházon belüli reformirányzatok megerősödését.21 

A polgári átalakulás 1848-ban tehát nem járt együtt az uralkodó egyházpolitikai fel
fogás megváltozásával. Amiképpen I. Ferenc azt várta el a papságtól, hogy odaadóan 
támogassák abszolutista rendszerét, azonképpen a magyarországi liberálisok is termé
szetesnek vették 1848-ban, hogy a papság támogatja az új rendszert. Eötvös József báró 
vallás- és közoktatásügyi miniszter maga is több ízben felszólította a papságot az új rend 
védelmére. Ezt a folyamatot Kossuth is érzékelte, hiszen az utolsó rendi országgyűlésen 
nyíltan hangoztatta, hogy megítélése szerint „a kath. vallás szerkezete a szabadsággal 
igen jól összefér," s azt is világossá tette, hogy az egyházon belüli reformok kezdemé
nyezését (pl. a cölibátus eltörlése érdekében) az illetékes egyházi hatóságtól várja.22 Ezek 
után csöppet sem meglepő, hogy 1848. december 20-án, a képviselőházban, a papság 
kötelességeként a nép lelkesítését határozta meg. Mint mondta, azért említette a klérust, 
„mert kezében igen szép hivatás van: vezetni t. i. az embereket az üdvösség felé; de ve
zetni őket e földön a szabadság felé, mert Isten a szabadságnak istene, és ki a népet a 
szabadságra hevíti, az őt az üdvösségre vezeti."23 

Ennek megfelelően Kossuth különösen azokat a tábori lelkészeket vette pártfogása 
alá, akik a lakosság telkesítéséből különösképpen kivették a részüket, illetve akik a 
harctéren is bizonyították elkötelezettségüket a szabadság ügye mellett. így többek kö
zött 1849. február 20-án a hadügyminisztériumhoz intézett utasításában Somossi Ignác 
kormánybiztos javaslatára Balásy Ferenc tiszapüspöki római katolikus segédlelkészt 
ajánlotta tábori papnak a honvédségbe.24 Balásy Ferenc 1848-ban a Heves megyei nem
zetőrség 3. zászlóaljának 6. századában hadnagyként, majd Somossi Ignác kormánybiz
tos felhívására a zászlóalj tábori lelkészeként is szolgált.25 1849. március 31-én Kossuth 
Bem altábornagynak írt levelében Joachimstadt Constantin piarista szerzetest, a 2. (Han
nover) huszárezred tábori lelkészét ajánlotta erdélyi tábori főlelkésznek. Joachimstadt 
Constantin 1838. október 22-e óta szolgált a es. kir. hadseregben. A szabadságharcban 
ezredével együtt a magyarok oldalára állt. Egykori ezredparancsnoka, Pikéthy Ágoston 
tábornok 1849. július 5-én kelt jelentése szerint nevezett lelkész a hadseregnél „11 év óta 
valódi honfías érzéssel működik."26 

A személyi ajánlatokon túlmenően Kossuth érzékenyen reagált, amikor 1849 márciu
sában Fekete Mátyás tiszafüredi római katolikus plébánostól arról értesült, hogy a hely
beli katonai kórházban a betegek halálozásuk esetén „tábori lelkész helyben nem léte 
miatt minden lelki vigasztalás, s a nélkül temettetnek el, hogy neveik a halottak anya
könyvébe beíratnék." Kossuth az eset kapcsán utasította a katonai parancsnokságot, hogy 
„szigorú figyelemmel legyen arra, miszerint a betegek, ha tábori lelkész jelen nincs, 
vallásukhoz képest vagy a r. cath. vagy a protestáns lelkésztől betegségükben lelki vi-

Winter, Eduard: Der Josefinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatolizismus 1740-1848. 
Berlin, 1962.315-335. o. 

22 KLÖM XI. 727. o. 
23 KLÖM XIII. 815-816. o. 
24 KLÖM XIV. 505. o. 
25 MOL H 75. 1849:2743. 
26 MOL H 75. 1849:25333.; KLÖM XIV. 774. o. 
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gasztalást [kapjanak] - haláluk esetében [pedig] azon végtiszteletben részesüljenek, 
mellyel általában embertársainknak a felebaráti szeretetnél - a haza szent ügye mellett 
elhalt bajnokainknak pedig ezen felül honpolgári tartozó hála érzetnél fogva is kötelez
tetünk."27 Egyúttal utasítást adott az anyakönyvek pontos vezetésére is. 

Kossuth megelégedését jelzi, hogy amikor Vidasits Ede, a hadügyminisztérium had-
lelkészi osztályának főnöke 1849. április 13-án kelt előterjesztésében a magyar hadsereg 
tábori lelkészeinek fizetésemelését sürgette, a terv foganatosítását immár kormányzóként 
is támogatta. Vidasits azzal érvelt, hogy a magyar hadsereg tábori lelkészei, „kik hazánk 
szabadsága kivívásának nem csekély tényezőiül szolgálnak," a drágaság „nyomasztó 
súlyát másokkal egyaránt érzik."28 Válaszában Kossuth kifejtette, hogy szívesen hozzájá
rul a tábori papok fizetésének felemeléséhez, a részletek meghatározását pedig a had
ügyminiszterre bízta.29 

Arra is volt példa, hogy egy tábori lelkészt a harctéren tanúsított vitézségéért kitün
tetésre is méltónak tartott. Mednyánszky Cézár báró, a VII. hadtest törzslelkésze 1849. 
február 27-én, a kápolnai csatában, kereszttel a kezében vezette rohamra 16. (Zanini) 
gyalogezred olasz nemzetiségű katonáit a császári-királyi egységek ellen. Kossuth 1849. 
március 23-án keltezett levelében felszólította Görgei Artúr altábornagyot, hogy Med-
nyánszkyt tüntesse ki vitézségéért.30 

Ugyanakkor, Mednyánszky Cézár, Görgei bizalmi embere, 1858-ban, Londonban meg
jelentetett visszaemlékezésében szólt elismerően Kossuth politikai erőfeszítéseiről: 

„Szegeden nyílt lehetőségem arra, hogy Kossuthtal találkozzak. Erről a kivételes em
berről alkotott véleményem időről időre módosult; kezdve a vak imádattól az ellenszen
ven át, a kevésbé elfogult, megalapozottabb lelkesedésig. A forradalom kezdetén kivé
teles tehetségű szónokként ragadott meg - páratlan hanghordozása egyszerűen magával 
sodort. Később, a horvát betörés idején, emberfelettinek vagy még annál is többnek lát
tam őt. Láttam, milyen erőfeszítéseket tett a tél folyamán arra, hogy hadsereget teremt
sen; s ekkor már nemcsak a szónokot, de nagyszerű szervezőt is tiszteltem benne. Görgei 
oldalán állva azonban ekkor még ellenségként tekintettem rá, és minden bajért őt okol
tam. Szegeden viszont beláttam tévedésem, mivel Buda ostroma óta megtapasztaltam, 
hogy Görgei is tévedhet; Kossuth bűvköréből pedig nehéz menekülni, s ezt annál jobban 
éreztem, mivel bizonyos távolságból látható volt az őt körülvevők ártalmas hatása. Most, 
hogy naponta láttam, ahogy dolgozik, s homlokát gondok árnyékolják, ismét csodálni 
kezdtem, s ez az érzés a száműzetés során csak erősödött bennem. Sokszor hibázott és 
tévedett; de mindenek felett álló hűsége és fáradhatatlan munkabírása rokonszenves volt 
számomra. Tapasztalatból tudom, hogy a száműzetésben szűkölködve nehéz hűnek ma
radni és feláldozni magunkat egy olyan ügyért, amelynek gyümölcsét talán mi nem is 
fogjuk élvezni. Nem hiába zárta a szívébe a nép Kossuthot."31 

27 KLÖM XIV. 766. o. 
2 8MOLH75. 1849:9131. 
29 MOL H 75. 1849:1102., az irat fogalmazványát közölte KLÖM XV. 53. o. 
30 

Kossuth levelének legújabb közlése: Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. (Összeállí
totta, szerkesztette és az előszót írta: Hermann Róbert) Budapest, 2001. 269-271. o. 

31 
„Egyedül Kossuth szava parancsolt..." Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc ese

ményeiről. (S. a. r.: Zakar Péter) Szeged, 2001. 226. o. 
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Kossuth Lajos számára a tábori lelkipásztori szervezet elsősorban politikai jelentősé
génél fogva volt értékes. 1848 őszén ezért járult hozzá - rövid habozást követően - az 
önálló magyarországi tábori püspökség költségeinek fedezéséhez. Ugyanakkor a felvilá
gosodás, a jozefinizmus és a liberális eszmék hatására a papság, illetve a lelkészek köte
lességének tartotta, hogy támogassák a magyar nép szabadságküzdelmét 1848/49-ben. 
Magyarország kormányzója a politikum mellett humanista megfontolásokból is értékes
nek tartotta a tábori lelkészek szolgálatát, és 1849 áprilisában a hadlelkészek munkájá
nak anyagi elismerését is indokoltnak tartotta. A tábori lelkészek között jelentős számban 
szolgáló katolikus papoknak is szerepe lehetett abban, hogy az emigráns Kossuth elismerő
en nyilatkozott a magyarországi katolikus papok szabadságharc alatti tevékenységéről. 

Péter Zakar 

LAJOS KOSSUTH AND THE MILITARY PASTORATE IN HUNGARY IN 1848^19 

Summary 

In the summer of 1848, the Batthyány Government made an attempt at organising a Hungarian 
military episcopate, independent from Vienna. Lajos Kossuth, as Minister of Finance, dealt with 
the case, owing to the material aspects of the bishopric's establishment. It was the political 
significance of the pastoral organisation that he considered important, since the government aimed 
at separating the affairs still under common administration with Austria. Therefore, in the autumn 
of 1848, following some hesitation Kossuth agreed to cover the expenses of an independent 
Hungarian military episcopate. The clergy and the ministry at the same time, under the influence 
of enlightenment, Josephinism, and the liberal ideas, felt called upon to support the Hungarian 
struggle for independence in 1848-1849. Consequently, Kossuth favoured those army chaplains, 
who took an active part of encouraging the population and those who proved their commitment to 
the cause of freedom at the front, too. The Hungarian Regent held a high opinion of the army 
chaplains' service both upon political and humanitarian considerations, and in April 1849 he urged 
the financial recognition of their work. 

Péter Zakar 

LAJOS KOSSUTH ET LE SAINT MINISTÈRE DE CAMPAGNE EN HONGRIE EN 1848-49 

Résumé 

En été 1848, le gouvernement Batthyány a tenté d'organiser un évêché de campagne hongrois 
autonome et indépendant de Vienne. Lajos Kossuth, en tant que ministre des finances, s'occupait 
de l'aspect financier de l'évêché à créer. Pour lui, l'importance de l'organisation du ministère de 
campagne était avant tout politique, puisque le gouvernement visait la séparation des affaires 
relevant toujours de l'administration commune avec l'Autriche. C'est la raison pour laquelle 
Kossuth a accepté, après un moment d'hésitation, de couvrir les frais de l'évêché de campagne 
hongrois indépendant. Sous l'influence des Lumières, du joséphisme et des idées libérales, 
Kossuth estimait néanmoins que le clergé et les pasteurs devaient soutenir la lutte pour 
l'indépendance du peuple hongrois en 1848-49. Par conséquent, il protégeait les aumôniers de 
campagne ayant participé à l'exhortation de la population, ainsi que ceux ayant prouvé leur 
engagement pour la cause de la liberté sur les champs de bataille. A part l'aspect politique, le 
gouverneur de la Hongrie jugeait précieux les services des aumôniers de campagne aussi pour des 
considérations humanistes, et en avril 1849 il estimait qu'une rémunération financière des 
aumôniers de guerre serait justifiée. 
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Péter Zakar 

LAJOS KOSSUTH UND DIE MILITÄRSEELSORGE IN UNGARN 1848/49 

Resümee 

Im Sommer 1848 versuchte die Batthyány-Regierung ein, von Wien unabhängiges, selb
ständiges, ungarisches Feldbistum zu organisieren. Lajos Kossuth beschäftigte sich - als Finanz
minister - mit den finanziellen Fragen des aufzustellenden Bistums. Für ihn war die Organisation 
der Militärseelsorge in erster Linie wegen ihrer politischen Bedeutung wichtig, weil ja die 
Regierung erstrebt war, die Angelegenheiten, die noch mit Österreich unter gemeinsame Ver 
Zögern - die Deckung der Kosten für das selbständige ungarische waltung gehörten, auseinander zu 
halten. Deshalb bewilligte Kossuth im Herbst 1848 - nach kurzem Feldbistum. Gleichzeitig fühlte 
sich das Priestertum, beziehungsweise die Seelsorger - aufgrund der Wirkung der Ideen der 
Aufklärung, des Josefinismus und der liberalen Ideen - dazu verpflichtet, den Freiheitskampf des 
ungarischen Volkes 1848/49 zu unterstützen. Daraus ergibt sich, dass Kossuth diejenigen Militär
seelsorger unter seine Schirmherrschaft nahm, die besonders großen Anteil an der Begeisterung, 
am Anfeuern des Volkes hatten, beziehungsweise diejenigen, die ihr Engagement für die Freiheit 
auch an der Front unter Beweis gestellt hatten. Der Gouverneur Ungarns hielt den Dienst der 
Militärseelsorger neben dem Politikum auch aus humanistischen Überlegungen heraus für 
wertvoll, und sah im April 1849 auch die finanzielle Anerkennung der Militärseelsorger als 
begründet an. 

Петер Закар 

ЛАЙОШ КОШУТ И ВЕНГЕРСКОЕ ВОЕННОЕ ПАСТОРСТВО В 1848-1849 Г. 

Резюме 

Летом 1848 года правительство Батьани предприняло попытку организовать в Венгрии 
независимое от Вены самостоятельное полевое пасторство. Кошут Лайош, будучи минист
ром финансов, занимался финансовыми аспектами этого вопроса. Для него организация 
полевого пасторства было важной прежде всего, исходя из его политического значения, 
поскольку правительство стремилось разделить государственные дела, подлежавшие еще 
совместной с Австрией государственной администрации. Поэтому осенью 1848 года Кошут 
- после некоторого колебания - дал согласие на покрытие расходов, связанных с организа
цией самостоятельного венгерского полевого пасторства. В то же время под воздействием 
идей просвещения, йозефинизма и либерализма Кошут считал важным, вменить в обязан
ность священнослужителей поддержание борьбы за освобождение венгерского народа 1848-
1849 года. Исходя из этого, он особенно поддерживал тех полевых духовников, которые 
принимали особенно активное участие в воодушевлении населения на борьбу м Австрией, 
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DER DEZSŐ 

A FELSŐ-TISZAI HADTEST 

Az újjászervezés nehézségei és az első győzelmek 
1849 januárjában1 

„Ha lesz seregünk, azzal győzni könnyű. 
Sereget teremteni, az a nehéz munka." 

Szemere Bertalan 

A magyar szabadságharc ügye az 1849-es év beköszöntekor kétes kimenetelűnek lát
szott. Az osztrák hadsereg 1848 decemberében megindított nagyarányú offenzívája az 
energikus szervezőmunka ellenére, még felkészületlenül találta a magyar politikai és 
katonai vezetést. A több irányból támadó, mind számbelileg, mind pedig minőségileg 
kedvezőbb mutatókkal rendelkező reguláris császári haderő elől a honvédcsapatok 
kénytelenek voltak fokozatosan visszavonulni. A Windisch-Grätz vezette osztrák fősereg 
előrenyomulásának hírére az országgyűlés december 31 -i ülésén elhatározta Debrecenbe 
való átköltözését a kormányszervekkel együtt, hogy onnan irányítsa az önvédelmi harc 
további folytatását. 

A követendő katonai hadműveleteket a január 2-án összeült pesti haditanács határozta 
meg, ahol a főváros feladásával a következő védelmi vonalként a Tisza Szegedtől észak
ra eső szakaszát jelölték meg. A Tisza mellett kiépülő védelmi vonal lehetővé tette a 
még teljesen magyar kézen lévő Tiszántúlon újabb alakulatok felállítását és a hadiipar 
újjászervezését, amit kelet felől biztosított Bem észak-erdélyi térnyerése is. 1849. január 
elején az ország területének jelentős részét feladni kényszerülő, a Tiszántúlra és egyelőre 
csak Észak-Erdélyre szorítkozó magyar ellenállás megszilárdulását azonban több ténye
ző veszélyeztette. Ezek közül is kiemelendő az észak-magyarországi hadszíntéren mű
ködő hadtest január 4-én bekövetkezett katasztrofális veresége. 

Az északi sereg küzdelmei; 
Klapka György hadtestparancsnoki kinevezése 

1848. december 6-án az egyik legtehetségesebb osztrák tábornok, gr. Franz Schlik 
mintegy 8 000 fős hadoszlopa Dukla felől betört az ország területére, s ellenállásba nem 
ütközve pár nap alatt elfoglalta Sáros vármegyét, majd december 11-én az ellene sebté
ben kiállított, többségében nemzetőrökből álló kiképzetlen és felszereletlen magyar „se
reget" Budamér és Kassa között tüzérségével elsöpörte. Az Országos Honvédelmi Bi
zottmány (OHB) a helyzet súlyosságára való tekintettel Szemere Bertalant, a Bizottmány 
tagját, teljhatalmú kormánybiztosként küldte az érintett térségbe, és az ottani hadtestpa
rancsnok, Pulszky Sándor ezredes helyére magát Mészáros Lázár hadügyminisztert ne-

A tanulmányban felhasznált bécsi hadilevéltári iratok Hermann Róbertnek, a Hadtörténeti Intézet igaz
gatójának gyűjtéséből származnak, amelyeknek rendelkezésére bocsátásáért a szerző ezúton is köszönetet mond. 
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vezték ki az „éjszaki mozgó sereg" főparancsnokává, jelentős erősítéseket (a nemzetőrök 
mellett már nagyobb számban honvéd-, illetve huszáralakulatokat) küldve a miskolci tá
borba. Mindezek ellenére december 28-án a Szikszótól délre lezajlott összecsapásban a 
létszámában kisebb császári haderő elől a magyar csapatok visszavonultak, majd az ezt 
követő január 4-i kassai ütközetben a császári hadtest tönkreverte a város ellen vonuló 
magyar sereget. Ennek ellenére komolyabb veszteségeket a magyar fél nem az ütközet
ben, hanem azt követően szenvedett. A honvédek jelentős része a mozgósított nemzetőr
séggel együtt hazáig szaladt, személyükre nézve befejezettnek tekintve a szabadsághar
cot. A miskolci táborba gyülekezőkből is, aki tudott, beteget jelentett, hogy kibújhasson 
a további szolgálat alól. A magyar sereg teljes szétesése folytán pedig Schlik előtt nyitva 
állt az út Miskolc, illetve Pest felé vagy éppen Debrecen irányába. Az újabb vereség hatá
sára és a főváros feladásának hírére a táborban kialakult elkeseredettséget szemléltette - ha 
kissé túlozva - Szemere OHB-hoz írt január 4-i jelentésének utolsó mondata is: „Nekem 
füleimben zeng-bong seregünk gyávasága miatt a szomorú ítélet: Finis Hungáriáé." 

A helyzet azonnali cselekvést követelt. Schlik továbbnyomulásának megállítására lét
kérdéssé vált a hadtest újjászervezése, új alakulatokkal való megerősítése, valamint a had
vezérként kudarcot vallott Mészáros helyett alkalmasabb hadtestparancsnok kinevezése. 
Szemerének már korábban - a szikszói „ütközet" napjától - megrendült a hadügyminiszter 
hadvezéri képességeibe vetett bizalma, ezért - minthogy Mészáros maga sem ragaszkodott 
a fővezéri pálcához - az OHB-nak írt, január 1-jei levelében Répásy Mihály tábornok 
hadtestparancsnoki kinevezését szorgalmazta. Mindezek ismeretében az OHB elhatározta 
Mészáros visszahívását, de Répásy helyett Damjanich Jánost, a bánsági harcokban jelentős 
érdemeket szerzett honvéd tábornokot akarta a miskolci sereg fővezérének, amit Szemere 
is örömmel fogadott. Damjanich azonban a pancsovai vereség és Kiss Ernő tábornok le
váltását követően, annak személyes kérésére átvette a bánsági hadtest főparancsnoki 
posztját. A működési területéről már egyre gyakrabban „felső-tiszai"-nak nevezett magyar 
hadtest újjászervezése - ami lehetővé vált azzal, hogy Schlik január 4-i győzelmét követően 
nem vonult tovább, lélegzethez juttatván így a demoralizált magyar sereget - a 28 éves Klap
ka György vezérkari őrnagyra, mint az északi haderő új parancsnokára hárult, akit január 9-
én -január l-jétől visszamenőleges hatállyal - ezredessé neveztek ki.3 

2 
Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Okmánytár. (S. a. r. és összeáll. 

Hermann Róbert és Pelyach István.) Budapest, 1990. (a továbbiakban: Szemere) 311. o. A hadtest korai törté
netéről lásd Borús József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Az ellentámadás problémája 1849 febru
árjában. Budapest, 1975. (a továbbiakban: Borús 1975.) 61-66. o., ill. Uő.: A felső-tiszai hadtest 1848 decem
ber - 1849 február. Hadtörténelmi Közlemények, 1963/1. (a továbbiakban: Borús 1963.) 153-187. o. és Kovács 
István: „...mindvégig veletek voltunk". Lengyelek a magyar szabadságharcban. Budapest, 1998. (a továbbiak
ban: Kovács) 142-158. o., valamint Dér Dezső: Az északi mozgó hadtest létrejötte. Szervezési problémák és 
katonai kudarcok 1848^49 fordulóján. Aetas, 2001/2. 104-133. o. 

3 Szemere 306., 321. o.; Kossuth Lajos Összes Müvei (a továbbiakban: KLÖM) XIV. Kossuth Lajos az Or
szágos Honvédelmi Bizottmány élén. II. (S. a. r. Barta István.) 38., 72-73. o. Az OHB Klapkát az alezredesi rend
fokozat kihagyásával nevezte ki ezredessé. Kinevezésével egyidejűleg - hogy hadtestében annak parancsnokaként 
a legmagasabb rendfokozatú főtiszti helye biztosítva legyen - Pulszky Sándor ezredes eltávolításáról is gondosko
dott, amit Pulszky a levél rideg hangvételére hivatkozva meglehetősen érzékenyen fogadott. KLÖM XIV. 73., 
145-146. o. 

Klapka György választásában a sürgető szükségszerűség mellett jelentős súllyal esett latba a Hadügymi
nisztérium (HM) táborkari főnökének, Mészáros Lázár hadtestparancsnoki megbízatásáig az ideiglenes had
ügyminiszteri posztot betöltő Vetter Antal tábornoknak ajánlása is. Mindamellett, hogy Klapkának a Hadügy
minisztérium táborkari osztályának helyettes főnökeként jelentős része volt a már említett január 2-i 
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Az új fővezér első intézkedései és Szemerével való ellentéte 

Mészáros a kassai vereség után - értesülve a főváros feladásáról és az országgyűlés, 
valamint a kormány Debrecenbe való átköltözéséről - hadtestének maradványait Mis
kolc és Tokaj környékén összpontosította, mivel: „Ezen két állás ... azon előnnyel bír, 
hogy ha Kassáról Miskolcot megtámadni szándékoznák, a tokaji oldal a hátába jöhetne, 
midőn a miskolci homlokban jöhetne eleibe. Ha pedig Kassáról a tokaji állást akarnók 
megtámadni, úgy kevés erővel ellen állani és a lovassággal megkeríteni lehetne." Az 
előőrsök a Szikszó-Monok-Boksa-Tállya vonalon lettek felállítva, Tokajtól északra pe
dig a cirkáló csapatok mellett Ujhely és Sárospatak elöljárói figyelték az ellenség had
mozdulatait.4 

Január 9-én Klapka, hadtestparancsnoki kinevezését kézhez kapva, azonnal Miskolc 
felé indult, ahová 11-én érkezett meg. Itt tájékoztatta őt Dessewffy alezredes, a Miskolcon 
állomásozó dandár parancsnoka, hogy Mészáros időközben Tokajba tette át táborát, így 
Klapka - megérkezését nem is jelezve a Miskolcon tartózkodó Szemere kormánybiztosnak 
- 13-án Tokajba érve átvette a hadtestparancsnokságot Mészárostól, aki balsikereitől letör
ve utazott Debrecenbe, hogy ismét ellássa minisztériumának a vezetését. A hadügyminisz
ter parancsnoksága időszakával kapcsolatos keserű élményeit tükrözte távozásakor kiadott 
búcsúparancsának következő részlete is: „.. .mióta a világ áll, oly csúful egy sereg se futott 
meg, és pedig megfutott anélkül, hogy vagy sok ellenséget látott, vagy vele ütközött volna."5 

Az újsütetű hadtestparancsnok nagy eréllyel látott hozzá feladatához. A hadtestpa
rancsnokság átvételének másnapján levelet küldött Görgei, Perczel és Répásy honvéd tá
bornokoknak, tájékoztatva őket kinevezéséről, és folyamatos információcserét javasolt a 
hadmozdulatok összehangolása érdekében.6 Még ugyanazon a napon értesítette az érin
tett térség kormánybiztosait, hogy Mészárostól átvette a sereg vezetését, és mind 

haditanácson elfogadott általános hadműveleti terv kidolgozásában, fontos szerepet töltött be - tervei által - a 
bánsági hadtest decemberi sikereiben is, amivel Vetter, mint korábban a hadtest hadosztályparancsnoka (ill. 
ideiglenes parancsnoka) szintén tisztában volt. Lásd Hermann Róbert: Klapka György tevékenysége 1848 
márciusától 1849. január elejéig. In: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. (Szerk. Kiss Vendel.) Komárom, 
1992. (a továbbiakban: Hermann 1992/1.) 57-61. o. Schlik Kassán maradásának okairól: Borús 1975. 67-69. o. 

Idézet: Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) H 2. Országos Honvédelmi Bizottmány iratai 
(a továbbiakban: OHB) 1849:630.; Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) az 1848^1-9-es forradalom és 
szabadságharc iratai (a továbbiakban: 1848/49.) 8/348., 445., 446., 499., 500., 621., MOL H 147. Vegyes ira
tok (a továbbiakban: H 147.) 13. d. 8., 21., 22., 28. f. 

5 Borús 1975. 70. o.; Szemere 322. o.; MOL P 295. Görgey család levéltára (a továbbiakban: P 295.) 39. es. 
b/lO/e/3.; HL 1848/49. 8/616. 

Görgeit már január 12-én Vetter helyettes hadügyminiszter utasította, hogy seregével azonnal vonuljon a 
Felső-Tisza vidékére, és a Szepes, Sáros és Abaúj vármegyéket megszállva tartó Schlik-hadoszlopot Klapka sere
gével együttműködve visszavonulásra kényszerítse. Hozzávetőleg ugyanezt szorgalmazta Klapka is, aki 14-i, a fel
dunai hadtest táborába küldött levelében többek közt megemlítette, hogy ha Görgei „tábornok úr a nélkülöztetés 
estében egy dandárt Losonc, Torna és Szepes felé küldhetné,... úgy Schlik két részről megtámadtatván, annál bi
zonyosabban visszaverethetne." Ezt az elképzelését az OHB-val és Szemerével is közölte. Az ezzel kapcsolatos 
utasítást Görgei 18-án Selmecbányán kapta meg, amelyet azonban - tekintve akkori szorongatott helyzetét - had
ereje megőrzését szem előtt tartva nem teljesíthetett. Vetter parancsának teljesítése csak hadtestének Besztercebá
nyán való szerencsés összpontosítása után vált lehetővé számára, ahonnan seregével azonnal megindult a 
Szepesség irányába. MOL P 295. 36. es. 6. fasc. 40. es. b/31, fasc. 231-232. f.; HL 1848/49. 6/164.; Görgey Artúr: 
Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. (S. a. r. Katona Tamás.) I. k. Budapest, 1988. (a 
továbbiakban: Görgey) 318-319. o. Hermann Róbert: A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetés
sel az 1849. évi téli hadjárat időszakában. Századok, 1997. 1101-1156. o. 
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Szemerét, mind Farkassányit, mind pedig Boronkayt együttműködésre szólította fel.7 A 
harci morál növelésére 15-én, első napiparancsában szózatot intézett a már teljesen szét-
züllött hadtesthez, amelyben fő céljának tűzte ki „...azon csorbát, mellyet e hadsereg 
minden eddigi ütközeteiben szenyvedett, s melly a magyar nevet s őseink világszerte is
mert vitézségét oly gyalázatosan megfertőzette, minden módon kiköszörülni."8 

Klapka természetesen tisztában volt azzal is, hogy a „csorba kiküszöböléséhez", a 
hadtest újbóli hadra foghatóvá tételéhez az erkölcsi gyarapodás mellett szükségeltetik 
még megfelelő élelmezés, kielégítő mennyiségben és minőségben fegyver és lőszer, ru
házat és egyéb felszerelés is. Ezért már parancsnoksága első napján utasította Dessewffy 
alezredest, hogy Farkassányi kormánybiztos segítségével Miskolcról a lehető legna
gyobb mennyiségben vásároljon fel ruhát és fegyvert, és azokat haladéktalanul küldje 
Fokajba. A január 13-14-15-i napokon a tokaji főhadiszállásról futárokat indítottak Deb
recenbe, az OHB-től honvédzászlóaljak és ágyúütegek táborába irányítását, élelemraktá
rak felállítását igényelve. Kossuth, mint az OH B elnöke meglepődve fogadta a felső
tiszai sereg újdonsült vezérének három levelét, és 15-i válaszában felhívta Klapka fi
gyelmét arra, hogy „...a felső magyarországi táborhoz Szemere Bertalan, ki egyszers
mind a honvédelmi bizottmány tagja, van kormánybiztosul kinevezve"; szervezési 
ügyekben lehetőleg őhozzá és ne közvetlenül az OHB-hez forduljon. Másnapi levelében 
már kissé ingerültebb hangon figyelmeztetett: „Meg kell jegyeznem, miként Ön, ki had
seregeink dispositiójában legközelebb olly tetemes részt vett, ki azoknak, úgy a kor
mányzati s hadfolytatási eszközöknek elszállítása iránt a legpositivabb tudomással bír, -
ezt mind elfelejtve alig ér fontos és bizalmas rendeltetése helyére, s már csupa merő olly 
kérésekkel halmozza el a kormányt, mikről saját tapasztalása szerint tudja, hogy olly 
rögtönös teljesítésök - Debrecenből!! - ...teljesen lehetetlen... Én ezredes úr iránt nagy 
bizalommal viseltetem, jele, hogy egy tábor vezérletét bíztam reá, de ép ezen bizalom 
következtében kérem, fejtsen ki egy kis teremtő erőt, kivált miután olly férfiú képviseli 
táborában a polgári hatalmat, mint Szemere Bertalan ú r - s ne növelje Miskolczról is, sőt 
sokkal könnyebben onnan teljesíthető sürgetésekkel úgy is töménytelen gondjainkat." 
Mindemellett az OHB elrendelte a Klapka által kért intézkedések azonnali végrehajtását.9 

Ha az új főparancsnok - olyan seregvezérek mintájára, mint Görgei vagy Bem - ezzel 
az eljárással ki is akarta kerülni a kormánybiztosokat, Szemerével ezt semmiképp nem 
tehette meg. Hiszen Szemere Bertalan az OHB tagja, s ami az általa megfogalmazott ki
nevezésében is benne foglaltatott, 12 megyének teljhatalmú kormánybiztosa is volt, ami 
annyit jelentett, hogy e megyék területén működő kormánybiztosok - tehát Farkassányi 
élelmezési és Boronkay zempléni biztos is - az alárendeltségébe tartoztak.10 Másrészt 
Szemere harcias temperamentuma, amely a határozatlan hadügyminiszter hadtestpa
rancsnoksága alatt szabadon kifejeződhetett, nem is lett volna képes elviselni a mellőz-
tetést. Az ebből fakadó sértett hiúsága jól érződik a 12-i és 13-i, OHB-nak írt jelentései
ből is: „Most hallom, hogy Klapka az új fővezér. Erre utazott. Én nem szólhattam vele, 
pedig ittlétemet tudta, tudhatta, tudnia kellett. Utazott Tokajba Mészáros után". „Akárki 

7 HL 1848/49. 9/164., 204. 
8 HL 1848/49. 9/340. 
9 HL 1848/49. 9/125., 198., 208.; KLÖM XIV. 139., 141-143. o. 

Szemere 281. o. 
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legyen Klapka ezredes úr, kérem megíratni neki, hogy én a kormány tagja és képviselője 
vagyok, teljes hatalommal felruházva, s mint ilyennel, a tartozó egyetértésre utasíttatik." 
Ráadásul, minthogy a korábbi időszakban a kormánybiztos könnyedén belefolyhatott 
tisztán katonai jellegű kérdésekbe, lassan már maga is hinni kezdett „hadügyi szakértel
mében". Január l-jén a következőket írta az OHB-nak: „A hadvezetéshez, úgy látom 
nem kell nagy bölcsesség ... Már szégyellem a sok figyelmeztetést, melyet a vezérlet 
mindig helyesnek talál." Eme sikerein felbuzdulva 13-i jelentésében már így fogalma
zott: „Én a politika mesterségeivel felhagyok. A hadseregre vetem magamat ... most a 
hadsereg szuronyai között forog a haza sorsa, a tribün üres katedra." Ebből kifolyólag 
másnap már több levelet is küldött Klapkának, amelyben felhívta figyelmét a táborban 
eluralkodó fegyelmezetlenségre, a honvédek gyakorlatlanságára, figyelmeztetett a tisz
tekkel kapcsolatos és egyéb problémákra, elvárva mindezekről az új főparancsnok ren
delkezéseit - a saját elképzeléseinek szellemében. Klapka Szemerének így válaszolt: 
„Tudni fogom, hogyan tartsam meg seregemben a rendet és fegyelmet. Gyávaságot vagy 
árulást azonnal halállal fogok büntetni. Azon tiszteket, akik a magyar nevet pellengérre 
állítják, felakasztatom; azokat pedig, akik félig teljesítik kötelességüket, elküldöm a po
kolba." Az ezt követő rendelkezései azonban nem mindig igazolták ezt a határozottságot.11 

Nézeteltérésük gyakorlatilag a főhadiszállás helyének kérdésében bontakozott ki. 
Szemere, aki ezzel kapcsolatban már Mészárossal is összekülönbözött, mindenáron ra
gaszkodott a főhadiszállás Miskolcon tartásához. A város nélkül - érvelt álláspontja mellett 
- „Abaúj, Torna, Gömör, Borsod, Heves elveszett. E megyék jelen kútforrásaink 1/4-dét 
teszik. E pont a közvélemény kútfeje is. Ezt feladva még csak csizmát sem vehetünk. Szá
műzzük magunkat a tiszai pusztaságra, hol malom sincs. Miskolc nélkül lisztünk nem lesz, 
fánk sem és a legtöbb sem. Debrecent is haladja e pont ilyen tekintetben." Úgy vélte, van
nak kérdések, „...mikben a politikai tekintet főbb, ez olyan. Ez öt megye elvesztése körül
belül olyan szenzációt okoz, mint Budapesté." Azonban Klapka - miként Mészáros is -
helyesen úgy ítélte meg, hogy ez idő tájt mind politikai, mind pedig katonai tekintetben 
Tokajnak jelentősebb súlya van, mint Miskolcnak. Január 15-i levelében saját véleménye 
alátámasztására meglehetősen egyszerű magyarázatot adott a magát szakértőnek valló 
Szemerének: „Az, hogy Miskolcot a jelenlegi körülmények közt nem tarthatom hadmoz
dulataim kiindulópontjának, természetes, mihelyt figyelembe vesszük, hogy minden had
művelet esetében szükség van egy visszavonulási vonalra is." Márpedig Miskolc megtartá
sával a tokaji átkelő biztosítása (és ezzel együtt az új főváros, Debrecen is) veszélybe 
került volna, így ezt a lehetőséget Klapka egyértelműen elutasította. A Miskolcon hagyott 
Dessewffy-dandár a fővezér parancsának értelmében 15-én megkezdte a városból való 
szakaszos kivonulását, amely műveletet Szemere tiltása ellenére 17-én befejezett;12 

Dessewffy alezredes dandárával a miskolci út fedezésére Szikszóra húzódott.13 Minde
mellett Klapka január 16-án Szemere megnyugtatására Tállyára indult, majd 17-én főhadi
szállását Szerencsre, harcvonalának közepére helyezte át. Úgy látszott, hogy ezzel sikerült 

11 Szemere 306., 322., 324., 326., 328-330., 331., 656. o. 
12 

Uo. 319., 333., 656. o.; Klapka György: Emlékeimből. (S. a. r. Katona Tamás.) Budapest, 1986. (a to
vábbiakban: Klapka 1986.) 85. o.; MOL H 147. 13. d. 73., 112. f. 

13 
Mindezek mellett azzal is tisztában kell lennünk, hogy Klapkának szüksége volt a miskolci út felügye

letére. A Szikszóra előrevont Dessewffy-dandár éppen ennek az útnak az ellenőrzését látta el. Ennek jelentősé
géről a későbbiekben még lesz szó. 
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Szemerét maga mellé állítania. A kormánybiztos 16-án Klapka rendelkezésével kapcsolat
ban a következőket írta az OHB-nak: „Ez engem megnyugtat, tökéletesen. Követte tett, 
mert ő Tállyára ment, az itteni dandár ma Szikszóra előre. Azt hiszem, ily erély mellett jó 
barátok maradunk. Én egy bátor és okos katonát most Istennek nézek, szívesen csizmát is 
tisztítok neki. Proklamáció, oráció, lelkesedés, az mind semmi." Együttműködésük jelentő
sen megkönnyítette a hadtest újjászervezését.14 

Az új sereg katonái 

A tokaji táborba érkező Klapkának többek között szembe kellett néznie azzal a tény
nyel, hogy a kassai vereséget követően a rendelkezésére álló haderő jelentősen leapadt. 
A tüzérség, amelyben „...mindenféle ágyú, sőt még egypár ódon tábori kígyó is találko
zott", január 4-én - mint már említettük - 10 löveget veszített el. Az ütközetben részt 
vevő alakulatok létszáma is erősen lecsökkent. Ezek közül a 17. és 26. honvédzászlóalj 
kisebb veszteségeket szenvedett; a 20. és 42. honvédzászlóalj, amelyeknek állományából 
sokan fogságba is estek 2, illetve 4 századra apadt le (a január 15-i harcrendben össze
vonva szerepelnek Gedeon őrnagy parancsnoksága alatt). A 43. honvédzászlóalj is 500 
főre csökkent, az 52. (Bocskai) 1848 decemberében még 800 főt meghaladó létszáma 
szintén 500-ra esett vissza. Az alakulatok - eltekintve a komáromi 17. honvédzászlóalj
tól - állományának ilyen mérvű csökkenéséhez jelentősen hozzájárult az a tény, hogy 
főként a környező megyékből lettek kiállítva, s a kassai vereség után a legénység nagy 
része hazáig szaladt. Szemere január 7-én keserűen írta Kossuthnak: „Gyalog honvé-
deinkből, melynek száma 6000-et haladt, alig van több együtt 2500-nál." Ezeken felül a 
hadtest állományában maradt a borsodi önkéntes zászlóalj, 1 század abaúji és 2 század 
hevesi önkéntes, valamint az 1200 főnyi hevesi lovas nemzetőr közül mindössze 2 szá
zad. Sok problémát okozott a 4, később 2 századból álló lengyel légió is.15 

A hiányosságok pótlására Klapka több levelében kérte a kormány segítségét, melyek
re válaszul az OHB azonnal intézkedett. A hadtest megerősítésére a HM már korábban 
elhatározta, hogy egy dandárt indít útnak Miskolcra; erről Vetter január 2-án kelt levelé
ben értesítette Mészárost, a levél azonban már csak a szerencsétlen kimenetelű kassai üt
közet után érkezett meg a hadügyminiszter táborába. A január 5-én Kerepesről indult 

Szemere 334. o. 
15 Klapka 1986. 82. o.; MOL P 295. 39. es. b/21/3, fasc. 85-86. f.; a lengyel légió körül kialakult áldatlan 

állapotokról: Kovács 137. o. és 143-150. o., ill. Szemére 320., 326-327. o. A harcrendi beosztásban megfi
gyelhető, hogy nemzetőrcsapat alig maradt a hadtest állományában. Ennek okait Szemere így fogalmazta meg: 
„A nemzetőröket ... szabadságra eresztettem ... Sokba került, nehezen volt összetartható, szökdösik haza és 
használhatatlan ellenség előtt". Szemére 320. o. Papíron a hadtest kötelékébe tartozott az Oroszhegyi Józsa ál
tal vezetett pesti önkéntesek szabadcsapata (ún. gerillák) is; csakhogy Kossuth utasítására a gerillákat nem le
hetett a hadtest állományába venni, így azoknak hatásköre meglehetősen tisztázatlan volt, nem kevés gondot 
okozva ezzel a katonai vezetésnek. Szemere így jellemezte őket: „A gerillacsapattól, így, amint van, nem sok 
jót várok. Mint portyázó csapat nem alkalmazható, ahhoz lovasok kellenek; gerilla vadászcsapatnak pedig tere 
csak hegyek közt van, milyen Selmec tájéka. Ha haditestbe nem áll e 150 ifjú, jön-megy cél nélkül, sőt elvál 
tőlünk, aminthogy mindég emlegetik: ők nem a tábor részei, bizonyosan elfogatik. Sajnálom célszerűtlen 
elpazarlott erejöket és a költséget." Tény, hogy a január végén, Olaszliszkán leszerepelt pesti önkéntesek az azt 
követő harcrendi kimutatásban már nem szerepeltek. MOL H 147. 13. d. 336. f.; HL 1848/49. 10/480.; idézet: 
Szemere 362-363. o. A pesti szabadcsapat 1848-49-es működésére lásd Kerekes Zoltán: A pesti szabad portyá
zó csapat története. Hadtörténelmi Közlemények 1967/1. 65-105. o. 
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dandárt Zakó István őrnagy, a 34. honvédzászlóalj parancsnoka vezette. Ennek állomá
nyába tartozott az 1150 fős, főként bunyevácokból álló 34. honvédzászlóalj, egyike a 
legkiválóbb honvédcsapatoknak, illetve az Ernődön hozzájuk csatlakozó 39., Dom 
Miguel gyalogezred 560 fős 3. zászlóalja. A dandárhoz tartozott még 2 huszárszázad 
(170 ember) és 11 löveg - 6 hatfontos, 2 tizenkét fontos ágyú, 3 tarack - is. A 
Mezőzomborba és környékére rendelt huszárokon kívül a dandár 13-án és az azt követő 
napokban érkezett meg az új főhadiszállásra, Tokajba. Ezen felül visszatért a 
Szepességben működni képtelen 700 fős 19. honvédzászlóalj, 4 hatfontos ágyút hozva 
magával, Gömör megyéből jött 2 kétfontos és 2 hatfontos ágyú, valamint megérkezett a 
Görgei-hadtestéből átirányított 2 századnyi abaúji önkéntes is Bárczay százados pa
rancsnoksága alatt.16 A megérkező erősítésekkel együtt így Klapkának január 15-én 
6 110 ember, 755 ló és 34 löveg állt rendelkezésre. A honvédek alacsony létszáma a csa
patok korábbi veszteségeiből következett. Ezek feltöltését a térségben kiállított újoncok
ból, illetve az alakulataikat engedély nélkül elhagyók összegyűjtéséből kívánták megva
lósítani. Az első összecsapás előtt a hadtest állománya már biztosan meghaladta a 9 000 
főt. Ez a létszám a januári ütközeteket követően is megmaradt.17 

A bajok fő okozója: a fegyelmezés hiánya 

Az új fővezérre hárult (volna) a kassai vereség hatására demoralizálódott alakulatok 
fegyelmének helyreállítása, a szökevények összegyűjtése is. A fegyelmezetlenséget te
kintve az alakulatok parancsnokai jártak elől a rossz példával. Szemere már január l-jén 
panaszkodott az OHB-nak a dorbézoló, kávéházakban időző tisztekre, válaszképpen 
Kossuth főhadbíróság azonnali felállítását javasolta a kormánybiztosnak, és minthogy 
ilyen tiszt „...jó példaadás és előmenetel helyett embereinek, alárendeltjeinek a hanyag
ság, rendetlenség és fegyelmetlenség élő példájául szolgál... A közvitéz hibájáért bün-

16 MOL P 295. 37. es. b/lO/e/4 fasc; HL 1848/49. 8/203., 399., 617.; KLÖM XIV. 64. o.; Borús 1975. 69-70. o. 
A Dom Miguel zászlóalj még Tokajba érkezése előtt felbomlott, a maga ellátásáról önkényesen az út menti 

települések kifosztásával gondoskodva, az 560 főből csak 2 századnyi érkezett meg a főhadiszállásra, így a 
Csermelyi őrnagy táborkari főnök által adott utasítás alapján a zászlóalj első részének január 14-i megérkezé
sétől számított 4 napig - addig remélt rendbetételéig mentesült a szolgálat alól. MOL H 147. 13. d. 4., 12., 42., 
58., 63. f.; MOL H 75. Hadügyminisztérium. Általános iratok, (a továbbiakban: H 75.) 56. d. 260. f.; HL 
1848/49. 8/399., 407., 617. 9/104., 209., 285., 397. 

MOL P 295. 39. es. b/21/3, fasc. 85. f., a tüzérütegek állományát nem tartalmazza. Az általam ismert tüzér
ségi létszámkimutatások, ill. MOL H 105. Farkassányi Sámuel kormánybiztos iratai (a továbbiakban: H 105.) 
5. es. 977. f. alapján, valamint a Kassánál elszenvedett veszteségek ismeretében feltételezhető, hogy a januári har
cok alatt kerekítve nagyjából 500 ember és mintegy 350-400 ló tartozhatott a tüzérség kötelékébe. A honvédtüzér
ségről általában lásd Csikány Tamás: Honvédtüzérség az 1848-̂ 1-9-es szabadságharcban. Budapest, 2000. (a to
vábbiakban: Csikány); a létszámra még Doberdói Breit József: Magyarország 1848^4-9. évi függetlenségi harcának 
katonai története. I. k. Budapest, 1929. (a továbbiakban: Breit) 238-239. o. és Szemere 341. o. A hadtest állomá
nyában lévők pontos létszámát csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani, egyrészt az állandó változások miatt, 
másrészt pedig azért, mert egyes parancsnokok nem is készítettek létszámkimutatásokat „minden fenyegetés dac
zára". Emiatt - amint azt a későbbiekben látni fogjuk - a csapatok élelemmel, felszereléssel, lőszerrel való ellátása 
rossz hatásfokkal működött. Egy január 25-i hadügyminiszteri rendelet próbált úrrá lenni a nehézségeken, felszó
lítva Klapkát, hogy „kormánya alatt levő minden önálló katonai osztályok parancsnokságait" egy rövid, pontos és 
meghatározott tartalmú kimutatás azonnali beadására utasítsa, kimutatások mégis alig készültek. Ellenpéldaként 
említendő a 12 fontos fél üteg parancsnoka, Lányi Viktor főhadnagy, aki január 14-étől folyamatosan küldte el je
lentéseit a felső-tiszai tábor parancsnokságának. MOL H 147. 13. d. 33., 34., 35., 83., 142., 238. f. 
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tettessék, de a tiszt iránt a rögtön ítélő hadbíróság kérlelhetetlen szigorú legyen". A 
„kérlelhetetlen szigor" pedig annyit jelentett, hogy „Aki hanyag, el vele, aki bűnös la
koljon, bűne milyensége iránt a halállal is."18 

Szemere Kossuthtal ebben tökéletesen egyetértett, de a fegyelem megteremtését, 
minthogy erre „e hatalom politikus kézben nincs helyén", az új fővezértől várta el. Ezzel 
összhangban szinte minden Klapkához írt levelében megemlítette a fegyelmezés fontos
ságát, elsősorban a tisztek, főtisztek körében, és „kérlelhetetlen vasszigort" javasolt 
„hangzó példa mutatás" mellett. A problémával kapcsolatban a kormánybiztos maga is 
rendelkezett. Január 16-án a hatáskörébe tartozó törvényhatóságokban ostromállapotot 
hirdetett ki, hangsúlyozva haditörvényszékek - fővezér általi - felállítását. „E haditör
vényszék, rang- és nem különbség nélkül ítél mindenki felett. Halálnál enyhébb bünte
téssel nem sújthat". Erről 19-én kelt levelében értesítette Klapkát, meghagyva neki ha
ditörvényszékek dandáronkénti alakítását. A fentiek szellemében 17-én Klapka külön 
utasítást adott dandárparancsnokainak: „Sajnosán kénteleníteném a hozzám érkezett pa
naszokból értesülni, hogy a zászlóalji legénység állomási helyein megfeledkezve minden 
katonai fegyelemről, és szabályokról, s főként azon tudatról, hogy ők honvédek... Ma
guk követnek el a lakosokon a legnagyobb erőszakot és garázdaságot... minélfogva nem 
csodálom ha magunk népei a magyar sereg iránt bizalmukat napról napra vesztik... 
Ezeknek következtében a legszigorúbb felelősség terhe alatt meghagyom a dandár pa
rancsnokságnak, hogy minden dandárjához tartozó osztályoknak tudtára adja: hogy ha 
jövendőben a legénység garázdálkodása, fegyelmezetlensége s erőszakoskodása iránt a 
legkisebb panasz érkezik hozzám: az ilyen bűnös a hadi törvények értelmében szigorúan 
fog lakolni, az illető parancsnok pedig felelősség alá fog vonatni." Még a rendelet kiadá
sának napján a dandárjával Szikszón állomásozó Dessewffy alezredes a következőket 
jelentette a hadtestparancsnokságnak: „Egy közvitézt ki lopással vádoltatott, s kiről be
bizonyult, hogy ezt elkövette 50 botütéssel fenyítettem meg, egy altisztet pedig tisztségé
ről letettem. Kiadtam a rendeletet, hogy ezentúl a rendes fegyelem feltartása a tisztek 
legfőbb kötelessége legyen."1 

A főparancsnok utasítása, annak kellő eréllyel való betartatása hiányában, csupán pa
píron maradhatott. Klapka fegyelmi ügyekben való határozatlan eljárása miatt - főként a 
január 22-23-i összecsapásokat követően - újabb dezertálásokra került sor, és további 
visszaélések történtek a felszerelés, illetve az élelmezés terén. Mindezekre Szemere 
többször is felhívta a fővezér figyelmét, de hiába. Ezért a kormánybiztos maga cseleke
dett: 26-án elküldte Kralovánszky Frigyes századost20 a hazaszökött honvédek össze
gyűjtésére. Szemere ez ügyben elvárta a határozott fellépést: „Ahol a szökevények 
ellenállának erőszakosan, vagy raboltak, ott rögtön példát tenni s a bűnöst főbelövetni 
ezennel felhatalmaztatik." Maga a HM is fellépett a rend megóvása érdekében. Mészáros 

18 Szemere 305. o.; KLÖM XIV. 50. o. 
19 HL 1848/49. 9/201a.; Szemere 321., 328., 329., 331., 338., 345. o.; idézet: HL 1848/49. 51/56.; MOL 

H 147. 13. d. 126. f. 
20 

Kralovánszky Frigyest már január 6-án katonaszökevények összegyűjtésére rendelték, akkor éppen a nyíregy
házi 43. honvédzászlóalj dezertőreivel kapcsolatban. 24-én, a tarcal-bodrogkeresztúri ütközeteket követő hazaszöké
sek miatt újabb utasítást kapott, a feladata ugyanaz maradt. A fent idézett felhatalmazás már valamennyi egység szö
kevényeire kiterjedő hatáskört biztosított a számára. Kedves Gyula: A 43. honvédzászlóalj. In: Szabolcsi honvédek a 
szabadságharcban (1848^49). (Szerk. Bene János.) Nyíregyháza, 1998. (a továbbiakban: Kedves) 154. o. 
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28-án, a minisztérium igazságügyi osztálya által megfogalmazott rendeletben utasította 
Klapkát rögtönítélő bíróságok mielőbbi felállítására, majd - visszamenőleges hatállyal! -
parancsba adta a lakosságnak károkat okozott alakulatok felkutatását is. De hiába tör
téntek szigorítások a hadvezetés részéről, azok jórészt csak papíron maradtak; a rend a 
hadtest legtöbb alakulatában továbbra sem szilárdult meg.21 

Mindezekből látható, hogy az egyébként Klapkával szemben elfogult Horváth Mihály 
mégsem túlzott sokat, amikor róla a következőket írta: „...az erély, szigor és kitartás, 
mely Görgeyt a sereg szervezésében, a fegyelem kezelésében ... kitünteté, Klapkában tel
jesen hiányzott; lágysága, mely őt a szigorúbb rendszabályoktól visszatartá, a válságos 
perczekben nem ritkán gáncsoltatott; határozatlansága s mozgalmas, változékony kedélye 
nem kevesbbé mint szilárdsághiánya őt a kivitelben nem egyszer ingadozóvá tették.. ." ' 

Egy régi-új probléma: a parancsnoki kar hozzáállása 

Az elharapódzott fegyelmezetlenséghez járult a csapatparancsnokok és a tisztek ala
kulataiktól való távolmaradása is. Ennek első számú magyarázata volt a „betegség miatti 
kényszerszabadság", amely szinte minden egység tisztikarát megmételyezte. A még 
szerencsésebbnek mondható 26. honvédzászlóaljnál ez nem okozott különösebb nehéz
séget: parancsnoka, András János őrnagy 20 napi harctéren való tartózkodás után, a de
cember 28-i szikszói ütközetet követően megbetegedett, s így „kénytelen volt" visszavo
nulni a további katonai szolgálattól. Beöthy György százados került helyére, aki érde
mesnek bizonyult a zászlóalj vezetésére, és január 24-én dandárparancsnoka, Dessewffy 
alezredes őrnagyi előléptetésre terjesztette fel. Egy 31-i tiszti kimutatás szerint 29 csa
pattiszt tartozott a zászlóalj állományába, ami alapján András őrnagyon kívül csak 4 tiszt 
maradt távol alakulatától különböző okok miatt.24 

A két századra leolvadt 20. honvédzászlóalj parancsnoka, Bányafy Ferdinánd őrnagy, 
aki már a január 4-i ütközetben is cserbenhagyta a zászlóaljat, 13-án 8 napra „betegnek" 
jelentkezett. Utódjául Körmey Ferenc századost nevezték ki, akit nem sokkal ezután 
Mecséry Ágoston százados váltott fel.25 

21 Szemere 358-359. o., idézet: uo. 359. o.; HL 1848/49. 11/6. 58., 336., 421., 447. 
22 

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. II. k. Pest, 1872. (a 
továbbiakban: Horváth) 269. o. 

Ez persze nemcsak a tisztekre volt jellemző. A katonák közül, aki csak tehette, betegnek jelentkezett 
alakulata orvosánál (már ha volt ilyen). A Tokajban és környékén lévő kórházak így szép lassan megteltek, so
kakat Nyíregyházára kellett szállítani. A már említett, éppen Nyíregyházán tartózkodó Kralovánszky százados 
február l-jén kapott felhatalmazást arra, hogy az ott lévő honvédeket ellenőriztesse, és azokat, aki nem tudja 
betegségét igazolni, töröltesse az állományból. MOL H 147. 13. d. 147. f.; HL 1848/49. 9/398., 492., 10/56., 
11/336.; Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. (S. a. r. Bona Gábor.) Budapest, 1993. (a továbbiakban: 
Kársa) 88-89. o. 

24 MOL H 147. 13. d. 256., 471^176., HL 1848/49 8/403.; Hajagos József: A 26. honvédzászlóalj történe
te. In: A tavaszi hadjárat. (Szerk. Horváth László.) Hatvan, 1996. Hatvány Lajos Múzeumi Füzetek 13. (A to
vábbiakban: Hajagos 1996.) 138-139. o. 

25 MOL H 147. 13. d. 58., 73.; HL 1848/49. 10/99. 12/38. A 20. honvédzászlóalj rosszemlékű tisztjeiről az 
ott szolgáló Kársa Ferenc őrmester az alábbi kis történettel emlékezett meg. Amikor Mecséry százados, a 20. 
honvédzászlóalj parancsnoka, Klapka utasításai szerint Debrecenbe indítandó, karabélyosokból és betegekből 
álló transzport vezetésével Kársa János hadnagyot bízta meg, „Fáy György főhadnagy jajveszékelve törte a ke-
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A 19. honvédzászlóalj is szerencsétlenül járt korábbi parancsnokaival. Petróczy Károly 
őrnagy a budaméri ütközet napján, december 11-én távozott posztjáról; a helyette kinevezett 
Driska Szilárd századost pedig a sikertelen eperjesi támadás után nem látták többé viszont, 
így január 25-én előbb Winkler Ferenc századost, majd helyére a szepesi ágyúk vezényletét 
ideiglenesen ellátó Nyeregjártó János századost nevezték ki a zászlóalj parancsnokává.26 

A meglévő tisztek létszámát tekintve a zászlóaljak közül legrosszabb helyzetben volt a 
43. honvédzászlóalj és a Dom Miguel sorezred 3. zászlóalja. Előbbinek a parancsnoka, 
Kálmány Lajos őrnagy a január 4-i ütközet után beteget jelentett; a parancsnokságot 
Kálnoky Antal százados látta el helyette. A zászlóalj agóniája a január 22-23-i ütközetek 
után kezdődött. A nagy veszteségeket szenvedő zászlóalj gyakorlatilag felbomlott; a tisztek 
nagy része és vele a legénység elérkezettnek látta az időt a hazaindulásra. A február 3-án 
készített tiszti létszámkimutatás alapján 28 tisztből csak 9 volt az alakulatánál.27 

A „hírhedt" Dom Miguel-zászlóalj e kérdésben a 43. honvédzászlóalj statisztikájával ve
tekedett. Parancsnokát, a botrányba keveredő Martinovszky századost január 18-án a HM el
távolította posztjáról, helyébe Pálóczy László őrnagyot nevezte ki. Annak ellenére, hogy a 
létszámában teljesebb alakulatokból több tisztet is átvezényeltek az állományába, a zászlóalj 
január 31-i tiszti kimutatásában 31 tisztből mindössze 8 tartózkodott állomáshelyén!28 

A „betegeskedő" honvédtiszteknek azonban szabadságuk letelte után sem igen aka
ródzott visszatérni a seregbe. Szemere január 31-i levelében a következőkről számolt be 
Klapkának: „Perczel őrnagy szabadság ideje elmúlt, még nincs itt. Ez, had idején, nagy hi
ba. .. Ercsey kapitány 8 napra kért engedelmet, 4 hete, hogy nincs itt". A problémára a követ
kező megoldást javasolta: „...minden beteg, ki csalásból az, vagy elküldendő, vagy békeil
letményt kapjon. Sőt minden ki nem sebesült, bár beteg. Ez használni fog, de igazságos is."29 

Mégis a szükséges tisztek pótlásához a zászlóalj parancsnoki poszt azonnali ellátását 
szolgáló kinevezések mellett a sorozatos előléptetések, illetve más alakulatokból való át
vezénylések bizonyultak a leghatásosabbnak.30 

A szervezés legkritikusabb pontjai: 
a központi élelmezés és a fogatokkal való visszaélések 

A fegyelmezetlenséghez nagymértékben hozzájárultak azok a nehézségek, amelyek 
az élelmezéssel kapcsolatban mindvégig mutatkoztak. Farkassányi Sámuel élelmezési 
kormánybiztos január 11-én kétségbeesett hangú levélben közölte Mészárossal: mint
hogy sem az alakulatok létszámáról, sem elhelyezkedéséről nincs informálva, képtelen 

zét, hogy hát ő, a beteg ember, itt a fáradalmak és nehézségek közt el fog veszni, az egészséges erős fiatal em
bert meg elküldik. Sírva rimánkodott, hogy hagy mehessen el. Kársa János hogy véget vessen a botrányos jele
netnek és a Fáy főhadnagy háta mögött őgyelgő felesége átkozódásainak, kérte a zászlóalj parancsnokot, ru
házza a csapat vezetését Fáy főhadnagyra". Kársa 89. o. 

HL 1848/49 8/404.9/286.; Hajagos József: Dessewffy Arisztid, a vesztes ütközetek bajnoka. In: Egy küzdelmes év 
katonái. (Szerk. Horváth László.) Gyöngyös, 1998. Mátrai Tanulmányok. (A továbbiakban: Hajagos 1998.) 31-32. o. 

27 HL 1848/49. 12/93.; Kedves 154-155. o. 
28 MOL H 147. 13. d. 136., 362., 474. f.; HL 1848/49. 10/37. 
29 MOL H 147. 13. d. 469. f. Közli: Szemere 365. o.; HL 1848/49. 8/608., 610., 619. 
30MOLH 147. 13. d. 73., 105., 327., 330., 334. f.; HL 1848/49. 10/37., 11/346.,420.,422.,441.,443., 12/196. 
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azok ellátásáról megfelelően gondoskodni.31 A szükséges kimutatások hiánya csak a fe
lesleges kiadásokat növeli; az aprópénz, „kivált ezüst" nélkülözéséből fakadólag felvásá
rolni is nehezen tud, „...hátha még ide hagyván Miskolcz tájékát és ezzel a meleg vizi 
malmokat liszt hijánya miatt lehetetlenné válik a kenyér fuvarozás". Úgy vélte, ilyen ka
otikus állapotok közt egymaga nem képes összes feladatát ellátni: „Boronkay kormány
biztos urat mai napon ez alkalommal megkérem nyújtson segéd kezeket az élelmezés 
rendezéséhez." A zempléni kormánybiztost Szemere 16-án - Farkassányi kérésének ele
get téve - meg is bízta ezzel a feladattal. 2 

Klapka, miután átvette a hadtest irányítását Mészárostól, saját elképzelései szerint fo
gott hozzá a kérdés rendezéséhez. Minthogy fő célja volt az alakulatoknak a Tiszához 
közelebb való elhelyezése, mindamellett tudván azt is, hogy az érintett térségben mal
mok valóban nincsenek, ezért január 14-én javaslatot tett az OHB-nak, hogy serege biz
tonságos ellátása céljából Böszörményben, Rakamazon, Tokajban, Nyíregyházán és 
Nánáson létesítsen élelmiszerraktárakat. Emellett a terhes téli időszakra hivatkozva a lo
vak számára 8 helyett 10 fontos szénaadag kiszolgáltatását is kérte, a korábbi ezzel kap
csolatos nézeteltérések elsimítására. Mindezekről már másnap intézkedések történtek. 
Farkassányit pedig Dessewffyn keresztül felszólította, hogy minden mozdítható felsze
relést, amit Miskolcon talál, azonnal szállíttasson Tokajba.33 

Farkassányi január 15-én kelt levelében az új főparancsnok elé tárta az élelmezésben 
kialakult helyzet súlyosságát, és a fennálló problémákat megoldandó a következőket java
solta: a katonák minden élelmiszert nyugtatvány ellenében vehessenek fel, a nyugtatvá-
nyozást pedig „senki más mint az állomásozó csapat helybeli parancsnoka tegye". Az ala
kulatok ellátásához azok hollétéről folyamatos és pontos értesítést kért: „A kezelés 
könyebbítése tekintetébül hét kezelő biztost szereztem és küldöttem széjjel Zsolczára, 
Gesztelyre, Szerentsre, Tarczalra, Zomborra, B. Kereszturba és egyet Tokajba, de az elhe
lyezést is csak vaktában tettem." Az élelmezés nehézségein kívül azt is tudatta Klapkával, 
hogy nélküle nem lehet megoldani az ellátás problémáját. Mindenekelőtt a félreértések el
kerülése végett figyelmeztetett, hogy a pénztár kizárólag az ő rendelkezése alá tartozik, így 
az mindig mellette kell, hogy legyen. (Ez idő tájt Farkassányi Miskolcon tartózkodott, a 
pénztár pedig már Tokajban volt.) Miskolcon maradását a kormánybiztos azzal indokolta, 
hogy „...az élelmezést sehol oly biztosan megrendelni nem lehet, mint itten", s egyben 
azon félelmének is hangot adott „...ha Miskolcról már kivonulok, pedig ki kell, mert he
lyem a főszálás, nagy nehézségekkel fogunk küszködni". Levele végén az új főparancsno
kot együttműködésre szólította fel: „...a jövendőre a lehető legjobb egyetértésben a közügy 
érdekében tegyük azt mit kinek kinek köre megkíván." Klapka másnapi válaszlevelében 
jelezte, hogy a kormánybiztos kérésére már megtörténtek az intézkedések, s egyszersmind 
közölte vele, hogy szíveskedjék az új főhadiszállásra, Szerencsre áttenni székhelyét.34 

Nem volt ritka pl., hogy egy kenyérszállítmány olyan helyre érkezett, ahol éppen nem állomásozott ka
tonaság, a kenyér így megsavanyodott. Mivel a katonák jobb híján ezt is megették, a megbetegedések száma 
emiatt is növekedett. MOL H 147. 13. d. 82. f.; HL 1848/49. 10/97. 

32 Idézet: MOL H 147. 13. d. 14., 60. f.; Szemere 324-325., 335., 339., 342., 360. o.; KLÖM XľV. 169. o.; 
HL 1848/49. 10/416.; MOL H 105. 3. d. 63. f. 

33 KLOM XIV. 139. o.; HL 1848/49. 9/125., 208.; MOL H 147. 13. d. 17. f. 
MOL H 147. 13. d. 87., 94-95. f. Klapka már január 14-én jelezte Szemerének, hogy nem ártana, ha az 

élelmezési biztos ott lenne, ahol a sereg; ezzel nyilván az ellátás is javulna. HL 1848/49. 9/211. Farkassányi 
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A csapatok élelmiszerrel való ellátása a kiadott intézkedések ellenére sem javult. A 
dandárparancsnokoktól sorra érkeztek Klapkához a panaszlevelek, a legénység számára 
ételt, a lovaknak pedig szénát, zabot követelve. Az éhezés a január 22-23-i ütközetek ide
jén kritikus tényezővé vált. Gedeon őrnagynak e napokban a Sulcz-dandárról írott jelentése 
magáért beszél: „Az egész itt létező sereg tökéletesen elvan gyengülve nem evett semmit, 
így a lovak sem kaptak semmit." Farkassányi pedig továbbra sem értesült semmiről: „Még 
sem tudom Tarczalban hány, Tokajban mennyi és Kereszturba menyi ember ló van.. ,"35 

A probléma megoldására a főhadiszállás egy olyan, a kormánybiztos tervein alapuló 
rendelkezést hozott, amely a központi élelmezés egész területét átfogó változásokat esz
közölt, az utalványozási rendszer megszilárdításától a felügyeletet ellátó élelmezési biz
tosok és a végrehajtásért felelős élelmezési tisztek kinevezéséig.36 

Habár a rendelet kemény büntetést helyezett kilátásba az intézkedéseivel szembesze
gülőkkel szemben, mégis ezt követően a meglévő gondok száma nemhogy csökkent vol
na, hanem újabbakkal gyarapodott. Egyrészt a kormánybiztossal január legvégéig nem 
közölték a kinevezett élelmezési tisztek névsorát, valamint továbbra sem kapott pontos 
képet az alakulatok létszámát illetően. Másrészt a fent említett tisztek semmibe vették 
Farkassányi rendelkezését és az általa kinevezett biztosokat is, önkényesen járva el az 
élelmiszer elosztásában. Pedig mielőbb szükség volt valamiféle megoldásra, hiszen egy 
január 29-i HM rendelet a „föld népét" felmentette a katonaság ingyenes élelemmel való 
ellátási kötelezettsége alól, s a kérdés megoldását kifejezetten az élelmezési biztosok 
hatáskörébe utalta.37 

Az utalványozási rendszer csődöt mondott. Szemere, amikor február 6-án elküldte 
jelentését az OHB-nak, az élelmezési tervek eredményével kapcsolatban csak ennyit ír
hatott: „A zászlóaljaknál nemigen vezettetett számadás. A pénzvételkor a létszám nem 
mutattatik ki, melynek következménye, hogy mikor fizetni kell, van 1100 ember, mikor 
ki kell állani, nincs, csak 600... Nálunk már csak megvan a gazdálkodás és rend eleme. 
Általában véve a katonák tékozló gazdák."38 

Külön probléma volt a fogatokkal való visszaélés. Ez annyit jelentett, hogy a tisztek (és 
altisztek) saját céljaikra kisajátítottak egy-egy fogatot néhány napra, amelyet elvileg szin
tén csak nyugtatvány ellenében lehetett használni. Minthogy a szekerek egyébként is túl 
voltak terhelve a postai-, illetve áruszállítások miatt, s minden tiszt 60 pengő forintot kapott 
lóra a saját felszerelése szállítására, a főhadiszállás január 24-én elrendelte, hogy csak 
azoknak a honvédtiszteknek szabad előfogatot kiszolgáltatni, akik a főparancsnokság alá
írásával ellátott rendeletet mutatnak elő. Két nappal később kelt levelében Szemere kor
mánybiztos még határozottabb intézkedéseket javasolt a katonai vezetésnek. Véleménye 
szerint „...fővezéri, k[ormány] biztosi, térparancsnoki írott engedelem nélkül" fogatot sen
ki se kaphasson: „ha vesz, lakol példásan, tisztségét is vesztheti..." Javasolta továbbá, hogy 

fent említett elképzelései nem voltak új keletűek. Mindezekre a kormánybiztos már az előző év decemberében 
felhívta az akkori főparancsnokság figyelmét, de a január 4-i vereség hatására tervei nem váltak akkor kivite-
lezhetővé. HL 1848/49 7/131a. 

35 Idézet: MOL H 147. 13. d. 230., 242.; MOL H 147. 13. d. 236., 248., 254.; Karsa 92. o. 
36 MOL H 147. 13. d. 346.; Szemére 358. o. 
37 MOL H 147. 13. d. 373., 41 L, 413.; HL 1848/49. 11/59., 193., 334., 12/96. 
" Szemére 372-373. o. 
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az egy zászlóalj számára szükséges poggyászfogatok számát határozzák meg, valamint min
denki, aki lóra pénzt kapott, egyáltalán ne kaphasson fogatot. A rendszabályok betartatásához 
egy felügyelő kinevezését ajánlotta, bár ezzel kapcsolatosan egyben aggodalmának is hangot 
adott: „Kellene-e itt is egy felügyelőt nevezni? csak sok tisztet el ne fogjunk."39 

A felszerelés kérdése 

Klapka a hadtestparancsnokság átvételét követően hozzákezdett az alakulatok felsze
relésében mutatkozó hiányosságok mielőbbi pótlásához. Erre nagy szükség volt, hiszen a 
kassai ütközetet követő futásban a fegyverek mellett a felszerelés jelentős része is odave
szett. A fővezér egyszerre két helyről is próbálta beszerezni a felmerült szükségleteket: 
az egyik Miskolc városa volt, ahol az ott állomásozó Dessewffy alezredest utasította: 
adja tudtára Farkassányi kormánybiztosnak, hogy „amennyi szűr, ködmön, kéztyű, nad
rág, fehérnemű, szóval felszerelési tárgy ... különösen pedig csizma ... a lehető legna
gyobb számban vásárlandó, és mielőbb Tokajra szállítandó!"40 

Emellett az újonnan érkezett Dom Miguel zászlóalj legénysége számára igényelt 500 
darab köpenyt is a főhadiszállásra rendelték, ám miután kiderült, hogy azok nem Mis
kolcon, hanem Tiszafüreden vagy Debrecenben vannak, Klapka e kérdésben, illetve a 
huszárezredek felszerelésének tárgyában a kormányhoz fordult. Kossuth 15-i és 16-i vá
laszlevelében értesítette a hadtestparancsnokot ez ügybeni rendelkezéséről, Nyáry Pált 
bízva meg az általa kért köpenyek és lovassági felszerelések ügyében.41 

Klapkának az alakulatok megfelelő felszereléssel való ellátásához szüksége volt azok 
hiánykimutatására is. Ezt néhány csapatparancsnok már január 4-ét követően azonnal be
nyújtotta a hadtestparancsnoksághoz, amelyben a köpönyegtől a nyeregpokrócig minden 
fel volt sorolva, mégis a legnagyobb probléma a lábbelik kopásában mutatkozott. Az 1. hu
szárezred 2. őrnagyi osztálya, amely 14-én Zomborban állomásozott, ez ügyben azonnali 
intézkedést kért: „Minekokán a tartós és huzamos szolgálat útközben e legénység csizmáját 
megrongálta, annak következtében a szükséges kijavítás meg nem történhetvén, a lábbeli 
végromlásra jutott, ennél fogva a hadi sereg főparancsnoksága hivatalos alázattal megkére
tik a fent nevezett osztály legénységének 180 pár csizma kiszolgáltatását eszközölni."42 

Jy MOLH 147. 13. d. 94., 154., 156. f.; HL 1848/49. 10/33., 412., 423.; idézet: Szentére 358. o. 
HL 1848/49. 9/125. Ebben az időben még szó sem lehetett a hadtest honvédéinek egységes ruházatáról, 

annak ellenére, hogy Kossuth már 1848. december 5-én elrendelte a csapatok uniformizálását. A legfontosabb 
az volt, hogy az időjárásnak megfelelő ruházattal el tudják látni őket. Az egységes ruházat hiánya miatt azon
ban tragikus félreértések is történtek. A Dom Miguel zászlóalj honvédéi a január második felében lezajlott üt
közetekben még a rajtuk maradt császári egyenruhájukat viselték, és január 23-án Bodrogkeresztúrnál saját 
bajtársaik, a 20. honvédzászlóalj katonái - a sűrű köd miatt is megtévedve - tüzet nyitottak rájuk. KLÖM XIII. 
Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén I. (S. a. r. Barta István.) 655. o.; Kársa 95-96. o. 

41 MOL H 147. 13. d. 94. f.; HL 1848/49. 9/281.; KLÖM XIV. 139-140., 142. o. A Dom Miguelek részére ki
rendelt köpönyegek azonban nem akartak megérkezni, miközben a zászlóalj egyre több katonája szállingózott be a 
felső-tiszai táborba. Január 18-án Klapka utasította Csermelyi őrnagyot, hogy az igényeltek mellett még száz darab 
köpenyt hozasson az újonnan érkezők részére. Ugyanezen a napon 220 köpenyt osztottak ki a zászlóalj katonái 
között, amelyeket a 43. zászlóaljtól szedtek be. A közben megrendelt 100 db köpeny helyett Kossuth csak 100 db 
lópokrócot tudott küldeni az előbbi hiánya miatt, és mellette még 300 db huszárcsizmát, 1000 db bakancsot, 1000 
db fehérneműt és 100 db szűrt irányított a felső-tiszai táborba. MOL H 147. 13. d. 135., 143., 306. f. 

42 MOLH 147. 13. d. 47., 134., 343. f.; idézet: MOLH 147. 13. d. 49. f. 
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A fő nehézséget az jelentette, hogy csupán néhány alakulat készítette el és küldte be 
ezeket a kimutatásokat. És ezen kívül volt más is, amire Farkasssányi 14-én figyelmezte
tett, nevezetesen, hogy a ruhailletményekre nézve a parancsnokok jókor terjesszék elő 
szükségleteiket, és ne akkor, „...midőn már a legénység között kellene osztani... A ruha 
nemüekre nézve szükséges lenne mindenekelőtt tisztában lenni az illetőkkel, mert minden 
csapat eddig igen nagy számú öltönybelit kivett." Ezért Klapka 18-án ismételten felszólí
totta Csermelyit, hogy ha a csapatok parancsnokai „.. .a ruházat ... hiányát kimutató tabel
lákat ... be nem küldöttek volna, azoknak holnap estvélig való beküldésére szigorú felelet 
terhe alatt utasíttassanak". A hiányosságokról ennek ellenére csak néhány alakulatnál ké
szültekjelentések; azonban ezek is inkább utalások voltak, mint részletes kimutatások.43 

Ami a háborúhoz elengedhetetlen: fegyverzet és lőszer 

Szintén gondot jelentett a csapatok fegyverrel és lőszerrel való újbóli ellátása. A még 
Mészáros parancsnoksága idején nagy nehezen felfegyverzett alakulatok soraiból sokan 
a január 4-i megfutamodás során elsőként a fegyvereiktől váltak meg. Szemere már 7-én 
elrendelte a szuronyos puskák azonnali begyűjtését, „...mert az az álladalom tulajdona, 
és azt csak becstelen szökevény adhatta el". Ezt követőleg pedig utasította a többi kor
mánybiztost, minthogy „honvédeik száma nagy, a fegyvereké kevés", a megyei és kerü
leti hajdúktól gyűjtessék be azok szuronyos és szurony nélküli puskáit, és ehelyett lán
dzsákkal és vadászpuskákkal lássák el őket. Klapka a parancsnokság átvételét követően 
az egyéb felszerelések mellett mindenekelőtt az összes Miskolcon található „puska, 
karabin, pisztoly, lőszer" azonnali Tokajba szállítását rendelte el. A kassai vereség után a 
hadtest lőpor-, illetve lőszerkészletét Szemere Tiszafüredre irányította, amelyet megér
kezése után Tóth János százados, tiszafüredi térparancsnok az ellenség közeledésének 
hírére Nagyvárad felé szándékozott továbbküldeni. Bydeskuthy Ernő százados, lőszertári 
parancsnok jelentését megkapva Klapka úgy rendelkezett, hogy a lőport Böszörménybe, 
a lőszert Rakamazra szállítsák, a fegyver- és ruhatár pedig Polgáron legyen felállítva.44 

Minthogy csak néhány alakulat parancsnoka küldte el a lőszer-, illetve fegyverkimu
tatást a táborkarhoz, 17-én utasították a dandárok parancsnokait, hogy a rendelkezésükre 
álló fegyver és lőszer mennyiségét, valamint az ehhez kapcsolódó szükségleteiket tar
talmazójegyzékeket mihamarabb adják át a hadtestparancsnokságnak.45 

Ahogy a korábbi időszakban, most is gondot jelentett a sokféle fegyver lőszerrel való 
ellátása. A zavarok elkerülése végett például Zakó őrnagy, a 34. honvédzászlóalj parancs
noka a zászlóaljánál lévő 200 kovás puska mielőbbi gyutacsossal való felváltását kérte.46 

4J Idézet: MOL H 147. 13. d. 94., 135. f.; HL 1848/49. 10/36.; MOL H 147. 13. d. 248., 254., 380., 386., 
475. f.; részletes kimutatásra példa: MOL H 147. 13. d. 439. f. (az 52. honvédzászlóalj január 29-i kimutatása). 
Farkassányi - az élelmezésben mutatott fellépéséhez hasonlóan - semmit sem volt hajlandó kiadni a raktárból, 
amíg arra írásos parancsot nem mutattak fel. Ezzel szemben a főhadiszállás azzal nem volt tisztában, hogy mennyi 
felszerelés áll rendelkezésre, ezért a kormánybiztost ennek mielőbbi összeírására szólította fel. HL 1848/49. 10/35. 

44 HL 1848/49. 8/616.; MOL H 147. 13. d. 30., 107., 143. f.; MOL H 2. OHB 1849:609.; Szemere 320. o.; 
KLÖM XrV. 134. o.; idézet: HL 1848/49. 9/125., Szemére 317., 322-323. o. 

45 MOL H 147. 13. d. 43., 112., 134. f.; HL 1848/49. 51/56. 
46 MOL H 147. 13. d. 189. f. 
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Külön problémaként jelentkezett a vadászpuskák átalakításából adódó, illetve a fegy
verek rongálásából fakadó állandó javíttatási költség, amely jelentősen megnövelte a ki
adásokat. Szemere már január 19-én kérte Klapkát ez ügyben való rendszabály mielőbbi 
meghozatalára. A Dom Miguel zászlóaljnál lévő puskaműves például „...a fegyverek 
igazítását ... fegyverenkint harmincz pengő krajczárjával" volt hajlandó elvállalni. A 
legtöbb alakulat azonban nem rendelkezett fegyverkováccsal, ezért Szemere az OHB-tól 
igyekezett megtudni: „...van-e Debrecenben sok puskaműves, mert a vadászfegyvereket 
odaküldhetném, s ott kellene kiigazítani és használni ott." Az utolsó kitétel már azt is 
mutatta, hogy a fegyverellátás nagymértékben feljavult az előző időszakhoz képest; 
ahogy 19-én a kormánybiztos is megfogalmazta: „Nincs katonánk, kinek ne volna szu
ronyos fegyvere."47 

Úgy látszott tehát, hogy fegyver rendelkezésre áll a szükséges mennyiségben és mi
nőségben, annál kevésbé ezekhez való lőszer. A lőgyakorlatok és az emellett történő fe
lesleges lövöldözések jócskán leapasztották a tábor lőszertartalékát. Az újabb tölténye
kért küldött Bydeskuthy azonban még 20-án sem érkezett a főhadiszállásra, így az azt 
követő összecsapások előtt szinte minden lőszer kiosztásra került. Az elkövetkezendő 
napokban a hadtest alakulatai sorra küldték be lőszerigényléseiket a táborkarhoz.48 A lő
szertári maradvány kiegészítésére Klapka ezt követően egymás után írta jelentéseit Deb
recenbe, amelyeket Kossuth 25-én azonnali teljesítés végett továbbított a HM-nek. A 
hadügyminiszter még aznap megfogalmazott levelében biztosította Klapkát az ügyben 
történő mielőbbi intézkedéséről, de ehhez pontos fegyverkimutatást kért és egyben el
várta tőle a csapatok lőszerfogyasztásának számonkérését is. A hadtestparancsnokság 
azonban a többszöri utasítás ellenére sem kapta meg a teljes kimutatásokat az alakula
toktól, így azokat nem lehetett a HM-hez továbbítani. Január 30-án, amikor Klapka újból 
a minisztériumhoz fordult töltényekért és lőfegyverekért, Mészáros ismételten felhívta a 
figyelmét arra, hogy a kért kimutatásokat mielőbb juttassa el Debrecenbe; emellett el
rendelte a kért lőszer elindítását is.49 

Klapka Debrecen mellett számíthatott még a Böszörményben felállított „töltvény-
laboratórium" termelésére is. Mint már azt említettem, január közepén Klapka utasításá
ra a lőport Böszörménybe szállították, ahol megkezdődött a puska- és pisztolytöltények 
előállítása. A január 22-23-i összecsapásokat követően, mikor is az alakulatok a lőszer
ből teljesen kifogytak, Szemere utasítást küldött Silly e Gábor kormánybiztosnak, hogy 
az ott már elkészült töltényeket azonnal Nyíregyházára szállíttassa át. Innen Szép had
nagy továbbította a kívánt mennyiséget Rakamazra, a felső-tiszai hadtest táborába.50 

4/ Szemere 345-346. o.; MOL H 147. 13. d. 419. f.; idézet: uo. 156. f. és Szemere 343., 344. o. 
48 

A csapatok közül a 43. honvédzászlóalj járt a legszerencsétlenebbül. Amikor ugyanis 18-án Tokajban 
átvettek 104 csappantyús vadász- és 54 kovás puskát, a másnapi lőgyakorlaton kiderült, hogy a rendelkezésre 
álló lőszer túl nagy méretű a csappantyúsoknak. Emiatt Kálnoky Kégl József hadnagyot azonnal Tokajba indí
totta új puskákért; a szállítmány csak Kisfaludig jutott, ahol is osztrák kézre került. A január 23-i Bodrog
keresztúrnál történő sikeres magyar ellentámadás azonban Kisfaludról kiűzte a császáriakat; az előretörő hon
védek ott leltek rá a 43. honvédzászlóalj 81 fogságba esett katonájára és az „összetört" fegyverekre is. MOL H 
147. 13. d. 194., 315.; Kársa 97. o.; Kedves 151-153. o. 

49 MOL H 147. 13. d. 206., 231., 233., 234., 266., 369., 418. f.; MOL H 2. OHB 1849:999., Szemére 
348. o.; HL 1848/49. 11/440., 442. 

50 Szemére 350. o.; HL 1848/49. 11/348. 
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A tokaji ütközetet követően, miután a csapatok ellőtték még megmaradt lőszereiket, 
ismét szükségessé vált a készlet feltöltése. De ez már nem a védelemhez, hanem az el
lentámadáshoz szükségeltetett.51 

Gyakorlatok, kiképzés 

Ahhoz, hogy a sereg összeszokott és fegyelmezett legyen és a katona fegyverét hasz
nálni is tudja, gyakorlásra volt szüksége. Szemere január 14-i, az új főparancsnokhoz írt le
velében nem győzte hangsúlyozni ennek fontosságát: „Gyakorolja a sereget a parancsnok, 
aztán a kapitány, aztán a hadnagy. Naponkint, bármi rövid ideig, legyen a fő- vagy dandár
vezér, így, szorítva, 8-10 nap alatt lesz seregünk." Persze ahhoz, hogy valaki a csapatokat 
gyakorlatoztathassa, neki is bizonyos elméleti elemeket el kellett sajátítania. A seregben 
pedig - folytatta a kormánybiztos - „vannak főtisztek, kik magok sem értik az első eleme
ket sem. Ezeknek is kell iskola. Hat nap alatt megtanulhatja a legfőbbet, és meg is tanít
hatja rá legényeit. Ha így egész nap tanul és tanít a főtiszt, az ember örömest nézi". Ám 
nemcsak a fegyvert viselőnek volt szüksége a tanításra: „Például mennyi rossz dobos!... De 
azért nem látok intézkedést, hogy iskola alkottatott volna." Klapka mindezekben Szemerével 
teljesen egyetértett, és utasította dandárparancsnokait, hogy naponta két órát gyakorlatoz
tassák alakulataikat ezzel is csökkentve a kiképzésbeli hiányosságaikat. Azonban több ala
kulatnak ez is problémát jelentett: Dessewffy alezredes, a bal szárny-dandár parancsnoka, a 
dandárra rótt feladatok nehézsége, illetve amiatt, hogy „...az egész dandár többnyire szol
gálatban leend", úgy vélte, hogy ez csapatai számára igen nehezen lesz kivitelezhető. A 
fegyveres kiképzés eleinte céllövészetet is jelentett. Azonban az igényelt lőszermennyiség 
késése, illetve a lőszertári készlet kifogyása miatt Klapka 18-án meghagyta Csermelyi őr
nagynak; „Parancsba kiadandó: hogy holnap a hadsereg előre nem látott megtámadásokat ki
véve, mozdulatokat ne tegyen, hanem a zászlóaljak magokat a massa formírozásokban a töl
tésben és lövésben, azonban tűz nélkül, gyakorolják."52 (Kiemelés az eredetiben - D. D.) 

Az alakulatok kiképzésére azonban már nem sok idő maradt. Az előrenyomuló csá
szári csapatok január 19-én összeütköztek a Tchorznicki vezette különítménnyel, a 
Bulharyn-dandár elővédjével. Ekkor még a magyar egység jelentéktelen lövöldözést kö
vetően visszavonult, de pár nap múlva a Klapka vezette haderő késztette visszavonulásra 
az osztrákokat, amely egyben a hadtest első győzelmét is jelentette. 

Táborkari tisztek, segédtisztek és a parancs őr i kar 

Klapka, mint korábban a HM táborkari osztályának helyettes vezetője tisztában volt 
azzal, hogy milyen fontos a parancsnok mellett egy jól működő operatív testület kiala
kítása. Ezért szükségesnek látta a hadtest táborkarának új, képzett tisztekkel való bő vité

zemére 366. o. 
52 MOL H 147. 13. d. 16. f.; idézet: Szemere 329-330. o., HL 1848/49. 9/213., 286., MOL H 147. 13. d. 135. f. A 

hadtest állományát tekintve már nem ugyanaz volt, mint az elmúlt hónapban. A „régiek" is átestek a tűzkeresztségen, 
még ha eddig csak vesztes ütközetekben is véve részt. Az „újak" között pedig nemcsak, hogy harcedzett, hanem igen 
magas harcértékkel rendelkező alakulatok is voltak. (így pl. a 34. honvédzászlóalj vagy a 12 fontos fél üteg.) 
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sét. Ezek közül többen is személyes ismerősei voltak, mint például Szilányi Péter száza
dos, a karánsebesi volt iskolatárs. Korábban a HM-nél dolgozott Prágay János is, akit 
Debrecenből hozott magával Klapka, és aki január 9-én főhadnaggyá lépve elő a sze
mélyi segédtisztje lett. A császári csapatoktól átállt Bancsov Adolfot hadnagyi rangban 
szintén a táborkarhoz osztották be. A lengyel származásúak közül Jozef Dzwonkowski 
és Mieczyslaw Dombrowski századosokat találjuk a táborkari tisztek között. Természe
tesen az ő kinevezésükben is a kellő tapasztalat volt a döntő: Dzwonkowski például már 
az 1830/3l-es lengyel szabadságharc alatt annak vezérkarában szolgált, méghozzá őrna
gyi rangban. A „régiek" közül itt volt a hadtest táborkarának főnökeként jól bevált 
Csermelyi Lajos őrnagy, valamint Balásy Gergely, Staut Adolf, Benkő Rudolf, Antos 
János és Edényi (Reindl) Lipót századosok is. Az újjászervezett táborkar hatékonyabbá 
válását, a sereg célszerűbb működését jelentősen elősegítette az is, hogy Klapka -
Görgeihez hasonlóan - biztosította a testület, illetve a hadtest főtisztjei számára a döntés
hozatalban való fokozottabb részvételt. Példa értékű volt az az eset, amikor január végén a 
tokaji átkelő védelmének ismét felmerülő kérdésében a haditanács - elvetve Klapka állás
pontját - Tokaj feladása és a Tisza bal partján való védekezés mellett döntött, amely elkép
zelést, a mellette szóló érveket megfontolva végül a fővezér is elfogadott. Klapka emellett 
erőfeszítéseket tett szervezett parancsőri szolgálat kialakítására is. A rátermett, megbízható 
tisztek hiánya miatt állandó parancsőrtisztjei többnyire arisztokrata származásúak voltak, 
mint például gr. Károlyi Ede, gr. Lázár Kálmán vagy később gr. Wartensleben Ágoston.53 

A dandárfelosztás kérdése 

A Klapka által Mészárostól átvett hadtest eredetileg 2 dandárra és 2 féldandárra volt 
felosztva: a dandárokat Dessewffy Arisztid alezredes és Pulszky Sándor ezredes, a 
féldandárokat pedig Theodor Rembowski és Perczel Sándor őrnagyok vezették. A 
dandárnokok közül Pulszky és Perczel a január 4-i ütközetet követően beteget jelentett; 
Pulszkyt Klapka hadtestparancsnoki kinevezésekor Görgei seregébe helyezték át, 
Perczel pedig „nem volt hajlandó" meggyógyulni, és január közepén kilépett a honvéd
ség állományából. Az említett ütközetben leszerepelt Rembowski őrnagy Klapka utasítá
sárajanuár 18-án 2 század lengyellel, 2 század 21. zászlóaljbeli honvéddal és fél 3 fontos 
ágyúüteggel Tokajból Munkácsra indult az ott lévő magyar csapatok erősítésére.54 

Dessewffy tehát maradt, a „régiek" helyét pedig a 16-án honvédezredessé előléptetett 
Jerzy Bulharyn, illetve a 42. és a 17. honvédzászlóaljak parancsnokai: Gedeon László és 
Sulcz Félix honvéd őrnagyok vették át. A négy dandár hamarosan ötre bővült. Amikor az el
ső erősítések megérkeztek a tokaji táborba, azokat nyomban besorolták a 4 dandár valame
lyikébe. A hadtest létszámban való fokozatos megerősödése, illetve a tokaji átkelő felé vezető 
utak teljes ellenőrzése végett a többi alakulat közül létszámában és harcértékében egyaránt 

Lásd Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 2000. és 
(Jő.: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. vonatkozó életrajzok; Szuper (Soupper) Sándor: Az I. magyar 
hadtest működése Felső-Magyarországon. A Honvéd 1867. december 16., 1868. január 20., március 2., május 
4. és június 1. számaiban (a továbbiakban: Szuper 1868. május 4. és június 1. Itt: 1868. június 1.) 172. o.; Gör
gey 295-298. o.; MOL P 295. 39. es. b/21/3, fasc. 85-87. f.; HL 1848/49. 8/490. 

54 MOL P 295. 39. es. b/21/3/fasc. 86. f.; KLOM XIV. 73. o.; HL 1848/49. 9/343., 390., 400. 
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kiemelkedő 34. honvédzászlóalj parancsnoka, Zakó István őrnagy szintén dandárparancsnoki 
beosztást kapott. Különítményébe tartozott a 34. honvédzászlóaljon kívül az 1. és a 14. huszár
ezred egy-egy százada. Január legvégére a dandár a 43. honvédzászlóaljjal bővült és 1 huszár
századdal csökkent; emellett állományába tartozott egy fél 6 fontos és egy fél 3 fontos üteg is.55 

Ez a dandárfelosztás - noha az egységek állományukat tekintve gyakran változtak -
tulajdonképpen mindvégig fennállt; emellett léteztek ideiglenes jelleggel egyéb kikülö-
nítések is. Ilyen volt például a Dom Miguel zászlóalj vezetésével január 18-án megbízott 
Pálóczy László őrnagy különítménye, amely a 24-én tervezett előrenyomulásban a hát
védet alkotta (kötelékébe tartozott a Dom Miguel zászlóalj, a borsodi önkéntes zászlóalj, 
a megmaradt hevesi nemzetőrcsapat és három 3 fontos ágyú), vagy éppen a 14. huszár
ezred osztályparancsnoka, Bobory Kálmán őrnagy parancsnoksága alá eső tartalék se
regtest is, amely január közepén Tokajban állomásozott. A Bulharyn-dandár elővédjeként 
működő Tchorzniczki-különítményt szintén ide lehet sorolni, amelyhez a lengyel légió 2 
századán kívül honvédalakulatok, 1 század Coburg-huszár és 4 ágyú is tartozott.56 

Minden jel arra mutat, hogy a január 22-i ütközetben a magyar hadtest Tárcáiban fel
állított egységei felett - amelybe a Tchorzniczki-különítmény mellett már a Zákó-dandár 
is beletartozott - Bulharyn, mint felettes (hadosztály?) parancsnok rendelkezett. Való
színűnek látszik továbbá, hogy ez a megbízatása csupán pár napig állhatott fent, mert 28-
tól Zakó őrnagy jelentéseit már közvetlenül a hadtestparancsnokságnak tette, és 
Bulharyn leveleiben sem olvasható ki a fent említett dandár feletti további rendelkezés. 
Az e napon, Tiszafüreden kelt napiparancs szerint ugyanis újabb dandárfelosztás történt; 
ennek értelmében a Bulharyn vezette dandár az 1. sorszámot kapta, amelyet a Dessewffy 
dandártól elvont 19. honvédzászlóaljjal erősítettek meg, Zakó pedig a 2. - immár füg
getlen - dandárnak lett a parancsnoka, amelynek gerincét a 34. honvédzászlóalj alkotta. 
Bulharyn parancsnoksága egyaránt használta a „Divisions Commando", illetve a 
„Brigade Commando" kifejezéseket, de ugyanígy tette ezt más dandárparancsnok - pél
dául Dessewffy - is. A hadtestparancsnokság részéről azonban a Bulharyn vezetése alatt 
álló egységet dandárként, Bulharynt pedig dandárnokként kezelték.57 

Polgári hírszerzés, katonai felderítés: avizó piquet-k, H őrtanyák 

Klapka hadtestszervező munkájának kulcsfontosságú pontját jelentette egy felderítő 
és hírszerző hálózat kiépítése. Az esetleges, előre nem látható helyzetek elkerülésére őr-
tanyákat állított fel, amelyekbe a kirendelt csapatok folyamatos előőrsi szolgálatot telje
sítettek; a kiterjedt felderítés létrehozását elősegítette az ellenség ideiglenes tétlensége is.59 

33 Lásd előbbi harcrend; MOL H 147. 13. d. 324. f. és HL 1848/49. 9/494., 10/56., 50/170. 
56 MOL P 295. 39. es. 6/45a.; MOL H 147. 13. d. 43. f.; Kovács 190. o. 
57 MOL H 147. 13. d. 6., 82., 103., 132., 145., 148., 166., 248., 268., 270., 324., 354., 365., 373., 375., 

386., 387. f.; HL 1848/49. 11/20., 275., 448. 12/80., 86., 50/170., 51/56.; MOL H 105. 5. cs. 977. f. 
' Megfigyelő őrsök. 
59 MOL H 147. 13. d. 8., 22., 31., 58., 61., 84., 178., 198. f; HL 1848/49. 8/445., 499., 500., 621.; Klapka 

György: Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. I. k. Leipzig, 1851. (a 
továbbiakban: Klapka 1851.) 189. o. 
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Emellett Szemere kormánybiztos meghagyta a környékbeli települések bíráinak: „Mi
helyt az ellenség közelget, lovas emberrel vagy másképpen tartozik az elöljáróság a legkö
zelebbi állomásra hírt vinni, és ez tovább küldeni úgy, hogy az itt Miskolcon vagy ahol va
gyunk, sietve tudtunkra jusson." Figyelmeztetett azonban arra is, hogy ha valaki ezt a 
kötelességét elmulasztja, „...rögtönítélőszék elébe állíttatik", mely a bűnöst halálbüntetés
sel fogja sújtani. Ennek hatására a térség községi elöljárói egymás után küldték el tudósítá
saikat a felső-tiszai tábornak az ellenség hollétét illetően. Különösen fontos volt a Tisza 
mellett, a hadtest vonalától északkeletre fekvő, magyar csapatok által alig érintett Sárospatak 
és Újhely környéke, ahonnan szintén folyamatosan érkeztek a megfigyelő jelentések.60 

Az így rendelkezésre álló információk birtokában a magyar hadvezetés tisztában lehe
tett azzal, hogy Schlik egyelőre nem szándékozik továbbvonulni; egy január 9-i kémjelen
tés szerint az ellenség erőinek egy része a Szepességbe vonult, Késmárkot, Lőcsét és Tor
nát foglalva el (bár ez utóbbiból visszahúzódott). Itt „...3 rejtett álgyut talált s elvitte", 
amelyekről a magyar vezetés nem is tudott. Két nappal később, egy újabb jelentésnek pe
dig arról kellett beszámolnia, hogy a szembenálló osztrák hadtest január 4-ét követően 
„.. .Bécsből 700, úgynevezett Deutschmeistereket61 6 ágyúval, és 300 lovat kapott".62 

A HM többször is értesítette Klapkát arról, hogy Sárospatakot megszállva tartják a 
császáriak; ezekre ő a következő választ küldte: „...ezen tudósítás hamis és alaptalan, 
miután biztos értesítések nyomán tudom: hogy magát [az ellenség - D. D.] Zemplin 
vármegyében csak Gálszécsig térj észté ki."63 

A kiterjedt felderítésnek mindamellett hátulütői is voltak: a kémeket - miután nem 
rendszeresen váltogatták őket - egy idő után már egyre könnyebben leplezték le, számuk 
igencsak megfogyatkozott. Egy 1 T-i kémjelentésben annak küldője kénytelen volt meg
említeni: „Tegnap a németek ismét 4 hírfutárunkat fogták el... Varga János nevű lovas 
emberemet még tegnap reggel küldöttem - Új helybe - mostanig nintsen, most a szolgá
mat küldöm; de alázatosan kérem a Tekintetes Urat, hogy legalább egy ordinanczot kül
deni méltóztassék."64 

Az osztrákok már 14-én mozgolódni kezdtek; előőrseik ekkor Forróig nyomultak, 
másnapra elérték többek közt Hidasnémetit, Göncöt, Göncruszkát, Miglécet és Tornyos
németit, 16-án pedig Varannót. Dessewffy alezredes e napon küldött jelentésében meg
említi: „...úgy látszik mintha [az ellenségnek - D. D.] szándéka volna előre nyomulni, 
azonban én minden mozdulatát figyelemmel követve ezekről tudósítást szerezni, és to
vábbi mozdulataimat ezekhez alkalmazni fogom." Két nap múlva Schlik egész ármádiája 
megindult Kassáról, hogy megszerezze a tokaji átkelőt és ezzel utat nyisson az osztrák 
hadseregnek Debrecen irányába.65 

6U Idézet: Szemere 323. o.; MOL H 147. 13. d. 8., 22., 28., 31., 61., 84., 149., 158., 159., 161., 162., 172., 
173., 186., 201., 225. f.; MOL H 75. HM 56. d. 260. f.; HL 1848/49. 9/42., 403. 

A es. kir. 4. sorgyalogezred katonái. 
62 Szemere 328. o.; MOL H 147. 13. d. 58. f.; HL 1848/49. 8/499.; idézet: Szemere 324. o.; MOL H 147. 

13. d. 28. f. 
63 Idézet: HL 1848/49. 9/198., 203. 
64 Idézet: MOL H 147. 13. d. 120. f.; uo. 173. f. 
65 MOL H 147. 13. d. 31., 109. f.; HL 1848/49. 9/285., 286. 10/36.; idézet: HL 1848/49. 9/402. 
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Az osztrákok megindulása Kassáról és az ezt követő magyar hadmozdulatok 

Klapka elsőrendű feladatának a Tisza-vonal megtartását tekintette; többek közt ezt 
írták elő számára az OHB-tól, valamint a Vettertől kapott utasítások is. Hadműveleti ter
ve középpontjában Debrecen védelme állt; ennek értelmében hadteste zömével Tokaj 
előtt foglalt állást, illetve a Miskolcon állomásozó dandárral meg tudta figyelni az ellen
séges császári erők hadmozdulatait, egyben meggátolva ezzel a Windisch-Grätz és 
Schlik vezette seregek közötti összeköttetést is. Az osztrák csapatok Kassáról való meg
indulásának hírére a Miskolcon állomásozó magyar dandár Szikszóra és környékére hú
zódott, ahonnan a Miskolcra vezető utat továbbra is felügyelete alatt tarthatta. A hadtest 
kötelékébe tartozó 5 dandár január 17-én a következőképpen helyezkedett el: a 
Dessewffy-dandár Szikszón, Gedeoné Megyaszón, Bulharyn ezredes csapatai Tállyán, a 
Zákó-dandár Mádon, Schulcz őrnagyé pedig Olaszliszkán volt elszállásolva. A főhadi
szállást Klapka Szerencsre tette át. Másnap a felállás teljesen megváltozott. Az ellenség 
már útban volt Tokaj felé.66 

Schlik a kassai ütközet után nem vonult tovább azonnal; a környező megyék lecsen-
desítésére szorítkozott, erőt gyűjtve a következő összecsapáshoz. Amint azt a magyar 
hadvezetés is tudta, január 4-ét követően az osztrák altábornagy jelentős erősítést kapott, 
és a Szepesben talált 3 ágyúval, valamint az ütközetben zsákmányolt ágyúk nagy részét 
rendbe hozatva egy új üteget alakított. Hadteste ezzel a Szirmay-féle szabadcsapat nélkül 
hozzávetőleg 8 teljes - azaz 6-6 gyalogszázadból álló - zászlóaljra, 6 lovasszázadra és 
35 lövegre szaporodott, de ennek létszámát a megszállt területek fontosabb városaiba 
rendelt helyőrségi csapatok jelentősen csökkentették, így az aktív állomány 6 zászlóaljat, 
5 lovasszázadot és 26 löveget tett ki.67 

Időközben hírek érkeztek az osztrák táborba arról, hogy a szemben álló magyar had
test szintén erősítést kapott, és Klapka a sereg megszervezése után Kassa felé előrenyo
mulni készül. Ezt elkerülendő, Schlik január 17-én támadásra szánta el magát. Erről 
azonban a császári csapatok főparancsnokát, Windisch-Grätz hg. tábornagyot is értesíte
nie kellett. A hadművelet megkezdése előtt ennek tervéről jelentést küldött a tábornagy 
számára, amelyben kifejtette, hogy ha az ellenség nála erősebbnek bizonyul, céljának 
Tokaj és Tarcal között való lekötését fogja tekinteni, amennyiben pedig ez nem áll fenn, 
úgy a tokaji átjáró megszerzését próbálja megvalósítani. Jelentéséhez csatolva egyszers
mind sürgős katonai erősítést is kért.68 

Az irat Windisch-Grätz táborába való mihamarabbi eljuttatása igen komoly nehézsé
get okozott. Ebben az időben ugyanis még a Buda és Kassa közötti területek nagy részét 
magyar csapatok ellenőrizték, a miskolci utat a Dessewffy-dandár tartotta figyelemmel. 
Schlik, minthogy el volt vágva az osztrák főerőktől, és onnan utasításokat is igen körül
ményesen kaphatott, ezért 17-én önállóan - az adott helyzetben azt mindenképp szüksé-

06 HL 1848/49. 9/198., 402. és 51/56. Klapka hadműveleti terve: Klapka 1851. 189-190. o. 
Österreichisches Kriegsarchiv (a továbbiakban: KA) Alte Feldakten (a továbbiakban: AFA) k. 1863. I. 

Armeekorps (a továbbiakban: AK) 1849-1-161.; Breit 239. o.; Kocziczka, Franz: Die Winter-Campagne des 
Graf Schlik'schen Armeekorps 1848-49. Olmütz, 1850. (a továbbiakban: Kocziczká) 102-103. o. 

Breit 239. o. és Rüstow, Wilhelm: Az 1848-49-diki magyar hadjárat története. (Ford. Vértesi Arnold.) 
I. k. Pest, 1866. (a továbbiakban: Rüstow) 181-182. o. 
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gesnek érezve - indította el hadműveletét, amiről megpróbálta azonnal informálni a Bu
dán székelő főparancsnokságot. E célból indította útnak a magyarul is jól beszélő 
Tomasini hadnagyot. A kalandos utat megjáró Tomasini január 18-án érkezett Windisch-
Grätz főhadiszállására, ahol informálta a tábornagyot az északi hadszíntér fejleményei
ről, valamint átadta Schlik azonnali erősítést kérő üzenetét is. Windisch-Grätz erre már 
másnap az altábornagy táborába indított egy, Kriegern és Parrot tábornokok főként hor
vátokból álló dandárjaiból felállított, 4 zászlóaljat, 8 lovasszázadot és 18 löveget magá
ban foglaló hadosztályt, amelynek vezetésével Franz Edler von Schulzig altábornagyot 
bízta meg. A hadoszlop 25-én érkezett Miskolcra.69 

Schlik az erősítést azonban már nem várta be. Január 17-én megkezdte előrenyomulását 
dél felé, támadó hadtestét 3 hadoszlopra osztva fel. Az 5 gyalog- 1 lovasszázadból és 2 lö
vegből álló jobbszárny Zimburg őrnagy vezetésével Szikszónak tartott, a Herzmanovsky 
őrnagy parancsnoksága alatt álló 1 zászlóalj, 1 lovasszázad és 2 löveg a balszárnyat képez
ve Gálszécs, Ujhely és Bodrogkeresztúr felé vette az irányt, míg a Pergen és Fiedler-
dandárokból álló, mintegy 6 000 főt számláló hadoszlop Tállya felé lett utasítva.70 

A jobbszárny még aznap elérte Alsónovajt, a balszárny pedig Kelecsényt; ugyanak
kor a centrum 1 zászlóaljból, 1 lovasszázadból és 2 lövegből álló elővédje br. Piatolli őr
nagy vezetése alatt Hidasnémetibe vonult be. Másnap a jobbszárny Forróig nyomult, a 
centrum elővédje Göncruszkát, a balszárny Gálszécset szállta meg. Ezen a napon indult 
meg Kassáról Fiedler tábornok is 1 zászlóaljjal, 1 lovasszázaddal és 1 üteggel, majd in
nen Hidasnémetibe vonult. Január 19-én a jobbszárny Forrón állomásozott, a balszárny 
Terebest szállta meg. A Szántó felé előrenyomuló Piatolli őrnagy csapata aznap délelőtt 
fél tizenegy körül a fent említett községnél gyenge ellenállásba ütközött. A Szántót meg
szállva tartó Tchorzniczki-különítmény azonban, miután balszárnyát az ellenség megke
rüléssel fenyegette, jelentéktelen tüzpárbajt követően Tállyára vonult vissza, ahol a 
Bulharyn-dandár többi egysége is állomásozott. Az összeütközés hírére Fiedler még az
nap Szántóig vonult, Pergen pedig 1 zászlóaljjal, 1 lovasszázaddal és 2 üteggel Kassáról 
elindulva Hidasnémetiig jutott.71 

Az ellenség előrenyomulására Klapka azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. 
Hadtestét, Tarcal és Bodrogkeresztúr körzetében összevonva a csapatokat, védelmi ál
lásban helyezte el. Az így létrejött harcvonal később még zártabb lett, amikor a Gedeon
dandárt Monok-Szerencs-Zombor térségéből szintén a Tarcal és Bodrogkeresztúr közt 
létrejövő csapatösszevonás helyére vezényelték. Emellett az ellenség folyamatos szem
mel tartása végett Olaszliszkán, Bodrogkeresztúron és Tarcalon lovassági tábori őrsök 

Breit 239. o.; Boms 1975. 78. o.; Horváth 270. o.; Kocziczka 109 és 111. o.; Nobili, Johann: Winter-
Feldzug in Ungarn 1848-1849. Wien, 1851 (a továbbiakban: Nobili) 160. o.; HL 1848/49. 10/18., 80., 334. 
(duplumok). A császári hadosztály útvonala a kémjelentések alapján a magyar hadvezetésnek is a rendelkezé
sére állt. A Schulzig-hadosztály Budáról Gödöllőnek indult, január 20-21-én Hatvanban szállt meg. Innen 
Gyöngyös felé vette útját (ui. erre jobb volt az út, mint Árokszállás felé), ahová 22-én érkezett meg. Másnap 
már Kápolnán volt, 24-én pedig megszállta Kövesdet, ahonnan nem Tiszafüred, hanem Miskolc felé fordult; 
ide január 25-én érkezett meg. Lásd MOL H 147. 13. d. 243., 252., 277., 282. f.; Szemere 351., 355. o.; KLÖM 
XIV. 218-219. o. A Schulzig-hadosztály erejéről: Nobili 160. o. 

70 Breit 240. o. 
71 MOL H 147. 13. d. 129., 130., 149., 159., 172., 173., 178., 186., 198. f.; Kovács 149-150. o.; Breit 

240. o.; Boms 1975. 79. o.; Kocziczka 113-119. o. 

— 724 — 



lettek felállítva, ahol a kirendelt alakulatok felderítő szolgálatot láttak el. A hadmozdu
latokat a magyar egységek zavartalanul végrehajtották. Klapka január 21-i jelentésében 
beszámolt az OHB-nak az ellene 3 oszlopban megindult támadásról és az ezzel kapcsola
tos, általa megtett intézkedésekről: Miskolc kényszerű feladásáról, illetve hadereje Tokaj 
előtt való összpontosításáról. Beszámolójában kitért arra, hogy másnap az osztrákok táma
dására számít, és amennyiben az ütközetet elveszítené, Nyíregyháza felé húzódik vissza a 
Percellel való egyesülés reményében, ám akkor, ha a Tisza felől újabb császári hadoszlop 
fenyegetné, Zemplénen, illetve Szatmáron keresztül tör utat magának Debrecen irányába.72 

Az öt dandár közül azonban egy nem érkezett meg időben a fent említett összponto
sítás helyszínére. Az osztrákok előrenyomulása miatt január 19-én Novajból Szikszóra 
visszaszoruló Dessewffy-dandár azt az utasítást kapta a hadtestparancsnokságtól, hogy 
tüstént induljon Szerencsre, és Tokaj, Tarcal és Bodrogkeresztúr között egyesüljön a 
hadtest főerőivel. Csakhogy a dandár összevonása - minthogy az rendkívül széles vona
lon lett felállítva - több órát igényelt. Az így elvesztett idő miatt Dessewffy már nem 
tartotta lehetségesnek az útvonal megtartását, és inkább dél felé vette az irányt 
Hernádnémeti, Luc, Dob és Lök települések érintésével Tokajon keresztül végül január 
22-én érkezett meg a fáradságtól kimerült csapataival Tarcal térségébe, ahol az éppen 
folyó ütközet menetébe lovasságával és tüzérségével még bele tudott avatkozni.73 

Az első megmérettetés: 
a január 21-i haditanács és a tarcal-bodrogkeresztúri ütközetek 

Miután seregét előnyös védőállásba helyezte, Klapka 21 -én este a további teendőkről 
törzstisztjeinek bevonásával haditanácsot tartott Tokajban. Ez a fővezér által felvetett két 
lehetőség - úgy mint a Tisza túlpartján felállva védekezni vagy támadólag fellépni - kö
zül az utóbbit választva, az osztrákok visszavetése után való támadó hadművelet meg
kezdése mellett döntött. Másnap - ütközetet remélve - hajnali 3 és 4 óra között a magyar 
csapatok elfoglalták harcállásaikat. A jobbszárnyat Bodrogkeresztúr-Kisfalud térségé
ben Sulcz dandára biztosította, Tárcáinál a Bulharyn vezette centrumot az ő és Zakó őr
nagy dandárai tartották fenn, Gedeon hadoszlopa tartalék gyanánt Tokajban állomáso
zott, a Dessewffy-dandár pedig éppen útban volt Tokaj felé.74 

Eközben Schlik Windisch-Grätz figyelmeztetése ellenére, „a szántói siker által elcsá
bítva" még a Schulzig hadosztály megérkezése előtt döntő ütközetre szánta el magát, és 
két irányból indított támadást a magyar csapatok ellen. A fősereg, melyet maga az oszt-

' A pontos felállásról: HL 1849/49. 10/171. és Szuper 1868. május 4. 139. o.; MOL R 295. Klapka 
György iratai (a továbbiakban: R 295.) 1. es. 3. tétel. Miskolc feladásának hírét a kormány meglehetősen hűvö
sen fogadta. A HM szemrehányó hangvételű levele után, amelyet Klapka közvetlenül a tarcal-bodrogkeresztúri 
kettős győzelmét követően kapott meg, az ifjú hadtestparancsnok - visszaemlékezései szerint - már a lemon
dást fontolgatta, amelytől csak környezete tartotta vissza. MOL R 295. 1. es. 3. t. 27. f.; KLÖM XIV. 
209-211. o.; Klapka 1986. 87-88. o. 

73 HL 1848/49. 10/174., 175., 231.; MOL H 147. 13. d. 130., 159., 178., 197., 215., 221. f.; MOL H 2. 
OHB 1849:999.; Közlöny január 25-26.; Klapka 1851. 191. o. 

Egervári Ödön: Bátory Schulcz Bódog emlékiratai az 1848-49-es szabadságharczból. Pest, 1873. (a to
vábbiakban: Egervári) 20-21. o.; a január 21-i magyar harcrend: Klapka 1851. 192-193. o.; a részletes felállás
ról: Szuper 1868. május 4. 139-140. o.; Breit 241. o. 
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rák altábornagy vezetett, Tállya és Mád községeken keresztül közelítette meg Tarcalt, 
majd hadoszlopát két harcvonalban állította fel: az elsőt a Fiedler-, a másodikat pedig a 
Pergen-dandár alkotta.75 

Ezzel párhuzamosan Schlik a magyar jobbszárny ellen is támadást tervezett. Ezért a Sá
rospatakon át ugyancsak déli irányban haladó Herzmanowsky őrnagyot utasította, hogy 
hadoszlopával január 22-én Olaszliszkán keresztül foglalja el Bodrogkeresztúrt. A paran
csot Herzmanowsky - a magyar sereg jól működő lovas cirkálóinak köszönhetően - nem 
kapta meg, de ennek ellenére mégis tovább indult déli irányba. A vele szemben álló magyar 
jobbszárnyat irányító Sulcz őrnagy, miután értesülést kapott, hogy az ellenséges hadoszlop 
Szegilong helységben van, félórányira Bodrogkeresztúrtól, amelyet a haditerv értelmében 
neki mindenképp tartania kellett, bár az ellenség létszámát illetően pontatlan információkkal 
rendelkezett, mégis vállalta az ütközetet az előretörő osztrákokkal szemben. A kölcsönösen 
kialakuló tüzpárbajnak végül délután 2 óra tájban az ellenség vetett véget. Herzmanowsky 
csapataival Olaszliszkára húzódott vissza, Sulcz pedig megszállta Szegilongot, elővédjét 
Olaszliszka felé állítva fel. Ezt követően kapta kézhez Klapka levelét, amelyben a főparancs
nok értesítette, hogy Schlik Mádra vonult vissza. Egy újabb üzenetváltást követően Sulcz pa
rancsot adott a Bodrogkeresztúrra való visszavonulásra, előőrseit Kisfaludon állítva fel. 

Eközben a főerők Tárcáinál csaptak össze. Már az éjszaka sűrű köd ereszkedett a táj
ra, amely olyannyira megnehezítette a látást, hogy „8-10 lépésnyire, egyes embernek 
csak a körvonalai látszottak, de 15 lépésre az embert se láthattad". Nem csoda hát, ha a 
két sereg tüzérsége jóformán szóhoz sem jutott. A déli órákban a tarcali úton feltűnő csá
szári hadoszlopra tüzet nyitó 3 fontos félüteg próbálkozása, miként az ellenséges lövegek 
viszontválasza is, sikertelenségre volt kárhoztatva. Azonban a jól védett magyar állások
ból kiinduló heves puskatüz az osztrákokat megállásra késztette. Ennek ellensúlyozására 
Schlik a tüzelő magyar gyalogság ellen egy lovasszázadot indított, melynek támadását a 
Czakó százados vezette két honvédszázad, valamint a beérkező 34. honvédzászlóalj és a 
14. huszárezred egy százada - a császári egységet felbomlasztva - vert vissza. Ez idő 
alatt egy osztrák zászlóalj Rapaics őrnagy vezetése alatt az állás kulcspontja, a Kápolna
hegy ellen vonult, amelyet a Tchorzniczki alezredes alá rendelt csapatok tartottak meg
szállva. Az átláthatatlan köd miatt a két ellenséges csapat csak pár lépés távolságból 
vette észre egymást, így mind Fiedler, mind pedig Tchorzniczki - feltételezve, hogy a 
másik meg akarja adni magát - lábhoz tétette a fegyvert. A kölcsönös meglepődés min
dössze pár másodpercig tartott. Nem tudni, a harcot melyik fél kezdte újra - valószínűleg 
a lengyel légionisták lőttek először -, de tény, hogy ezután a Kápolna-hegyen a magyar 
csapatok kerekedtek felül. A lengyelek megerősödve a segítségükre siető abaúji önkén
tes nemzetőrökkel visszaverték az osztrákok két újabb rohamát, és tüzérségi támogatás
sal az ellenséget végleg visszavetették. A minden oldalon folyamatosan hullámzó harc
nak a császári csapatok visszavonulása vetett véget. Schlik ugyanis a leszállt köd miatt 
erősebbnek vélte a magyar haderőt, mint amilyen az a valóságban volt. Mádon keresztül 
Tállyára történő visszahúzódását mégis nyugodtan tehette, mert a csatatéren győztesen 
maradt magyar alakulatok nem üldözték, és ebben a már későn beérkező Dessewffy-
dandár sem tudta megzavarni. 

Breit 241. o.; Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848^9-ben. II. k. Budapest, é. n. (a 
továbbiakban: Gelich) 299. o. 
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A TARC ALI ÜTKÖZET 
1849. JANUÁR 22. 

Másnapra a magyar hadvezetés elhatározta a Bodrognál előrenyomuló Herzma-
nowsky-különítmény teljes visszaszorítását is. A Dessewffy-dandár nagyobb részét 
Sulcz erőinek támogatására rendelték, akárcsak a Gedeon-dandár több egységét. Emel
lett az előző nap még a Szegilongnál történt összecsapás előtt Sulcz őrnagy Szél János 
századost a 17. honvédzászlóalj 2 századával, 2 szakasz Lehel-huszárral és két 3 fontos 
ágyúval Erdőbényébe küldte, hogy a Hernád és Bodrog földje között lévő szorost szem
mel tartsa. A dandár Bodrogkeresztúrra való visszahúzódása és az osztrák előrenyomulás 
következtében ez a csapat Erdőbényében maradt. Még aznap este Sulcz eljuttatott Szél
nek egy olyan üzenetet, miszerint, ha másnap ágyúzást hall, parancs nélkül lendüljön 
támadásba. A következő reggel 5 óra tájban megérkezett Szél válasza: „A vett parancsot 
teljesíteni fogom." Január 23-án, miután az ellenség - nem értesülve Schlik Mádra visz-
szarendelő parancsáról - megszállta Kisfaludot, 8 óra körül támadást indított 
Bodrogkeresztúr ellen. Kezdeti sikerei után a császári hadoszlopot a több irányból táma
dó magyar csapatok visszavetették: a szemben álló Sulcz-dandár az ellenséges harcvo-
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nalial szemben indított ellentámadást, Dessewffy pedig Herzmanowsky jobbszárnyának 
oldalán jelent meg, visszavonulásra késztetve az osztrákokat. Ráadásul a hátrálni kény
szerülő császári csapatokat Erdőbénye felől Szél János osztálya lepte meg, visszavetve 
őket Sulcz és Dessewffy előrenyomuló csapataira. A magyarok még további erősítéseket 
is kaptak, amelyeket azonnal bevetettek az osztrák balszárnya ellen. A kezdeményezés 
ezzel a magyar csapatok kezébe került át. A Sulcz-dandár kötelékébe tartozó Dom 
Miguel zászlóalj és a 17. honvédzászlóalj két százada csatárláncban bevonult Kisfaludra. 
A csatárláncot a támadás fő erejét biztosító 43. honvédzászlóalj követte. Ezután Kisfalu
don ugyanazon érthetetlen esemény - csak más szereplőkkel -játszódott le, mint a meg
előző napon: a régi - császári - egyenruhájukat viselő Dom Miguelek és az osztrák 
gyalogsági egységek között abbamaradt a harc; császári részről megindult a volt bajtár
sak átállításának kísérlete, de ez a törekvés sikertelen maradt. A kialakult patthelyzetnek 
a helységbe megérkező 43. honvédzászlóalj vetett véget. A zászlóalj parancsnoka, 
Kálnoky Antal százados, látván a magyar túlerőt, fegyverletételre szólította fel az ellen
felet, majd odalépett Franz Oreskovich százados elé, akit a még mindig sürü ködben a 
rangidős császári tisztnek tekintett, és a kardját követelte. Ezzel a harc újból kirobbant. 
Kálnoky fejét puskatussal zúzták be, majd a közelben álló honvédekre sortűz zúdult. A 
43. honvédzászlóalj katonái - elveszítve parancsnokukat és egyben lélekjelenlétüket -
rendetlen futással hagyták ott a falut, többségük „egyenesen haza Szabolcsba" szaladt. A 
váratlan fordulat hatására Sulcz Bodrogkeresztúrba rendelte vissza csapatait, majd a 20. 
honvédzászlóalj 2 százada és a Dom Miguelek a beérkező erősítésekkel együtt ismét el
lentámadásba mentek át, Kisfaludról végérvényesen kiűzve az ellenséget. A három irány
ból bekerítéssel fenyegetett Herzmanowsky pedig annak is örülhetett, hogy csapataival si
került a Mádon álló főerőkhöz visszavonulnia, ahová délután 2 óra tájban érkezett meg.76 

A Tarcal-Bodrogkeresztúrnál lezajlott harcok veszteségekben felülmúlták az előző ütkö
zeteket. A magyar csapatok közel 70 embert veszítettek, amelyből 40 holtan maradt a csataté
ren; emellett 60 fő megsebesült. A császáriak ennél komolyabb veszteséget szenvedtek: az üt
közetekben körülbelül 60 katona lelte halálát, 62 ember tűnt el, és 91 volt a sebesültek száma.77 

/0 A január 22-23-i harcokról: MOL H 2. OHB 1849:999. (Közlöny 1849. január 25-26.); MOL H 147. 13. d. 
240., 270., 324. f.; HL 1848/49. 52a/43., 45.; KA AFA k. 1863. I. AK 1849-1-96., 1849-1-420-b.; Szemére 349., 
350-351. o.; Klapka 1986. 87. o.; Breit 241-243. o.; Szuper 1868. május 4. 140-141. o.; Egervári 20-32. o.; Horváth 
271-272. o.; Kársa 91-97. o.; Klapka 1851. 197. o.; Riistow 183-184. o.; KocziczJca 122-134. o.; Nabili 210-213. o.; 
Irányi Dániel-Chassin, Charles-Louis: A magyar forradalom politikai története 1847-49. II. k. Budapest, 1989. 
146. o.; Borús 1975. 80-82. o.; Kovács 151-156. o.; Kedves 152-154. o.; Hajagos József: Tokajtól Tiszafüredig. In: 
Komárom és Klapka György 1848/49-ben. (Szerk. Kiss Vendel.) Komárom, 1992.70. o. és Uő. 1998. 34. o. Az ütkö
zetekben lejátszódott, Tchorniczkival és a Dom Miguel egységgel előfordult módfelett szokatlan események hátteré
ben a következő dolog állhatott: Schlik altábornagy - megismerve a honvédsereg fegyelmének és harci moráljának a 
kassai ütközetet követő végzetes legyengülését - úgy vélte, hogy számítani lehet a magyar sereg kötelékében harcoló, 
első sorban volt császári-királyi alakulatok tömeges dezertálására. Felhívta csapatparancsnokai figyelmét arra is, hogy 
az átállásra leginkább harc közben lehet számítani, amikor azok kikerülnek a „fanatizált" honvédcsapatok hatása alól. 
A fegyelem tekintetében valóban voltak problémák a felső-tiszai hadtestnél, de a Bárcánál kiemelkedő érdemeket 
szerzett lengyel csapat vagy a magyar kormány iránti hűségüket már Péterváradon bizonyító Dom Miguel zászlóalj 
semmiképpen sem férhetett bele Schlik ezen elképzelésébe. Hiszen - más alakulatok mellett - ők voltak a sereg húzó
erői, és a szervezésbeli hiányosságokat az ő szakértelmük volt hivatva pótolni. így Schlik feltételezése tévesnek bizo
nyult, amint azt a január 22-23-án lezajlott ütközetek egyértelműen bebizonyították. Lásd Nagy Sándor: Két affér a 
felső-tiszai hadszíntéren 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények 1998/1.172-193. o. 

77A magyar veszteségekről: Szuper 1868. május 4. 141. o.; Klapka 1851. 197. o.; MOL H 2. OHB 
1849:999. Az ellenségéről vö. Breit 243. o.; Riistow 185. o.; Nobili 213-214. o. és Borús 1975. 83. o. 
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Klapka még szervezés alatt álló csapatairól Schlik ezután kénytelen volt elismerni: a 
szemben álló fél nem ugyanaz, mint amivel ő még január elején megütközött; ez már egy 
jobban felkészült, ütőképesebb sereg.78 

Az új védőállás a Tisza mögött 

Az osztrák hadtest, hogy mielőbb egyesülhessen a Windisch-Grätz által küldött se
gélycsapatokkal Mádról is kivonult, és 24-én harcállását (Szántó)-Kér-Boldogkőváralja 
(itt volt Schlik főhadiszállása is)-Vizsoly-Céce-Forró vonalán állította fel.79 

Az első győzelmek hatására Klapka 24-én - bár a csapatok lőszerből teljesen kifogy
tak - ellentámadásra szánta el magát. Másnap az elővédet alkotó Dessewffy-dandár be
vonult Szántóra, a hadtest többi része pedig Golopot és Tállyát szállta meg.8üAz előre
nyomulásnak még aznap a visszavonulást elrendelő parancs vetett véget. Január 25-én 
ugyanis Miskolcra érkezett a 2 dandárból álló Schulzig-hadosztály, amely a következő 
napokban egyesült Schlikkel. A létrejött új haderő a III. számú hadtest elnevezést kapta, 
amely már 12 zászlóaljjal, 14 lovasszázaddal és 53 ágyúval rendelkezett. Ebből a Kassát, 
Eperjest és Lőcsét megszállva tartó csapatokat leszámítva a mozgó állomány 10 zászló
aljat, 13 lovasszázadot és 44 ágyút tett ki.81 A magyar hadtest helyzetét tovább gyengí
tette volna az a hír - ha igaznak bizonyul - , hogy Tiszafürednél jelentős császári erők 
készülnek átkelni a Tiszán. Mészáros 25-én utasította Klapkát, hogy az átkelés meghiú
sítására küldjön egy jól felfegyverzett zászlóaljat Tiszafüredre egy huszárkülönítmény 
kíséretében. Minderre végül nem lett szükség. Már másnap egy újabb HM leirat érkezett 
a felső-tiszai táborba, miszerint „...az ellenség fölhagyott a Tiszafüred elleni demonstrá
cióval, s Harsányon át Miskolc felé fordult, ahová ma meg is érkezett".82 

Klapka mindezen aggasztó hírek tudatában Debrecentől lőszert és azonnali segítséget 
kért, amit Szemere is sürgetett. Kossuth 26-án Percei seregéből a Kazinczy-hadosztályt ren
delte azonnali erősítésként, amely Dembinski vezetésével megindult észak felé. 3 Emellett a 
főparancsnok a következő napokban Görgei Kassa közelébe való megérkezésével is számolt. 
Amint azt már említettük, Görgei ekkorra már valóban elindult a Szepesség irányába, de 
minthogy hadműveleti közelségbe még nem ért, nem tudta befolyásolni Schlik hadmozdula
tait. Mivel sem Görgei, sem pedig a Dembinski által hozott erősítések nem érkeztek meg a 
kellő időben, Klapka a császári túlerővel szemben magára maradva nem vállalkozhatott To
kaj előtt egy újabb összecsapásra, hanem a 27-i, Tarcalon tartott haditanács határozata értel
mében a Tisza mögé rendelte seregét. A másnap kiadott napiparancsban foglaltak szerint a 
csapatok a következő rendben álltak fel: a Bulharyn vezette 1. dandárt, megerősítve a 19. 

/ s Borús 1975.82-83.0. 
7 9MOLH 147. 13. d. 189. f.; Breit 243. o. A pontos felállásról: Kocziczka 141-142. o. és Nobili 221. o. 
80 MOL P 295. b/45a. 
81 Breit 243. o.; Kocziczka 142-143. o. 
82 MOL H 147. 13. d. 299. f.; HL 1848/49. 10/511., 11/18.; Borus 1963. 163-165. o., idézet: MOL R 295. 

1. cs. 3. t. 19. f.; Klapka 1851. 201. o.; Borus 1963. 180. o. 61. lábjegyzet. 
83 MOL R 295. 1. cs. 3. t. 9-10. f.; Szemere 348-349. o., 356. o.; KLOM XIV. 253-254. o.; a Kazinczy-

hadosztályról vö. MOL R 23. Henryk Dembinski iratai (a továbbiakban: R 23.) 3. k. 8/c; MOL P 295. b/21/3 
46. fasc. és MOL H 105. 5. d. 977. f. 
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honvédzászlóaljjal Nagyfalura, a 2., Zákó,-a 3., Dessewffy- és a tartalék, Gedeon-dandárokat 
Rakamazra, a 4., Sulcz-dandárt pedig Tímárra és Szabolcsra rendelték. A környéken Tokaj 
mellett Löknél lehetett a legkönnyebben átkelni a Tiszán. Minthogy azonban Dembinski 
hadosztályával Füreden át Lök felé tartott, ezáltal Klapkának csak Tokaj környékére kellett 
összpontosítania. Eközben a császári erőknek a folyón való átkelése megakadályozására Fü
redtől felfelé védelmi intézkedések történtek. Az átkelési pontoknál a jeget összetörték, a hi
dakat felszedték. Az időjárás is a magyar csapatoknak kedvezett: a megkezdődött felmelege
dés miatt a jégtakaró megolvadt, az átkelés a folyón bizonytalanná vált.84 A nagy igyekezet 
azonban kapkodáshoz vezetett, ami félreértéseket szült. Január 29-én a visszavonuló hadtest 
utóvédje felégette a tokaji hidat. A híd járhatatlanná tételével Sulcz őrnagyot és - a korábban 
hozzáállása miatt többször támadott - Friwisz Ferenc tüzérszázadost, az utóvéd parancsnokát 
bízták meg, Friwisz annak felszedése közben meg is sérült. Az utolsó pillanatban beérkező 
járőr tudósítása, illetve Klapka újabb utasítása alapján, minthogy az osztrákok még távol 
voltak, a hidat nem kellett volna felgyújtani. Másnap az ügy tisztázására azonnali vizsgálatot 
rendeltek el. Miután több tanúvallomás a híd felégetéséért a tüzéreket és parancsnokukat tette 
felelőssé, a vádak alapján Friwisz ellen a HM igazságügyi osztálya vizsgálatot indított.85 

A Tisza-vonal sikeres megtartása - a tokaji ütközet 

Schlik, miután egyesült a Schulzig-hadosztállyal, tudva azt, hogy a magyar hadtest 
nem tör Kassa felé, január 29-én újabb támadó hadmüvelet megindítása mellett döntött. 
A január 31-én megkezdődött osztrák támadás két irányból közelítette meg Tokajt: a 
Pergen-dandár Bodrogkeresztúron, Fiedleré pedig Tarcalon át indult a város ellen; a két 
hadoszlop tartalékául a Parrot-dandár volt kirendelve.86 

Klapkának az ellenség számát illetően, illetve annak hadmozdulatairól a beérkezett 
kémjelentések ismét biztos információkkal szolgáltak, így nem okozott számára megle
petést, amikor 31-én du. fél 1 és 1 óra között a Pergen-dandár Tokajnál, a Fiedler és az 
azt követő Parrot dandárok pedig Kis-Tokaj előtt jelentek meg, amelyre válaszul a ma
gyar főparancsnok még összébb húzta hadállását Rakamaz felé. A Kis-Tokaj ban maradt 
magyar előőrs az ellenséges hadoszlopot még éppen idejében vette észre, és a közelgő 
Fiedler-dandár előosztagára a honvédek azonnal tüzet nyitottak. Folyamatos tüzelésük 
hatásosnak bizonyult: a császári csapat csak röppentyűinek bevetésével volt képes utat 
törni magának Tokajba. A magyar előőrs az ellenük irányított röppentyűk ellenére ren
dezetten vonult vissza a jég hátán a folyó másik oldalára. A bal parton a sóház mellett 
felálló 34. honvédzászlóalj katonái, akiket két 3 fontos üteg is támogatott, a fák és szé-

84 HL 1848/49. 11/20., 108., 437.; MOL H 147. 13. d. 423., 459., 486. f.; Szemere 356., 362. o.; Szuper 172. o. 
85 MOL H 147. 13. d. 406. f.; HL 1848/49. 11/444.; Karsa 102. o.; KLOM XIV. 283-284. o.; Gelich 306. o. 

Friwiszt Debrecenben a vádak alól felmentették, és február 13-án visszatért a hadtesthez. Az ügy ezzel nem zárult le. 
Kossuth - Szemere sürgetésére - Mészárostól Friwisz azonnali leváltását követelte. A hadügyminiszter 24-én Nagy
váradra rendelte a tüzérparancsnokot,és annak posztjára Jónak József százados kinevezését javasolta. Csikány 59. o. 

86 Vö. Breit 243-244. o., Kocziczka 151-152. o. és Borús 1975. 85. o. Windisch-Grätz január 29-i levelé
ben - a Görgei-hadtest előretörésére és a szembenálló magyar seregek erejét illető bizonytalan információkra 
hivatkozva - óva intette Schliket az előrenyomulástól; e figyelmeztetését azonban - amely már mindenképp 
későn érkezett volna- egy magyar őrjárat elfogta. Gelich 300-303. o., a levelet eredetiben közli: Klapka 1851. 
225-227. o. 
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nakazlak fedezéke mögül heves puskatűzzel fogadták az ellenséget. Az így kialakult tűz-
párbajt követően - délután négy óra körül - Schlik egy fél röppentyüüteg fedezete mel
lett 4 gyalogszázadot rendelt támadásra a túlparton lévő honvédalakulatok ellen. Bár a 
röppentyűk felgyújtották a szénakazlakat, a magyar katonák nem hátráltak, sőt vissza
verték az ellenséges gyalogság rohamát is. Időközben a 34. honvédzászlóalj lőszere el
fogyott, így kénytelen volt hátrahúzódni. Helyükre a rakamazi erdő szélén álló Gedeon
dandártól érkezett erősítés; a Dessewffy-dandár eközben a Rakamaztól északra fekvő 
magaslaton tartalékként kikülönítve várakozott. A 34. honvédzászlóalj ez idő alatt ele
gendő lőszert vételezve visszatért, és folytatta a tüzelést a túlparton lévő császári egysé
gekre. Klapka ekkor egy 6 fontos ágyúüteget és a hadtest 12 fontos fél ütegét előre ren
delte azzal a céllal, hogy a szemben lévő oldalon felfejlődött ellenséges zászlóaljat 
visszaverjék, az ennek támogatására rendelt fél üteget elhallgattassák, és a zsinagógát -
ahol feltételezése szerint Schlik a lőszerkészletét helyezte el - felgyújtsák. A magyar lö
vegek azonnal előrevonultak, és lemozdonyozásuk után tüzet nyitottak a kiszemelt cél
pontokra. Ennek eredményeképpen az ellenséges fél üteg elhallgatott, az osztrák zászló
alj is kénytelen volt meghátrálni. Folyamatos tüzelésük elárasztotta Tokaj egész keleti 
oldalát; a város több helyen kigyulladt.87 Schlik félve attól, hogy lőszeres kocsijait a tüz 
eléri, elrendelte a városból való kivonulást. Eközben a vámház fölött, a tokaji hegy lej
tőjén elhelyezett ellenséges röppentyűüteg néhány lövedéke közvetlenül a 12 fontosak 
mellé csapódott be, kisebb veszteségeket okozva azok soraiban; ennek hatására a 12 

A magyar ágyúk okozta károk megtérítésére Szemere még aznap kelt levelében felhívta az OHB figyel
mét; véleményével Kossuth is egyetértett. Szemere 366-367. o.; KLÖM XIV. 285. o. 
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fontos fél üteg a folyóhoz közelebb húzódott, és néhány kartácslövéssel visszavonulásra 
késztette a röppentyűüteget is. Az ütközet kimenetele ezzel végérvényesen eldőlt. Már 
leszállt az este, mikor az osztrák támadósereg Tarcal és Bodrogkeresztúr irányába húzó
dott vissza.88 Az ütközetben elszenvedett veszteség egyik félnél sem volt jelentős. Ez 
osztrák részről megközelítőleg 3 halottat és 11 sebesültet, a magyar oldalon pedig 4, más 
források szerint 5 halottat és 18 sebesültet jelentett.8 

Dembinski, az új fővezér 
Klapka hadtestének beolvasztása az összevont tiszai seregbe 

Az ütközet után Schlik nem próbálkozott újból átkelni a Tiszán, hanem azonnal visz-
szavonult. Ez nem elsősorban az ütközetben elszenvedett veszteségéből, hanem abból a 
hírből fakadt, miszerint Görgei betört a Szepességbe, s megindult Kassa felé. Schulzig 
altábornagyot ezért az osztrák hadtestparancsnok 2 zászlóaljjal, 4 lovasszázaddal és 2 lö
veggel rögtön Kassára indította, ahová újabb kedvezőtlen híreket kapva február 4-5-én 
teljes haderejével maga is megindult. Klapka - , aki a pontos információk birtokában 
tisztában volt a helyzet adta lehetőséggel - elhatározta, hogy a Kossuth által küldött, 
Dembinski-féle erősítés megérkezését követően azonnal utánaered az osztrák seregnek. 
Többek között ezt javasolta neki Mészáros hadügyminiszter is január 30-i levelében. 
Azonban a táborába megérkező altábornagy keresztülhúzta számításait.90 

Henryk Dembinski, az 183l-es lengyel szabadságharc volt hadvezére, Kossuth hívá
sára érkezett Magyarországra 1849 januárjában, Párizst maga mögött hagyva. Január 21-
én az OHB kinevezte a magyar hadsereg honvéd osztálytábornokává (altábornaggyá), és 
elküldte őt Szolnokra a Központi Mozgó Sereg táborába, hogy onnan egy hadosztállyal 
Klapka segítségére induljon. Csakhogy Perczel a Szolnok-Cegléd térségében aratott si
ker után hadtestével tovább akart nyomulni Pest irányába, amit Dembinski elutasított. A 
lengyel származású tábornok ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy az egyik hadosztállyal 
északra vonulhasson. Perczel, heves szóváltásuk után sértődötten lemondott a parancs
nokságról; a sereg vezetését Dembinski vette át,91és ő a Tisza-vonal védelmét tartva a 
legfontosabbnak, visszavonta a magyar csapatokat a folyó bal partjára, majd Hertelendy 
Miklós alezredest ideiglenesen a hadtest parancsnokságával megbízva, ő maga a Ka-
zinczy-hadosztály élén elindult a felső-tiszai sereg táborába. Ezt követően Kossuth - mi
után Klapkát is értesítette tervéről -január 29-i rendeletével kinevezte a lengyel altábor
nagyot a „Szolnok-törökszentmiklósi, tiszafüredi és tokajtáji seregek" fővezérévé.92 

88 Az ütközetről: HL 1848/49. 11/536.; Szemere 366., 366-367. o.; Breit 246-247. o.; Szuper 1868. júni
us 1. 172-173. o.; Kársa 106-107. o.; Klapka 1851. 205-206. o.; Riistow 187. o.; Kocziczka 153-160. o.; 
Nobili 222. o.; Borús 1975. 87-88. o. Még az ütközet megkezdése előtt Klapka- minthogy az erősítés késett -
a Bulharyn-dandár lovasságát Lök felé küldte, azt feltételezvén, hogy Schlik Tokaj felé csak tüntetni szándéko
zik, és az átkelést a Tisza e szakaszának másik lehetséges helyén, Löknél fogja megpróbálni. A feltételezés vé
gül hamisnak bizonyult. Szuper 1868. június 1. 173. o. 

89 HL 1848/49. 11/536.; Borús 1975. 88. o.; Szuper 1868. június 1. 173. o.; Nobili 223-224. o. 
90 HL 1848/49. 11/179.; Klapka 1986. 94. o.; Kocziczka 160-162. o. 
91 

A hadtest élére január 29-én Répásy tábornokot nevezték ki. KLOM XIV. 265. o. 
92 KLÖM XrV. 138.; Közlöny 1849. január 30.; Klapka 1851. 199-200. o.; Kovács 165-166. o. 
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Az új főparancsnok hadosztályával nem sietett azonnal Klapka megsegítésére. Január 
29-én még csak Törökszentmiklóson volt, 30-án Egyeket érte el; innen Polgárra utazott. 
Még aznap kapta kézhez Klapka levelét, melyben értesült arról, hogy Schlik a Schulzig-
hadosztállyal egyesült, és Tokaj felé igyekszik; Klapka ezért kérte, hogy a hadosztállyal 
haladéktalanul siessen táborába. Dembinski ennek ellenére Polgáron maradt - időközben 
Miskolc irányába tervezve előrenyomulást -, és csak a tokaji ütközetet követően volt 
hajlandó elindulni észak felé. Csapatai február l-jén érték el Dadát, 3-án pedig Lököt. A 
hadosztály ekkor a Lök-Bud-Szentmihály vonalon állomásozott, a jobb parton lévő egy
ségeket pedig Csobajra és Tardosra rendelték. Dembinski végül február 4-én érkezett 
meg a hadtest főhadiszállására, Rakamazra, az általa hozott csapatokat hátrahagyva. 
Ezen a napon, amikor is Klapkától átvette a sereg főparancsnokságát, a felső-tiszai had
test önálló működése véget ért.93 

* 

„Azt mondja a párbeszéd, hogy a vízbe haló ember a borotvához is hozzákap. - Hát 
bizony a magyar kormány is mikor Winditschgrätz Pestet megszállotta, Schlick, Mészá
rost Kassa alól csúfosan elkergette, Puchner a magyarokat Erdélyből kiszorította, bi
zony-bizony igen hasonlított a vízbe haló emberhez. Hozzá is kapott, nem ugyan a nem
zet de a kormány, vagy még jobban mondva, az akkor mindenható honvédelmi bizottsági 
elnök a borotvához, megtette Dembinskit fővezérnek". Kársa Ferenc őrmester emlékira
tainak idézett sorai tökéletesen tükrözték azt a véleményt, amely a felső-tiszai táborban 
is kialakult az új fővezérről, főként annak sikertelen bemutatkozása után. Dembinski feb
ruár 5-én kiadott első parancsában - ahelyett, hogy felismerve a kedvező helyzetet, 
azonnal Schlik üldözésére indult volna - Miskolcra rendelte csapatait; végül csak 
Szemere erélyes fellépésére volt hajlandó beleegyezni abba, hogy másnap Klapka a 
Bulharyn-hadosztály élén üldözőbe vegye Schliket. Az időbeli késlekedés talán még le
hetővé tette volna a császári haderő eredményes üldözését, ha a hadtest parancsnokának 
nem jelképes erő állt volna rendelkezésére. Csapatok hiányában Klapka így kénytelen 
volt tudomásul venni, hogy az osztrákok 9-én kivonultak Kassáról, ahonnan Tornán át 
Rimaszombatnak vették útjukat. Ezt követően, a megfelelő nagyságú erővel végrehajtott 
üldözés is eredménytelenül zárult: Schliknek sikerült egyesülnie a Windisch-Grätz ve
zette császári főerőkkel. De a felső-tiszai hadtest ekkorra már az új hadrendi beosztás 
értelmében betagolódott a Tisza mentén összpontosított magyar főseregbe, és I. számú 
magyar hadtest néven vívta tovább küzdelmeit a hazáért és a szabadságért.94 

Ji HL 1848/49. 11/18., 335., 436.; Breit 252-253. o.; Szuper 1868. június 1. 173. o.; Gelich 306. o.; Klapka 
1851. 203. o.; Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. 
(Szerk. Molnár András.) Zalaegerszeg, 1992. 147. o. 

94 Idézet: Kársa 113. o.; MOL P 295. 42. es. 6/46 fasc.; HL 1848/49. 13/120.; Kovács 159-168. o.; Borús 
1975. 123-143.0. 
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1. SZ. TÁBLÁZAT 

A felső-tiszai hadtest 1849. január 15-i harcrendje 

Hadtestparancsnok: Klapka György ezredes 
Táborkari főnök: Csermelyi Lajos őrnagy 

Dandárpk. Tk, tiszt Század Alakulat Parancsnok Ember Ló Löveg 
Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

6 26. hz. Beöthy szds. 600 Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

6 19. hz. Nyeregjártó őrgy. 500 
Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 5 Borsodi önk. Pongrácz szds. 690 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

2 Abaúji önk. 210 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

1 Coburg huszár Uj szds. 130 130 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

1 Hunyadi huszár Kutassy szds. 100 100 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

6-fontos üteg Lapinski szds. 10 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Edényi 
Lipót 
főhdgy. 

2db 2-fontos ágyú 2 
Összesen: 2230 230 12 
Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

2 Lengyel légió Tchorzniczki őrgy. 160 Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

6 34. hz. Zakó őrgy. 700 
Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 1 Abaúji nőr. Bánó szds. 55 

Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

1 Lehel huszár Karácsony szds. 100 100 

Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

1 Császár huszár Dufaud szds. 60 60 

Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

Vi Ferdinánd huszár Bélányi szds. 35 35 

Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

¥i 12-fontos üteg Lányi föhdgy. 3 

Jerzy 
Bulharyn ezr. 

Antos 
János 
szds. 

3-fontos üteg Vörös föhdgy. 8 
Összesen: 1110 195 11 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

6 17. hz. Sulcz őrgy. 550 Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

6* 52. hz. Szász őrgy. 500 
Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 2 1 zlj. a Dom Mi

guel ezredből 
Czappán szds. 300 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

1 Pesti „gerilla" 120 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

1 Lehel huszár Csomortányi szds. 90 90 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

1 Császár huszár Prevendár szds. 60 60 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

Vi 3-fontos üteg Klesczinski főhdgy. 4 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Benkő 
Rudolf 
szds. 

1/2 6-fontos üteg Sándor főhdgy. 3 
Összesen: 1620 150 7 
Gedeon 
László őrgy. 

Szilányi 
Péter 
szds. 

6** 42. hz. Gedeon őrgy. 470 Gedeon 
László őrgy. 

Szilányi 
Péter 
szds. 

6 43. hz. Kálnoky szds. 500 
Gedeon 
László őrgy. 

Szilányi 
Péter 
szds. 2 Hevesi nőr. Gr. Wartensleben 

őrgy. 
180 180 

Gedeon 
László őrgy. 

Szilányi 
Péter 
szds. 

Vi 3-fontos üteg Jancsó hdgy. 4 
Összesen: 1150 180 4 
Mindösszesen: 6110 755 34 

Készült: a MOL P 295. 39.cs. b/21/3 fasc. 86. f. alapján. 
*Ide volt besorolva a 34. Porosz herceg ezred egy százada is. 
**Beletartozott a 20. honvédzászlóalj két százada is. 
A rövidítések jegyzéke mindkét táblázatban: ezr. - ezredes; őrgy. - őrnagy; szds. - százados; hdgy. - had

nagy; nőr. - nemzetőr; pk. - parancsnok; önk. - önkéntes; Tk. tiszt - táborkari tiszt; zlj. - zászlóalj; szd. - század. 
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2. SZ. TÁBLÁZAT 

A felső-tiszai hadtest február 10-i harcrendje 

Az összevont tiszai seregek főparancsnoka: Henryk Dembiňski altábornagy 
Hadtestparancsnok (jobbszárny-hadtest): Klapka György ezredes 

Hadosztálypk. Dandárpk. Alakulat Gyalogság Lovasság Löveg 
Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

26. hz. 900 Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. Abaúji önk. 300 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Sáros-hevesi önk. 50 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Lengyel légió 300 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

2 szd. Császár huszár 170 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

1 szd. Coburg huszár 140 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

1 szd. Lehel huszár 140 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Vz 6-fontos gy.üteg 3 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Dessewffy 
Arisztid alezr. 

Vz 3-fontos gy.üteg 3 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Összesen: 1550 450 6 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Zakó István 
őrgy. 

34. hz. 1150 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Zakó István 
őrgy. 1 zlj. a Dom Miguel ezredből 600 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Zakó István 
őrgy. 

1 szd. Lehel huszár 120 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Zakó István 
őrgy. 

Vz 6-fontos gy.üteg 4 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Összesen: 1750 120 4 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Gedeon László 
őrgy. 

42. hz. 650 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Gedeon László 
őrgy. 43. hz. 350 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Gedeon László 
őrgy. 

1 szd. Hunyadi huszár 70 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Gedeon László 
őrgy. 

Vz 3-fontos üteg 4 

Jerzy 
Bulharyn 
ezr. 

Összesen: 1000 70 4 
Máriássy 
János 
alezr. 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

17. hz. 990 Máriássy 
János 
alezr. 

Sulcz Bódog 
őrgy. Borsodi önk. 516 

Máriássy 
János 
alezr. 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Vz szd. Ferdinánd huszár 55 

Máriássy 
János 
alezr. 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Vz 6-fontos gy.üteg 3 

Máriássy 
János 
alezr. 

Sulcz Bódog 
őrgy. 

Vz 3-fontos gy.üteg 3 

Máriássy 
János 
alezr. 

Összesen: 1506 55 6 

Máriássy 
János 
alezr. 

Nyeregj ártó 
János őrgy. 

19. hz. 490 

Máriássy 
János 
alezr. 

Nyeregj ártó 
János őrgy. 20. hz. 360 

Máriássy 
János 
alezr. 

Nyeregj ártó 
János őrgy. 

52. hz. 650 

Máriássy 
János 
alezr. 

Nyeregj ártó 
János őrgy. 

1 szd. a Porosz hg. ezredből 80 

Máriássy 
János 
alezr. 

Nyeregj ártó 
János őrgy. 

Vz szd. Württemberg huszár 60 

Máriássy 
János 
alezr. 

Nyeregj ártó 
János őrgy. 

Vz 12-fontos gy.üteg 3 

Máriássy 
János 
alezr. 

Összesen: 1580 60 3 
Kikülönítés* Albrich Károly 

őrgy. 
1 zlj. a Porosz herceg ez
redből 

800 Kikülönítés* Albrich Károly 
őrgy. 

1 szd. Császár huszár 100 

Kikülönítés* Albrich Károly 
őrgy. 

2 db lovaglóágyú 2 

Kikülönítés* 

Összesen: 800 100 2 

Kikülönítés* 

Lahner főhdgy. | Tartalék tüzérség 3 
Mindösszesen: 8186 855 28 

Készült: a MOL R 23. 3. köt. 8/c. alapján. 
*Az Albrich-különítmény a Kazinczy-hadosztály részeként érkezett a felső-tiszai táborba. 
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Dezső Dér 

THE UPPER TISZA CORPS 
The Difficulties of Reorganisation and the First Victories in January 1849 

Summary 

There are quite few works in the specialised literature treating the military history of the 1848-
1849 Hungarian revolution and war of independence that deal with the function of military higher 
units. It is not accidental, as in most cases it would be difficult to give an accurate historical 
reconstruction on the basis of the existing documents. As for the Hungarian I Corps, historio
graphy may be considered fortunate, since the greater part of the unit's documentary has survived, 
though most of it lies unprocessed in various national and local archives. The study presents a 
certain stage of the unit's early history. 

Subsequent to its defeat at Kassa on 4 January 1849, the so-called 'Northern Mobile Corps', 
led by Minister of Defence Lázár Mészáros, disintegrated completely. Owing to the defeat, the 
execution of a decision made by the war council on 2 January, fixing the Hungarian forces' 
defence line in a reach of River Tisza to the North of Szeged, was dragged into serious danger and 
so the reorganisation of the forces in the area became vital. This task had waited for the new 
commander-in-chief, Colonel György Klapka, who tried to solve the units' problems of organ
isation, subordination, provisioning, armament and equipment by passing a series of decrees. 
These, however, were not always carried out with due determination, and it proved to be a 
disadvantage in several areas of organising. The most crucial point was soldiers' provisioning. By 
the time the battles of Tarcal-Bodrogkeresztúr took place on 22-23 January, the soldiers of many 
units had not eaten anything for days. The arrival of experienced formations with high fighting 
efficiency, like the 341 Battalion of Catholic Serbs or the 12-pounder half battery led by Viktor 
Lányi, played a vital part in the forming corps' victories in January. Klapka's outstanding sense for 
strategy was non the less important. With its help they managed to disable the enemy's 
reconnaissance and dispatch riders, while Hungarian intelligence service progressed considerably. 
The victories gained during the second half of January, no matter how great they were, proved to 
be of remarkable importance and with the victorious battle at Tokaj on 31 January, the unit 
accomplished its mission; baptised 'Upper Tisza Corps' after their range of activity, they covered 
the defence of the Northern reach of River Tisza and the road to Debrecen, 'the new capital of the 
war of independence'. 

Dezső Dér 

LE CORPS D'ARMÉE DE LA HAUTE-TISZA 
Les difficultés de la réorganisation et les premières victoires en janvier 1849 

Résumé 

Dans la littérature spécialisée traitant l'histoire militaire de la révolution et de la guerre 
d'indépendance de 1848-49, nous trouvons relativement peu d'écrits sur le fonctionnement des 
unités militaires supérieures. Ce n'est pas un hasard puisque sur la base des documents conservés, 
dans la plupart des cas il serait difficile de procéder à une reconstitution historique précise. 
Concernant le 1er corps d'armée hongrois, l'historiographie militaire a pourtant la chance de dis
poser de la majeure partie des documents qui reposent cependant sans traitement dans différentes 
archives nationales et locales. 

A la suite de la défaite du 4 janvier 1849 à Kassa, „le corps d'armée mobile du Nord" 
commandé par Lázár Mészáros, ministre de la défense, s'est entièrement désintégré. Cette défaite 
a mis en danger l'exécution de la résolution prise par le conseil de guerre le 2 janvier selon 
laquelle la ligne de défense suivante des troupes hongroises aurait dû être située sur la rivière Tisza 
au nord de Szeged. Ainsi la réorganisation des forces armées de ces régions est devenue primor
diale. Elle incombait au colonel György Klapka, nouveau commandant en chef, qui a délivré une 
série de décrets visant à résoudre rapidement les problèmes organisationnels, disciplinaires, 
alimentaires, vestimentaires, d'armement et d'autres équipements. Toutefois il manquait par 
moments la fermeté et l'autorité nécessaires pour faire appliquer ces décrets, ce qui a eu des 
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conséquences fâcheuses sur de nombreux domaines de l'organisation. Le point le plus critique 
était le ravitaillement alimentaire. Dans les combats menés les 22-23 janvier aux environs de 
Tarcal-Bodrogkeresztúr, des soldats de plusieurs unités n'ont rien mangé depuis des jours. Aux 
victoires de janvier du corps d'armée en cours de réorganisation ont beaucoup contribué les 
nouvelles unités très expérimentées et prêtes à combattre, telles le 34eme bataillon ou la batterie 
dirigée par Viktor Lányi. Un autre élément du moins aussi important était l'excellent sens 
stratégique de Klapka aidant à paralyser le renseignement et le service de courriers de l'ennemi. En 
même temps, le renseignement hongrois a également fait des progrès considérables. Les victoires 
dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, bien qu'elles n'aient pas été vraiment grandes, se sont 
pourtant avérées extrêmement importantes. Avec la bataille victorieuse du 31 janvier à Tokaj, le 
corps d'armée de la Haute-Tisza a rempli sa mission en assurant la défense de la section nord de la 
rivière Tisza et de la route menant à Debrecen, „nouvelle capitale de la révolution." 

Dezső Dér 

DAS KORPS AN DER OBEREN THEIß (FELSŐ-TISZA) 
Die Schwierigkeiten der Neuorganisierung und die ersten Siege im Januar 1849 

Resümee 

In der Fachliteratur, die die Kriegsgeschichte der Revolution und des Freiheitskampfes von 
1848^-9 aufarbeitet, finden wir ziemlich wenige Schriften, die sich mit dem Funktionieren der 
Großverbände beschäftigen. All das ist kein Zufall, weil es ja - aufgrund der erhaltengebliebenen 
Dokumente - schwierig wäre, von den meisten dieser eine genaue geschichtliche Rekonstruktion 
aufzustellen. Im Falle des I. ungarischen Korps - von dem die Studie lediglich eine Phase seiner 
frühen Geschichte vorstellt - kann die Kriegsgeschichtsschreibung als glücklich bezeichnet 
werden, weil sein Schriftmaterial größtenteils erhaltengeblieben ist, obwohl ein bedeutender Teil 
noch unaufgearbeitet in den verschiedenen zentralen und örtlichen Archiven herumliegt. 

Im Anschluss an die Niederlage von Kassa (Kaschau) am 4. Januar 1849 zerfiel das sogenannte 
„nördliche Bewegungskorps," das vom Kriegsminister Lázár Mészáros angeführt wurde, voll
kommen. Wegen der Niederlage geriet die Durchführung der Kriegsratsentscheidung vom 2. 
Januar, die als die nächste Verteidigungslinie der ungarischen Heere die Strecke des Flusses Theiß, 
nördlich der Stadt Szeged (Szegedin) bestimmt hatte, in ernste Gefahr. Deshalb wurde die Neu
organisierung der dortigen Streitmacht unerlässlich. Die Neuorganisierung war Aufgabe von 
Oberst György Klapka, dem neuen Oberbefehlshaber, der eine Reihe von Verordnungen erlassen 
hatte, um die organisatorischen, disziplinaren, Verpflegungs-, Bekleidungs-, Bewaffnungs- und 
andere Probleme der Formationen zu lösen. Das entschiedene Auftreten und die nötige Tatkraft 
zeigten sich jedoch nicht in jedem Fall bei der Durchführung der Verordnungen, was zahlreiche 
Gebiete der Organisation ungünstig berührte. Als kritischster Punkt erwies sich die Verpflegung 
der Soldaten; zur Zeit der Schlachten in der Umgebung von Tarcal-Bodrogkeresztúr am 22-23. 
Januar hatten mehrere Formationen seit Tagen nichts mehr zu essen. An den Januar-Siegen des, 
noch unter Organisation stehenden Korps hatten gleichzeitig aber die Formationen eine große 
Rolle, die neu ins Lager gekommen waren, über ernsthafte Erfahrungen und hohe Kampfkraft 
verfügt hatten. So zum Beispiel das 34. Honved-Bataillon bestehend aus Bunjewatzen, oder die 
12-Pfund-Halb-Batterie angeführt von Viktor Lányi. Nicht weniger bedeutend war jedoch das 
ausgezeichnete strategische Gefühl von Klapka, mit dessen Hilfe es gelang, die Aufklärung und den 
Kurierdienst des Feindes lahm zu legen. Neben alledem hatte sich der ungarische Nach
richtendienst im Vergleich zu früheren Zeiten in großem Maße verändert. Die, in der zweiten 
Hälfte des Januars errungenen Siege erwiesen sich - auch wenn sie keine wirklich großen Siege 
gewesen waren - als Siege von herausragender Bedeutung, und mit der siegreichen Schlacht bei 
Tokaj am 31. Januar erfüllte das Korps der oberen Theiß - benannt nach seinem Funktionsgebiet -
seine Aufgabe: es sicherte die Verteidigung der nördlichen Strecke des Flusses Theiß, und damit 
den Weg, der in die „neue Hauptstadt des Freiheitskampfes", Debrecen (Debreczin) führte. 
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ДежёДер 

ВЕРХНЕ-ТИССАЙСКИЙ КОРПУС 
Трудности его переформирования и первые его победы 

в январе 1849 года. 

Резюме 

В специальной литературе, разрабатывающей военную историю революции и освобо
дительной борьбы 1848-1849 гг., мы находим относительно мало работ, которые занима
ются действиями военных соединений. Все это не случайно, ибо на основании оставшихся в 
связи с большинством из них документов было бы трудно создать точную историо-
графическувю реконструкцию событий. В случае с 1 венгерским корпусом, однако, - каса
тельно которого данная историографическая работа показывает всего лишь один из этапов 
его ранней истории. Историографам, можно сказать, повезло, так как архивный материал в 
большей его части сохранился, хотя правда значительная часть материала еще не разра
ботана и разбросанно сохраняется в государственном и различных местных архивах. 

После поражения при городе Кашша (Кошице) возглавляемый министром военных дел 
Лазарем Месарош так называемый «северный мобильный корпус» полностью рассыпался. 
Выполнение решения военного совета, принятого 2 января 1849 года, которое определяло 
рубеж следующей оборонительной линии по реке Тисса к северу от города Сегед, оказалось 
под серьезной угрозой, поэтому стало жизненно необходимым заново реорганизовать 
дислоцировавшиеся там военные силы. Реорганизация войск была возложена на нового 
главнокомандующего полковника Клапка Дьердь, который отдал целый ряд приказов в 
целях скорейшего разрешения имевшихся в войсках проблем, связанных со штатной 
организацией, дисциплиной, продовольственным снабжением, обмундированием, снабже
нием вооружением и прочим оснащением воск. Однако решительные действия и нужная 
настойчивость не всегда проявлялись при выполнении приказов, что весьма отрицательно 
затрагивало целый ряд сфер реорганизации. В самом критическом положении оказалось 
снабжение личного состава продовольствием, в период 22-23 января 1849 года во время 
сражений, проходивших в окрестностях селения Тарцал-Бодрогкерестур, воиные ряда 
частей оставались совершенно без продовольствия. В январских победах корпуса, находив
шегося еще в стадии переформирования, значительную роль сыграли в то же время прибыв
шие вновь в лагерь обладавшие высокой боеспособностью воинские части, располагавшие 
значительным военным опытом: состоявший из буневацев 34-ый хонведский батальон и 12 
полубатарей под руководством Ланьи Виктора, но не менее важным было отличное 
стратегическое чутье самого Клапки, с помощью которого венграм удалось парализовать 
разведку и егерскую службу противника. Наряду с этим в значительной мере улучшилась 
по сравнению с прежними временами венгерская разведка. Победы, одержанные во второй 
половине января, хотя и не были действительно великими победами, но имели сущест
венную важность, а победоносное сражение, проведенное 31 января у города Токай, блес
тяще содействовало выполнению задачи, возложнной на корпус, который окрестили по 
имени территории его боевых действий „верхне-тиссайским", бои корпуса обеспечили обо
рону северного рубежа реки Тиссы и тем самым защиту путей, ведущих в Дебрецен, в «но
вую столицу освободительной борьбы». 
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LÁZÁR BALÁZS 

A PEST ALATTI HARCOK 1849. ÁPRILIS 10. ÉS 21. KÖZÖTT 

Bevezetés 

A tavaszi hadjárat történetét feldolgozó szakirodalom méltatlanul kevés figyelmet 
szentel a Pest alatti, a hadjárat második felében lezajlott eseményeknek. Talán azért, 
mert e hadmüveletek - látszólag - nem tartoznak a szabadságharc fontosabb és érdekfe
szítőbb összecsapásai közé. A Komárom felé törő honvédsereg valóban fényes sikerei 
mellett, mint amilyen az április 10-i váci ütközet, az április 26-i ácsi csata, továbbá a döntő 
jelentőségű és tökéletesen kivitelezett április 19-i nagysallói diadal, az újpesti, cinkotai és 
kőbányai csatározások teljesen háttérbe szorulnak. 

Azonban ha szemügyre vesszük, hogy milyen ellenséges csapatok álltak Görgeivel 
szemben, látnunk kell, e győzelmek egy elszigetelt es. kir. hadosztály (Vác), illetve né
hány sebtében összeszedett dandár (Nagysalló), majd a Simmunich-hadtest töredékei 
(Ács) ellen születtek. De hol volt mindeközben a cs. kir főerő? Hol volt Jellačič bán 
15 000 főnyi hadteste és félelmetes erejű lovassága? Hol voltak Schlik altábornagy harc
edzett zászlóaljai? A válasz: Pest alatt, egy gyenge magyar hadtest és egy újoncokból 
összeállított, alig 2000 fős „hadosztály" által lekötve. Mikor az immáron nyugat felé 
visszavonuló Schlik-hadtest beavatkozott az április 26-i ácsi csatába, az addig fölényes 
magyar győzelmet rögtön fogcsikorgató küzdelemmé változtatta. így elképzelhetjük azt, 
hogy milyen óriási feladat lett volna a magyar csapatok számára - de Európa bármely 
hadserege számára is - a teljes császári fősereget egy nyílt csatában megverni. Az, hogy 
erre a kétséges kimenetelű és bizonyára rendkívül véres összecsapásra nem került sor, az 
a lekötést végrehajtó II. hadtestnek és a 12. hadosztálynak volt köszönhető. 

Jelen tanulmány a Pest alatti események részletes feldolgozására törekszik. Célunk az 
események bemutatása és elemzése mindkét szemben álló fél szemszögéből, melynek 
elengedhetetlen része a hadműveletek leírása. Mindemellett, a Pest alatti harcokból képet 
kaphatunk a korszak hadviselésének fontos, de kevésbé látványos cselekményeiről, így a 
felderítésről és hírszerzésről, továbbá ezek az események a korlátozott célú harcászat 
gyakorlatára is (például a tüntetésre, erőszakos felderítésre, előőrsi küzdelmekre) jó pél
dákkal szolgálnak. 

A gödöllői haditerv 

1849. április 6-án este a Rákos szelíden csörgedező vize mellett számolatlanul heverő 
barna attilás, fehér frakkos holttestek és a lángoló Királyerdő hirdették: itt, Isaszeg mel
lett csatát vívtak a magyar és az osztrák csapatok. Arra a kérdésre, hogy ki győzött ebben 
a véres összecsapásban, a honvédsereg fővezére, Görgei Artúr is csak sötétedés után ka
pott választ. Görgei törzskarával lóhalálában vágtatott a magyar balszárnyhoz, miután 
hiába várta a jelentést Isaszeg elfoglalásáról. A falu előtt lovascsapatba ütköztek, mely-
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nek vezetője egy mogorva „Halt, wer da?" felszólítással fogadta őket. A tábornok - ki
nek fejében minden bizonnyal átfutott a fogságba esés gondolata - felfedte személyét és 
magyarul kérdezte, kivel áll szemben: „Aulich." - hangzott a válasz.1 A magyar csapatok 
megnyerték a csatát. 

Isaszeg azonban távolról sem jelentette egy győztes hadjárat döntő összecsapását. 
Mindössze a tavaszi ellentámadás első szakaszát zárta le, mely ugyan szép (rész) győ
zelmeket hozott, de a kitűzött cél csak kis mértékben teljesült. A március 30-án, Egerben 
elfogadott Klapka-féle haditerv ugyanis nem kevesebbet írt elő, mint a császári fősereg 
elvágását Pest-Budától és Windisch-Grätz Vác felé szorítását.2 A nehezen kivívott 
isaszegi győzelem ezzel szemben oly mértékben igénybe vette a csapatokat, hogy Klap
ka I. hadtestének fáradt zászlóaljai a csata estéjén már képtelenek voltak Kerepes elfog
lalására. Ez a hadmozdulat eredményezte volna azt, hogy Windisch-Grätz kénytelen Vác 
felé venni a visszavonulás irányát, és ekkor a magyar csapatok már másnap estére birto
kukba vehették volna az ország fővárosát. 

Április 7-én azonban a honvédek csak a es. kir. csapatok által az éjszaka kiürített Gö
döllőre vonulhattak be. A Pest felé visszahúzódó ellenség irányába mindössze a VII. 
hadtest néhány huszárszázada iramodott, némi tüzérségi támogatással. Rövid lövöldözés 
után aztán ezek is felhagytak az üldözéssel. 

Gödöllő városában nem kisebb feladat várt a magyar hadvezetésre, mint meghatározni 
az új hadműveleti célt és az ehhez vezető lépéseket.3 Ez a feladat csak az időközben ide ér
kezett Kossuth Lajos számára tűnt egyszerűnek. Az OHB elnökének elképzelése szerint a 
magyar csapatok valamelyik szép tavaszi reggel felkerekednek, majd miután a Rákos
mezején szétverték a császáriakat, diadalmasan bevonulnak Pestre. Ebben a mindent el
döntő csatában természetesen a fővárosok felkelt népe is támogatni fogja a honvédeket. 

Görgei és vezérkari főnöke, Bayer József ezredes azonban teljesen más haditervet dol
goztak ki, melyet - a tábornok öccsének, Görgei Istvánnak visszaemlékezése szerint - már 
április 7-én, délben „foganatba vettek".4 A délután sorra kerülő haditanácson a tábornokok 
nem támogatták Kossuth elképzeléseit. A katonák valószínűleg felhívták az elnök figyelmét 
arra, hogy az osztrák fösereg védelmi harcban nagyon szívós ellenfél, ráadásul állapota sem 
olyan rossz három vesztes ütközet után, mint ahogy azt egy civil gondolná. A meggyőző el
lenérv talán az volt Kossuth számára, amely Pest várható pusztulását festette le az utcai har
cok következtében. Ráadásul a cs. kir. tüzérség Budavár birtokában úgy rombolhatja le a re
formkori Magyarország legszebb városát és a Lánchidat, ahogy azt kénye-kedve tartja. 

Bayer haditerve viszont nem kevesebbet ígért, mint Pest-Buda felszabadítását - a vá
ros pusztulása nélkül. A vezérkari főnök elképzelésének középpontjában Komárom fel-

1 Görgei Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben I—II. k. Budapest, 1988. 
(Görgei István fordítását átdolg. Katona Tamás.) (A továbbiakban: Görgei A.) I. k. 466. o. 

Az egri haditervre lásd Kedves Gyula: A gödöllői hadmüvelet terve. In: A tavaszi hadjárat. (Szerk. Hor
váth László.) Hatvan, 1996. Hatvány Lajos Múzeum Füzetek 13. 33-48. o. 

A gödöllői haditerv keletkezésének, stratégiai céljának, Kossuth és a katonai vezetés valószínűsíthető vi
tájának legalaposabb feldolgozása: Hermann Róbert: Egy „végzetes" döntés születése. Magyar haditervek Gö
döllőtől Komáromig 1849. április 7-29. Századok, 1999. (a továbbiakban: Hermann) 253-263. o. 

4 Görgei István: Élmények és benyomások 1848 és 1849-ből. Budapest, 1888. I—II. k. (a továbbiakban: 
Görgei /.) II. k. 141. o. 
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mentése állt. Annak a Komáromnak, mely Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb 
erődrendszere volt, falai között 8 000 honvéddal és óriási mennyiségű hadianyaggal, de a 
belső egyenetlenségek és intrikák, továbbá az elszigeteltség miatt már megingó őrsereggel. 

Klapka emlékirataiban a következőképp érvel Bayer haditerve mellett: „...vagy nyo
muljunk összes erőnkkel a fővárosok ellen, s a Rákos mezején egy fő ütközetben dönt
sük el a hadjárat sorsát, vagy pedig itt az ellenségét csupán látszólagos támadásokkal 
foglalkoztatván, a sereg nagyobb részével a komolyan fenyegetett Komárom várának -
az ország legerősebb védbástyájának segítségére siessünk. A rákosi csata eldöntetlenül is 
maradhatna, de ha Komárom elesik, akkor az ellenségnek hatalmában lenne itt egy újabb 
és sokkal erősebb alapot biztosítani magának ... ellenben ha sikerülne Komáromot az 
ostrom alól felmenteni és innen egyesülve a várőrséggel az ellenség fő összeköttetési 
vonalát fenyegetni, akkor a fővárosok kiürítésének okvetlenül be kellene következnie, s 
az ellenség kénytelen volna, hogy Bécset fedezhesse, gyors menetben a határig vissza
vonulni."5 Komárom felmentése tehát magával hozhatja Pest-Buda, sőt az egész Du
nántúl birtoklását is - ostrom és utcai harcok nélkül. 

Hosszabb-rövidebb vita után Kossuth is áldását adta erre a haditervre, mely a szabad
ságharc legmerészebb és legsikeresebb stratégiai elképzelése volt. Ezt a haditervet, me
lyet nagy vonalakban még aznap, április 7-én kidolgozott Bayer és vezérkara, az alábbi
akban foglalhatjuk össze: 

Az első lépésben a legerősebb magyar seregrész, a VII. hadtest Fót és Dunakeszi tér
ségét megszállja, majd Pest és Vác között elvágja a dunai hajóutat és a szárazföldi köz
lekedés útját a császáriak előtt. Mindeközben Klapka I. hadteste és Damjanich III. had
teste felvonul a es. kir. Ramberg-hadosztály által megszállt Vác ellen. 

Aulich Lajos tartalék hadteste (II.) ez alatt megszállja a kerepesi országutat és a Rá
kos-patak vonalát, majd a szolnoki vasútvonalat is birtokba veszi. 

Második lépésben Gáspár András VII. hadteste Palota-Újpest térségében, a II. Cinko-
tánál hajt végre tüntetéseket, lekötve Windisch-Grätz figyelmét. Ezzel egy időben az I. és a 
III. hadtest megtámadja és elfoglalja a további hadműveletek kulcsát, Vác városát. 

Miután ez megtörtént, Gáspár és Aulich csapatai másnap még egy demonstrációt 
hajtanak végre együtt, majd a hadmüvelet harmadik napján a VII. hadtest két hadosztá
lya a fősereg után vonul, mely Vác elfoglalása utáni reggelen már elindult Léva irányá
ba. Innen Görgei a Garamhoz vonul, majd Nagysallón keresztül megindítja támadását 
Simmunich altábornagy Komáromot körülzáró erői ellen és szétzúzza az ostromzárat. A 
Kmety-hadosztály azonban, miután Dunakesziről Vácra vonul, nem követi a fősereget, 
hanem ezt a stratégiai fontosságú helyet biztosítja, egészen a hadjárat végéig. 

A Gáspár-hadtest elvonulása után egyedül a II. hadtestre hárul az a feladat, hogy egé
szen Komárom felmentéséig, különféle áltámadásokkal lekösse Windish-Grätz figyel
mét. A magyar hadvezetés számítása szerint Aulichnak 9-10 napig kell azt a látszatot 
keltenie, hogy Kerepes, illetve Dunakeszi térségében gyülekezik az egész magyar főse
reg, és az alkalmat lesi, mikor hiszi el a herceg azokat az „álhíreket", melyek szerint a 
magyar főerők már megkerülték balszárnyát.6 

' Hermann 260. o. 
A gödöllői haditerv leggyakrabban felhasznált összefoglalása: Görgei I. II. k. 141-142. o. 
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Elfogulatlan szemlélőből ez a haditerv önmagában nem váltana ki túl nagy elismerést. 
Jogosan vetődhetne fel az a kérdés, hogy vajon mi akadályozza meg a cs. kir. hadsereget 
abban, hogy a magyar főerők elvonulása után rávesse magát az előtte álló magyar erőkre 
és több mint háromszoros túlereje birtokában szétverje azokat? Ezután Windisch-Grätz 
igen kedvező manőverezési helyzetbe kerülne: ha a Tisza felé nyomul, elfoglalhatja a 
honvédsereg tiszántúli hadműveleti alapját, ha pedig Görgeit követi, akkor a Garam 
mentén alakuló új cs. kir. hadtesttel együttműködve, beszoríthatja a magyar fősereget a 
Felvidék hegyei közé. 

Bayer és Görgei azonban alaposan átgondolták ezeket a lehetőségeket és úgy döntöt
tek, hogy ezek a kockázatok még vállalhatóak, mivel e hadmüvelet sikere óriási eredmé
nyeket hozhat. Sikeres végrehajtása esetén, nemcsak Pest szabadulhat fel, hanem a cs. 
kir. csapatok kénytelenek az egész nyugati országrészt kiüríteni, mivel visszavonulási 
útvonaluk Komárom felmentése által fenyegetve lenne. A haditerv veszélyei pedig nem 
olyan nagyok, mint amekkorának tűnnek. Ugyanis az erőviszonyok, a rendelkezésre álló 
tér és idő mérlegelésén kívül, egy jó haditervben döntő fontosságú az ellenséges hadve
zér ismerete. Ez utóbbi tényezőt figyelembe véve a magyar hadvezetés bátran építhetett 
arra a passzivitásra, mely eddig Windisch-Grätz tábornagy hadvezetését jellemezte. A 
gödöllői hadművelet eseményei is bebizonyították, hogy a császári hadvezetés képtelen 
kihasználni azokat a lehetőségeket, melyeket a merész magyar haditervek kínálnak szá
mára. Mindezt Görgei így fogalmazta meg még az egri haditerv kapcsán: „...Klapka ter
vének kivitelére szavaztam [ti. a március 30-i haditanácson - L. B.], ezt amiatt a már több
ször, például legutóbb Dembinski idején szerzett tapasztalat miatt tettem, hogy herceg 
Windisch-Grätz tábornaggyal szemben egy-egy hadászati hibát is bátran el lehet követni."7 

Minden derűlátása mellett, a hadvezetés igyekezett megtenni az összes szükséges 
óvintézkedést is: a Komárom felé vonuló fősereg utánpótlási vonalát a hadműveleti terv 
a gyöngyösi útról a biztonságosabb miskolci útra helyezte át. Ezenkívül a VII. hadtest 
elvonulása után (április 12-én) kiadott parancsban, Görgei Aulichot részletesen eligazí
totta arról is, hogy egy esetleges vereséget követő visszavonulást olyan útvonalon hajt
son végre, mely az üldöző erőket megosztja, és lehetővé teszi azt, hogy többé-kevésbé 
épségben tartott csapatokkal érje el a Tisza vonalát. Ha az események ilyen kedvezőtlen 
fordulatot vennének, a tiszai átkelők fedezése lenne all . hadtest fő feladata.8 

A siker másik záloga, a hadmüvelet legnehezebb feladatát végrehajtó tábornok, Au
lich Lajos személye volt. Aulich 1793-ban született Pozsonyban egy német fogadós fia
ként. 1813-ban már hadapród a cs. kir. hadseregben és Napóleon ellen harcol Lipcsénél. 
A béke hosszú évtizedei alatt egészen alezredesi rangig küzdötte fel magát, és 1848. áp
rilisában zászlóaljparancsnok volt a 2. Sándor gyalogezrednél. 

A lázadó szerbek elleni nyári hadjáratban kitűnően vezette zászlóalját, ősszel már ez
redes, a honvédsereg oldalára állt 2. gyalogezred parancsnoka és egyben a feldunai
hadtest hadosztályparancsnoka. A téli felvidéki visszavonulás során, Körmöcbányán 
csapdába került hadosztályát nagy hidegvérrel, egy bányaalagúton keresztül vezette át a 
menekülést jelentő Besztercebányára. Tábornoki kinevezését februárban kapta meg, 

7 Görgei A. Ik. 443.0. 
Görgei részletes utasítását Aulich Lajosnak lásd Berkó István: A feldunai hadtest visszavonulásának és az 

1849. évi tavaszi hadjáratnak története. Budapest, 1925. (a továbbiakban: A feldunai hadtest...) 208-209. o. 
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majd hadosztályával részt vett a kápolnai csatában. A tavaszi ellentámadás során először 
a legerősebb (VII.) hadtest parancsnokságával akarták megbízni, de végül a tartalék erő
nek szánt, a Központi Mozgó Seregből alakult II. hadtestet vezette a hadjáratban.9 Gás
pár csapataival ellentétben Aulich hadteste bekapcsolódott az isaszegi csatába, és el
döntötte az addig kétes kimenetelű összecsapást. 

Bayer és Görgei egyaránt jól ismerték Aulichot, és nagyra becsülték képességeit, fő
leg erélyét, tapasztalatát és higgadtságát, melyekre támaszkodva nagy fegyelmet és kitű
nő harci szellemet teremtett a II. hadtestben. Éppen ilyen jól kézben tartott csapatokra 
volt szükség a látszattámadások és tüntetések során vagy egy nagy erejű ellenséges tá
madásnál. Görgei István szerint Aulich örömmel fogadta a felkérést erre a veszélyes fe
ladatra: „Értem. Jó! azon leszek, hogy a csalódás mentül teljesebb legyen. És nem fog
nak engem sem megenni, sem innen elkergetni. Legyen megnyugodva" - mondta 
állítólag a tábornok Bayernek a haditanácson a parancs átvételekor.10 Bár a téli visszavo
nulás felőrölte az idős katona egészségét, akaratereje és harci kedve változatlan maradt. 

Ezen kedvező körülmények ellenére, Görgei minden lehetőséget kihasznált, hogy 
megerősítse Aulich csapatait. 

Ezekben a napokban még arra is volt - egyre halványabb - remény, hogy Bem altá
bornagy győztes erdélyi hadteste belátható időn belül megjelenik a főhadszíntéren.11 En
nél szerényebb mértékű, de valós erősítés volt Aulich számára, Asbóth Lajos alezredes 12. 
önálló hadosztálya, akinek Görgei április 8-án adott parancsot arra, hogy vegye fel a kap
csolatot a II. hadtest bal szárny ával.12 Ez a tartalék hadosztály, mely 1849 januárjában és 
februárjában alakult Balmazújvárosban, eddig még nem vett részt harci cselekményekben. 

Mivel a későbbi hadműveletekben Asbóth is fontos szerepet fog játszani, ismerked
jünk meg röviden az ő katonai pályájával is: 17 évesen lépett be a cs. kir. hadseregbe és 
elvégezte a bécsi hadmérnöki akadémiát. 1820-tól a 3. vértesezredben szolgált, 1842-ben 
főszázados ugyanennél az alakulatnál, de egy lovasbaleset következtében kénytelen volt 
kilépni a cs. kir. hadseregből. 

1848 augusztusától Asbóth a bánsági bányakerület nemzetőrparancsnoka volt, őrna
gyi rangban. A román lázadók ismételt támadásait sikerrel verte vissza kicsiny csapatá
val, ám a többszörös túlerő nyomására december végén kénytelen volt kiüríteni a bánya
vidéket.13 Ezután rövid ideig Debrecen városparancsnoka, majd a 12. hadosztály szerve
zésével és parancsnokságával bízták meg, immár alezredesi rangban.14 

A tavaszi ellentámadások folyamán Asbóth a tiszai átkelőket őrizte Szolnok és Ci
bakháza között, mígnem parancsot kapott arra, hogy kövesse az előrenyomuló fősereget. 
Április 2. és 8. között a hadosztály az Abony-Cegléd-Alberti-Pilis útvonalon megköze-

Q 

Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3. kiad. Budapest, 2000. (a 
továbbiakban: Bona) 143-144. o. 

10 Görgei I. II. k. 141.0. 
1 ' Hermann 253-254. o. 
12 HL 1848/49. 20/531. 
13 

Bona Gábor: Szabadságharc 1848-49-ben. In: Magyarország hadtörténete. I—II. k. Budapest, 1985. 
(Főszerk. Liptai Ervin.) I. k. (Szerk. Borús József.) 477. o. 

14 Bona 208. o. 
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lítette a fősereg balszárnyát, miután 7-én Monorról kiszorította Petrichevich-Horvárh cs. 
kir. ezredes dandárját.15 Asbóth, miközben a fősereg után nyomult, igyekezett a felsza
badított területeken újra fegyverbe hívni a „mobil" nemzetőrséget. Kiáltványokat intézett 
Kecskemét, Nagykőrös és Félegyháza polgáraihoz, melyek nyomán kb. 6000 nemzetőr 
csatlakozott hadosztályához.16 Ezt az erőt Görgei - bár a nem reguláris csapatok értéké
ről tapasztalatai kedvezőtlenek voltak - szintén felhasználta a Pest alatt harcoló II. had
test és az Asbóth-hadosztály támogatására. A nemzetőrökhöz fűzött, halvány remények 
azonban igen hamar szertefoszlottak. 

A császári fősereg összpontosítása a Rákos-mezőn 

Az isaszegi csata után a császári csapatok a legnagyobb rendben vonultak vissza Gö
döllőre, majd innen, április 7-én hajnalban Pest irányába. Korántsem uralkodott azonban 
ilyen rend Windisch-Grätz elképzeléseiben. Bár a herceg igen hamar eldöntötte, hogy 
Pest felé vonul vissza, bizonyára tisztában volt azzal, hogy katonai szempontból kedve
zőbb lett volna Vác felé venni az irányt. A politikai szempont természetesen ez esetben 
is erősebb volt: a herceg semmiképpen sem adhatta fel fővárosokat, semmilyen meg
fontolásból, ugyanis ez teljes elismerése lett volna annak, hogy a „lázadó csordák" felül
kerekedhetnek a császári fegyvereken. Nem véletlen, hogy a hadjárat hivatalos osztrák 
feldolgozásában, (a ,,Winterfeldzug"-ban) a cs. kir. fősereg akkori vezérkari főnöke, 
Nobili altábornagy hosszan ecseteli azokat a körülményeket, melyek arra kényszeríttet
ték Windisch-Grätzet, hogy Pestre vonuljon vissza. Nobili szerint a hadvezetés nem 
hagyhatta cserben a fővárosokban elhelyezett 5 000 beteg katonát, nem hagyhatta veszni 
a nagy mennyiségű hadianyagot, továbbá a csapatok Vácott nem juthattak volna elég 
élelemhez, mivel ott semmilyen készlet nem volt felhalmozva.17 Kétségtelenül ezek a 
nyomós érvek is szerepet játszhattak a döntésben, és Windisch-Grätz csak önmagának 
tehetett szemrehányást, hogy a téli sikerek után, tavasszal egy ilyen nehéz helyzetből 
kellett megtalálnia a kiutat. 

A visszavonulás folyamán a cs. kir. csapatok 7-én reggel elérték a Kispest-Pestlő-
rinc-Kerepes-Cinkota vonalat, délután pedig táborba szálltak a Rákos-mezején. A her
ceg ekkor parancsot küldött a fősereg tartalékául szolgáló II. hadtestnek, hogy a 
Ramberg-hadosztály kivételével vonuljon be a Pest alatti táborba. Ugyanez a hadtest 6-
án reggel még azt az utasítást kapta, hogy induljon Vácra, mivel a magyarok várhatóan 
Komárom felé (is) támadólag kívánnak fellépni.18 A Komárom felmentésére irányuló 
hadművelet valóban bekövetkezett, de amikor Vácott szükség lett volna Csorich erőire, 

Asbóth Lajos: Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki Magyarországi hadjáratból. Pest, 1862. (a továbbiak
ban: Asbóth) 83-84. o. 

Asbóth Félegyháza polgáraihoz intézett kiáltványát lásd: Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848/49-es forra
dalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. (Szerk. Farkas Gyöngyi.) Buda
pest, 1998. (a továbbiakban: Saját kezébe...) 110. o. Fordította dr. Böhm Jakab. 

Nobili, Johann: Der Winterfeldzug 1848/49 in Ungarn unter dem Oberkommando des Feldmarschall 
Fürsten zu Windisch-Grätz. Wien, 1851. (a továbbiakban: Winterfeldzug) 457^-58. o. 

Görgei Artúr emlékirataiban Beniczky Lajos sikeres losonci rajtaütésének tulajdonítja a cs. kir Wrbna-
hadtest (majd Csorich-hadtest) váci eltolását az isaszegi csata előtt. Görgei A. II. k. 22-23. o. 
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akkor mindössze a Balassagyarmatról lerendelt Ramberg-hadosztály állomásozott itt, mi
vel a es. kir. II. hadtest katonái nagyrészt a Rákos-mezőn pihenték ki a hadjárat fáradalmait. 

Csorich beérkezése után a pesti táborban kialakult a csapatok elhelyezésének rendje. 
Jellačič hadtestének (I.) arcvonala Soroksár felé nézett, Schlik csapatai (III. hadtest) 
Cinkotával szemben táboroztak. Mögöttük, a Kerepesi út két oldalán, („á cheval") állo
másozott a Csorich-hadtest (II. a fősereg tartalék hadteste) két hadosztálya.19 A hadsereg 
arcvonala egy hatalmas félkört formált, melynek északi végpontja a Váci út és a Rákos
patak találkozásánál fekvő ördögmalomi híd volt, a déli végpontja pedig a kőbányai 
szőlőhegyre támaszkodott. E magaslatot az I. hadtest Grammont-, majd április 12-től 
Budissavlievic-dandárjának határőr katonái biztosították. A császári hadvezetés minde
közben lázas gyorsasággal intézkedéseket foganatosított Budavár megerősítésére, arra a 
(végső) esetre, ha mégis sor kerülne Pest kiürítésére. 

Az immáron összpontosított es. kir. fősereg, kb. 40 000 fős ütközetlétszámmal és 185 
löveggel rendelkezett. Mindemellett a császári hadvezetés előkészületeket tett egy eset
leges támadás elhárítására: a Rákos-patak hídjait és a müutakat a cs. kir utászok kivezé
nyelt polgári munkáscsapatok segítségével eltorlaszolták és sáncokkal erősítették meg.20 

Eközben Windisch-Grätz igyekezett minél többet megtudni az ellenség szándékairól. 
Április 8-án parancsot adott Hoffmann vezérkari ezredesnek, hogy a gellérthegyi csil
lagvizsgálóból kövesse nyomon a magyarok meneteit, továbbá egy utászkari tisztet bí
zott meg az ellenséges tábortüzek szemmel tartásával. Ezek a megfigyelések természete
sen nem szolgáltathattak eléggé megbízható híreket a magyar csapatok mozgásairól.21 

Végül a herceg úgy döntött, hogy április 9-én a helyzetet egy erőszakos felderítéssel 
tisztázza. Vezérkara hamarosan el is készítette a tervet erre a műveletre. A hadvezetés el
képzelései szerint a Jellačic-hadtestnek a Kerepesi úton kell előrenyomulnia és kisebb 
osztagokkal Keresztúr, Szentlőrinc és Soroksár irányába felderítenie. Északi irányban a 
Schlik-hadtest az ördögmalmi hídnál átkelve a Rákos-patakon, az ellenség helyzetétől füg
gően, Csömör vagy Palota felé operál. Mindkét felderítő oszlopnak igyekeznie kell az el
lenséget harcra kényszeríteni, hogy erejéről és elhelyezkedéséről a hadvezetés minél több 
információhoz jusson. Az előrenyomuló hadtestek élén a lovasságnak és lovasütegeknek kell 
haladni, a gyalogsági oszlopok és gyalogütegek lemaradva követik ezeket. A felderítés alatt a 
Csorich-hadtest is készenlétben áll, hogy ha szükséges, bármelyik ponton beavatkozzon. 

Parancsát a következő sorokkal zárta Windisch-Grätz: „Ha a tervezett felderítésből az 
derülne ki, hogy az ellenség fő ereje már nem áll előttünk, úgy meglehetős bizonyosság
gal feltehető, hogy a lázadók jelentős része valószínűleg innen Komárom felmentésére 
vonult Vác irányába (...) Ebben az esetben a Csorich-hadosztályt a melléje rendelt lo
vassággal és tüzérséggel Esztergom felé indítom."22 

A herceg tehát többé-kevésbé jól sejtette a magyarok szándékait, de Pest-Buda fel
adására gondolni sem akart: végső esetben is csak a tartalékhadtest egyik hadosztályát 

Kočzička, Franz: Die Winter Campagne des Graf Schlik'shen Armeecorps. Olmütz, 1850. (a továbbiak
ban: Kočzičkä) 291. o. és Winterfeldzug, 500. o. 

20 HL 1848/49. 20/43 la-c. 
21 HL 1848/49. 20/430. 
22 HL 1848/49. 20/503. 
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akarta Esztergomba eltolni. Ezért döntött úgy - nem először és nem utoljára - , hogy e 
fájdalmas lépést, egy „támadásszerű" felderítéssel elhalasztja. A felderítést ráadásul 
Schlik és Jellačič közbenjárására, április 10-re kellett elhalasztani, mivel a két tábornok 
9-én a csapatait még túl fáradtnak találta az akció kivitelezésére. 

A honvédsereg felvonulása a váci hadművelet végrehajtására 

A magyar hadvezetés nem látott hozzá azonnal az elfogadott hadműveleti terv végre
hajtásához. Egyrészt a magyar csapatok is kimerültek voltak, másrészt Görgei és Bayer 
sem volt biztos a császáriak szándékait illetően. Ha a csapatokat egy erőteljes támadás 
érné felvonulás közben, az akár keresztül is húzhatja a Gödöllőn elhatározott haditervet. 
A hadvezetés ezért jobbnak látta még két napot várni, hogy egy esetleges osztrák táma
dás védelmi állásban találja csapatait. 

A honvédsereg 8-án hajnalban a jobban védhető a Fót-Mogyoród-Kerepes vonalra 
nyomult előre, és déli 12 órára el is érte ezeket a pontokat. Az arcvonal hossza kb. 15 km 
volt, és a szárnyakat Dunakeszinél és Maglód térségében is különítmények biztosítot
ták.23 A magyar lovasság mindeközben élénk felderítést folytatott: huszárjárőrök igye
keztek kifürkészni a császáriak szándékait, és több előőrsi golyóváltásra is sor került. 

A fősereg legszélső balszárnyán állást foglaló Asbóth-hadosztály ezen a napon - de 
az sincs kizárva, hogy 9-én vagy csak 10-én, mivel az egykori parancsok és jelentések, 
továbbá Asbóth hadműveleti összefoglalója között ellentmondás van - a Maglód és 
Pécel között húzódó erdős dombgerincen elsáncolt tábort hozott létre. 

Asbóth eredetileg azért vonult Üllőről Maglódra, hogy meggyőződjön arról a hírről, 
mely szerint egy ellenséges csapat nyomult Keresztúrról Mendére.24 Az értesülés hamis
nak bizonyult, de a hadosztály nagy része valószínűleg már nem tért vissza Üllőre. A 
hadosztályból 1 zászlóalj és 1 löveg a pesti utat figyelte, lovas őrjáratai pedig a Rákos
patak völgyében, Keresztúr térségében cirkáltak.25 

A VII. hadtest, a tervnek megfelelően, Dunakeszire kikülönített egy hatfontos gya
logüteget, melyet 1 osztály a 12. (Nádor) huszárezredből fedezett. Az üteg állást foglalt a 
Duna-parton nem sokkal a falu felett. Feladata az volt, hogy megakadályozza a császári
ak azon szándékát, hogy vízi úton jutassanak erősítést Vácra. Hamarosan - április 8-án 
reggel - dolga akadt a magyar tüzéreknek: „Három gőzös jött terhelten katonákkal. En
gedtük jól feljönni irányunkban, én a hajó orrára czéloztam s az ágyúgolyó a kerékbe 
ütődött bele, rögtön megfordultak lefelé úszva s a sziget másik oldalára, lőtávolon 
kívülre igyekezvén; de ez sem sikerült a megrongált kerék miatt"- írja visszaemlékezé
seiben Hatala Péter, az üteg tűzmestere.26 

A feldunai hadtest... 192. o. 
24 HL 1848/49. 20/524. 
' MOL P 295. 42. fasc. b/49. 56. o. Hadműveleti összefoglaló a 12. hadosztály Pest alatti tevékenységéről, 

melyet feltehetően Asbóth Lajos az események után kb. egy évvel a császári hatóságok megbízásából aradi fogsá
ga alatt állított össze. 

Hatala Péter. Ötven év előtt. 1848-iki márczius 15-től. Budapest, é. n. 39. o. Az esetről Görgei István is 
beszámol: Görgei I. II. k. 143. o. 
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Április 9-én délután a magyar csapatok elkezdték a gödöllői haditerv végrehajtását. 
Klapka I. és Damjanich III. hadteste délután 4 órakor a védelmi állásból kivonult, és a 
Váctól 3 órányi járásra található Csomádot, valamint Veresegyházát szállta meg, felké
szülve a másnapi támadásra. 

A Fót és Dunakeszi térségében állomásozó VII. hadtest, továbbá a Cinkotától keletre 
fekvő magaslatokon a Szilas-patak mögött védelmi állásban elhelyezkedő II. hadtest pa
rancsot kapott arra, hogy április 10-én kezdjék meg az elterelő hadműveletet Palota és 
Cinkota irányába. Vegyék fel a cs. kir. csapatokkal a küzdelmet, majd Gáspár délután 5 
órakor Dunakeszire, Aulich délután 4 órakor Kerepesre vonuljon vissza. Balsiker esetén 
a visszavonulási pont a VII. hadtestnek Vác, ha ezt a várost nem sikerül birtokba venni, 
akkor Gödöllő. A II. hadtest vereség esetén Gödöllőre vonuljon vissza.27 

A VII. hadtest azonban már 9-én délután két hadosztállyal elfoglalta Palotát, mivel 
Gáspár tábornok azt a hírt kapta, hogy ebben a faluban ellenséges lovasság mutatkozik. 
Ellenséges lovasságnak ugyan nem volt nyoma, de az egyik hadosztály Palotán maradt alig 
másfél órai menetre a császári előőrsvonaltól és megszállva tartotta a falut. Bezerédy Lajos 
őrnagy, a VII. hadtest vezérkarának főnöke értesítette erről Bayert, s egyben megkérdezte, 
hogy a csapatok mikor kezdjék meg a másnapi demonstrációt. Válaszában Bayer nyugtázta 
e híreket, és a hadműveletek kezdetének időpontját reggel 8 órában határozta meg.28 

Amint láthattuk, háromnapi pihenés után, mindkét fél cselekvésre határozta el magát 
április 10-én. Windisch-Grätz erőszakos felderítést vett tervbe, aminek eredményétől 
tette függővé a további hadmüveleteket. A magyar elképzelések szempontjából pedig 
meghatározó volt az első nap: ha nem sikerül Vácott elfoglalni, ha Aulich és Gáspár csa
patai a császári főerőkkel komoly ütközetbe keverednek és vereséget szenvednek, akkor 
a gödöllői haditerv már az első lépésben csődöt mondhat. 

A váci hadművelet fedezése 

Az időjárás ezen a napon nem kedvezett a gellérthegyi „csillagdából" a magyarok 
mozdulatait figyelő Hoffmann ezredesnek. Hiába volt minden bizonnyal éles szemű 
megfigyelő, a sűrű tavaszi ködön és a szitáló esőn kívül mást ő sem láthatott. Görgei és a 
többi honvédtábornok azonban talán soha nem örült jobban ennek az időnek, mely nagy
szerűen segítette a haditerv első szakaszának végrehajtását. 

Csornádról és Veresegyházáról reggel 6 órakor indultak útnak Damjanich és Klapka 
csapatai, és délelőtt 9.30-kor csatarendbe álltak Vác előtt. Hamarosan az első ágyúlövé
sek is eldördültek. 

Mindeközben Pest előterében szintén megperdültek a dobok: ebben a térségben két-
két, egymással szemben csatarendbe felállt magyar, illetve császári hadoszlop vonult fel. 
Ám mialatt Vácnál kemény ütközetre került sor, addig Palotánál, illetve Cinkotánál a 
szemben álló felek csak „mímelték" a harcot. 

11 HL 1848/49. 20/535. 
28 

Bezerédy Lajos jelentése Bayernak: HL 1848/49. 20/534. Bayer válasza és az április 10-re vonatkozó 
pontos diszpozíció Aulichnakés Gáspárnak: HL 1848/49. 20/535. 
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Az északi arcvonalszakaszon a Schlik-hadtest azzal a céllal, hogy végrehajtsa az elő
írt harcászati felderítést, reggel 6 órakor a Paszkál malomnál átkelt a Rákos-patakon. így 
a es. kir. III. hadtest, az átkelési pont helyzetéből adódóan, felvonulását Csömörrel 
szemben tervezte. Az előőrsök hamarosan közeledő ellenséges oszlopokat észleltek. 
Ezek az oszlopok a Gáspár-hadtest csapatai voltak, melyek hasonló feladatokat kaptak, 
mint Schlik erői, de teljesen más céllal: a császáriak az ellenség erejét akarták kipuhatol
ni, míg a magyarok a es. kir hadvezetés figyelmét szándékoztak elterelni. 

Gáspár csapatai reggel 8 órakor indultak meg a feladat végrehajtására. A Poeltenberg-
hadosztály Palotáról, Kossuth Sándor és Kmety György hadosztályai a fóti táborból 
nyomultak koncentrikusan a Rákos-patak vonalára. Waldberg Károly dandárja Foton 
biztosította a hadtest hátát, Mogyoródon egy kis különítmény a II. hadtesttel tartotta fenn 
a kapcsolatot. 

A Kmety-hadosztály elővédje hamarosan találkozott is az ellenséggel: „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 nagy
ban doboltak. A harmadik dombra feljutva a már tekintélyes számra felverődött osztrákok 
közé néhány lövést tettünk Palota felöl és pedig jó sikerrel, mert hányat homlok rohantak 
vissza. Mi is visszafordultunk, s hallgattuk a sokszoros dobpergést Pest környékén" - írta 
az április 10-i eseményekről naplójába Trsko János, az V. lovasüteg tüzére.29 

Schlik és Gáspár főerői kb. délután 3 órára közelítették meg ágyúlövésnyi távolságra 
egymást. Ezután a Szilas-patak vonalán kétórás tüzérségi párbajra került sor, melyben 
mindkét fél jelentéktelen veszteségeket szenvedett. Gáspár - miután úgy látta, hogy a 
tüntetés már elérte célját - 5 órakor kiadta a visszavonulási parancsot. A hátráló magya
rokat Schlik nem üldözte, mivel a parancs egyértelmű volt: kerülni a komolyabb harcot. 
Az este folyamán a VII. hadtest erői rendben visszaérkeztek táborhelyükre. Palotát vi
szont Gáspár jobbnak látta kiüríteni.30 

Ezzel az összecsapással párhuzamosan Aulich és Jellačič erői is találkozóharcot vív
tak Cinkota térségében. A Jellačič-hadtest szintén reggel 6 órakor kezdte meg felderíté
sét. Az elővédet az Ottinger-lovashadosztályból a 6. Wallmoden-vértesezred, a 3. Szász 
Király vértesezred és 1 osztály a 3., Császár-dragonyosezredből képezte. Támogatásukra 
2 lovasüteget rendelt a cs. kir. hadvezetés. 

Aulich reggel 8 órakor, Gáspárral egy időben indult el a Cinkota és Kerepes között 
húzódó magaslatokon elfoglalt védelmi állásából. A biztonság kedvéért a II. hadtest 12 
fontos ütege állást foglalt a cinkotai szőlőhegyen, fedezve a visszavonulási útvonalat Ke
repesre. Aulich nem a teljes hadtestével vett részt ebben a hadműveletben: 3 honvéd
zászlóalj, a beregi önkéntes század, a Bécsi Légió 1 százada, 2 hatfontos üteg és 5 század 
huszár alkotta azt az oszlopot, mely a Kerepesi úton előrenyomult. 

A hadműveletet Kisfaludy Mór őrnagy - akinek volt tapasztalata önálló egységek ve
zetésében - csömöri különítménye is támogatta, mely eddig a II. hadtest és a VII. hadtest 

Szlauka Károly: Naplótöredékek és feljegyzések a 1848—49-iki szabadságharcról. Nagy-Tapolcsány, 
1901. 43.0. 

A feldunai hadtest... 194. o. Gáspár április 10-i demonstrációjáról nem maradt fenn az eredeti jelentés. 
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balszárnya közötti összeköttetést tartotta fenn.31 Kisfaludy feladata az volt, hogy a fő-
oszlop támadásával egyidejűleg megkerülje az ellenség balszárnyát. E különítményt, 
mely ez ideig gyakorlatilag csak az 56. honvédzászlóaljból állt, Aulich megerősítette 1 
osztály huszárral és 2 hatfontos löveggel. 

Az előrenyomulás végpontjául a hadvezetés a Rákos-patak és a Kerepesi út találkozá
sánál található, úgynevezett Rákos Fogadót jelölte ki, mely elhelyezkedésénél fogva igen 
jó lehetőségeket kínált egy látszattámadás végrehajtására. A „a nagy itze czégérű"32 fo
gadó és a mellette álló kastély és park a császári előőrsvonal legelőretoltabb és legelszi-
geteltebb pontja volt. Az elkövetkezendő hetekben ezen arcvonalszakasz ellen Aulich 
négy alkalommal vonult fel. Miután az itt állomásozó ellenséges erőket - rendszerint né
hány gyalogosszázad, kiegészítve 1-2 szakasz lovassal és néhány löveggel - a magyarok 
elűzték, Aulichnak elég idő és tér állt rendelkezésére a zavartalan visszavonulás végre
hajtására a komolyabb császári válaszlépések előtt. 

Az előrenyomuló II. hadtest április 10-én a tervezettnél hamarabb ütközött ellenséges 
erőkbe: Ottinger vérteseinek tömött sora és a lovasok mögött felbukkanó gyalogoszászlóaljak 
megállásra és a csatarend felvételére késztették Aulichot, miközben Kisfaludy megkerülő 
különítményét is be kellett várnia. Az első lövések a Csömörről beérkező oszlop és a császári 
elővéd között dördültek el, amikor Kisfaludy a Cinkotától keletre fekvő magaslatnál beleüt
között Ottinger elővéd-csoportosításába. A cs. kir különítmény előrenyomult a magyarok irá
nyába, míg a Jellačič-hadtest többi része kissé lemaradva, az országútra merőlegesen, annak 
két oldalán felvonulva csatarendbe állt. A bán látcsövében hamarosan feltűnt Aulich föoszlo-
pa is, mire Jellačič a két lovasüteg támogatására előrerendelte hadtestének 12 fontos ütegét. 
Ezután az ágyúdörgés hallatán szintén csatarendbe állt magyar főoszlopra - bár az egy domb 
mögé húzódott - néhány percig hatalmas golyózápor zúdult. A császáriak első lövése megölt 
egy huszárt és egy szekerészt, majd a beregi önkéntesek soraiból egy 12 fontos ágyúgolyó 
kiütött hét honvédet, akik csodával határos módon túlélték ezt az eseményt. A pusztító ágyú-
tüzet a huszárok nem bírták sokáig: soraik hamarosan megbomlottak, és néhányan közülük 
menekülni kezdtek.33 Aulich ekkor úgy döntött, hogy a nagyobb baj megelőzése érdekében 
parancsot ad a visszavonulásra. Annál is inkább, mivel az aznapra kitűzött feladatot már vég
rehajtotta: a császári erőket felfejlődésre kényszeríttette és figyelmüket is magára vonta. 

Látva a magyarok hátrálását, Ottinger követni kezdte őket, de a cinkotai szőlőhegyen 
felállított 12 fontos üteg honvéd tüzérei is meg akarták szolgálni zsoldjukat; néhány jól 
irányzott lövés után a cs. kir. lovasság nem erőltette tovább az üldözést. Aulich és Kis
faludy különítményeikkel kb. este 8 órakor érkeztek vissza korábbi táborhelyeikre, Ke
repesre, illetve Csömörre.34 

Kisfaludy őrnagy 1849 januárjában és februárjában a Szekulits-hadosztályban dandárparancsnoki be
osztásban is szolgált. 

A fogadó Krasznay Péter naplója alapján azonosítható: Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakos
nak. In: Visszaemlékezések 1830-1861. (Szerk. Forrni Ibolya.) Budapest, 1998. 88. o. 

33 
Az ütközetről lásd Jalovieš György visszaemlékezései. In: Honvédek könyve, történelmi adat-tár az 

1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból. (Kiad. és szerk. Vahot Imre és Gánoczy Ferenc.) Pest, 1861. I—III. k.(A 
továbbiakban: Vahot.) II. k. 64. o., valamint Danes Menyhértnek, a beregi önkéntes csapat főhadnagyának le
vele menyasszonyának: Vasárnapi Újság, 1899. 10. sz. 151-152. o. 

Aulich jelentését a hadsereg-föparancsnokságnak Gyalókay Jenő tette közzé: Hadtörténelmi Közlemények 
1925/3. 534. o. All. hadtest vezérkarának jelentését Bayer József vezérkari főnöknek lásd: HL 1848/49.21/86. 
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Másnap reggel írt jelentésében Jellačič 4 zászlóalj gyalogságra, 3 osztály huszárra és 
3 ütegre becsülte az ellenség vele szemben felvonult erejét, mely becslés szinte telitalálat 
volt. A császáriak ezen a napon 1 tisztet és 2 legénységi állományú személyt (mindhár
man a Császár-dragonyosoknál szolgáltak), illetve 3 lovat veszítettek.35 A magyarok 
veszteségeit illetően nem áll rendelkezésünkre pontos adat. Egy es. kir. könnyülovas já
rőr jelentése szerint másnap Cinkotán 16 honvédet temettek el, továbbá 20 sebesültet 
vittek hátra, és a magyarok 25 lovat is elvesztettek.36 A Patay-dandár egyik ütegében 
szolgáló László Károly naplójában 24 halottról és sok sebesültről számol be, továbbá ar
ról, hogy másnap reggelre 61 honvéd kolerában elhunyt a kerepesi táborban.37 

Gáspár és Aulich tábornokokat, miután éjszaka csapataikat elrendezték táborhe
lyükön, két üzenet várta Görgeitől: az egyik az április 1 l-re vonatkozó parancsokat tar
talmazta. Ezen utasítás szerint másnap, délelőtt 10 órakor mindkettőjüknek meg kell is
mételnie az elterelő hadmüveleteket Pest irányába. Ha úgy tapasztalják, hogy az ellenség 
nem fejt ki nagy ellenállást, akkor Gáspár Palotát, Aulich pedig Cinkotát szállja meg, 
ezután az előőrsi láncot félkör alakban mindkét hadtest terjessze ki a főváros irányába. 

A főparancsnokság másnapra Asbóth számára is hasonló jellegű előrenyomulást írt elő. 
Görgei parancsa különösebben nem részletezte azt, hogy a 12. önálló hadosztály miként hajt
sa végre ezt a feladatot, csak azt kötötte ki, hogy a támadás után Vecsésen üssön tábort.38 

A másik üzenet azt az örömhírt közölte, hogy Damjanich és Klapka csapatai reggel 
szerencsésen elfoglalták Vácot, és Christian Götz tábornok, az ellenséges hadosztály ve
zénylője, halálos sebbel fogságba esett. E sikerrel és az elterelő hadmüveletek ügyes ki
vitelezésével a honvédsereg számára jól indult a Komárom és végső soron az ország fel
szabadítását célzó hadjárat. Jellemző a Pest előtti hadmüveletek fontosságára, hogy 
Görgei 10-én a Rákoson személyesen kísérte figyelemmel a II. és a VII. hadtest tüntető 
hadmozdulatait, készen arra, hogy ha valamelyik ponton meginognának a csapatok, ott 
azonnal be tudjon avatkozni. A fővezér csak másnap reggel Vukovics Sebő 
főkormánybiztos társaságában indult a Vácott állomásozó csapatokhoz. 

Az április 11-i harcok a Rákos-patak vonalán 

Görgei Aulichhoz és Gáspárhoz intézett, április 11 -re vonatkozó parancsa azzal a le
hetőséggel is számolt, hogy a császári hadvezetés erőszakos felderítései egy általános 
támadás előkészítői Pest térségében. Ezért a két tábornoknak fokozott figyelemmel kel
lett kísérnie a cs. kir. csapatok tevékenységét, és csak miután megbizonyosodtak arról, 
hogy nem készül támadás ellenük, indíthatták el saját demonstrációjukat. 

" HL 1848/49. 21/184. 
Singer őrnagy (cs. kir. 24. gyalogezred) jelentése Parrot vezérőrnagynak (hely és dátum nélkül) KA 

AFA Karton 1828. Hauptarmee unter Weiden 1849-4 ad 146.* (Az itt és a továbbiakban csillaggal megjelölt 
iratok átírt, magyarázatokkal ellátott fénymásolatait Hermann Róbert bocsátotta rendelkezésemre, mely szíves 
segítségéért ezúton fejezem ki köszönetemet.) 

37 
László Károly: Katonai életemből. Napló, 1848 szept. 25-e és 1851 szept. 10-e között. (S. a. r. Pordán 

Ildikó.) Budapest, 2001. 32. o. 
Görgei diszpozícióját április 1 l-re a II. és a VII. hadtestnek és az 12. önálló hadosztálynak: HL 1848/49. 

21/41.* A Vác elfoglalását Aulichnak és Gáspárnak hírül adó Görgei-levelet lásd HL 1848/49. 21/43.* 
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E feltételezett támadási szándéknak azonban nem volt valóságalapja: a herceg nem 
sokkal tudott többet a magyarok szándékáról a felderítések után, mint április 10. előtt. 
Azt, hogy valami történt Vác körül, világosan jelezte az ágyúdörgés, mely tisztán hall
ható volt a császári táborban. Konkrét információkkal azonban Windisch-Grätz nem 
rendelkezett, mivel ekkorra már semmiféle kapcsolata nem volt Götz vezérőrnaggyal, 
illetve utódjával, Jabtonowski tábornokkal. Mindeközben, 11-én a hadvezetés olyan ha
mis híreket kapott, melyek szerint a „rebellisek" a Csepel-szigetnél, illetve Szentendré
nél átkeltek a Dunán, és hamarosan elvágják a császáriak visszavonulási útjait. Az in
formációk ellenőrzésére _a -tábornagy még aznap két felderítő különítményt irányított e 
partszakaszok megfigyelésére. A különítmények parancsnokai jelentéseikben eloszlatták 
ezeket a félelmeket, de e rémhírek nem használtak Windisch-Grätz meggyötört idegeinek. 

Megbízható jelentést a tőle hallótávolságon belül lezajlott váci ütközetről csak április 
12-én, a Szentendrén állomásozó megfigyelő különítmény parancsnokától, Petrichevich-
Horváth ezredestől kapott.39 

Visszatérve a magyar csapatok tevékenységére, miután Aulich és Gáspár megbizo
nyosodott arról, hogy ellenük semmiféle császári támadás nem várható, délelőtt 10 óra
kor megindították az aznapra előírt demonstrációjukat. 

A VII. hadtest főoszlopa, mely előző este Dunakeszin szállt táborba, két oszlopban 
megindult Palota felé. A lovassággal Gáspár Foton keresztül nyomult előre, a gyalogsá
got a Váci úttal párhuzamosan elterülő mocsaras, nehezen járható mezőn vonultatta fel. 
A gyalogságból álló oszlop a Szilas-patakon való átkelést egy, az utászok által már ko
rábban vert híd segítségével valósította meg. A Waldberg-dandár, az előző napi de
monstrációhoz hasonlóan, visszamaradt Foton, bár a nap folyamán Gáspár ezt a sereg
részt is az arcvonalba vezényelte. 

Az időjárás ezen a napon is rendkívül kedvező volt a magyar fél számára: a tavaszi 
köd jótékony leple alatt vonuló menetoszlopokat a cs. kir. előőrsök csak az utolsó pilla
natban vették észre. A VII. hadtest déli 12 óra körül érte el ugyanazokat az állásokat, 
melyeket 10-én este elhagyott. Miután a csapatok csatarendbe álltak, Gáspár Újpesten és 
Palotán keresztül előrenyomult a Rákos vonalára, melynek túlpartján a cs. kir csapatok 
megszállták az ördögmalmi- és a vasúti hidat. A palotai szőlőskertekben a Poeltenberg-
hadosztály lovasütege, míg a Kmety-hadosztály egy gyalogütege a vasútvonalnál foglalt 
állást és vette tűz alá a Rákos-patak átjáróit. 

A vasúti hídnál a magyar tüzérség olyan hatékonyan működött, hogy kivetette állásából az 
ellenséges gyalogsági különítményt, és lőtávolon kívülre kényszeríttette a cs. kir. előőrsöket. 
Kmety alezredes ezt látva habozás nélkül magához vett 1 üteget, 1 zászlóalj gyalogost, 1 
osztály huszárt, valamint 1 század vadászt, és közvetlenül a császári vonalak elé nyomult. Itt 
kedvező állást foglalt el, miután az újpesti gyárépületekből néhány jól irányzott lövés segítsé
gével kivetette az itt rejtőzködő ellenséges vadászokat. Kmety, aki valószínűleg ebben a 
hadjáratban is némi dicsőséget akart szerezni magának és katonáinak, engedélyt kért Gás
pártól az Ördögmalom megrohanására és elfoglalására. A tábornok azonban ezt nem adta 
meg, mivel a parancs értelmében Pest városát csapatai túlságosan nem közelíthették meg. 

A honvédek azonban nem látták át e hadmozdulatok magasabb stratégiai célját. Ők 
csak azt érzékelték, hogy az ellenség megfutamodik és Kmety mindössze pár száz lépés-

A feldunai hadtest... 204-205. o. 

— 753 — 



re van az ország fővárosától. Az 1. vadászezredben szolgáló Rüster György százados 
katonái a visszavonulást jelző trombitajel hallatán ezt kiáltozták: „Mi nem megyünk 
vissza! Mi Pestre akarunk menni!" Rüster naplója szerint a vadászok csak Gáspár sze
mélyes megjelenése és erélyes fellépése után kezdték meg a hátrálást.40 

A cs. kir. erők lassan kezdtek felvonulni a VII. hadtest ellen. Hamarosan a palotai 
szőlőskertben állomásozó lovasütegre közel 24 (!) ellenséges löveg zúdított kereszttüzet. 
A magyar hadtest ekkor szenvedett kisebb veszteséget: az ellenséges gránátok megölték 
az üteg néhány lovát. Kovács százados, ütegparancsnok azonban megtartotta állását, és 
Gáspár hamarosan 2 gyalogüteget küldött segítségére. 

A tábornok, miután értesült arról, hogy Aulich Cinkotánál már egy órája megkezdte a 
visszavonulást, parancsot adott az ágyúzás félbeszakítására és a dunakeszi, illetve a fóti 
táborba való visszatérésre. Ebben a döntésben szerepet játszott az a szempont is, hogy 
Gáspár immáron túlzottnak találta tüzérsége lőszerfelhasználását: a látszattámadás során 
ugyanis a VII. hadtest nagyjából annyi lőszert használt el, mint egy komoly ütközetben. 

A visszavonulás alatt a lovasság soraiban némi rendetlenség keletkezett, mivel az erre 
a hadműveletre összevont, három lovasdandár alkotta csoportosítás parancsnoka (a je
lentések tapintatosan hallgatnak arról, hogy kire bízták e feladatot) csak saját ezredével 
törődött, így a balszárny parancsnok nélkül maradt. Ez az epizód szerencsére nem okozott 
nagyobb bajt, a VII. hadtest este 7 órakor visszaérkezett a reggel elhagyott állásokba. 

A magyar csapatok újpesti és palotai előrenyomulására a cs. kir. hadvezetés rendkívül 
lassan reagált, és nem tett komoly lépéseket a védelem megszilárdítására, ellencsapás in
dítására. A visszavonuló ellenséges erők üldözésére pedig a leghalványabb kísérletet 
sem tette. A VII. hadtest vezérkarának jelentése ezt a passzivitást annak tulajdonította, 
hogy a császáriak fő erejüket Aulich ellen vetették be. Az északi arcvonal szakaszra min
dössze 1-2 zászlóaljat és tüzérséget irányítottak, itt ugyanis elsősorban a védekező fél 
számára rendkívül kedvező terepviszonyokra támaszkodtak.41 A császári hadvezetés 
azonban a későbbiekben igyekezett a fontos ördögmalmi átjárót megerősíteni. A Schlik 
vezérkaránál szolgáló Gablenz őrnagy április 12-én jelentette a főparancsnokságnak, 
hogy a Jellacic-hadtestből két század varasdi határőrt és három 18 fontos löveget he
lyeztek át ide, mivel a cs. kir. III. hadtest csapatai - elhelyezkedésük miatt - nem tudják 
megfelelően fedezni ezt a pontot.42 

A cinkotai arcvonalszakaszon a II. hadtest honvédjei ennél valamivel jelentősebb el
lenállásba ütköztek, bár a császári hadvezetés ezúttal sem nehezítette meg különösebben 
Aulich dolgát, aki aznap nem személyesen vezette harcba a tüntetésre kijelölt csapatokat. 

A kerepesi táborból délelőtt 10 órakor egy 3 zászlóalj gyalogságból, 4 század huszár
ból, 1 gyalog- és 1 lovasütegből álló oszlop vonult ki, melyet a 4. hadosztály parancsno
ka, Hertelendy Miklós ezredes vezetett. Ezek a csapatok valószínűleg ugyanazok voltak, 
melyek az előző napi demonstrációt végrehajtották. Az előrenyomulás végpontja ismét a 
„Nagy Iccéhez" címzett fogadó volt. 

Rüster György naplója: HL 1848/49. Segédkönyvek, 52./b doboz 7/6. 
A VII. hadtest vezérkari főnökének, Bezerédy Lajos őrnagynak a fősereg vezérkarához írt jelentése: HL 

1848/49.21/218. 
42 HL 1848/49. 21/356. 
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Ugyanekkor Csömörről a Kisfaludy-különítmény is előrenyomult a Rákos-patak vonalá
ra. E csapatnak a fogadótól 2-3 ágyúlövésnyire, a patak mentén északnyugatra található mal
mot kellett megrohamoznia és elűznie az itt állomásozó cs. kir. előőrsöt, megosztva ezzel a 
manőverrel a császáriak figyelmét, ezáltal csökkentve a Hertelendyre nehezedő nyomást. 

A magyarok néhány órai menet után a fogadó előtt egy lovassági csatárláncba ütköz
tek, melyet Hertelendy egy huszáros támadással szétugrasztott. Ezután a magyar külö
nítmény az országút mellett csatarendbe állt. 

Mindeközben a Kisfaludy-különítmény megrohanta a vízimalmot és kartácstűzzel el
űzött innen egy 2 század császári gyalogosból és 1 tarackból álló különítményt. 

Hertelendy csatarendben álló főoszlopa nagyjából dél körül keveredett harcba egy 
ellenséges csapattal, mely - a demonstrációról készült magyar jelentés becslése szerint -
2 zászlóalj gyalogosból, 2 osztály lovasból és 4 lövegből állt. Ezeket az erőket 
Hertelendy még visszavetette, de hamarosan három szétbontakozó császári dandár ro
hamoszlopai készültek harcba lépni. A magyarok ekkor félbeszakították az ütközetet és 
visszavonulásba kezdtek. Aulichnak a főparancsnoksághoz intézett április 11-i jelentésé
ből nem derül ki, hogy pontosan mikor indult meg a harc a fogadónál, majd mikor kez
dődött meg a visszavonulás, továbbá a beszámoló az elszenvedett veszteségekről is hall
gat. A császári veszteség a Rákosmezőn a Kisslinger-dandár (III. hadtest) jelentése 
alapján mindössze 1 sebesült ló volt a Kress-könnyülovasoknál.43 

Hertelendy csapatait nem vezette vissza egészen a II. hadtest Kerepesen állomásozó 
főerejéhez, hanem Cinkotán, a falu mellett létesített tábort. Ez megfelelt Görgei paran
csának, mely utasítás szerint, ha nem túl kockázatos, Gáspár szállja meg (ismét) Palotát, 
Aulich pedig Cinkotát. A VII. hadtestnél ez ismeretlen okból nem történt meg, ellenben 
Aulich csapatainak nagyjából harmadrészészét a demonstráció után Cinkotán hagyta. Ez 
a kikülönítés folyamatos összeköttetést tartott fenn Kisfaludy immáron Csömörre visz-
szatért különítményével a jobbszárnyon, illetve Asbóth hadosztályával a balszárnyon.44 

„ Győz Asbót ezredes a Rákos mezején " 

Reggel 9 órakor Asbóth csapatai is - kb. 1700 gyalogos, 400 lovas és 13 löveg -
megindultak feladatuk végrehajtására a maglódi elsáncolt táborból, majd Keresztúr falun 
átvonulva délben megérkeztek a Rákos-patak vonalára. Ezt a csapatmozgást az itt talál
ható magaslatok jótékonyan eltakarták az ellenség szeme elől. A hadosztály a keresztúri 
tüzérségi gyakorlótéren (1848 augusztusában ezen a réten tartott bemutatót a honvédség 
első ütege) csatarendbe állt. Az arcvonal kb. 1 km hosszan húzódott a pesti téglaégető 
épületeitől egészen a kőbányai szőlőhegyig. Asbóth a két honvédzászlóalj át (a 49.-et és 
63.-at) 2-2 századból álló oszlopokba állította fel, hogy szerény ereje az ellenség előtt na
gyobbnak látszódjon, mivel így ezek az oszlopok akár teljes zászlóaljaknak is tűnhettek.45 

4J KA AFA Karton 1877. 1849-4-2a.* 
44 HL 1848/49. 21/133 a. 

MOL P 295. 42. fasc. b/49. 58. o. és Beniczky Alajos visszaemlékezései. (A 63. honvédzászlóalj törté
nete.) Vasárnapi Újság, 1899. 35. sz. (a továbbiakban: Beniczky) 582. o. 
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A hadosztály előcsatárai, Asbóth gyalogságának egyetlen már puskaport szagolt ala
kulata, a pozsonyi lövészek voltak, mellettük pedig két újonc század állt csatárláncba a 
49. zászlóaljból. A csatarend balszárnyát egy-egy század kun lovas és Württemberg-
huszár fedezte, tartalékként pedig egy osztály Bocskai-huszár állt az arcvonal mögött. A 
hadosztály jobbszárnyára az ezredes nem állított lovasságot. 

Délután 3 órakor, mikor Cinkotánál az első lövés eldördült, Asbóth is támadásba len
dült. Kivetette a császári előőrsöket (vadászokat és határőröket) a téglaégetőkből, és a 
49. zászlóalj 2 előőrsi százada határozottan előrenyomult a szőlőhegyen. 

A Jellačič-hadtest itteni arcvonalszakaszán állomásozó ütegei (Asbóth kissé túlzottnak 
tűnő becslése alapján 24 löveg és számos röppentyű) azonnal elfoglalták harcálláspontjukat 
és tüzet nyitottak az előrenyomuló hadosztály centrumára. A magyar tüzérség nem maradt 
adós a válasszal: a 3 fontos üteg és a 6 fontos félüteg is állást foglalt, méghozzá vakmerően 
közel az ellenséges lövegekhez. A kockázatos müvelet meg is hozta eredményét: a jól 
irányzott tűzben a es kir. tüzérség kénytelen volt felmozdonyozni és jóval hátrébb, egészen 
a szőlőhegynél állást foglalni. Pálinkás őrnagy (újonc) kunsági nemzetőr lovasai és a 
Württemberg-huszárok ekkor hajtották végre az ütközet legszebb had mozdulatát. Villám
gyorsan megrohanták a megzavarodott, éppen állást váltó cs. kir. tüzérséget, és 2 röppen-
tyüállványt zsákmányoltak. A röppentyűk kezelőit a kunok az utolsó emberig levágták.46 

Windisch-Grätz, miután jelentéseket kapott 3 ellenséges oszlop (Gáspár, Aulich és 
Kisfaludy) frontális előrenyomulásáról, riadóztatta a csapatokat, melyek - láthattuk -
elég komótosan vették fel a csatarendet és reagáltak az ellenséges fenyegetésre. E várat
lanul felbukkanó negyedik oszlop (Asbóth hadosztálya) előrenyomulása azonban igen 
veszélyes pontra, a rákosi tábor oldalára irányult. A herceg erre azonnal utasította az 
Ottinger-lovashadosztályt az oldaltámadás elhárítására. Ez a kizárólag nehézlovasságból 
álló hadosztály Mórnál egy egész honvédhadtestet vert szét, és félelmetes hírnévnek ör
vendett. Asbóth gyenge, túlnyomórészt újoncokból álló hadosztálya nem volt egyenran
gú ellenfele. Ez a helyzet - a tüntetőleg előrenyomuló, magyar csapatokat az ellenség 
túlerejű lovasságával minden tétovázás nélkül legázolja - volt talán a legnagyobb ve
szély, mely a Pest alatti hadműveletekben Aulich és Asbóth csapataira leselkedett. És 
most Kőbányánál éppen egy ilyen akció készült kibontakozni: a vasútvonal mentén, a 
szőlőhegy mögül, vagyis a magyar arcvonalat balról átkarolva, egy erős lovassági oszlop 
bukkant fel. Ortinger elővédje volt ez az osztag, benne a 3. (Császár) dragonyos-, valamint 
a 7. (Hardegg) vértesezred több százada. Asbóth az ellenséges lovasság ellen a tartalékot, 
vagyis az egy osztály Bocskai-huszárt és a Württemberg-századot küldte, a hadosztály töb
bi része pedig sürgősen megkezdte a visszavonulást. Annál is inkább, mivel közben meg
érkezett Aulich parancsa a harc félbeszakítására és az azonnali visszavonulásra. 

A huszárok egyenlőtlen harcát a cs. kir. vértesek túlereje ellen a 49. zászlóalj 2 százada, 
továbbá 4 hatfontos löveg támogatta. A küzdelembe később újabb császári lovaskötelékek 
és egy lovasüteg is bekapcsolódott, hátrébb pedig gyalogoszászlóaljak közeledtek. A heves 
közelharcban a Bocskai-huszároktól Harsányi Bálint kapitány is halálosan megsebesült.47 

Az itt zsákmányolt röppentyűket Aulich később átküldte Vácra Kmetynek, mivel az a hadosztály rendelke
zett röppentyűüteggel. Lásd Aulich jelentését április 18-án a hadsereg főparancsnokságnak: HL 1848/49. 22/426. 

Róla az ütközet után elterjedt az a hír, hogy a kézitusában levágott egy császári tábornokot. A szabad
ságharc „legendáriuma" pedig nem kevesebbet tulajdonít Harsányinak, mint Ottinger tábornok halálát, aki 
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Hála a magyar lovasságnak, melyet Asbóth, kezében a kun lovasok zászlajával, sze
mélyesen vezényelt, a hadosztály rendje visszavonulás közben nem bomlott fel. Ebben 
szintén szerepe volt a szőlőhegyre előretolt 2 század honvédnek (a 49. zászlóaljból), 
melyek Grisza Ágoston százados parancsnoksága alatt kitartottak állásaikban: „az ellen 
által szándékolt túlszárnyalást gátlandó." Az általános hátrálás során Grisza - bár az el
lenség tüzérsége, lovassága és gyalogsága is fenyegette kicsiny csapatát - rendben ve
zette vissza embereit.48 

A es. kir. lovasüteg tüzében egy 7 fontos tarack megrongálódott, és egy ellenséges 
gránát megölte a löveget vontató lovakat, de a pozsonyi lövészek és az utászok az ellen
séges golyózáporban kimentették a tarackot az ütközetből. 

A jobbszárnyon, a pesti téglaégetőnél álló 63. zászlóalj 5. századát a császáriak elvágták 
a hadosztály többi részétől, de végül ennek az alakulatnak is sikerült a dombok között buj
kálva egy szerencsés éjszakai menet után Pécelnél csatlakoznia a hadosztályhoz.49 

Az újonc csapatok példás kitartása ellenére az Asbóth-hadosztály délután fél négy körül 
igen nehéz helyzetbe került: Ottinger lovassága és lovas tüzérsége ugyanis elvágta a had
osztály tervezett visszavonulási útvonalát, a maglódi utat. A másik hátrálási lehetőséget, a 
keresztúri utat a cs. kir. lovasság és tüzérség szintén fenyegette, de a visszavonuló Aulich 
egy gyors lovassági szárnymanőverrel lehetővé tette Asbóth Keresztúr felé irányuló moz
gását. Asbóth már többször említett hadműveleti összefoglalója nem részletezi különöseb
ben ezt a manővert, melyet Aulich jelentése nem említ. Valószínűleg a császári hadvezetés 
sem erőltette különösebben Asbóth üldözését. Végül a hadosztály este hét órakor táborba 
szállt a maglódi sáncok mögött, „...meglátandja kormányelnök úr, [ti. Asbóth mellékelt 
jelentéséből - L. B.] mily csekély hadi erővel vívott ki a nevezett alezredes úr csupán 
ügyessége s személyes bátorsága által fényes sikert az ellenséges seregek felett, és mily 
jótékony hatással van e fegyveres tett hadi működéseinkre, miután jelen hadjáratunk kez
dete óta nevezett alezredes úr seregünk oldalát védve, előnyomulásunkat támogatta, sőt 
tettleg előmozdítota" - írta két nappal később Görgei a kőbányai ütközetről Kossuthnak.50 

Asbóth veszteségei nem voltak jelentéktelenek: a lovasságnál 1 tiszt (Harsányi Bálint szá
zados) és 8 közhuszár, a gyalogságnál 1 tiszt (Stromszki főhadnagy a 49. zászlóaljból) és 1 
honvéd, a tüzérségnél 2 fő halt hősi halált. A sebesültek száma (28 fő) nem ismeretes fegy
vernemenkénti bontásban. A sebesülteket Asbóth a gyömrői Ráday4castélyban helyeztette el. 
A grófi család nőtagjai hazafias kötelességüknek tekintették a sérült honvédek ápolását.51 

Amint az a veszteségadatokból kitűnik, a kétórás harc terhét leginkább a lovasság viselte.52 

azonban az ütközet után még évtizedekig élt. Sárosi Gyula „Arany Trombita" c. hőseposzában lásd a követke
ző sorokat: „Győz Ásbót ezredes a Rákos mezején / Harsányi halált üt Ottinger gaz fején." In: „Riadj Magyar" 
1848^19. fametszetes ponyvái. (Szerk. Pogány Péter.) Budapest, 1983. 83. o. XI. Lehelet 269-270. sor. 

Asbóth felterjesztése Görgeinek Grisza százados dicséretes helytállása ügyében: MOL H 115. 1. doboz. 
(Előzőleg Sztankó Soma őrnagy terjesztette fel dicséretre Griszát a hadosztály-parancsnokságnak.) 

Beniczky 582. o. 
50 MOL H 2. 1849:5708.* 
51 Asbóth 87. o. 
5 Asbóth jelentését a hadsereg-főparancsnokságnak lásd Saját kezébe... 112-113. o. Ford. dr. Böhm Jakab. 
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A es. kir. csapatok veszteségeit illetően nem állnak rendelkezésünkre adatok. Min
dössze a 6. (Wallmoden) vértesezred története említi, hogy az alakulatból megsebesült 2 
tiszt a Bocskai-huszárokkal vívott kemény harcban.53 

Ezekben a napokban a hadosztály körül egy kellemetlen hatásköri vita alakult ki Mé
száros Lázár hadügyminiszter és Görgei között. Mészáros ugyanis április 8-án parancsot 
adott Asbóthnak arra, hogy csapataival vonuljon le Horgosra és csatlakozzon Perczel 
hadtestéhez. E parancs figyelmen kívül hagyása esetén, a hadügyminiszter hadbírósággal 
és rangfosztással fenyegette Asbóth Lajost.54 A már idézet Görgei-le veiben a tábornok 
felháborodását fejezte ki az eljárás miatt, és a kőbányai ütközetben nyújtott teljesítménye 
alapján ezredesi előléptetésre ajánlotta Asbóthot. Görgei kijelentette: a 12. hadosztályra 
Pest alatt jóval nagyobb szükség van, mint a Délvidéken, ahol ráadásul Perczel szentta
mási győzelme miatt a hadihelyzet már szerencsésen megváltozott. Asbóth kiválásával 
viszont a szolnoki út és egyúttal Aulich balszárnya teljesen fedezetlen maradna. 

Az újpesti arcvonalszakaszon mutatott lendületes előrenyomulása és kitűnő helyzetfel
ismerése Kmety Györgynek is ezredesi előléptetést hozott, mely rangemelést, a kinevezési 
oklevél április 10-re keltezett.55 Mind Asbóthot, mind Kmetyt, Görgei április 14-i napiparan
csában, kőbányai és újpesti haditetteikkel együtt, példaként állította az egész hadsereg elé.56 

E két nap eseményeinek tanulságai alapján a magyar hadvezetés teljes nyugalommal 
vonhatta ki Dunakesziről a VII. hadtestet és irányíthatta a fősereg után. Bebizonyosodott, 
hogy Aulich és Asbóth megállják helyüket a es. kir. fősereggel szemben, és Windisch-
Grätz sem készül a kezdeményezés visszavételére egy általános támadással. Görgei ezért 
- a gödöllői elképzelés ütemtervének megfelelően - parancsot adott Gáspárnak, melyben 
utasította a tábornokot, hogy a VII. hadtest másnap reggel vonuljon Vácra. 

A magára maradt II. hadtest feladatai és céljai a cs. kir. fősereggel szemben 

A VII. hadtest három hadosztálya 12-én, a hajnali órákban, minden gond nélkül elérte 
és megszállta Vác városát. Gáspár csapatai itt átvették azt a feladatot, melyet eddig a már 
Ipolyságnál járó III. hadtest látott el: az itteni Duna-szakasz megfigyelését és a hajófor
galom megszűrését. E célból Gáspár egy üteget telepített a Duna partra és 1 század hu
szárt különített ki Verőcére. A VII. hadtest egészen 14-ig Vácott maradt, majd a fősereg 
után nyomult, és kivette részét a Komárom felmentését célzó hadmüveletekből.57 

A VII. hadtest Kmety-hadosztálya azonban nem hagyta el Pest térségét. A hadosztály 
egyik alakulata, a 12. Nádor-huszárezred egyik osztálya Virágh Gedeon főszázados pa
rancsnoksága alatt Dunakeszinél maradt, és Aulich csapatait erősítette az elkövetkezendő 
hetekben. E csapat, bár számszerűleg nem jelentett nagy segítséget, kitűnő szellemmel és 
sok harci tapasztalattal rendelkezett. 

Wrede, Alfons Freiherrn von: Geschichte des K. u. K. märischen Dragoner Regimentes Albrecht Prinz 
von Preussen...No. 6. Brunn, é. n. (a továbbiakban: Wrede) 508. o. 

54 MOL H 115. 1. doboz, 1849. április hónap.* 
55 Bona 171. és 208. o. 
56 HL 1848/49.21/523.* 
57 HL 1848/49. 21/88.* 
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A Kmety-hadosztály többi része Vácott maradt a fent említett folyammegfigyelési 
feladatok ellátására, továbbá e rendkívül fontos manőverezési pont megszállására, me
lyet Görgei parancsa értelmében mindenáron meg kellett tartania.58 

E hadosztály nem volt Aulich alá rendelve, és a kijelölt visszavonulási útvonalat te
kintve - mely Ipolyságra vezetett - sem tartozott a Pest előtti események szereplői közé, 
azonban Dunakeszinél kapcsolatot kellett tartania a II. hadtesttel, és Virágh százados is 
küldött Kmetynek jelentéseket.59 E hadosztály innentől kezdve a szabadságharc végéig 
önállóan működött. Később a nyári hadjáratban Kmety hadosztályát a hadvezetés had
testté akarta fejleszteni, erre azonban már nem kerülhetett sor. 

Görgei, mielőtt a főhadiszállás április 12-én reggel Vácról Nagyoroszira települt vol
na, részletes parancsot küldött az immáron egyedül maradt II. hadtest parancsnokának, 
Aulich tábornoknak és a 12. hadosztály parancsnokának, Asbóth alezredesnek. Az uta
sítás rendkívül részletesen előírta a teendőket, így némely részét Aulich egyszerűen szó 
szerint megismételte a különféle feladatokkal megbízott csapatainak.60 

Görgei Aulich parancsnoksága alá rendelte a váci, a hatvani úton és a szolnoki vasút
vonal mentén állomásozó csapatokat és az Asbóth-hadosztályt. E naptól kezdve a 12. 
hadosztály gyakorlatilag beolvadt a II. hadtestbe, anélkül, hogy erről hivatalos döntés 
született volna.61 

A Pestre vezető főútvonalakat, a vízi utat és a vasútvonalakat Aulichnak le kellett 
zárnia, és szigorúan ellenőriznie kellett az utasforgalmat, gyakorlatilag elszigetelve ezzel 
a cs. kir. fősereget az információszerzéstől: a szigorú záron senki nem juthatott át, kivé
ve, ha a magyarok kéme volt. A hírszerzők útján beérkezett jelentéseket, továbbá az őrjá
ratok és felderítések által szerzett értesüléseket haladéktalanul továbbítania kellett a fő
parancsnokságnak. Létfontosságú volt az, hogy mihelyst a cs. kir. fősereg feladja 
passzivitását, arról Görgei és Bayer a legrövidebb időn belül tudomást szerezzenek. 

A II. hadtest fő erejének Cinkotán kellett állomásoznia, a jobbszárnyát Palotára ki
terjesztenie és egy félüteget állomásoztatnia Dunakeszinél a folyóparton, melynek fede
zetéül egy különítményt kellett kirendelni. A balszárny és a szolnoki vasútvonal fel
ügyeletét Görgei Asbóthra bízta. 

A táborban tartózkodó népfelkelők egy részét, néhány reguláris csapattal együtt So
roksárra kellet helyezni, a másik részét Vecsésre. A már rendelkezésre álló csapatok 
mellé Aulich feladata volt megszervezni a Pest megyéből folyamatosan beérkező többi 
nemzetőrosztag kiképzését. Ezek felállításáról a megyei kormánybiztos, Batta Sámuel 
jelentéseit küldte át Görgei a tábornoknak. A népfelkelőket Aulich a „néperő sajátossá
gaival számolva és azokat szem előtt tartva" alkalmazza. 

A II. hadtestnek és az Asbóth-hadosztálynak - az állandó élénk járőrtevékenység mel
lett - két-háromnaponta demonstrációkat kellett végrehajtaniuk. Ezen (ál)támadások során 
minél nagyobb nyomást kellett az ellenségre kifejteni, de szerencsés kimenetelű összecsa
pás esetén sem volt szabad a pesti városfalon túl követni a hátráló cs. kir. csapatokat. 

DS HL 1848/49. 21/385.* 
59 HL 1848/49. 21/385.* 

Lásd Aulich parancsait a dunakeszi különítmény részére: HL 1848/49. 21/364. 
61 HL 1848/49. 21/221.* 
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Abban az esetben, ha az osztrákok egy nagyobb támadást intéznének Aulich ellen -
ezt Görgei nem tartotta valószínűnek - , akkor a II. hadtestnek keményen védekeznie kell 
Kerepesnél, Asbóthnak pedig Vecsésnél. Ha túl nagy az ellenség nyomása, visszavonu
lási útvonalnak egyrészt a hatvani országút, másrészt a szolnoki vasút vonalát jelölte ki a 
hadvezetés. A rendezett hátrálás mellett Aulichnak körömszakadtáig kellett védekeznie, 
és meg kellett próbálnia a császári fősereg hátába kerülnie.62 

Április 12-én és 13-án a II. hadtest és a 12. hadosztály elfoglalta azokat a pozíciókat 
Pest körül, melyek a legalkalmasabb voltak e feladatok végrehajtására. E feladatok, fi
gyelembe véve az erőviszonyokat, nem voltak könnyűek. A császári fősereg, létszámát 
tekintve négyszeres fölényben volt Aulichhal szemben (40 000 a 11 000-rel szemben), és 
jelentős minőségi fölénnyel is rendelkezett, mivel a magyar csapatok nagy része csekély 
harci tapasztalattal bírt. Ráadásul a magyar erőknek egy Dunakeszitől Vecsésig terjedő 
hatalmas félkörben kellett kordont vonniuk, így csapataikat egy támadás esetén képtele
nek lettek volna összpontosítani. A Pest alatti harcok sikere vagy balsikere tehát a csá
száriakon múlott, de a csapatok ügyes felállításával Aulich azt a képzetet kelthette az el
lenségben, hogy a valóságosnál nagyobb erők állnak rendelkezésére. Mivel a császáriak 
szinte minden Pest környéki helységben felderítettek legalább néhány gyalogosszázadot 
és 1-2 szakasz huszárt joggal hihették azt, hogy ezek mögött jelentős magyar csoporto
sítások találhatóak. A cs. kir felderítés pedig a kitűnően „záró" huszárok miatt nem látott 
a magyar különítmények mögé. 

A fent vázolt célok elérésére és egyben az utak ellenőrzésének biztosítására a II. 
hadtest és az Asbóth-hadosztály csapatainak elhelyezése a következő volt: 

Dunakeszi: Aulich április 13-án, délután 3 századot az 56. honvédzászlóaljból és 3 
hatfontos löveget irányított ide, megerősítve ezekkel az itt állomásozó két század Nádor
huszárt. E különítménynek elsősorban az volt a feladata, hogy a lövegek segítségével 
ellenőrzése alatt tartsa az itteni folyószakaszt. A közeledő hajókat fel kellett szólítani a 
megállásra, ám ha erre nem voltak hajlandóak, el kellett ezeket süllyeszteni, és a hajó
közlekedést Pestre mindkét irányban meg kellett szakítani. A különítmény parancsnoká
ul Virágh századost jelölték ki. Támadás esetén Szadára kellett visszahúzódnia. 

Mogyoród: Az itt állomásozó különítmény ereje és összetétele nem ismeretes. Fela
data az volt, hogy az összeköttetést biztosítsa a Dunakeszin, illetve a Csömörön állomá
sozó különítmények között. Mivel az április 15-i diszlokáció már nem tesz róla említést, 
Aulich ezekben a napokban valószínűleg bevonta ezt a különítményt. 

Palota: Egy lovasságból és gyalogságból álló erős őrjáratot vezényelt ide a hadveze
tés, mely a császáriak mozgását figyelte az északi arcvonalszakaszon. 

Csömör: Ezt a falut a Kisfaludy-különítmény szállta meg 3 század gyalogossal és egy 
szakasz huszárral, valamint egy, a hadtest tüzérségi tartalékához tartozó háromfontos 
fél üteggel. 

Cinkota: Április 13-tól itt állomásozott a II. hadtest főoszlopa és főhadiszállása, miu
tán a kerepesi tábort Aulich kiürítette. 

Csaba: 3 század gyalogos állomásozott e településen, mint állandó őrjárat; Ecsert az 
Asbóth-hadosztályból kikülönített állandó őrjárat szállta meg. 

HL 1848/49. 21/221 .* Ezt a parancsot kivonatos és szabad fordításban közli: A feldunai hadtest... 208-209. o. 
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Pécel: Aulich a 12. hadosztály megerősítésére ide küldött 2 századot a 25. honvéd
zászlóaljból, a beregi századot és 1 osztály Württemberg-huszárt. Ez az erősítés később 
csatlakozott Asbóth Vecsésen állomásozó csapataihoz. 

Vecsés: Április 13. és 15. között itt állomásozott az Asbóth hadosztály zöme, mely a 
demonstrációk előtt egy nappal a maglódi megerősített táborban éjszakázott, illetve az 
ütközetek után ide vonult vissza.63 

Az április 13-i császári felderítés és a fővezérváltás 

Windish-Grätz herceg számára e napokban (április 11-én és 12-én) vált teljesen vilá
gossá, hogy a magyar fősereg Vácon keresztül Komárom irányába tart. Aulich és Asbóth 
demonstrációi azonban azt is egyértelművé tették, hogy maradt még erő Pest előtt is, de 
ennek nagyságáról a herceg, dacára a 10-i felderítésnek, nem sokat tudott. 

Jellačic 12-én reggel azt az értesülését osztotta meg a főparancsnoksággal, hogy 
Ottinger vezérőrnagy egy Pusztaszentlőrincre kiküldött őrjárat beszámolója alapján je
lentette, hogy aznap reggel Monorról Vecsésre egy kb. 12 000 fős ellenséges oszlop 
nyomult előre, ami másnap reggel Cinkota irányában fog támadni. Az őrjárat e hírt telje
sen „megbízható" forrásból, a szentlőrinci „Ciffra Csárda" vendégeitől szerezte. E jóem
berek minden bizonnyal Asbóth Maglódról Vecsésre tartó 2 000 fős oszlopát nagyították 
fel egy teljes hadtesté, mindenesetre Jellačic komolyan vette ezeket a híreket, és azonnal 
továbbította a hercegnek.64 

Csorich altábornagy 12-én reggel őrjáratainak jelentései alapján, arról értesítette 
Windisch-Grätzet, hogy Palotán, Újpesten, illetve a Fót és Mogyoród közötti magaslato
kon nem észleltek ellenséges csapatokat. A palotai állomásfőnök szerint - akit egy ulá-
nusszázadból álló járőr parancsnoka kérdezett ki - Palotát hajnali 5 órakor elhagyták a 
magyarok és Dunakeszire vonultak vissza, ahol 1 honvédzászlóalj, 4 üteg (!) és 5-8 lo
vasszázad tartózkodik. A vasúti pályát a magyarok Palota és a Rákos-patak között 9 öl 
hosszan felszedték. A járőr értesüléseket szerzett arra vonatkozóan is, hogy a „rebelli
sek" a Ramberg-hadosztályt Vácról kiverték és az elvonuló magyar csapatok tisztjei azt 
mondták a helybelieknek, hogy Komárom felmentésére igyekeznek.65 

Windisch-Grätz április 12-én reggel - a szentendrei különítményen keresztül - meg
kapta Jablonowski herceg vezérőrnagy jelentését a váci ütközetről,66 mely megerősítette 
ezeket a felderítői értesüléseket, és egyértelművé tette azt, amivel a herceg már amúgy is 
tisztában volt: a magyar főerők Komárom felé törnek. 

Végül Windisch-Grätz úgy döntött, hogy a Pest alatti helyzetet egy megismételt erő
szakos felderítéssel tisztázza. Ha ez a felderítés azt az eredményt hozza, hogy az itteni 
magyar erők csekélyek, akkor ezeket egy általános támadással szétzúzza, majd az egész 

A diszlokáció Aulichnak április 13-án e különítmények részére előírt feladataiból, illetve az április 15-i 
helyzetjelentésből rekonstruálható: HL 1848/49. 21/364., ill. 21/551. 

64 HL 1848/49. 21/252. 
Pusztaszeri László: Görgei Artúr a szabadságharcban. Budapest, 1984. (a továbbiakban: Pusztaszeri) 

285. o., ill. HL 1848/49. 21/240. 
66 A feldunai hadtest... 204. o. 
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es. kir. fősereget Esztergomba tolja el, és a Garam mentén szerveződő IV. hadtesttel 
egyesülve útját állja a Komárom felé törő Görgeinek. Ezért a császári fővezér parancsot 
adott az I., illetve a III. hadtestnek, hogy április 13-án reggel indítsanak erőszakos felde
rítést ugyanabba az irányba, mint három nappal azelőtt. Hogy ezt a támadást mekkora 
erőkkel és mely csapatokkal hajtják végre, azt a herceg Jellačičra és Schlikre bízta. 

A parancsnak megfelelően (?) április 13-án reggel 8 órakor egy lovassági különít
mény, mely két lovasezredből és egy lovasütegből állt, indult ki a rákosi táborból, és 
kétórás menet után Keresztúron át Rákoscsabáig - ahol a korábbi események komoly 
magyar erőket nem sejttettek - előrenyomult.67 

Aulich a jól működő előőrsi láncnak köszönhetően azonnal értesült az ellenséges 
mozgásokról és riadóztatta csapatait, melyek kitértek az összecsapás elől, bár sem a csá
szári előrenyomulás iránya, sem annak ereje nem indokolta a csapatok visszavonását. A 
tábornok mindenesetre visszavonta csapatait a kerepesi magaslatokra, és óvatossági 
rendszabályokra utasította Asbóthot is.68 

A magyar jelentések szerint egyetlen lövés sem dördült a Rákos-patak mellett ta
nácstalanul - ellenségre várva - toporgó cs. kir lovasság és a II. magyar hadtest között, 
míg a szakirodalom beszámol némi ágyúzásról, mely egyik oldalon sem járt vesztesé
gekkel. Hamarosan a cs. kir. hadtestparancsnokok megelégelték ezt a feleslegesnek tűnő 
hadmozdulatot és visszavonták erőiket a pesti táborba. 

Ezek után a legnagyobb rosszindulattal sem lehet állítani Jellačičról és Schlikről, 
hogy vakon feláldozták volna katonáik életét a herceg elképzeléseinek oltárán. Ha lehet 
parancsot „minimalizálva" végrehajtani, akkor az április 13-i felderítést teljes mértékig 
így vitelezte ki a két császári hadtestparancsnok. Ezt az akciót azonban nem lehet -
ahogy azt a szakirodalom sommásan teszi - eredménytelennek nevezni, mivel a herceg, 
a magyarok kitérő manővereit helyesen értékelve, arra a következtetésre jutott, hogy a 
vele szemben álló magyar csapatok ereje csekély, és ezért haditervét haladéktalanul vég
re kell hajtani. Ezért még aznap délután kiadta a másnapi támadási parancsot és a had
biztosságról egy tisztet Esztergomba küldött, hogy ott 35 000 ember számára élelemről 
és szállásról, illetve 8 000 ló számára takarmányról gondoskodjon. Továbbá a támadás
nál nélkülözhető hadiszereket, vagyis a hídkészleteket és az ezekhez tartozó anyagot 
szintén Esztergomba küldte. A Pest előtti magyar erőkre, a haditerv szerint, április 14-én 
reggel az I. hadtest Keresztúr irányába, a III. hadtest Cinkota felé mérte volna a megsem
misítő csapást. Csorich csapatai is követték volna a támadást, mint csatadöntő tartalék.69 

Jellačic és Schlik altábornagy azonban este 11 órakor megjelentek Windisch-Grätz bu
dai főhadiszállásán és egybehangzóan kijelentették: az ellenség keresztúri szorosban talál
ható állásai oly erősek, hogy egy támadás ezek ellen nem kecsegtet sikerrel. Arról a forrá
sok hallgatnak, hogy e két hadtestparancsnok csak a támadás irányát akarta ekkor 
módosítani, vagy az egész hadműveletet törölni. Jellačic későbbi működése ez utóbbit va
lószínűsíti. A bánnak volt oka neheztelni a hercegre: Windisch-Grätz az előző nap utasí
totta el Jellačic, saját maga által briliánsnak tartott haditervét. Ez az elképzelés a Délvi-

A feldunai hadtest... 205. o. 
Aulich jelentése a hadsereg-főparancsnokságnak a cs. kir. felderítésről: HL 1848/49. 21/345. 
A feldunai hadtest... 212. o. 

— 762 — 



dékre helyezte volna a további hadmüveletek súlypontját: a főseregnek Szegedre kellett volna 
vonulnia, megtisztítani a Délvidéket a magyar csapatoktól, majd egy elsöprő támadással el
foglalni a „rebellisek fő fészkét", Debrecent.70 A bán természetesen nem véletlenül ezekben a 
napokban állt elő ezzel a tervvel: Perczel Mór sikerei nyomán a délvidéki hadi helyzet április 
elején válságosra fordult, a szerb felkelés összeomlott. Jellačič és többségében délszláv kato
nái érthető aggódással tekintettek erre a hadszíntérre, nem beszélve a bán politikai aspirációiról. 

A herceg azonban nem volt elragadtatva e haditervtől és - érthető okokból - komo
lyan fontolóra sem vette. Ezen az estén talán a csalódott Jellačič akarta elgáncsolni 
Windisch-Grätz elképzelését. Schlik altábornagy ellenkezése azonban mélyebb okokat 
sejtet. Nem valószínű ugyanis, hogy e harcedzett veterán különösebben megijedt volna a 
félelmetes keresztúri „csúcsok" menedéke mögé húzódó, csekély erejű magyar csapatok 
ellenállásától. Emlékezhetünk rá, hogy néhány hete ugyanő a kápolnai csatában úgy tört 
át a siroki szoroson, hogy annak őrsége meg sem kísérelte az ellenállást. Elképzelhető 
viszont, hogy a hadtestparancsnok tiltakozása mögött az húzódott meg, hogy ekkorra 
már mindkét, nagyszerű udvari kapcsolatokkal rendelkező tábornok tudta: Windisch-
Grätz bukott ember és már csak órái vannak hátra a magyarországi csapatok főparancs
nokaként. Ebben a helyzetben pedig szerencsésebb, ha a hadsereg az új főparancsnok 
megérkezéséig komoly vállalkozásba nem kezd. 

Éjjel 1 órakor valóban megérkezett az udvari futár Olmützből azzal az immáron senki 
számára sem váratlan hírrel, hogy a magyarországi es. kir. csapatok éléről az uralkodó 
felmentette a herceget. Utódául Bécs katonai és polgári kormányzóját, báró Ludwig 
Weiden táborszernagyot nevezte ki Ferenc József császár. Weiden ekkor már javában 
küldte parancsait a Garam mentén szerveződő tartalék hadtestnek,71 nem kis zavart okoz
va ezzel az ottani csapatoknál, ugyanis ezen erőknek még a herceg is küldött utasításokat.72 

Amíg Weiden be nem érkezett a fősereghez, a Pest alatt összpontosított cs. kir. csa
patok ideiglenes parancsnokául Jellačič altábornagyot bízták meg, aki első rendelkezésé
vel leállítatta a másnapi támadás előkészületeit, és az esztergomi elvonulás tervét is ad 
acta tette. Jellačič vezetése alatt a császári fősereg ismét visszakerült hibernált állapotá
ba, és további tíz napig kimaradt az események alakításából. A bán makacsul ellenállt 
mindenféle olyan utasításnak vagy elképzelésnek, mely nagyobb aktivitást vagy némi 
kockázatvállalást jelentett volna. Weiden kétségkívül valamivel nagyobb tudású katona 
volt, mint Windisch-Grätz (kinek leváltása időszerű volt), de ez a lépés - osztrák szem
pontból - a lehető legrosszabbkor történt. A cs. kir fősereg több mint egy hétig fővezér 
nélkül maradt egy nagyjából őrmesteri ismeretekkel és képességekkel rendelkező, ide
iglenes parancsnok kezében, olyan időszakban, amikor a hadjárat végkimenetele dőlt el. 

A magyar csapatok helyzete április 13-tól 

A császári hadvezetés április 13-án reggel az erőszakos felderítéssel párhuzamosan 
egy dragonyos őrjáratot küldött Vecsés térségébe. Az itt gyülekező kecskeméti és nagy
kőrösi népfelkelők elővédje, mihelyst meglátta a fehér köpenyeket és a sárkányos sisa-

Jellačic tervét a „Süd Armee" létrehozására lásd: Winterfeldzug 497-498. o. 
A Wohlgemuth vezette tartalék erőket a későbbi császári források IV. hadtestként sorolják be a magyar

országi cs. kir. hadsereg hadrendjébe. 
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kokat, lova véknyába vágta a sarkantyút. Vad vágtájuk hamarosan magával ragadta a 
többi nemzetőrt is, és a menekülők meg sem álltak Monorig. 

Ezen eset hatására Asbóth úgy döntött, hogy hazaküldi az egész népfelkelő társasá
got, mivel ez a 6 000 fős csapat a készletek felélésén kívül eddig másban még nem jeles
kedett. Ráadásul, tette hozzá Aulichhoz írt jelentésében, a nemzetőröknek nem ez volt az 
első súlyos kihágása. A népfelkelők hazaküldéséről Asbóth értesítette a hadügyminiszté
riumot és az Országos Honvédelmi Bizottmányt is.73 E döntésnek leginkább Asbóth re
guláris csapatai örültek, melyek ezután valósággal dúskáltak az élelmiszerben, mivel a 
pest megyei kormánybiztos által a nemzetőrök részére felhalmozott óriási készleteket is 
ők fogyaszthatták el. Sztankó Soma őrnagy visszaemlékezései szerint a már megpené
szedett kenyérrel a huszárlovakat abrakoltatták.74 

A nemzetőrök gyávaságánál jóval nagyobb problémát jelentett a hadvezetés számára 
az egészségügyi helyzet, mely már április 10. körül az aggasztó méretű kolera- és 
vérhasjárvány miatt igen kedvezőtlen volt: „A rákosmezei körülzárolás idejéből ráemlé
kezünk, hogy a sürü csatározások és ütközetekben az 56-ik zászlóalj kevesebb embert 
vesztett, mint a mennyi a szabad ég alatt felállított kerepesi sátor kórházakban vérhasban 
elnyomorodott"- írta erről a járványról Tóth Károly, az 56. zászlóalj krónikása. Tóth az 
április 8-án Gödöllőn kiosztott, a honvédeket a csirizre emlékeztető húsvéti kalácsnak 
tulajdonítja a vérhas kitörését, mely betegségnek könnyű prédája volt a hosszú tél és a 
nélkülözések által legyengített katonák szervezete.75 A vérhas mellett hamarosan a rette
gett kolera is felütötte a fejét. 

Mindenesetre Aulich mindent megtett, hogy úrrá legyen a helyzeten. Már április l i 
en felállított egy tábori kórházat Gödöllőn, ahová ezekből a Tóth Károly által említett 
kerepesi rögtönzött ápolóhelyekről átszállították a betegeket. A kórház főorvosa a II. 
hadtest törzsorvosa, Inándy doktor volt, parancsnoka Fekete Dániel, a 61. honvédzászló
alj századosa.76 A kórház felszereléséhez Asbóth is tevékenyen hozzájárult, mivel 13-án 
egy jelentős szállítmány lepedőt és fehérneműt küldött ide.77 A II. hadtestből azonban 
nem csak Gödöllőn ápoltak beteg honvédeket. A váci és a gyöngyösi tábori kórházban is 
feküdtek szép számmal ezekből a csapatokból származó betegek.78 A járvány kezdeti he
vességére jellemző, hogy - a gödöllői kórház április havi kimutatása szerint - 352 fertő
zöttből 130 belehalt a kolerába.79 Április 15. körül Vácott Kmety csapatai között is egy 
rövid, de intenzív kolerajárvány dühöngött. 

További óvintézkedésként a még egészséges katonák között Aulich fejenként egy 
meszely bort, fokhagymát és egyéb zöldségféléket osztatott szét. A hadvezetés erőfeszí
tései révén és a járvány természetes mérséklődése miatt, az április 13-i jelentésben 
Görgei már az egészségügyi helyzet javulásáról kapott híreket Cinkotáról. Azonban a 

n HL 1848/49. 21/448. 
74 HL 1848/49. Segédkönyvek 57. doboz/1. {Sztankó Soma: Életem leírása.) 
75 

Tóth Károly: Az 56. Honvéd Zászlóalj története. Csurgó, 1893. 33. o. 
76 MOL H 75. 1849: 14 672. 
77 HL 1848/49. 21/448. 

A váci kórház főorvosának jelentése: MOL H 152. 1. doboz, 1849. április hónap. 
Fekete Dániel százados jelentése a hadügyminisztériumnak, csatolva az április 10-től május 10-ig terje
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kolerajárványról Aulich még az április 18-i jelentésében is említést tesz, vagyis e prob
léma mindvégig jelen volt a Pest alatti hadműveletek folyamán, és jóval nagyobb em
berveszteséget okozott, mint az ellenség golyói.80 

A következő napok egészen 16-ig többé-kevésbé nyugodtan teltek a Rákos-mezőn. 
Az április 13-i császári felderítő akciótól nem zavartatva, Aulich még aznap délután el
tolta a II. hadtest főoszlopát Cinkotára, és kialakította csapatainak azon diszlokációját, 
melyet már a korábbiakban ismertetettünk. Elhatározta továbbá, hogy másnap Palotát, 
ahol a felderítők cs. kir. csapatokat észleltek, elfoglalja, s e szándékát a hadsereg
főparancsnokságnak is jelezte.81 Ennek érdekében parancsot adott Kisfaludy csömöri 
különítményének és a Dunakeszin állomásozó csapatoknak, hogy 14-én reggel nyomul
janak Palotára, miközben Aulich 1 zászlóalj gyalogsággal, 1 osztály huszárral és 2 lö
veggel szintén a falu ellen vonul. Ez másnap meg is történt, de Palotán nem találkoztak a 
csapatok ellenséggel: a felderítők valószínűleg Csorich valamelyik őrjáratáról hitték azt, 
hogy állandó őrsége a falunak. Miután Aulich egy kis létszámú különítményt hagyott 
Palotán, Kisfaludyt visszarendelte Csömörre, Virágh százados csapatát pedig Dunakeszi
re, és az erre a támadásra mozgósított erőivel ő maga is visszatért a cinkotai táborba. 

Ugyanezen a napon Aulich arról a hírről értesült, hogy a császáriak visszavonták elő
őrseiket a Rákos-patak vonaláról. Ez a mozgás nem kevesebbet jelentett volna, mint azt, 
hogy a cs. kir. erők megkezdték Pest kiürítését. Ezért a tábornok azonnal egy szakasz lo
vast küldött a Rákos Fogadóhoz a hír ellenőrzésére. Itt azonban a huszárok egy tekinté
lyes létszámú ellenséges csatárláncba ütköztek, melyet ugyan szétugrasztottak, de egy 
beérkező nagyobb csapat elől kénytelenek voltak visszavonulni.82 

Aulich, hogy a Pestet és Budát megszálló cs. kir. csapatok mozgásáról és szándékai
ról megbízhatóbb információkhoz jusson, április 14. körül egy kémet küldött Pestre. E 
hírszerző egy, ekkor a Bécsi Légióban szolgáló pesti polgár volt, aki ismeretlen okokból 
valószínűleg soha nem tért visszajelentéstételre. A tábornok megkísérelt a helyi lakosok 
közül is alkalmi hírszerzőket „toborozni", ez azonban nem járt sikerrel.83 

A cinkotai és a kőbányai demonstráció április 16-án 

Miután az április 14-én Palota ellen tervezett támadás - osztrák ellenállás hiányában -
békés felvonulássá szelídült, Aulich úgy döntött, hogy 16-án reggel demonstrációt intéz 
a rákosi fogadó ellen. Még 15-én este megparancsolta Asbóthnak, hogy csapataival más
nap ő is vonuljon fel az ellenség kőbányai csoportosításával szemben.84 

Aulich a támadás reggelén a cinkotai táborból két oszlopban fejlődtette fel a csapato
kat. Az egyik oszlopnak, melyet Hertelendy ezredes vezényelt, elterelő támadást kellett 
intéznie a fogadó és a mellette fekvő park ellen. Ez a különítmény 1 zászlóalj honvédből, 
1 század huszárból és 1 hatfontos ütegből állt, és le kellett kötnie a császári előőrsök fi
gyelmét mindaddig, amíg Szekulits alezredes jóval erősebb oszlopa (3 zászlóalj gyalog-

HL 1848/49. 21/345., ill. 21/551. 
HL 1848/49. 21/345. 
HL 1848/49. 21/551. 
Uo. 
MOL P 295. 42. fasc. b/49. 60. o. 
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ság, 3 század lovasság, 1 gyalog- és 1 lovasüteg) meg nem kerüli e császári elővéd
csoportosítás balszárnyát, miután állásait egy villámgyors rohammal áttöri.85 

A szakadó esőben reggel 7 órakor Asbóth is megindult a maglódi táborból és hama
rosan - anélkül, hogy ellenséges előőrsökbe ütközött volna - megérkezett a Kerepesi út 
és Keresztúr közötti lapályra, majd csatarendbe állt. Az ekkora már a cinkotai dombokon 
csatarendbe fejlődött Aulich bevárta a 12. hadosztály besorolását harcrendje balszár
nyára és délután fél négykor megindította a II. hadtest két támadó oszlopát a fogadó el
len. Asbóth azonban már ekkor a visszavonulást fontolgatta, mivel a rendkívül felázott 
talajon a hadosztály csak igen nehezen tudott mozogni. A támadás késő délutáni meg
kezdése nem volt véletlen: a demonstráció után visszavonuló csapatokat az esetleges ül
dözés ellen jól fedezte az 1-2 óra múlva beálló szürkület, majd a sötétség. 

Az előrenyomuló Hertelendy-oszlop hamarosan ellenséges lovas előcsatárokba ütkö
zött, melyeket elűzött és közülük egy könnyülovas tisztet foglyul ejtett. A Szekulits-
oszlop mindeközben megkerülte az ellenség balszárnyát és a Hertelendy-különítménytől 
északra kiért a Kerepesi-útra, ahol 2 ellenséges löveg volt a sáncok mögött felállítva, a 
parkban pedig vadászok állomásoztak. Valamivel mögöttük a es. kir. 10. számú 
Mazzuchelli gyalogezred III. zászlóaljának 3 százada foglalt állást.86 A magyar hadve
zetés kitűnően választotta meg a támadási pontot, mivel a Kerepesi út volt a választóvo
nal a cs. kir. I. hadtest és a III. hadtest között, ezáltal a császári erők „reakcióideje" igen 
lassúvá vált, továbbá az itt állomásozó előőrsök voltak a legelszigeteltebbek. 

A Rákos-patak túloldalán állomásozó Mazzuchelli-századot Szekulits erői elűzték, 
mire a császáriak a másik parton álló fogadó melletti parkba húzódtak vissza. Ezen pont 
elfoglalására Aulich parancsot adott a 39. Dom Miguel gyalogezred I. zászlóaljának és a 
Bocskai-csapatnak. A támadást Mezei százados ütege fedezte. A magyar jelentés szerint 
a „dommiguelek" a feladatot, Coliig őrnagy személyes példamutatásával „oly kiemelke
dő bátorsággal és bravúrral hajtották végre, hogy az ellenség a parkot vad menekülésben 
adta fel, és egy részük még fegyvereit is elhajította futása közben".87 

A cs. kir. 10. gyalogezred ezredtörténete elismeri ugyan a park elvesztését, de azt is 
hozzáteszi, hogy ezután a Mazzuchelli-gyalogság kiegészülve a hátrébb álló, további két 
századdal, az útról visszavont lövegek fedezete alatt visszafoglalta ezt a fontos pontot. 
Erről az ellentámadásról a cs. kir. III hadtest krónikása, Kočzička főhadnagy is tudósít, 
míg a magyar jelentésben Aulich csak azt említi, hogy „a parkot addig tartottam meg
szállva, amíg minden ellenséges erő fel nem fejlődött ellenem". Vagyis addig, amíg a 
demonstráció elérte célját. E két „régi" alakulatnak, a 39. és a 10. gyalogezrednek - me
lyek a történelem szeszélye folytán a Rákos partján egymás ellen harcoltak - voltak né
mi veszteségei. Kočzička szerint a Mazzuchelli-gyalogság halottakban 3 közlegényt, se
besültekben 1 tisztet és 25 közlegényt, valamint 1 lovat vesztett.88 A 39. ezred 1. 
zászlóalja halottakban 5 főt, sebesültekben 15 közlegényt hagyott a csatatéren, továbbá 
megsebesült két tisztje, Nedbal Frigyes és Wichitil Ferenc százados. 

Aulich jelentése a hadsereg-főparancsnokságnak az április 16-i ütközetről: HL 1848/49. 22/293. 
Geschichte des K. K. Infanterie-Regimentes Oskar II. Friedrich König von Schweden und von 

Norwegen. No. 10. Wien, 1888. 536-537. o. 
87 Uo. 

Kočzička 293. o. 
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Jalovieš György honvédtüzér így látta az április 16-i összecsapást: „Táborunk a 
czinkotai korcsmáig nyomult előre, hol egy kastély áll terjedelmes kerttel. Ehhőz közel 
két ágyút mozdonyoztak le tüzéreink, s az elnyúló kert közepén jöttek a jágerek, kik kö
zül egyet az első ágyúgolyó derékon ketté szakított, mire a többiek visszahúzódtak. 

Erre tüzéreink a kert végén lévő kis dombon foglaltak helyet, s az ellen e két ágyút a 
legnagyobb erőlködéssel sem bírta onnan kimozdítani.(...) Végre, miután a 120 lövés 
fölötte megmelegítette a csöveket, visszahúzódott magától minden parancs nélkül. 
Szekulics (...) megbosszankodott azért, és ismét elkellett foglalni az előbbi állást, de alig 
kezdtek újra tüzelni, egy huszár visszahívta őket."89 

A parkért folytatott harcban az újonc Bocskai-csapat Kovács százados vezetésével 
kitűnően helytállt, továbbá Mezei százados ütege is nagyszerűen fedezte mind a táma
dást, mind a hamarosan bekövetkező visszavonulást. 

A cs. kir. hadvezetés által riadóztatott III. hadtest lassan megkezdte a szétbontakozást 
Aulich csapatai ellen, így hamarosan 8 zászlóalj, 2 lovasezred és 48 löveg állt a magya
rokkal szemben, mire a tábornok kiadta a parancsot a cinkotai állásba való visszatérésre. 
A két hadosztályparancsnok, Szekulits István alezredes és Hertelendy Miklós ezredes a 
legnagyobb nyugalommal vezette vissza a csapatokat a táborba, hála a Mezei-üteg jól 
irányzott tüzének és a hamarosan leszálló sötétségnek. 

A császáriak ezúttal megpróbálták üldözni a visszavonuló magyarokat, de minden 
különösebb meggyőződés nélkül. Jellačič mindenesetre büszkén jelentette Weldennek, 
hogy 16-án a cs. kir. III. hadtest Pest alatti állásaikból „kivetette" a lázadókat.90 Schlik 
Jellačičnak írt jelentése szerint osztrák részről a Parma-gyalogezred egyik zászlóalja, 1 
osztály vadász és némi tüzérség vett részt az ütközetben Parrot tábornok vezetése alatt, 
melyek vesztesége 3 halott, 1 sebesült tiszt, 21 sebesült közember, 2 fogoly és 4 ló.91 

A két támadóoszlop közül csak Szekulits csapatai szenvedtek veszteségeket: a 39. ez
red 1. zászlóaljának halottjain és sebesültjein kívül még 2 tüzér és 2 honvéd sérült meg, 
továbbá 2 ló is elveszett. Aulich jelentésében Mezei Mihály századost, továbbá az egész 
Dom Miguel zászlóaljat felterjesztette a Katonai Érdemrend III. fokozatára.92 

Visszatérve az Asbóth-hadosztály előrenyomulásához, este fél ötkor ezen az arcvo
nalszakaszon is eldördültek az ágyúk. A helyzet a magyarok számára itt nem volt túl
zottan kedvező: a mély talajon lassan mozgó csapatokkal szemben váratlanul lovasság 
bukkant fel és lovasütegek mozdonyoztak le, majd a hadosztályt a kőbányai szőlőhegy
ről tarackok vették tűz alá. De a mozgást lassító, homokos és felázott talaj ezúttal a hon
védeket segítette: az ellenséges golyók és gránátok nagy része nem fejtette ki szokott 
hatását, mindössze sárral fröcskölte be a katonákat. 

Asbóth számára hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy ismét Ottingerrel áll szemben, 
ezért azonnal parancsot adott a visszavonulásra. A magyar ütegek hevesen tüzelve fe
dezték a visszavonulást, aminek következtében az üldöző lovasság hamarosan némi 

sy Vahot II. k. 65-66. o. 
Pusztaszeri 298. o. 

91 Schlik jelentése Jellačičnak, április 17-én: KA AFA Karton 1959. A Schlick-hadtest kimutatása az ápri
lis 16-i. veszteségekről: KA AFA Karton 1862. III. Armeekorps unter Schlik 1849-13-4. Op. Journal.* 

92 HL 1848/49. 22/293. 
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veszteséget is elszenvedett: egy ágyúgolyó a Szász Király vértesek sorai közé csapódott 
és megölt egy őrmestert.93 

Aulich a 12. hadosztály visszavonulásának támogatására annak jobbszárnyához, a 
pesti téglaégetőkhöz küldött egy dandárt és a II. hadtest 12 fontos- és lovasütegét. E lö
vegek tüze megakadályozta azt, hogy a hadosztályt ebből az irányból átkarolják, bár 
Asbóthnak négy alkalommal kellett szembefordulnia Ottinger lovasságával, megelőzve 
ezzel az ellenség bekerítő szándékát. 

A sötétség beállta talán ezen az arcvonalszakaszon nyújtotta a legtöbb segítséget a 
magyaroknak. A es. kir. lovasság beszüntette az üldözést, és az Asbóth-hadosztály sze
rencsésen megérkezett a maglódi megerősített táborba. 

A hadosztály veszteségeiről két, egymásnak teljesen ellentmondó adattal rendelke
zünk. Aulich jelentése szerint az ezredesnek nem volt embervesztesége, mindössze 4 ló 
pusztult el az ellenséges ágyútüzben. Asbóth - igaz az események után egy évvel írt 
hadműveleti összefoglalójában - némileg realisztikusabb adatot közöl, amennyiben 7 
halottra és 13 sebesültre teszi a hadosztály veszteségeit.94 

A császári hadvezetés ismét jócskán túlértékelte a vele szemben működő magyar csa
patok erejét: Jellačič Weldennek írt jelentésében 7 zászlóaljra, 3 osztály lovasra és 16 lö
vegre becsülte az Asbóth-hadosztály létszámát, mely a kőbányai szőlőhegy előtti nyílt 
terepviszonyokat tekintve, meglehetősen gyatra becslés.95 

A császári hadvezetés stratégiai elképzelései a nagysallói csatáig 

A frissen kinevezett császári főparancsnok, Weiden báró új hadműveleti tervekkel és a 
magyarországi hadi helyzet megváltoztatásának eltökélt szándékával érkezett április 16-án 
Pozsonyba. E tervek egyetlen szépséghibája az volt, hogy a hadműveleti területektől jókora 
távolságra készültek, az ellenséges és a saját erők ismeretének szinte teljes hiányában. 

A magyar főerők számára ebben az időszakban óriási segítséget jelentett a gödöllői 
hadműveleti terv azon intézkedése, melynek következtében a Görgei-féle csoportosítás 
nem a legrövidebb úton manőverezett Komárom felé, hanem a Duna vonalától jóval 
északabbra, Léva felé fordult. Amíg a magyar főerőt alkotó három hadtest április 13. és 
16. között Ipolyság és a Garam felső folyása közötti utat megtette, Görgei gyakorlatilag 
eltűnt az osztrák hadvezetés térképéről. A helyzetet Weiden számára Wohlgemuth altá
bornagynak, a tartalék hadtest parancsnokának április 17-i jelentése tisztázta. Ebben egy 
24 000 fős ellenséges csoportosítás Garamon való átkelési szándékáról értesítette a tá
borszernagyot.96 A főparancsnokság 15-én még a magyar főerők Dunakeszinél való vá-

Sacken, Edvin Freiherr von: Geschichte des k.u.k Dragoner Regimentes Friedrich August König von 
Sachsen Nr. 3. Wien, 1927. 27. o. 

94 MOL P 295. 42. fasc. b/49. 60-61. o. 
Weiden április 18-i (!) levelét a hadügyminisztériumnak, melyben idézi Jellačič jelentését az április 16-i 

ütközetről, továbbá hangot ad azon nézetének, hogy a magyar csapatok nagy része még mindig Pest előtt áll, 
lásd: HL 1848/49.22/353. 

96 
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— 768 — 



rakozását sem tartotta kizártnak. A császári hadvezetés e tévhite a Pest előtti, Aulich-féle 
tüntetések sikerességét és egyben az elterelő művelet létjogosultságát bizonyította. 

Weiden kezdeti elképzeléseinek homlokterében ekkor még Vác visszaszerzése állt. A 
hadműveletet Wohlgemuth és Jellačič együttes támadásával akart megvalósítani, mely 
támadást Wohlgemuth Esztergom felől, a bán pedig a Rákos-mezőről indított volna. Eb
ből a rövidtávú célkitűzésből is kitűnik, hogy Weiden ebben a térségben tartotta valószí
nűnek a magyar seregzöm tartózkodását és a majdani döntő csata megvívását. 

Néhány nap múlva az új fővezér reményei már hamvadóban voltak: egyik parancsno
ka sem mutatta azt az aktivitást, mely ebben a súlyos helyzetben elvárható lett volna tő
lük. Jellačič bizonyos esetekben egyenesen elmulasztotta a parancsok végrehajtását, más 
alkalommal pedig hiányosan teljesítette azokat. 

Weiden, mihelyst 17-én reggel, a már említett jelentésből hírét vette a magyar főerők 
Garamhoz való előretörésének, parancsot adott Jellačičnak, hogy egy, két dandárból álló 
hadosztályt küldjön Esztergomba, mely csapattestnek csatlakoznia kellett ahhoz a cso
portosításhoz, mely a magyar főerők ellen kialakulóban volt. A parancsot teljesítve, 
Jellačič 18-án reggel Csorich altábornagy II. hadtestének egy hadosztályát útnak indí
totta Esztergomba, ahová aznap Weiden is megérkezett.97 Csorich erőinek fokozatos ki
vonásával kezdetét vette az a folyamat, mely a császári főerők Pestről való elvonulását 
jelentette. Később, 20-án, a Schwarzenberg-hadosztály is Esztergomba vonult. 

Weiden főhadiszállásának is ezt a várost jelölte ki, mivel erről a pontról a Garam 
menti, továbbá az esetleges váci vagy pesti hadmüveleteket is ellenőrzése alatt tudta tar
tani. Az események azonban azt mutatták, hogy a döntő napon a császári főparancsnok 
egyik ponton sem tudott hatékonyan fellépni. 

Még április 17-én Weiden megparancsolta a bánnak, hogy másnap intézzen egy erő
teljes támadást a Pest előtt állomásozó magyar csapatok ellen. Ezt - írja Weiden - annál 
is inkább megtehetné, mivel Jellačič még pár napja arról tájékoztatta, hogy az ottani ma
gyar erők létszáma nem több mint 20 000 (!) fő. A bán válaszában biztosította a főpa
rancsnokot arról, hogy a támadást végrehajtja, de mivel későn kapta kézhez a parancsot, 
kénytelen 19-én reggel előrenyomulni. A támadás Vác felé fog irányulni, majd Jellačič 
az I. hadtesttel Esztergom felé nyomul, és Wohlgemuth-tal együttműködve két tüz közé 
fogják Görgeit. Pestet és Budát mindeközben Schlik csapatai tartják megszállva.98 

A pontos diszpozíciókat Jellačič 18-án este közölte Hartlieb altábornaggyal, az I. 
hadtest ideiglenes vezénylőjével és Schlikkel. Ebben a parancsban szó sincs a Vác felé 
nyomulásról: az I. hadtestnek Keresztúrra, a III. hadtestnek Cinkotára kellett előrenyo
mulnia és mindkettőnek erőszakos felderítést kellett végrehajtania.99 A bán tehát vissza
tért a windischgrätzi recepthez: a Weldennek beígért támadás előtt egy napot még egy 
haszontalan harcászati felderítéssel tékozolt el. 

Asbóth hadműveleti összefoglalójában azt olvashatjuk, hogy 18-án este egy átszökött 
horvát banderiális huszártól azt az információt kapta, miszerint Ottinger tábornok hama-

Uo. 215-218. o. 
A feldunai hadtest... 225. o. 
HL 1848/49. 22/590. 

— 769 — 



rosan egy nagyszabású felderítést fog a magyar állások ellen véghez vinni, mellyel a csá
szári hadvezetés Pest kiürítését kívánja fedezni.I0° 

Másnap (április 19-én) reggel 8 órakor Schlik és Jellačič csapatai valóban megindul
tak a pesti táborból. Az erőszakos felderítés során mindkét hadtest felvonultatta állomá
nya nagy részét, egyedül a Fiedler-dandár maradt Pesten, hogy a Vác felé vezető utat és 
egyúttal a hadsereg balszárnyát biztosítsa.101 

A császári felvonulás erőteljesen a magyar balszárny felé irányult, ezért Aulich - mi
után a II. hadtestet visszavonta a cinkotai magaslatokra - haladéktalanul parancsot adott 
a maglódi elsáncolt táborban tartózkodó Asbóthnak, hogy abban az esetben, ha egy nagy 
erejű ellenséges támadás éri, küldje a csapatvonatot Mendére, és védelmi állásban pró
báljon kitartani. A császári támadás valóban egyre fenyegetőbbnek tűnt, így Asbóth 
igyekezett szerény erejével minél kedvezőbb pozíciót felvenni: Ecsert 1 zászlóalj, a kun 
lovasok és 4 háromfontos löveg szállta meg; a keresztúri magaslatokon 3 század huszár 
és 2 háromfontos löveg állt készenlétben, továbbá a dombokon álló házak kerítései mö
gött a pozsonyi vadászcsapat várta az ellenséget; a Csabáról Ecserre vezető országutat 
négy, rögtönzött sáncok mögött felállított hatfontos ágyú pásztázta, melyekhez az utász
század adta a lövegfedezetet. A 49. zászlóalj a maglódi erdőtől balra állt, míg a többi 
gyalogság és tüzérség az erdő előtt foglalt állást. 

Az ellenséges oszlopok délelőtt 11 órára alig 2000 lépésre közelítették meg Asbóth 
állásait és még az ezredes jó néhány évvel később íródott emlékiratain is átsüt az a féle
lem, mely a több mint ötszörös túlerőben felvonuló ellenség látványára elfogta. Egy va
dászokból és lovasságból álló császári oszlop egészen a szentlőrinci serfőzdéig nyomult 
előre, Keresztúrnál előőrsi csatározásra is sor került a Bocskai-huszárok és a vadászok 
között. A es. kir. oszlopok előrenyomulását - ugyanúgy, mint 16-án az Asbóth-
hadosztályét - nagymértékben megnehezítette az esőzésektől rendkívül mély, felázott 
talaj, melyben a lövegek kerekei megrekedtek, ezáltal a es. kir. csapatok mozgása kíno
san lelassult. Ráadásul az eső is újfent megeredt. 

Nem tudni e körülmények mennyiben játszottak szerepet a hadművelet leállításában, 
mindenesetre Jellačič 11 óra körül parancsot adott az erőszakos felderítés félbeszakításá
ra, és a cs. kir csapatok erőltetett menetben visszatértek állásaikba.102 

Jellačič másnap azt jelentette Weldennek, hogy ő ugyan megtámadta a magyarokat, 
de azok kitértek az ütközet elől és visszahúzódtak a magaslatokra, majd éjszaka vissza
tértek állásaikba.103 A császári fővezér ezen, bosszantó üzenet mellett egy másik jelentést 
is kézhez kapott, mely egy végzetes eseményről tudósított: ez Wohlgemuth beszámolója 
volt, a döntő jelentőségű nagysallói kudarcról, melynek következtében a császáriak már 
semmilyen módon nem tudták megakadályozni Komárom felmentését. 

A háború téli-tavaszi szakasza ezzel a császári vereséggel gyakorlatilag eldőlt. 
Weiden számára más lehetőség nem maradt, mint a cs. kir. csapatokat Bécs védelmére 

luu MOL P 295. 42. fasc. h/49. 61. o. 
101 HL 1848/49.22/502. 
102 MOL P 295. 42. fasc. h/49. 61-62. o. 
0 HL 1848/49. 22/562. Jellacié ebben a jelentésében a Schwarzenberg-hadosztály esztergomi eltolásáról 
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kivonni az országból, mielőtt Görgei teljesen elvágja a Pesten állomásozó fősereg elől a 
Duna mentén futó, Ausztriába vezető utakat. Ennek megfelelően még 20-án parancsot 
adott a bánnak arra, hogy kezdje meg a fővárosok kiürítését: az I. hadtestet személyesen 
vezesse le a Délvidékre, a Schlik-hadtestet pedig amilyen gyorsan csak lehet, indítsa Bu
dán keresztül Komárom felé. 

Jellačic példás gyorsasággal elkészítette Pest kiürítésének tervét, melynek végrehajtása 
április 21-én megkezdődött. 

Csatározások és események a Rákos-mezőn április 18. és 20. között 

Aulich két, nagyobb szabású vállalkozás közötti szünetben sem hanyagolhatta el a 
császári erők nyugtalanítását. E célból 18-án reggel erős őrjáratokat küldött ki Dunake
sziről, Keresztúrról és Cinkotáról. 

A Dunakesziről Újpestre, az Ördögmalom elé érkező lovascsapatot a es. kir. előőrsök 
tüz alá vették, mire az visszavonult. Később - délután - Palotáról küldtek ki egy őrjára
tot, mely megtámadta és visszaűzte az itt állomásozó vadászokat, és addig folytatta az 
ellenség „csipkedést", míg a vadászok riadóztatták az egész cs. kir hadsereget. 

A dunakeszi különítmény továbbá arról értesítette Aulichot, hogy a Duna túlpartján, 
Vörösvár irányában, kora reggel egy megközelítőleg 5 000 fős, mindhárom fegyvernem
ből álló oszlopot láttak vonulni. E különítmény felderítői Csorich esztergomi eltolását 
észlelték és jelentették Aulichnak, aki ezt az értesülést azonnal továbbította a hadsereg
főparancsnokságnak. 

Visszatérve a 18-i járőrtevékenységre, a Cinkotáról kiküldött huszárszakasz a rákosi 
fogadónál találkozott ellenséges előőrsökkel és bocsátkozott ezekkel rövid harcba, mely
nek során 2 huszárló megsebesült. 

A keresztúri előőrsöktől kiküldött járőr, a kőbányai szőlőhegy előtt található 
kecskeólaknál egy újonnan létesített erős ellenséges állást derített fel, sáncokkal megerő
sítve és vadászokkal megszállva. 

Asbóth Soroksár felé kiküldött csapata hamarosan cs. kir. lovassági különítményekbe 
ütközött, melyeket Pest felé visszaűzött, majd Vecsés és Soroksár irányába felderített.104 

Április 20-án a császári hadvezetés szánta rá magát egy kisebb vállalkozásra, mely 
hadművelet motivációja nem valamiféle mély stratégiai megfontoláson alapult: a Rákos
mezőn állomásozó cs. kir. hadseregben takarmányhiány lépett fel, melynek enyhítésére 
egy rekviráló különítmény küldtek ki. E különítményt a főparancsnokság a Szász Király 
(3.), a Hardegg (7.) és a Wallmoden (6.) vértesezredek, továbbá a Ferenc József drago-
nyosezred (3.) egy-egy szakaszából állította össze. A csoportosítás parancsnokává egy 
volt huszártisztet, Freyberg századost nevezték ki, hogy ezzel is elősegítsék e kimon
dottan könnyűlovasságot igénylő vállalkozás sikerét. Ennek ellenére a különítményt a 
Württemberg-huszárok Keresztúrnál egy jellegzetes huszárcsellel csapdába csalták és sze
kereiket elvették, miután öt cs. kir. lovast levágtak, kettőt fogságba ejtettek és három lovat 
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is zsákmányoltak.105 A Pest alatti „kisháborús" hadmüveletek során a huszárság ismét leg
szebb erényeit csillogtathatta: rejtett menetek, rajtaütések kivitelezése, továbbá előőrsi 
csatározások és mint ebben az esetben láthattuk, az ellenséges rekvirálások meghiúsítása. 

Aulich e napokban nem csak a demonstrációk során szerzett felderítési adatokra kí
vánt hagyatkozni. A es. kir. fősereg elhelyezkedésében beállott esetleges változások és 
egyéb csapatmozgások kifürkészésére a tábornok Szilágyi Tamás századost, az 54. hon
védzászlóalj parancsnokát küldte ki. Szilágyit e hírszerzői feladatra Patay István alezre
des és Rakovszky Samu őrnagy ajánlotta. E furcsán magas beosztású kém pálinkaárus
nak álcázva magát - ez a szerep minden őrposzton átsegítette - bejutott a fővárosba, ahol 
három napot töltött el, s 20-án este jutott vissza a cinkotai magyar táborba.106 Szilágyi 
részletesen beszámolt a cs. kir. hadvezetés erőfeszítéseiről Budavár megerősítésére és a 
Lánchíd felé néző ágyúk sokaságról. A jelentés ezen kívül ismertette a pesti táborban 
állomásozó cs. kir. erők létszámát és elhelyezkedését. Az erre vonatkozó becslései azon
ban túlságosan optimisták. Szilágyi ezekben a napokban az itteni cs. kir. csapatok számát 
- Csorich, általa is említett kivonása után - mindössze 10-12 000 főre és 30 lövegre tette. 

Miután Aulich meghallgatta az „alkalmi" kém beszámolóját, Szilágyi szerint „az öreg 
és valóságos becsületes Magyar Tábornok" a következőket mondta: „... megálljatok, adok 
én nektek holnap!"107 

A százados egy levelet is kijuttatott a városból, melyet Asbóth Lajos öccse, János, 
pesti polgár küldött bátyjának. Asbóth János a következő baljós sorral zárja feljegyzése
it: „...inkább az orosz intervencióiul, mint az olasz seregtől [ti. az Itáliában állomásozó 
cs. kir. csapatoktól - L. B.] lehet tartani."108 

A tábornok másnap valóban parancsot adott minden különítménynek a támadásra, így a 
Csömörön és Dunakeszin állomásozó csapatoknak, az Asbóth-hadosztálynak és a II. hadtest 
főoszlopának. Bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy Aulich némileg többet várt az 
április 21-i naptól, mint egy „egyszerű" demonstráció zökkenőmentes lebonyolítását. A tá
bornok abban reménykedett, hogy a Pest alatti erőviszonyok ekkorra már némileg kiegyenlí
tődtek, így lehetőség nyílik egy szabályos támadással kiverni a cs. kir. csapatokat Pestről. 
Asbóth erre a napra - a már többször említett hadműveleti összefoglaló tanúsága szerint - azt 
a parancsot kapta, hogy mindenáron foglalja el hadosztályával Kőbányát és a pesti téglaége
tőket; majd a fent említett két pont elfoglalása után Asbóth - szól Aulich parancsa — a Kere
pesi úton foglaljon állást, fedezve a téglaégetőknél a Rákoson átvezető hidat. m E két pont 
megszállására annál is inkább lehetőség adódik, mivel Görgei előrehaladott állapotban lévő 
hadműveletei következtében a császári csapatok nagy része már elhagyta Pestet. A hadmű
veletre Aulich a 60. honvédzászlóaljjal, Jelics főszázados 1 osztály Württemberg-huszárával, 
továbbá 2 hatfontos (egy fél- és egy egész) üteggel erősíti meg a 12. hadosztályt. 

Wrede 508. o. 
Dudás Ödön: 41 honvéd tiszt életleírása 1848-49: Szilágyi Tamás élete. OSZKK Fol. Hung. 1368. 
Uo. 
HL 1848/49. 22/633.* Asbóth János levele is a jelentéshez csatolva. 
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Az utolsó újpesti és cinkotai demonstráció 

A Dunakesziről kiinduló támadás sikerét Aulich azzal is elő kívánta segíteni, hogy a 
fóti és a csömöri különítményt erre az arcvonalszakaszra rendelte. Az Újpest felé irá
nyuló demonstráció vezetésével Aulich Kisfaludy őrnagyot bízta meg. 

Délután 4 órakor - ugyanabban az időpontban, mint a másik két arcvonalszakaszon -
Kisfaludy erői megindultak a Rákos vonalára. A es. kir. hadvezetés azonban az Ördög
malom előterében található, újpesti Berger-féle gyárat vadászokkal, 3 löveggel és némi 
lovassággal megszállta, így a császári előőrsvonal némi mélységre tett szert. Ez a csapat 
felfogta Kisfaludy támadását, aki kénytelen volt ezekkel az erőkkel harcba bocsátkozni: 
az ellenséges balszárnyon álló cs. kir. lovasság sakkban tartására Kisfaludy 1 század hu
szárt küldött ki Brezanóczy százados vezetésével, 1 század honvéd pedig az ellenséges 
jobbszárny megkerülésére indult. A tüzérség ez alatt egy tarackkal és egy ágyúval fo
lyamatosan tűz alatt tartotta a gyárat, addig, amíg a cs. kir különítmény kiürítette a rom
má lőtt épületet és visszamenekült az Ördögmalomig. 

Az itt található hídon azonban cs. kir. gyalogság és több röppentyűüteg kelt át a bajba 
jutott előőrsi csapat támogatására, melyekkel kiegészülve az ellenség vissza kívánta 
foglalni Újpestet. Kisfaludy azonban ezt a támadást már nem várta be, és visszatért ko
rábbi állásába. A heves ellenséges tűzben a magyar különítményből csodával határos 
módon senki sem sérült meg.110 

A Dunakesziről kiinduló hadművelet tehát különösebb eredményt nem hozott, bár e 
kis létszámú különítménnyel kapcsolatban Aulichnak nem is lehettek vérmesebb remé
nyei. A rákosi fogadó elleni támadást a délebbi arcvonalszakaszon ismét két oszlop haj
totta végre, ugyanazon parancsnokok vezetése alatt és hasonló feladatokkal, mint 16-án. 

Az első harccsoportot, mely a fogadó és a mellette fekvő park ellen szemből táma
dott, Hertelendy ezredes vezette és 2 honvédzászlóaljból, továbbá 3 önálló század gya
logságból, 1 osztály huszárból és 2 ütegből állt. Ez az oszlop hadműveletével álcázta a 
Szekulits-féle különítménynek az ellenség balszárnyában végrehajtott átkarolását. 

Szekulitsnak az volt a feladata, hogy a Hertelendy-oszloppal együttműködve a cs. kir erők 
állásait megkerülje és a fogadó környékét elfoglalja. Ezen ideiglenes csoportosítást 2 zászló
alj honvéd, 2 század huszár és 1 hatfontos üteg alkotta. A csapatok elrendezése tehát megle
hetősen hasonlított a 16-i demonstrációban kialakított harcrendhez, azzal a különbséggel, 
hogy ezúttal a frontális támadást végrehajtó csoport erősebb volt, mint az átkaroló oszlop. 

A délután négy órakor meginduló támadás során (a hadvezetés a győzelemhez fűzött 
reményei mellett, ezzel a késői időponttal a szükséges óvatosságnak is eleget tett) a két 
hadoszlop hamarosan felfejlődött a cs. kir. állásokkal szemben. Szekulits ekkor a 48. 
honvédzászlóaljból, Hertelendy a „dommiguelekből" alkotott rohamoszlopokat a fogadó 
és a park elleni támadásra, melyeket aznap több ellenséges vadászszázad szállt meg. 

E két kitűnő zászlóalj közül a 48. oldalba kapta a cs. kir. előőrsöket, míg a 39. gya
logezred I. zászlóalja frontálisan támadott. A magyar tüzérség 3 ütege heves ágyútűzzel 

Aulich Lajos jelentése a hadsereg-főparancsnokságnak az április 21-i eseményekről: HL 1848/49. 
23/239. és Hermann Róbert: Az 56. honvédzászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi 1848^19. 
(Szerk. Molnár András.) Zalaegerszeg, 1996. 228-229. o. 
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árasztotta el a császári állásokat, fedezve ezzel a rohamot, melynek során rövid, de heves 
harcra került sor a sáncokkal megerősített parkban. A 48. honvédzászlóalj parancsnoka, 
Rakovszky István őrnagy alól kilőtték a lovat és egyik tisztje, Apagyi főhadnagy is meg
sebesült. A „dommiguelek" is nagyszerűen harcoltak: egy Budai nevű őrmester a park 
egyik házából 3 honvéddal kiűzött 10 vadászt és némi erősítéssel határozottan nyomult 
előre, akár a többi, ide benyomult magyar egység. 

A támadás elé kitűzött célt a csapatok gyorsan elérték: az ellenség feladta a parkot, de 
hamarosan erősítést kapott, és Aulichhal szemben 2 zászlóaljat és 3 üteget fejlődtetett fel. 

Ekkor kapta kézhez a tábornok Asbóth ezredes jelentését, aki az erős ellenséges 
nyomás alatt kénytelen volt visszavonulni. Ráadásul a fent említett cs. kir. csapatok 
mellett, a magyarokkal szemben egy erős hadosztálynyi csoportosítás (Aulich becslése 
alapján 6 zászlóalj, 6-8 osztály lovas és 7-8 üteg) tűnt fel. 

E fejlemények miatt Aulich a cinkotai arcvonalszakaszon is kiadta a visszavonulási 
parancsot. A hadmozdulatot Szekulits alezredes oszlopa és a II. hadtest több felvonulta
tott ütege támogatta. A tüzérség Jónak József hadtest-tüzérparancsnok személyes ve
zénylete alatt hajtotta végre a hátrálás fedezését. Aulich jelentése szerint a csapatok visz-
szavonulása „teljes katonai rendben" történt, mivel az ellenség szerény üldözési 
kísérleteit a jól irányzott tűzcsapás meghiúsította. A II. hadtest este 7 órakor már cinkotai 
táborában volt. 

A veszteségek e napon a legénységből 2 halottra, 28 sebesültre és 2 eltűntre rúgtak. A 
tisztikarból a már említett Apagyi főhadnagy mellett súlyos sebesülés érte Virágh száza
dost, a Nádor-huszárok parancsnokát, aki ezen a napon nem Dunakeszinél, hanem itt, 
Cinkotánál teljesített szolgálatot."1 

A császári fél veszteségeit illetően Schön alezredes április 23-án jelentette Schliknek 
és Schwarzenberg tábornoknak, hogy a 3. gyalogezred III. zászlóalja 2 halottat, 16 sebe
sültet és 1 eltüntet vesztett. Schreiber százados a 14 vadászzászlóalj 1. osztályának pa
rancsnoka április 22-én 2 sebesültről tett jelentést Schwarzenbergnek.112 Kočzička fő
hadnagy pedig visszaemlékezésében mélységes rosszallását fejezi ki amiatt, hogy a 
főparancsnokság aznapra tervezett kitüntetési ceremóniája elmaradt a modortalan „re
bellisek" támadása miatt.113 

Egy „ rémisztő nap ": 
az április 21-i kőbányai ütközet 

Az április 20-án este Asbóthnak küldött jelentős erősítés is azt támasztja alá, hogy a 
hadosztály elé kitűzött feladat ezúttal valamivel nagyobb volt, mint a puszta demonstrá
ció: Asbóth április 21-én a már ismertetett csapatokkal kiegészülve, megközelítőleg 
2 500 gyalogos, 500 lovas és 19 löveg felett parancsolt. Ezen kívül az ezredes önbizal
mát növelhette az a (hamis) hírszerzői értesülés, mely Jellačič (és ezáltal Ottinger) csa
patainak Pestről történő kivonulásáról tudósította. 

111 HL 1848/49.23/239. 
112 KA AFA Karton 1865 III. Armeekorps unter Schlik. 1849-4-117 és Karton 1877. 1849-4-2c.* 

Kočzička 294. o. 
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Asbóth Lajos saját kezű térképvázlata a 12. hadosztály 
• április 2 ITÍ helyzetéről 



A hadosztály reggel 6 órakor indult ki a maglódi táborból, és valamikor kora délután 
a Keresztúron átvezető menetvonalon felfejlődve, 1000 lépésre a cs. kir állásoktól, a már 
megszokott helyen, a kőbányai szőlőhegy előtt csatarendbe állt.114 

A hadosztály vasútvonalra merőlegesen felálló balszárnyán egy hatfontos üteg, 3 szá
zad huszár és előrevetett csapatként a pozsonyi vadászok álltak fel. A balszárny centrum 
felé eső részét a 49. zászlóalj 3 százada (1 század az alakulat parancskönyvének tanúsága 
szerint Asbóth személyes őrségét adta115) és a 60. zászlóalj 3 százada szállta meg. 
Asbóth lovassága nagy részét azért rendelte ide, hogy az ellenség innen várható bekerítő 
manőverét kellőképpen ellensúlyozza. 

A centrumban, a kőbányai magaslatok keleti oldalán a 63. zászlóalj, két század nem
zetőr (talán a beregi csapat?) és 1 osztály Bocskai-huszár, továbbá 6 háromfontos löveg 
vonult fel. A harcrend e részét Asbóth személyesen vezette. 

A támadás fő csapását a néhány vadász- és határőrszázad, illetve 1-2 üteg által meg
szállt szőlőhegy ellen a jobbszárnynak kellett kiviteleznie. Ide a 60. zászlóalj 3 századát, 
az utászszázadot, 4 háromfontos löveget és valamivel a harcrend mögött lépcsőzve a kun 
lovasokat állította az ezredes.116 

Asbóth miután érzékelte, hogy jobbszárnyával szemben mindössze egy ellenséges 
röppentyüállás és egy gyenge lovaskülönítmény mutatkozik, parancsot adott az előre
nyomulásra, a kun lovasok pedig elűzték e cs. kir. előőrsöt. Az, hogy a császáriak egye
lőre nem tudtak lövegeket bevetni ellene, elősegítette az Aulichtól kapott parancs telje
sítését, mely azt kérte Asbóthtól, hogy az ütközet kezdeti fázisában mellőzze a tüzérség 
bevetését, hogy előrenyomulása minél meglepetésszerűbb legyen. 

A hadosztály centruma és balszárnya előtt szintén cs. kir. előőrsök bukkantak fel, de a 
magyar előrenyomulás elől - rövid golyóváltás után - ezek is visszahúzódtak. Asbóth 
ekkor a szőlőskertek elleni támadásra adott parancsot a 49. és a 60. zászlóaljak 3-3 szá
zadának. A roham során az itt rejtőző vadászokat és határőröket a honvédek rövid, de 
heves harc után elkergették és megszállták ezt a pontot. 

Már egy órája folyt az ütközet, amikor a kőbányai magaslatokat megkerülve egy erős lo
vassági különítmény és lovastüzérség vetette magát a magyar balszárnyra, mely császári for
rások szerint 5-5 század Hardegg- és Wallmoden-vértesből, a Ferenc József dragonyosezred-
böl (6 század) és 1 lovasütegből állt."7 Asbóth talán maga sem hitte el, hogy tíz napon belül 
háromszor kerül ugyanabba a nagyon nehéz helyzetbe: Ottinger vértesei elől kell visszave
zetnie hadosztályát. Az ezredes mindenesetre parancsot adott minden csapatnak a visszavo
nulásra, és utasította a szőlőskertekből visszahúzódó 3-3 század parancsnokát (Sztankó őrna
gyot és Okolitsányi századost), hogy a hátrálást lovasság elleni tömegalakzatban hajtsa végre. 

A cs. kir. nehézlovasság jó ütemben támadta oldalba a balszárnyon álló 3 huszárszáza
dot, melyek igen hamar elmenekültek a csatatérről. Ezáltal megnyílt az út a szőlőskertek
ből visszaözönlő magyar gyalogsághoz - a többi magyar csapat már biztos távolságban 

Asbóth Lajos jelentése a II. hadtest-parancsnokságának: HL 1848/49. 23/239a. 
115 HL 1848/49. Segédkönyvek, 32. kötet. 
116 Asbóth csatarendje a hadműveleti beszámolóból rekonstruálható: MOL P 295. 42. fasc. b/49. 62-63. o. 

Aulich csapatainak a négy cinkotai demonstráció alatti felállításáról nem áll rendelkezésünkre ilyen forrás. 
117 Wrede 510. o. 
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volt - és a 49. zászlóalj kénytelen volt a szétzilálódott sorokban hátráló 60. honvédzászló
alj 3 századának segítségére sietni. Emiatt ez az alakulat is időt vesztett, bár a másik csapat 
felbomlását megakadályozta. Sztankó Soma őrnagy és zászlóalja ezután a keresztúri lege
lőn vonult vissza a biztonságot nyújtó magaslatok irányába, de az ellenséges lovasság és 
tüzérség lépésről-lépésre megközelítette, majd: „egy vasas lovas osztály (...) megtámadta 
zászlóaljamat - Kovács magyar születésű Kapitány - vezérlete alatt; emez kiáltván: tegyé
tek le a fegyvert kutyák! de nem sikerült nekik berontani [ti. az alakulat által formált négy
szögbe - L. B.]; hanem miután midőn visszavonultunk (...) az ellenséges tüzérség bor
zasztó módon pusztított zászlóaljunkban. 700 emberből 114-et vesztettem halottakban és 
sebesültekben, e közt két főtisztet is. Csoda hogy magam épen maradtam miután eső módon 
környezett a kartács és a srapnell golyó zápora." Nem túloz tehát Sztankó, amikor így kezdi 
visszaemlékezésének, az április 21 -i ütközetre vonatkozó sorait: „ez a nap rémisztő volt.. ."n8 

A Hardegg-vértesek ezredtörténete szerint az ezredesi osztály által körülfogott honvé
dek már a fegyvert is lerakták, amikor egy osztály huszár vetette rá magát a vértesekre. 
Ezek kénytelenek voltak közelharcba bocsátkozni a magyar lovassággal, és ezalatt a szo
rongatott honvédzászlóalj ki tudta magát vágni a csapdából. A harc oly heves volt, hogy az 
ezred egyetlen századából 3 tiszt sebesült meg, továbbá ebben az ütközetben nyújtott telje
sítményéért, egy Billata nevű százados a Vaskorona Rend III. osztályát érdemelte ki.119 

A harcban szintén tevékenyen részt vevő Wallmoden-vértesek veszteségét az alakulat 
ezredtörténete 6 elesett közemberben számszerűsíti.120 

Visszatérve az Asbóth-hadosztályhoz, a megtépázott csapatok visszavonulását a pesti 
téglaégetőknél ezúttal is Aulich fedezte élénk tüzérségi tűzzel. Asbóth jelentése szerint 
ekkor már 2 zászlóalj császári gyalogos, valamint 4-5 üteg is bekapcsolódott az üldözés
be, majd egy heves, némi veszteséggel is járó tüzérségi párbaj zajlott le a keresztúri 
dombok előtt. Ezután a cs. kir. csapatok beszüntették a harcot és visszavonultak Pestre. 
A 12. hadosztály pedig táborba szállt a maglódi megerődített táborba. 

Asbóth veszteségei nem voltak csekélyek: a leginkább szorongatott 49. zászlóalj a hi
vatalos adatok szerint 17 halottat és 23 sebesültet vesztett; a 60. zászlóalj 37 sebesültjét 
helyezték el a gyömrői kórházban; a 63. zászlóaljnak 2 halottja és 3 sebesültje volt; a tü
zérség pedig 1 lovat vesztett. Asbóth jelentése121 mindössze ezeket az adatokat közli, bár 
nehezen elképzelhető, hogy az ütközetben a lovasság ne szenvedett volna veszteséget, 
továbbá senki sem tűnt volna el vagy esett volna fogságba a hadosztályból. 

Az a tény, hogy az ezredes emlékiratai meg sem említik ezt az összecsapást - ellen
ben Asbóth az április 11 -i ütközetről ugyanitt, nagy részletességgel beszámol - azt a 
gyanút kelti fel bennünk, hogy az április 21-i kőbányai ütközet folyamán került sor a 
Pest alatti harcok legveszélyesebb pillanatára. A hadosztály néhány alakulata - elsősor
ban a lovasság - ezúttal nem állt a helyzet magaslatán, és Asbóth sem nyújtotta azt a ve
zetési teljesítményt, mellyel 11-én kiválóan össze tudta fogni tapasztalatlan csapatait. 

1,8 HL 1848/49. Segédkönyvek 57. doboz/1. 
Victorin, Josef: Geschichte des k. k. siebenten Dragoner Regimentes herzog Wilhelm von 

Braunschweig ... Wien, 1879. 328. o. 
120 Wrede 510. o. 
121 HL 1848/49. 23/239a. 
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A Pest alatti hadiesemények záróakkordjai 

Az április 21-i összecsapásokkal véget ért a Pest alatti harcok 12 napos sorozata. A 
császári erők meggyorsították a kiürítés folyamatát, és 23-án hajnalban a cs. kir. III. 
hadtest megindult a Duna jobb partján Bábolna felé. Schlik nyugati irányú mozgását az 
Esztergomban állomásozó Csorich csapatai fedezték. A cs. kir. III. hadtest a Komáromot 
április 22-én felmentő és a folyam jobb partjára átkelő magyar főerőkkel 26-án Ácsnál 
kemény csatát vívott. Beavatkozásával Schlik ezen a napon megmentette Simmunich 
csapatait a teljes vereségtől. Ezután a cs. kir. III. hadtest, kiegészülve a többi nyugat
magyarországi cs. kir. erővel, Győrnél majd Pozsonynál összpontosult, mivel Weiden 
ekkor már egy Bécs elleni magyar támadást várt. 

Jellačič I. hadteste azonban nem húzódott vissza Bécs védelmére: a bán az úgyszintén 
katasztrofális délvidéki hadihelyzet megfordítására kapott utasítást. Ennek megfelelően 
április 23-án a cs. kir. I. hadtest déli irányban hagyta el a fővárost, és a Duna bal partján 
menetelve 27-án érte el Paksot. 

A császári csapatok elvonulásáról 24-én hajnalban a pesti polgárok értesítették a ma
gyar előőrsöket. A város lakossága már a harcok alatt is előszeretettel látogatott ki a 
honvédekhez, hiába tiltották meg e kirándulásokat Havas József cs. kir. biztos dörgedel
mes hangú falragaszai. A császári kivonulás után pedig tömegével tódultak a főváros 
polgárai a cinkotai táborba, ételt-italt hozva a magyar katonáknak. 

E felszabadulás azonban nem lehetett teljes értékű mindaddig, amíg Budavára lövegei 
Pestre néznek és a megerősített falak mögött egy 5 000 fős ellenséges őrség állomásozik, 
élén a fanatizmusig elszánt parancsnokkal, Heinrich Hentzi von Arthurm vezérőrnagy-
gyal. Budavár birtokában az ellenség megakadályozhatott bármilyen csapatmozgást a 
pesti Duna-parton, és teljes mértékben meghiúsíthatta az átkelést a Lánchídon, vagyis az 
ország legfontosabb kelet-nyugati útvonalát tartotta ellenőrzése alatt. A másik átkelési 
lehetőséget, a hajóhidat a cs. kir csapatok 24-én hajnalban porig égették. 

A tábornok mindenesetre 24-én délelőtt 10 órakor Pest elé érkezett, és tábort ütött a 
Városliget és a Ludoviceum között, „a cheval" a Kerepesi útra. Ezután Aulich, elsőként 
a 39. ezred I. zászlóalját - talán jutalomképpen Pest alatti helytállásukra - küldte be a 
városba, elsősorban a Lánchíd pesti hídfőjének biztosítására. Pár órával később már egy 
osztály Württemberg-huszár egészen a Duna-partig hatolt, és járőröket küldött a pesti 
partszakasz megfigyelésére. A II. hadtest tehát nem vonulhatott be diadalmenetben a fő
városokba, sőt a budai oldalra Aulich nem is küldhetett csapatokat. 

Az Asbóth-hadosztály - miután utászai Monorig helyreállították a megrongált vasúti 
sínpályát - a Csepel-szigetnél, a soroksári Duna-ág mentén szállt táborba. Április utolsó 
napjaiban Asbóth ezt a folyamszakaszt biztosította, és igyekezett információkat szerezni 
Jellačič túlparti mozgásáról.122 

Mivel a komáromi haditanács április 28-án úgy döntött, hogy a fősereg visszafordul 
Buda irányába és befejezi a fővárosok felszabadításának hiányos művét, Görgei hamaro
san már az ostrom részleges előkészítését adta feladatul Aulichnak. Április 29-én a főpa
rancsnokság Komáromból utasította Aulichot, hogy május 3-án Adonynál kezdjen hozzá 
egy Dunán átívelő pontonhíd építéséhez. Ennek elkészülte után csapatai nagy részével 

MOL H 115. 1. doboz, 1849. április hónap. 
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kelljen át a Duna jobb partjára és akadályozza meg az ellenséget abban, hogy Buda vá
rának erősítést nyújtson, továbbá tartsa sakkban a Székesfehérvárnál sejtett császári erő
ket. Aulich a megadott időpontban hozzá is kezdett a feladat végrehajtásához. A mun
kálatok ellenőrzésére Meszéna Ferenc alezredes, a II. hadtest vezérkari főnöke kapott 
utasítást, a hídverést Kiss százados utászzászlóalja hajtotta végre. 

A hídverést Ráckevénél és a Csepel szigeten az Asbóth-hadosztály fedezte, míg a túl
parton, Ercsinél, a május 2-án csónakokkal átszállított két zászlóalj látta el ezt a felada
tot. Hamarosan a II. hadtest is a Duna mentén, Taksonynál (a Szekulits-hadosztály) és 
Soroksárnál (a Hertelendy-hadosztály) összpontosult. Pesten mindössze a 61. honvéd
zászlóalj (Csúzy Pál őrnagy parancsnoksága alatt), 1 osztály Württemberg-huszár és 3, a 
Duna parton felállított hatfontos löveg maradt. E csapatok feladata elsősorban a Lánchíd 
megfigyelése volt. 

A hídverés alatt Aulichnak szemmel kellett tartania a budavári es. kir. erők tevékeny
ségét és hírszerzőkön keresztül a székesfehérvári és a Duna-menti ellenséges erők moz
gását, de Aulich a császári csapatok győri összpontosításáról is tudomást szerzett. A híd
verés előkészületeiről és a felderítői értesülésekről a tábornok április 30-i jelentésében 
tájékoztatta a főparancsnokságot és a kormányzóelnököt. Ebben a jelentésben Aulich 
kénytelen volt megcáfolni Görgei azon értesülését, hogy Budán a cs. kir. őrség csapatai 
között zendülés tört volna ki.123 

A pontonhíd elkészülte után, május 3-án és 4-én a II. hadtest - a Szekulits-hadosztály 
kivételével - átkelt a Dunán és Téténynél csatlakozott az időközben beérkező fősereghez. 
A hadtest ezután részt vett Buda ostromában, és hősiesen harcolt a nyári hadjáratban, de 
május végétől a hadtestet már Asbóth Lajos ezredes vezényelte. Aulich tábornoknak ugya
nis a napóleoni háborúk során szerzett sebesülése - a hadjárat fáradalmai következtében -
kiújult, és kénytelen volt visszavonulni a harctéri szolgálattól. Tudását és tapasztalatát 
1849 júliusában még kamatoztathatta a hadügyminisztérium élén, de személyére óriási 
szükség lett volna a nyári hadjárat nehéz harcaiban is. Asbóth ezredes a II. hadtest élén 
bátor és rátermett parancsnoknak bizonyult, de a peredi csata első napján (június 20-án) 
Görgei - elhamarkodott módon - leváltotta beosztásából. Asbóth ezután már nem kapott 
lehetőséget arra, hogy a harctéren bizonyítsa képességeit: a szabadságharc utolsó hónapjai
ban ismét egy alakuló tartalék hadosztály parancsnokának nevezték ki Szegeden. 

Végezetül foglaljuk össze a Pest alatti elterelő hadmüvelet tanulságait, és próbáljunk 
meg válaszolni arra a kérdésre, hogy - az erőviszonyok ellenére - miért a magyar fél ke
rült ki győztesen ebből az eseménysorból? 

Ahogy azt már korábban leszögeztük, az események végkimenetele döntően a császá
ri hadvezetésen múlott. Ha Windisch-Grätz az első napokban úgy dönt, hogy határozot
tan megtámadja és csatára kényszeríti Aulich erőit, abban az esetben a császáriak sikere 
és a gödöllői haditerv kudarca nem lett volna kétséges. Annak, hogy ez nem történt meg, 
döntően lélektani okai voltak. A sorozatos tavaszi vereségek, a kényszerű visszavonulás 
és térvesztés, a kezdeményezés elvesztése mind-mind aláásták a herceg döntési képessé
gét és hajlandóságát. Annál is inkább, mivel ezeket a csapásokat - melyek azért nem 
voltak végzetesek - egy meglehetősen lebecsült és már megvertnek vélt ellenfél mérte a 

Ui HL 1848/49. 24/599.* és 24/599a-b,* továbbá Görgei április 29-i utasítása Aulichnak: HL 1848/49. 
Dispositions-Protokoll {AllN. iktatószára alatt).* 
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es. kir. csapatokra. Windisch-Grätz ezek után Pest feladását a végsőkig halogatni akarta, 
és igyekezett oly módon kivezetni csapatait a válságból, hogy erre ne kerüljön sor. A ko
rabeli felderítési módszerek és a magyar demonstrációk pedig bőségesen szolgáltattak 
annyi téves információt és rémhírt, melyek egy elbizonytalanodott hadvezérnek lehetővé 
tették az azonnali döntés alóli kibúvást. A herceg által indított erőszakos felderítések pe
dig pótcselekvésként is felfoghatóak, mivel a császári hadvezetés ezekből csak olyan ér
tesülésekhez juthatott hozzá, melyekkel már amúgy is tisztában volt. A herceg leváltása 
- miután 13-án este végre elszánta magát a cselekvésre - csak rontott a császáriak hely
zetén, mivel az új fővezér beérkezéséig Jellačič diszponált az összpontosított es. kir. fő
sereg felett. Ő azonban Weiden könyörgése ellenére sem volt hajlandó semmiféle akti
vitásra és kockázatvállalásra. Ezzel ismét súlyos időveszteség keletkezett, mely azonban 
már végzetesnek bizonyult: a főváros kiürítése és az ország nagy részének feladása ha
marosan elkerülhetetlenné vált. 

Mindezek ellenére a magyar hadvezetést és a csapatokat minden dicséret megilleti telje
sítményükért; Aulich nagyszerűen játszotta a ráosztott szerepet, mindig megőrizte higgadt
ságát és körültekintését. A tábornok kitűnően hajtotta végre látszattámadásait, melyek mi
nimális veszteség mellett a legnagyobb riadalmat okozták a császári táborban. Minde
mellett a rendelkezésre álló szerény erőkkel óriási területet „fedett le" és tett átláthatatlanná 
a es. kir. felderítés számára, felhasználva azt a kedvező körülményt, hogy a csapatmozgá
sokat fedett terepen, a kerepesi és a cinkotai magaslatok védelme alatt hajthatta végre. 

Asbóth Lajos ezredesnek elsősorban nem higgadtsága és megfontoltsága dicsérhető. 
Az ezredes szintén nagyszerűen hajtotta végre demonstrációit, de ezen hadmüveletek so
rán jóval nagyobb kockázatot vállalt, mint Aulich. Ennek ellenére ő is elkerülte a vere
séget, és nagyban hozzájárult a császáriakban kialakult tévhithez a magyar erők létszá
mát illetően. Növeli érdemeit, hogy ezeket a nehéz manővereket olyan csapatokkal 
hajtotta végre, melyek itt, Pest alatt estek át a tűzkeresztségen. 

Ezek után elmondhatjuk, hogy mindkét kiváló katona parancsnoki pályafutásának 
legjobb teljesítményét ezekben a harcokban nyújtotta, és ez a teljesítmény méltán kerül
het a tavaszi hadjárat többi sikere mellé, mint egy kevésbé látványos, de annál fontosabb 
és nehezebb haditett. 
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MELLÉKLET 

A II. hadtest hadrendje 1849. április 27., Pest 

Hadtestparancsnok: Aulich Lajos vezérőrnagy 
Vezérkari főnök: Meszéna Ferenc alezredes 
Tüzérparancsnok: Jónak József őrnagy 

4. hadosztály 

Parancsnok: Hertelendy Miklós ezredes 
vk. tiszt: Albert százados 

Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember 
Ló Lö

veg Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember nyer
ges 

foga-
tos 

Lö
veg 

1. dandár Patay István alezredes 
6 39. (Dom Miguel) gye. 1. zlj. Coliig őrnagy 520 9 
6 48. honvéd zlj. Rakovszky őrnagy 727 6 
6 54. honvéd zlj. Gyalay őrnagy 743 7 
1 Bécsi Légió Reichardt százados 118 

I. hatfontos üteg Martinkovics hadnagy 166 16 94 8 
V. hatfontos üteg Lechner főhadnagy 133 10 69 6 

Összesen: 2407 42 163 14 

2. dandár 
Mándy Ignác őrnagy 

6 6. (Württemberg) huszáré. 
Mándy Ignác őrnagy 

573 592 
2 12. (Nádor) huszáré. Virág kapitány 173 197 
1 14. (Lehel) huszáré. Nödl kapitány 154 143 

1/2 utászszázad Szegedy hadnagy 100 
II. lovasüteg Simonyi főhadnagy 119 6 73 5 
V. háromfontos félüteg Pétes hadnagy 61 4 31 3 

Összesen: 1180 942 104 8 

Hadosztály mindösszesen: 3587 984 267 22 

Készült: a HL 1848/49. 24/289. alapján. 
A táblázatokban alkalmazott rövidítések: gyalogé. = gyalogezred; gysz. = gyalogosszázad; 

huszáré. = huszárezred; lsz. = lovasszázad; vk. = vezérkari; zlj. = zászlóalj. 
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5. hadosztály 

Parancsnok: Szekulits István alezredes 
Vk. tiszt: Szabó százados 

Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember 
Ló Lö

veg Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember nyer
ges 

foga-
tos 

Lö
veg 

3. dandár Mihály Károly őrnagy 
6 25. honvéd zlj. Kermpotich százados 725 2 
6 56. honvéd zlj. Kisfaludy őrnagy 997 4 
3 Bocskai-csapat Kovács százados 479 2 

X. hatfontos üteg Mezey százados 140 15 90 6 
Összesen: 2341 23 90 6 

4. dandár Buttler Sándor őrnagy 
6 60. honvéd zlj. Sztojanich őrnagy 642 3 
6 61. honvéd zlj. Csúzy őrnagy 1030 7 

II. tizenkétfontos üteg Radenich főhadnagy 199 24 123 8 
Összesen: 1871 34 123 8 

Hadosztály mindösszesen: 4212 57 213 14 
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12. hadosztály 

Parancsnok: Asbóth Lajos ezredes 
Vk. tiszt: Schenowitz őrnagy 

Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember 
Ló Lö

veg Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember nyer
ges 

foga-
tos 

Lö
veg 

2 17. (Bocskai) huszáré. Török kapitány 283 281 
1 kun lovasok Pálinkás őrnagy 86 86 
1 Lengyel Légió Tchórznicki alezredes 217 255 

4 49. honvéd zlj. Sztankó őrnagy 547 6 
6 63. honvéd zlj. Egyed őrnagy 802 7 
1 beregi önkéntesek Füzesséry százados 118 1 
1 nagykőrösi önkéntesek Mészáros százados 152 
1 pozsonyi lövészek Lugossy százados 122 
1 utász zlj. Böhm százados 137 

XI. hatfontos félüteg Kövessy főhadnagy 88 5 66 3 
I. háromfontos félüteg Steindl főhadnagy 54 2 21 4 
V. háromfontos üteg Verdősy főhadnagy 105 6 51 6 

Hadosztály összesen: 2711 649 138 13 

Hadtest mindösszesen: 10510 1690 618 49 

A 12. önálló hadosztályt ettől a hadrendtől kezdve tekinthetjük all. hadtest részének. 
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Balázs Lázár 

FIGHTING UNDER PEST BETWEEN 10 AND 21 APRIL 1849 

Summary 

In Gödöllő on 7 April 1849, after the battle of Isaszeg, which closed the first stage of the 
Spring Campaign, the Hungarian military and political leaders decided on a somewhat hazardous 
operational plan, which, however, bade fair to succeed. The primary aim of the plan was the 
liberation of the besieged Komárom, which would also have rendered it possible to recapture Pest-
Buda without fighting. Putting the plan into action, the main body of the Hungarian army, led by 
Artúr Görgei, got round the left wing of the Imperials and triumphed over some of the minor 
Austrian forces that tried to hold them up. On 10 April 1849 they won at Vác, on the 19th at 
Nagysalló, on the 26th at Ács and then eventually liberated the fortress of Komárom. On 23 April, 
the main body of the Imperial army evacuated Pest and retreated partly to Southern Hungary and 
partly toward Pozsony. Thus, the operational plan of Gödöllő proved to be successful, the capital 
and a great part of the country had been liberated. Besides the victories mentioned above and 
analysed thoroughly by our historiography, a less spectacular but very important and difficult task 
of the war plan fell to the share of General Lajos Aulich's II Corps and Lajos Asbóth's 12th 
Independent Division. For some 12 days, they had to contain the main body of the Imperial army, 
outnumbering them by four to one, so that Görgei could liberate Komárom. The two Hungarian 
commanders and their forces (prevailingly recruits) accomplished the task splendidly. They 
deceived the Imperial supreme command by a series of diversionary movements, demonstrations 
and the masterly distribution of the troops, which made the Austrians overestimate the strength of 
the opposing powers. On 10, 11, 16 and 21 April, Aulich and Asbóth fought small battles with the 
Imperials in the lowlands in front of Pest, by Stream Rákos. In the course of these they could avoid 
any defeats and harassed the insecure Imperial high command by their repeated bold advance. 
Their merits are not lessened by the crisis of the enemy command in the period, or by the fact that 
the main body of the Imperial army in Pest was practically left without a commander after 
relieving Field Marshal Prince Windisch-Grätz. 

Among the battles of the Spring Campaign, the introduced events remain under the shadow of 
the spectacular successes, notwithstanding the boldness that made the Hungarian supreme 
command leave a force of barely 11.000 on its own for a long time, facing an army of 40.000. This 
is a rare example in Hungarian and universal military history, as well as the complete success of 
such an operation. 

Balázs Lázár 

LES AFFRONTEMENTS EN AMONT DE PEST ENTRE LES 10 ET 21 AVRIL 1849 

Résumé 

A l'issue de la bataille d'Isaszeg clôturant la première étape de la campagne de printemps, le 7 
avril 1849 à Gödöllő la direction politique et militaire hongroise a défini un plan stratégique un 
peu risqué mais promettant de grands résultats. L'objectif prioritaire de ce plan consistait à libérer 
le Komárom siégé, ce qui aurait également permis la reprise de Pest-Buda sans combat. Dans 
l'esprit de cette conception, le gros de l'armée commandé par Artúr Görgei a contourné l'aile 
gauche des troupes impériales, il a battu - le 10 avril 1849 à Vác, le 19 à Nagysalló et le 26 Ács -
quelques forces autrichiennes mineures voulant l'arrêter, puis il a libéré la forteresse de Komárom. 
Le 23 avril, l'armée impériale a évaqué Pest et elle s'est retirée vers le sud et en partie vers 
Bratislava. Le plan stratégique de Gödöllő s'est donc avéré réussi, la majorité du pays et la capitale 
ont été libérées. Outre les victoires susmentionnées ayant fait l'objet d'analyses détaillées dans 
notre historiographie, une tâche stratégique moins spectaculaire mais d'autant plus importante 
incombait au 2ème corps d'armée du général Lajos Aulich et à la 12eme division indépendante de 
Lajos Asbóth. Durant une douzaine de jours, ils devaient retenir l'attention du gros de l'armée 
impériale, quatre fois supérieur en force, afin de permettre à Görgei la libération de Komárom. Les 
deux commandants et leurs forces composées pour la plupart des recrues ont brillamment rempli 
leur mission. Avec des manœuvres de diversion, des démonstrations successives et une répartition 
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habile de leurs forces, ils ont réussi à tromper le commandement impérial qui a, en effet, largement 
surestimé les forces auxquelles il était confronté. Les 10, 11, 16 et 21 avril, sur la plaine en amont 
de Pest, le long du ruisseau Rákos, Aulich et Asbóth ont eu des affrontements de moindre 
importance face aux forces impériales au cours desquels ils ont évité la défaite. Avec leurs 
incursions hardies, ils ont même inquiété le commandement impérial déstabilisé. La crise dans la 
direction des forces ennemies n'enlève rien de leurs mérites, ni le fait qu'après le limogeage du 
feld-maréchal prince Windisch-Grätz le gros de l'armée de Pest soit pratiquement resté sans 
commandement. 

Parmi les combats de la campagne de printemps, les événements en amont de Pest restent 
occultés par les succès spectaculaires, bien que l'audace du commandement hongrois - ayant 
longtemps laissé une force de 11 mille personnes face à une armée de 40 mille soldats - soit rare 
dans l'histoire militaire hongroise et universelle. Ce qui est encore plus rare, c'est qu'une telle 
opération puisse être entièrement couronnée de succès. 

Balázs Lázár 

DIE KÄMPFE BEI PEST ZWISCHEN DEM 10. UND 21. APRIL 1849 

Resümee 

Nach der Schlacht bei Isaszeg, die die erste Phase des Frühlingsfeldzugs abgeschlossen hatte, 
entschied die ungarische militärische und politische Führung am 7. April 1849 in Gödöllő über 
einen gewissermaßen riskanten, aber große Ergebnisse versprechenden Kriegsplan. Das wichtigste 
Ziel dieses Kriegsplans war die Befreiung des belagerten Komárom (Komorn), was auch die 
Rückeroberung von Pest-Buda (Pest-Ofen) ohne jeglichen militärischen Einsatz ermöglicht hätte. 
Die Vorstellung durchführend, umging das ungarische Hauptheer unter der Führung von Artúr 
Görgei den linken Flügel der Kaiserlichen und bezwang die kleineren österreichischen Kräfte, die 
es aufhalten wollten, am 10. April 1849 bei Vác (Waitzen), am 19. bei Nagysalló und am 26. bei 
Ács. Schließlich befreite das Heer die Festung von Komárom. Am 23. April evakuierte das 
kaiserliche Hauptheer Pest und zog sich teils ins Südland, teils in Richtung Pozsony (Pressburg) 
zurück. Der Kriegsplan von Gödöllő erwies sich also als erfolgreich, der Großteil des Landes und 
die Hauptstadt wurden befreit. Neben den oben genannten, und in der ungarischen Geschichts
schreibung detailliert analysierten Siegen fiel auf das II. Korps von General Lajos Aulich und auf 
die 12. selbständige Division von Lajos Asbóth eine weniger spektakuläre, aber umso wichtigere 
Aufgabe des Kriegsplans von Gödöllő. Während etwa zwölf Tagen mussten sie die Aufmerk
samkeit des vierfach überlegenen kaiserlichen Hauptheeres ablenken, um so die Befreiung von 
Komárom durch Görgei zu ermöglichen. Diese Aufgabe wurde von den beiden Befehlshabern und 
ihren Kräften - hauptsächlich aus Rekruten bestehend - hervorragend gemeistert. Mit reihenweise 
ablenkenden Operationen, Demonstrationen und der geschickten Verteilung ihrer Kräfte täuschten 
sie die kaiserliche Kriegsführung, die die Größe der, ihr gegenüberstehenden Kräfte weit 
überschätzt hatte. Am 10., IL, 16. und 21. April führten Aulich und Asbóth in der Ebene vor Pest, 
entlang des Baches Rákos kleinere Schlachten, während der sie die Niederlage umgehen konnten 
und die unsicher gewordene kaiserliche Kriegsführung mit ihrem gewagten Vordringen beun
ruhigten. Es tut ihren Verdiensten keinen Abbruch, dass in dieser Zeit bei den gegnerischen 
Kräften eine Führungskrise zu vernehmen war, und auch nicht die Tatsache, dass nach der Ab
lösung von Feldmarschall Fürst Windisch-Grätz das Hauptheer von Pest praktisch ohne Befehls
haber geblieben war. 

Von den Kämpfen des Frühlingsfeldzugs bleiben die Ereignisse um Pest im Schatten der 
spektakulären Erfolge, trotz dessen, dass die Kühnheit, mit der die ungarische Kriegsführung eine 
Kraft von knapp 11 000 Mann gegen ein Heer von 40 000 Mann für lange Zeit auf sich gestellt ge
lassen hatte, sowohl in der ungarischen, als auch in der allgemeinen Kriegsgeschichte selten ist. Noch 
seltener ist jedoch die Tatsache, dass eine solche Operation mit einem vollen Erfolg zu Ende geht. 
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Балаж Лазар 

БОИ ПОД ПЕШТОМ В ПЕРИОД 10-21 АПРЕЛЯ 1849 ГОДА 

Резюме 

После битвы при Ишасеге, завершившей первый этап весенней кампании, венгерское 
военное и политическое руководство 7 апреля 1849 года в Гёдёллё приняло решение об 
осуществлении несколько рискованного, но обещающего большие результаты военного 
плана. Первичной целью этого плана было освобождение осажденного города Комаром, что 
сделало бы возможным также и возвращение без военных действий Пешта-Буды. Главное 
венгерское войско под руководством Артура Гёргеи обошло левое крыло кайзеровских 
войск и 10 апреля 1849 года у города Вац, 19-го апреля у селения Надьшалло и затем 26-го 
апреля у села Ач одержало победу над более малочисленными силами австрийцев, пытав
шимися задержать венгров, и в конце концов освободило Комаромскую крепость. 23 апреля 
кайзеровская главная армия освободила (сдала) Пешт и отступила отчасти в Южную 
провинцию, а отчасти в сторону Братиславы. Таким образом принятый в Гёдёллё военный 
план оказался успешным, большая часть страны и столица были освобождены. Наряду с 
вышеупомянутыми и детально проанализированными в историографических работах побе
дами, необходимо сказать, что на II корпус генерала Лайоша Аулих и на 12 отдельную 
дивизию Лайоша Ашбота была возложена не такая зрелищная и эффектная задача как 
принятый в Гёдёллё военный план, но гораздо более важная и трудная. В течение 12 дней 
необходимо было приковать к себе внимание обладавшей четырехкратным превосходством 
главной кайзеровской армии, дав тем самым возможность Гёргеи освободить Комаром. Эту 
задачу оба венгерских командира великолепно выполнили силами своих в основном 
новобранцев. Проведя серию обходных операций, демонстрацию сил и ловко распределяя 
свои силы, они ввели в заблуждение кайзеровское военное руководство, которое сущест
венно переоценило величину противостоявших им сил венгров. 10-го, 11-го, 16-го и 21-го 
апреля на равнине, раскинувшейся перед Пештом, вдоль ручья Ракош-патак полководцы 
Аулих и Ашбот вели более мелкие сражения с кайзеровскими силами, в ходе которых они 
избежали поражения и своими дерзкими вылазками приводили в беспокойство растеряв
шееся кайзеровское военное руководство. Заслугу венгерских генералов не умаляет кризис 
в руководстве, наблюдавшийся в войсках противника, а также тот факт, что после снятия с 
должности адмирала, князя Виндиш-Гретц, пештская главная армия практически осталась 
без командира. 

Из боев, имевших место в ходе весенней кампании, события под Пештом останутся в 
тени грандиозных успехов, одержанных на другом фронте, несмотря на то, что как в вен
герской, так и во всеобщей военной истории были весьма редкими те отчаянные дерзкие 
сражения, которые вело венгерское руководство, оставленное на долгое время на произвол 
судьбы с войском в 11 000 человек перед натиском 40 000-ного войска противника, и еще 
реже бывает то, чтобы такие операции завершались полным успехом. 
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CS IK AN Y TAMÁS 

ÜTKÖZET AZ ÁCSI-ERDŐBEN 1849. JÚLIUS 2-ÁN 

Komárom hatalmas erődrendszere az 1848-49. évi szabadságharc alatt rendkívüli sze
repetjátszott. E hely olyan hadászati alappontnak bizonyult, mely időről időre idevonzotta 
a szemben álló hadseregeket, és ennek következtében a Duna jobb partja mentén elterülő, 
kissé hullámos síkon több nagy csata is lezajlott. Közülük a legfordulatosabb az 1849. júli
us 2-i, mely bár nem volt előre, tudatosan megtervezve, de a felek annyira „belemeleged
tek" a harcba, mintha itt akarták volna eldönteni a szabadságharc ügyét. A csata nagy te
rületen - majd négyszer akkorán, mint a waterloo-i - zajlott, ahol a szemben álló hadtestek 
jórészt önállóan harcoltak. Ennek köszönhetően, szinte egy időben, több ütközetre is sor 
került. Beszélhetünk ezért az ószőnyi, a pusztaherkályi és az Ácsi-erdőben vívott ütközet
ről. Ez utóbbi több sajátosságot is mutat, ezért vizsgálata, elemzése feltétlenül érdemes. Az 
ütközet elsősorban erdőben folyt, de az események menetében erődharcra is sor került, rá
adásul még a Concó-patak is, mint víziakadály „beleszólt" a küzdelembe. A csapatok al
kalmaztak nyitott és zárt harcrendet, támadtak és védekeztek, visszavonultak, menekültek 
és üldöztek, vagyis szinte mindenféle harctevékenység előfordult. 

Az ütközet harcászati kategória, így az Ácsi-erdőben lezajlott események tárgyalása 
előtt talán érdemes a harcászat, különösen az erdős területen folytatott harcászat fonto-
sabb előírásait felelevenítenünk. 

Harcászat a szabadságharcban 

A harcászat alatt a múlt században a haderő egyes részeinek a harc céljának elérése ér
dekében történő vezetését és tevékenységét értették. E fogalom a hadtest vagy annál kisebb 
kötelék tevékenységére vonatkozott. A harcászatot mindig helyi értelemben használták, te
hát közvetlenül a harctéri eseményekre vonatkoztatva. Harcászati fogalom volt például az 
áttörés. Mint jeleztük jellemzően harcászati tevékenység volt az ütközet, melynek kimene
tele helyi hatású volt, a hadjárat céljának elérésében nem bírt döntő jelentőséggel. 

A harcászati siker alapvető előfeltétele a három fegyvernem - a gyalogság, a lovasság 
és a tüzérség - együttműködése volt.1 Ennek biztosítását már a háborús hadrendek kiala
kításánál figyelembe vették, vagyis olyan magasabbkötelékeket hoztak létre, melyekben 
több fegyvernem is szerepelt. A legkisebb ilyen, két fegyvernemből álló kötelék a dandár 
volt, mely lehetett gyalog vagy lovas. Az előbbi esetben három-öt gyalogzászlóaljat és 
egy gyalogüteget vontak egy parancsnokság alá. A lovasdandár kettő-három 
lovasosztályból és egy lovasütegből állt. Ezek az adatok természetesen a mindenkori kö
rülményeknek megfelelően változtak. Szervezhettek a dandárokhoz vadászokat, utászo
kat, de lehetett a dandár akár mind a három fegyvernemből álló is. A dandár harca az 
alárendelt kötelékek harcából állt, így érdemes az egyes fegyvernemek harcával, illetve 
az erdei harc sajátosságaival megismerkednünk. 

1 A kor harcászati alapfogalmainak definícióit adja bevezetőjében Pávai Vájna Viktor: Hadtörténelem 
1792-1914. Budapest, 1927. 10. o. 
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A gyalogság harcászata 

A császári-királyi (es. kir.) gyalogsághoz puskás, gránátos- és vadászalakulatok tar
toztak. Meghatározó szerepe a puskásoknak volt. A gyalogság harcászata a napóleoni 
háborúk lezárulta után 1848-ig lényegében nem változott. A nagy francia forradalmat 
követő háborúkban kialakult oszlopharcászat fő elve az aktivitás, a gyors mozdulatok le
hetőségének megteremtése és végrehajtása, tömeges támadásokkal a győzelem mielőbbi 
kivívása volt. Ugyanakkor ennek alkalmazásával igyekeztek megoldani azt, hogy egy
szerre a lehető legtöbb katona harcolhasson, valamint a tűzfegyverek hatásának és a kö
zelharcnak a kombinációját. A támadó szellem fenntartása mellett e harcászat nagyfokú 
biztonságra is törekedett, elsősorban a meglepetésszerű támadásokkal szemben. Hogy 
mindez megvalósuljon először is megfelelő kötelékekre volt szükség. így lett a gyalog
ság alapvető harcászati egysége a rendszerint hat századból álló zászlóalj.2 

A század általános felállítása az úgynevezett vonal, mely három sor mélységű volt. 
Az első sorban nagyság szerint a legrátermettebb, legnagyobb, legjobbnak ítélt katonák 
álltak, a másodikban éppen ellenkezőleg a legkevésbé használhatónak vélt katonák sora
koztak. A harmadik sort a többi gyalogos katona alkotta. Ezzel biztosították, hogy a 
harctól legjobban tartók ne eredhessenek idő előtt futásnak. 

Két század egy osztályt alkotott, melyet a rangidős, vagyis a beosztását régebben el
látó százados vezetett. Alapelv volt, hogy a zászlóaljnak mindig középre kellett zárkóz
nia, hézagmentes arcvonalat létrehozva akkor is, ha kikülönítéseket végeztek, vagy ha a 
zászlóaljnak veszteségei voltak. 

A fejlődött vonalban álló zászlóalj háromféle módon vívhatott tűzharcot; zászlóalj-
tűzzel, soronkénti tűzzel vagy egyes lövésekkel. 

Zászlóaljtűz, azaz össztűz esetén az első és a második sor katonái egyszerre lőttek, az 
utóbbiak jobbra előre, közvetlenül az első sor mögé lépve. Ezt tartották a leghatásosabb
nak, mellyel az ellenségnek a legnagyobb veszteséget lehetett okozni. A soronkénti tü
zelés esetén az első és a második sor felváltva lőtt, ezt átmenetnek tekintették a zászló
aljtűz és az egyes lövések között. Az egyes lövéseknél az első két sor puskásai szabadon 
adtak le, lehetőleg célzott lövéseket. Ebben az esetben nagy hátrány volt, hogy a parancs
nokok már alig szólhattak bele a tűzharc menetébe, illetve az egyes lövések után nehezen 
lehetett visszatérni a hatásosabbnak vélt tüzelési módokra. A harmadik sor csak ritkán 
avatkozott a tűzharcba, az itt álló katonák „karba" tett fegyverrel, tartalékként szerepeltek. 

A tüzelést a zászlóalj akkor kezdhette meg, ha 200 lépésre ért az ellenséghez, illetve 
ha ilyen távolságra közelítette meg vonalát az ellenség. Az utolsó sor- vagy össztűz hoz
závetőleg ötven lépés távolság elérésekor dördült el. Ezt követte a szuronyroham, mely-

2 A gyalogság harcászatáról lásd elsősorban az alapvető szabályzatot: az Exercir-Reglement für die k.k. 
Linien-Infanterie. 1844. Wien, 1844, illetve ennek magyar fordítását: Gyakorlati szabályzat és függeléke a 
csász. királyi vonalgyalogság számára 1844. (Ford. Péterffy Gyula.) Buda, 1848. Az egyes katona harcközbeni 
tevékenységére vonatkozó előírás: A' császári királyi sorgyalogság' oktatási szabályzata. (Ford. Gál Sándor.) 
Pest, 1848 és Gál Sándor: A' nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. Pest, 1848. A 
gyalogság korabeli harcászatát, fegyverzetét ismerteti Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért. A 48. honvédzászló
alj története. Budapest, 2002., a harcászatról röviden lásd A magyar gyalogság. (Szerk. vitéz Doromby László 
és Reé László.) Budapest, é. n., valamint Hermann Róbert: 1848-1849 A szabadságharc története. Budapest, 
2002. és Csikány Tamás: Magyarország hadügye 1848-1849. Budapest, 1998. 
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nek el kellett döntenie a harc sorsát. Ezt, a már meglehetősen individuális harcot első
sorban a harci szellem foka döntötte el, és persze szükség volt némi kiképzettségre is. 

A fejlődött vonalat, mint a zászlóalj harcrendjét azonban elsősorban védelem során 
alkalmazták, amikor a kötelék állva maradt és tűzerejét maximálisan ki tudta használni. 
A támadáshoz szükséges terület, mely a zászlóalj szélességének megfelelt, vagyis 270 
lépés széles, akadálymentes tér, ritkán adódott. Ezért a zászlóalj harchoz más alakzatot is 
felvehetett. 

Amikor a fejlődött századok, vagy azok részei egymás mögött álltak fel, akkor osz
lopról beszéltek, mely több vonalból állt. A vonalak közötti távolság lehetett akkora, 
mint a vonalak szélessége, vagy annak a fele. Ha a vonalak csupán három lépésre követ
kezetek egymástól, akkor azt zárkózott oszlopnak nevezték. 

Amennyiben a vonalak távolsága csupán annyi volt, mint az egyes vonalakon belüli 
soroké, vagyis egy lépés, akkor tömegről (Masse) beszéltek. 

A fenti két harcrend alkalmazása további előnyökkel is járt, ugyanis könnyebben le
hetett létrehozni és fenntartani, mint a vonalat, gyorsabb mozgást engedett, és jobban ki 
lehetett használni a terep adta lehetőségeket. A tömeg fenntartását viszont nem tartották 
célszerűnek túlságosan hosszú ideig, különösen porban és nagy melegben, illetve a ka
nyarodások és oldalmenetek esetében, hisz irányítása nehezebb volt. 

Divatos harcrendje volt a zászlóaljnak a négyszög (Quarré), melyet kizárólag lovas
ság elleni védelemre alkalmaztak akkor, amikor mind a hat század rendelkezésre állt. 
Kevesebb századból tömeget alkottak. A négyszöget a zászlóalj úgy alakította, hogy an
nak közepe üres maradjon, a parancsnokok, a zászlótartók, a dobosok és az ácsok számá
ra.3 A négyszög oldalai négy különböző irányba néztek, tehát ezen alakzat minden irá
nyú támadás kivédésére alkalmas volt. 

A zászlóalj fenti, zárt harcrendi elemei mellett alkalmaztak nyitott harcrendű csapa
tokat is, melynek nagysága függött a tereptől, a feladattól és az ellenségtől. Lehetett sza
kasz erejű, de lehetett akár egész zászlóalj is. Ez a nyitott alakzat a csatárharcra kijelölt 
katonákból álló úgynevezett csatárlánc és az ezt követő támogató és tartalékerő volt. En
nek alkalmazására a következő esetekben került sor: 

a fedett területek átvizsgálásakor, az ott lévő ellenséges csatárok felderítésére és el
űzésére; 

a zárt harcrendben álló csapatok fedezésére a meglepetésszerű támadással szemben és 
az ellenség csatárainak tüzétől; 

a harc bevezetésére, melynek ideje alatt a fősereg felvonulása és szétbontakozása 
megtörténhetett; 

a támadás előkészítésekor és annak tűzzel történő hathatós támogatására az ellenség 
zárt oszlopai, ütegei és földsáncai ellen; 

egyes tereptárgyak vagy terepelemek támadásakor és védelmekor, mint erdőben, sző
lősben, árkoknál, sövényeknél, falaknál, egyes magaslatok esetén, falvaknál, hidaknál stb.; 

olyan terepviszonyok esetében, amikor a zárt harcrendek alkalmazása lehetetlen, 
vagy nem célszerű; 

3 A századok szervezetében műszaki munkák végzésére kettő-kettő ács szerepelt. 
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az állásából kiszorított ellenség üldözésének bevezetésekor; 
a visszavonulás fedezésekor. 
A nyitott harcrendben alkalmazott erők nagyságánál alapszabályként kezelték azt, 

hogy csak a feltétlenül szükséges számban alkalmazhatók csatárok, hisz a harc eldönté
sét nem tőlük várták. A csatárok megerősítésével ugyanis a főerő gyengült. 

A csatárharcra kijelölt csapatok negyed része csatárláncot alkotott, negyed része ké
pezte a támogató részleget és fele a tartalékot. 

A csatárlánc láncszemekből állt, melyet három katona alkotott. Közülük az vette át a 
parancsnokságot, aki egyébként, vonalban az első sorban állt, a másik kettő a mögötte 
lévő bajtársa volt. Ő állt középen, tőle jobbra és balra három lépésre állt fel a két társa. A 
láncszemek közötti távolság, előírás szerint, tizenkét lépés volt. Ezen általános szabályt 
olyan módon kellett betartani, hogy közben a csatárok minden lehető módon kihasznál
hatták a terep rejtőképességét. Az ellenséget megközelítve a csatárok célzott lövéseket 
adtak le úgy, hogy egy fegyvernek a láncszemből mindig töltve kellett maradnia. Eköz
ben a csatárlánc oly módon haladt előre, hogy az egyes szemek emberei felváltva, egy
mást fedezve, a természetes fedezékeket kihasználva nyertek tért. 

A támogató részleg 150-200 lépésre követte a csatárláncot, zárt rendben, állandó készenlét
ben alkalmazásra. A tartalék, a támogatók mögött, további 100 lépésre követte az elöl lévőket. 

A nyitott harcrendü kötelékek alkalmazása nagy körültekintést igényelt. A főerőtől 
nem távolodhattak el akkor sem, ha az ellenség már menekülni kezdett, hisz e harcrendi 
elemet rendkívül sebezhetőnek tartották. Visszavonuláskor a szárnyak felé kellett igye
kezniük, hogy ne zavarják a zárt kötelékek tüzét, illetve ez esetben fenyegethették az el
lenség oldalát is. Különös veszélyt jelentett a csatárokra a teljesen nyitott terep, főleg ha 
az ellenség még lovassággal is rendelkezett. Ilyenkor teljesen el is vethették az alkalma
zását. Ha mégis lovassági támadás érte a csatárláncot, akkor a szemek igyekeztek egye
sülni és kört alkotni saját maguk megvédésére. 

A lovasság harcászata 

A lovas fegyvernem nehéz- és könnyűlovasságból állt. Az előbbihez a vértesek és a 
dragonyosok, az utóbbihoz a huszárok, a dzsidások és a svalizsérek tartoztak. A feladatuk 
szintén e felosztás szerint különült el. A nehézlovasságnak kellett az ütközetek, csaták so
rán a döntő rohamot végrehajtani, míg a könnyűlovasok üldöztek, felderítettek, biztosítot
tak és egyéb hasonló feladatot oldottak meg. Az egyes csapatnemek fegyverzetben, felsze
relésben és ruházatban különböztek egymástól, illetve a kiegészítést végző ország szerint is. 

A lovasság alapvető harcászati egysége a század volt, melyet azonban rendszerint kette
sével, vagyis osztályonként szerveztek valamely magasabbkötelék alárendeltségébe. 

A lovasság legfontosabb feladata rohamok végrehajtása volt az ellenség harcrendjé
nek áttörésére. Ehhez alkalmazkodott a felállása is, mely fejlődött vonal, illetve oszlop 
lehetett.4 

4 A lovasság harcászata az Exerciert-Reglement für die kaiserlich-königliche Kavallerie. Wien, 1875. című 
szabályzata alapján, ugyanerről lásd Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege. I. A lovasság. Budapest, 1993. 
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A fejlődött vonalban a század négy szakasza, jobbról balra, zártan, kétsoros vonalba 
sorakozott fel. Az egymás mellett lovaikon ülő lovasok kengyelvasa összeért, a sorok 
között pedig két lépés távolság volt. A századparancsnok az arcvonal előtt állt vagy lo
vagolt, a század szélessége felének megfelelő távolságra. Mellette, kissé hátrébb balra 
volt a trombitás helye. A század másik tisztje a vonal mögött állt két lépésre, míg a sza
kaszparancsnokok ugyanilyen távolságra az első sor előtt. 

Mivel nem volt mindig elég idő és elég terület e szép alakzat felvételéhez, ezért a 
század oszlopot is alakíthatott, melyben a szakaszok - melyek ekkor is kétsoros vonalba 
fejlődtek - egymás mögött álltak fel, a szakasz szélességének megfelelő távolságra. A 
szakaszok előtt lovagolt a szakaszparancsnok, az első szakasz előtt, annak parancsnoká
tól tizenöt lépésnyire pedig a századparancsnok. 

Ebben a két formációban hajthatta végre rohamát a lovasszázad, de elsősorban fejlő
dött vonalban. Ez biztosította, hogy egy időben a lehető legtöbb lovas harcoljon. A ro
hamnak meglepetésszerűnek, erőteljesnek és gyorsnak kellett lennie. Rendkívül fontos
nak tartották, hogy a század zárt rendje végig megmaradjon. Az arcvonal minden egyes 
tagjának egyszerre kellett az ellenséget elérnie és betörnie annak sorai közé. Ezzel akar
ták szétzilálni annak harcrendjét, „rendetlenségbe" hozni, ami már előrevetíti a sikert. 

A roham elrendelése után a század ügetve indult, figyelve a zárkózásra és a vonal 
fenntartására, majd 800-1000 lépésre érve az ellenséghez újabb vezényszóra, a lovasok 
előhúzták a szablyáikat. Amikor 60-80 lépésre megközelítették az ellenség arcvonalát -
vezényszóra vagy a nélkül - szablyájukat előrenyújtva vágtába kezdtek, és „Hurrah" ki
áltással megpróbáltak az ellenség sorai közé jutni. Ezután következett a közelharc, szú
rások és vágások, miközben figyelniük kellett az esetleg sorakozást elrendelő vezény-
vagy kürtszóra. A parancsnokok nem szerették a túl hosszú közelharcot, ez ugyanis irá-
nyíthatatlan volt. Inkább újra sorakoztattak és megismételték a rohamot. A századnál 
tartalékot nem szerveztek. 

A roham utolsó fázisában törekedtek arra is, hogy a két szélső szakasszal vagy csak 
az egyikkel az ellenség oldalába kerüljenek, ezzel is növelve az ellenség gondjait. 

Rohamot végrehajthattak zárt rend kialakítása nélkül is, de ez ritkábban fordult elő. 
A lovasságnak emellett számtalan feladata lehetett, felderítés, vállalkozások végre

hajtása, a tüzérség fedezése és más előre nem látható tevékenység. 

A tüzérség harcászata 

A tábori tüzérség harcászati egysége az üteg volt, mely a es. kir hadseregben négy 
ágyúból és kettő tarackból állt.5 Kéttípusú üteget szerveztek a gyalog-, illetve a 
lovasüteget. Az előbbiek a lovasságot támogatták azáltal, hogy a kezelők a lövegtalpon, 
szekereken vagy lovon ültek, az utóbbi a gyalogságot. Az üteg a harctérre érve a harc
rendnek megfelelően, jó kilövést biztosító helyen bontakozott szét úgy, hogy a lövegek 
egymástól tizenöt-húsz lépésre, a terep rejtőképességének kihasználásával álltak fel. 

5 A tüzérségről és feladatairól általában Joseph Smola: Handbuch für k. k. österreichische Artillerie-
Offizier. Wien, 1839.; Mack József: Kézikönyv a tüzérség számára. Pest, 1848., illetve Csikány Tamás: Hon
védtüzérség az 1848^1-9-es szabadságharcban. Budapest, 2000. 
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Az ütegek tüzelőállásainak kijelölésénél hangsúlyozottan vették figyelembe a többi 
üteggel való együttműködés lehetőségének biztosítását is. Minden esetben törekedtek ke
reszttűz lövésére, valamint arra, hogy több üteg is lőhessen egy adott, fontosnak ítélt 
pontra, terepszakaszra. 

Az üteg a meghatározott tüzelőállásban csak addig maradt, amíg a helyzet ezt megkí
vánta. A lövegeket a tűzfeladatok végrehajtásának megkezdéséig rejtették, vagy a terep 
adottságainak kihasználásával, vagy csapatoknak az üteg elé állításával. A lövegek biz
tonságát szolgálta az állandó fedezet, amely az üteget a közeitámadásokkai szemben 
megvédte. 

Támadáskor az ütegeknek, a tüzelés folyamatosságának fenntartása mellett, többszöri 
állásváltás után, rendszerint 500 lépésig meg kellett közelíteni az ellenséget. A tüzelést 
golyóval kezdték, majd az utolsó állásból kartáccsal fejezték be. Ekkor indult a gyalog
oszlopok rohama. 

A védelemben a tüzérség legfontosabb feladata az ellenség támadóoszlopainak pusz
títása, lehetőség szerint visszafordulásra kényszerítése volt. A védelem általában előre 
elhatározott volt, így az előkészítésre több idő állt rendelkezésre. Ez a tüzérség számára 
a lőtávolságok pontosabb meghatározását, a pontosabb tüzelést tette lehetővé. 

Az ütegek az ellenség tüzérségével csak ritkán vették fel a harcot, elsősorban akkor, 
ha kedvező lehetőség nyílt oldalazótüz lövésére, illetve ha azok a védő csapatoknak nagy 
veszteséget okoztak. Amennyiben a védelmi tevékenység nem járt sikerrel, a visszavo
nulást a tüzérség fedezte. 

Erdők védelme és támadása 

Az erdős területen folytatott harctevékenység különleges rendszabályok bevezetését 
igényelte, és elsősorban a nyitott harcrendű, individuális harcot helyezte előtérbe. Külö
nösen a védelmi harcot segítette a csapatok rejtett elhelyezésében, természetes fedezé
kek, akadályok révén. A támadók veszteségei lényegesen megnőhettek már az erdő 
megközelítésének időszakában, míg a védő csapatok szinte láthatatlanok maradhattak.6 

Az erdő védelmére bevont erők nagyságát természetszerűleg annak kiterjedése hatá
rozta meg. A védelem megszervezésénél figyelembe kellett venni a be- és átvezető utak 
helyét, fontosságát, különösen ezek esetleges kereszteződéseit, a nagyobb erdőtisztáso
kat, fontosabb terepakadályokat, bevágásokat, horhosokat és mindenképpen az átfolyó 
patakokat, vizenyős területeket. Ki kellett jelölni a védelem fő irányait és helyeit, illetve 
a hátrálási lehetőségeket az erdő kiürítésére. 

A csapatok elosztásánál hasonló elveket követtek, mint a csatárharcnál. A meglévő 
erőnek harmada az erdő ellenség felőli szélét szállta meg, újabb harmada pedig hátrébb 
helyezkedett el tisztásokon, olyan helyeken, ahonnan a veszélyeztetett helyekre gyorsan 
adhatott támogatást, vagy tartalékot képezhetett. E mögött, a visszavonulási út mentén, 
akár az erdő túlsó végénél, állt vagy táborozott a főtartalék. Ennek fő feladata volt az er
dőbe betört ellenség ellen támadást indítani, kiszorítását megkísérelni. 

6 Az erdős területen folytatott harcról lásd a Tábori utasítás gyalogság, lovasság, tüzérség. Pest, 1849. 
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A csatárok elhelyezésénél elsősorban a legveszélyeztetettebb pontok megszállására 
figyeltek, így az erdőkiszögelésekre, a bevezető utak torkolatára, harasztos területekre. 

Az erdőben vívott harcban megnőtt a tisztek feladata is, hisz a kisebb csoportokban 
védő csapatok szinte teljes önállóságra voltak utalva. A tiszteknek lehetőleg mindig a 
legveszélyeztetettebb területen kellett helytállniuk, ha szükség volt rá, egyik helyről a 
másikra sietniük. A legmagasabb szintű parancsnok a tartaléknál maradt, és neki kellett 
felvállalnia azt a döntést, hogy e köteléket mikor és hol alkalmazza. Sokszor a harc sorsa 
függött a jó helyzetfelismerésén és a helyes döntésén. 

Védelem esetén is alapelvként fektették le, hogy „mi sem károsabb a szenvedőleges 
védelemnél". Vagyis aktivitást követeltek meg a védőktől. Ha kiderült, hogy merre tá
mad az ellenség, a máshol lévőknek nyomban oldalról vagy hátból kellett foglalkoztat
nia, esetleg az ott védők segítségére sietni. 

Az erdő védőképességét - ha a védőknek volt erre ideje - tovább lehetett fokozni, 
például „rigyázás" által, ami azt jelentette, hogy a fákat három láb magasan kivágták, 
úgy, hogy a lombkoronák összeborulásai szinte áthatolhatatlanná tették a járhatónak vélt 
irányokat. Ez a magasság azért volt kedvező, mert az ellenségnek nem nyújtott teljes fe
dezéket, ugyanakkor menet- vagy harcrendjének megbontására késztette. Az így előké
szített terület 30-50 lépés széles lehetett. Ezen túlmenően árkokat és sáncokat is készí
tettek lövegek, illetve védők számára. Ilyeneket főleg utak mentén, esetleg az úton is 
építhettek. Ha az erdőben volt vadászház, fogadó, malom vagy más épület, azt is meg
erődíthették, önálló védelemre alkalmassá tehették. 

Az erdő védelmének az első időszaka az erdő szélének megtartásáért indult. Az erdő 
szélét csatárok védték, akik a lőtávolságon belülre ért ellenséges csapatokat célzott lövé
sekkel igyekeztek pusztítani, lehetőleg egymást kereszttűzzel is fedezve. Ebben az idő
szakban lövegek használata is előtérbe kerülhetett, amelyek előkészített állásaikból haté
kony tüzet vezethettek. A csatárok lehetőség esetén szuronyaikkal is megpróbálhatták az 
ellenséget visszavetni. Akkor azonban, ha a támadót a csatárok nem tudták megállítani, a 
szárnyakról indítva meg kellett kezdeni a visszavonulást lassan, egymást fedezve, lehe
tőleg újabb és újabb védelmi vonalat kialakítva. A támogató részleg vagy ellentámadást 
indított, vagy fedezte a visszavonulást. A lövegeket ekkor a főbb útvonalakon vonták 
vissza, egyúttal megoldva azoknak tűzzel történő pásztázását is. 

A védelem második időszaka, az erdőben folytatott harc ekkor vette kezdetét. Ez a 
támogatókkal megerősített csatárlánc egymást követő szuronytámadásaiból, lehetőség 
szerinti megkerülő mozdulataiból, fontos megerődített helyek megtartásáért vagy vissza
foglalásáért indított harcokból állt. Ha az ellenség megállítására tett kísérletek nem sike
rültek, és a támadók zöme már behatolt az erdőbe, ekkor indult ellentámadásra a főtar-
talék. A heves lendületes rohamot, mely a szélesebb utakon haladt előre, a rendelkezésre 
álló lövegek kartácstüze is támogatta, sőt ha volt lovasság, az is csatlakozott hozzá. A 
támadást a csatárok és azok támogatói kísérték, ezúttal tartalékként szerepelve. Az el
lentámadással kedvező esetben sikerült visszaállítani az eredeti helyzetet, melyet a meg
futamított ellenség üldözése követett. 

Ha a többször megújított támadás nem járt sikerrel, és a parancsnoknak volt engedélye 
az erdő kiürítésére, akkor megkezdődött a visszavonulás. Az előre meghatározott útvona
lakon haladva, a csapatok váltva egymást, időről-időre állást foglalva és tűzzel fedezve az 
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éppen vonulókat, igyekeztek elszakadni a támadóktól. Ebben az időszakban a tüzérség és a 
lovasság játszotta főszerepet. Nekik kellett megakadályozni az ellenséges üldözést. 

Az erdő megtámadása és elfoglalása, mint ahogy az előzőekből is kitűnhetett, rendkí
vül nehéz, időt és embert emésztő feladat volt. A parancsnok részéről nagy körültekintést 
igényelt, és, ha lehetséges volt, inkább kikerülték ezen nem sok jóval kecsegtető terüle
teket, minthogy áthaladjanak rajtuk. „Minthogy az erdő támadása legtöbbnyire tetemes 
veszteséggel van összekötve: tehát csak akkor szabad hozzá fognunk, ha birtoka feltétle
nül szükséges és más egyéb módon el nem érhető."7 

Amennyiben tehát más módon nem lehetett az erdő birtokába jutni megkezdődött az 
előkészítő munka. Mindenképpen szükség volt egy alapos és pontos térképre, egy jó táv
csőre és olyan emberekre, környékbeli lakosokra, akik az erdőt jól ismerték, és akár 
kényszerből, akár önként vezetői feladatot is elvállaltak. Az erdő nagysága, alakja, fek
vése és az átvezető utak számától függően a parancsnok először meghatározta, hogy 
elégséges nagyságú erővel rendelkezik-e a feladathoz. Ha nem, akkor megerősítést kért, 
ha igen, meghatározta a támadás irányát és a csapatainak csoportosítását. Szemből táma
dott, ha kifelé domborodott az erdő széle, vagyis a legközelebbi pontját gyorsan, kisebb 
tűzhatás alatt el lehetett érni, ha egy magaslatról át lehetett tekinteni, ha sok mélyút ve
zetett benne, vagy ha a védekezők valami hibát követtek el. Az erdőt megkerülve oldal
ról kellett támadni, ha e feltételek egyike sem volt meg. Ilyenkor a csapatokat lépcsőzve 
indították az erdő széle felé, és ott igyekeztek behatolni a védők mögé. 

Az arcból történő támadáskor a parancsnok legfontosabb feladata azon pontok kije
lölése volt, ahol valóban támadást kívánt intézni, illetve ahol csak látszattámadásokat 
tervezett. Legfontosabb szempont a csapatok lehetőség szerinti fedett elhelyezése és me-
neteltetése volt. 

A csapatok harmada az általános és megtévesztő támadást végrehajtó erő volt, har
mada a fő támadóoszlop és újabb harmada pedig a visszavonulás útját fedező tartalék. 
Az erdő elfoglalására indított támadás végrehajtása úgy történt, hogy a csatárláncba 
bontakozott első harmad a csatárharc szabályinak megfelelően megközelítette az erdő 
szegélyét, és a védelmet igyekezett mindenhol lekötni. Eközben a szintén első harmad
ból képzett támogatók azon helyre vagy helyekre összpontosultak, ahonnan a parancsnok 
valóságos és megtévesztő támadásokat akart indítani. Az oszlopok a helyi vezetők segít
ségével találták meg a megfelelő pontokat. A védők által létesített akadályokat ácsok, 
illetve önkéntesek távolították el. A támadást lehetőség szerint lövegekkel is előkészí
tették, az erdőszegélyre és a betörési pontokra lőtt tűzzel. Ezután az oszlopok megkezd
ték a támadást, melyet a fő támadó oszlop 2-300 lépésre követett. Ha az erdőbe behatolt 
erőket a védők kiszorították, akkor az újabb támadást már a főirányban a fő támadóosz
lop a csatárokkal együtt, összpontosítva indította, az időközben előrehozott lövegek tá
mogatásával. Mindezt addig folytatták, míg az erdőből a védők kiszorultak, vagy a visz-
szavonulást el nem rendelték. 

Általános szabály szerint egy ezer főből álló zászlóalj 600 lépésnyi erdőt védelmezhet 
vagy támadhat eredményesen. Támadásnál: 

egy 334 főből álló osztály tartalékot képez; 

7 Gyakorlati szabályzat... 290. o. 
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egy 333 fős osztály a főtámadó oszlop, mely 600-800 lépésre az erdő leggyengébb 
pontjához közeledik; 

a nyitott harcrendű harmadik osztályból 111 fő alkotja a csatárláncot és 120 fő pedig, 
négy 30 fős csoportban, 150 lépésnyire támogatóként követi, további 102 fő pedig két 
tartalék oszlopot képez 200 lépésnyi távolságra.8 

A komáromi csata előzményei 

Magyarország katonai helyzete 1849 júniusának végére tulajdonképpen reménytelen
né vált. Az országot több irányból két európai nagyhatalom hadereje támadta, több mint 
két és félszeres túlerővel és jelentős tartalékokkal. Némi sikert, időhúzást legfeljebb csak 
a különböző hadszíntereken harcoló csapatok egyesítése hozhatott volna, de ez - első
sorban az önálló parancsnokok engedetlensége miatt - nem következett be. A magyar 
honvédsereg fővezére, Görgei Artúr tábornok június közepén ugyan, jelentős erősítések 
nélkül, egy támadó hadművelet megindításával ismét megpróbálta a májusban elveszített 
hadászati kezdeményezést magához ragadni, de az úgynevezett Vág-menti csatákban e 
kísérlete sikertelennek bizonyult. Ezt követőn a fővezér újabb haditerve szerint a magyar 
főseregnek Komáromnál kellett összpontosulnia, majd e kedvező hadászati helyről kiin
dulva egy újabb kísérletet tenni - az oroszok komolyabb beavatkozása előtt - a es. kir. 
hadsereg döntő legyőzésére. E tervet Pesten a Kossuth Lajos kormányzó-elnök vezette 
haditanács június 26-án el is fogadta, azonban a végrehajtásra már nem maradt idő. 

A magyarországi cs. kir. hadsereg fővezére Julius von Haynau táborszernagy meg
előzte ellenfelét, és a Duna jobb partjára történő átcsoportosítás után, június 28-án meg
támadta Győrt. A magyar hadvezetés későn intézkedett a fenyegető veszély elhárítására, és 
az ellenség erejéhez képest csupán csekély megerősítést kapott magyar VII. hadtest, tisz
tességes kitartása ellenére, vereséget szenvedett. E nem várt fordulat hatására június 29-én, 
Görgei távollétében Kossuth újabb haditanácsot hívott össze, mely egy merőben új hadi
tervet fogadott el. A már végrehajtás alatt lévő komáromi összpontosítás és innen kiinduló 
újabb támadás tervét elvetve, Szegedre kellett sietnie a honvédsereg különböző részeinek. 
Az új haditervet június 30-án közölték Görgeivel, aki ezt, jelentős ellenérzéssel tudomásul 
vette, és az összpontosítás befejezése után, július 3-ra kitűzte a hadsereg elindulását. 

Haynau azonban ismét megelőzte a magyarokat. A fővezér egy gyors lefolyású hadjá
ratot tervezett, erejének összpontosításával - a II. hadtest kivételével, mely zömével a 
Csallóközben maradt - a Duna jobb partján, egyenesen a magyar fővárosok felé kívánt 
indulni. A várható győzelemnek fő részesévé kívánta tenni hadseregét, a lehető legtöbb 
babért learatva az oroszok előtt. Főhadiszállásán tisztában voltak vele, hogy a magyar se
reg a komáromi erődökben, valamint a Duna jobb parti sáncai mögött áll, és feltételez
ték, hogy létszáma az idő múlásával egyre nő. Ennek megakadályozására a lehető leg
gyorsabban el kívánták szigetelni a magyar fősereget, elsősorban Buda felől.9 Július 1-
jén az osztrák sereg már annyira megközelítette Komáromot, hogy Haynau három had-

8 Tábori utasítás ... 165-166. o. 
9 Ramming, Wilhelm: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850. 

109. o. 
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testének és a megerősítő orosz Panyutyin-hadosztálynak kiadhatta parancsát a terv vég
rehajtására:10 „Az 1. hadtest június 30-án Ácson ellenségnek ütközött, őt a Concó-
patakon át, a Herkály-erdőből kiűzte, a Monostori-hegy és Újszőny felé nyomta vissza. 
Azért, hogy őt egészen Komárom felé visszanyomjuk és a budai úttól elvágjuk a követ
kező diszpozíciót rendelem el. 

A tartalék hadtest július 2-án 5 órakor reggel az állásából elindul és Kisigmándon és 
Pusztacsémen keresztül, az Újszőny felé vezető úton, Pusztaherkály magasságáig vonul 
előre. Itt felveszi az összeköttetést az I. hadtesttel. 

Az I. hadtest ugyanis július 2-án reggel bevárja az időpontot, mikor a tartalék hadtest 
Pusztaherkály magasságába ér, és azután megkezdi a támadást a Harkály-erdő felé, meg
szállja Pusztaherkályt, és a Csémen keresztül előrevonuló tartalék hadtesttel harcászati 
összeköttetést hoz létre. 

Az ellenség megfutamítása után, kihasználva gyengeségét, üldözni kell, azonban nem 
szándékozom az ellenség Komárom előtti Monostor-hegyi sáncolt állását megtámadni, 
hanem csak egészen a sáncokba visszavetni. 

A tartalék hadtest Benedek-elővéddandára, a Pusztacsémről Ószőny felé vezető útra 
kiküldött erős lovas járőrrel meggyőződik ezen helység ellenség általi megszállásáról és 
az ellenséges csapatmozgásokról a Tata felé vezető úton, valamint a Duna-menti úton 
Esztergom felé. A felderítés eredményéről nekem azonnal jelentsenek. 

Bechtold altábornagy úr lovasdandára július 2-án reggel 5 órakor vonuljon előre a 
bábolnai táborából a Concó-patakon át a közvetlenül Pusztacsémre vezető földúton. Ott 
álljon a tartalék hadtest jobbszárnyára az úttól jobbra, mely Pusztacsémtől Újszőny felé 
vezet. Azonnal küldjön ki járőröket Ószőny felé. 

A lovashadosztály feladata, hogy a tartalék hadtest előrevonásának támogatása és ha 
ellenséges csapatmozgás mutatkozik a tatai vagy a Duna-menti úton, gyorsan az ellensé
ges oszlopokra támadni és azoknak a Duna felé szorítása. A lovasság ezen támadó mű
veletének azonban Ószőny mögött kell megtörténnie, közben Ószőny települést balra ke
rülve, mivel a vár ágyúi ide hatnak. 

Úgy gondolom, hogy Tatát az ellenség megszánhatta, és onnan talán támogatást 
küldhet. A lovasságnak ezért meg kell támadnia. Báró Bechtold vezérőrnagy azonban 
maga dönti el az időt és a helyet, hol támad és merre fordul, talán tud egy támadást 
Pusztaherkály és a Monostor között eldöntőleg kivitelezni. 

Fel kell azonban hívom a figyelmet arra, hogy a Monostor erősen sáncolt, nehézlöve
gekkel felszerelt, hogy annak lovasságot vezetni komoly veszteségek nélkül nem lehet. 

Panyutyin vezérőrnagy orosz hadosztálya július 2-án reggel 5 órakor induljon el a 
banai táborából és földúton vonuljon Bábolnán át, mely Bábolnától keresztül a Concón 
közvetlenül Pusztacsémre vezet. Pusztacsémnél foglaljon állást és a tartalék hadtest tá
mogatására készüljön. 

A 3 hadtest reggel maradjon az állásában Csép és Kisbérnél, küldjön azonban egy osz
tályt Nagyigmánd felé, hogy a Pusztacsémnél lévő csapatokkal felvegye a kapcsolatot. 

A négy hadtestnek és az orosz hadosztálynak küldött 2858/op. számú parancs másolata. Hadtörténelmi 
Levéltár (HL) Az 1848/49-es magyar szabadságharc iratai. (1848/49) 36/20/a. 
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Ha az ellenség a sánctáborán kívül fel akar állni, akkor, mihelyt a tartalék hadtest 
Pusztaherkály magasságába ér, az 1. hadtest, a tartalék hadtest és a lovashadosztály 
együttes támadást indít, hogy az ellenséget a sáncolásába szorítsa. A sáncokat, ismétlem, 
nem szabad megtámadni és egy szükségtelen, hátrányos lövegharcba belemenni. 

A hadsereg főhadiszállás Banán marad, én azonban július 2-án 8 órakor Pusztacsémre 
érkezem és a tartalék hadtestnél leszek. 

Haynau" 
E napon a es. kir. fővezér 58 938 főt és 216 löveget vezényelhetett.11 

A magyar fősereg zöme ezen a napon már valóban Komáromban összpontosult. A II. 
(Kászonyi-), a III. (Leiningen-), a VII. (Poeltenberg-) és a VIII. (Kosztolányi-) hadtest az 
erődökben és a sánctáborban állomásozott, az I. hadtest még Hullon és Érsekújváron, a 
szintén a főhadsereghez tartozó Horváth-különítmény Verebélyen, a Görgey Armin ve
zette különítmény pedig menetben volt Komárom felé. Az összpontosításban már nem 
számítottak a Székesfehérvár felé menetelő önálló Kmety-hadosztállyal.n Bár a II. had
test még ezen a napon, a sánctábort elhagyva, a Komárom városát körülvevő Nádor
vonalhoz igyekezett, de másnapra már az elérhető csapatok nagyobb része a sánctábor 
védműveinek védelmére sorakozott fel. A Kászonyi-hadtest meneteltetésének az volt az 
oka, hogy a cs. kir. II. hadtest a Csallóközben már megközelítette, sőt közvetlenül fenye
gette Komáromot. A várost védő úgynevezett Nádor-vonalat és előterét az eredetileg is a 
várvédelmére létrehozott VIII. hadtest csapatai fedezték, illetve védték. 

A védelem főiránya azonban a tíz, fa-föld védművel erődített jobb parti sánctábor 
volt. A szintén a VIII. hadtesthez tartozó Janik-hadosztály négy zászlóalja az 1., 2., 3. 
védmüvet védte, a következő négyet a VII. hadtest csapatai, míg a balszárnyon lévő ma
radék három védmüvet és a Csillagsáncot a III. hadtest csapatai fedezték. A tábor belse
jében a II. hadtest képezte a tartalékot. Az Ácsi-erdőben jelentős csapatok nem marad
tak, a tábort mindenesetre lovas és gyalogos előőrsi lánc biztosította. Komolyabb 
felderítés bevezetésére sem került sor. A magyar fővezér rendelkezésére a küszöbönálló 
csata megvívására 32 129 fő és 129 löveg állt.13 

Az ütközet területe 

Az Ácsi-erdő Ács és Komárom között észak déli irányba húzódó, szabálytalan alakú, 
több részből álló erdő. A történelem során igazán fontos szerepet nem játszott, nem je
lentett áthatolhatatlan sűrűséget, annál is inkább mert jórészt I. József császár uralkodása 
alatt ültették.14 Komoly harcok talán csak 1809-ben zajlottak, amikor a győri csata után 
visszavonuló osztrák és magyar csapatokat üldöző franciákat igyekeztek itt feltartóztatni. 

" Steier Alajos: Haynau és Paskievics. I. k. Budapest, é. n. 107. o. A forrásról nincs adat. 
12 HL 1848/49. Operations Journal der Insurgenten Armee angefangen vom 22. März 1849 bis 9. July 

1849. 37/37a. 
13 Steier A.: i. m. uo. Gelich szerint 25 000 fő és 124 löveg. Lásd Gelich Rikhárd: Magyarország független

ségi harcza 1848-49-ben. I—III. k. Budapest, é. n. III. k. 638. o. 
14 Fényes Elek: Komárom vármegye leírása. Pozsony, 1994. 203. o. 
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AZ ACSI-ERDŐ ÉS KÖRNYÉKE 



Az erdő és a környező terep 120-130 méter tengerszint feletti magasságú enyhén 
hullámos terület. A talaj jórészt homokos. Az ütközet helyszínét északról a Duna hatá
rolja, melynek meredek, öt-hat méteres partját jórészt fák borítják. Normál vízállásnál e 
magas partfal mellett a kavicsos-homokos part jól járható. 

Az erdőtől nyugatra a Concó-patak ömlik a Dunába. A patak „Bakony erdeiben kü
lönböző forrásokból és hegyi patakokból gyűlik össze".15 A kezdetben gyorsfolyású pa
tak Nagyigmánd után lelassul és mocsaras, posványos partokkal kísérve, kanyargósán 
ömlik a Dunába. A torkolatnál jelentősen kiszélesedik. A patak jobb partját dombos, 
bokros, helyenként haraszttal, kisebb erdőcsoporttal benőtt, de többnyire nyílt terület kí
séri a Dunától majdnem Ács községig, amely a patak bal partjának jelentős települése. 

A korabeli térkép tanúsága szerint a pataktól egy-másfél kilométerre keletre egy sző
lős hát húzódott, szinte párhuzamosan vele, itt kisebb présházak és jól kijárt út volt. E 
szőlőknél kezdődik a tulajdonképpeni Ácsi-erdő, mely váltakozó szélességgel, három
három és fél kilométer hosszan húzódott a Dunától délre, majd Pusztaherkályig. Jórészt 
akác és fenyő alkotta, melynek idősebb tagjai nyolcvan év körüliek voltak. A telepített 
fák között szabályos nyiladékok futottak. Az erdőben voltak szintén idős tölgyesek is, 
melyek közül a legjelentősebb az erdő déli kiszögelése, az országút által levágott „spicc" 
volt. Az ettől északra elterülő részt Harkályi-erdőnek is nevezték. Az erdő helyenként 
olyan sűrű volt, „hogy némelykor 30-50 lépésen túl alig látott valamit az ember...",16 

máshol ellenben ritkásabb, s ott a fákat kisebb-nagyobb tisztások szakították meg. Egy 
ilyen részen, a mai országút mellett, az erdő Ácshoz közelebb eső felén állt a vadászház. 

Az erdő keleti szegélyétől Komárom felé harasztos, bokros átmenettel már teljesen 
nyílt terület kezdődött, melyet csak az úgynevezett Meggyfa-erdő szakított meg. Ez je
lentős fás terület volt, mely a Dunát kísérő szőlőktől egy kilométer hosszan és fél kilo
méter szélesen dél felé húzódott. A Duna parti, kelet felé lassan emelkedő dombokon 
szőlőskertek húzódtak Monostorig, mely névvel ekkor a legmagasabb homokdombot il
lették. Ez már alig másfél kilométerre volt Újszőnytől. E területet Görgey István, akit a 
későbbiekben is többször idézünk, a következőképpen jellemezte: „A szőlők, derék erdő, 
országút meg földerödítvényeink közötti terep egészen nyílt és sík háromszöget képez, a 
szőllők éjszaki lejtője a Duna felé pedig magas partot, mely alatt húzódik a lovadi út és 
legszélről a hajóvontatók csapása."17 

A terület az itt húzódó erdő ellenére jól járható volt, több út vezetett keresztül rajta, 
melyek közül legfontosabb és legjobb a fent említett Bécs-budai országút volt. „0-
Szőnytől Ácsig az út rendesen árok közé véve, felhányva és megkövecsezve van, de ho-
mokossága miatt néha vontatós."18 Az Ácsnál két ágon folyó Concón két kőhíd vezetett 
át. Az ütközet szempontjából jelentősnek bizonyult még az a földút, mely az úgynevezett 
lovadi rétről indult, és alacsonyabb vízállásnál a Concón lévő gázlón és az Ácsi-erdőn 
keresztül Monostort érintve Ószőnyre vezetett. A Dunával párhuzamosan haladó út az 
erdőben mély bevágásban haladt. 

Bél Mátyás: Komárom vármegye. Pozsony, 1996. 27. o. 
Id. Görgey István: 1848 és 1849-ből. I-III. k. Budapest, 1888. III. k. 11. o. 
Id. Görgey /.: i. m. III. k. 4. o. 
Fényes E.: i. m. 61. o. 
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Az ütközet döntő eseményei zajlottak Monostoron, ahol a ma látható erődnek még 
nyoma sem volt. Alltak azonban itt másfajta védelmi berendezések, melyek a tábori erő
dítés kategóriájába tartoztak. A Duna jobb partján már 1848 őszétől kezdték kialakítani 
azt a sánctábort, melyhez hasonló már 1809-ben is készült, és melyet a es. kir. hadmér
nöki kar is már évtizedek óta - állandó erődítésként - tervezett. Ki is épült félkörívben a 
Monostortól a hídfőerődig, melyet Csillagsáncnak neveztek, egy tíz földerődből álló vé
delmi rendszer, melynek egyes tagjait árkokkal, sáncokkal kötötték össze. Az I. számú 
erőd a Monostoron épült fel. Az építkezés ekkor nem fejeződhetett be, de 1849. április 
26-a, Komárom felmentése után ismét folytatódhatott. 

A vár és az itt összpontosított csapatok parancsnoka, Klapka György tábornok május 
28-án rendelte el, hogy a Monostoron egy kazamatákkal ellátott erődöt építsenek fel. Az 
elkészült terv szerint négy saroktornyos, háromszintes kőépület kivitelezése kezdődött 
meg, melynek kazamatái ezer fő elhelyezését biztosították. Az építkezés azonban nem 
fejeződött be egészen, a tornyok közül csak az Ács felé néző készült el. Az erődben el
helyezett őrséget nyugati és déli irányban három földvédművel biztosították.19 Az I. 
számú erőd és az előtte lévő három fedező védmű között 300-400 lépés távolság volt, 
köztük, a Dunához közel épült a kőerődítmény. Az előretolt védmüvek ék-, illetve hátul 
nyitott négyszög alakúak voltak. A földmellvédeket cölöpökkel erősítették, előttük árkot 
ástak. Az erődök előtti területet úgy alakították ki, hogy az árok külső oldaláig kissé 
emelkedjen, és teljesen nyitott legyen. Az előtérben kivágták a fákat, és az itt lévő háza
kat, pincéket felgyújtották, lerombolták. Vagyis a magyar csapatok épülő, de harckész, 
jól előkészített sáncok mögött várhatták a támadást, illetve gyülekezhettek. 

Az egyes erődöket, sáncokat nehéz, várvédő lövegekkel szerelték fel, melyekből bő
ven volt Komáromban. Nem tudjuk azonban, hogy pontosan hány és milyen löveg volt 
az egyes elemekben, de a sánctáborban ezekben a hetekben összesen hatvankét különbö
ző űrméretű löveg állt a védők rendelkezésére. Köztük négy huszonnégy fontos, hat ti
zennyolc-fontos ágyú és nyolc tízfontos mozsár.20 

A szemben álló felek 

A csatát egészében és a magyar jobbszárnyon kialakult ütközetet a fősereg vezére, 
Görgei Artúr tábornok irányította. A három hónapja e posztot betöltő harmincegy éves 
tábornok széles körű ismeretekkel és fiatal kora ellenére nagy tapasztalatokkal rendelke
zett. Utász iskolát végzett, majd egy gyalogezrednél volt hadapród, a Magyar Nemesi 
Testőrségnél lett tiszt, de szolgált a huszároknál is. A honvédsereg szervezésekor, a ko
rábban a es. kir. hadsereget elhagyó főhadnagy szolgálatra jelentkezett, és kezdetben 
mutatott politikai eltökéltsége, határozott, tettre kész jelleme és katonai tudása egyre 
magasabb beosztásokba jutatta. A schwechati csata után már hadseregparancsnokként 
tevékenykedett. E beosztásban is rendkívül határozottnak és döntésképesnek bizonyult. 
Jól megválogatott táborkarával figyelemre méltó teljesítményt ért el a téli visszavonulás 
alkalmával éppúgy, mint a tavaszi hadjárat alatt. Következetes, szigorú, ellentmondást 

Thaly, Sigismund: The Fortress of Komárom. London, 1852. melléklet. 
Szillányi (Péter): Komorn in Jahre 1849. Leipzig, 1891. 90-91. o. 
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nem ismerő vezetési stílusát beosztottjai elfogadták, közkedveltté tették, ugyanakkor 
féltek is tőle. Egy köztüzér erről a következőképpen nyilatkozott: „féltem is tőle jobban, 
mint egy egész osztrák hadseregtől, mikor felém vágtatva szemüvegén keresztül rám né
zett."21 Gyors döntései, melyek különösen személyi kérdésekben, nem mindig bizonyul
tak helyesnek, sok ellenséget is szereztek számára, akik később nagy lendülettel lettek az 
„árulózás" vezéregyéniségei. A fővezér - aki egyben a Szemere-kormány hadügymi
nisztere is volt - egyéniségét, természetét a hadsereg mellett tevékenykedő kormány
biztos Ludvigh János a következőképpen jellemezte: „Görgei önfejű, Görgei különcz, 
Görgei nagyravágyó, de nem olyan értelemben, mint az emberek nagyravágyók lenni 
szoktak..."22 A tábornokot törekvései, melynek alapját a hadsereg egysége és a megala
pozott katonai döntések jelentették, többször szembeállították a politikai vezetéssel és az 
e köré gyűlő katonai vezetőkkel. 

Mielőtt az ütközetben részt vevő csapatokkal megismerkednénk érdemes megjegyez
ni, hogy a honvédsereg szervezete, legalábbis az intézkedések szintjén eltért az általában 
követett cs. kir hadseregétől. Görgei a budai vár bevétele után olyan intézkedést hozott, 
mellyel a dandárköteléket megszüntette, a hadtesteket két gyalog- és egy lovashadosz
tályra tagolta, külön hadosztálytüzérséggel. Ezt a parancsot - mint látni fogjuk - nem 
mindenhol hajtották végre. 

Az ütközetben részt vettek a VII. hadtest részei, melyek parancsnoka Poeltenberg Er
nő tábornok volt, egy ízig-vérig lovassági parancsnok, Görgei egyik legmegbízhatóbb 
alparancsnoka. A hadtesthez három gyalog- és egy lovashadosztály, valamint három 
különítmény tartozott, melyek azonban még nem voltak Komáromban. 

Posta őrnagy hadosztálya 
2. (Sándor-) gyalogezred 2. zászlóalja 
48. (Ernő-) gyalogezred 3. zászlóalja 
39. honvédzászlóalj 
62. honvédzászlóalj 
magyar vadászok négy százada 
8. hatfontos gyalogüteg 
10. hatfontos gyalogüteg 

Liptay alezredes hadosztálya 
1. honvédzászlóalj 
14. honvédzászlóalj 
51. honvédzászlóalj 
66. honvédzászlóalj 
tiroli vadászok 
11. gyalogüteg 

Berzsenyi ezredes lovasdandára 
4. (Sándor) huszárezred 
9. (Miklós-) huszárezred öt százada 
13. (Hunyadi-) huszárezred két osztálya 

21 V. F. volt honvédtüzér: Adalék a monostori csata leírásához. Vasárnapi Újság (VÚ), 1888. 23. sz. 
22 Ludvigh Kossuthoz július 2-án kelt levelét közli Steier L: i. m. 158. o. 
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16. (Károlyi-) huszárezred két osztálya 
6. lovasüteg 
7. lovasüteg 
8. lovasüteg 

Weiszl alezredes (tartalék) hadoszlopa 
gránátos zászlóalj 
1. utászzászlóalj 
röppentyűüteg 
lőszertartalék 

A hadtest fenti hadosztályaiban összesen 10 468 fő szolgált, melyet negyvennégy lö
veg támogatott.23 

A II. hadtest lényegesen kisebb létszámú volt az előzőnél, június 24-én csupán 5 925 
főt és 37 löveget számlált.24 A parancsnokságot június 20. óta Kászonyi József ezredes 
vitte, ki szintén komoly lovassági múlttal rendelkezett. A hadtest előírás szerint két gya
log- és egy lovashadosztályból állt, de a Vág menti csatában elszenvedett veszteségek 
miatt meglehetősen alacsony létszámmal. A Butler-hadosztályba, melyet ekkor már 
ténylegesen Rakovszky Samu őrnagy vezetett, négy honvédzászlóalj (25., 48., 52., 56.), 
a 39. (Don Miguel gyalogezred 1. zászlóalja, valamint egy három-, egy hat- és egy ti-
zenkét-fontos üteg tartozott. A Horváth-hadosztályba öt honvédzászlóalj (60., 61., 63., 
49., 54.) és három üteg, egy háromfontos és kettő hatfontos. A Mándy-lovashadosztályt 
három osztály Württemberg- (6. huszárezred) huszár, egy osztály Bocskai- (17. huszár
ezred) huszár és egy lovasüteg képezte. Mivel a II. hadtest a hadsereg általános tartalékát 
képezte, az ütközetben nem számolhatunk a teljes állományának az alkalmazásával. 

A várvédő VIII. hadtest négy zászlóaljjal vett részt az ütközetben. A hadtest megbí
zott parancsnoka Kosztolányi Móric ezredes volt, akit nem annyira képességei, hanem a 
megbízhatósága és a bátorsága juttatott e magas pozícióba. Az 1., 2. és a 3. sáncot védő 
46., 57., 70. és 71. zászlóalj két huszárszázaddal és másfél üteggel a Janik János ezredes 
vezette hadosztályt képezte.25 A június 26-i kimutatás szerint ekkor 2 623 főből és hét 
lövegből állt ez a hadosztály. 

A magyar csapatok harci morálja ebben az időszakban még jónak nevezhető, mely
ben óriási szerepe volt Görgeinek. A katonák bíztak magukban és parancsnokaikban, 
bíztak abban, hogy a tavaszi siker tartós eredményeket hozott és szükség esetén megis
mételhető. A kellő elszántság hiányát legfeljebb azon alakulatoknál tapasztalhatták, me
lyek még nem vettek részt ütközetben. 

A csatát megelőző hetek ellentmondásos eseményei azonban mély nyomokat hagytak a 
katonákban. A sánctáborban gyülekező csapatok hangulatát jól érzékelteti egy táborkari 
tiszt visszaemlékezése: „érdekes megfigyelést lehetett azonban tenni, hogy egy bizonyos 
félelmetes csend nem kerülte el [ti. a tábort - Cs. T.]. Csendben gondozta hűséges lovát a 
huszár, csendben tisztította a könnyelmű honvéd a fegyverét, és csendben feküdt a tüzér is 
a lövege mellett. A közember ösztönösen érezte azt a bizonytalan helyzetet, melybe a had-

23 HL 1848/49. 36/203. A VII. hadtest hadrendje. 
24 Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben. Győr, 1998. 42. o. 
25 Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. Budapest, 1887. 158. o. 
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sereg került, de az általánosan szeretett vezér iránti bizalom rendíthetetlen és erős volt. 
Görgeit július 2-a végzetes reggelén a hadsereg végtelenül lelkes örömujjongással fogadta."26 

Július 2-án az Ácsi-erdő felé a es. kir. I. hadtest kapott támadási parancsot. A hadtest 
élén bassanoi és fehértemplomi Franz Schlik gróf, altábornagy állt, „aki a régi osztrák 
hadsereg legvitézebb és leglovagiasabb tisztjei közé tartozott".27 A tábornok negyven
éves katonai múlttal rendelkezett, tisztként szolgált már az 1809. évi Napóleon elleni há
borúban, majd részt vett az 1813-as hadjáratban is. Ekkor vesztette el egyik szemét. 
Schlik nagy tiszteletnek örvendett mind a két táborban, humánus, közvetlen magatartá
sáért általános elismerés övezte. Ugyanakkor a Magyarországon harcoló hadsereg legak
tívabb, legsikeresebb hadtestparancsnokának is bizonyult. 

A hadtest két hadosztályból állt, melyek a következő hadrenddel rendelkeztek:28 

Herceg Lichtenstein altábornagy hadosztálya 
Schneider ezredes dandára 

14. vadászzászlóalj 
29. (Schönhals-) gyalogezred 1. és 3. zászlóalja 
49. (Hess-) gyalogezred 3. zászlóalja 
59. (Baden-) gyalogezred Landwehr zászlóalja 
Schlik hatfontos gyalogüteg 

Báró Bianchi vezérőrnagy dandára 
1.(császár) vadászezred 1. zászlóalja 
6. vadászzászlóalj 
36. (Palombini-) gyalogezred 1. és 2. zászlóalja 
3. (Károly főherceg-) gyalogezred 3. zászlóalja 
Braisach vegyeszászlóalj 
34. hatfontos gyalogüteg 

Gróf Wallmoden altábornagy hadosztálya 
Báró Reischach vezérőrnagy dandára 

9. (Hartmann-) gyalogezred 1., 2., 3. zászlóalja 
24. (Parma-) gyalogezred 1. 2. és Landwehr zászlóalja 
36. hatfontos gyalogüteg 

Sartori ezredes dandára 
28. (Latour-) gyalogezred 2. zászlóalja 
8. (Lajos főherceg-) gyalogezred 3. zászlóalja 
23. (Ceccopieri-) gyalogezred 2. zászlóalja 
2. vadászzászlóalj 
17. hatfontos gyalogüteg 

Ludwig vezérőrnagy lovasdandára 
1. (császár) svalizsérezred 
7. (Kress-) svalizsérezred 
2. lovasüteg 

26 Szillányi: i. m. 54. o. 
27 Gelich R.:\. m. I. k. 93. o 
28 Kriegsarchiv (KA) Hauptarmee (HA) Deteilakten Karten 1851.1848/9-13-20 Orde de Bataille 1849. július 6. 
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Hadtest-tüzértartalék 
5. tizenkét fontos üteg 
11. tizenkét fontos üteg 
11. röppentyű üteg 
13. lovasüteg. 

17. utászszázad két hídlépcsővel 
A hadtest összlétszáma meghaladta a 19 000 főt, melyet ötvennégy löveg erősített 

meg. A csapatok hangulata jó volt, az átszervezett megerősített fősereg áprilisi demorali-
záltságát már sikerült feledtetni. Ehhez feltétlenül hozzájárult Haynau határozott és egy
re sikeresebb szerepvállalása. Emelte a csapatok harci kedvét az a tény is, hogy a császár 
tekintete ezúttal valójában figyelemmel kísérte helytállásukat, hisz I. Ferenc József jelen 
volt a csatatéren. 

Az ütközet első fejezete: a es. kir. I. hadtest támadása 

Az ütközet eseményeinek bemutatását a császári csapatok szemszögéből kezdjük, 
mivel ők léptek fel támadólag. 

Schlik altábornagy, miután a hadseregparancsnokának ismertetett intézkedését kézhez 
vette, meghozta döntéseit és kiadta a másnapra szóló utasításait.29 A Reischach-dandár 
arra kapott parancsot, hogy, császárvadászokkal megerősítve, a Concón vert hídon ke
resztül, a Duna mentén haladva foglalja el a szőlőskerteket, majd az erdő ezen, északi ré
szét. A Sartori-dandárnak a 6. vadászzászlóaljjal megerősítve, mint elővéd dandár, a 
Reischach-dandárral összeköttetésben az erdő középső részét kellett megtisztítania az 
ellenségtől. Tőle jobbra a Ludwig-lovasdandár feladata, az erdő déli nyúlványának a bizto
sítása volt és kapcsolatkeresés Pusztaherkály felé a tartalék hadtesttel. A Bianchi-dandár, a 
hadtest tüzértartaléktól kapott 5. tizenkét-fontos üteggel az országút mentén követte a 
Sartori-dandárt, míg a Schneider-dandár az Ács előtti magaslatokon tartalékként maradt 
hátra. E helyzetet kellett elfoglalni a tartalék hadtest felvonulásának befejeztéig. 

Az előrevonást a Reischach-dandár kezdte, hisz neki a gönyüi tábort elhagyva reggel 
öt óra körül már a Concóhoz kellett érkeznie oda, ahová ugyanakkorra a 17. utászszáza
dot is kirendelték azon feladattal, hogy verjen két hidat a patakon. A dandár időben meg 
is érkezett a hídverésre kijelölt hely közelébe, az úgynevezett lovadi rétre, amely már 
alig másfél kilométerre volt a patak és az öregútnak is nevezett Duna menti földút talál
kozásától. A jelenlévő hadosztályparancsnok, Wallmoden altábornagy a hatalmas réten 
megállította a dandárt és felderítőjárőrt küldött ki a patakhoz. A járőr parancsnokául 
Töpfner táborkari főhadnagyot jelölte ki, aki becsülettel el is végezve feladatát jelentette, 
hogy csupán néhány huszárt látott a patak túloldalán és távolban, egy magas partszaka
szon egy gyalogos csoportot Ács felé menetelni. A járőr szemrevételezte a patakot is és 
megállapította, hogy az öt láb mély és harminc lépés széles.30 Wallmoden ezt követően 
három vadász- és egy lovasszakaszt rendelt ki a patakpart biztosítására és jelentést kül-

29 KA AFA I. Armeekorps unter FMLT Schlik (Karton 1867.) 1849-7-17. Schlik jelentése a komáromi üt
közetről. 

30 1 bécsi láb = 0.32 m, 1 lépés = 0.77 m. 
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dött Schliknek, melyben egyúttal egy olyan utászosztályt is kért, mely rendelkezik meg
felelő hídkészlettel.31 Úgy látszik az utászszázad kirendeléséről mit sem tudott, és itt sem 
találkozott velük, ennek pedig az volt az oka, hogy az utászok időközben eltévedtek. 
Csak két óra késéssel, hét óra felé érkezett a század a meghatározott partszakaszra. A 
patak itt már tekintélyes viziakadályt képezett, hisz közel a Dunához tölcsérszerüen ki
szélesedik. A Parma-gyalogság egyik tisztje azt hitte, hogy egy Duna-ágon keltek át.32 

Az utászszázad parancsnoka szemrevételezte a területet és úgy ítélte meg, hogy 
negyven öl hosszú hídra van szükség a patak és mocsaras part áthidalására, vagyis csu
pán egy hidat tud építeni a rendelkezésére álló két hídkészletből. Egy készletből ugyanis 
huszonnyolc öl híd építhető.33 

A híd vegyes szerkezetű volt, felhasználták az eredetileg is már meglévő cölöpöket, a 
vízfelületet pedig pontonokkal hidalták át. A munkák megkezdése előtt először pontono
kon átszállították a két megerősítésül kapott császár-vadászszázadot és a négy Parma-
századot, melyeket egy fél röppentyüüteg is elkísért. Ők fedezték a hídverést, mely az 
utászszázad parancsnokának jelentése szerint harmincöt perc alatt be is fejeződött. Há
romnegyed nyolckor a dandár valóban megkezdhette az átkelést. 

Elsőként az út mentén nyitott alakzatban a vadászok haladtak, időről-időre harcba ke
veredve magyar előőrsökkel. Mögöttük a három Parma-zászlóalj következett. Elöl az 1. 
zászlóalj, első két századával az úttól jobbra, két századával a Duna és az út között szét
bontakozva, míg két századával menetrendben, az úton haladt. A 2. zászlóalj tőle jobbra 
az erdőben vonulva kereste a kapcsolatot a Sartori-dandárral. A Landwehr-zászlóalj a 
röppentyüüteggel az 1. zászlóalj úton haladó két százada mögött menetelt.34 Ezt követte 
a dandártüzérség és a Hartmann-gyalogezred három zászlóalja. 

A dandár az erdő túlsó szélét, kisebb harcokba keveredve, de komolyabb ellenállás 
nélkül érte el. Ekkor némi tanácstalanság állt be, a dandárnak várakoznia kellett volna a 
további parancsig, azonban a Duna-parton haladó két századot jelentősnek ítélt támadás 
fenyegette. A szőlők között honvédkötelékek nyomultak előre, amelyeket észrevéve 
Sigmund Reischach vezérőrnagy a Landwehr-zászlóalj élére sietett, és a dandár balszár
nyának támogatására szuronyrohamot rendelt el. A zászlóalj, a császár-vadászokkal 
együtt valóban olyan támadást indított, mellyel szemben a magyar csapatok nem állhat
tak meg. „A roham megindult, egyesülve a már előrenyomult osztályokkal, velük egy 
időben és az ellenség menekült, a szuronyaink előtt járó hangos, elnyújtott Hurrá kiáltá
sunktól megsüketülve..."35 

A honvédzászlóaljak a harcot megszakítva a szőlőkön keresztül menekültek vissza a 
sáncok, illetve a Duna felé. A császáriak vérszemet kapva üldözni kezdtek, melybe a 
többi zászlóalj is bekapcsolódott. A roham kezdetekor a sánctábor nehéz lövegei még le
galább három kilométernyire voltak, nem érték el a dandárt, de a helyzet hamar meg-

31 KA AFA Karton 1867. 1849-7-7 Walmoden jelentésének másolata. 
32 KA AFA Karton 1867. 1849-7-64. A 24. gyalog ezred jelentése az ütközetről. 
33 1 öl =1. 9 m. Az utászszázad parancsnokának jelentése KA AFA Manuskripte Geschichte der 

Truppenkörper Ms/Tg 100. 
34 KA AFA Karton 1867. 1849-7-64. Az ezred július 4-i jelentése az ütközetről. 
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változott. Másfél kilométert előrehaladva Reischach katonái a tizennyolc és huszénnégy 
fontos várvédő lövegek hatásos lőtávolságába kerültek. Mindez azonban a támadást nem 
állította meg, de a dandárparancsnoknak intézkednie kellett, hogy valamilyen fedezetet 
biztosítson katonáinak. Tüzelőállásba rendelte a fél röppentyűüteget, mellyel legalább 
megkísérelhették a sáncok mögött álló lövegeket akadályozni. A dandár tüzérütege az 
erdőszélre kiérve a menekülő honvédeket lőtte, viszont a sáncok mögött álló nagyobb 
lőtávolságú lövegekkel, nyilvánvaló okokból, nem vette fel a harcot.36 

Reischach csapatai közben a szőlők között tovább nyomultak előre és látva az ellen
ség gyalogságának gyenge ellenállását, egyre magabiztosabban. Az ezredzenekar folya
matosan indulókat fújt, aki éppen nem vett részt szuronyrohamban vállra vett puskával 
vonult előre. A dandár szinte megállíthatatlan volt, és ezt érezte a dandárparancsnok is. 
Reischach jelentős kockázatot vállalt, hogy parancs ellenére a sáncokhoz közeledett, de 
arra hivatkozva, hogy a várvédő lövegek az I. hadtest többi oszlopát is pusztíthatják, el
határozta a további üldözést. Jelentésébe még azt is belefoglalta, hogy egy magyar 
gránátoszászlóalj támadását kellett visszaverni, ezért támadott.37 A magyar VII. hadtest
nél valóban voltak gránátosok, de más forrás nem említi, hogy itt harcoltak volna. 

Reischach a támadás élére a két császár-vadászszázadot és a Parma gyalogezred 1. és 
Landwehr zászlóalját rendelte előre. Az ezt követő eseményekről Homolla százados je
lentéséből kaphatunk érzékletes képet, aki az 1. zászlóalj két osztályának volt a parancs
noka38: „...parancsot kaptam báró Reischach vezérőrnagy úrtól, hogy négy századdal 
vonuljak az ellenség ellen, további határozott instrukciót azonban nem. A csapatomhoz 
néhány lelkesítő szót intéztem, köszöntöttük felséges császárunkat, majd megkezdtük az 
előretörést. Alig tettünk meg egy rövid szakaszt, amikor előttünk sáncokat vettem észre, 
jobbra és balra mély vadászárokkal összekötve. Ezt nem szállta meg az ellenség, de he
ves kereszttűzzel védte, mely részben az ellenség nagy 1. redutjából [t. i. - védműjéből -
Cs. T.], részben a szőlőskerteknél, tőlünk balra, előre lévő megerősített téglacsűrből jött. 
Ismét néhány szót intéztem a csapathoz, hogy a tiszteket és a legénységet egyaránt a 
sáncok elfoglalásához továbbhaladásra bírjam, és azokat birtokba is vették. A tőlünk bal
ra lévő szőlőskertben a 3. osztályunk és a Landwehrjeink egy része az ellenséggel élénk 
harcba keveredett. Parancsot kaptam ekkor, hogy támogatásul küldjek félszázadot. Miu
tán a csapataimat a sánc mögött rendeztem, újra előrevezettem őket. E határozott előretö
réssel, a balszárnyáért aggódó, szőlőskertben lévő ellenség, a most már határozottan szo
rongató Landwehr-ek elöl a téglacsűrig hátrált. Az ellenség élénken lőtt minket, lövései 
azonban többnyire magasak voltak, és a fejünk fölött mentek el; egy ágyúgolyó azonban 
alig a fejem mellett, a légnyomás a csákómat levitte, egy pillanatra megszédített, támo
lyogtam úgy, hogy néhány katona a századtól azt hitte eltaláltak és kiabálta: Oh! A szá
zadosunk is megkapta a magáét! Egy másik golyó közvetlen a lábam mellett csapódott 
le, de felpattanva továbbhaladt. 

A csapataimmal néhány száz lépést előrehaladtam, mikor az 1. erődöt közelről szem
ügyre vettem, amelyben az akkori véleményem szerint egy zászlóalj és legalább öt löveg 

36 KA AFA Karton 1867. 1849-7-67. Az ütegparancsnok jelentése az ütközetről. 
37 KA AFA Karton 1867. 1849-7-40. Báró Reischach vezérőrnagy jelentése a hadosztályparancsnoknak 

még azon a napon. 
38 HL 1848/49. 36/104. másolat. 
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állt. A sánc mögött csapatmozgást is láttam. Vakmerőség és balgaság lett volna, ha to
vább akarok nyomulni, ezért a körülményekről szóló jelentéssel Capri hadnagyot vissza-
küldtem, hogy a Landwehr-zászlóaljjal együtt is gyengék vagyunk." A százados ezt kö
vetően a heves tüz hatása alól igyekezett kivonni embereit, és egy domb mögé vezette 
őket. „Lövések követték egymást, golyó, kartács, srapnel ütközött az általunk védett 
dombra és nagyrészt elment a fejünk felett, csupán a zászlóalj zászlaja szakadt szét és a 
zászlótartó, valamint néhány ember sebesült meg." 

Közben a Parma-gyalogság egyik százada, Eduard Calvas százados vezetésével is el
foglalt egy sáncot, ahol még löveget is sikerült zsákmányolnia. Ezt a százados azonnal 
megfordíttatta és öt lövést adott le a menekülőkre. 

A császár-vadászok is megkapták közben a rövid, de határozott parancsot: 'Vorwärts 
Jäger!' A két század szuronytámadása nem is váratott sokáig magára, két védmü elfog
lalásában vettek részt, miközben a 3. század egy tarackot zsákmányolt.39 Ezt követően 
igyekeztek a földsáncokat megtartani, de ez rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, hisz 
ezen előmüvek hátul nyitottak voltak, és mögöttük 300-400 lépésre ott magaslott az em
lített 1. számú védmü. A 3. század vissza is vonult a mögé a domb mögé, ahol a Parma-
gyalogság is menedéket talált. A vadászok ezredtörténete szerint ezután egyesült erővel 
ismét elfoglalták a sáncot, Homolla százados azonban arról írt jelentésében, hogy kato
náit itt már nem lehetett újabb támadásra bírni, és csak a dandárparancsnok személyes 
jelenléte teremtett újra olyan rendet, hogy legalább a visszavonulás rendezett legyen. 

Reischach még bevetette a Hartmann-gyalogezred zászlóaljait is, de újabb sikert már 
nem tudott elérni. Végül is a dandár támadása sikeres volt, hisz a parancsot jóval „túl
teljesítve", a védőket nem csak a sáncok mögé szorította vissza, hanem elfoglalt három 
kisebb védmüvet, melyek az 1. számú sánc előterét biztosították. Zsákmányoltak két ti
zenkét fontos és ugyanennyi tizennyolc fontos várvédő ágyút és egy mozsarat - valószí
nűleg ezt kerítették hatalmukba a vadászok - és egy egytengelyes lőszereskocsit.40 A sán
cok megtartása rendkívüli feladatnak bizonyult, melyhez a Bianchi-dandártól elküldték az 
5. tizenkét fontos üteget, illetve Lichtenstein altábornagy is ideirányított egy lovasüteget.41 

A hadtest elővédjét főirányban a Sartori-dandár képezte. A dandár feladata az Ácsi
erdő megtisztítása, az erdő túlsó végének elfoglalása volt, e mellett fel kellett vennie az 
érintkezést a Reischach-dandárral. Ehhez megerősítésül a dandár megkapta a 6. vadász
zászlóaljat és a 11. röppentyüüteget. A feladat teljesítésez Sartori a következő csoportosí
tást hozta létre: az Ács-Monostor iránytól jobbra eső erdőrész birtokbavételére Kronenberg 
alezredes parancsnoksága alatt a 6. vadászzászlóalj, egy Ceccopieri-osztály és a Lajos fő
herceg gyalogosok egy osztálya, balra pedig Krentzner őrnagy vezetésével a 2. vadász-
zászlóalj és a Lajos főherceg-gyalogság két osztálya indult.42 A baloldali oszlopot támo
gatta három röppentyűállvány is. Tartalékot a Latour-zászlóalj képezte és a 17. gyalogüteg. 

Az oszlopok reggel hét órakor sűrű csatárlánc fedezetében indultak. A baloldali osz
lop előtt a 2. zászlóalj csatárai, vagy ahogy a császári seregben francia mintára nevezték, 

Potschka, Ludwig: Geschichte des Tiroler Jäger-Regiments Kaiser Franz Joseph. Innsbruck, 1885. 303. o. 
40 KA AFA Karton 1867. 1849-7-17 Schlik jelentése. 
41 KA AFA Karton 1867. 1849-7-8. Lichtenstein jelentése déli 12 órakor. 
42 KA AFA Karton 1867. 1849-7-53. Sartori jelentése az ütközetről. 
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tirailleurs-ei vizsgálták át az erdőt. A vadászok két századát osztották csatárláncba, kettő 
pedig tartalékban maradt. A zászlóalj járőrei közben folyamatosan keresték a kapcsolatot 
a Reischach-dandárral, mely többszöri kísérlet után végül még az erdőben létrejött. Egy 
nagy tisztáshoz érve, az oszlop „egy honvédzászlóalj és zászlóalj magyar vadász" erejű 
ellenséggel találkozott.43 Miután Sartori értesítést kapott a Reischach-dandár előrevonu-
lásáról, ő is támadási parancsot adott. A kialakuló tűzharcba a röppentyűk is bekapcso
lódtak, majd „hosszú tüzelés után a magyarok támadtak a mi szegélyünkre, de az 1. és 4. 
vadászszázad és egy Lajos-osztály egy elhatározott rohammal egészen visszaverte. Az 
ellenség az erdőből azonnal kivonult és a külső erdőszegélyt egészen megszálltuk elértük 
a Reischach-dandárt." 

A dandár nem állt meg az erdőszélen, hanem sietett a Reischach-dandár harcának tá
mogatására. Ebben az időszakban a visszavonuló magyar csapatok tüzérsége okozhatott 
volna gondot, de a megjelenő dandártüzérség és a támogató tüzérség elűzte a magyar 
ütegeket. Mivel a baloldali oszlop harcra készült, ezért tovább erősítették, ennek tudható 
be, hogy ekkor már mind a három Lajos főherceg-gyalogezredhez tartozó zászlóalj itt 
található.44 Az oszlop egy gabonaföldön keresztül, csatárlánc védelmében, zárt oszlop
ban - elöl a sorgyalogság, második vonalban a vadászok - vonult „a dombsorig, hol fel
égetett házak voltak". Itt egy rövid szünetben megjelent egy táborkari tiszt, mely egy va
dászosztályt előrerendelt az elfoglalt sáncok megerősítésére. A vadászok előre is siettek, 
nyomukban a Lajos főherceg-gyalogság 9. osztálya. El is érték a Dunához legközelebb 
fekvő védművet, melyet egy Parma- és egy Hartmann-osztály tartott megszállva. A 
gyalogososztály egy épülő háznál húzta meg magát, de a sáncban lévőkkel együtt rend
kívüli módon szenvedtek a magyar tüzérség tüzétől. Különösen a Duna-szigeten, az 
úgynevezett Hadi-szigeten felállított lövegek voltak hatásosak velük szemben.45 A védők 
a lőszerfogyásra hivatkozva végül kiürítették a sáncot és megkezdték a visszavonulást. 
Sürgették ezt a meginduló magyar ellentámadások is, a csatárokat a 2. vadászzászlóalj
nak kellett volna feltartóztatni, de ezt nem sok sikerrel tette. 

Közben a dandár jobb oldali oszlopa is egy magasságba került a másik oszloppal, de 
nem avatkozott a harcba. 

A Bianchi-dandár, melynek a 6. vadászzászlóaljat és a császár-vadászok 2. osztályát 
is nélkülöznie kellett, a kiadott parancs értelmében az elővéddandárt követve, az ország
út mentén haladt előre, tartva az összeköttetést a Ludwig-lovasdandárral. Amikor a 
Sartori-dandár kiérkezett az erdőből, az ellenség tüzérségét kellett elűzni, ezért az 5. ti
zenkét fontos és a 34. hatfontos üteg is előre sietett. A Sartori-dandár ütközetbevetése 
miatt a Bianchi-dandár is kénytelen volt elhagyni az erdőszél jótékonyan fedező szélét és 
az előbbi dandár szabad jobbszárnyának fedezésére indulni. Ezért előrevonult, és az or
szágúttól balra, „laza földön, az ellenség hatásos lőtávolságán belül, továbbá nehéz löve
gek és számtalan tábori löveg tüzétől szenvedve..." foglalt állást. Az ütegek közben 
többször állást váltva igyekeztek valamilyen támogatást nyújtani és kárt okozni a sáncok 
mögött álló magyar tüzéségnek, de kevés eredménnyel.46 

KA AFA Karton 1867. 1849-7-57. A 2. vadászzászlóalj jelentése. 
A három osztály ütközet utáni jelentése. KA AFA Karton 1867. 1847-7-54, 1849-7-55,1849-7-56. 
KA AFA Karton 1867. 1849-7-56. A 9. (Lajos főherceg-) osztály jelentése. 
KA AFA Karton 1867. 1849-7-19. A dandárparancsnok jelentése. 
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A Ludwig-lovasdandár reggel 7 órakor indult a táborából és rövid menet után felvette 
harcrendjét a komáromi úttól jobbra.47 A Sartori-dandártól jobbra, a hadtest jobbszárnyát 
képezve a dandár kettősoszlopban felállva, balszárnyával az „erdőspiccre", jobb szár
nyával pedig Pusztaherkályra támaszkodott. A dandár lovasütege középen helyezkedett el. 

Amikor a hadtest elérte az előre meghatározott állását, és híre jött Reischach előretö
résének, a lovasdandár is előrébb húzódott Pusztaherkály elé, az üteg egy lovasszázad 
fedezettel pedig egy dombon foglalt tüzelőállást. Innen tűzharcot vívott a megjelenő ma
gyar ütegekkel, illetve huszárcsoportokkal. A jobbszámyi harc kifejlődése után az üteget 
is a hadtesttüzérséghez rendelték, és a Monostornál létrehozott csoportosításhoz osztot
ták be. Más harci esemény itt nem történt. 

A Schneider-dandár, mint hadtesttartalék is reggel hétkor indult az ácsi táborból, a 
Concó Ács előtti kőhídján keresztülhaladt, majd felállt az út két oldalán, zárt oszlopok
ban, a Schlik-féle hatfontos üteg az úton.48 Miután már nyolc óra körül az erdőben és az 
erdő előtt az elővéddandár az ütközetet megkezdte, a Schneider-dandárt is előrevonták, 
és azt a feladatot kapta, hogy az országutat és az attól jobbra, balra eső erdőrészt szállja 
meg, úgy, hogy balszárnya összeköttetésbe kerüljön Reischach-dandárral. Ez azonban 
már a helyzet változása miatt nem valósult meg. 

Az ütközet második fejezete, a magyar ellentámadás 

A magyar fősereg fővezére és táborkara július első napjaiban rendkívül nehéz hely
zetben volt, egyes vélemény szerint „a főhadiszállást eluralta a döntésképtelenség, ta
nácstalanság".49 A hadsereg összpontosítása folyamatban volt, ennek befejezte után in
dulnia kellett Szeged felé, amit nagy valószínűséggel csak a Duna északi partján lehet 
akadálytalanul megtenni. Ugyanakkor alig lőtávolon kívül ott állt a döntő erőfölényben 
lévő osztrák hadsereg. 

Görgei vélhetően bízott benne, hogy Haynau a sáncok mögött álló magyar csapatokat 
nem meri megtámadni, mindenesetre előőrsi vonalat rendelt a tábor köré, és néhány szá
zadot az Ácsi-erdő megszállására vezényelt. Ezek számáról és erejéről nincs adatunk, de 
részt vett ebben például az 51. honvédzászlóalj két százada, a szintén a VII. hadtesthez 
tartozó vadászok, illetve már június 29-e óta a VIII. hadtesthez tartozó Straube alezredes 
vezette oszlop. Az erdő és a sánctábor közötti területet huszárkötelékek száguldozták vé
gig. Érdekes, hogy ezekben a napokban a Csallóközben lassan előrenyomuló es. kir. II. 
hadtesttel szemben a szintén a VIII. hadtesthez tartozó Kosztolányi-hadosztálynak lé
nyegesen aktívabb tevékenységet kellett folytatnia.50 Vagyis valószínűleg nem tévedünk, 
ha megállapítjuk, hogy a magyar fél a csata napján nem számított támadásra. 

Július 2-án az előőrsök tevékenységéért felelős táborkari tiszt Szillányi Péter őrnagy 
volt, akit korán reggel értesítettek, hogy erős ellenséges oszlopok közelednek. A tiszt 
először csupán „vaklármának" tartotta a hírt, és a jelentést nem továbbította a főhadi-

KA AFA Karton 1867 1849-7-32. Ludwig vezérőrnagy jelentése. 
KA AF A Karton 1867 1849-7-27. Schneider vezérőrnagy jelentése. 
Szillányi: i. m. 54. o. 
Szillányi: i. m. 53. o., illetve Id. Görgey /.: i. m. III. k. 5. o. 
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szállásra, de amikor a saját szemével is meggyőződött arról, hogy valóban láthatók kö
zeledő oszlopok, akkor már sürgősen jelentést küldött.51 

A Komáromban lévő főhadiszállást ágyúszó értesítette a csata megkezdéséről, mire 
„az egész táborkar lóra ült, s vágtatva eredtünk neki a hídnak. A hídfőnél találkoztunk 
Klapkával és kíséretével. A vezérek meglassíták lovaikat, megbeszélték a teendőket, el
osztották a vezényletet, azután Klapka Ó-Szőnynek, Görgey meg a homok hegynek 
vágtattak"- írta egy táborkari tiszt.52 Görgei úgy emlékezik, hogy Klapkával még együtt 
lovagolt az igmándi úton egészen a sáncokig, majd csak ezeket elhagyva váltak el egy
mástól.53 Ekkor már kilenc óra jócskán elmúlhatott, mivel Görgei a sáncok előtt végig 
lovagolva Pusztaherkály előtt és a Meggyfa-erdő előtt is látta az ellenség felvonulását, 
illetve a Duna mentén már a sáncok megtámadására készült az ellenség. Eddig a pillana
tig azonban ezen az arcvonalon már sok minden történt. 

Poeltenberg tábornok az ellenség előrenyomulását, az előőrsök menekülését tapasz
talva, jó huszártiszt módjára azonnal támadást rendelt el, és a Janik-hadosztály négy 
zászlóalját a Meggyfa-erdő felé, ettől délre az országútig terjedő területre pedig a Liptay-
dandár további négy zászlóalját rendelte előre.54 Görgey István szerint, aki az 51. zászló
alj ideiglenes parancsnoka volt, a lovasság az országút mentén gyülekezett, illetve 
Pusztaherkály felé nyomult előre, ezt igazolja a Ludwig-lovasdandár már idézett jelenté
se is. Görgey szerint tüzérség nem támogatta őket, ami elég valószínűtlenül hangzik, 
különösen azért, mert a VII. hadtestnek több lovasütege is rendelkezésre állt. A VIII. 
lovasüteg visszaemlékező tüzére is azt írta, hogy a honvédekkel együtt húzódtak vissza 
az Ácsi-erdő és a monostori sáncok között.55 De - mint láttuk - beszámolt a magyar tü
zérség tevékenységéről az ellenfél is. 

Poeltenberg döntése mindenesetre átgondolatlan volt. A VII. hadtest zászlóaljai rövid 
előrenyomulás után hátrálni kezdtek, különösen, amikor a szemben álló Sartori-dandár 
tüzérsége és a megerősítő ütegek tüzelni kezdtek. A honvédzászlóaljak viszonylag rend
ben érték el a sáncokat. 

Nagyobb volt a baj a szőlőhegyen. Az erdőben előőrsi szolgálatot adó vadászok gyor
san szorultak vissza, miközben „balról mindég jobban és jobban hallottuk az előrenyo
muló ellenség zenéjét".56 A visszavonuló honvédek és huszárok támogatására a sáncokat 
megszálló századok kivételével a Janik-hadosztály zászlóaljai indultak előre, de a csá
száriak erőfölénye, illetve az ellenség vadászainak elszánt lendülete azonnal érvényesült. 
A kézitusához, nyílt harchoz nem szokott századok rendje rövidesen felbomlott, majd 
pánikszerű menekülés kezdődött. A futó katonák 300-400 lépésre lehettek az előretolt 
sáncoktól, amikor Görgei és kísérete megjelent. Nagy nehezen megállították és rendez
ték a menekülőket, „de már a következő percben előbukkant a legközelebbi terephullám 

51 Szillányi: i. m. 55. o., magyar fordításban közli Görgey I.: i. m. III. k. 2. o. 
52 Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. (S. a. r. Bona Gábor.) Budapest, 1993. 238. o. 
53 Görgey Artúr: Életem és működésem. II. k. Budapest, 1988. 208. o. 
54 Id. Görgey I.:\. m. III. k. 4. o. 
55 V. F. volt honvédtüzér már ismertetett visszaemlékezése. VÚ 1888. 23. sz. 
56 Egy vadász visszaemlékezéseit őrzi a Katonai éltem naplója c. kézirat. Országos Széchenyi Könyvtár 

Kézirattár Oct. Hung. 1672. Itt kívánom megköszönni Hermann Róbertnek, hogy a több, a csatával kapcsolatos 
iratra, így erre is felhívta a figyelmemet. 
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mögül 150-200 lépésnyire tőlünk az osztrák csatározók éle, vállra vetett fegyverrel ro
hamlépésben törtetve felénk"- emlékezik a fővezér.57 A honvédek ekkor ismét nekiira
modtak a szőlőkön keresztül vissza a sáncok felé, illetve igyekeztek a Duna-partra jutni. 
Az üldöző császári csapatok lendülete csupán akkor torpant meg, amikor a várvédő lö
vegek lőtávolságába értek. Megállítani azonban nem lehetett a támadást. 

A Janik-hadosztály zászlóaljai nem tudtak elszakadni az üldözőktől, ezért az 
elősáncok elérése sem segített rajtuk, sőt az itt lévő védőket és tüzéreket is magukkal ra
gadva, löveget, lőszert hátrahagyva menekültek tovább, elsősorban a Duna felé, le a me
redek parton a hajóvontató útra. További hátrálásukat, az innen már csak alig négyszáz 
méterre álló 1. számú védmű felé, huszárszakaszok akadályozták. 

Görgei az elveszett elősáncokat először a 71. zászlóaljjal próbálta visszafoglaltatni. A 
fővezér parancsára a zászlóalj parancsnoka, Ajer Mihály százados három „rohamcsapat
ba" osztva századait „minden ponton erélyes szuronytamadással", komoly veszteségek 
árán visszafoglalta a három földsáncot, és visszaemlékezése szerint az itt lévő lövegeket 
is visszafordították az eredeti irányba.58 A zászlóalj azonban további támogatás hiányá
ban nem tarthatta a sáncokat, ezért elsősorban a Duna felől fenyegető támadás miatt 
kénytelen volt visszavonulni. 

A császáriak támadása az elősáncok elfoglalása után kifulladt, a védmü nehézlövegei, 
illetve a védő zászlóaljak ekkor már „állj"-t parancsoltak a támadóknak. Ugyancsak jó 
hatással lőtték a támadókat a Hadi-szigeten, illetve a Duna túlsó partján, a Nádor-vonal 
1. számú bástyájában felállított lövegek. Az ellenséges gyalogsággal érkező röppentyűk 
és lövegek a mellvédek mögötti lövegeknek nem árthattak, de a nagy zavarban lévő 
gyalogságnak, illetve a Monostor mögött sorakozó tartalékoknak annál többet. 

Görgei azonnal felismerte, hogy mindenáron meg kell akadályoznia a további mene
külést, hisz fennállt a veszélye az 1. számú védmű elvesztésének. Ha ez bekövetkezik, a 
császáriak előtt nyitva áll az út az Újszőny és a Komárom közötti hídig, és ennek el
vesztése a magyar seregre nézve óriási katasztrófa árnyékát vetíti előre; a visszavonulá
sát akadályozhatja meg. 

Mivel a fővezér személyes megjelenése egyelőre kevés hatást gyakorolt, ezért Görgei 
radikálisabb megoldáshoz folyamodott. Erre az egyik résztvevő a következőképpen em
lékezett: „Az ácsi erdő és a monostori sáncok között midőn szétrobbant honvédekkel hú
zódtunk vissza, mi a VIII. lovasüteg, mely beértünk után a két sánc közötti térségre s ép
pen lemozdonyozni akartunk, midőn Görgey Artúr maga személyesen, veres, aranyos 
attilában, fején kalappal, mely mellett karhosszúságú nagy, fehér strucctoll lógott, hoz
zám vágtat, és mivel Kelemen hadnagy, kinek lovát még az erdő előtt megsebezték, 
gyalog volt, engem az üteg legszélén álló tűzmestert leparancsolt a Duna szélire, a nagy 
homokos part alá. Én vettem az 5. és 6. ágyút, és kissé hátrább vonulva leereszkedtem. 
Leérve mellém rugattatott Psotta ezredesünk, és pisztolyát a tokból kihúzva lassú szóval 
parancsolta, hogy töltsek kartácsra »Kartács tölts! - Lövessen az ott hömpölygő honvé
dekbe! - Irányozz! Tűz!«- Az 5. ágyú tizedese, hajói emlékszem (de nem állítom bizto
san) Láng Henrik, bele lőtt rézsút a nagy balpartba balra - a 6. ágyú tizedese, Sébián Pali 

Görgey A.: i. m. 211. o. 
Honvéd, 1868. év. 76. o. Ajer Mihály nyilatkozata az eseményekről. 
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pedig egy, a hátráló honvédektől beljebb a vízben elsüllyedt, de jól kiálló dereglyébe. 
Psotta ezredes úr másodszorra is lövetett a honvédekre, akik szüntelen ordítoztak »Ne 
lőjetek tüzérek. Honvédek vagyunk.« Erre a honvédek megfordultak és éktelen lárma, 
puskaropogás közt neki indultak a dombon puskázó ellenségnek. - Görgei fele távon állt 
a parton kivont karddal vezényelve egy újabb zászlóaljat."59 Közben Görgei itt is össze
szedett néhány embert, akik sortűzzel fogadták a partról menekülőket. Két huszárszakasz 
is igyekezett rendezni a gyalogságot, egyelőre nem sok sikerrel. 

Görgei tehát kartácstűzzel igyekezett megállítani a menekülést, ami sikerült, de ezen 
zászlóaljaktól hatékony ellentámadást egyelőre alig várhatott. Miután Psotta Mór ezre
desnek, tüzérparancsnoknak e helyen átadta az irányítást, a II. hadtest harcrendben álló 
alakulataihoz lovagolt. A következőkre Beniczky Alajos, akkor főhadnagy így emléke
zik: „...a tartalékot képező Il-ik hadtest néhány zászlóalja, a hadvezénylet intézkedését 
az ellenséges tüzérség sűrűn hulló 12 fontos lövegeinek háborgatása közben türelmetle
nül várva, következő sorrendben állott a csata kezdetén részünkre a védmüvek megett 
kijelölt helyen; Monostortól keletre, az erődhöz legközelebb a szabolcsi 48 számú zász
lóalj Rakovszky Samu őrnagy vezénylete alatt, mellette szabályszerű távolságban a 63-ik 
számú zászlóalj, ettől lejjebb még két zászlóalj, melynek egyike a Don Miguel volt, a 
másik számára nem emlékezem. Hosszantartó várakozó állásunkban a császáriak által el
foglalt elősáncok ágyúinak felénk röpülő lövegei [ti. lövedékei - CS. T.] által keltett 
rendkívüli izgatottságunk közepette látjuk közeledni felénk a vörös-zekés fővezért s kí
séretével a 48-dik zászlóalj előtt pillanatra megállani."60 

A 48. szabolcsi honvédzászlóalj, élén Rakovszky Samu őrnaggyal a honvédsereg 
egyik legmegbízhatóbb zászlóaljának egyike volt. Görgei és Rakovszky párbeszédét sok
féleképpen leírták, itt idézzük Mihálka Endrét, a zászlóalj altisztjét, aki kissé kiszínezve 
mesélte el a nap eseményeit: „»Őrnagy úr! Bízik z(ászló)aljához, a sáncokból kiverni az 
ellenséget? Mert az már egészen el van foglalva.« Rakovszky - még ekkor őrnagyunk -
felénk fordult és felkiáltott: »Hallottátok-e fiaim, mit mondott a tábornok úr?« Erre az 
egész tömeg felkiáltott: »Elfoglaljuk! Igen, kiverjük az ellenséget! Éljen a haza! Éljen a 
szabadság! Éljen Görgei!« - kiáltották egetverő hangon."61 

Ezt követően a fővezér a 63. zászlóaljhoz lovagolt és megparancsolta, hogy támogas
sák a szabolcsi zászlóaljat. Ez után Görgei a Don Miguel-zászlóaljhoz küldte egyik se
gédtisztjét, melyet párhuzamosan a szabolcsiakkal igyekezett a sáncok felé indítani. Ek
kor megint egy olyan jelenet játszódott le, mely a helyzet rendkívül feszült, ideges és 
sürgető voltát árulja el. „»Mindig csak a Dom-Miguel!« - szól indulás közben egy egyes 
hang a sorból ... A visszatérő segédtiszt ezt bátyámnak megjelenti. ... Ez a jelentésre 
rögtön oda ugrat. »Állj!« - A zászlóalj megáll. »Ki volt a visszafelelő?« kérdi a fővezér 
harsány hangon. Senki sem szól. »Kérdem, ki volt ez? - Ha volt bátorsága felszólalni le-

59 A VÚ már idézett cikke, az eseményt hasonlóképpen írja le Feriz: A „csámpások." VÚ 1888. 3. sz., illet
ve Id. Görgey !.: i. m. III. k. 8. o. 

60 Beniczky Alajos 1848/9-iki honvédszázados emlékiratai. VÚ 1899. 37. sz. 
61 Mihálka Endre naplója. In: „De víg élet, s mily gyöngy élet ... a honvédélet" (Szerk. Bene János, 

Hermann Róbert, Kedves Gyula, Takács Péter.) Nyíregyháza, 2002. 76. o. Ugyanerről Beniczky is ír idézett 
cikkében VÚ 1899. 37. sz., továbbá Borcsik Salamon: Töredék napló 1848-ik év marc(ius) 15-étől 1849-ik év 
oktob(er) 3-ikáig a forradalmi hadjáratból. In: „ De víg élet, ..." 186. o.; Id. Görgey /.: i. m. 6-7. o. 
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gyen bátorsága magát meg is nevezni!« Egy fiatal hadnagy kilép a sorból: »En.« A főve
zér kardot ránt s a zászlóalj előtt egy éles vágást mér a lázadó fejére. »Indulj!«"62 

Görgei ezután az itt álló negyedik zászlóaljhoz indult. „Görgey nagy tűzzel kérdezte 
tőlünk: hányadik zászlóalj ez? - Az 56-ik, felelénk mi némi önérzettel. - Van-e bátor
ságtok az elősánczba menni? - Az utolsó csepp vérig ! -"63 

És valóban megkezdődött a roham. A 48. honvédzászlóalj és a Don Miguel-zászlóalj 
foglalta vissza a sáncokat, kísérve a másik két zászlóaljtól és csatlakozásra bírva ez ed
dig menekülőket. A sáncokért vívott harcot legszemléletesebben Mihálka Endre mutatta 
be, aki szerint a 48. zászlóalj eddigi „tömeg" harcrendjét feladva, nyitott rendben, szu
ronyt szegezve indult rohamának végrehajtására. „Ki mint tudta, úgy fedezte magát a 
golyózápor ellen. Az akkor épülő első és második monostori sánc megerősítésére oda
hordott téglarakások mellé vonva magunkat. S tüzelve, mindig előrébb, egyik téglara
kástól a másikig rohanva gyorsan. S midőn már a téglarakásokon túl voltunk, nagy - Él
jen a haza! És - Rajta! - kiáltással megrohantuk az ágyúkat, s az azokat kezelő 
tüzéreket, kik magokat az ágyúemelö durunggal, töltőfával s fringlájokkal védelmez
ték."64 Míg Mihálka és szakasza egy másik szakasszal a korábban elvesztett ágyúkat sze
rezte vissza, a zászlóalj többi része „a sáncból kihátráló császári vadászokra rohan, kik a 
szőlőkbe és a szőlő árkaiba lapulva folytonosan tüzeltek ránk. De mi őket újra megro
hantuk, s szuronycsatára került velők a dolog. Míg végre egy része szaladásnak eredt, és 
az ácsi erdőbe menekült. Míg más része a szőlők között és szőlő árkaiba feküdt, leverve 
megsebesülve. Többen foglyunkká lettek."65 

A 48. zászlóaljjal párhuzamosan, balra támadott a Don Miguel-zászlóalj, mely egy 
szemtanú szerint szintén részt vett a sáncok visszafoglalásában. Egy Miklós-huszár úgy 
emlékezett, hogy a sáncot elvesztő „honvéd zászlóalj meglepetéséből magához térve, pa
rancsnoka által az elveszett sánc újbóli elfoglalására vezényeltetett, de e pillanatban a 
tartalékban állott régi Dom Miguel zászlóaljával ott termet Bobics őrnagy és e szavak
kal: »nem nektek való munka ez, gyertek utánam« - megelőzte a honvédzászlóaljat és a 
magáét rohamra vezényeltetve, kivetette a még magát tájékozni sem képes ellenséget az 
elfoglalt erődből, melynek további védelmét ismét az ifjú zászlóaljra bízva, állásába 
visszavonult."66 A huszár elbeszélésének talán vannak valós elemei, de az biztos, hogy a 
zászlóaljat nem Bobich János alezredes vezette, aki ekkor az I. hadtestnél volt hadosz
tályparancsnok, hanem Nedbal Ignác százados. És az is biztos, hogy a zászlóalj nem tért 
vissza állásába, hanem a Concóig üldözte az ellenséget. 

A Monostor környéki helyzet Görgei intézkedései és az ütközetbe vetett zászlóaljak 
kiváló helytállásának köszönhetően nemcsak rendeződött, hanem egy ellentámadás fel
tételei is megteremtődtek. A fővezér azonnal felismerve a kedvező helyzetet gyorsan in-

62 Id. Görgey L: i. m. HI. k. 7. o. 
63 Emléklapok az 1848-iki magyarországi hadjáratból, Horváth Mihály, volt honvédtiszttől. In: Honvédek 

könyve. (Szerk. Vahot Imre, Gánóczy Flóris.) I—III. k. Pest, 1861. II. k. 77. o., idézi Hermann Róbert: Az 56. 
honvédzászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. (Szerk. Molnár András.) 
Zalagerszeg, 1992.242.0. 

64 Mihálka E.:i. m. 76-77. o. 
65 Uo. 
66 Vitéz Marzsó Lóránt: Naplótöredék 1849-ből. Magyar Katonai Szemle, 1933. 6. füzet. 
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tézkedett, hogy a VII. hadtest csapatai is csatlakozzanak a támadáshoz. Duka Tivadar 
százados, parancsőrtiszt támadási paranccsal vágtatott Poeltenberg tábornokhoz, mely az 
országút két oldalán négy óra körül meg is indult.67 A hadtestparancsnok gyalogságát és 
tüzérségét az Ácsi-erdővel szemben, középen rendelte előre, míg lovassága az erdő déli 
kiszögelése felé nyomult. Ehhez megint csak egy váratlan fordulat teremtett kedvező 
helyzetet, ugyanis az eddig Pusztaherkály és Csém felé megfigyelt nagyobb ellenséges 
csoportosítások erre az időre eltűntek. A kedvező fordulatot kihasználva Görgei a II. 
hadtest további csapatait is - elsősorban a lovasságot és a tüzérséget - kimozdította a tá
borból és a VII. hadtest támogatására rendelte.68 A fővezér ekkor már a VII. hadtest 
gyalogságával haladt az erdő felé. 

Az Ácsi-erdővel szemben, az ütközet középső területén jelentős tüzérségi harc alakult 
ki, mely alatt a magyar zászlóaljak lassan vonultak az erdő birtokbavételére. Csatlakozva 
a jobbszárny i támadáshoz, a gyalogságnak, köztük az 51. honvédzászlóaljnak, sikerült 
behatolnia az erdőbe, ahol megkezdődött egy elkeseredett erdei harc. A zászlóaljat ve
zető Görgey százados erre így emlékezett: „Csúnya viadal volt. Szép lehetett volna, ha 
az erdőn belül is fönntarthattuk volna magunk közt és egymás közt az összefüggést, a 
színvonalat. De ehhez hiányzott embereinkben a kellő kiképzettség - az összeköttetés 
csakhamar megszakadt közöttünk. Innen is túlnan is torlasz és fatörzsek mögül lődöztek 
egymásra az ellenfelek ... Sőt megtörtént az is, hogy tulajdon embereink irányt téveszt
ve, egymásra (egy hátulsó sor honvéd egy előtte járó sor honvédre) lőttek; és ilyenkor 
rendesen az egész csatárláncznak mindjárt egy része gyorsan visszahátrált."69 

Hasonlóképpen vélekedett az erdei harcokról a Vasárnapi Újság egyik emlékírója is a 
csata negyvenedik évfordulójára megjelentetett megemlékezésében: „Embereinkben nem 
volt meg a kellő képzettség arra, hogy az erdőben harcz közben az összeköttetést fenn
tarthatták volna. Mindenki úgy verekedett, mintha egészen magára lenne hagyatva..."70 

Az erdőbe betört honvédzászlóaljak tömör csatárláncai az erdő majd minden szegle
tébe eljutottak. Megjelentek Ács előtt is, sok kellemetlenséget okozva a császáriaknak, 
igyekezve megtalálni a hézagokat, a gyengébb ellenállási pontokat. Voltak balul sikerült 
támadások is, mint az 1. honvédzászlóaljé az ütközet vége felé. A vadászház felé indított 
gyors támadással ugyan sikerült egy Latour-osztály mögé kijutniuk, de ezután őket is vá
ratlan, két irányból jövő szuronytámadás érte. A Hess-gyalogezred zászlóaljának táma
dására a zászlóalj rendje felbomlott, ez tette lehetővé, hogy Armand Schaumburg meg
közelítse a zászlót védő honvédcsoportot. Nyolc emberrel odasietett, és felszólította a 
magyarokat a zászló átadására. Ekkor egy honvéd százados sietett a helyszínre vagy 
harminc emberrel, akiket sortűzzel fogadtak, majd Schaumburg kardjával rátámadt a 
századosra, akit „földre terített". A honvédek erre letették a fegyvert. A Hess-
gyalogezred zászlóaljának támadása érzékeny veszteséget okozott, nemcsak a zászló ve
szett el, hanem a dob is, emellett negyven-ötven honvéd esett fogságba.71 Az 1. honvéd-

61 Kársa F.: lm. 241.0. 
6S Görgey A.: i. m. 216. o. 
69 Id. Görgey /.: i. m. III. k. 11. o. 
70 Július 2-ika 1849-1889. VÚ 1889. 26. sz. 
71 KA AFA Karton 1867. 1849-7-31. A zászlóaljparancsnok jelentése, illetve Auspitz, Leopold: Das 

Infanterie-Regiment Freiherr von Hess Nr. 49. Teschen, 1889. 80-81. o. 
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zászlóalj ugyan kapott másik zászlót, de ütközetbe ezentúl csak üres zászlórúddal men
tek, melyre a fekete zászlóvédő bőrtokot húzták.72 

Míg az erdő birtoklásáért folyt a harc, az országúttól délre eső erdőrészen, illetve az 
erdő és a Pusztaherkály között elterülő nyílt területen is jelentős, többnyire tüzérségi és 
lovassági harc alakult ki. Az összevont magyar tüzérség, amíg lehetett, mindkét irányban 
támogatta a gyalogságot, és a lovasság balszárnyi rohamát is hosszú tüzérségi előkészítés 
vezette be. Magyar oldalon legalább tíz üteg vonult fel, ami akár nyolcvan löveget is je
lenthetett. Ezen tüzértömeg összeállítása nem mindennapi esemény volt, miként a feladat 
sem, amit meg kellett oldania. A magyar tüzérek el is bizonytalanodtak, de a fővezér ezt 
a helyzetet is megoldotta. Egy tüzér a következőket jegyezte fel: „A nap már hanyatlani 
kezdett, mikor előttünk balra és a közép felé ütegeink még tartani látszottak ugyan ma
gokat, de fokozatosan hátrálva. Egyszerre megjelent mellettünk az országúton Görgei 
törzskarával, leszállott lováról, feljött emelvényünkre, s miután egy tekintettel szétnézett 
a harctéren: egy ágyúcsövön gyorsan írt egy lapocskára. Melyet, leszállván az emelvény
ről, sietve egy segédtisznek adott, ki azzal a mutatott ütegek felé vágtatott, azután maga 
is továbbszáguldott kíséretével, szintén a harcolok felé. - Nem múlt el tíz perc, mikor 
láttuk, hogy ütegeink felkerekednek és előnyomulnak, s nem is tágítottak mindaddig, 
mígnem az ellenség megszüntette a harcot és táborhelyére visszavonult."73 A papírra 
németül azt írta a fővezér: „Miért mindig hátrálni, miért nem előrenyomulni, hát már 
nincs magyar, ki halni tudna a hazáért?" 

A hosszú tüzérségi harcot nehezen bírták a huszárok is, akiknek állva kellett várniuk 
a támadási parancsra, miközben őket is sürün érték lövések. „Huszárnak mindig alkal
matlan volt ágyútüzet huzamosabb ideig álló helyben kitartani. Az unalom elhárítása vé
gett Sély Samu százados, az osztályok körében egyedül álló Luzsénszky Sándor és 
Marzsó József századosokhoz jött, és minthogy kártyát mindig hordott magánál, felhívta 
e két bajtársát időtöltés végett egy játszmára. A felhívás elfogadtatott, és a három száza
dos lovaikat fejjel egymáshoz szembe állítva, játszani kezdett. Néhány játszma után egy 
gránát esik a három játszó közé sustorgó forgással a lovakat meghátráltatva. A második 
pillanatban szétrepedvén, vasforgáccsal és füsttel lepvén el a meglepett játszókat" - írta 
Marzsó százados e történetet, melynek végül Sély százados áldozatává vált.74 

A tüzérség eredményei végül lehetővé tették, hogy a harcrend második sorában álló 
II. hadtesthez tartozó huszárok az „erdőspicc" és Pusztaherkály közé nyomuljanak, mely 
az erdő elhagyására késztette az itt védekező császári dandárt, amelynek a balszárnyába 
is - az erdőn keresztül -, sőt a mögötte lévő tisztáson is megjelentek magyar zászlóaljak. 
E sikert a VII. hadtest lovasságának kellett volna kifejlesztenie, azonban erre már nem 
volt lehetősége, mert balról egy lovasdandár támadása érte. Poeltenberg tábornok azon
nal a helyszínre sietett két lovasüteggel, a közép irányítását pedig Psotta ezredesnek adta 
át. Görgei a kialakult új helyzetben sem engedte a támadást leállítani, hanem továbbra is 
igyekezett a kedvező helyzet teremtette lehetőséget kihasználni.75 

72 Id. Görgey L: i. m. III. k. 35. o. 
73 Garzó Imre: Életem és abból merített gondolatok. (S. a. r. Blazovich László és Varsányi Péter István.) 

Budapest, 1978. 88. o. 
74 Vitéz Marzsó J.:\. m. 
15 Görgey A.: i. m. 220. o. 
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A es. kir I. hadtest csapatai tulajdonképpen már a Concó vonalára hátráltak, és bár 
erősödött ellenállásuk, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Amennyiben a magyar lovas
sági támadás a jobbszárnyán sikeresen bontakozik ki, könnyen elszakíthatja a főerőtől, 
és a kialakult helyi erőfölényükkel a magyarok katasztrofális vereséget mérhetnek rá. 
Vagyis megvalósul minden hadvezér álma, az ellenség harcrendjének áttörése, részekre 
szakítása. És e sikernek más eredményei is lehetnek, például, hogy a támadás csatatér 
más helyeiről is ide vonza az ellenség erőit, így máshol -jelen estben a magyar balszár
nyon - kedvezőbb helyzet alakulhat ki. Erre számíthatott Klapka tábornok, aki Ószőnyt 
igyekezett már órák óta visszafoglalni, amikor a helységharcban nélkülözhető lovasságát 
Poeltenberghez irányította. így alakulhatott ki az Ácsi-erdőtől délre, Pusztaherkály tér
ségében egy újabb ütközet, melynek részletes tárgyalása azonban nem feladatunk. 

A szabadságharcban páratlan nagyságú huszártömeg támadása, melyet Görgei és 
Poeltenberg személyesen vezetett, nem hozta meg a várt sikert. Ennek legfontosabb oka, 
hogy Schlik hadtestének támogatására megjelent az orosz Panyutyin-hadosztály, mely
nek tüzérsége megakadályozta a sikert. A huszárok visszavonultak, de a tüzérség ezt 
még nem tehette meg, és a gyalogságnak is most már elsősorban Pusztaherkály felé kel
lett „arcot csinálni", háttérbe szorítva az erdőért vívott harc támogatását. Talán nem 
mellékesen, de közben Klapka elfoglalta Ószőnyt, mely olyan harcászati siker, mellyel 
már akár a csatát is be lehetett fejezni. Ez utóbbit indokolta Görgei súlyos sebesülése is, 
illetve a kezdődő sötétedés, mely lehetetlenné tette a folytatást. 

Az ütközet második fejezete osztrák szemmel 

A csata kezdeti eseményei, a látványos és sikeres császári felvonulás, a magyar előőr
sök visszahúzódása a sáncok mögé, Haynau számára azt jelentették, hogy célját elérte. 
Elképzelése szerint a magyar fősereg a sáncok foglya lett, most már Komáromnál csupán 
egy erős zárat kell létrehozni, majd fenntartani, és folytatni lehet a hadmüveietet Buda 
felé. E tervének kivitelezését azonnal meg is kezdte, Pusztaherkályon fél tizenegykor új 
elhatározásának megfelelően kiadta a parancsait.76 Az I. hadtestre vonatkozóan ez azt 
jelentette, hogy a Lichtenstein-hadosztálynak Pusztaherkályra kellett visszavonulnia, 
majd másnap reggel egy dandárt Ószőnyre irányítania. A Wallmoden-hadosztálynak a 
Duna vonalára támaszkodva a Concó vonalát kellett fedeznie. A lovasdandárt a parancs
ban Haynau szétosztotta az egyes csoportosítások között. 

A fővezér a tartalékhadtestet Mocsara rendelte, a III. hadtestet Igmándra, az orosz 
hadosztályt Pusztacsémre. A Benedek-dandár, a Bechtold-lovasdandár fedezete mellett 
egyelőre Ószőnynél maradt. 

Schlik számára ez a parancs rendkívül jókor érkezett, hisz hadtestének egyes részei, 
különösen a Reischach-dandár, öntevékenységének köszönhetően meglehetősen nehéz 
helyzetbe került. A monostori elősáncok elfoglalása olyan siker volt, melyet aligha élvez
hetett sokáig. A vadászokra és gyalogosokra összpontosított tüzérségi és gyalogsági tüz, 

76 HL 1848/49. ad 36/102 Rapporte und Meldungen. Welche am 2. Juli 1849 bei Gelegenheit der am 
rechten Donau-Ufer, vor Comorn gehabten Gefechte eingelaufen sind. Másolat a bécsi KA AFA anyagából 
1849-7-30.1. 
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majd az egymás után induló ellentámadások lehetetlenné tették az elért állások megtartását. 
A dandárparancsnok nem késlekedett szorult helyzetét jelenteni. Lichtenstein tábornok fél 
tizenkettőkor jelentette, hogy Reischach-dandárt már a szőlők közé szorították vissza.77 

Schlik a kialakult helyzetben azonnal intézkedett, és megparancsolta Wallmoden tábor
noknak a visszavonulás megszervezését. A hadosztályparancsnok elrendelte, hogy a 
Reischach-dandár vonuljon vissza, aminek a végrehajtása azonban elég nehéz feladatnak 
bizonyult. A honvédzászlóaljak támadásának kitett dandár a rendkívüli tűzben képtelen 
volt elszakadni az ellenségétől, egy mozsár és lőszereskocsi kivételével a zsákmányolt lö
vegeket is kénytelen volt hátrahagyni. Bár ezeket használhatatlanná tették, „beszögezték", 
illetve a Dunába fordították. A dandárnak fedezetet igyekezett nyújtani a Sartori-dandár 
baloldali oszlopa is, de ez sem bizonyult elég hatásosnak, ezért Wallmoden újabb elhatáro
zásra jutott. A Sartori-dandár részeit, megerősítve a Bianchi-dandárhoz tartozó Braisach-
zászlóaljjal, a Meggyfa-erdő mögötti tisztás nyugati szegélyéhez rendelte, azzal a feladat
tal, hogy váltsa le az üldözött dandárt, és egy ellenlökéssel vesse vissza a magyarokat. E 
parancs két óra körül érkezett meg Sartori ezredeshez, aki azonnal elrendelte csapatainak 
az indulást. A dandár ütegét a Concó túlsó partjára rendelte, a gyalogososztályok pedig 
igyekeztek állást foglalni a meghatározott területen. Végül a váltás sikerrel járt, amit a 6. 
vadászzászlóalj és egy Latour-osztály támadása tett lehetővé, mely az üldöző honvédzász
lóaljakat - a dandárparancsnok jelentése szerint - ezer lépéssel visszavetette.78 A merész 
vállalkozás azonban a magyar csatárok erőteljes fellépése és erdő felőli támadása miatt el
akadt, és újra folytatódott a visszavonulás, de már szervezettebben, szakaszról-szakaszra, a 
kötelékek váltásával. A hídhoz érve a fedezet hálátlan szerepét a 6. zászlóalj és a Braisach-
zászlóalj vette át, mely a 17. hatfontos üteg támogatásával sikeresen megoldotta a feladatát. 

A hidat építő és biztosító századparancsnok három órakor kapta meg Wallmoden pa
rancsát a híd gyors lebontásának előkészítésére. Koscuzny százados ki is alakította el
képzelését, e szerint az eddig is itt lévő cölöpöket felgyújtja, az egyéb hídanyagot fel
málházza, és a szétszedett híd huszonkét pontonján szállítják át a visszavonuló 
katonákat, majd ezeket is szekerekre rakják. A hadosztályparancsnoki jóváhagyás után a 
feladat végrehajtása meg is kezdődött, melyet a visszaözönlő katonák beérkezése is sür
getett. Jól és sikeresen is haladt a szállítás az ellenség közeledtéig. Az ekkor kialakult 
helyzetről a hidászok parancsnoka a következőképpen jelentett: „Mivel az ellenséges lö
veg és fegyvertüz lehetetlenné tette, hogy a saját csapatok a parton tartózkodjanak, így 
az alulírott a pontonokat a saját oldalra állítatta. A víz azonban a pontonokat a túlsó partra 
sodorta, ahol közben három honvéd a felgyújtott hídrészeket igyekezett oltani. Alulírott a 
századának önkénteseivel ekkor átment a túlsó partra és az elragadott pontonokat vissza
hozta, majd később, amikor a két hadsereg a partot elhagyta, ezeket és a még álló hídrésze
ket megmentette és elszállítatta."79 Feladata végeztével az utászszázad bevonult Ácsra. 

Az átkelés befejezése után a Reischach-dandár a Concó védelmére rendezkedett be, a 
Sartori-dandár viszont sorakoztatás után megindult Ács felé. A es. kir. I. hadtest balszár
nyán ezzel véget ért az ütközet. 

KA AFA Karton 1867. 1849-7-8. Lichtenstein vezérőrnagy jelentése. 
KA AFA Karton 1867. 1849-7-53. Sartori ezredes jelentése. 
KA AFA Ms/Tg. 100. A századparancsnok már idézett jelentése. 
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A jobbszárnyon kezdetben rendezettebben és nyugodtabban telt az idő. Schlik a 
Bianchi-dandárt visszavonta az Ácsi-erdőbe, miközben az eddig tartalékként szereplő 
Schneider-dandárt előre indította a komáromi út mentén. A két dandár szerepet cserélt, 
Schneider kapta feladatul az erdő védelmét, míg Bianchi képezte a tartalékát Ács előtt. 
Mindez lövegek fedezete mellett valósult meg. 

Schneidernek volt ideje egy szabályos harcrendet kialakítani.80 A Schlik-féle hatfon
tos üteg 700 lépésre az erdő túlsó oldalától, jobbra az úttól állt fel. Az 1. és a 3. Schön-
hals zászlóalj sűrű csatárlánccal megszállta az úttól jobbra eső erdőszegélyt, melyet meg
felelő távolságra a támogató erő és tartalék követett. A 14. vadászzászlóalj egy osztállyal 
az úttól balra eső erdőszögletet szállta meg, melyhez balról igazodott az erdőszegélynél a 
3. Hess-zászlóalj. A Baden-zászlóalj három osztálya a vadászok mögött, az úttól balra, 
egy erdőtisztáson állt fel, zárt osztály oszlopokban, mint főtartalék, hogy veszély esetén 
az út mindkét oldalán alkalmazni lehessen. 

A dandár jobbszárnyát a Ludwig-lovasdandár fedezte, melyet Schlik szintén vissza
rendelt. „A dandár lassan, lépcsőzve vonult vissza és néhány száz lépés után újra állást 
foglalt. Mivel azonban az ellenség hat-nyolc ütegnyi tábori lövege (többnyire 12 fonto
sok) felvonultak, ezért az üteg Pusztaherkály mögött egy újabb állást foglalt. A dandár
hoz beosztották még a 8. lovasüteget, amely a dandár üteggel kedvező állást foglalt. 
Mind két üteg ezután egy hatékony tüzet nyitott" -jelentette erről az időszakról a dan
dárparancsnok.81 

Ahogy a Schneider-dandár felvette állását, máris támadás érte, arcban és a balszár
nyon két magyar üteg hevesen tüzelni kezdett, mellyel szemben a dandárüteg igyekezett 
felvenni a harcot. Ugyanakkor a baloldalon több honvédzászlóalj is megjelent, és hátba
támadással fenyegetett. Az egyre nehezebb helyzetben, négy óra körül kapta a dandár az 
erdő kiürítésére intézkedő parancsot, melyet Schlik személyesen adott ki. Ez a közvetlen 
harcérintkezés miatt csak részben, a tartalékkal történhetett meg. Amikor az ellenség a 
balszárnyon és a visszavonuló dandár hátában, az erdő mögötti síkon is feltűnt, az ütkö
zet sorsa már szinte válságosra fordult. A hadtestparancsnokot azonban nem véletlenül 
tartották az egyik legtapasztaltabb, legmegbízhatóbb tábornoknak. 

Schlik öt óra körül kénytelen volt újabb fontos döntéseket hozni és intézkedni. Bal
szárnyát teljesen visszaszorították, a tőle jobbra lévő tartalék hadtest már elvonult, beke
rítés, a föeröktől való elvágás fenyegette. Ez késztette arra, hogy segítségért forduljon a 
Pusztacsémnél táborozó Panyutyin tábornokhoz. A jelentése szerint arra kérte az orosz 
tábornokot, hogy küldjön támogatására egy fél üteget.82 Ennek megérkezéséig azonban 
még újabb intézkedésekre is szükség volt. A Schneider-dandárt mindenképpen meg kel
lett erősíteni, ezért ide irányította az 5. és a 11. tizenkét fontos üteget. A dandárt balról és 
hátulról fenyegető magyar csapatokat - melyek már az Ács előtti területre is kijutottak -
vissza kellett űzni az erdőbe, melyre az Ács felé vonuló Bianchi-dandár kapott paran
csot. Ennek támogatására a Sartori-dandárt rendelte Schlik. Ez utóbbi dandár még me
netben volt a Concó mentén. 

i0 KA AFA Karton 1867. 1849-7-27. Schneider jelentése. 
!I KA AFA Karton 1867. 1849-7-32. Ludwig jelentése. 
!2 KA AFA Karton 1867. Schlik már idézett jelentése. 

— 819 — 



A Bianchi-dandártól a Károly főherceg-gyalogezred 3. zászlóalját különítették ki, hogy 
balról fedezze a Schneider-dandárt. Ennek végrehajtása példásan sikerült. A zászlóaljpa
rancsnok erről a következő feszes jelentést írta: „az Ácstól észak-keletre fekvő erdőt, ki
különítve, az ellenségtől meg kellett védenünk. A 9. osztálytól két félszázad tirailleurs-nek 
osztva indult, az osztály többi része mint támogató és három század mint tartalék követke
zett, a 14. század mint ütegfedezet működött. A tirailleurs-öknek rövid csatározás után ro
hammal sikerült az erdő túlsó szegélyéig jutni, de az ellentámadó ellenség elől, a sűrű er
dőben csak nehezen haladó tartalék lemaradása miatt, vissza kellett húzódni. Az 
erdőszéltől néhányszáz lépéssel hátrébb, veszély nélkül, alulírott négy századot újra sora
koztatott és még egyszer rohamra előre vezetett. Az erdőszélét ismét elértük és megszálltuk. 
Itt a tirailleurs-harc még negyed óráig tartott, amikor a balszárnyra kikülönített Riegl hadnagy 
az erdőt elhagyta, nehogy egy erős ellenséges oszlop a zászlóalj balszárnyát megkerülje. Erre 
az ebben az irányban húzódó ellenséges lánc megjelenése mutatott. Az a körülmény, hogy 
egyidejűleg az arcvonal folytatásában is sűrű csatárlánc tolongott, azon meggyőződésre jut
tatott, hogy a jobbszárnyon is hátrányosan állunk, vagyis a zászlóalj mindkét szárnyát veszély 
fenyegeti. Ezért az állást átengedtem, harcolva visszavonultam és este 8-ra elértem a dandár 
állását."83 A zászlóalj tevékenysége rendkívül hasznos volt, különösen az időnyerés miatt. 

Amíg e lekötő harcok zajlottak, este hét óra körül a hadtest jobbszárnyán megjelent 
először a Simbschen-lovasddandár (az I. hadtest jobbszárnyán megjelenő huszártömeget 
ők vették észre), majd az egész Panyutyin-hadosztály, mely alapvetően megmentette a 
hadtestet az áttörés veszélyétől. Az erdőben közben folytatódtak a harcok, melybe egy 
újabb dandár kapcsolódott be. Sartori, akivel két Parma-zászlóalj is érkezett a Rei-
schach-dandártól, rögtön e két utóbbi zászlóaljat küldte a Károly főherceg-zászlóalj le
váltására, majd a Latour- és Lajos főherceg-zászlóaljat rendelte az erdőszegély elfoglalá
sára. A szuronytámadás azonban nem sok sikerrel járt, mert közben a balszárnyát egy 
újabb magyar támadás érte. A zászlóaljak visszavonultak, és nehéz helyzetükön csak az 
segített, hogy az Ács előtti magaslaton felállított 36. hatfontos üteg kartácstűzzel meg
akadályozta a magyarok további térnyerését, sőt visszahúzódásra késztette őket. 

Közben a Schneider-dandárhoz tartozó Baden-zászlóalj, az 1. Schönhals-zászlóalj és 
egy röppentyűüteg is ellentámadással próbálkozott, amihez csatlakozott a Sartori-dandár 
is. Ez a kísérlet már eredményesebb volt. A magyarok visszahúzódtak az erdő keleti fe
lébe, majd a Meggyfa-erdőbe.84 Az ütközet lassan elcsendesedett, melyet nyolc óra körül 
a leszálló est végleg beszüntetett. 

Ki győzött? 

A július 2-i csatát mindkét fél megnyerte, legalábbis a jelentések szerint.85 Ha csupán 
az ütközetet nézzük, a helyzet hasonló, de ez csak azért lehet, mert ez valóban része volt 
a csatának. Ha csupán az I. osztrák hadsereg helyzetét tekintjük, akkor Schlik tábornok 
nyugodtan elkönyvelhetett egy vereséget, ez következik abból a helyzetből, amit csak 

83 KA AFA Karton 1867. 1849-7-25. A Károly főherceg-gyalogezred 3. zászlóalj parancsnokának jelentése. 
84 KA AFA Karton 1867. 1849-7-17. Schlik jelentése az ütközetről. 
85 Haynau jelentése a csatáról HL 1848/49 ad 36/102.; Görgei július 4-i napi parancsa, közli Id. Görgey /.; 

i. m. III. k. 51-51. o. Győzelmet jelentett már a csata napján is Ludvigh János a kormányzónak, közli SteierA.: 
i. m. 156-158.0. 
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Panyutyin és Simbschen csapatainak megjelenése oldott meg. A két kiváló parancsnok 
helyzetfelismerése megakadályozta a magyar lovasság áttörését az I. hadtest jobbszárnyán, 
így Schlik megmenekült. Rögtön tegyük hozzá, hogy Haynau sem állt a helyzet magasla
tán, gyakorlatilag részvétele, sőt valószínűleg tudta nélkül oldódott meg e kritikus helyzet. 

Hogy miként került ilyen nehéz helyzetbe a kiváló császári tábornok, tulajdonképpen 
kiegyenlített erőviszonyok mellett, annak több magyarázata is lehet. Mindenesetre -
mint láttuk - az Ácsi-erdő jelentős befolyásoló tényezőként szerepelt. Az osztrák forrá
sok tíz-tizenkét zászlóaljról beszélnek, amelyek a visszavonulásukat nyomon követték, 
és melyek behatoltak az erdőbe. Ezekhez bizonyára csatlakoztak újabbak, de bizonyos, 
hogy lényegesen kevesebb magyar gyalogoskötelék foglalta el az erdő jórészét, mint 
amennyi császári ott volt. Mégis sikerült az erdő nagy részét ellenőrzésük alá vonniuk, 
bár erősen kétséges, hogy ez egy jól szervezett művelet eredménye lett volna. 

Sajnos a magyar hadműveleti iratok nem állnak rendelkezésünkre és a zászlóaljak 
jelentései sem, de a hasonló császári források, a torzítások ellenére is elemezhetővé te
szik az eseményeket. Míg meghatározathatatlan számú honvédzászlóalj az erdőben tevé
kenykedett és különösen annak délnyugati felébe törekedett, az erdő keleti kijárata előtt 
álltak fel a magyar ütegek és néhány zászlóalj, mely a császáriak megjelenésekor, tüzér
ségi támogatással, támadást indított. Ezek rendszerint jól sikerültek, de néhány esetben, 
mint például az 1. honvédzászlóalj esetében, kudarcba fulladt. 

Ha Görgeinek kevés szerepe is lehetett az erdőben vívott harc irányításában - való
színűleg be sem ment oda -, annál jobban dicséri őt az a felismerés, hogy a magyar lo
vasság kijutásával az I. hadtest jobbszárnyára, mód nyílt Schlik csapatainak elvágására. 
Ezt követően már ennek megvalósítására törekedett, ezért vont össze minden elérhető 
lovasságot Pusztaherkály elé. Ehhez kiváló partnere volt Klapka, aki a III. hadtest nél
külözhető lovasságát is ide irányította. Az elemzők és maga Görgei is azt írta visszaem
lékezésében, hogy a cél az időközben elvesztett Ószőny visszafoglalása volt azáltal, 
hogy kényszerítik az ellenséget csapatelvonásra. Ez valószínűtlen, hisz a Duna menti te
lepülésnek a fontossága egyáltalán nem indokolta ezt. Az út valóban ezen keresztül ve
zetett Budára, de a magyar sereg ezt, a túlerejű ellenség előtt, aligha vehette igénybe. 
Azonban a falut sikerült visszafoglalni, így a lovassági támadást sikeresnek mondhatjuk, 
pedig az kudarcot vallott. Mindez azonban Görgei érdemeiből mit sem von le. Felisme
rése és intézkedései bizonyítják hadvezéri képességeit, de az ellenségnél is voltak tisztán 
látó és gondolkodó vezérek, mint Schlik, Panyutyin és főleg Simbschen. 

Az erdei harc elemzésénél nem vagyunk könnyű helyzetben, hisz itt is hiányoznak a 
magyar jelentések. Az azonban jól látható, hogy a vadászok alkalmazása és a zászlóaljak 
csoportosítása a császári seregben az előírásnak megfelelően történt, de a magyar csapatok 
is törekedtek a csatárharc alkalmazására. Mindkét félnél gondot okozott az összeköttetés 
tartása és a tájékozódás. A honvédek időnként különösen nehéz helyzetbe kerülhettek, mint 
például a szabolcsi zászlóalj 6. százada, melyet a sötétedés is az erdőben ért és csak a Du
nához kiérve tudtak ismét tájékozódni. Itt is először a folyásirányt kellett megállapítaniuk, 
mely papírdarabkák vízbe dobálásával sikerült.86 Ez után talált vissza a század a táborba. 

A katonák lelkesedése, elszántsága azonban átsegítette őket a nehéz helyzeten. A lel
kesedés, magasfokú harci szellem jellemző volt mind a két félre, még ha - különösen a 

Mikecz Tamás visszaemlékezését idézi Kedves Gy.: Szabolcs ... 175. o. 
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magyaroknál - esetenként szükség volt szigorúbb kényszerítő eszközök alkalmazására 
is. Magyarázható ez természetesen a megfelelő tapasztalat és kiképzettség hiányával, de 
a „rutinos" tisztek hiányával is. Ez a forradalmi hadseregeknél szinte mindig hasonló
képpen alakult. Az is jól látható az események vizsgálatakor, hogy valóban a támadás 
hozta igazán - képletesen is - tűzbe a katonákat, a védelem kevésbé volt sikeres mind a 
két félnél. A győzni akarás azonban feltétlen jellemzője volt mind a két oldalon, ez is hoz
zájárult ahhoz, hogy a parancsnokok végig kézben tartották az eseményeket. És mivel 
egyik fél harcrendje sem bomlott fel igazán, így mind két tábor győztesnek tarthatta magát. 

Az ütközet kezdetekor a császári fél lépett fel támadólag, melyet a magyar sereg visz-
szavert, és visszanyomta ellenfelét kiindulási állásába. Ezt követően a sötétedés beálltá
val a magyar sereg is visszavonult. Vagyis a császáriak szándéka nem valósult meg. Az 
ellentmondást viszont az okozza, hogy más volt a szándéka Haynaunak és különösen 
más Reischachnak. Talán legtalálóbban akkor fogalmazunk, ha azt állapítjuk meg, hogy 
a nap végére harcászati értelemben a honvédsereg vallhatta magát győztesnek, de a csata 
egészét tekintve, inkább a Haynau akarata érvényesült. 

Tamás Csikány 

THE BATTLE OF ÁCSI-ERDŐ ON 2 JULY 1849 

Summary 

The environs of the fortress system in Komárom provided a theatre to several significant 
battles during the 1848-1849 Hungarian war of independence. The vast, mostly open country, 
situated on the right bank of the Danube, opened up opportunities for large-scale manoeuvres, and 
for fighting more battles, practically independent from each other. This was the case on 2 July 
1849, when an Imperial Austrian army reinforced with Russian troops, made every effort to push 
the Hungarian army among the forts. In the battle, the fiercest fighting developed in the Western 
part of the area, in the so-called Ácsi-erdő (Ács Forest) and its vicinity. The aggressors of greater 
potential took possession of the hardly occupied forest and some smaller forts quickly. An 
extremely violent Hungarian counterattack, however, fought off the Imperial troops beyond the 
forest. Thus, the Austrian side found themselves in a critical position, which could only be 
normalised through a significant redeployment. The study introduces the actions and through them 
the tactical approach and practice of the period. Considering the nature of the sources available, 
the presentation of the events is more detailed on the Imperial side, based on battalion bulletins, 
while it relies on recollections in the case of the Hungarian side. 

Tamás Csikány 

COMBAT DANS LA FORÊT D'ÁCS LE 2 JUILLET 1849 

Résumé 

Les environs du système de fortification de Komárom furent le théâtre de plusieurs batailles 
importantes durant la guerre d'indépendance hongroise de 1848-49. Ce terrain immense s'étendant 
sur la rive droite du Danube offrait la possibilité d'y mener des manœuvres de grande envergure, 
ainsi que des combats parallèles et quasi-indépendants les uns des autres. C'est ce qui est arrivé 
aussi le 2 juillet 1849, lorsque l'armée impériale autrichienne renforcée par les troupes russes a 
tenté de repousser l'armée hongroise entre les forts^ Les combats les plus acharnés se sont déroulés 
sur la partie occidentale du terrain, dans la forêt ď Ács et ses environs. Les attaquants supérieurs en 
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force ont vite occupé le fort presque désert, ainsi que d'autres forts de moindre importance, mais 
une contre-attaque hongroise particulièrement violente a repoussé les troupes impériales au-delà de 
la forêt. Ainsi la partie autrichienne s'est retrouvée dans une situation critique qu'elle n'a pu 
normaliser qu'au prix de regroupements de forces considérables. L'étude présente ces batailles et à 
travers elles aussi la conception et la pratique de la tactique de l'époque. Vu le caractère des 
documents disponibles, étant basée sur les rapports des bataillons, la présentation des événements 
est plus détaillée côté impérial, alors que pour la partie hongroise elle repose sur les mémoires. 

Tamás Csikány 

SCHLACHT EVI WALD VON ÁCS AM 2. JULI 1849 

Resümee 

Die Umgebung des Waldgebietes von Komárom (Komorn) war während des ungarischen 
Freiheitskampfes von 1848-49 Schauplatz mehrerer bedeutender Schlachten. Das riesige, größten
teils offene Gebiet auf der rechten Seite der Donau bot die Möglichkeit für großangelegte Manöver 
und mehrere, voneinander fast unabhängige Schlachten. So geschah es auch am 2. Juli 1849, als 
das österreichische kaiserliche Heer - verstärkt durch russische Truppen - versuchte, das unga
rische Honved-Heer zwischen die Festungen zu drängen. Während der, sich entwickelnden 
Schlacht entfaltete sich der heftigste Kampf im westlichen Teil des Gebietes, im sogenannten 
Wald von Ács und seiner Umgebung. Die überlegenen Angreifer besetzten rasch den kaum 
belagerten Wald und nahmen sogar kleinere Festungen in Besitz. Doch ein besonders heftiger 
ungarischer Gegenschlag drängte die kaiserlichen Truppen bis ganz außerhalb des Waldes zurück. 
Damit geriet die österreichische Partei in eine kritische Situation, die nur durch bedeutende 
Umgruppierungen normalisiert werden konnte. Die Studie stellt diese Schlachten vor, was auch 
die Möglichkeit bietet, dass der Verfasser die Kampfauffassung und Kampfpraxis der Zeit präsen
tiert. Die Vorstellung der Ereignisse ist - aufgrund des, zur Verfügung stehenden Quellenmaterials 
- seitens der kaiserlichen Partei detaillierter und beruht auf den Berichten der Bataillone, während 
sie sich im Falle der ungarischen Partei auf Rückerinnerungen verlässt. 

Тамаш Чикань 

СРАЖЕНИЕ В АЧСКОМ ЛЕСУ 2 ИЮЛЯ 1849 ГОДА 

Резюме 

Район системы крепостей у города Комаром был крупным театром военных действий, 
где совершился целый ряд значительных сражений. Раскинувшийся на правом берегу Дуная 
огромный, в большинстве своем открытый массив предоставлял возможности для многих 
крупномасштабных маневров, для проведения почти независимых друг от друга сражений. 
Так произошло это и 2 июля 1849 года, когда австрийская кайзеровская армия, подкреплен
ная русскими войсками, старалась зажать венгерскую хонведскую армию между кре
постями. В ходе развернувшейся битвы наиболее жаркие бои разгорелись в западной части 
этой территории, в так называемом Ачском лесу и прилегающих к нему районах. Обла
давшие численным превосходством наступавшие войска быстро заняли едва оккупи
рованный лес, более того овладели также более мелкими лесными массивами, но чрезвы
чайно сильная контратака венгров оттеснила кайзеровские войска вплоть до противо
лежащей стороны леса. Вследствие этого австрийская сторона очутилась в критическом 
положении, которое удалось нормализовать только в результате существенной перегруп
пировки войск. В статье автор показывает именно эти боевые действия, что дает ему воз
можность проанализировать также тактические приемы и практику ведения боевых 
действий того времени. Показ событий, исходя из характера имеющегося в распоряжении 
материала источников, выполнен более детально в отношении кайзеровских войск, автор 
опирается на боевые донесения батальонов, в то время как для характеристики венгерской 
стороны он вынужден пользоваться лишь мемуарами. 
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ROSONCZY ILDIKÓ 

A MAGYARORSZÁG ELLENI OROSZ INTERVENCIÓ 
ELŐTÖRTÉNETÉHEZ 

„A független állam önerőből, minden külső segítség nélkül 
született, konszolidációjához sem igényelt mást kívülről, csu
pán semlegességet. De a közömbösséget sem nyerhette el. " 

DIÓSZEGI ISTVÁN: A nagyhatalmi politika 
másfél évszázada 1789-1939. Budapest, 
1997.103. o. 

„/. Miklós beavatkozása megmentette az ausztriai császár
ságot, amelynek trónján az ifjú Ferenc József császár ült. 65 év 
elteltével még az osztrák-magyar trónon volt, és elindította az 
első világháborút, amely -feltehetőleg - távoli következménye 
volt annak is, hogy az orosz hadsereg elfojtotta a magyar for
radalmat. " 

MIHAIL HELLER: AZ Orosz Birodalom tör
ténete. Budapest, 1996.486. o. 

1849-ben Oroszország első ízben avatkozott bele hazánk jövőjének alakulásába. A 
magyar szabadságharc sorsát katonai értelemben a hatalmas tömegű orosz hadsereg in
tervenciója döntötte el. Az osztrák történetírás, érthető okokból, igyekezett csökkenteni a 
beavatkozás jelentőségét, hivatkozva részben arra, hogy 1849 nyarán a bécsi kormány 
Itáliában felszabadult csapatokkal már ki tudta egészíteni a Magyarországon harcoló cs. 
kir. haderőt, részben pedig arra, hogy a magyarországi hadszíntéren 1849 nyarán a döntő 
győzelmeket nem az oroszok, hanem a cs. kir hadsereg aratta, élén az energikus és ered
ményes főparancsnokkal, Haynau táborszernaggyal. Ez vitathatatlan tény, mint ahogy az 
is az, hogy Magyarország emberi és anyagi tartalékai a háború során megfogyatkoztak. 
Mindehhez azonban hozzáteendő, hogy eközben a legjobb magyar hadsereget, a fel
dunait, és a legsikeresebb magyar tábornokot, Görgeyt, az orosz fősereg kötötte le, s 
ugyancsak ez alatt az idő alatt véres harcok árán éppen orosz haderő foglalta el Erdélyt, 
és szinte teljesen felmorzsolta Bem tábornok hadseregét. S ekkor még nem említettük azt 
a lélektani hatást, amelyet az orosz intervenció váltott ki a szabadságharc józanul gon
dolkodó politikai és katonai vezetői körében, s azt a hatást, melyet annak fölismerése 
okozott, hogy ennek az intervenciónak Nyugat-Európa, minden remény ellenére, tulaj
donképpen tétlen szemlélője marad. 

A szabadságharc magyar szakirodalma különböző okok miatt kevesebbet foglalkozott 
az orosz intervenció problémakörével annál, mint amennyit az súlyánál fogva megkíván. 
Hivatkozhatunk a források hozzáférhetetlenségére, de annál azért több dokumentum, el
beszélő forrás áll rendelkezésünkre, mint amennyit eddig felhasználtunk. Andics Erzsé
bet az intervenció diplomáciai előtörténetét feldolgozta A Habsburgok és a Romanovok 
szövetsége című monográfiájában (Budapest, 1961.), amelynek mellékleteként kitűnő 
iratgyűjteményt tett közzé, de történészi szemlélete egyoldalú, s az egész kérdéskört a 
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két dinasztia ellenforradalmi szövetségére szűkítette le. Magáról az intervencióról az el
ső korszerű monográfia angol szerző, Ian W. Roberts tollából született Nicholas I and 
the Russian Intervention in Hungary címmel (London, 1991.), amely azt európai össze
függésekbe ágyazza, s amely bőséges, elsősorban nyomtatásban megjelent orosz anyagot 
is felhasznál, ugyanakkor kevéssé ismeri a magyar szakirodalmat és magyar forrásokat, 
így az orosz kútfőket nem is szembesítheti velük. 

A közelmúltban két Oroszország története jelent meg Magyarországon. Mindkettő 
igen röviden, de jellemzően más megközelítésben foglalkozik az orosz beavatkozással. 
A magyar feldolgozás a kérdést sommásan azzal intézi el, hogy: „Katonailag egyébként 
már nem volt túl nagy jelentősége. Mire az orosz csapatok Galícia és Havaselve felől el
érték Magyarországot, a szabadságharc már menthetetlen volt, ellenállásra képtelen az 
osztrákokkal, hát még az orosz-osztrák túlerővel szemben."1 A menthetetlen és képtelen 
melléknevek tartalmilag nem fokozhatok, így nincs hát még, ha viszont van, akkor a 
mondat első felében szereplő állítás nem igaz. A másik munka, amelynek szerzője a Pá
rizsban élő orosz történész, Mihail Heller, az intervenciónak az európai történelem ala
kulását befolyásoló messze ható következményeire hívja fel a figyelmet, mint ahogy ez 
az általunk választott második mottóból kiderül. 

* 

Oroszország a XVIII. század végére Lengyelország felosztásaival, majd a térképről 
történő véglegesnek szánt letörlésével vált európai nagyhatalommá. Finnországot 1809-
ben annektálta, s a napóleoni háborúk végével pozíciója tovább erősödött. A bécsi kong
resszus döntése értelmében Oroszország szerezte meg Kongresszusi Lengyelország né
ven a tilsiti békével 1807-ben létrehozott Varsói Hercegség nagyobb részét is, így határát 
majdnem a Warta folyóig tolta ki. Az 1831-es lengyel szabadságharc leverése után a kö
zépkori Európa egyik legnagyobb államának fővárosa, Varsó, már csak egy olyan, ugyan 
Lengyel Királyságnak nevezett orosz nyugati tartomány székhelye, amely az 1832-es 
Szervezeti Statútum értelmében a birodalom elidegeníthetetlen része. A Kaukázus gyar
matosításáért egyre véresebb háborúkat folytató, Kis- és Közép-Ázsiában ugyancsak 
terjeszkedő Oroszország a Balkánon Törökország rovására az ottani szláv népek védel
mezőjének szerepében is szívósan és eredményesen törekszik befolyásának kiszélesítésé
re. 1812-ben Besszarábiát kebelezi be, a török fennhatóság alatt maradt Moldva és Hava
salföld protektora lesz, s célja a Fekete-tengeri szorosok megszerzése. Oroszország itt, és 
a gyengülő Török Birodalom balkáni területeinek birtoka miatt kerül alkalmanként kon
fliktusba a Lengyelország felosztását tulajdonképpen nem ellenző Angliával, illetve a 
felosztott Lengyelország területéből részesedő Habsburg-birodalommal. 

Természetesen a világ legerősebb szárazföldi hadseregével rendelkező Oroszország2 a 
vezető ereje a korszak Európáját meghatározó Szent Szövetségnek és az 1833-as 
münchengrätzi és berlini megállapodásokon nyugvó orosz-osztrák-porosz szövetségnek 
is. E szövetségeknek, ugyanúgy, mint Angliának és Franciaországnak, a kialakult euró-

¥ ont Mária-Kraust Tamás - Niederhauser Emil - Szvák Gyula: Oroszország története. Budapest, 1997.316. o. 

Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Gazdasági változások és katonai konfliktusok 
1500-2000. Budapest, 1992. 149. o. 
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pai hatalmi egyensúly megőrzése a célja. E hatalmi egyensúly feltételének számít a 
Habsburg-birodalom fenntartása és a német széttagoltság konzerválása. A vegyes népes
ségű Habsburg-birodalomban, Miklós cárt idézve, csak „megbízható hadseregre épített 
egyeduralkodói rendszer" tudja összefogni a különböző népeket.3 Az európai hatalmi 
egyensúlyról, habár más megfontolásból, végeredményét tekintve hasonlóan gondolko
dott az autokrata orosz cár és az angol külpolitika irányítója, a whig, vagyis liberális 
párti angol külügyminiszter, Henry John Temple Palmerston. 

Az 1849-es magyarországi orosz intervenciót tehát több évtizedes, tulajdonképpen 
Lengyelország közös felosztásától folyamatos orosz-osztrák (és porosz) szövetség bizto
sította. 1833-ban Münchengrätzben I. Ferenc utódját, a szellemi képességekkel nem iga
zán megáldott Ferdinándot Miklós cár gondjaira bízta. A cár dinasztikus kapcsolatokkal 
is erősítette volna a szövetséget, ezért az 1835-ös csehországi teplitzi császártalálkozó 
után felajánlotta lányát, Olga nagyhercegnőt Ausztriának. Potenciális férjként József ná
dor fia, István főherceg jött számításba, Metternich azonban az ajánlatot, jó érzékkel, 
visszautasította.4 

Magyarországra és Erdélybe 1849 nyarán több mint 192 000 fős orosz hadsereg 
nyomult be. Hangsúlyoznunk kell, hogy az Orosz Birodalom ekkora hadsereget koráb
ban Európában egyetlen hadjáratban sem vonultatott fel egyszerre: sem Napóleon ellen, 
sem a balkáni orosz-török háborúkban. Összehasonlításként érdemes néhány adatot fel
sorolni: az 1792-es lengyel-orosz háborúban kb. 96 000 fős orosz hadsereg vett részt, I. 
Sándor a Napóleon elleni 1805-ös III. koalícióban 100 000 fős hadsereg kiállítására tett 
ígéretet, ekkor Kutuzov tábornok 45 000 fős hadsereg élén vonult be Morvaországba. Az 
1813-as kaliszi egyezményben Oroszország 150 000 fős hadsereget ajánlott fel a Napó
leon-elleni VI. koalíció céljaira. Az 1830-31-es lengyel szabadságharcot 115 000 fős 
hadsereg élén verte le a később nálunk is jól ismertté vált Ivan Fjodorovics Paszkevics 
tábornagy. Paszkevicset, mint az Oroszország sérelmeit megbosszuló, Varsó elfoglalása
kor megsebesült hőst ezért a tettéért Puskin, akinek lengyelellenessége közismert, be
emelte az orosz irodalomba.5 A fenti adatokhoz hozzáteendő, hogy 1849 nyarán a Habs
burg-birodalom területére nem csak Magyarországra és Erdélybe vonult be orosz 
hadsereg, hanem a szóban forgó év májusától a magyarországi intervenció előkészítése
ként és biztosításaként Galíciába és Bukovinába is. A török fennhatóság alatt álló Mold
vát és Havasalföldet már az előző év nyarán orosz csapatok szállták meg, így 1848^49-
ben Miklós cár birodalma határain kívül akkora haderőt vetett be, amelynek létszáma jó
val meghaladta a 200 ezer főt. 

Amikor először felvetődött a Magyarország elleni orosz katonai segítség gondolata, 
nem csak osztrák, de orosz részről sem volt szó ekkora hadsereg igénybevételéről. Az 
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osztrák fél először csak kisebb segélycsapatok behívására gondolt, s a segélycsapatok ki
fejezéshez akkor is igyekezett ragaszkodni, amikor ez a fogalom, lévén a segélycsapat 
erősebb, mint saját magyarországi hadserege, anakronisztikussá vált. Érdemes megvizs
gálni, milyen körülmények hatására és hogyan változtak a magyarországi beavatkozásra 
vonatkozó osztrák és orosz elképzelések, először melyik osztrák tartományokban akart 
Oroszország beavatkozni, illetve hol szerette volna a bécsi udvar az orosz segélycsapa
tokat látni. Bécs, Szentpétervár, Olmütz és Varsó folyamatosan kapcsolatban állt egy
mással, sűrűn követték egymást a levelek és jegyzékek, s az orosz álláspont változása 
nagy vonalakban nyomon követhető Miklós cárnak és bizalmasának, a már említett Ivan 
Fjodorovics Paszkevics hercegnek, a Lengyel Királyság helytartójának levelezésében is. 

Maga Miklós cár az 1848-as év társadalmi mozgalmaival és nemzeti egységtörekvé
seivel szemben már a francia forradalom kitörése óta kész lett volna szükség esetén eu
rópai katonai beavatkozásra. Március 5-én, szombaton a pétervári Anyicskov palotában 
rendezett udvari bált azzal a drámai bejelentéssel szakította meg, hogy Franciaországban 
kikiáltották a köztársaságot. Felrémlett előtte 1789 és Napóleon kísértete. A következő 
napokban elrendelte a tartalékosok behívását, s az újabb európai forradalmak hírére ma
ga fogalmazott egy kiáltványt, amelyet március 26-án tétetett közzé. „Készen állunk ar
ra, hogy ellenségeinket fogadjuk, akárhol is bukkanjanak fel, és magunkat nem kímélve 
a mi Szent Oroszországunkkal elszakíthatatlan szövetségben védeni fogjuk az orosz név 
becsületét és határaink sérthetetlenségét."6 - figyelmeztette nem csak Nyugat-Európát, 
hanem a hazájuk helyreállításában reménykedő lengyeleket is: az Orosz Birodalom 
„sérthetetlen" nyugati határa ugyanis az egykori lengyel állam belsejében húzódott. Ezt a 
kiáltványt Kari Vasziljevics Nesselrode gróf, orosz kancellár és külügyminiszter diplo-
matikusabb hangvételű jegyzékkel egészítette ki, de a lényegen nem változtatott: Orosz
ország nem tűri el az európai politikai és területi egyensúly hátrányára történő megvál
toztatását, bár az eseményeknek egyelőre csak éber szemlélője marad. Miklós április 3-
án Paszkevicshez írt levele azonban az általános katonai készülődés jellemző bizonyíté
ka: „fontos, hogy nyugodtan, s következetesen végigvigyük a megkezdett dolgokat, azaz 
1.) el kell érnünk hadseregünk teljes hadikészültségét, szigorúan ellenőrizve rendelkezé
seink hibátlan végrehajtását; 2.) létre kell hozni a tartalékok első vonalbeli láncolatát 
[...]; 3.) az erődítmények legyenek védelemre készek, gondoskodjanak élelmiszer és 
egyéb szükséges dolgok beszerzéséről, a helyőrségeknek és a parancsnokoknak pedig 
meg kell magyarázni, mi a védelem feladata; 4.) nagyon hasznos volna áttekinteni, mi
lyen állapotban vannak a Visztula hidjai, Varsóban esetleg át lehetne hozni a hidat a ci
tadella alá; 5.) a hadikészültségben lévő csapatokat fel kell vonultatnunk a kijelölt he
lyekre, vagyis az I. hadtestet toljuk jobbra, Litvániába, ott felváltja a II. hadtestet, és 
magához vonja lovashadosztályát; a 2. könnyűlovas hadosztály szintén csatlakozzék 
hadtestéhez az új helyén; a IX. tartalék hadtestet telepítsük át Kisoroszországba; 6.) 
ezután az első vonalbeli tartalék foglalja el kijelölt helyét, 7.) a gránátos hadtest éle hú
zódjon le a Dvináig, a hadtest könnyűlovas hadosztálya és a testőrkozákok a Dvina mö
gé, Vilkomorba és környékére, 8.) a doni kozákok útban vannak, hét ezredük június 5-én 
(június 17-én) már nálad lesz, öt ezred tartalékként vonul utánuk. Ez minden, ezt kell 
végrehajtani. Hogy lesz-e háború, ismétlem, nem tudhatjuk, de betörések, lázadási kí-
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serietek lesznek, s ami még ezeknél is rosszabb: titkos háború indul a lelkek meghódítá
sáért. Ebben a harcban sohasem lehetünk elég óvatosak. A szidalmakra, meg minden 
egyébre, amelyben külföldön részeltetni fognak bennünket, megvetéssel kell válaszol
nunk, és várnunk kell. Mindehhez pedig az szükséges, hogy legyen elég élelmiszerünk 
és hadikészletünk."7 A nyár folyamán egyre több alakulat vonult fel az Orosz Birodalom 
nyugati határához és megkezdődött a dunai fejedelemségek már említett orosz megszál
lása is, amelynek az angol kormány ugyan nem örült, de mégis olyan jóindulatú semle
gességet tanúsított, hogy az magát Miklós cárt is meglepte. Anglia nem tiltakozott az 
1849 telén végrehajtott erdélyi orosz expedíció ellen sem, hiába számított rá Kossuth is, 
Bem is, az pedig közismert, ahogyan az angol kormány a Magyarország ellen tervezett 
katonai akcióról szóló orosz tájékoztatást fogadta. Az európai beavatkozásra készülő 
Oroszország a magára maradt Törökországot azzal az 1849. május l-jén aláírt balta-
limáni egyezséggel semlegesítette, amely Moldvában és a Havasalföldön törvényesítette 
az orosz csapatok jelenlétét, s a szerződő feleknek hét évre egyenlő jogokat biztosított a 
fejedelemségek területén. A megállapodást Pavel Hrisztoforovics Grabbe altábornagy 
hozta tető alá, aki később egy Észak-Magyarországra benyomuló önálló orosz hadoszlop 
parancsnoka lett, s akinek a nevéhez Losonc felégetése fűződik. 

A francia köztársaság elégedett volt azzal, hogy a pétervári udvar végre, 1849 május 
elején, elismerte. Nyugat-Európától ezek után Magyarország „léha szimpátiákon" kívül 
mást nem igen várhatott. Más kérdés az, hogy a tömeges orosz intervenció bekövetkezte 
után, 1849 nyarán, Anglia megváltoztatta korábbi álláspontját, és hajlandónak mutatko
zott volna arra, hogy a megegyezés érdekében és éppen a Habsburg-birodalom integritá
sának, s így európai hatalmi súlyának megőrzése érdekében közvetítsen az osztrák kor
mány és a között a Magyarország között, amely 1849 tavaszán bizonyította: képes arra, 
hogy saját fegyveres erejével megvédje 48-as társadalmi vívmányait és területi épségét. 
Az angol kormány attól tartott, hogy ha a harcoló felek ezt a háborút végigküzdik, akkor 
az osztrák állam olyannyira meggyengül, hogy nem tudja betölteni az európai politiká
ban ráháruló szerepet: „Minden feldúlt mező egy osztrák nyersanyagforrás pusztulása, 
minden ember, aki a magyarok soraiból a csatamezőn elesik, egy osztrák katona elvesz
tését jelenti a birodalom véderőiből - hangoztatta Palmerston július 21-én az angol kép
viselőház ülésén, majd augusztus l-jén utasította a bécsi angol követet, hogy jelezze az 
osztrák kormánynak az angol közvetítési ajánlatot.8 Ez az ajánlat azonban megkésett. 

1848. szeptember 4-én Miklós cár azt írta Paszkevicsnek, hogy mintegy 140 ezer fő
ből álló sereget kíván birodalma nyugati határán készenlétben tartani addig, „amíg Euró
pában nem lesz csend."9 Figyelmét mindenekelőtt a német egységtörekvések kötötték le, 
mivel azoknak az alakulásától függött elsősorban, hogy miként változik meg az európai 
hatalmi rendszer és a kontinens térképe. Az egységes Németország létrejöttének függvé
nyében 1848 nyarán az európai politikusok számoltak a Habsburg-birodalom esetleges 
szétesésével, őszre azonban a helyzet a nagyhatalmak megelégedésére fokozatosan meg
változott. Miklós bízott abban, hogy a bécsi udvar végül úrrá lesz a belső nehézségeken, 
de azért minden eshetőségre felkészült. 1848 október végén még az is eszébe jutott, hogy 
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az osztrák uralkodó lázadó alattvalói és a felvonuló magyar sereg elől Varsóba menekül
het, „ha egyáltalán valódi hadseregről s nem közönséges csőcselékről van szó" - je
gyezte meg. „A császár olmützi tartózkodása annak feltételezésére késztet, hogy ha to
vábbra is kedvezőtlenül alakulnak a dolgok, hozzánk fordul segítségért; ebben az esetben 
azonnal értesíts, őt magát a legnagyobb tiszteletadással fogadd, és ha Varsóba szándé
kozna menni, a Belvedere-ben szállásoltasd el. Az én nevemben Gyakov főhadsegédet és 
fiadat rendeld melléje; a császárnéra udvarhölgyek vigyázzanak felváltva." - utasította 
Paszkevicset.10 

1848 végén már komoly orosz haderő állomásozott az osztrák állam határánál: a III. 
hadtest a Lengyel Királyság déli határánál, a IV. a Podóliai és Volhíniai Kormányzósá
gokban, tehát Bukovina és Kelet-Galícia határának közelében, az V. hadtest pedig a du
nai fejedelemségekben. 

Az orosz segítség kérésének lehetősége osztrák udvari körökben már 1848 nyarától 
felvetődött, de a tárgyalások kormányszinten csak 1849 márciusában kezdődtek meg, s a 
magyar honvédsereg tavaszi győzelemsorozatával párhuzamosan gyorsultak fel. 1848-49 
fordulóján Felix zu Schwarzenberg miniszterelnök az orosz beavatkozás veszélyeit fon
tolgatva jogosan tartott attól, hogy ha Bécs a cártól kér segítséget saját alattvalói leveré
séhez, azzal lejáratja a Habsburg-dinasztiát, és az orosz jelenlét kedvezőtlen hatást gya
korolhat a birodalom nemzetiségeire.11 Hasonlóan vélekedett Ludwig von Weiden báró, 
es. kir. táborszernagy 1849 márciusának végén, aki ugyancsak arra mutatott rá, hogy ha 
az osztrák kormány maga kér orosz katonai segítséget, akkor az erkölcsi vereségét, te
hetetlenségének nyílt bevallását jelenti egész Európa előtt.12 A magyarországi cs. kir. 
hadsereg főparancsnoka, a végül kudarcot vallott Alfred zu Windisch-Grätz ellenben 
már ekkor szorgalmazta egy mintegy 50 000 fős orosz segélycsapat behívását. Április 
12-i leváltása után utódjának, az említett Weiden bárónak is hamarosan megváltozott a 
véleménye, és az orosz csapatok mielőbb behívását javasolta. Az osztrák udvar végül 
kevésbé veszélyesnek ítélte a tömeges orosz katonai jelenlétet a birodalom területén, 
mint azt, hogy kiegyezzen a magyarokkal az 1848-ban már egyszer elfogadott alapokon. 

A Habsburg-birodalom Oroszországgal határos tartományainak, Galíciának, Bukovi
nának és az orosz csapatoktól megszállt Moldvával és Havasalfölddel szomszédos Er
délynek a katonai parancsnokai az osztrák kormány hallgatólagos beleegyezésével már 
1849 januárjában segítséget kértek a határ közelében állomásozó orosz alakulatok pa
rancsnokaitól. Wilhelm von Hammerstein tábornok, galíciai főhadparancsnok Mihail 
Ivanovics Cseodajev tábornokhoz, az orosz IV. hadtest parancsnokához fordult arra a 
hírre, hogy Bem tábornok Erdélyből betört Bukovinába. Paszkevics Robert Karlovics 
Freytag tábornokot, a főszállásmestert küldte Cseodajévhez, és a hírek hatására két külö
nítmény összeállítására került sor: az egyik Freytag tábornok ideiglenes parancsnoksága 
alatt Besszarábia és a Podóliai Kormányzóság nyugati határának védelmére Kamieniec 
Podolski körzetében, a másik a Volhíniai Kormányzóságban a Dubno és Radziwillów 

Scserbatov: i. m. Okmánytár, 238, 239. o. 
Scserbatov hivatkozik Pavel Ivanovics Medem bécsi orosz követ Nesselrode-nak írt, 1849. jan. 17-én 
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között elhelyezett csapatokból állt fel azzal a feladattal, hogy ha a magyarok két-három 
napi menetre megközelítenék a különítmények által védett területeket, akkor azok átlé
pik a határt, amiről értesítik a legközelebbi osztrák hatóságokat, szétverik a lázadókat, s 
aztán visszatérnek állomáshelyükre.13 A Bem bukovinai illetve galíciai betöréséről szóló 
híresztelések azonban később vaklármának bizonyultak. A honvédtábornok január 3-án 
az osztrák erőket kiszorította ugyan Erdély területéről, de ő maga nem lépte át a határt. 
1849 január végén-február, elején Erdély katonai parancsnokának, Puchner Antal báró
nak - aki egyébként már 1848 novemberében felvetette az orosz segélycsapatok behívá
sának tervét -, illetve Brassó és Nagyszeben elöljáróságának kérésére mintegy 7 000 fős 
orosz katonaság nyomult be Erdélybe. Ez a már említett beavatkozás azonban kínos ku
darccal végződött. A Grigorij Jakovlevics Szkarjatyin ezredes és Nyikolaj Fjodorovics 
Engelhardt vezérőrnagy parancsnoksága alatt bevonult két hadoszlopot Bem visszaűzte a 
Havasalföldre, s március végére a gyulafehérvári és a dévai vár, valamint a román fel
kelők által megszállt Érchegység kivételével egész Erdélyt felszabadította. Paszke-
vicsnek az volt a véleménye, mint a cárnak március 31 -én írta, hogy az osztrák táborno
kok tehetetlensége miatt az orosz hadsereg kompromittálja magát.14 „Az erdélyi sajná
latos eseményekből"15 Miklós cár is azt a következtetést vonta le, hogy még egyszer nem 
kerülhetnek csapatai hasonló helyzetbe. 

Az orosz tervek ugyancsak változásokon mentek keresztül, attól függően, hogyan 
változott a helyzet az osztrák-magyar hadszíntéren s hogyan alakult a helyzet a német 
államokban, mindenekelőtt Poroszországban. „Addig, amíg a magyar felkelés nem ara
tott döntő sikereket, és nem fenyegetett a Habsburg-monarchia szétrombolásával, más
felől pedig, amíg nem tisztázódott a belső lázongástól zaklatott Poroszországhoz fűződő 
viszonyunk, az osztrákok segítségére csak egy hadtestet kívántunk küldeni. Aztán ahogy 
a konzervatív erők győzedelmeskedni kezdtek a német államokban és tekintettel azokra 
a sikerekre, amelyeket a forradalom Magyarországon elért, lehetővé és szükségessé vált, 
hogy az osztrák kormánynak nyújtandó katonai segítség méreteit megnöveljük." - fo
galmazott a magyar háború múlt századi orosz monográfusa, a már idézett Ivan Oreusz, 
aki fiatal tisztként maga is részt vett a hadjáratban.16 

Miklós cárnak és Paszkevicsnek április első felében az volt a terve, hogy az orosz 
csapatok - a III. és IV. hadtest, a III. hadtest parancsnokának, Fjodor Vasziljevics 
Rüdiger tábornoknak a vezetésével - a „legegyszerűbb és leghasznosabb lépésként" csak 
Kelet-Galíciát és Bukovinát szállják meg, felszabadítják az ottani osztrák erőket, ame
lyeket aztán Magyarországon és Erdélyben lehet bevetni. Erről tájékoztatta Paszkevicset 
a cár április 13-i levelében,17 s fennmaradt saját kezű feljegyzésében azt is hangsúlyozta, 
hogy ha Galícia és Bukovina megszállására sor kerül, akkor a bevonuló orosz csapatok 
létszámát nem az osztrákok fogják meghatározni: „Ha ez (vagyis az előbb említett tar
tományok megszállása - R. I.) mégsem lenne elegendő a lázadás elfojtására, módunkban 
állna a bevonulás a sikerre való teljes kilátással," s ha meglesz a részletes együttműködé-

13 Scserbatov: i. m. 36. o.; uo. Okmánytár, 249. o. I. Miklós - Paszkevics, 1849 január 17.; Oreusz: i. m. 95-96. o. 
Scserbatov: i. m. 44. o. 
Andics: i. m. Függelék, 339. o. 102. szám. Nesselrode - Medem, 1849. ápr. 6. 
Oreusz: i. m. 99. o. 
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si megállapodás, akkor, mint írta, a Gondviselőtől kapott minden erejével segítséget fog 
nyújtani.18 Scserbatov, Paszkevics életrajzírója megjegyzi: „a tábornagynak régen dédel
getett eszméje volt ez, Kelet-Galíciát ugyanis az orosz föld részének tekintette, ezért 
minden más elgondolástól függetlenül is meg akarta őrizni a forradalmi eszméktől."19 

Miklós cár Paszkevicséhez hasonló megfontolásból tartotta sajátosnak Galícia helyzetét: 
„Az osztrákok, azt hiszem, Galícia megszállását nem hozzák szóba, egyrészt, mert attól 
tartanak, hogy nagy hatást fogunk gyakorolni a velünk azonos nemzetiségű, hajdan mi
hozzánk tartozó vidékre, másrészt azt gondolják, hogy a fejedelemségek felől is bevo
nulhatunk Erdélybe, ami szánalmas ostobaság. Az V. hadtest a fejedelemségekben ma
rad. Ettől a tervtől eltérni számunkra mindenféleképpen előnytelen volna" -tette hozzá.20 

Jól látták: Schwarzenberg miniszterelnök, aki március végén inkább fenyegetésként 
elsősorban orosz katonai koncentrációt sürgetett a galíciai és bukovinai határ mentén 
(amely addigra már meg is történt), április 6-án Karl von Buol-Schauenstein, szentpéter
vári osztrák követen keresztül azt kérte, hogy mintegy 30 000 fős orosz haderő Erdélybe 
vonuljon be. Erre az európai közvélemény is fel van készülve, hiszen így megbosszulva 
látná az orosz csapatok márciusi vereségét, amelyek „hősies ellenállás után" voltak 
kénytelenek Nagyszebent kiüríteni - hangzott az osztrák érvelés.21 Ennek azonban ekkor 
Miklós cár és Paszkevics is ellene volt, részben azért, mert az osztrák hadsereget vissza
szorító magyarok sikerei mellett a részleges segítségnyújtásnak egyre kevésbé látták ér
telmét, másrészt pedig Bukovina és Galícia előzetes megszállása nélkül egy ilyen moz
dulatot joggal ítéltek bizonytalan kimenetelűnek, már csak azért is, mert Törökországot 
egyre inkább elégedetlenséggel töltötte el az orosz csapatok fejedelemségekben jelenlé
te. A Havasalföld és Moldva biztosítására kirendelt 35 000 főhöz Paszkevics véleménye 
szerint további 50 000 főre lett volna szükség Erdélyben: „Ezek szerint 85 000 katonát 
vetnénk be egy számunkra teljesen idegen ügy érdekében, igen nehéz körülmények közt, 
harcias törzsek lakta hegyekben [...]"22 

Ismeretes, Miklós cár április elején az osztrákoknak történő bármiféle katonai segít
ségnyújtást két feltételhez kötött, tehát akkor, amikor még csak alakultak az intervenció
ra vonatkozó elképzelések. E szerint az orosz seregek olyan erősek lesznek, hogy egye
dül is elérhessék céljukat, másrészt az orosz hadtesteket nem egyesítik az osztrák 
erőkkel.23 Az orosz uralkodó személyes döntése arról, hogy Magyarországra küldi hadse
regét, fiának, Konstantin nagyhercegnek a naplóbejegyzése alapján, április 19-én este 
született meg a Kremlben, abban a dolgozószobában, melynek falait a Napóleon 1812-es 
oroszországi hadjárata során vívott csatákról készült festmények díszítették.24 

Paszkevics ugyancsak április 19-én már az írta Miklósnak, hogy a korábbi terveknél 
tovább kell lépni: „a lázadók hallatlan és rendkívül gyors sikereinek ismeretében" Galí-
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cia és Bukovina megszállása után szükséges lesz Magyarországra is bevonulni. Az egyre 
fenyegetőbb helyzetre való tekintettel azt javasolta, az osztrák kormány küldje el hozzá 
meghatalmazottját Varsóba, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a változó körülmények
ről. A cártól azt kérte, ha a szükség úgy kívánja, külön parancs nélkül is megindíthassa 
csapatait Ausztria megsegítésére.25 

A cár április 25-i levelében tájékoztatta Paszkevicset döntéséről: a IV. hadtest meg
szállja Galíciát és Bukovinát, a IV. hadtest egy gyaloghadosztályával, valamint a 4. 
könnyülovas hadosztállyal megerősített III. hadtest pedig Rüdiger parancsnoksága alatt a 
Duklai-hágón keresztül nyomuljon be Magyarországra és induljon Pest felé. „Rüdigerrel 
értesd meg, mennyire fontos, hogy gyorsan, elővigyázatosan, de határozottan lépjen föl, 
mert már a rájuk mért legelső csapásunknak át kell fordítania a helyzetet az igaz ügy ol
dalára. Villámként kell lecsapnunk, hogy azonnal vége legyen az egésznek." A cár enge
délyt adott a hadmüveletek megkezdésére is, ha az osztrákok azt ismételten kérnék.26 

Miklós cár április 25-én kelt felhatalmazását arra, hogy elrendelheti az orosz haderő 
bevonulását Galíciába, Paszkevics április 30-án kapta meg, s még aznap ki is adta az erre 
vonatkozó parancsot. A Kelet-Galíciába bevonuló IV. hadtest főereje május 13-án lépte 
át a határt, s Lembergben Hammerstein főhadparancsnok fogadást adott az orosz szövet
séges tiszteletére. Nyugat-Galíciába a III. és nyomában a II. hadtest nyomult be. Krak
kóba a III. hadtest elővédje május 5-én érkezett meg, és május 12-én az elővéd parancs
noka, Grigorij Hrisztoforovics Zassz altábornagy különítménye Spytkowice felől, Pod-
vilknél, már be is ütött Magyarországra. 

Eduard von Schobeln es. kir vezérkari ezredes ugyancsak április 30-án érkezett Var
sóba. Paszkevicsnek arról számolt be, hogy az osztrák kormány, melynek helyzete rend
kívül kritikus, már nem csak Pozsonyért, de magáért az osztrák fővárosért is aggódik. 
Prágában lázadás törhet ki. Olmützben meg kellett erősíteni a helyőrséget, Morvaország
ban fegyvereket osztanak ki, mert attól tartanak, hogy a magyarok betörnek a Morva 
völgyébe. Sürgős segítségre van szükség. „Most kérik segítségünket, de elfelejtik, hogy 
nekünk több mint három hétre van szükségünk erőink koncentrálásához" - írta Pasz
kevics a cárnak május l-jén.27 

Egy május elején összeállított orosz terv szerint Paszkevics javaslata alapján Magyar
országra két erős oszlop vonult volna be. Az elsőnek három gyalog- és egy lovashad
osztállyal, a hozzájuk tartozó tüzérséggel, három kozák ezreddel és egy doni üteggel 
Rüdiger gróf tábornok parancsnoksága alatt az Árva és a Vág folyó völgyében Trencsén 
irányába kellett volna előrenyomulnia, hogy összehangolja tevékenységét az osztrák fő
seregével. A másik oszlopnak (három gyalog- és két lovashadosztály, a hozzájuk tartozó 
tüzérség, három kozák ezred, két doni üteg) Gorcsakov herceg parancsnoksága alatt 
Duklából a Bártfa - Eperjes útvonalon kellett volna előnyomulnia, hogy az útvonalától 
nyugatra eső vármegyékben operáljon, majd oldalról és hátulról fenyegesse a Pozsony
nyal és Komárommal szemben elhelyezkedő magyar erőket. Ez a terv azonban hamaro
san megváltozott. Miklós cár úgy döntött, nem osztja meg erőit, hanem az orosz főerő 
Duklában, az ország északi határának központjában gyülekezik, majd egy tömegben 
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nyomul be Eperjes - Kassa - Miskolc irányában, így két részre osztja Magyarországot és 
elválasztja egymástól az ország nyugati, illetve keleti felében tartózkodó csapatokat.28 

Az osztrákok túlhajtott aggodalmukban a magyar haderő létszámát, a honvédseregben 
harcoló lengyelek szerepét alaposan eltúlozták, a Bécset fenyegető veszélyt egyre jobban 
hangsúlyozták s az osztrák főváros elvesztésének lehetőségét ijesztő realitásként tüntet
ték föl. (Tudjuk, hogy ennek nem volt valóságos esélye.) Miklós cár ezeknek az osztrák 
információknak az alapján értékelte át a helyzetet, amelyről Paszkevicsnek írt május 5-i 
levele tanúskodik: „A mellékelt feljegyzés, és amit a dolgok állásáról az osztrák ezredes 
(Schobeln - R. I.) elmondott neked, sokkal ijesztőbb képest fest a helyzetről, semmint 
gondoltuk volna, és meglehet, hogy e percben már Bécs is a felkelők kezén van. A je
lenlegi helyzetben, úgy gondolom, valóságos segítséget kell nyújtanunk, nem elszigetel
ten, hanem az összes számításba vehető erőkkel, úgy, hogy a várt siker kétségtelen le
gyen. Te magad vezesd új győzelmekre, nagylelkű segítő tettre hadseregemet [...] Teljes 
tudásodra és minden hadművészeti ismeretedre szükség lesz, valamint jelentős, a koráb
ban tervezettnél jóval erősebb seregre. [...] csak arra az egyre kérlek, hogy ne hagyd ma
gad az osztrákok által befolyásoltatni, nyugodtan mérlegeld a siker valamennyi előfelté
telét, s akkor aztán Isten nevében orosz módra, gyorsan csapj le ellenségeinkre. Ne 
kíméld a csőcseléket. Ha netán Bécset is elvesztenék, te majd helyrehozod a dolgot, el-
tiprod a lázadás tűzfészkét."29 

Miklós cár tehát azzal is számolt, hogy a tavaszi hadjárat során győztesen előrenyo
muló honvédsereg beveszi az osztrák fővárost. Erre az eshetőségre is készülve döntött a 
tömeges beavatkozás mellett, s erre föl bízta a magyarországi intervenciós hadsereg fő
parancsnokságát arra a Paszkevics tábornagyra, akinek mint a török, perzsa hódítások 
hősének, a lengyel szabadságharc leverőjének óriási katonai tekintélye volt. Az osztrák 
főváros visszavétele valóban méltó feladat lett volna a hatalmas orosz hadseregnek és 
főparancsnokának. Maga Paszkevics egyébként már idézett május 1-jei levelében fel
ajánlotta a cárnak, hogy mivel más háború nincs kilátásban és tekintettel a küszöbön álló 
expedíció fontosságára, vállalja ezt az ügyet, s ha a cár úgy dönt, ott lesz a csapatok 
mellett a döntő győzelemig.30 

Időközben, Schobeln érkezése után néhány nappal, május elején befutott Varsóba a 
Paszkevicset személyesen ismerő Bernhard Caboga altábornagy is, aki még riasztóbb hí
reket hozott. A tábornagy előtt térdre esve, könnyezve ecsetelte a feltételezett magyar 
előrenyomulással Bécset fenyegető veszélyt, és kezét csókolgatva kérlelte, hogy mentse 
meg Ausztriát. „Minden nap, minden óra drága!" - hangsúlyozta.31 Paszkevics válaszul 
május 6-án úgy döntött, hogy Krakkóból a Varsó - Bécs vasútvonalon a katonáknak ki
osztott négynapi élelemmel és további négy napra a vagonokban szállított tartalékokkal 
Fjodor Szergejevics Panyutyin altábornaggyal az élen a 9. kombinált hadosztályt a cár 
előzetes jóváhagyása nélkül elindítja Bécs felmentésére. 

Miközben a színfalak mögött alakultak a beavatkozással foglalkozó tervek, és már 
megszületett Miklós cárnak a beavatkozásra vonatkozó döntése, Ausztriának, császára 
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személyében, látványosan kellett segítségért folyamodnia az orosz uralkodóhoz. Ezt 
Miklós megkövetelte, hogy Európa lássa, az osztrák birodalom jövője tőle és hadsere
gétől függ. Miután Schwarzenberg miniszterelnökként 1849. április 21-i jegyzékében 
kért hivatalosan katonai segítséget a szentpétervári kormánytól, Ferenc József május 1-
jén kelt saját kezű levelét Josef Lobkowitz herceg, az osztrák uralkodó szárnysegédje 
vitte Szentpétervárra és adta át I. Miklósnak. Lobkowitz május 8-án érkezett Pétervárra, 
s ugyanaznap a cár Bécsből és Drezdából is (ahol május 4-én felkelés tört ki) „szörnyű 
eseményekről" kapott táviratot. Mint Paszkevicsnek írta, nem helyesli Panyutyin had
osztályának Bécsbe indítását, mivel a hadosztály az osztrák fővárost nem mentheti meg, 
viszont oktalanul elpusztulhat ott.32 A cár a megkezdendő hadjárat színhelyéhez közelebb 
kívánt tartózkodni, ezért, miután közzétették a magyarországi beavatkozásról szóló cári ki
áltványt, május 14-én Nesselrode kíséretében Varsóba utazott, ahol május 21-én fogadta a 
miniszterelnökével és főhadsegédével, Kari Grünne gróffal (katonai irodájának főnökével) 
Krakkóból vonattal érkező ifjú osztrák uralkodót. A bizonytalan német politikai helyzetről 
is tárgyalva sor került a magyarországi beavatkozás részleteinek tisztázására, így véglege
sen megegyeztek abban is, hogy a szövetséges hadseregeknek nem lesz közös főparancs
nokuk. Korábban Windisch-Grätz azt javasolta ugyanis Ferenc Józsefnek, hogy a közös 
főparancsnokságot Paszkevicsre kellene bízni, amire maga Paszkevics is számított, de ter
mészetesen az osztrák uralkodó, akinek saját alattvalói lázadását kellett levernie, az idegen 
főparancsnok személyét nem fogadhatta el.33 (Paszkevics, mintegy kárpótlásul, május vé
gén megkapta a Szent István Rend gyémántokkal ékesített nagykeresztjét, és mint tudjuk, a 
hadműveletek során egyre feszültebbé vált a viszonya a magyarországi es. kir. seregek fő
parancsnokával, Haynauval.) A közös főparancsnok hiánya azt is jelentette, hogy a két 
hadsereg tulajdonképpen egymástól függetlenül fog tevékenykedni. 

A katonai beavatkozás technikai feltételeiről június 10-én Varsóban írták alá a meg
állapodást, melynek osztrák ratifikálására csak június 21-én került sor - akkor, amikor az 
orosz hadak már Magyarország területén jártak. A beavatkozás megindulása elhúzódha
tott volna, akár több héttel is, ha Paszkevics a Lengyel Királyság területén már 1848 
elején minden eshetőségre készen nem kezdi meg olyan élelmiszertartalékok felhalmo
zását, amelyek a hadra kelt sereg ellátásának fő forrásait biztosították. Az élelemgyüjtést 
megnehezítette az előző évek rossz termése, s az, hogy a Lengyel Királyságnak mintegy 
100 000 fős megszálló orosz haderőt kellett ellátnia. A helytartó egységáron vásároltatta 
fel a katonaság számára a húst, gabonát, takarmányt, vodkát. Az 1848-as év viszont bő 
termést hozott, így a Lengyel Királyság lassan hatalmas élelmiszerraktárra kezdett ha
sonlítani. Mivel a parasztoknak és a földbirtokosoknak a hadsereg fizetett, a nagy lét
számú hadsereg ottléte az orosz történész szerint a lakosság gazdagodását segítette elő.34 

Az osztrákok, bár vállalták, nem tudták teljesíteni az orosz csapatok élelmezését, amely 
ugyancsak konfliktusforrása lett a szövetségesek viszonyának. Már az is elővigyázatos
ságra intette az orosz főparancsnokot, hogy a galíciai élelmiszer- és takarmányraktárak 
hálózata, amelyek kialakításáról a hadműveletek megkezdése előtt állapodott meg az ot
tani osztrák hatóságokkal, nem készült el, mint ahogy azt a Galíciába érkezett Fjodor 
Karlovics Zatler báró ezredes, a hadsereg élelmezési főbiztosa megtapasztalta.35 
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A Magyarországon harcoló lengyelek szerepét az orosz intervenció kiváltó okai kö
zött a kortársak, csakúgy, mint a kérdéssel foglalkozó kutatók, különbözőképpen ítélték 
meg. A cár segítségében reménykedő osztrák politikusok folyamatosan hangsúlyozták a 
lengyelek itteni jelenlétét és szerepét. Az oroszoknak azt állították, hogy mintegy 20 000 
lengyel harcol a magyarok oldalán, holott számuk a valóságban csak 3 800-4 000 volt, s 
e létszám több mint fele is a hadifoglyok közül került ki. „A felkelés elnyomására nem 
csak azért vállalkozom, hogy segítséget nyújtsak Ausztriának - kérésükre -, harcra hív 
az a kötelezettség is, hogy megvédjem az Isten által rám bízott Oroszország békéjét, 
mert a magyar zendülésben világosan kifejeződnek annak az általános összeesküvésnek 
a törekvései, amely mindent le akar törni, ami számunkra szent, különösen pedig Orosz
országot, hiszen a forradalom élén s főerői közt örökös ellenségeinket a lengyeleket ta
láljuk."- írta a cár április 25-én Paszkevicsnek.36 A lengyelek magyarországi jelenléte 
azonban első sorban jó ürügy volt annak a beavatkozásnak az indoklására, amelyre, ha 
az osztrák hadsereg képes a magyar honvédsereg legyőzésére, függetlenül a lengyelek 
ittlététől, nem kerül sor. 1849 tavaszán azonban az osztrák hadsereg erre képtelen volt. A 
tavaszi hadjárat győzelmei egyébként, amelyeknek elsődleges szerepük volt az interven
ció melletti döntésben, nem is az itt harcoló lengyel tábornokok nevéhez fűződtek. 

A lengyel kérdés nagy súllyal szerepelt ugyan az intervenció kiváltó okai között, de 
inkább áttételesen. A nagyhatalmak által kialakított európai status quónak 1795-től 
egyik, a napóleoni háborúk által is tanúsítottan neuralgikus pontja a felosztott Lengye
lország helyzetéből adódó bizonytalanság volt. A Lengyel Királyság beolvasztására irá
nyuló orosz törekvés éppen ezt a bizonytalansági tényezőt akarta végleg kiiktatni az eu
rópai történelemből. Ez Paszkevicsnek, mint helytartónak volt a feladata, aki rendeletek 
sorával, kemény kézzel, szívósan törekedett is a végleges bekebelezést végrehajtani. A 
Lengyelországot felosztó hatalmak közül egyedül Oroszország volt az, amely ebben az 
időszakban a hozzá csatolt lengyel területek közigazgatási különállásának utolsó marad
ványait is felszámolta: a régi lengyel vajdaságok helyett az orosz kormányzóságok rend
szerét vezette be, majd egy intézkedéssel eltörölte a belső vámhatárt Oroszország és a 
már csak nevében létező Lengyel Királyság között. Nem véletlenül köszöntötte Paszke-
vicset 1851-ben Miklós cár azzal, hogy reméli, áldásos tevékenysége eredményeként Oro
szország és Lengyelország remélhetőleg egységes szláv állammá válik.37 1849 tavaszán 
I. Miklós az osztrák udvar ismétlődő, kétségbeesett segélykérése alapján joggal látta úgy, 
hogy a magyar szabadságharc a Habsburg-birodalom integritását, vagyis az európai sta
tus quót veszélyezteti. A status quo felbillenése, a Habsburg-birodalom szétesése pedig a 
lengyel kérdés újrarendezését kényszerítette volna ki. Miklós azonban semmiképpen 
nem kívánt lemondani birodalmának a lengyel területeken biztosított európai hídfőállá
sáról. Amikor 1848 tavaszán a porosz liberális kormány részéről felmerült a Poznani 
Nagyhercegségből kiindulva Lengyelország, mint ütközőállam helyreállításának a gon
dolata, Miklós cár azonnal kilátásba helyezte, hogy hadseregével, mintegy önvédelem
ből, beavatkozik porosz területen.38 1848. június 22-én hasonló szellemben nyilatkozott 
Galíciával kapcsolatban: „számunkra az a legfontosabb, hogy Galíciában semmiképp, 
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sem a császár hozzájárulásával, sem a nélkül ne jöhessen létre új állam, nevezzük bár 
lengyelnek, vagy szlávnak. Ha mégis megtörténne, azonnal bevonulok Galíciába, s egye
sítem Oroszországgal; ősi örökségünk ez a föld, vagy Ausztriához tartozik, vagy Oro
szországhoz, más megoldást semmiképp sem fogadok el."39 

Az 1849. április 19-i magyar Függetlenségi Nyilatkozat, melynek híre Bécsbe csak 
május 2-án érkezett meg, s amelyet a kortársak az orosz intervenció előidéző okának tar
tottak, nem játszott szerepet sem az osztrák udvar segítségkérésében, sem a cár döntésében. 

Az orosz hadsereg a gyors és kétségtelen győzelem tudatával nyomult be a törvényes 
uralkodójuk ellen lázadó magyarok országába, amelyről azt hallották, hogy a bájos asz-
szonyok, a remek lovak, a kitűnő borok, az elbűvölő és részegítő cigányzene, s a mámo
rító csárdás hazája.40 A magyarokról alapvetően azt tartották, hogy vad, nomád horda, 
amely leigázta az őslakos szlávokat (és románokat), s azokat mindenüktől megfosztva 
kegyetlenül uralkodik felettük: „A magyarok vad nomád népként akkor hódították meg 
az itteni tájat, mikor a szlávok már egy erős szláv állam keretei között éltek, s minden 
bizonnyal szelídebbek voltak egy magyarok-fajta nomád népnél, akik aztán rabságba 
döntötték őket. Földjüket elvették, az ő rovásukra gyarapodtak [...]" - írta a történészi 
ambíciókkal is megáldott tiszt, Mihail Dormidontovics Lihutyin.41 A magyarságról al
kotott alapvetően negatív kép lényegén nem változtatott a tény, hogy személyes tapasz
talatok birtokában az osztrákokkal szemben katonai sikereket elért honvédseregről, 
egyes magyar tábornokok tehetségéről elismeréssel, a fegyvertelen, kiszolgáltatott és 
rájuk bizalommal tekintő hadifoglyokról rokonszenvvel szóltak, a világosi kapituláció 
orosz szemtanúi pedig szinte megrendüléssel számoltak be a fegyverletétel méltóságáról, 
miközben a szövetséges osztrákok irányában egyre nőtt az ellenszenvük. Ez utóbbinak 
az is oka volt, hogy az osztrákokat ugyanúgy a szláv népek elnyomóinak tekintették, 
mint a magyarokat.42 A beavatkozást többen közülük abból a szempontból ítélték meg, 
mit jelentett az orosz hadsereg magyarországi megjelenése a szlávok számára: „Feltétle
nül meg kellett mutatnunk, hogy a jövőben a szlávok az idegen elnyomás ellen (mint 
amilyen a magyaroké volt a magyarországi szláv lakosság fölött) hol keressenek segítő 
kezet, s egy részben szláv országban fel kellett mutatni Oroszország teljes hatalmát és 
mérhetetlen erejét, melyet maga a sors rendelt az elaprózódott szláv népek oltalmára."43 

„Ami a szlávokat illeti, egyértelmű, hogy minden a beavatkozás mellett szólt. A végső 
döntés mögött álló politikai indítékok és okok (talán véletlenül) egybeestek a Magyar 
Királyság területén élő, az Osztrák Birodalom szlávságának többségét alkotó szlávok 
valóságos érdekeivel. [...] Beavatkozásunk minden bizonnyal még hasznosabb lett volna, 
ha a magyarokra súlyosabb vereséget mérünk, ténylegesen meggyengítjük őket, s ennek 
következtében elvesztik az államukban betöltött vezető szerepet." - fontolgatta a már 
idézett Lihutyin.44 
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A magyarországi nemzetiségi mozgalmak vezető politikusai, uralkodójukhoz hű 
alattvalókként, társadalmi programjuktól függetlenül keresték a kapcsolatot a pétervári 
udvarral és a bevonuló orosz hadsereg parancsnokaival. 1848 július végén a bécsi orosz 
követség tanácsosánál, Feliksz Petrovics Fontonnál horvát küldöttség jelent meg, és 
Jellačič nevében kért tőle segítséget a magyarok ellen. Rajačič szerb pátriárka a karlócai 
Szerb Nemzeti Bizottmány nevében ugyancsak többször fordult Pétervárhoz. Az egyéb
ként tömegbázis nélkül maradt szlovák nemzeti felkelés két tisztje a már említett Zassz 
tábornoknak ajánlotta fel, hogy az orosz seregek mellett harcoló csapatot szervez ön
kéntesekből.45 Az ifjú korában a szerb fejedelemmel, Miloš Obrenovič-tyal levelező, an
nak (és fiának) anyagi támogatását élvező szlovák Ľudovít Štúr folyamatosan kapcso
latban állt Szentpétervárról visszatért patrónusaival, s nagy várakozással tekintett az 
orosz fellépés elé: úgy gondolta, az oroszokat a beavatkozásra vonatkozó döntésükben az 
motiválta, hogy segítsék az azonos törzsből való szlávokat a magyarok ellen.46 Tudjuk 
azt is, hogy az ortodox románok képviselői ugyancsak támaszt láttak az Erdélybe bevo
nuló orosz hadseregben. Andrei Çaguna, erdélyi román görögkeleti püspök a cártól kért 
segítséget a császárukhoz hű nemzetek ellen kegyetlen irtóháborút kezdett „mongol párt" 
ellen.47 Pénzben és lőszerben támogatást kapott az orosz hadvezetéstől az erdélyi had
műveletekben komoly szerepet játszó érchegységi román felkelés, mégpedig abból az 
összegből, amelyet még a hadjárat kezdete előtt Paszkevics fővezér bocsátott az Erdély
be bevonuló hadak parancsnokának Lüders tábornoknak a rendelkezésére azzal a céllal, 
hogy az fejlessze fel a románok partizántevékenységét. (Ezt a segítséget Avram Iancuék 
személyesen köszönték meg az orosz tábornoknak Szászvárosban 1849. augusztus 14-én, 
amikor további szolgálataikat is felajánlották neki.48) Ismeretes, hogy Nicolae Bäläsescu, 
a Román Nemzeti Komité tagja 1848 decemberében menekült Bukarestbe, ahonnan 
Lüders tábornok kíséretében tért vissza Erdélybe 1849 júniusában. 

Paszkevics egyébként korábbi hadjáratainak tapasztalatai alapján a katonai sikerek 
érdekében Magyarországon is ki akarta használni a nemzetiségi ellentéteket (mint ahogy 
felhasználta a bolgárokat az 1828-29-es orosz-török háborúban, vagy a kurdokat ugyan
csak a törökök ellen az ázsiai hadszíntéren), annak ellenére, hogy tudta: a cárnak nem áll 
szándékában, hogy a Habsburg-birodalom nemzetiségeit politikai aspirációikban bátorít
sa.49 I. Miklós, amikor a beavatkozásról döntött, autokrata uralkodóként a törvényes 
rendnek, a Habsburg uralkodó megrendült hatalmának a helyreállításáért indította meg 
hadait, és távol állt tőle minden olyan mozgalom támogatása, amely az abszolút monar
chiák hatalmát alkotmánnyal korlátozni akarta, a fennálló rendet lázadással fenyegette, 
vagy azt alulról akarta megváltoztatni. Vonatkozott ez az ausztriai szláv mozgalmakra is. 
A cár Bécstől csak az osztrák területre bevonuló orosz hadsereg élelemellátásának, a 
szállításnak és a betegellátásnak a költségeit kérte. Azt, hogy az intervenciót nem hasz
nálta ki birodalma területének gyarapítására, Mihail Pogogyin moszkvai történész már 
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1854-ben hangsúlyozta Miklós cárnak írt beadványában: „1848-ban, amikor teljes volt a 
felfordulás Európában, Oroszország egyetlen lépést sem tett birtokainak növelése érde
kében."50 Paszkevics és a cár levelezéséből láttuk azonban, hogy Galíciát mindketten ősi 
orosz földnek tartották, helyzetét másként ítélték meg, mint az osztrák birodalom más te
rületeiét.51 Az orosz cárban, de tanácsadói körében is felvetődött tehát Galícia annektálá-
sának lehetősége, de ezt az akciót aztán, annak előnyeit és lehetséges következményeit 
egyaránt mérlegelve, elvetették.52 1848 nyarán Miklós cár és Nesselrode kancellár a 
Habsburg-birodalom szétesésének lehetőségét latolgatta. Nesselrode kancellár helyeselte 
a cár azon szándékát, hogy ebben az esetben Oroszország kiterjesztené hatalmát Galíciá
ra, ugyanakkor a körülményeket számba véve hangsúlyozta, hogy ez a kérdés még túl 
korai, és egyelőre nem szabad rá vonatkozóan véglegesen döntést hozni. Nesselrode ab
ban is egyetértett az uralkodóval, hogy az nem kívánta volna Csehországot, Morvaorszá
got, Sziléziát, Horvátországot, Illíriát és osztrák Szerbiát az Orosz Birodalomhoz csatol
ni, még akkor sem, ha a Habsburg-birodalom szétesése után azt maguk kérték volna. 
Kegyetlen harc árán kellene megvásárolni ilyen sok új tartománynak a birodalommal 
történő egyesítését - s ez a hatalmas növekedés csak meggyengítené Oroszországot, 
amelynek sok új idegen elemmel, a katolicizmussal, a protestantizmussal és az e tarto
mányokban, különösen Csehországban elterjedt demokratikus elvekkel is meg kellene 
küzdenie. „Mindezek a kicsi szláv államok túlságosan gyengék és túlságosan szétapró
zottak ahhoz, hogy Oroszország számára fenyegető konkurenciát jelentsenek, ezért ahe
lyett, hogy az Orosz Birodalomhoz csatoljuk őket, sokkal kevésbé nehéz és sokkal in
kább hasznos volna hagyni, hogy körülötte csoportosuljanak, és kiterjeszteni föléjük 
saját politikai protektorátusunkat, és befolyásunk alá vonni őket. Orbitális pályán ke
ringve körülöttünk legjobb eszközei lennének annak, hogy paralizálják Németország és 
Magyarország rossz szándékait. Egyébként ismétlem, mindezek fölöttébb bizonytalan, 
fölöttébb távoli lehetőségek, és csak feltételezésekként kell kezelni őket" - fejtegette 
Nesselrode 1848. júniusában,53 de természetesen ezek a feltételezések az orosz hivatalos 
külpolitika szintjén nem jelentek meg. Robert A. Kann osztrák-amerikai történész a 
Habsburg-monarchia nemzetiségi problémáiról írt munkájában azonban a következő 
gondolatot is felvetette: „Kérdés, hogy vajon a beavatkozás hátterében nem az a további 
szándék állt-e, hogy egy esetleg veszélyes szlávellenes hatalmat, ti. a független Magyaror
szágot semmisítse meg. Ebben győzött a cár." 54 

Rövid, az orosz intervenció előtörténetével és kiváltó okaival foglalkozó áttekinté
sünkben néhány olyan kérdésre szerettük volna ráirányítani a figyelmet, amelyekről úgy 
érezzük, hogy eddig bizonyos mértékben elsikkadtak, s jelezni kívántuk, hogy e problé
makör vizsgálata további kutatásokat igényel. 

Heller említett művében idézi Pogogyin beadványát: 473. o. 
Scserbatov: i. m. Okmánytár, 202. o. I. Miklós - Paszkevics, 1848. június 22. 
Roberts: i. m. 123. o.; Andics: i. m. 83. o. 

53 Anäics: i. m. Függelék, 235-239. o. Nesselrode - Miklós, 1848. június 27. 
Robert A. Kann: Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie. Geschichte und Ideengehalt der 

nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im Jahre 1918.1. Graz-Köln, 2/1964. 124. o. 
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Ildikó Rosonczy 

TO THE ANTECEDENTS OF RUSSIA'S 1849 INTERVENTION IN HUNGARY 

Summary 

In 1849 Russia interfered in the shaping of Hungary's future for the first time. The intervention 
of a Russian army of more than 192.000 signed the death warrant of the Hungarian war of 
independence in the summer of 1849. The Russian Empire had never marched up such a vast army 
in Europe before. As early as on 19 April 1849, Tsar Nicholas I decided in the Kremlin on joining 
up, and the agreement on the conditions and the execution was signed in Warsaw on 10 June, 
subsequent to a spectacular reception the tsar gave to the appealing Austrian monarch, the young 
Franz Joseph I. 

The intervention was guaranteed by a Russian-Austrian (and Prussian) alliance of many 
decades, continuous from the joint partitioning of Poland, in fact. In the background of the Russian 
decision, there was the fear of the tilting of the European balance of power and the rearrangement 
of the Polish question. Nicholas I in his decision was also influenced by the idea of aiding the 
Slavs, for as much as he considered the independent Hungary as a threat to Slavism. 

Russian (and Austrian) plans reckoned with the deployment of only one corps in the beginning, 
but changed according to the military situation in the Austro-Hungarian theatre of operations, and 
the political situation in the German states, to begin with Prussia. 

The 1849 intervention in Hungary influenced the shaping of European history significantly; in 
the opinion of some people, the outbreak of World War I was the distant consequence of the 
Russian army's suppressing the Hungarian revolution and thus saving the Austrian Empire. 

Ildikó Rosonczy 

QUELQUES ANTÉCÉDENTS DE L'INTERVENTION RUSSE CONTRE LA HONGRIE EN 1849 

Résumé 

En 1849, c'est la première fois que la Russie est intervenue dans l'évolution des événements en 
Hongrie. Le sors de la guerre d'indépendance hongroise a été déterminé par l'intervention de 
l'immense armée russe de 192 mille personnes envahissant le pays en été 1849. Avant, l'Empire 
russe n'avait jamais déployé une telle armée en Europe. Le 19 avril 1849, le tsar Nicolas Ier a déjà 
décidé au Kremlin la rentrée des troupes dont les modalités et le déroulement ont été précisés dans 
l'accord signé à Varsovie le 10 juin. Juste avant, le tsar a solennellement reçu le jeune François 
Joseph, l'empereur autrichien demandant de l'aide. 

L'intervention a été, en fait, assurée par l'alliance continue - depuis le partage en commun de 
la Pologne - des Russes, des Autrichiens (et des Prussiens). Derrière la décision russe, il y avait la 
crainte de voir l'équilibre européen des puissances ébranlé et la mise en place d'un nouveau 
règlement pour la Pologne. Nicolas Ier a été influencé aussi par la volonté d'aider le monde slave, 
dans la mesure où il considérait la Hongrie indépendante comme une puissance dangereuse antislave. 

Les plans russes (et autrichiens), prévoyant au départ un seul corps d'armée, ont été modifiés 
en fonction de l'évolution de la situation dans la zone austro-hongroise des opérations militaires et 
dans les Etats allemands, surtout en Prusse. 

L'intervention en Hongrie en 1849 a considérablement influencé l'évolution de l'histoire 
européenne aussi. Selon certains avis, l'éclatement de la première guerre mondiale était une 
conséquence lointaine du fait que l'armée russe a écrasé la révolution hongroise sauvant ainsi 
l'empire autrichien. 
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Ildikó Rosonczy 

ZUR VORGESCHICHTE DER RUSSISCHEN INTERVENTION 
GEGEN UNGARN IM JAHRE 1849 

Resümee 

1849 mischte sich Russland das erste Mal in die Entwicklung der Zukunft Ungarns ein. Das 
Schicksal des ungarischen Freiheitskampfes wurde im Sommer 1849 durch die Intervention des 
eindringenden riesigen russischen Heeres von mehr als 192 000 Mann entschieden. Das Russische 
Reich hatte in Europa vorher noch nie ein Heer dieser Größe aufgeboten. Vom Einzug hatte der 
Zar Nikolaus I. bereits am 19. April 1849 im Kreml entschieden. Eine Vereinbarung über seine 
Bedingungen und seine Abwicklung wurde dann am 10. Juni in Warschau unterzeichnet, nachdem 
der Zar - unter spektakulären Äußerlichkeiten - den, um Hilfe bittenden österreichischen Herr
scher, Franz Joseph I. empfangen hatte. 

Die Intervention wurde durch eine jahrzehntelange russisch-österreichische (und preußische) 
Union gewährleistet, die eigentlich seit der gemeinsamen Aufteilung Polens durchgehend bestand. 
Im Hintergrund der russischen Entscheidung erstreckte sich die Angst vor dem Kippen des 
Machtgleichgewichtes in Europa und vor der Neuregelung der polnischen Frage. Die Ent
scheidung von Nikolaus I. wurde auch von der Idee der Unterstützung der Slawen beeinflusst, 
insofern er das neutrale Ungarn als gefährliche Slawen-feindliche Macht betrachtet hatte. 

Die russischen (und österreichischen) Pläne, die zu Beginn nur mit dem Einsatz eines Korps 
gerechnet hatten, veränderten sich demnach, wie sich die militärische Lage an der österreichisch
ungarischen Front, und wie sich die Situation in den deutschen Staaten, vor allen Dingen in 
Preußen entwickelte. 

Die Intervention in Ungarn im Jahre 1849 beeinflusste auch die Entwicklung der europäischen 
Geschichte in entscheidendem Maße; einigen Meinungen zufolge war der Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges eine weit entfernte Folge dessen gewesen, dass das russische Heer die ungarische 
Revolution erstickt und damit das österreichische Kaiserreich gerettet hatte. 

Ильдико Рошонци 

К ПРЕДЫСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРОТИВ ВЕНГРИИ 

Резюме 

В 1849 году Россия впервые вмешалась в формирование будущего Венгерского госу
дарства. Судьба борьбы за свободу Венгрии была решена в результате интервенции огром
ной российской армии, насчитывавшей более 192 000 человек. Российская империя в Ев
ропе ранее еще никогда не выступала с такой огромной армией. О выступлении российской 
армии царь Николай 1 принял решение уже 19 апреля 1849 года в Кремле. Об условиях и 
порядке выступления российской армии 10 июня того же года было подписано соглашение 
в Варшаве после того, как русский царь в торжественной обстановке принял обратившегося 
к нему за помощью австрийского императора молодого Франца Иосифа. 

Эта интервенция обеспечила на много десятилетий, по сути дела со времени совмест
ного раздела Польши постояннный российско-австрийский (и прусский) союз. За реше
нием, принятым Россией, крылся по существу страх перед опрокидыванием евройпейского 
равновесия сил, страх перед новым решением польского вопроса. На решение царя Николая 
1 воздействовала также и идея оказания помощи славянам, поскольку он рассматривал Вен
грию как опасную, враждебную славянам державу. 

Российский (и австрийский) планы, рассчитывавшие в начале лишь на ввод одного кор
пуса, менялись в зависимости от того, как складывалось военное положение на венгерском 
театре военных действий, и как складывалось это положение в немецких государствах, 
прежде всего в Пруссии. 

Интервенция 1849 года в Венгрии повлияла также существенно и на складывание евро
пейской истории, согласно отдельным мнениям начало 1-ой мировой войны было также 
отдаленным последствием того, что российская армия подавила венгерскую революцию и 
тем самым спасла австрийскую империю. 
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MAKAI AGNES 

KOSSUTH ES A MAGYAR KITÜNTETÉSÜGY1 

A magyar kitüntetés-történet Kossuth Lajost kétfajta minőségében tartja számon: 
egyfelől mint az első önálló magyar katonai érdemrend megalapítóját; másfelől olyan 
történelmi személyiségként, aki a magyar történelemben a későbbiek folyamán létreho
zott egyes elismerések névadójává, jelképi alakjává lett. 

A modern - sok esetben nemzeti - kitüntetési rendszerek kialakulása, sokasodása Eu
rópában a XVIII. század második felében és a XIX. században ment végbe. Mivel azon
ban akkortájt mások voltak a háborúk, mások voltak az azokban tanúsított katonai érde
mek is, legfőképpen pedig sokkal nagyobb volt a kitüntetések társadalmi elismertsége, 
mint manapság. Ezért természetesnek tekinthető az 1848 tavaszán megalakult első fele
lős magyar minisztériumnak, majd az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az a törek
vése, hogy a honvédő harcokban kitűnt katonák elismerésére magyar jellegű, illetve 
önálló magyar alapítású katonai kitüntetést hozzon létre, mégpedig olyat, amely alapsza
bályát, adományozási feltételeit tekintve a Habsburg birodalmi rendjeleknél-kitün-
tetéseknél demokratikusabb, erkölcsi érték szempontjából viszont azokkal megközelítő
leg egyenrangú legyen. Ez különösen azért volt fontos, mert a szabadságharc hadsere
gében közismerten jelentős számú császári-királyi tiszt és katona szolgált, akik ismerték 
a Habsburg kitüntetések értékét.2 

A magyar kormány 1848 nyarán kísérletet tett az osztrák Vitézségi Érem magyarosí
tott változatának elkészíttetésére és az uralkodó általi jóváhagyatására, ezt azonban az 
osztrák hadügyminiszter, Latour gróf táborszernagy közbelépése meghiúsította.3 

1848 októberében az Országos Honvédelmi Bizottmány, amelynek Kossuth akkor 
már elnöke volt, Mészáros Lázár hadügyminisztert bízta meg egy magyar katonai kitün
tetés szabályzatának kimunkálásával, amelyre a fiatal magyar hadsereg sikerei követ
keztében egyre növekvő igény mutatkozott. Mészáros egy külön polgári, illetve katonai 
tagozatból álló, 3-3 fokozatú, reprezentatív érdemrend szabályzatát alkotta meg, a rá 
jellemző precizitással, mindenre gondolva, a külalakig, a szalagokig bezárólag. Az 1849. 
október 30-án benyújtott tervezet kormány általi megtárgyalása és így a rendjelek elké
szíttetésének munkája azonban minduntalan elakadt, s ha Kossuth nem karolja föl ügyét, 
az első magyar kitüntetés története valószínűleg itt véget is ért volna. 

A Honvédelmi Bizottmány elnöke azonban - akiről egyébként az a hír járta, hogy 
nem híve az uralkodói udvarokban divatos rendjeleknek, s akinek rendjele, kitüntetése 
tudomásunk szerint nem volt - a tőle megszokott aktivitással látott hozzá a még jóvá 
sem hagyott érdemrend-tervezet népszerűsítéséhez. 

1 írásunk a Kossuth-év alkalmából a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2002. május 16-án megrendezett 
„Kossuth és a magyar hadügy" című konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. 

2 Elsősorban a Katonai Mária Terézia Rendre (1757) és a Vitézségi Éremre (1789-től Vitézségi Érdem
pénz) gondolunk. Hírük-nevük a XVIII. század végi, XIX. század eleji háborús évek viszonylag nagyszámú 
adományozásai miatt annak ellenére töretlen volt, hogy az 1815-1848 közötti békeidőben alig történtek katonai 
kitüntetések. 

3 L. Makai Ágnes: Magyar Vitézségi Érem terve 1848 nyarán. Numizmatikai Közlöny, 1973-1974. 85-90. o. 
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A seregvezéreket értesítette a készülő érdemjelekről, azzal a meghagyással, hogy 
gyűjtsék össze és küldjék el a hadügyminisztériumba a „kitüntetést érdemlett hősök" ne
vét. Ö maga is írt erről többeknek. Görgeit 1848. november 18-án tudósította arról, hogy 
most csináltat „kis-, közép-, nagy érdemkereszteket, a kicsi közlegény, s altiszt által 
megnyerhető..."; s mindjárt hozzá teszi: „ha olly hőstettek történnek, mellyek illy kitün
tetésre érdemesek, tessék irántok propositiot tenni."4 Ugyanezt a levelet Csányi László
nak is elküldte, aki lelkesedett a tervért. 

Amikor kiderült, hogy az érdemrend ügye a hivatal útvesztőiben nem eléggé gyorsan 
halad, Kossuth sürgető közbelépése lendítette előre a tervezet Honvédelmi Bizottmány-
beli tárgyalását s a döntéshozatalt. Folyamatosan súlyt helyezett arra, hogy a bevezeten
dő elismerés minél szélesebb publicitást kapjon. December 20-án elhangzott beszédében 
nyilvánosan is bejelentette, hogy a „kormány érdemkeresztekről gondoskodott...," s erről 
a sereg vezéreit is értesíti, tehát azok kitüntetési javaslataikat megtehetik.5 Fenti szel
lemben írt ugyancsak Görgeinek december 21-én: „Az érdemkeresztek készülőben lé
vén, Tábornok úr jelentse úgy a múltra nézve, mind minden jövendő alkalommal a kor
mánynak azon tiszteket és közvitézeket, kik e kitüntetésekre érdemesek." 

A források egyértelműen arra utalnak tehát, hogy Kossuth gyorsan felismerte a kato
nai teljesítmény megbecsülésének, a katonák buzdításának a kitüntetésekben rejlő, igen 
figyelemre méltó lehetőségét. A siker érdekében egyrészt ragyogó propagandamunkát 
végzett a seregben elismerésre váró katonákat megcélozva, másrészt energikusan sür
gette az érdemjel elkészültét, amely azonban az ismert események - Budapest feladása 
és a kormány kényszerű Debrecenbe költöztetése - miatt mégis egyre távolabbinak tűnt. 

Hamarosan kiderült az is, hogy Debrecenben az eredeti tervek szerinti, míves, zo
máncozott, arany rendjelek kivitelezésére sem megfelelő nyersanyag és technika, sem 
mester nem áll rendelkezésre. Valamit viszont cselekedni kellett. Kétségbevonhatatlan 
adataink nincsenek arra vonatkozólag, hogy ténylegesen kinek köszönhető az - az egyéb
ként meghökkentő - ötlet, miszerint a színvonalas kivitelű érdemrendek elkészíthetéséig 
ideiglenes érdemjeleket állítsanak elő, s azokat adományozzák, de több mint valószínű, 
hogy Kossuth volt az ötletgazda. Egyik írásában ugyanis már 1848 novemberében felme
rült, hogy a kitüntetések elkészültéig „helyettes diplomákat" oszthatnának az arra érde
meseknek.7 Ezt követöleg 1849. január 23-án - immár Debrecenből - Kossuth Vécsey 
tábornoknak helyezte kilátásba valamilyen „helyettesítő jel" küldését.8 Végezetül a Hon
védelmi Minisztérium január 25-én kapta meg Kossuth utasítását, hogy „a kitüntetést ér
demlő egyéneknek [...] egy bizonyos érdemdíszjel meghatároztáig egy egyszerű csattal 
ellátott nemzeti szalag" viselését engedélyezze.9 

A Katonai Érdemrend március 2-án közzétett alapszabálya - a kitüntetés-történetben 
egyedülálló módon - törvényesítette a Katonai Érdemrend ideiglenes jelvényeit - a II. és 

4 MOLOHB 1848:2944.; KLÖM XIII. 485. o. 
5 Közlöny, 1848. december 22.; KLÖM XIII. 815. o. 
6 MOL OHB 1848: 953.; KLÖM XIII. 830. o. 
7 Például a Görgeynek írott 1848. november 18-i levélben (4. sz. jegyzet). 
8 MOLOHB 1849:953.; KLÖM XIV. 203. o. 
9 MOL HM Ált. ir. 1849:1338.; KLÖM XIV. 233. o. 
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A Magyar Katonai Érdemrend II. osztálya (HTM Numizmatikai Gyűjtemény) 
M = 30 x 36 mm 

a III. osztály esetében egy vörös szalagra csatként ráhúzható ezüst babérkoszorú formá
jában - , amelyeknek a tervezett, eredeti rendjelekre való átcserélésére a szabadságharc 
leverése miatt már nem kerülhetett sor. Ugyanezt követték az 1849 áprilisában megala
pított Hadi-Polgári Érdemrend jelvényei esetében is.10 

Kossuth tehát, mint látható - a kitüntetésekkel odaadóan foglalkozó Mészáros Lázár 
és a gyártatást intéző Jósika Miklós báró érdemeinek minden elismerése mellett - , igen 
határozottan avatkozott bele a kitüntetések sorsának alakításába, s azt a többször előállott 
holtponton kétségtelenül ő lendítette át. 

A Katonai Érdemrend adományozása terén Kossuth legalább ekkora intenzitással tevé
kenykedett. Az abban való részvétel egyébként az OHB elnökeként, majd „a magyar álla
dalom kormányzó elnökeként" hivatalból is kötelessége volt. Az érdemrendet megpróbálta 
minél erőteljesebben a nemzeti ügy, a honvédelem szolgálatába állítani. E törekvés jegyé
ben az adományozásokat - különösen eleinte - eleve nagy publicitás kísérte. Az átadások 
ünnepségek keretében zajlottak le, s azokat gyakorta Kossuth személyesen végezte. 

Szívesen tett eleget ilyesféle kötelezettségeknek akkor is, ha a táborban, a seregnél 
tartózkodott. Nem egyszer ő maga kért a hadügyminisztériumtól érdemjeleket, hogy a 
csaták, ütközetek után minél hamarabb személyesen tüntethesse ki az arra érdemes kato
nákat. „A derék vitézek - írta például a hatvani ütközet után - becset helyeznek abba, 
[...] ha az érdemeseknek a csatamezőn magam tűzhetem mellére a nemzeti elismerés jel
képét."11 A kitüntetendő személyekkel kapcsolatban saját politikai véleményének igye 

10 A szabadságharc elismeréseiről 1. Makai Ágnes: „Hű vitézségért..." Az 1848-1849-es magyar szabad
ságharc kitüntetett hőseinek emlékére. Budapest, 2001. 

11 MOL OHB 1849:5268.; KLÖM XIV. 801. o. 
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Okirat Makray László őrnagynak a Magyar Katonai Érdemrend 
III. osztályával való kitüntetéséről (HL) 
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A Magyar Katonai Érdemrend Bemnek adományozott I. osztálya (HTM, Fotóarchívum). 
A kép feltehetően 1877-ben készült, a "Borsos és Varságh m. kir. Udvari fényképészeti műterem ' 

1875-1887 között működött. 
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kezett érvényt szerezni, de figyelemmel kísérte a közhangulatot is. Klapka kitüntetését 
például azzal az indokkal próbálta meg Mészárosból kierőszakolni, hogy a seregnél a 
katonák Klapka mellőzését igazságtalannak tartják, s ez a jelenség őrá, Kossuthra vet 
rossz fényt.12 Kossuthnak a kitüntetés ügyében kezdettől fogva tanúsított, támogató hoz
záállása, úgy véljük, jelentősen felértékelte a Katonai Érdemrendet - majd a Hadi-
Polgári Érdemrendet is - , s hozzájárult ahhoz, hogy e szerény külalakú, ideiglenes, in
kább csak eszmei-erkölcsi értékkel bíró érdemjelek is népszerűvé, s rövid idő alatt vá
gyottá váljanak a katonák körében. 

A kossuthi indíttatású pozitív propaganda olyannyira hatásosnak bizonyult, hogy vé
leményünk szerint még - a Mészáros Lázár által olyannyira zokon vett - Görgey-féle 
visszautasítás sem tépázta meg jelentősen az érdemjelnek a katonák szemében kétségte
lenül meglévő nimbuszát. Kiragadott, de igen jellemző alátámasztása vélekedésünknek 
az a büszkeség, amellyel az utóbb Aradon vértanúságot szenvedett tábornokok a halál 
árnyékában is értékelték a forradalmi kormánytól kapott kitüntetéseiket. Sőt, még a 
„megátalkodott" Görgey is megőrizte az 1849. március 9-én Kossuthtól személyesen át
vett II. osztályú érdemrendjének ideiglenes koszorúcskáját, amely hagyatékából került 
közgyűjteménybe.13 

Bem tábornok a magyar országgyűlés és kormány által neki adományozott I. osztályú 
Magyar Katonai Érdemrend csillagát magával vitte Törökországba, s haláláig nagy 
becsben tartotta. 1850-ben, Aleppóban bekövetkezett elhunyta után a török kormány 
Kossuthhoz juttatta el a kitüntetést, aki azt 27 évig őrizte, s a hozzá látogatóknak - mi
ként 1877 januárjában a ceglédi választók 100 tagú küldöttségének is - rendre megmu
tatta. 1877-ben, egy saját kezű írás tanúsága szerint, a Cserey Jánosné által alapított Há
romszéki Székely Nemzeti Múzeumnak adományozta. Kossuth ez alkalomból egy kis 
négyszögű papírra írta a rendjel-csillag eredetének az alább közölt igazolását: „Az 1848-
49ki Magyar Katonai érdemrend Nagy Keresztjének azon Csillagjelvénye, melyet Bem 
tábornok Nagy Szeben bevétele alkalmából kapott, s holtaiglan viselt. Ezt a hős tábornok 
halála után a Török Kormány alulírottnak, mint a Rend volt Nagy Mesterének viszakül-
dötte; ki azt a Cserey Jánosné Asszonyság által alapított 'Háromszéki Múzeumnak' 
ajándékozza. Kossuth Lajos m. p. Collegno (al Baraccone) Olasz Orsz: Jan: 27. 1877." 
A fenti szöveg néhány olyan megjelölést tartalmaz, amely érdekes következtetések levo
nására ösztönöz. A „turini remete" írásában például szó nincs a rendjel ideiglenességé
ről. Azt viszont egyértelműen állítja, hogy a bemutatott csillag az érdemrend nagyke
resztjének jelvénye, holott az eredeti alapszabályban I-II-III. osztály szerepelt fokozat
ként. Továbbá Kossuth saját magát - a török kormány szavaival élve - a rend nagymes
terének nevezi. 

Nem beszélhetünk puszta elírásról, vagy a precizitás hiányáról. A rendjel-alapítás 
ugyanis - hagyományaival s a nagymesteri méltósággal egyetemben - már a középkortól 
fogva az alapító szuverenitásának, önállóságának jelképe volt. 1849-ben, a Katonai Ér
demrend létrehozásakor ez a sajátosság - amely akár a magyar állami önállóság, akár 

12 Makai 2001. 42-44. o. 
13 Jelenleg a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyűjteménye őrzi. Leltári száma: 9880/É. 
14 A küldöttség 1877. január 23-án látogatta meg Kossuthot Turinban. L. Vasárnapi Újság, 1877. február 

28. (XXrV. évf.) 7. sz. 97-99. o.; „Bem érdemrendé" uo. 105. o. 
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A Magyar Katonai Érdemrend terwzett 
keresztjének változata, 1860-as évek. 

(HTM Numizmatikai Gyűjtemény) 
M - 49 x 43 mm 

Kossuth saját hatalmi reprezentációjának egyik fontos területét jelenthette volna - , való
színűleg háttérbe szorult. A későbbiekben azonban, a hosszúra nyúlt emigrációs idő
szakban, amikor bizonyára annak is jelentősége volt, hogy más országok a saját és kül
földi rendjeleket hogyan értékelték, a Magyar Katonai Érdemrend Kossuth környezeté
ben, sőt magának a volt kormányzónak a gondolkodásában is, más megvilágítást kapott. 
Ennek tükrében már érthető, sőt természetes, hogy a fent közölt írásban - de más emig
rációban született munkáiban is - Kossuth az érdemrend első osztályát gyakorta a kitün
tetés-történetben ősibbnek, jelentősebbnek számító „nagykereszt" szóval illeti, sőt saját 
magát a rend volt nagymesterének nevezi; holott a Magyar Katonai Érdemrend korabeli 
alapszabálya ilyen tisztséget nem tüntetett föl. Úgy véljük, Kossuth az érdemrendet ezzel 
is saját kora értékrendjéhez igyekezett igazítani. 

De nem csak ez a gesztus utal arra, hogy Kossuth milyen kegyelettel viseltetett a sza
badságharc rendjelei iránt, amelyeket tudomásunk szerint ő soha nem viselt, holott az 
alapító testület fejeként megtehette volna. Az 1860-as évek elején elhatározta, hogy a ré
gi tervek alapján megcsináltatja az eredeti érdemrendet, amelyre az ideiglenes koszorú
kat kívánták volna egykor, a szabadságharc győzelme után, átcserélni. Kossuthot ez 
ügyben volt honvédtisztek unszolták, akik az ideiglenes koszorúk helyett a végleges 
rendjeleket szerették volna már viselni. Kossuth örömmel foglalkozott Torinóban a 
mintapéldány elkészíttetésével. „Akartam - nyilatkozta később -, hogy nyoma maradjon 
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A Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata 
(HTM Numizmatikai Gyűjtemény) 

Atm. = 45 mm 

fenn annak, hogy minővé terveztük az érdemkeresztet, melyet azok a szerény ezüstko
szorúcskák képviseltek."15 

Kossuth az érdemjellel 1849-ben kitüntetetteket feljogosította az aranykeresztek meg-
csináltatására és viselésére. A majd 30 évvel később, 1891-ben Budapesten megrendezett 
szabadságharci ereklye-kiállításra is egy ilyen aranykeresztet küldött, amikor „a nagy 
időkre" emlékeztető tárgyat kértek tőle.16 

írásaiból kiviláglik, hogy ezeket a kitüntetéseket voltaképpen a honvéd vitézség s át
tételesen a forradalom és szabadságharc egészének szimbólumává magasztosította. Fenn
maradásukat azért is szorgalmazta, hogy jelképként akkor is emlékeztessenek a honvé
dek vitézségére, ha majd a nemzet, az ország egyszer eljut „a szabadság ama templomá
ba, amelynek alapjait az 1848-49-es honvéd hős karja rakta le."17 

Egyetértés, 1891. augusztus 15. Kossuth Ferenc (s. a. r.): Kossuth Lajos iratai. Budapest, 1904. 377. o. 
16 Egyetértés, 1891. augusztus 15. Kossuth Ferenc (s. a. r.): Kossuth Lajos iratai. Budapest, 1904. 377. o.. 
17 Kossuth levele Földváry Károlyhoz, 1863. február 4. Közli: Nagy Dezső: Kossuth levelei Föld váry Ká

rolyhoz, 1862-63. Hadtörténelmi Közlemények, 1970. 3. sz. 504-505. o. 
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A Kossuth Érdemrend I. osztálya (HTM Numizmatikai Gyűjtemény) 
Attn. — 80 mm 

Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy a száműzetésben élő Kossuth tevékenysége 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a szabadságharc leverése után a voltaképpen ideigle
nes, torzóban maradt Magyar Katonai Érdemrend átmentődött a kiegyezést követő ma
gyar köztudatba és művelődéstörténetünk szerves részévé vált. 

Mint a bevezetőben utaltunk rá, Kossuth Lajosnak a rendjelekkel, kitüntetésekkel 
való kapcsolata halálával nem szűnt meg. A második világháború után létrejött Magyar 
Köztársaság Nemzetgyűlése által 1946-ban alapított első kitüntetést, a Magyar Szabad
ság Érdemrendet Kossuth Lajos képmása ékesítette. 

A Magyar Szabadság Érdemrendet „A független és demokratikus Magyarország 
megszületéséért és megerősítéséért, valamint általában a szabadságért és a demokráciáért 
folytatott küzdelemben kimagasló polgári és katonai érdemeket szerzett szabadsághar-
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cosok elismerésére, magyar és külföldi állampolgárságú polgári és katonai személyek 
kitüntetésére" alapította a nemzetgyűlés.18 

Az érdemrend megszületésénél a koalíciós pártok bábáskodtak, külalakjáról pártközi 
konferencián vitáztak. A Kommunista Párt képviselője a rendjelvény alapjául ötágú 
csillagot javasolt előterjesztésében, de a többi párt ezt nem fogadta el. Ezért végül két, 
egymásra helyezett ötágú csillagból kialakított, tízágú csillag képezte - kompromisz-
szumként - a kitüntetés testét, amelyen kerek középpajzsban Kossuth Lajos domború 
profilképét helyezték el.19 A Magyar Szabadság Érdemrendet volt partizánok, az ellen
állási mozgalom résztvevői, hősi halottak, illetve a Magyarországon németellenes har
cokban részt vett külföldiek kaphatták meg. 

1948-ban a forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulója tiszteletére új elisme
rések sora született, közöttük „az 1848-as szabadságeszme szellemében a népek összefo
gása és a világbéke szolgálatában illetőleg a tudomány és a művészet terén szerzett ki
magasló érdemek jutalmazására..." a magyar és külföldi állampolgároknak adomá
nyozható Kossuth Érdemrend.20 A magas kitüntetés mindhárom fokozatát a színes zo
máncos, úgynevezett Kossuth-címer díszítette. Ezek a kitüntetések az 1949-ben bekö
vetkezett államforma-változás és a politikai változások miatt rövid életűek voltak, ado
mányozásuk ténylegesen már hamarabb, törvény szerint 1953-ban szűnt meg. A szocia
lizmus évtizedei alatt azonban végig viselhetőek maradtak. 

Ugyancsak 1848. március 15. emlékezetére, a 100 éves évforduló méltó megörökíté
sére hozta létre az Országgyűlés 1948. február 13-án az alkotó munka legmagasabb ál
lami elismerését kifejező Kossuth-díjat. A Kossuth-díjjal - a törvényjavaslat szerint -
tudósokat és művészeket, az újjáépítés terén az alkotó munkában kiváló teljesítményt el
ért dolgozókat; munkásokat, üzemi mérnököket, gazdákat, nevelőket, orvosokat stb., to
vábbá a katonai tudományokban, valamint az alapvető szervezési munkában legjelentő
sebb eredményeket felmutató személyeket lehetett jutalmazni.21 

Az előzőekben említett kitüntetésekhez képest a Kossuth-díj örökéletünek bizonyult. 
1988-ig - egy, az évben megjelent könyv tanúsága szerint - 2 238 személy kapta meg.22 

Az 1989-es rendszerváltozás után a korábbi, szocialista kitüntetések adományozása 
értelemszerűen és törvény által is véget ért. Az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjat is 
megszüntette, de egyúttal új Kossuth-díj és a Széchenyi-díj megalapításáról határozott. A 
Kossuth-díj megmaradását azzal indokolta, hogy azt még az előző, 1946-os köztársaság 
idején alapították meg. A Kossuth-díj tulajdonosa egyszerű babérkoszorúból álló jelvény 
viselésére is jogot kapott. 2000-ben úgy módosították a törvényt, hogy a díjjal az okirat 
és a Kossuth képével ékesített jelvény mellett emlékszobor is jár, amely voltaképpen az 
okirat hengeres fém tokja, záró részén Kossuthot ábrázoló, 9 cm magas kisplasztikával.23 

18 Alapszabály. Közli: BesnyőKároly (szerk.): A Magyar Népköztársaság Kitüntetései. Budapest, 1979. 28. o. 
19 Molnár József : A Magyar Szabadság Érdemrend első változata. Az érem, XV. évf. 1984. 2. sz. 30. o. 
20 Alapszabály. Honvédségi Közlöny, 1948. VII. 1.18. sz. 237. o. 
21 Darvas Pálné - Klement Tamás - Térjék József (szerk.): Kossuth díjasok és Állami Díjasok almanachja, 

1948-1985. Budapest, 1988. 4. o. 
22 Uo. 34. o. 
23 2000. évi XI. törvény. In: Magyar Közlöny, 2000/14. sz. 581-582. o. 
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A Kossuth-díjról ily módon elmondhatjuk, hogy három rendszert túlélő elismerésként él 
napjainkban is. 

Kossuth Lajos történelmünk egyik legnépszerűbb alakja. Rendkívül kiterjedt kultu
szának - miként ez reményeink szerint a fentiekből is kitűnt - a kitüntetés-történetben is 
jelentős hagyománya van. E terület mélyebb megismertetését szolgálja írásunk. 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

HL 1848-1849-es iratok 

HM ált. ir. 

KLÖM XIII-XIV. 

MOL 

MOL OHB 

OHB 

Hadtörténelmi Levéltár. Az 1848-49. évi magyar forradalom és 
szabadságharc iratai 

Az 1848-49. évi minisztérium levéltára. Honvédelmi Minisztéri
um, általános iratok 

Kossuth Lajos összes munkái. XIII-XIV. k. Kossuth Lajos az Or
szágos Honvédelmi Bizottmány élén. I-II. (S. a. r. Barta István) 
Budapest, 1952-1953. 

Magyar Országos Levéltár 

Az 1848/49 évi minisztérium levéltára. Országos Honvédelmi 
Bizottmány, Kormányzóelnökségi iratai. 

Országos Honvédelmi Bizottmány 

Agnes Makai 

KOSSUTH AND THE CONCERN OF HUNGARIAN DECORATIONS 

Summary 

With reference to the history of Hungarian decorations, Lajos Kossuth is recorded both as the 
founder of the first independent Hungarian order of military merit, and as a historical character, 
who had become the eponym and the symbolic figure of certain awards established later on in 
Hungarian history. 

In terms of the national cause, Lajos Kossuth considered it important and was squarely behind 
the foundation of decorations rewarding the distinguished feats of arms of the soldiers during the 
1848-1849 Hungarian war of independence. It was most likely his idea to award quickly 
producible, provisional badges of the Hungarian Order of Military Merit. Even in his long exile, 
after the suppression of the war of independence, he cherished the cause of the decoration, though 
formally he had never been the Grand Master of the order, owing to its statutes and its nature. He 
had not only preserved General Bern's Star of the 1st Class, and placed it in a museum collection 
in 1877, but also had a sample-piece of what was meant to be the ultimate cross of the order, made 
in the 1860s, so that it would have gone down to posterity. 

The creators of the post-1945 system of honours relied on the cult of 1848, first and foremost 
on that of Kossuth. The badges of the Order of Merit of Hungarian Freedom, founded in 1946, 
displayed the portrait of Kossuth, and he was the eponym of the Order of Kossuth, a representative 
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decoration, set up in 1948, on the centenary of the War of Independence. The Kossuth Prize, one 
of the highest state honours rewarding creative activity, has served its purpose since its foundation 
in 1948 and the reformation of its statutes and appearance in 1989. 

Agnes Makai 

KOSSUTH ET LES DÉCORATIONS OFFICIELLES HONGROISES 

Résumé 

L'histoire des décorations hongroises a deux aspects concernant Lajos Kossuth. D'une part, il a 
fondé la première médaille militaire hongroise indépendante, d'autre part, en tant que figure 
historique emblématique, il a plus tard donné son nom et son effigie à plusieurs récompenses. 

Pour servir la cause nationale, Kossuth a jugé important de créer des décorations pour 
récompenser les exploits majeurs des soldats de la guerre d'indépendance hongroise de 1848-49. 
C'était probablement son idée de décerner comme Médaille Militaire Hongroise des insignes 
provisoires rapides à fabriquer. Après l'écrasement de la guerre d'indépendance, durant son long exil, 
il continuait à respecter la cause de l'ordre de mérite. Non seulement il a pieusement gardé l'étoile de 
premier ordre de Bem qu'il a confiée en 1877 à une collection de musée, mais il a aussi fait faire un 
modèle de la décoration définitive dans les années 1860 afin qu'elle subsiste pour la postérité. 

Ceux qui ont élaboré le système des récompenses après 1945 ont toujours utilisé le culte de 
1848 et surtout celui de Kossuth. Sur la Médaille de la Liberté hongroise figurait l'effigie de 
Kossuth, et il a aussi donné son nom à la Médaille Kossuth, décoration prestigieuse fondée en 
1948 à l'occasion du centenaire de la guerre d'indépendance. Depuis 1948, le Prix Kossuth est 
l'une des récompenses les plus élevées de la création qui continue de remplir sa mission - avec un 
règlement modifié et sous une forme nouvelle - aussi depuis le changement de régime de 1989. 

Agnes Makai 

KOSSUTH UND DAS UNGARISCHE DEKORATIONSWESEN 

Resümee 

Die ungarische Dekorationsgeschichte verzeichnet Lajos Kossuth in zweifacher Funktion: 
einerseits betrachtet sie ihn als den Begründer des ersten selbständigen Ungarischen Militär
verdienstordens; andererseits sieht sie in ihm eine geschichtliche Persönlichkeit, die in der 
ungarischen Geschichte im späteren Verlauf zu einem Namensgeber, einer symbolträchtigen Figur 
einzelner Anerkennungen geworden ist. 

Die Begründung der Auszeichnungen, die die herausragenden Kriegstaten der Soldaten des 
ungarischen Freiheitskampfes von 1848^-9 ehrten, hielt Lajos Kossuth aus dem Gesichtspunkt der 
nationalen Sache für wichtig und unterstützte sie auch tatkräftig. Wahrscheinlich war es seine Idee 
gewesen, dass der Ungarische Militärverdienstorden mit rasch herzustellenden, provisorischen 
Abzeichen verliehen wurde. Auch nach Niederschlagung des Freiheitskampfes, in seiner langen 
Emigration empfand er Pietät für die Sache des „Verdienstordens," obwohl er - ausgehend vom 
Charakter, vom Grundgesetz des Verdienstordens - offiziell nie sein Großmeister gewesen ist. Er 
bewahrte nicht nur den Stern der I. Klasse von General Bern und ließ ihn 1877 einer Museums
sammlung zukommen; er ließ von dem, als endgültig gedachten Stern der Auszeichnung in den 1860er 
Jahren auch ein Musterstück anfertigen, damit der geplante Orden auch für die Nachwelt erhalten bleibt. 

Die jeweiligen Begründer des, nach 1945 aufgestellten ungarischen Anerkennungssystems 
stützten sich auf den Kult von 1848, aber vor allem auf den Kult von Kossuth. Der 1946 gegrün
dete Ungarische Freiheits-Orden wurde vom Bildnis Kossuths geziert, er wurde aber auch Na
mensgeber des Verdienstordens Kossuth, der repräsentativen Auszeichnung, die 1948 zum 100. 
Jahrestag des Freiheitskampfes gegründet wurde. Der Kossuth-Preis schließlich drückt seit seiner 
Gründung 1948 die höchste staatliche Anerkennung der schöpferischen Tätigkeit aus, der zwar 
nach der Wende 1989 in seiner Satzung und äußeren Form erneuert wurde, seine Funktion aber 
auch noch heute erfüllt. 
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Агнеш Макай 

КОШУТ И ИСТОРИЯ ПРИСВОЕНИЯ НАГРАД В ВЕНГРИИ 

Резюме 

История награждений венгров упоминает о Кошуте в разных ипостасях, во-первых, как 
об учредитетеле первого самостоятельного венгерского военного ордена, во-вторых, как о 
такой, ставшей символической, исторической личности, именем которой были названы 
награды, учрежденные в последующее время в венгерской истории. 

Учреждение наград, присуждавшихся за выдающиеся военные заслуги воинам, отличив
шимся в венгерской освободительной борьбе 1848-1849 годов, Лайош Кошут считал важ
ным с точки зрения национального дела и энергично его поддерживал. По всей вероят
ности, ему принадлежала идея награждать героев Военным Орденом Венгрии вместе с 
вручением временных значков, которые можно было быстро производить. После подав
ления освободительной борьбы в своей долговременной ссылке Кошут и тогда принимал 
близко к сердцу дело «знака-ордена», хотя исходя из характера этого ордена и его основ
ного статута, он по должности никогда не был большим мастером этого дела. Кошут 
сохранил не только звезду 1 класса генерала Бема и передал ее в 1877 году в коллекцию му
зея, но в 1860 году приказал сделать образец креста, считавшийся окончательным, для того, 
чтобы чтобы запланированный орден смог сохраниться для потомства. 

Создатели системы венгерских наград, созданных после 1945 года, всегда опирались в 
первую очередь на культ Кошута. Орден Свободы Венгрии, учрежденный в 1946 году, был 
украшен портретом Кошута, именем Кошута была названа также и самая репрезентативная 
награда, учрежденная в 1948 году в честь 100-летнего юбилея борьбы за свободу - Орден 
Кошута. Одним из высочайших признаний государством творческого труда является учреж
дение начиная с 1948 года премии Кошута, которая выполняет свою функцию и после смены 
в 1989 году общественного строя, получив обновление в своем уставе и внешней форме. 
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HINTS MIKLÓS 

ADATOK AZ 1848-49. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
MAROSVÁSÁRHELYI ESEMÉNYEIHEZ 

Az 1848^9-es forradalom és szabadságharc marosvásárhelyi eseményeiről nem sok 
forrással rendelkezünk. Az itt lezajló eseményeket először Orbán Balázs tárgyalta rövi
den, majd 1900-ban Biás István levéltáros adta közre az általa fellelt dokumentumokat 
Marosvásárhely a szabadságharc alatt címei. Ehhez csatlakozik egy szerény dolgozat 
Nagy Endrétől 1905-ből A marosvásárhelyi ev. ref. Collegium az 1848^49-iki szabad
ságharc alatt címmel. Mindezek szegényes levéltári forrásokra támaszkodnak. A témára 
vonatkozóan azóta is kevés adatot közöltek.1 Jellemző, hogy a nemzetőrség létezését is 
csak 1912-ben sikerül igazolni. Ilyen hiányos levéltári anyag birtokában minden forrás
nak örülnünk kell. Az alábbiakban e célból közöljük Hincs Miklós (1819-1887) maros
vásárhelyijogász néhány, negyvennyolcas eseményekre vonatkozó iratát. 

A Hincs/Hints család tagjai a XVII. század végétől kezdve több nemzedéken át jogá
szok voltak Marosvásárhelyen.2 Ezek között volt Hincs Miklós, Lőrinc fia, aki 1848 
márciusában szerzett jogászi oklevelet. A fiatal, frissen nősült jogász a forrdalom kez
detét mint a város rendőrigazgatója élte meg. Nagy lendülettel vetette magát a munkába. 
Ezt bizonyítja a napi tennivalói feljegyzésére szolgáló Diáriuma, amelyben naponta 8-
10 tennivalót találunk, köztük fontos utalásokkal a városban lezajlott forradalmi esemé
nyekre. Nem ismerjük milyen körülmények között bízták meg a nemzetőrség jegyző
könyvének vezetésével, de ezeket mint tollvivő írta alá. A forradalommal kapcsolatos 
hivatalos iratai és személyes jegyzetei több évtizeden át lappangtak. Amint egy 1912-es 
sajtóhírből megtudjuk, azokat csak akkor találta meg fia, Miklós. Az iratokat nemzedé
keken át őrizték Marosvásárhelyen, Hints Miklós (1912-1984) rendezte őket, egy részü
ket gépbe mentette. Halála után a hagyaték Kolozsvárra került. Negyvennyolcas ősöm a 
szabadságharc után menekülni kényszerült (neve szerepelt a körözött személyek listá
ján3), rövid időre orosz fogságba esett, ahonnan megszabadult. Ezt követően kis ideig ba
rátainál rejtőzött, végül 1849 júliusában gróf Teleki Ferenc jószágigazgatójává fogadta. 

A hagyaték negyvennyolcas vonatkozású részéből egy kis válogatást közöltünk a 
Művelődésben (részleteket a Diáriumból, Lázár József két jelentését a nemzetőrség Inté
ző Bizottságához és három jegyzőkönyvi iratot).4 A közleményből terjedelmi okok miatt 
kimaradt Nemzetőrség szabályzatát, 1848. május 25-szeptember 6. közötti jegyzőköny
veit s néhány kissebb iratot ezúton szeretnénk közreadni. Végül a szabadságharcra utaló 
részleteket válogattunk a Diáriumból, de hangulatának érzékelése végett egy teljes nap 
feljegyzéseit is közöljük. 

Lásd még Bözödi György: 1848 márciusa Marosvásárhelyen. Korunk, 1958/3. sz. 313. o. (Bözödi tanul
mánya kora ideológiáját képviseli.) 

A családról fennmaradt adatokat lásd Hints Miklós: Az őrzők maradnak. Művelődés, 1994/1. sz. 13. o. 
Lásd Fodor István (szerk.): Marosszéki Füzetek, 1936. 
Hints Miklós: Adatok Marosvásárhely negyvennyolcas eseményeihez. Művelődés, 1993/4. sz. 27. o. 
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Hincs Miklós útlevele 
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A nemzetőrség Marosvásárhelyen 1848. április 18-án alakult meg. A május 20-i 
gyűlésen alapszabályzatát módosították és véglegesítették. Ezután került sor az új Intéző 
Bizottmány megválasztására, melynek elnöke Lázár János főbíró lett, tollvivője Hincs 
Miklós. Az Intéző Bizottmány tagjai közt voltak a kor kimagasló vásárhelyi személyisé
gei is: Berzenczei László, Dósa Elek és Török János. Az itt közreadott jegyzőkönyv a 
72. számmal kezdődik, az 1-71. számokat tartalmazó első jegyzőkönyv minden bizony
nyal az április 18 és május 20. közötti ülések anyagát tartalmazta. A jegyzőkönyv veze
tése Hincs Miklós távoztával szeptember 6-án megszakadt, a nemzetőrség tevékenysége 
azonban valószínűleg folytatódott. A jegyzőkönyv ezt követően Tompa Ádámhoz került. 
E dokumentum olvastán kirajzolódik a marosvásárhelyi nemzetőrség felívelő pályája, a 
rendtartástól a toborzásig, a kicsinyes vitáktól a jól működó testületig. Az itt közölt többi 
forrás alapján pedig kirajzolódik a forradalom és szabadságharc „alulnézete". A köztudat 
dicsőséges csatákat, lelkesítő beszédeket társít a szabadságharccal, de átsiklik afelett, 
hogy a halottakat el is kellett temetni, a kutakat karban kellett tartani, nem is beszélve a 
sok nyomorról, pénztelenségről, amit a háborús viszonyok okoztak. Megrázó, hogy a 
nyomor miatt egy tízezres lélekszámú városban két hét alatt 30 halottat temettek. A Dia
rium helyi szinten tükrözi a szabadságharc felívelését és hanyatlását: áprilisban az izrae
lita tanító is jelentkezik önkéntesnek, ősszel már katonaszökevényekről, főbelövesékről 
szerzünk tudomást. 

A közreadásnál a helyesírást a maihoz közelítettük, egyes rövidítéseket feloldottunk. 
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1. 
A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETŐRSÉG SZABÁLYZATA 

M[aros]vásárhely Szabad királyi városban alakult Nemzeti polgári őrseregnek 1848. április 18-án 
megállított s május 20-án tartott öszves polgári gyűlésben módosított Szabályai: 

Az idő és körülmények intő szavát tekintetbe véve egyfelől, másfelől a rend és csend fenntartá
sa egyenes hivatása lévén minden hazafi polgárnak - melyeknek együttvéve fő célja a felséges 
uralkodó ház - fejedelem - az alkotmány és a monarchiái igazgatás aránti hűség, ragaszkodás 
fenntartása, öregbítése - Marosvásárhely öszves polgársága a testvér szomszéd Magyar hont s ha
zánk több városait, sőt Bécs elől menő példáját követve elhatározá, hogy kebelében állandó és a 
város kerületében használandó Nemzeti polgári őrsereget létesítsen, azonban míg ezen intézkedé
seket, mely több időt igényel, a maga terjedelmében kellőleg felkarolhatná, a rend és csendesség 
fenntartása, a lehető korlátlanság meggátlása siető intézkedést és némely szabályok létre hozását 
teszik szükségessé, az állandó és a város területén használandó Nemzeti polgári őrség létesítésére 
előlépésűl használandókat és amelyek a következők: 

1. cikk 
A Nemzeti polgári őrsereg felállítása célja a közbátorság, rend és csend fenntartása lévén, annak 

tagjává felvetetik: először e város minden becsületes jellemű, önként vállalkozó, szabad, 18 évet be
töltött polgára - fölvétetik ezen kívül: másodszor e haza minden köztudat szerinti becsületes polgára 
is, ha a város által felállítandó Nemzeti polgári őrsereg szabályai megtartására magát hittel kötelezi. 

2. cikk 
A Nemzeti polgári őrsereg alakítása egy, az összes polgárság által választandó 14 tagból álló 

bizottmányra ruháztatik. 
3. cikk 
Azon bizottmány, mely a már alakuló Nemzeti polgári őrsereggel intézkedik 13 tagból fog áll

ni, elnöke maga a főbíró vagy helyettese, a 12 bizottmányi tag pedig az összes őrsereg által szó
zatok többsége által választatván, hivataloskodásuk ideje alatt megszűnnek nemzetőri fegyveres 
szolgálatot tenni. 

4. cikk 
Az alakító bizottmány munkálkodását az aláírt tagok számba vételével rögtön elkezdi - mikor is: 
a) az első cikkbeni erkölcsi kellékre fő figyelem légyen, 
b) ezen kellékkel bíró tag az őrseregnél személyes szolgálatot tartozik tenni, mivel ha nem be

vehető okból akadályozva lenne, helyette az őrsereg tagjai közül más rendeltetik, az elmulasztott 
szolgálat után pótolni köteles maradván, 

c) minden tényeiről, intézkedéséről az Intéző Bizttmány egy maga tagjai közül kinevezendő jegy
ző által jegyzőkönyvet vezet, mely a város házánál mindenkinek megnézhetés végett letéve leend, s 
az minden holnap végével a városi polgári közgyűlésnek bemutatandó. 

5. cikk 
Számba vétetvén és tudatván az őrsereg tagjai, úgy azok száma, Intéző Bizottmány munkaköre 

életbe léptetése azonnal veszi kezdetét, miután azok fölött szemlét tartott s mennyiségüket számba 
veszi, az arányhoz képest elrendeli a fő- és altisztek számát, mégpedig 
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6. cikk 
oly formán, hogy 150 őrhöz, mely egy századot alakít, felállíttatik egy százados, egy fő- és két 

alhadnagy, 2 strázsamester, 12 fő alkáplár, 4 dobos, kiknek megválasztása az itteni állandóan lakó 
és aláírt polgári őrök közül az őrsereg által szabadon tétetik, az Intéző Bizottmány felügyelete 
alatt, s ily módon neveztetik 1., 2., 3. sat. századnak, melyek öszvetéve teszik az egész Nemzeti 
polgári őrsereget - egy fegyőri állomás is állíttatván. 

7. cikk 
A Nemzeti polgári őrsereg főnöke a fővezér, kit az őrsereg választ. 
8. cikk 
A fő őrhely kijelölése az Intéző Bizottmányra bízatik. 
9. cikk 
Egyenruha hirtelen nem létesíttethetvén, az őrsereg tagjai ismertető jel gyanánt a szolgálat 

ideje alatt bal karjukon által kötött nemzeti szalagot, lövegükön hasonló színű rózsát viselnek; 
tiszteknek, altiszteknek micsoda kijelölések légyen, a formaruha mi módon létesíttethessék, az In
téző Bizottmány rendeli el, úgy minemű és honnan kapandó fegyver aránt is az intézkedik. 

10. cikk 
Szükség esetébe a fő őrhelyen 1 felügyelő tiszt mellett rendes altisztjeivel nappal 12, éjjel 24 

őrnek kell lenni, kik mind az óránkénti őrködést, mind a reájuk bízandókat pontosan teljesíteni 
kötelesek. Ezen szám kissebbítését vagy nagyobbítását a körülményekhez képest az Intéző Bi
zottmány rendeli el. 

11. cikk 
A Nemzeti polgári őrseregnek nemzeti színű zászlója lesz, és a fő őrhelyen tartatik. Erdélynek 

a magyarhonnal i egyesülése előtt esküt az őrsereg tagjai nem tesznek le. 
12. cikk 
Alakíttatván az őrsereg, fő kötelessége ezekben központosul: 
a) a fejedelem, uralkodóház, alkotmány iránti hűség, annak gyarapítása mindenben, 
b) a közbátorság, rend és csend fenntartása, e tekintetből 
c) mind annak rögtön följelentése a fő őrhelyen, mihelyt olyant is veszni észre, mint az a, b 

pontok alatt említettek megzavarására látna célozni, 
d) illedelem, szelídség mindenkihez, engedelmesség elöljáróihoz, 
e) a kiszabott kötelességek pontos és hű teljesítése. 
13. cikk 
Az Intéző Bizottmány az őrsereg tisztjeivel egyettértőleg kebelbelileg intézi el a rend és csend 

fenntartására megkívántató módokat és rendszabályokat, és azokat foganotosítja is a fővezér és il
lető tiszttársai által. 

14. cikk 
Fenyíték nélkül semmi testület sem nem állhatván, a lehető kihágások esetére az Intéző Bi

zottmány által fegyelmi szabályok fognak szerkesztetni és megtartás végett kihirdettetni, melyek a 
megintés ismétlése az őrségböli kitiltással végződnek, s ha a tény úgy hozza magával, az illető bű
nös polgári hatóságnak adandó át, törvény értelembeli büntetés elvehetése végett. 
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15. cikk 
Kötelességükén pontosan eljárók, mint ilyenek az Intéző Bizottmánynak bejelentetnek, s hogy 

valamint a 14-ik, úgy ezen cikkbe intézkedések följegyezve légyenek - e tekintetben külön jegy
zőkönyv vétetik, valamint a tett rendelések és szolgálattételről is milyek mind a fő őrhelyen álla
nak szabad megnézhetés végett, végre 

16. cikk 
A Nemzeti polgári őrsereg kötelességére kirekesztőleg csak a város területében teljesíti - a vá

ros határán kívül egyáltalában sem menni nem tartozik, sem nem használtathatik. 

2. 
A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETŐRSÉG INTÉZŐ BIZOTTMÁNYÁNAK JEGYZŐKÖNYVE 

(1848. MÁJUS 25 - SZEPTEMBER 6.) 

Marosvásárhelyen 1848. május 25-én főbíró tekintetes Lázár János úr rendszerinti elnöklete 
alatt az állandóul megválasztott Intéző Bizottmány ülése tartván 

Elnök főbíró polgártársunk a Nemzeti polgári őrsereg által szózatok többségével - e folyó hó 
20-án tartott polgári közgyűlés határozata következtében, ugyané f. h. 21., 22., 23. és 24-ik napján 
megválasztott Intéző Bizottmány tagjait bemondá - , mely szerint szózattöbbséget nyertek: Dobai 
Sándor, Vályi Károly, Zalányi György, Tompa Ádám, Toppler Simon, Török János, Hincs Miklós, 
Dósa Elek, Berzenczei László, Szabó Mózes, Varga György, Csernát Jósef. Mi is a jelen levő ta
gok: Zalányi György, Vályi Károly, Dósa Elek, Tompa Ádám, Szabó Mózes, Török János, Varga 
György, Csernát Jósef és Hincs Miklós által tudomásul vétetvén s a bizottmány magát alakultnak 
tekintvén tollvivőnek megválasztatott Hincs Miklós polgártársunk arra ezennel meg is bízatik, 
úgyszintén arra is, hogy a szavazatszedő bizottmány elnökét, G. Lázár Jósef polgártársunkat a sza
vazás eredményének írásba leendő előterjesztése iránt találja meg, miután 

72. előterjesztetik, hogy az újonnan megválasztott tagok magok tájékozhatása végett szükséges 
lenne az előbbeni alakító és ideiglenes Intéző Bizottmány jegyzőkönyvét felolvasni. Időkímélés te
kintetből az azzal leendő magán körbeni megismerkedés az új tagoknak ajánltatik. 

73. Hasonló okból az alapszabályok úgy a fővezérnek az Ideiglenes Bizottmány által adott uta
sítása fölolvastatván, tudásul s megtartásul vétetvén, mivel a f. hó 20-án tartott p. közgyűlés al
kalmával az alapszabályok némely pontjai módosítást szenvedtek, azoknak a szerinti kiigazítása a 
polgári közgyűlés jegyzőkönyvével együtt tollvivő polgártársunkra bízatik, oly meghagyással, 
hogy nyomtatás alá adólag mentől előbb terjessze elő. 

74. Mialatt fővezér polgártársunk mint a szavazatszedő bizottmány elnöke, 24 szózat többsége 
nyert egyén névsorát (11. szám alatti jelentésben) benyújtván, az felolvastatott, mely névsor így 
következik sat. Szükséges tudomásul vétetik. 

75. Török János pogártársunk kérdésbe teszi, hogy mint a tanulók százosa, a bizottmányi tag
ságot az alapszabályok értelmében elfogadhatja-e, mi az alapszabályok értelmében nem lévén el
fogadható, helyét elhagyja, egyszersmind Dabóczi János polgártársunk, mint aki a választás sora 
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szerint következik, felszolíttatik az Intéző Bizottmány körében megjelenésre, ki is megjelenvén, a 
benne helyezett polgártársak bizalmánál fogva helyét elfoglalja. 

76. Olvastatik fővezér polgártársunknak f. hó 23-án tett az iránti jelentése, hogy országgyűlésre 
lévén menendő, 1-mo a századosnak rangjai határoztassanak meg, hogy azok közül visszajöttéig az 
első helyettesíthesse, másodszor, hogy f. hó 20-án tartott polg. közgyűlésben meghatározott főhad
nagyi állomás töltessék be, egyszersmind az errőli polgári közgyűlési határozat bizottmányilag 
adassék kezébe. A pogári jogegyenlőség elvén felállított nemzeti őrség századjai közé rangsorolást 
behozni az Intéző Bizottmány akár valódi, akár képzelt sértődések elkerülése tekintetéből - nem 
tartván tanácsosnak, mivel az alapszabályok a jelen esetről nem határoznak, a közelebbről tartandó 
polgári közgyűlés elébe leendő terjesztéséig titkos szavazás útján ideiglenes helyettes fővezérnek 
B. Bálintit Jósef polgártársunkat kinevezi - a jelentés második ágát tárgya, a főhadnagyi állomás
nak illető századok által szovatolás utján leendő betöltésére, ezen bizottmány értesítőleg Tompa 
Ádám és Zalányi György polgártársainak kinevezése oly formán, ha netán létező valamelyik tiszt 
főhadnagynak elválasztatnék, annak is helyét hasonló választás úján töltessék be, miről fővezér, 
illetőleg helyettesített százados fővezér polgártársainak hivatalosan értesíttetni határoztatnak, úgy
szintén arról is, hogy a kért jegyzőkönyv beadva nem lévén, annak másolata még nem közöltethe
tik, mirőli fogalom olvastatván helybenhagyatik, átküldeni rendeltetik. 

77. Olvastatik ugyan fővezér polgártársnak az iránti mai napon 10. sz. alatti jelentése, miszerint 
a helybeli nemzetőrségi dobokat készítő mester - nem kebli őrségek számára a dobokat magasabb 
árba akarja készíteni, s ezt kéri fizettetni. Az Intéző Bizottmány a mesterek művei árának szabá
lyozását nem látván körébe tartozónak, a jelentés tárgyalásába nem is ereszkedhetik, miről hivata
losan értesíteni határoztatik fővezér polgártársunk. 

78. Olvastatik ugyan fővezér polgártársunknak mai napról tett következendő jelentése, s azt mi 
is jegyzőkönyvbe iktatni határoztatván s egyszersmind értesíttetik főbíró Lázár János elnök pol
gártársunk jelentése következtiben, hogy a legközelebbi napokban Topler Simon polgártárs e cél
ból a főkormányzói (...) küldetvén - azon szó és írásbeli jelentést hozta, hogy a legsürgősebb he
lyek immár fegyverrel ellátatván, városunk azon helyek között, melyek fegyvert nyeréndenek a 
legelső helyben áll, úgyszintén arról is, hogy a helybeli tek. tanács 100 darab lándzsa készíttetését 
sürgetőleg elrendelte, ami készülőben is van, valamint arról is, hogy a városunkba számára három 
mázsa puskapor és fél mázsa posta bevásároltatott. 

79. Olvastatik ugyan fővezér polgártársunknak f. hó 23-iki 7. szám alatt az iránti jelentése - a 
mellékelt bérlevéllel együtt - , hogy Bori Szabó József asztaloslegény, mint helybeli születésű, 
vándorolni nem szándékozó s előbb magát önkéntesen a nemzeti polgárőrök sorába beírt - de on
nan kirekesztett egyén - újabban mint becsületes, jóerkölcsű visszaíratni határoztassék. Válaszol-
tatik - a kérelmező önelismerése szerint is segédi állásban lévén, mint nem a maga gazdája, csak 
azon esetben vétethetik be a nemzeti polgári őrseregbe, ha mestere beleegyezésit bebizonyíthatja. 

Május 26-án tartatott az előbbeni rendszerinti elnöklet alatt tovább folytatván 

Jelen voltak: Zalányi György, Dósa Elek, Vályi Károly, Tompa Ádám, Varga György, Dabóczi 
János, Csernát József, Szabó Móses és Hincs Miklós tollvivő. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, 
Topler Simon, Berzenczei László követi hivatali általi elfoglaltságuknál fogva. Mikor is: 

80. Olvastatván az előbbi ülésrendöli jegyzőkönyv, megállíttatik. 
81. a 77. és 78. j.könyvi sz. a. határozat következtében kértük fogalom felolvastatván megál

líttatik s átküldeni rendeltetik. 
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82. a 76. sz. a. kinevezett bizottmány jelenti, hogy a főhadnagyoknak a 6. században szózatok 
többségével Lázár Ádám helyébe alhadnagynak Szabó Ádám, a Poklos utcai első században 
Zámler István, ugyanazon utcai 2-ik században Vadadi Lajos helyébe alhadnagynak Reich József, 
a Szentgyörgy utcai 2-ik században Korondi Lajos helyett alhadnagynak Reich János választatnak. 
Jelentik továbbá, hogy a Szentgyörgy utcai 1-ső század egy küldöttség által azt adta fel, hogy idő 
megnyerésből a legegyetértőbb akarattal B. Bornemissza Józsefet kiáltotta ki főhadnagynak, to
vábbá azt, hogy a vadászcsapat századosa jelenessé, hogy ezen század még nem telvén ki 150 
egyénre, most főhadnagyot nem választ, úgyszintén a Szentmiklós utcai negyed század alsóbb 
tisztjei nem lévén jelen, századát főhadnagy választásra most nem állíthatja elé, azonban elémutat 
egy századosi s őrmesteri aláírással ellátott arróli jelentést, hogy ez utóbb említett század illető 
századosa házánál választotta volna meg a fő és alhadnagyot. 

Helyettesített ideiglenes fővezér értesíttetni határoztatott a szabály szerint történt választások
ról, egyszersmind oda utasíttatott, hogy a Szentgyörgy utcabeli 1-ső századbéli választást, úgy a 
Szentmiklós utcait, mint szabály ellenére meg nem történtnek tekintvén, az Intéző Bizottmány a 
kebeléből már kibocsátva lévő bizottmányi polgártársak jelenlétében a holnapi napon délután 4 
órakor az említett századokat rendelje ki, egyszersmind óvakodjanak jövendőben az alapszabá
lyokban költ bizottmányi rendeletekkel ellenkezőleg cselekedni, melyről készült fogalom felol
vastatván átküldeni rendeltetett. 

83. Olvastatik Mónus Márton és Nagy Dániel nemzeti polgári őrök az iránti orvosi bizonyít
vánnyal ellátott kérésük, hogy mint gyengélkedő testalkatúak s nem egészségesek, a tartalék se
regbe írassanak át. Jegyző polgártársunk megbízatik, hogy az őrsereg névsorában tegye át a tartalék 
sereghez, miről fővezér polgártársunk értesíttessék, egyszersmind válaszoltassék, a kérelmes életideje 
s bebizonyított gyengélkedő állapotánál fogva, illető századja tartalék seregéhez átíratani rendeltetik. 

84. Indítványoztatott, hogy az őrseregnéli jobb rend tekintetéből célszerű volna minden egyes 
nemzetőrnek ajtajára annak nevét és századja számát kifüggeszteni vagy ragasztani. Mi közér
telemmel elfogadtatván, egy mintapéldány megkészítésével s előmutatásával tollvivő polgártár
sunk megbízatik s avval az ülés bezáratott. 

Marosvásárhelyen 1848. május 31-én a rendszerinti elnöklet alatt tartott Intéző Bizottmányi 
ülésben 

Jelen voltak: Dósa Elek, Tompa Ádám, Zalányi György, Vályi Károly, Csernát József, Varga 
György, Dabóczi János, Szabó Mózes, Hincs Miklós. Nem lévén jelen: Topler Simon, Dobai Sán
dor és Berzenczei László követi hivataluk általi elfoglaltságuknál fogva. 

85. Olvastatván az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv, megállíttatik. 
86. Olvastatik a 83. sz. a. rendelt fogalom. Megállíttatván átküldeni határoztatott. 
87. A 84. sz. a. rendelt minta bemutattatván, fogalom mellett fővezérhelyettes polgártársunk

hoz átküldetik. 
88. A 82. sz. a. visszautasított tisztválasztató bizottmányi tagok jelentik, hogy az alapszabályok 

értelmében a Szentgyörgy utcai negyed 1-ső századjában főhadnagynak B. Bornemissza József, a 
Szentmiklós utcai negyedbeli század főhadnagyává Gyárfás Domokos helyébe alhadnagynak Soós 
József alhadnagy választattak. Miről helyettesített fővezér pogártársunk értesíttetni s az arróli fo
galom felolvastatván, átküldetni határoztatott. Ezen üdvhozó határozat megünneplésére a helybeli 
I. Tanács a holnapi napon a R. Catholikusok nagy templomában hálaadó isteni tisztelet tartását 
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rendelvén, bizottmányunk is méltónak látta meghatározni, hogy a helybeli őrsereg is ezen ünne
pélyen testületileg tisztelkedjen, mely határozat a szükséges rendeletek megtétele végett, helyettes 
fővezér polgártársunknak megíratván, e közben olvastatik a mai napról tett e tárgybei i jelentése h. 
fővezér polgártársunknak, mire válaszólag ezen határozat megíratott, felolvastatván az e tárgyban 
készült fogalom, el is küldetik. 

90. Olvastatik Seprődi Márton és Vásárhelyi Ferenc seborvosi bizonyítvánnyal ellátott kérésök, 
hogy fogyatékosságuk s a testi erőtlenségük miatt a tartalék sereghez tétessenek át. Válaszoltatni 
határoztatik: kérésüknek elég nem tétethetik. 

91. Olvastatik helyettes fővezér polgártársunknak mai napon tett az iránti jelentése, miszerint a 
tartalék seregbe sorozottak közül csak azok mentesíttessenek az őrtanyási szolgálat alól, akik ko
ruk vagy testi gyengeségük miatt arra valósággal nem képesek, továbbá azok, kik folytonos itt nem 
lakásukért soroztattak a tartalék seregbe, s eltávozásuk esetére az őrtanyai szolgálatra maguk he
lyett mást, hogy így a rendes szolgálattétel könnyebbüljön és biztosabban rendesíttethessék, az 
véleménye a hivatalnokokra nézve is. Válaszoltatni határoztatik, hogy a helyettes fővezér polgártár
sunk vétesse századonként számba a tartalék sereg azon tagjait, kik a rendes szolgálatra alkalmatla
nok s annak helyettesítésére készek s azokat annak helyettesítésére szabály szerint szorítsa is, a többi 
pedig akár tehetetlenek, akár nem hajlandók a rendes szolgálatra, utasítsa arra, hogy a nemzeti őrse
regből álljanak ki, annak rendeltetése azt tévé szükségessé s az abbani rendfenntarthatása is azt igé
nyelvén, hogy csak azok legyenek az őrseregnek tagjai, kik a rendes szolgálat pontos teljesítésére 
amilyen alkalmasok, olyan készek is, mirőli fogalom megállíttatván, elküldetni rendeltetik. 

92. Tollvivő polgártársunk a 73. jk. sz. a. meghagyás következtiben a polgári közgyűlés jegy
zőjével egyetértőleg kiigazított alapszabályokat benyújtja. Felolvasása akkorra halasztatott, mikor 
ezen május 20-án tartott polgári közgyűlés jegyzőkönyve elnök polgártársunk közbejárása követ
keztében ide beadatik, addig az azzal leendő egybehasonlítás nem történhetvén meg. S ezzel az 
ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. június 8-án rendszerinti elnöklet alatt tartott Intéző Bizottmányi 
ülésben 

Jelen voltak: Tompa Ádám, Zalányi György, Varga György, Szabó Mózes, Vályi Károly, Dósa 
Elek, Dabóczi János, Hincs Miklós, Csernát József. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Simon, 
Berzenczei László követi hivataluk általi elfoglaltságuk miatt. Mikor is: 

93. Az előbbi ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
94. Olvastatik a helyettes fővezér f. hó 3-ról kelt azon jelentése, mely szerint egy célszerű lövölde 

szükséges s e célra is pénzbeli segedelem eszközöltessék, a legalkalmasabb helynek az úgynevezett 
puszta kert jelöltetvén ki. A T. Tanács a beadott jelentés értelmében annak közlése mellett megtalál
tatni határoztatott, egyszersmind az e tárgyban írt fogalom felolvastatván, átküldeni rendeltetik. 

95. Arról értesülvén a bizottmány, hogy a nemes város polgárai s főleg nemzetőrei közül so
kaknak az iránt támadott gyanúja, hogy kereskedő Fogarasi Demeter házánál nagy mennyiségű 
puskapor tartatnék. Hogy a nemes város belcsendességének ezen gyanú alóli megzavartatása meg-
előztessék, rendeltetése céljával megyegyezőnek ítélte, bizottságunk a t. rendőrigazgató urat 
felszolíttatni az iránt, hogy a nevezett kereskedő házát most rögtön motoztassa meg, mégpedig, 
hogy polgártársaink aggodalmai annál inkább elenyésztethessenek, az e tárgyán megtaláló írás 
kézbesítője Csernát József polgártársunk jelenlétében történjen meg, melyrőli átírás megkészíttet-
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vén, azzal Csernát J. polgártársunk eltávozik, s nemsokára visszajöttén jelenti, hogy a t. rendőr
igazgató urat nem találhatván meg, s így a motozás a holnapi napra marad. 

96. G. Lázár Dénes százados és Lázár Antal főhadnagy hivatalokróli lemondásukat helyettes 
fővezér polgártársunk a mai napról tett jelentése mellett beadja. Válaszoltatni határoztatik, mivel a 
választás útján nyert hivatalokróli lemondás indokolva nincsen, annál kevésbbé elfogadható, 
mennyivel kívánatosabb az a már megadatott kormányzásra nézve megkezdett rend fenntartását s 
gyakoroltatása módját zavaró változást ne szenvedjen, lemondott hivatalos polgártársak a fővezér
helyettes útján arra értesítendök, hogy hivataluk folytatását ismerjék, s választásukban nyilvánult 
bizodalom és nemzeti őrsereg iránti kötelességüknek, s nevezett polgártársaink hazafíságától s ad
dig tanúsított buzgóságától reméli s el is várja bizottmányunk ezen szép kötelesség teljesítését. 
Szükségesnek látja továbbá bizottmányunk fővezéri helyettes polgártársra bízni a tisztikarral alkalom 
szerinti tudatását annak, hogy a választás útján nyert hivatalróli tettleges és a bejelentett lemondás el
fogadtatása előtti kilépést a nemzeti őrsereg fennállhatását biztosító törvényszeres rend és függésnek 
szembetűnő kockáztatása lenne - mirőli fogalom elkészíttetvén - átküldeni rendeltetik. 

97. Olvastatik h. fővezér B. Bály I. polgártársnak f. hó 3-áról tett azon jelentése miszerint az 
összes tisztikar magát illetőleg a századokat zászlóaljbani (bataillon) mikénti állásra elrendeltet
vén, három osztályt (divisiont) alakított ki, két századból, mely szerint az I. osztály állana a 
Szentmiklós és Szentkirály utcai, a II. a Poklos utcai két század, a III. a Szentgyörgy utcai ugyan
csak két századból, külön csapat lenne a tanuló ifjúság százada, a 7-ik, a vadászkar a 8. számmal. 
Válaszoltatni határoztatik: bizottmányunk a 3 osztályokra alakítást helybenhagyja, úgy mindaz ál
tal, hogy a századok eddigi száma tartassék meg, mindazért mivel tapasztalás az e részbeli változ
tatás féltékenységet ébresztő lenne, mindazért mivel az eddigi szolgálatra nézve ezen sorozathoz 
szoktatvák, mind azért mivel jegyzőkönyvünk szerinti alakítási sorozatának is a századok addigi 
számai megfelelőek, mindazért végre mivel eddigi számaik megtartása mellett is soroztathatnak 
akadály nélkül a közlött javallat szarinti osztályukba. Megíratván a régibb számai szerint a száza
dok sorozata, mely szerint: 

1. a Szentmiklós utcai, 
2. a Poklos utcai, melynek G. Lázár Dénes, 
3. ugyan a Poklos utcai, melynek B. Bálintot József, 
4. a Szentgyörgy utcai, melynek Reich Károly, 
5. ugyan Szentgyörgy utcai, melynek Túri József a századosa, 
6. a Szentkirály utcai, 
7. az oskolai ifjúságé, 
8. a vadászcsapat azon megjegyzéssel, hogy a századok számaiknál fogva s azok száza
dosai egymás feletti elsőbbiséget nem igényelhetnek. S ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. június 10. napján rendszerinti elnöklet alatt tartott Intéző Bizottmányi 
ülésben 

Jelen lévén: Tompa Ádám, Dósa Elek, Varga György, Zalányi György, Vályi Károly, Dabóczi 
János, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Simon, Berzenczei László követi hi
vataluk általi elfoglaltságuk miatt. Mikor is: 

98. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
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99. Olvastatik rendőrigazgató Erszényes József polgártársnak f. hó 9-ról tett azon jelentése, 
mely szerint a 95. szám alatti megtalálás következtében Fogarasi Demeter kereskedő házát, boltját 
Csernát József polgártársunk jelenlétében apróra megegzégálták, de semmi puskapor nem találta
tott. Tudomásul vétetik. 

100. Olvastatik a T. Tanácsnak a mai napról 2303/848. sz. alatti válasza f. hó 8-ról a 94. sz. 
alatt tett megtalálás következtében, mely szerint a lövöldéül kért hely és céllövés végett félmázsa 
puskapor s egy mázsa golyóbis adatik. Tudomásul vétetvén f. v. h. polgártársnak másolatilag azon 
utasítással küldetik meg, hogy a lehető szerencsétlenségek elkerülése tekintetéből jegyzőkönyvi 
61. szám alatt e célból kirendelve volt Fekete József és Ferczakó Ignác polgártársakkal maga je
lenlétében gyakorlatokra alkalmas fegyvereket vizsgáltassa meg, s csak azokat bocsátássá a száza
daik által lövészi gyakorlásra, akiknek alkalmas fegyvereik vannak, s az ilyenek névsorát bizott
mányunkkal és annak idejében közölvén, utasíttassék 2-szor arra is, hogy a rendelt puskapor és 
golyók mentől szorosabb ellenőrzés alatt csupán a gyakorlatokra használtassanak. Az e tárgyban 
készített fogalom megállíttatván, átküldeni rendeltetik. 

101. A 96. sz. alatti válasz következik, fővezérhelyettes polgártárs f. hó 9-ről tett jelentése 
mellett átküldi a Poklos utcábani 2. századnak úgy századosa Lázár Dénesnek a lemondására hi
vatkozó nyilatkozatukat, melyek szerint több rendetlenségek csúsztak bé azon utcábani 2., 3. szá
zadokban, úgy a vadászcsapatban, s azoknak hathatós orvoslását, valamint az említett 2. század tö
kéletesen kiképzett századosukat, G. Lázár Dénest megtartani sérelmeit, úgy századuk is, 
elenyésztetni kérik. F. v. h. polgártársnak rendeltetik, hogy vegye számba: 

1. hogy külön-külön a nevezett két században hány szolgálattételre köteles nemzetőrnek 
kellene lenni az alakításban lajstrom szerint, 
2. hány van most az említett századokban szolgálattevő nemzetőr, 
3. kik azok, akik egyenként azokból kiléptek, és teljesítenek-e s melyik században szolgálatot, 
4. hány tagból áll jelenleg a vadászcsapat, s kik névszerint annak régebbi s újabb tagjai. 

Az e tárgyban készített fogalom megállíttatván, elküldeni rendeltetik, s ezzel az ülés eloszlott. 

Marosvásárhelyen 1848. június 15-én a rendszerinti elnöklet alatt tartott Bizottmányi ülésben 

Jelen voltak: Zalányi György, Dósa Elek, Varga György, Szabó Mózes, Tompa Ádám, Vályi 
Károly, Dabóczi János, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Simon, Berzenczei 
László, követi hivataluk általi elfoglaltatásuk miatt, Csernát József hon nem léte miatt. 

102. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
103. Olvastatik G. Lázár József fővezér polgártársunknak f. hó 14-éről az iránt tett jelentése, 

hogy hazajővén, az őrseregbéli parancsnokságot átvette. Tudomásul vétetik. 
104. Olvastatik G. Lázár József fővezér polgártársnak a mai napról tett jelentése, mely szerint 

átveszi sorozás szerinti 1., valósággal 2. századbani nemzetőrök leapadását segíteni, a vadászcsa
patnak századán változtatni, Lázár Dénes századosnak elégtételt eszközöltetni kéri, egyszersmint 
most említett százados polgártárs az alapszabály 15-ik cikkje értelmében bejelenti. 

Fővezér polgártárs válaszolólag utasíttatik: 
1. 97. sz. jkv. alatti intézkedés változtatása tanácsosnak nem tartatik. 
2. 96. jkv. szerint G. Lázár Dénes százados lemondása nem lévén elfogadva, a századosi 
hivatal szabály s rendszerint ürességbe nem lehet, míg a bizottmány által ki nem mondatik. 
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3. 101. sz. alatt rendelt jelentés beadása sürgetése fővezér polgártársra bízatik. 
4. G. Lázár Dénes századosnak az alapszabályok 15-ik cikkelye értelmébeni hivatalos 
bejelentése, örvendetes tudásul vétetik, ajánltatván fővezér polgártársnak, hogy az írt 
cikk szerinti főkönyvbe iktattassa. 
5. A 3. számú és a vadászcsapat századossága B. Bálinti József polgártársra az alapító 
bizottmány által lévén ruháztatva, s az a főnépgyűlés által is helybenhagyatván, míg ar
ról az írt százados le nem mond, vagy fővezér polgártárs be nem jelenti, hogy két szá
zadnyi hivatal folytatására nem alkalmatos, addig a bizottmány nem rendelkezhetik. Vé
gül a mai napon szóval tett kívánatoknak írásbeli beadatását a hivatalos eljárás 
formasága iránti szükséges tekintetből elvárja a bizottmány, hogy azonnal biztosabban 
tehese meg határozatát, melyről készített fogalom, megállíttatván, elküldeni rendeltetik. 

105. Értesülvén afelől bizottmányunk, hogy G. Kornis Sámuel polgártárs szíveskedett a 4. szá
zadnak szükségei fedezésére bizonyos összeg pénzt ajándékozni, azonban azzal némely sapkák vá
sároltattak, másoknak pedig, kiknek már sapkájuk volt, annak ára fizettetett volna vissza. Fővezér 
polgártársnak tétessék rendelés az iránt, hogy járhasson végire, hogy az ajándék pénz mi célra volt 
ajándékozva, és hogy az ajándékozó céljával összehangzólag költetett-e el, annak érdekében az 
ajándéklevelet is tanúsítványa mellett a bizottmány elé terjesztvén, melyről készített fogalom meg
állíttatván, elküldetni rendeltetik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. június 16-ik napján a rendszerinti elnöklet alatt tartott Intéző Bizott-
mányi ülésben 

Jelen lévén:Dósa Elek, Vályi Károly, Dabóczi János, Csernát József, Tompa Ádám, Zalányi 
György, Szabó Mózes, Varga Györga, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Si
mon, Berzenczei László követi hivataluk általi elfoglaltságuknál fogva. 

106. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
107. Elnök polgártársunk átadja bizottmányunknak a szükséges teendők megtétele végett fő

kormányzó 1501. E. 848. sz. rendelvényét, másolatilag beküldi Fogarasi Demeternének, f. hó l i 
en beadott ügyvédi aláírás nélküli nemzeti őrségünket vétkesen gyanúsító feladását, melyben nem
zeti polgári őrseregünket azzal vádolja, hogy f. hó 6-án mindenütt falragasztványokban hirdették, 
tudassák mindenkivel, miszerint Fogarasi Demeter hazaáruló gazember, s mindenki, ki boltjából 
vásárolni merészkedik, hasonlóan gazembernek, huncfutnak, honárulónak nyilváníttatik, fenyege
tőzve, hogy meg is verik, sőt ezen falragasztmányt tettetni értelmezték, sőt ha hazatér Fogarasi 
Demeter, példásan gyilkolják le, s ha ír Bécsbe férjének, levelét elfoglalják, mert kezeiken megy 
keresztül, s mintha az keblünkbőli kiűzése volna célba venni, mely rendeletet és kérelmet főkor
mányzó elnöklő polgártársunknak oly meghagyással küldötte le, hogy a kérelmes asszony férjének 
mind személy-, mind vagyonbátorságáról célszerűen gondoskodván, ezen másolatilag közlött ren
delés mikénti teljesítéséről ő magát tudósítani el ne mulassza, ezen rendeltet másolatilag elnök 
polgártársunk oly megtalálással közli, hogy Intéző Bizottmányunk intézkedjék, mi szerint a Nem
zeti polgári őrsereg a Fogarasi Demeter személye és vagyona védelme és oltalma iránt ha megtá
madtatnék, tegyen hathatós lépéseket, hogyha pedig Fogarasi Demeter ellen valakinek sérelme 
vagy panasza (van), azt maga rendén feladván, eszközöljön ellene törvényes elégtételt, megje
gyezvén részéről elnök polgártársunk, hogy panaszló Fogarasi Demeternét tegnapi napon felszólí
totta írásban, miszerint a kir. kormányzó ő nagyméltóságához beadott panaszos kérlevelében fel-
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adott vádjait bizonyítsa be hiteles oklevelekkel, és nevezze ki azokat, akiktől nincsen bátorságban 
férjének személye és vagyona. Határoztatott: 

1. Utasíttassék fővezér polgártárs olyatén intézkedésre, hogy mihelyt helybeni kereskedő 
Fogarasi Demeter s hozzátartozói személye vagy vagyona tetlegesen megtámadtatnék, a 
nemzeti őrsereg védelmezőleg léptettessék fel, mely intézmény felolvastatván s helyben 
hagyatván, átadni rendeltetik. 
2. Elnök polgártársunkra bízatik, hogy Fogarasi Demeterné főkormányzónk ő nagymél
tóságához beadott kérelmét hiteles másolatban megtartván, esmérje a bizottmány és a 
Nemzeti őrsereg iránti kötelességének erőteljesen kérni ő nagyméltóságától haladék nél
küli, nyilvános elégtételt, azon rágalmazó kitételekért, melyekkel minden bizonyítás nél
kül azon kérlevélben a nemzeti őrsereget becsületében vétkesen sérteni merészkedett a 
folyamodó. 

108. Ezen ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. június 18-án rendszerinti elnöklet alatt tartott Intéző Bizottmányi 
ülésben 

Jelen voltak: Dósa Elek, Vályi Károly, Varga György, Szabó Mózes, Csernát József, Tompa 
Ádám, Zalányi György, Dabóczi János, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Si
mon, Berzenczei László követi hivataluk általi elfoglaltságuk miatt. 

109. Beadatván a 101. és 104 sz. alatt rendelt 2. és 3. századot illető adatok, de azok hiányosnak 
találtatván, s rajtuk eligazodni nem lehetvén, Tompa Ádám és Zalányi György tagtársak azzal az uta
sítással küldetnek ki, hogy fővezér polgártárssal együtt nyomozzák ki a támasztott panaszokra okot 
adott kérdés alatti századok jelen állását, s tegyenek véleményes tudomásíttást, hogy a megzavarodott 
rend helyreállíttassék haladéktalanul, addig is ajánltatván fővezér polgártársnak a feletti őrködés, 
hogy a nemzeti őrsereg bármely tagja teljesítse vállalt kötelességét mindaddig, míg az alól a maga 
módja szerint fel nem mentetik, melyről a fővezérnek írt fogalom megállíttatván, elküldetik. 

110. Olvastatik fővezér polgártársnak a mai napról 42. sz. alatti jelentése, melynek 
következtiben a T. Tanácshoz átirás tétetett, hogy fegyvereket a főkormányzó ő nagyméltósága 
útján a minisztériumból is eszközöljön, továbbá a nem polgári nemzetőrök pontosan rendeltesse
nek ki az utcák végeire, éjjeli s nappali vigyázatra, végre a város végeni kapuk állíttassanak fel, 
melyről készített fogalom megállíttatván, átküldeni rendeltetik. 

Fővezér polgártárs pedig utasíttassék: 
1. A századok száma felett 97 és 104 számok alatt megtörténvén az intézkedés, e felett 
csak az Intéző Bizottmány rendelkezhetik. 
2. Lázár Dénes ügyében 109. sz. alatt megtörtént az intézkedés, mivel nyilatkozata ki
elégítőnek nem találtatott. 
3. A 3. számú század és vadászcsapat közös kapitánysága a közelebbi polgári gyűlés 
eleibe terjesztetett, egyébként a fővezér hivatalból folyó kötelessége, miként ha valame
lyik századot ha alkalmatlannak találja, hivatala folytatására jelentse fel. 
4. A fegyverek iránt u. e. szám alatt a Tekintetes Tanács megtaláltatott. 
5. A jelen idők körülményei aggasztóbbak lévén az eddigieknél, az őrtanyási nappali je
lenlegi szolgálat fenntartandó, míg a helybeli hatóság azt szükség felettinek nem nyilat
koztatja, egyébiránt a város kapuináli őrködés elrendelése iránt a T. Tanács megtaláltatott. 
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6. A segédtiszt szükségességét elismeri a bizottság, de a múlt polgári közgyűlés ezen ké
rést nem méltányolván, nem rendelkezhetik annak határozatával ellenkezőig, a közelebbi 
polgári közgyűlés eleibe terjesztendő. 
7. A bizottmány fel sem teszi, hogy az említett század meg nem nevezett tagjai szolgálat
ra kiállni vonakodnának, komolyan utasíttatván fővezér polgártárs, hogy a közlött sza
bályok értelmében, kötelességüket mulasztókat arra szorítani esmérje kötelességeként, 
melyről készített fogalom megállíttatván, elküldetni rendeltetik. 

111. Olvastatik fővezér polgártársnak mai napról 41. sz. alatti jelentése, melyben főképpen a 
netalán letartóztatandó polgári nemzetőrök számára egy alkalmas szoba kijelölése javasoltatik.* A 
Tekintetes Tanács találtassák meg az iránt, hogy általánosan a netalán letartóztatandó polgárok 
számára egy alkalmatosabb helyről gondoskodjék, mint a jelenlegi, úgynevezett czukház, hol min
denféle nyavalyás, férges gonosztevőkkel záratik össze a csak kevésbé bűnös polgár is, egyszers
mind a 112. sz. alattival kapcsolódólag az éjjeli és nappali csendháborítók megbüntetése is a T. 
Tanács által eszközöltessék. 

112. Olvastatik ugyan fővezér polgártársnak mai napról 39. sz. alatt tett jelentése, mely szerint 
helybeli polgár Molnár Károly, két rendbeli csatolvány, ú. m. a 6. századbeli 4-ik főtizedes jelenté
se mellett az örtanyai jegyzőkönyv 76-ik lapján 9 szám alatt beadott kivonat, melyből láthatólag a 
csendet és rendet éjfél után egy órakor megzavarta. A T. Tanácshoz nyomozás s elégtétel eszkö-
zölése végett, mivel bepanaszolt Molnár Károly nem mint nemzetőr követte el vétségét, a beadott 
levelekkel együtt átküldetni rendeltetik. 

113. Olvastatik ugyan fővezér polgártársnak 40. sz. alatti jelentése, mely mellett beküldi Gyárfás 
Domokos főhadnagynak, köznemzetőrök: Rápolti Imre és Simonfi Ferenc méltatlan bánásmódjuk 
általi megsértetésük iránti elégtételt esztözöltetni kérő jelentése. A bepanaszoltak mint nemzetőrök 
követvén el említett vétségüket, elöljáróik ellenében, visszaküldetik fővezér polgártárshoz oly utasí
tással, hogy a fegyelmi szabályok értelmében láttassa el az ügyet, mi is visszaküldetett. 

114. Olvastatik fővezér polgártársnak a mai napról 44. sz. alatt tett jelentése következtében a 
105. sz. alatt rendelt s beadott nyilatkozványa Reich Károly századosnak, úgy G. Kornis Sámuel
nek a 4-dik századnak tett 300 Ft ajándékról nyilatkozó levele, miközben az idő eltelvén, ezen 
tárgy feletti tanácskozás a jövő ülésre halasztatik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848-ban június 22-én a rendszerinti elnöklet alatt tartott Intéző Bizottmá-
nyi ülésben 

Jelen voltak: Dósa Elek, Tompa Ádám, Csernát József, Zalányi György, Varga György, 
Dabóczi Jőnos, Szabó Mózes. Jelen nem voltak: Dobai Sándor, Topler Simon, Berzenczei László, 
követi hivataluk miatti elfoglaltságuk miatt, Hincs Miklós, jelentés mellett. 

115. Olvastataik Hincs Miklós tollnok csatolt jelentése, miszerént a városról eltávozni kellet
vén kevés időre, a kezén levő irományokat és jegyzőkönyveket visszajöveteléig beadja. Szolgál 
tudásul, és tollvitelre Vályi Károly megbízatik. 

116. Az előbbi ülésről készített jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
117. Elnök azt jelenti, hogy a fővezér polgártárs azt jelentvén, hogy a 109. szám alatt kirendelt 

bizottmányban részt nem vehet, mivel fia érdekelve van a nyomozás alatti tárgyban, és maga he-

Lásd 4. oldal. 
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lyett a századosok közül valamelyiknek a bizottmányba kinevezését kérvén, a dolog szorgos volta 
tekintetéből kapitány Susi József polgártársat kinevezte. Elnök ezen tette helybenhagyatik. 

118. A 109. szám alatt kirendelve volt bizottmány munkálatairóli jelentését beadván, határoz-
tatott, hogy a bizottmány jelentését küldessék át a fővezér polgártárshoz, oly utasítással, hogy mi
vel Gróf Lázár Dénes századában csak 64 köz őr, a B. Bálintit századában is csak 108 köz őr van, 
a Szentmiklós utcai század pedig 1 1/2 századból áll, mégis a szolgálatot a századok egyformán te
szik, s így egyik őr inkább terheltetik, mint a másik, a fővezér polgártárs ossza fel a századok kö
zött a nemzetőrök számához képest aránylagosan a szolgálatot. 

2. A bizottmány jelentéséből kitetszvén, hogy a Poklos utcai G. Lázár Dénes századjában 
14 egyének nem tesznek szolgálatot, ezeket szólítsa meg a fővezér és szoríttassa szolgá
lattételre. 
3. A beadott jelentésből az is kitetszvén, hogy 3 egyén, ú.m. Potri Samu, Molnár Mihály 
és Pap Sándor, kik a G. Lázár Dénes századjába voltak sorozva, most mégis a harmadik, 
azaz a B. Bálintit századjában szolgálnak. Ezen egyéneknek ezen tettek hibául kitétetik, 
és utasíttassák a fővezér, hogy egy századból a másikba hír nélkül átmenetelni senkinek 
meg ne engedje, és a századosoknak tegye kötelességüké, hogy századjukba ilyeneket be 
ne vegyenek. 
4. írassék meg a fővezérnek az is, hogy az Intéző Bizottmány reméli, hogy ezen intézke
dés által a fennforgó panaszos tárgy végképpen el van enyésztetve. Ezúttal figyelmeztes
sék a fővezér, hogy a századosoknál a századok állását mindig hitelesen kimutató lajst
rom legyen készen. 

119. Olvastatik a T. Tanácsnak 2415/848. sz. alatti átirata, melyben tudatja, miszerént a városi 
követeket felszólította, hogy főkormányzó m. méltóságánál személyesen megjelenvén hathatós köz
benjárása által a minisztériumtól eszközöljön fegyvereket az őrsereg számára, rendelkezett arról is, 
hogy az utcák végeibe rendeltessenek éjjelenként őrök, az őrseregbe bé nem állott polgárok közül, 
úgy arról is, hogy a város végein levő kapuk helyrehozassanak, felállíttassanak. Tudomásul vétettek. 

120. Olvastatik ügyvéd Szegedi Samunak nyilatkozata az iránt, hogy a Fogarasi Demeterné nevé
ben a k. főkormányzó ő n. méltóságához beadott kérlevelet, mely a T. főbíró úrhoz is leküldetett in
tézkedés végett, és melyben a nemzeti őrsereg alaptalanul és terhesen vádoltatik, ő nem írta, s egy
szersmind aziránti kérése, hogy ezen nyilatkozatát a bizottmány tudassa a nemzeti őrsereggel. A 
bizottmány előtt a kérelmest senki sem vádolván, kérés tárgyalásába a bizottmány nem ereszkedhetik. 

121. Ezen ülésről készített jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatott. 

Marosvásárhelyen 1848. június 30-án rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Vályi Károly, Varga György, Szabó Mózes, Dobai Sándor, Zalányi György, 
Dabózci János, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dósa Elek hivatalos távolléte miatt jelentés mel
lett, Berzenzcei László, Topler Simon követi megbízatásuk miatt. 

122. Olvastatik fővezér G. Lázár József polgártársnak f. hó 29-ről 57. sz. alatti jelentése. Válaszoltatik: 
1. Molnár Károly botrányos kihágása 112. sz. alatt a T. Tanácshoz átküldetett. 
2. A hangászkör kérelmét az Intéző Bizottmány elvárja. 
3. A fővezéri segédet illető kérdés a mai napon tartandó nemzeti polgári őri gyűlésben 
lészen eldöntendő. 
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4. Ami a 2. és 3. századok osztálylevele kérését illeti, melyet ezen hó 16-án 109. szám 
alatt B. Bálintit József százados A. és B. betűk alatt visszavárólag beadott, ezennel bi
zottmányunk 2 darabban a beküldőnek leendő kézbesítés végett átküldi. 
5. A 3. és 8. századok közös századosát illető kérés a mai nap tartandó nemzeti nemzet
őrség közgyűlése elibe utasíttatott. 

123. Olvastatik ugyan fővezér polgártársnak június 29-ről 60. szám alatti jelentése, mely sze
rint egy múlt éji tényrőli jegyzőkönyvi kivonat szerint bizonyos Csíkszéki Csíki Lajos nagy kiáltás 
s Krisztus szidalmazásokkal háborítván meg a közcsendet, az éji n. polgárőrök által hazakísértetett, 
de a véle levő töltött fegyvere az őrtanyára vitetett. Mivel a jelentésből s a mellé csatolt jegyző
könyvi kivonatokból nem lehet eligazodni, hogy a kérdésben levő Csíki Lajos hova kísértetett ha
za, töltött fegyverrel miért járt nincsen előterjesztve, mindez ha kellőképpen világosságra jövendelt 
volna, ennélfogva fővezér polgártársnak oly utasítással küldessék vissza, hogy az eseménynek kö
rülményesen végére járván, arról tegyen körülményes jelentést, mint akik egy töltött fegyverrel já
ró éjjeli közcsendháborítót nem tartóztattak le s nem vittek az illető helyre, a fegyelmi szabályok 
értelmében vegye szoros fenyíték alá. 

124. Előhozatik, hogy az új város béres cseléde, tehéncsordapásztor Szabó József fegyver
gyakorlatokon látatott, aki az Intéző Bizottmány által a nemzeti őrsereg közül kitöröltetett volt. Az 
alapszabályok értelmében, mint bérescseléd tehéncsordapásztor nemzeti polgárőr nem lehetvén, 
szorosan meghagyatik fővezér polgártársunknak, hogy említett Szabó Józsefet a nemzeti polgár
őrök közül, mint aki az alakuló bizottmány által és az organizáció alkalmával kihagyatott, fegy
vergyakorlásra teljességgel ne bocsáttassék, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. július 3-án a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésen 

Jelen voltak: Tompa Ádám, Dabóczi János, Vályi Károly, Zalányi György, Hincs Miklós. Jelen 
nem lévén: Topler Simon, Berzenczei László, Dobai Sándor követi hiv., Dósa Elek hivatalos tá
volléte miatt, Szabó Mózes és Csernát József sokadalomban létük miatt. Mikor is: 

125. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatik, megállíttatik. 
126. Olvastatik a nemzeti nemzetőrségnek június 30-án tartott közgyűlésének tollvivő polgár

társunk által szerkesztett jegyzőkönyve, egyszersmind beadatik fővezér polgártársnak a június 30-
ról 61. sz. alatt bizottmányunkhoz írt, de a közgyűlés által tárgyalt ellentmondásos nyilatkozata. 
Közgyűlés határozata következik, értesíttessék fővezér polgártárs a következendőkről, melyről ké
szített fogalom megállítatván, átküldeni rendeltetik. 

127. Olvastatik fővezér polgártársnak 36. sz. június 18-ról tett jelentése a Fogarasi Demeter 
személyes és vagyon bátorsága tárgyában, bizottmányunk 107. sz. alatt fővezér polgártárshoz tett 
rendeletét újabban is helybenhagyja, mint ezen tárgyban az elnökség útján főkormányzó őnagysá
ga hasonló értelemben értesíttetett. 

128. Olvastatnak 111., 112., 122., 123.és 124. számok alatti határozatok következtében készült 
fogalmak, melyek megállíttatván, elküldeni rendeltetnek. 

129. Olvastatik fővezér polgártársnak 64. sz. alatti jelentése, e mellett a helybeli hangászkör 
petíciója. Válaszoltatni határoztatik a helybeli első zenekarnak s azt, mitőli fogalom megállíttat
ván, elküldeni rendeltetik. 

130. A 122. jegyzőkönyv alatti 57. számú fővezéri jelentésnek az őrtanyai szolgálat leszállítá
sát illető egyik ágára nézve. 
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Fővezér polgártárs értesíttetni határoztatik, miszerint tekintetbe vévén bizottmányunk határo
zata, az e tárgyban készült fogalom megállíttatván, átküldeni rendeltetik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. július 14. napján rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Tompa Ádám, Csernát József, Dabóczi János, Vályi Károly, Szabó Mózes, Hincs 
Miklós. Jelen nem lévén: Berzenczei László, Topler Simos, Dobai Sándor követi hivataluk általi 
elfoglaltságuk miatt, Varga György elfoglaltság miatt, Dósa Elek távol levén, Zalányi György el
foglaltság miatt. Mikor is: 

131. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
132. Olvastatik fővezér polgártársnak f. hó 13.-ról (...) sz. alatti őrtanyai előbbeni 24 számbeli 

őrség visszaállítását illetőleg, jelentése az 1., 1., 4., 5. és 6. századoki írásbeli nyilatkozatokkal 
együtt. Hogy a bizottmány ily egymással szembe kívánságokra nézve biztos határozatot tehessen, 
fővezér polgártárs felszólíttatik, hogy az alapszabályok 13-ik cikkje értelmében ezen tárgy feletti 
értekezés végett a holnapi, ú.m. f. hó 15-én délután 6 órakor itten a tanács háznál tartandó bizott-
mányi ülésen az összes tiszti karral együtt jelenjen meg, minek megírása elrendeltetett. 

133. Ugyanezen tárgy feletti tanácskozás alkalmával, a mellékelt jelentésből azon kívánság 
tetszvén, hogy a város minden polgárai szoríttassanak az őrseregbeli beállásra. Hogy az 1847/8-iki 
22. t. cikk értelmében az önkéntesen beállott nemzetőrök sorába be nem állott több polgárok is a 
belállásra szoríttathassanak. Ezen kérés elhatározása a T. Tanács körébe tartozónak láttatván, ezen 
tárgy a T. Tanács figyelmébe ajánltatni határoztatik, valamint az erről készült fogalom elküldése is 
elrendeltetik. 

134. Olvastatik a n. polgárőri alhadi tanácsnak 1-1848. sz. alatti 123. szám alatt rendelt 
ügybeni eljárás következtében tett jelentése, mi is tudomásul vétetik. 

135. Olvastatik fővezér polgártársnak 77. szám alatt a vadászszázad fennállása tárgyban jelen
tése. Határoztatik, hogy a vadászszázad mindaddig, míg a helybeli őrség törvény értelmében nem 
rendeltetik, a maga jelenlegi állásában meghagyatik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen, 1848. július 15-i rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Zalányi György, Vályi Károly, Dabóczi János, Csernát József, Tompa Ádám, 
Varga György, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Berzenczei László, Topler Simon, Dobai János, 
követek, Dósa Elek távolléte miatt, jelentés mellett, Szabó Mózes sokadalomba léte miatt. Mikor is: 

136. Az előbbeni ülésről szerkesztettt jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatott. 
137. A 132. sz. alatt tett megtalálás következtiben fővezér polgártárs az összes tiszti karral az 

ülésen megjelenvén, felolvastatott fővezér polgártársnak a jelen értekezésre alkalmat nyújtott f. hó 
13-án tett jelentése, mely tárgy feletti tanácskozás alkalmával a többség a mellett nyilatkozott, 
hogy az egyes nemzeti polgárőrök hajlandóbbak az előbbeni, ú.m. 24 számmal jelenni meg az őr-
tanyán. Ugyanaz alkalommal szükséges tudatás végett felolvastatott a 133. jegyzőkönyv szám 
alatti megtalálása a helybeli T. Tanácsnak, válasza hogy a nemzeti nemzetőrség kívüli az 1847/8-i 
22-ik törvénycikk értelmében rendelkezésnek idejét még eljöttnek nem látja, egyszersmind fi
gyelmezteti bizottmányunkat, hogy közelebbről városunkba érkező királyi biztos B. Vay Miklós ő 
n. m.-a. tiszteletére az egész n. nemzetőrség kiállani rendeltessék. Határoztatott az előbbeni 24 
számból álló őrtanyai rendes őrködés visszaállíttatik, melynek teljesítése a fővezér polgártárs jelen 
lévén személyesen ajánltatott. Királyi biztos ő nagyméltóságának leendő tisztelgés végett a jelen-
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leg szóval tett értesítés mellett tétessék meg s szükséges rendelés fővezér polgártárshoz az 1847/8-
iki 22. t. c. illető értesítése tudomásul vétetvén. 

138. Olvastatik Szőcs céhmester Demeter Józsefnek kérelme, miszerint Kállai István és Vetési 
Dániel mesterlegények, kik dolgozni műhelyben nem akarnak, töröltessenek ki a nemzeti polgár
őrök közül. Válaszoltassék: nem lévén elegendőleg bebizonyítva, hogy bepanaszoltak műhelyből 
költenek volna fel, a kérelmes bővebb bizonyításra utasítttik. 

139. Olvastatik Álgya János asztalosmester kérelme, mely szerint a tartalék seregbe kéri magát soroz-
tatni. Válasz: tartalék sereg eltöröltnek tekintvén, kérésének elég nem tétetik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. július 21-én a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Tompa Ádám, Varga György, Szabó Mózes, Vályi Károly, Dabóczi János, 
Csernát József, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Berzenczei László, Topler Simon 
követek, Zalányi György elfoglaltsága miatt, Dósa Elek távolléte miatt, jelentése mellett. Mikor is: 

140. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felovastatott, megállíttatik. 
141. Elnök polgártársunk előterjeszti, hogy többen városunk polgárai közül szolgabíró által 

megintettessék, hogy a jegyzőkönyv 107. sz. alatt tárgyalt nemzeti őrségünket alaptalanul vádló 
feladását Fogarasi Demeternek, melyet a bizottmánynak ugyanazon szám alatti megbízása követ
keztében hiteles másolatban megtartatott, úgy főkormányzó n. m.-ának e tárgyban költ rendeletét 
másolatilag adná ki, mely szolgabírói eljárás hiteles párját bizottmányunknak ezennel átadja, mely 
párból látható, úgy a szóval tett előadásából elnök polgártársunknak, értesíttetik bizottmányunk, 
hogy miután jan. 18-án főkormányzó ő n. m.-ága tudósíttatott volna Fogarasi Demeterné bead el
nök főbíró polgártársunkhoz egy nyilatkozatot, melyben azon vádlevelet s különösen némely ki
fejezéseit magáénak el nem ismeri, azonban mielőtt erre válaszolhatott volna, elnök főbíró pol
gártársunk beérkezett főkormányzó ő n. m.-ának Fogarasi Demeternét rágalmazó és sértegető 
kifejezéseiért komolyan feddő határozata. Ezen határozat az eredeti válaszlevélre magára tett vála
szában főkormányzó ő n. m.-ának Fogarasinénak férje által kézbesíttetvén, Fogarasi Demeter 
újabban is nyilatkoztatta szóval is, hogy a vádlevélben kifejezett kitételek, neje felhatalmazása, 
tudta nélkül írattak volna, miket az előadottak szerint a Fogarasiné nyilatkozó kérlevelével együtt 
elnök főbíró polgártársunk olyképpen írt meg, meg is küldött ő n. m.-ához, hogy járjon végire ő n. 
m.-ága, hogy ki adta be és írta légyen a kérdésben forgó vádlevelet, azonban ezen felterjesztése 
még máig is az ő n. m.-ától semmi választ vagy rendeletet nem nyert kérőnek nyilatkozván az em
lített vádlevél mását, mivel az eredeti a reá írt főkormányzói válasszal együtt Fogarasinénak ki
adatott, az után a főkormányzó ő n. m.-ága által kinyomoztatik, hogy ki adta be és írta ezen alap
talanul vádló és gyanúsító feladást, a végső határozatig (...) kiadni, s miután ezen fennírt s szóval is 
előterjesztett nyilatkozata után is elnök polgártársnak a kérdéseit másolat kiadását sürgessék a 
szolgabírói eljárást tétetők, személyesen is követelőleg, szükségesnek lássa elnök főbíró polgár
társnak bizottmánya egybehívatva, ezen tárgy felett tanúskodni. Elnök polgártársunk fenn írt s elő
adott eljárását bizottmányunk helyesli. A beadva volt vádlevélnek a bizottmány általi jegyzőkönyv 
107. sz. alatti megbízatása következtében megtartott másolata jelenlegi ki nem adását annyival in
kább helyesli bizottmányunk, mivel annak sértő és alaptalanul gyanúsító kitételei könnyen inge
rültséget idézhetnének elő, s különösen annak írója-beadója kétség alatt lévén, s annak világosság
ra hozatala iránt főkormányzó ő n. m.-a már megkéretvén, mindaddig míg ezen ügy kellő 
világosságra nem hozatik a további következmények tekintetéből nam tartja tanácsosnak a vádle
vél közönségesítését, kiadatását, s ezzel az ülés eloszlik. 
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Marosvásárhelyen 1848. július 23-án a renszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen lévén: Tompa Ádám, Csernát József, Varga György, Szabó Mózes, Zalányi György, 
Vályi Károly, Hincs Miklós, Dabóczi János, Dósa Elek. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler 
Simon, Berzenczei László követi hivataluk általi elfoglaltságuk miatt. Mikor is: 

142. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
143. Olvastatik a T. Tanácsnak a 2865 sz. alatti átiratában, hogy folyó hó 21-én Kolozsvárról 

300 darab lőfegyver hozatott, s 120 darab kánotta készíttetett a városi pénztárból, minthogy azon
ban az őrsereg feletti intézkedés úgy a szükséges fegyverek aránti rendelkezés a bizottmány köré
hez tartozik, azoknak kiosztása aránt intézkedjék, szem előtt tartván a posoni 1847/8-iki 22. tör
vénycikkben kifejezett képességeket, s mivel a meghozott fegyverek térítvény mellett annak 
idejében leendő visszaadás kötelezésével adatik ki, az átvevők hitelesített névsorát juttassa a bi
zottmány a tanács eleibe. Határoztatott, írassék meg a T. Tanácsnak, hogy idei 2865. fenn írt szám 
alatti átiratában felidézett 1847/8:22. cikk 14. és 1. paragrafusai értelmében (...) miről készített fo
galom megállíttatván, elküldeni rendeltetik, fővezér polgártárs pedig szolíttassék fel az iránt, hogy 
az írt fegyverek mentől célirényosabb használandását biztosító tervet az illető tiszt polgártársakkal 
egyetértőleg készíttessen, s azt mentől rövidebb idő alatt gyűlésünk eleibe terjessze, hasonlólag 
ezen fogalom is megállíttatván, elküldeni rendeltetik, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. július 24-én a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen lévén: Zalányi György, Dabóczi János, Szabó Mózes, Csernát József, Tompa Ádám, 
Vályi Károly, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Simon, Berzenczei László 
követi hivatali elfoglaltságuk miatt, Dósa Elek jelentés mellett. 

144. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
145. Olvastatik a T. Tanácsnak 2904/848. szám alatt 143. jegyzőkönyvi szám alatt válaszolva 

azon felelete, mely szerint a lőfegyverek és láncsák kiosztása iránti intézkedendő felszólítja bi
zottmányunkat, hogy a kiosztás eszközöltetéséért a századok által írassék fel azok névsora és lét
száma, akiknek nem lévén alkalmas fegyverek, maguknak adatni kívánnak. Fővezér polgártárs 
utasíttassák, ezen átírás értelmében a siető összeírásra, hogy f. hó 26-án tartandó tanácsi és esküdt kö-
zönségi ülésbe az elnökség útján beadhassák, miről fogalom megállíttatván, elküldeni rendeltetik. 

146. Olvastatik fővezér polgártársnak folyó hó 26-ról holmi utcai mende-mondát emlegető je
lentése, miszerint némelyek a nemzeti polgári őröket gúnyolnák. Bizonyítatlan utcai beszédek tár
gyalásába bizottmány csak nem elegyedik - írassék meg fővezér polgártársnak. 

147. Olvastatik ugyan fővezér polgártársnak f. hó 23-róli jelentése, melyben 140 darab fegy
vert kér azok számára, kik a királyi biztos előtt tisztelkedendők, továbbá utcák végein nem őrködé
seit jelenti azoknak, akik nem állottak a n. polgári őrseregbe, valamint azt is, hogy a bakterek 
többnyire mindig alusznak, végre a Molnár Károly dolgában elégtételt kér. írassék meg a T. Ta
nácsnak, hogy értesíttessék fővezér polgártársnak az átírt ajánlás megtétele. 

148. Olvastatik 111. sz. alatti megtatlálás következtibe a T. Tanácsnak 2685. sz. válasza, mely 
szerint a bérbe fogadott tanácsháznál egy szoba a n. nemzetőrség által letertóztandó polgári egyének 
számára kijelöltetett. Tudomásul vétetvén, fővezér polgártársnak írassék meg, s ezzel az ülés eloszlik. 
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Marosvásárhelyen, 1848. július 27-én rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen lévén: Tompa Ádám, Szabó Mózes, Vályi Károly, Hincs Miklós, Varga György, Csernát 
József, Dabóczi János, Zalányi György. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Simon, Berzenczei 
László követi hivatali elfoglaltságuk miatt, Dósa Elek jelentés mellett. Mikor is: 

148. Az előbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
149. Elnök főbíró polgártárs bemutatván felolvastatja G. Teleki József főkormányzó ő n. m.-ga 

távollétében G. Mikó Imre főkormányszéki elnöktől (...) szám alatt tett rendeletet, melyben 107. és 
140. jegyzőkönyvi szám alatt említett Fogarasi Demeterné feladását illetőleg megíratik elnök főbí
ró polgártársnak, hogy az említett vádak alaptalanoknak találtatván, F. D.-né komolyan 
megfedettvén, a kívánt nyomozás megtétele szükség felettinek tartatik. Ezen vádat illető eljárásról 
értesíttessék a n. polgári őrsereg, melyről készítendő fogalom megállítása a jövő ülésre halasztatik. 

150. Olvastatik fővezér polgártársnak 90. szám alatt a lőfegyverek felszerelésit illető jelentése, 
írassék meg a T. Tanácsnak, hogy a helybeli (...) s azt ezen tárgyról készítendő fogalom elküldetni, 
egyszesmind fővezér polgártársat is értesíteni rendeli. 

151. Olvastatik fővezér polgártársnak 88. számú jelentése, az ahoz csatolt főhadnagy, Lázár 
Ádám által, a fegyverek felhasználását biztosító L. betűvel jelzett tervvel. Küldessék vissza a fel
olvasott terv fővezér polgártárshoz, hogy az összes tisztikarral tanácskozzék ezen terv felett. 

152. Olvastatik fővezér polgártársnak f. hó 26-ról ugyanazon nap, az idézett záradékok nélkül 
beadott azon jelentése, mely szerint a rendőrség megtalálására az erdők meghajtása végett kiren
delt nemzeti polgárőri kiállását jelentvén, jövendőre nézve az ilyen fegyveres kirukkolásokat ille
tőleg valamely utasítást kér. Ezen tárgy feletti tanácskozás a jövő ülésre halasztatik. 

153. Olvastatnak 146., 147. és 148. jegyzőkönyvi számok alatti tárgyra nézve készített fogal
mak. Megállíttatván, elküldeni rendeltetnek, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. július 29 napján a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen lévén: Tompa Ádám, Zaláyi György, Dabóczi Jónos, Hincs Miklós, Csernát József, Var
ga György, Szabó Mózes, Vályi Károly. Jelen nem lévén: Berzenczei László, Dobai Sándor, 
Topler Simon követi hiv., Dósa Elek jelentés mellett. 

154. Az előbbi ülésről készített jegzőköny v felolvastatván, megállíttatott. 
155. Olvastatik a T. Tanácsnak 2938-848. sz. alatt tett átírása G. Mikó Imre helyettes főkor

mányzó elnöknek f. hó 15-ről 1944. E. szám alatt, azon főbíró polgártárshoz intézett rendelete kö
vetkeztében, hogy a helybeli n. nemzetőrség írassék meg hány számból áll, s ezek közül fegyverrel 
és öltözettel hányan vannak ellátva és hányan vannak a nélkül. Fővezér polgártárshoz tétessék ren
delet a kívánt összeírás sürgető megtétele iránt. 

156. Olvastatik fővezér polgártársnak 92. szám alatti jelentése. Elnök polgártárs által a kívánt 
gyakorlási helyül a Sásvári nevű határ lévén kimutatva, a további rendelkezés szükségtelen. 

157. Olvastatik fővezér polgártársnak f. hó 20-ról az iránt tett jelentése,* hogy 113. sz. alatt tett 
rendelet következtibe Rápolti Imre nem fenyíttethetik meg, mivel a n. polgárőrök közül magát ki
vonta, továbbá hogy egy Iváncsi nevű pléhes is magát az őrsereg tagjai közül kivonni akarja, 
Oroszlány Sándor pedig orvosi főfájását bizonyító írásnál fogva a tartalék sereghez áttétetni kéredzik, 

Lásd 5. alatt. 
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végre a 2 század egy jó dob kaphatásáért esedlik. Rápolti Imre önkéntesen kiállván az őrseregből, 
kihagyandó a névsorozatból, büntetés eszközlése végett átíratott, úgy pléhes Iváncsi is kihagyandó, 
Oroszlányi Sándort illetőleg pedig értesíttessék az iránt, hogy már régebben eltöröltnek tekintetik a 
tartalék seregből. 

158. Olvastatik ev. ref. pap Péterfí József volt védegyleti elnöknek f. hó 27-ről szóló azon je
lentése, mely szerint a helybeli fíókvédegyesület magát felosztottnak tekintvén, 15 F. és 20 kr. 
pénzbeli pénztári maradványát fővezéri gyakorlatok végett puskaporra ajándékozza. Tompa Ádám 
polgártársunk megbízatik ajándékozott összeg kézhez vétele iránt, mi iránt adassék utalvány 
kézibe, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. augusztus 1. napján a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Tompa Ádám, Csernát József, Varga György, Zalányi György, Vályi Károly, 
Szabó Mózes, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Dobai Sándor, Topler Simon, Berzenczei László 
népképviselői hivataluk általi elfoglaltságuk miatt, Dósa Elek jelentése melletti távolléte miatt, 
Dabóczi János távolléte miatt. Miután: 

159. Az előbbi ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
160. Olvastatik fővezér polgártársnak 93. szám alatti jelentése, mely szerint a helybeli városi 

tömlöcőr Nemzeti polgári őrseregünket a legilletlenebb büntetésre méltó szitkokkal illetvén, elég
tételt kér, egyszersmind Rápolti Imrére s Molnár Károlyra nézve is az elégtétel eszközlését sürgeti. 
Küldessék által a jelentés a lehető bizonyosságokat magába foglaló, A. alatti csatolmánnyal együtt 
a Tek. Tanácshoz, s kéressék a hibás tömlöcőr példás megbüntetése, valamint Molnár Károly 112. 
sz. alatt átírt és 147. sz. alatt sürgetett elégtétel újabban sürgettessék, Rápoltira nézve 157. sz. alatt 
megtétetvén már az átírás. Ezen tárgyról készítendő fogalom átküldése elrendeltetik. 

161. A Fogarasi Demeterné alaptalan vádoltatására elnök főbíró polgártárs által a főkormányzó 
ő n. mtg.-átol eszközölt elégtételről s az egész eljárásról 149. jegyzőkönyvi szám alatt fővezér pol
gártárs által a helybeli n. polgári őrseregre értesítendőleg készített fogalom olvastatván. Megállít
tatik s elküldeni rendeltetik. 

162. Az előbbeni pont alatti fogalom megállítása alkalmával elnök főbíró polgártárs beadja 
jegyzői kezekre a 107. jegyzőkönyv szám alatt lemásoltatni határozott kérdésben forgó panaszos 
kérlevél hitelesített másolatát, mikor is kérdésbe tétetik, hogy jegyző polgártárs tartozik-e kiadni, 
ha valaki kívánná a most beadott másolatot? Határoztatott, hogy azoknak akik a 141. szám alatt 
említett szolgabírói eljárást tétették, ha kívánni fogják, adja ki, így mindazonáltal, hogy az említett 
panaszos alaptalan vádakkal teljes kérlevelének kiadásából s ily módon közzétételéből származ
ható minden további tettleges, kedvezőtlen következményekről a kivevő saját kézírásával vállaljon 
magára felelősséget, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. augusztus 9-én a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Zalányi György, Varga György, Dabóczi jános, Tompa Ádám, Vályi Károly, Dó
sa Elek, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: Csernát József, Szabó Mózes távollétük miatt, 
Berzenczei, Dobai, Topler követi hivatal általi elfoglaltságuk miatt. Mikor is: 

163. Az előbbi ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
164. Olvastatik a 8-ik vagyis vadászszázad jelenlegi kormányzója, Hadnagy Józsefnek a mai 

napról tett kérelme, mely szerint az alföldi csatában elesett helybeli születésű Szathmári Dániel 
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önkéntes tizedesért f. hó 12-én az engesztelő áldozat bemutatása után a vadászkar általi tisztelgő 
lövés engedélyezését kéri. Bizottmányunk a kérelembe beleegyezvén, arról a fővezér értesíttessék. 

165. Olvastatik a helybeni T. Tanácsnak 3076. idei szám alatt tett az iránt értesítése, hogy 
Molnár Károly a 112. szám alatt átírt kihágásaiért 15 napi áristommal büntettetett. Tudomásul vé
tetvén a fővezér után értesíttessék a n. polgári őrsereg. 

166. Olvastatik újonnan kinevezett honvéd hadnagy, Csíki Domokosnak f. hó 5-rőli búcsúle
vele, mely szerint a honvéd a 14-ik zászlóaljhoz hadnagynak kineveztetvén, a vadászszázadnál 
folytatott hadnagyi állomásároli lelépését bejelenti. Nemzeti nemzetőrségben i lelkes szorgalommal 
folytatott hivatalos szolgálata illő méltánylása mellett, tudomásul vétetik. 

167. Olvastatik fővazér polgártársnak 101. szám alatt f. hó 5-ről elnök polgártárshoz tett azon 
jelentése, hogy betegsége miatt a n. p. őrsereg közgyűlése határozata nyomán a fővezéri hivatal 
folytatását ideiglenesen átadta az első század századosának. Tudomásul vétetik. 

168. A 155. jk. szám alatt rendelt összeírást fővezér polgártárs beadván, (...) kézbesíttetik elnök 
főbíró polgártársnak a T. Tanácshoz leendő beadás végett. 

169. Olvastatik a T. Tanácsnak 3042. szám alatt tett az iránti értesítése, hogy a 160. sz. alatt tett 
átírás következtében helybeni tömlöcőr, Ruczuj János hivatalából elmozdíttatott. Tudomásul vé
tetvén a 165. sz. alatt rendelő átírással együtt az ideiglenes helyettes fővezér útján értesíttessék a n. 
p. őrsereg, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848. augusztus 12. napján a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak Tompa Ádám, Zalányi György, Dabóczi János, Hincs Miklós. Jelen nem lévén: 
Berzenczei L., Topler S., Dobai Sándor köv. hiv. elfoglaltságuk miatt, Dósa Elek. Mikor is: 

170. Az elöbbeni ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
171. Olvastatik vadászszázad századosának, B. Bálintit Józsefnek f. hó 11-ről tett az iránti 

megtalálása, hogy a honvéd 14-ik zászlóalhoz áttett hadnagy Csíki Domokos helyett tartassák más 
hadnagy választás. Tompa Ádám és Zalányi György polgártársak megbízatnak a kért hadnagyi 
választásnak f. hó 14-én reggeli 8 órakor a tanács szállásán leendő megtartására, egyszersmind 
írassék meg helyettes fővezér polgártársnak a szükséges rendelés megtétele végett. 

172. Olvastatik a 4., 5. és 6-ik századoknak a szolgálati aránytalanságért tett inkább figyel
meztetési, mint panaszos jelentésük. Küldessék kihelyettes fővezér polgártárshoz, hogy a beteges
kedő fővezérrel együttértve, tegye meg észrevételét s addig a feljelentésre alkalmat adó arányta
lanságot a lehetőségig mellőzze el, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848 augusztus 18. napján a rendszerinti elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Tompa Ádám, Dabóczi János, Zalányi György, Szabó Mózes, Hincs Miklós. Je
len nem lévén: Dobai S, Berzenczei L, Topler S. népképviselői hivatal miatt, Dósa Elek távolléte 
miatt, Csernát József, Varga György távolléte miatt. 

173. Az előbbi ülésről szerkesztett jegyzőkönyv felolvastatván, megállíttatik. 
174. A 171. sz. alatt kirendelt biztosok jelentik, hogy a vadászszázad hadnagyi választását 

megtartván, szózatok többségével megválasztatott Fekete József polgártárs. Tudomásul vétetik s a 
fővezér útján az őrsereg értesíttessék. 
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175. A 158. sz. alatt említett ajándékok átvételére megbízott Tompa Ádám a kezéhez vett 15 
Forintot és 20 fillért beadja. Ezen pénznek az ajándékozók céljával megfelelő módoni mikénti 
használása feletti tanácskozás a jövő ülésre áttétetik. 

176. Olvastatik fővezér G. Lázár Józsefnek a 111. szám alatti felelete, záradékaival együtt a 
172. sz. alatti jegyzőkönyv következtében. Tétessék helyettes fővezér polgártárs útján rendelés az 
iránt, hogy minden századok adják be hogy egyenként minden n. polgárőr hányszor tett őrtanyai 
szolgálatot, minthogy ennek az alapszabályok 15-ik cikke értelmében mindig kellő világosságban 
kell hogy legyenek a 4-ik cikk b. pontja alapján meg lévén határozva, hogy mindazok, akik be nem 
vehető okból elmulasztanák a személyes szolgálattételt, azt után pótolni tartozzanak, ennélfogva 
különösen meghagyatik, hogy azokat, kik ezen alapszabály ellenére mulasszák el a szolgálattételt, 
addig is utánpótolhassák, egyformán kelletvén mindenkinek a szolgálattételben részesedni. Kúti 
István mivel elmulasztotta eddig önként beírni magát, nem fogadtatik be, ugyanezen alkalommal 
értesíttetvén fővezér helyettes polgártárs útján a századosok, hogy senki is többet, ki most a más
nemű terhek hordozása kikerülése tekintetéből be akarván is írni magát őrseregünkbe, el nem fo
gadtatik. A századok pedig a népi őrseregnek törvényes lábra állítása által nemsokára új alakot 
kelletvén hogy váltsanak, addig több dob megszerzése iránt lépés nem tétethetik. Ezen fogalom 
küldessék el fővezér polgártárshoz. 

177. Olvastatik az összes tisztikar nevében f. hó 13-ról a helyettes fővezér azon kérése, hogy 
Molnár Károlyra nézve, mint ki legelőbb hibádzott volt a 165. sz. alatt megírt 15 napi büntetés, 
mint lealázó, szakíttassék meg vagy pénzbüntetésre változtassék át. Ezen kérés méltányoltatván, 
szükséges ajánlás mellett, a Tanácshoz átküldetni rendeltetik. 

178. Olvastatik ugyan az összes tiszti karnak az említett 169. jk. szám alatti átírás következtébe 
azon kérése, hogy Ruczuj Jánosra szabott büntetés, illetlen gúnyolódásaiért s a nemzetőrség meg
sértett becsületéért, ki nem elégítőnek találtatván, példásabb elégtétel eszközöltessék. Küldessék át 
a T. Tanácshoz. 

179. Olvastatik aT. Tanácsnak f. hó 14-ről 309. sz. alatti azon átírása, miszerint többen a város 
kebelében lövöldöztek, másfelől pedig katonai sorban fegyverrel menvén, az úton pipáznak, mi 
ellenkezvén a n. nemzetőrség céljával, az ily visszaélések gátlására tétetik rendelés. Az átírt visz-
szaélések megszűntetése iránt fővezér helyettes polgártárs útján tétetik rendelés a századokhoz. 

180. Olvastatik fővezér Lázár Józsefnek 112. sz. alatti jelentése, mely szerint f. hó 16-án estve 
egy városi szolga és sorkatona között történt bizonyos összekoccanást jelentvén, tudatja, hogy egy 
alkalommal némely alsóbb városi tisztviselők által az őrtanya iránt nem mutatott volna kellő te
kintetet. Mint az említett tényhez adatul szolgáló jelentés a Tanácshoz átküldeni jelentetik, tovább 
kéressék meg a Tanács, hogy eszközölje a polgári őrtanya kellő tekintetbe tartását. 

181. Olvastatik helyettes fővezér polgártársnak a mai naproli tett jelentése - beadott záradékai
val együtt -, mely szerint az ötödik század főhadnagya, Korondi Lajos, az említett század bérért 
fogadott dobosát f. hó 13-án reggel, részegen való helytelen magaviseletéért a század előtt felpo
fozván, ezért azon században nemzeti polgárőr Tót Lajos azt mondotta volna, hogy aki az említett 
főhadnagy alatt gyakorlatra megy, nem lenne becsületes ember, az említett főhadnagy hivataláról 
lemondván, az írt Tót Lajost, mint tisztje ellen izgatót, mivel a fegyelmi szabályokban nem talált 
törvényt, kéri megbüntettetni. Ezen tárgy feletti tanácskozás alatt az idő eltelvén, a jövő ülésre 
halasztatik, s ezzel az ülés eloszlik. 
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Marosvásárhelyen 1848 augusztus 30-án a rendes elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen lévén: Vályi Károly, dósa Elek, Dabóczi János, Szabó Mózes, Tompa Ádám, Csernát Jó
zsef. Jelen nem lévén: Berzenczei László, Tolper Sándor, Dobai Simon képviselők, Zalányi 
György, Varga György, Hincs Miklós távollétük miatt. Mikor is: 

182. A tollvivő távolléte miatt a tollvitellel megbízatik Vályi Károly. 
183. Olvastatik fővezér polgártársnak f. hó 23-ról 122. számú jelentése, melyben Szentmiklósi 

Károly tizedes megsértéseit adja fel panasz levelével együtt, ugyan azon szám alatt f. hó 27-rőli 
fegyverek felszerelésit illető jelentésével együtt. Küldessék vissza a panasz fővezér polgártárshoz 
a fegyelmi szabályok 25-ik cikkében felállított alhaditanács elébe terjesztése végett. 

184. Elnök polgártárs bemutatja fővezér pogártársnak f. hó 29-én írt s aznap elnök polgártárs
hoz beadott azon jelentését, melyben kérdezi, hogy a toborzó kormánybiztos Berzenczei László 
polgártárshoz az őrségből „szállása elébe őr és ajtójához veszteglőt" rendeltessék-e? Elnök pol
gártársnak reáírt válaszával együtt, mely szerint addig is, míg a bizottmány rendelkeznék, a biztos 
úr szállására egy nemzetőrt váltólag rendelt. Ugyanokkor olvastatik 5-ik századosnak f. hó 30-ról 
tett azon jelentése, miszerint kérik hogy a fővezér azon terhelő s kivihetetlen rendelése alól, misze
rint a tiszt, kormánybiztos úrnál naponként 6 közös és egy főtizedes századonként őrködjék, men
tessenek fel. Utasíttassék fővezér polgártárs az iránt, hogy nemzeti őrsereg szabály szerint rendel
tetésükön kivül nem használtathatik, értesíttessék ezúttal az iránt is, hogy a fegyverek 
felszereltetése iránt a Tanács megtaláltatván, ezen tárgy a Főkormányszékhez felterjesztetett, hon
nan váratik az intézkedés, s ezzel az ülés eloszlik. 

Marosvásárhelyen 1848 szeptember 2-án a rendes elnöklet alatt tartott ülésben 

Jelen lévén: Tompa Ádám, Zalányi György, Dabóczi János, Hincs Miklós, Vályi Károly, Var
ga györgy, Szabó Mózes, Csernát József. Jelen nem lévén: Dobai S., Topler S. képviselők, Dósa 
Elek távolban van. Mikor is: 

185. Az aug. 18-án tartott ülés jegyzőkönyve felolvastatván, megállíttatik. 
186. Első század századosa, Markosfalvi Lajos házi körülményei miatt hivataláról lemond azon 

nyilatkozattal, hogy a haza és a város csendjéért és békességért századától elválni nem akar, ha
nem más polgárokkal a terhet egyformán tenni kívánja. Eddigi hivatalának szorgalmatos és hív 
hordozása mellett tudomásul vétetik. 

187. Olvastatik a T. Tanácsnak 3396. sz. alatti azon átirata, melynél fogva a 177. sz alatti 
ajánlás következtében tudatja, hogy Molnár Károlyra határozott büntetésről a bennt írt okoknál 
fogva el nem áll. A n. nemzetőrség tiszti karnak - melynek kérése következtében tétetett volt az 
ajánlás - a szükséges értesítés végett küldessék ki. 

188. Olvastatik a T. Tanácsnak 3426. sz. alatti azon átirata, melynél fogva értesíttetik bizott
mányunk afelől, hogy toborzó kormánybiztos Berzenczei László polgártársnál a szabad lovascsa
pat alakítása s tartására megkívántató költségek fedezésére nagy mennyiségű pénz lévén, ez okból 
a t. biztos polgártárshoz mind éjjelre, mind nappalra az őrtanyáról - míg a kormánybiztos itt leend 
- egy őr kiállítását elrendelte. írassék vissza T. Tanácsnak, hogy bizottmányunk előtt az említett 
ok, t.i. a k. biztos polgártársnál lévő feles pénz felől hivatalosan értesíttetve, sem pedig a kor
mánybiztostól felszólíttatva nem lévén, ez okból nem látta szükségesnek csupán tisztelgő őr meg
rendelését, továbbá jegyzőkönyvileg fejeztessék ki, miszerint az alapszabályok értelmében egyedül 
a bizottmányunknak lévén joga mindaddig, míg az őrsereg városunkban törvényesen nem rendel-
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tetik - intézkedni a nemzeti polgár őrsereg felett - ezen jogától el nem áll, s illő tisztelettel megkí
vánja, hogy jövőre nézve, ezen joga rövidítésével - mint tapasztaltatott - , a T. Tanács ne méltóz
tasson az őrsereggel közvetlenül rendelkezni. 

189. Elővétetén a 181. szám alatti tárgy. Fővezér polgártárshoz visszautasíttatni rendeltetik a végett, 
hogy a fegyelmi szabályok értelmében az alhaditanács által tárgyaltassék el, s ezzel az ülés eloszlott. 

Marosvásárhelyen 1848. szeptember 6-án a rendes elnökét alatt tartott ülésben 

Jelen voltak: Csemát József, Zalányi György, Dabóczi János, Szabó Mózes, Dósa Elek, Tompa Ádám. 
190. Olvastatik tollvivő polgártárs jelentése, mely mellett a jegyzőkönyvet beadván, ideiglenes 

távoliéit bejelentvén, tudomásul vétetvén, a tollvitelre megbízatik Tompa Ádám.* 
191. Olvastatik a városi tisztelt Tanácsnak 3435/848. szám alatt költ azon átirata, mely szerint 

tudósítja a n. p. bizottmányt, hogy a helybeli őrseregnek egyik tagja, schuster mester Lág György, 
mind a Lévák Antalon elkövetett törvénytelen cselekedeteiért, mind a ministerium tekintélyét sértő 
alacsonyító szavaiért, a Tisztelt Tanács reá hozott ítéleténél fogva, a n. p. őrseregbeliek közül kitö
mhetett s a városi közönséges fogdába három hónapi fogságra ítéltetett. Határozat: az átirat kö
zöltessék a n. p. főparancsnok úrral a Lág Györgyre szabott büntetés foganatosítása iránt az 
illetőkbeni rendelkezés megtétele végett. 

192. Olvastatik a n. p. főparancsnok G. Lázár József polgártársnak f. é. szeptember 3-án költ 
följelentése, melyből abbéli sérelme tűnik ki, hogy a n. p. század kormányokhoz bocsájtott, az őr-
ködési szolgálatot tárgyaló rendelményeire, százados Farkas Sámuel polgártárs a subordinatioval 
össze nem férő - illetlen - visszatorló szavakba foglalt írásbeli feleletekbe már két ízben nyilatko
zott, ennélfogva a további ily mintájú correspondentiáktól említett százados Farkas Sámuelt eltil
tani kívánja. Határozat: minthogy a szolgálatbani írások feletti megterheltetésre nézve könnyebbí-
tést eszközölni más út van, mint amelyet százados Farkas Sámuel elkövetett, utasíttassák a 
főparancsnok úr egy, az első százados elnöklete alatt tartandó alhaditanács elítélésében keresni 
elégtételt százados Farkas Sámuel által újabban is merénylett sérelemre. 

3. 
A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETŐRSÉG GYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

(1848. JÚNIUS 30.) 

Marosvásárhelyen 1848-ban június 30-k napján az összes nemzeti polgári őrseregnek gyűlése 
tartatik főbíró Lázár János polgártárs elnöklete alatt. Mikor is: 

1. Elnök polgártársunk a gyűlést kinyitván, előterjeszti, hogy az alapszabályokban nem lévén 
rendelkezés az iránt, mi szerint a fővezér távolléte vagy betegsége esetében ki folytassa a fővezér
séget, az Intéző Bizottmánynak f. év május 23-án tartott ülése 76. szám alatti határozattal követke
zőbe ezen tárgy feletti tanácskozás a polgári közgyűlés által az összes nemzeti fősereg tanácskozá
sa alá utasíttatott. Továbbá ugyan az Int. Bizottmány f. év június hó 18-án tartott ülésének 110. sz. 

Lásd 9. alatt 
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alatti határozata 6-k pontja következtibe hasonlólag a fővezér mellett alkalmazandó segéd vezéri 
állomás feletti tanácskozásra is felhívja a gyűlést. 

Mely előterjesztés következtébe az 1., 2., 3., 6. és 7. századok, úgy a 8. úgynevezett lövészszá
zad küldötteik által azon kívánságukat fejezték ki, hogy a fővezér távolléte vagy betegsége idején 
az első század és annak távollétébe a 2-k s így tovább a sorozat szerinti századoknak századosai 
folytassák a fővezéri hivatalt, mi is közérzelemmel határozatul elfogadatván, erről a rendszerinti 
fővezért és általa a fővezér távolléte vagy betegsége esetében ezen tisztet a századok sora szerint 
folytatni kellető századosok s az egész őrsereg az. Int. Bizottmány által a fővezér útján oly nyilvá
nos kifejezés mellett lesznek értesítendők, hogy a helyettesítésről esetenként az Int. 
Bizotttmánynak jelentést tenni esmérjék kötelességüknek. 

2-re. Tárgyalás alá vétetik az előterjesztett fővezéri segédi állomás felállítása aránti kérdés, 
mely alkalommal felolvastatik egyszersmind fővezér G. Lázár József polgártársnak az Int. Bizott
mányhoz mai napról 61. szám alatt címzett ünnepélyes ellentmondásos irata, mely szerint távolléte 
idejére az l-ő század századosát kéri parancsnokul kineveztetni, továbbá jelenti, hogy fővezéri 
segédül felveendő tiszt kinevezésit egyedül magának fogja fenntartani. Az ellentmondás első ágát 
illetőleg az első pont alatt meg lévén már a határozat téve, a segéd tiszt felvételére nézve a polgári 
közgyűlésnek május 20-n hozott határozata ezennel újabban is helybehagyatik, s ennek értlemében 
az Intéző Bizottmány által arra utasíttatni határoztatik a fővezér, hogy a pontosabb kiképezhetés 
tekintetéből is segédet maga mellé rendre hetenként az őrsereg által választott és működő had
nagyok közül alkalmazzon, miről értesíttetése a fővezérnek az Intéző Bizottmányra bízatik. 

3-er. Elnök polgártársunk ugyan az Int. Bizottmánynak 110. sz. 3-k pontja alatti határozata 
nyomán előterjeszti, hogy a 3-k, úgy a 8-k úgynevezett lövészszázadnak ugyan azon egy századosa 
lévén, intézkedjék az összes nemzeti polgári őrsereg gyűlése ezen tárgy felett, és a fővezérnek ez 
iránt több versen feladó nehézségeit enyésztesse el. Határoztatott: mivel az említett századoktól e 
tárgyba semmi panasz nem tétetett, se maga fővezér polgártárs e miatt a szolgálatba vagy gyakor
latba semmiféle hejánya nem jelentetett fel, az alakító bizottmány, úgy a polgári közgyűlés is ebbe 
beleegyezett, mindaddig, míg alapos és oklevelekkel bebizonyított feladás e tárgyben nem leend, 
addig az írt századok illető századosát jelenlegi állásában meghagyja a n. p. őrsereg közgyűlése, 
miről is értesíttetése fővezér polgártársnak hasonlólag az Int. Bizottmányra bízaték. 

Szerkeszté Hincs Miklós 
Intéző Biz. tollvivő 

4. 
LÁZÁR JÓZSEF JELENTÉSE 

(1848. JÚNIUS 18.) 

41-848 beadatott 848-iki Junius 18-a 
Az n. p. Intézkedő Bizottmányhoz 
Jelentés 
Hivatalos, egyszersmind szükséges észrevételeimet tisztelettel közlöm: ugyanis a város népe 

azon részéről nem szólok, mely magát a seregbe nem írta be - a másikba tapasztalok naponkénti 
kihágásokat, olykor nagyobb szerűeket - a bé nem írásnak okát nem tudom, nem keresem. Sajnos, 
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mert ingerülést okoza. Egyenlőség kimondása, elfogadása után a kihágásokról szólanom köteles
ség, azon javítani közös elhivatottságunk. 

Oka egyik lehet az - hogy talán a nép tudatával készült Szabályak, nem mindnki által értettetik, 
nem pedig, mert noha a századokban publicáltatott - de köztudás, hogy elfoglalva lévén a városi 
ember kenyere keresésével, teljes számmal soha még egy század se jelent meg az össze hívásra, és 
így őr létekre igen rossz néven veszik, ha hibázva azon városi igen alkalmatlan börtönbe, tisztátlan 
rabhelyre záratnak, alig megértvén azt, hogy a helybéli hatóság Széke eleibe tartoznak, és noha ez 
eleibe tartoznak is, de unnyák végtelenül az ily bánásmódot. 

Ezen lehetne, és kell segíteni úgy, mi szerint a detentióra jutott őrseregbeli polgártárs, ki fizetés 
nélkül, maga ruhájában, maga fegyverével áll ki (s ha e nélkül áll ki, nem az ő hibája) ne 
zárattassek oda, hanem más, becsületesebb helyre p. o. a mostani őrtanyára nyílik egy hátulsó 
szoba, s eztet el kellene kérni vagy bérleni, s alkalmassá tenni az őrseregbeli polgárság számára. E 
végbe megszűnne az inger nevekedő súlya, nevekednék a becsület érzés - mi alapja, az még eskü
vel se kötelezett - oly nélkülözhetetlen rend, csend maga alá adása eszméjének, efféle zúgolódás
nak mindennapiak és másképp meg sem szüntethetők. Továbbá: mutatkozik nem kevésbbé az 
unalom az ügyhez ily hosszasan tartó fegyvertelenség mián - és méltán. Az fel szólított őrtanyai 
kiállottak valakinek bé fogása, utasítás, felhatalmazás nélkül, bajassan érik céljukat - sokszor 
resistentiára akadnak, meg is adják az árát, éjfélére, gradatium kezelési utasításra lenne szükség. 

Éjjelenként - hívatlan látogatók érkeznek, sokszor reserve társakkal az őrtanyára - már az én 
tilalmam ellen - a végre veszekedés, tettlegesség, őrtársak megragadása - lecsúfolása - például 
nyújtok bé ma is sub nro 39. Az effélét példásan el kellene tiltani, effélétől - mindenekfelett - a 
hatóságnak lenne teendője, miszerint a fertály kapitánynak, az utcák sorában oktató, intő, megér
tető módon olvassák a népnek a rendszabályokat - nem csak a századok - és pedig a T. Tanácstól 
éppen a végre kirendelendő egyén jelenlétében, aki megértetné polgárilag előadással helyzetöket, 
elhivatásukat, a rend szükségességét, s.a.L 

Folyó hó 16-án éppen az őrtanya előtt esett pogány veretése egy cigánynak - a Politiához 
kisértettek délután, és már a cselekvő szíjgyártó 6 órakor szabadon ült az én házam előtt. 

Június 18.1 848. 
Lázár József 

5. 
LÁZÁR JÓZSEF JELENTÉSE 

(1848. JÚLIUS 20.) 

113-848 
Az n. p. Intézkedő Bizottmányhoz 
Jelentés 
N. p. köz őr Rápolti Imre jelentette magát minap, valamint Joánki (pléhes) ma a Tanyán, mi

szerint ők nem kívánnak tovább az őrsereg soraiban számíttatni. A rendszabálynak legérezhetőbb -
és valóban legsúlyosabb büntetésének tekinthető - a fokonkénti hibák megrovását követő - kiha-
gyatás egy becsületes rendszerből, de már ő maguk elfogadván e kitüntetést, felszolítatlanúl és a 
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nélkül, hogy az szelídebb monitiokon át haladtak - ők reájuk, a szabályok szerinti megszolongatás 
elpróbálása nem alkalmazható. Okaik csak ők magokban rejlenek. - Ennélfogva az elsőt illetőleg 
főhadnagy Gyárfás Domokos elleni vétke is, mely betű szerint ide mellékelt feladásban valóságnak 
ismertetik el a parancsnokság által, már az ő önszerü kimaradása, mint az utolsó fokú büntetésnek 
magára a (...) és így minthogy a polgártárs igen derék főtiszt kielégítve sem nézethetik tenni - az 
elégtétel megadása, vagy további bemutatása a T.tes helybéli fő hatósághoz, függ, csakis az Int. 
Bizottmány rendelkezésétől ugyan őrseregi p. Oroszlány Sándor - C alatti orvosi adat okából a 
pótlék seregbe tétetett át. 

A második század a parancsnoksághoz adott kérelme nyomán egy jó dob kaphatásáért eskedlik, 
mint ilyent, kaptunk más századok is a nemes várostól, mit magam is szükségesnek tartok. 

Július 20. 848. 
Lázár József 

6. 
RENDŐRSÉGI JELENTÉS 

(1849. FEBRUÁR 16.) 

157-848. 
Tekintetes Fő Biró Úr! 
Tekintetes nemes Tanács! 
Február l-ő napjától fogva 30 halottat temettettem, ezen kívül 16 mosóasszonyt állítottam elő a 

várba, ezeknek élelmezéseire a signait Tekintetes Tanács adott egyszer 2 váltó, másszor 3 váltó 
Rh. forintokat s így összesen 5 Rh. forintokat. Ezen öt váltó Rh. forinttal álottam ki a 30 halott el-
temetését, nem is említve, hogy nekem egy kr. büntetés se jött még eddig a kezem alá, s mind kö
vetkezik, hogya sírásók élelmezésüket saját pénzemből is kellett segítenem, s minthogy a Tekin
tetes Tanács azt bizonyosan nem akarhatja, hogy szegény legény létemre a magaméból 
temettessek, most újra, ma vagy legfeljebb holnap eltemetendő halott kettő, méltóztat a sírásók 
élelmezésére valami kis öszveget utalványozni, különben már a cigányok sem akarnak előállni. 
Úgy hiszem, hogy egy sír ásás s betakarás 1 Rh. f 30 kr-al nem lesz drága, mert a Kalandas cég 
egy pengőért ás egy sírt, e szerint méltóztasson a Tekintetes Tanács minden sír ásására 1 Rh. fo
rintot és 30 krt utalványozni. Utoljára tisztelettel még csak azt jegyezve meg, hogy a büntetésre 
ezúttal keveset lehet számítani, mert az (...) polgárok kirabolva s elszegényülve vannak a sok 
terűtől. 

Mély tisztelettel 

A Tkts. Tanácsnak alázatos szolgája 
Marosi Farkas rendőrsegéd 
M.Vásárhely, 849. feb. 16-án 
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7. 
RENDELET HINCS MIKLÓS RENDŐRIGAZGATÓNAK 

(1849. MÁRCIUS 26.) 

1358-849 
Rendőr igazgató Hincs Miklós úrnak 
Rendelés 
Mely által önnek kötelességévé tétetik a temetőkbe s künn a határon közelebbi időkbe elteme

tett egyének sírjait megvizsgáltatni, s hol azok elég mélyre elfedve nincsenek - a sírra körűi há
nyattatni földet, hogy a veszélyes kigőzölgés által a lég annál kevésbbé romolhasson meg. A ma
rosvásárhelyi tanácstól 849. mart. 26. 

Teljesítés végett átadatik rendőrsegéd Marosi Farkas úrnak. Mvhely. mart. 26. 
Hincs Miklós 

8. 
HINCS MIKLÓS RENDELETE 

(1849 ÁPRILIS 18.) 

Rendőrsegéd Marosi Farkas úrhoz 
A kutak ép karban tartása múlhatatlan szükséges lévén - ezennel meghagyom, hogy a negyed 

kapitányoknak tegye kötelességöké, hogy haladéktalanul jelentsék be minden - úgynevezett kút-
gazda nevét s egyszersmind tegyenek felelőssé minden felügyelőt, mi jelentésbeli elmula[sz]tási 
hanyagságból származik, a történhető szerencsétlenségekért s egyéb hanyagságuk miatti 
hijányokért. A szökőkút megigazítása iránt is holnap az előlépések s szükséges ásatás 
múlhatatlanul megkezdessenek. 

Ezen rendeletem teljesítéséért felelőssé teszem. 
Marosvásárhelyen 1849. április 15. 
Hincs Miklós rendőrigazgató 

9. 
RÉSZLETEK HINCS MIKLÓS DIÁRIUMÁBÓL 

(1849 ÁPRILIS 12 - JÚLIUS 14.) 

Április 16. 
- Radvánszkyné Farkas Lupina szőcslegénnyel gúnya feletti ügyét szóval - elláttattam - a le

gényt 6 magyar forintra büntettem, mivel a gúnyát erővel akarta elvinni. 
- Sütő Istvánná ellen házbérért panaszol Domaházi Sigáné szóval- ítéltem a házba maradni. 
- Nagy Györgyné Imecs Julianna házába házbér tartás iránt. 
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- Rápolti Josef felesége Kerekes Annának Kis Márton kőműves adott pálinka árába 6 F. 15. Krt. 
- Varró Imre által beadott szurony nélküli fegyvert átadtam Kiss őrnagy úrnak a város szolgával. 
- Ferdinko legénye Bencze Ferenc Kiss őrnagynak bejelentvén a besorozó bizottmányt utasí

totta, hogy sorozza be - délután felkísértettem, s be is soroztatott. 
- Starm Titus Csáki Gergely elleni kérésit a bizottmány 702. sz. alatt átadja ápr. 18-án. 
- Kormánybiztos Berde Mózsa úr 914. sz. alatti rendelése március 28-án, melyet a Tanács 914. 

sz. alatt nekem a vitriol - az kénsav - tárgyában kiadott ápr. 2-án. Marosinak kiadtam teljesítés 
végre, mire ápr. 16-án jelenti, hogy nem üti a 40 próbát. - Beadtam a Tanácsba. 

- Marosi jelenti a kutak dolgát és ácsok fízatését, a fogatkozása iránt engedelmet kér -jelentettem 
réá írva a csők még nem furatnak, ez okból a tanácsnak beadva siető intézkedést kérek. 

- Szebeni rendőrkapitányhoz Hajnal László Simon Anikó és Ritmüller Toni nevű fiatal szol
gálók febr. 18-án szolgálatba állván - április 14-én elszöktek - felkeresendők s ide kísérendők. 

- Vámosudvarhelyi Szoporán Tódor panaszolja, hogy két ökrire itten valami Gál Dani nevűnél 
reá ismert. - Marosival rendeltem járjon végire. 

- Töltés vizsgálásbeli jelentés 1462. sz. alatti határozással, két hete vettem. 

Ápr. 17. 
- Levi nevű abaúji izraelita tanító önként kívánkozván besoroztatni - kívánságát teljesítettem. 

Ápr. 21. 
- 3-ik vadászosztály-parancsnok, Bartha Jósef a térparancsnokkar által ír Sándor Lajos Mátyás 

lovag őrmestert ki hadnagynak vétetett fel - hozzá kísértetni átadom Marosinak. 

Ápr. 24. 
- (...) D. 235. szám alatt a Tanácshoz rendelkezik Várbeli Ferenc szökevény felkerestetése iránt 

- a Tanács 1740. sz. alatt kerestetés végett rendelkeztem a fertály kapitányokhoz. 
- Andrási fertálykapitány visszamaradt katonákat: Kozma Mihály, Barza Elek, Barza János, 

Herbet Josef, Posoni Josef, Vásárhelyi István, Székely Josef, Nagy Dani, Szabó Pétert - a 27-ik 
zászlóaljból Vetési Samunál tartózkodik - rendeltem állítsa élőmbe. 

- Térparancsnok nyílt rendelete az őrtanyára. 

Ápr. 30. 
- Andrási jelenti, hogy Várbeli Ferencet és Török Jánost nem kapja - Marosi hasonlóag. 

Május 3. 
- Térparancsnok közvitéz Köllő Eleket felkerestetni s holnap 9 órára előállíttatni. 
- Úgy a szerházból megszökött székely honvéd Huszár Albertet és székely huszár Barabás 

Sándort felkerestetni rendeli - a fertálykapitányoknak rögtön elküldtem. 

Május 5. 
- Andrási jelenti, hogy Huszár Albertet és Barabás Sándort és Köllő Eleket nem találta meg. 
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-Vésztörvényszék 53. sz. alatt f. h .5-én Verdes Simon főbelövetése körüli intézkedés iránt 
felkér Ebesfalvi rendőrigazgató f. h. 1-ről átír elszökött Gricza Gligor aránt. 

Május 6. 
- 465 térparancsnoki átírás, balavásári Bíró Elek elszökött. 

Május 12. 
- Térparancsnokság útján Gál János ezredes úr átirata a 15-ik lovas ezred 2-ik század 6-ik sza

kaszában Barta György nevű tizedes m. e. 3000 ft pénze iránti keresete Gálfí Móses asztalos ellen, 
vettem tegnap. 

Május 20. 
-Térparancsnok (...)dról szöktek - István Sándor, Hodgya Udvarhely-, Borbé Ferenc Mező

madaras, Szövérfí Siga Ölves Kolozsvár, Kacsó László detto, Fejér János Mezőmadaras, Josi Mó
zes Sófalva Udvarhely május 14-én fegyverestől szöktek meg - felkeresendők - Marosi írjon a 
fertálykapitányoknak. 

Május 22. 
- Rögtönítélő törvényszék átír, hogy ma 3 órakor Kosztin vagy Sándor Vaszi főbe lövetik -

temetése iránt rendelkezni Marosira bíyztam. 

Május 30. 
- 2231. szám alatti a. rendeletre az ágyuk körüli munkák megbecslésére nézve Marosi jelenté

sit beadja - én pedig a Tanácsba. 

Június 4. 
-Térparancsnokság május 12-i 495 sz.a átirata következtében véghezvitt nyomozást Andrási 

Szövérfí bedják, mivel annyira sürgettetik (általam) Dabóczi Istvánnét a papnét ki nem hallgathat
ván én a csatolt két darabbal és a jelentéssel s nyomozással átküldöttem a térparamcsnokhoz. 

Június 6. 
- Andrási Farkas és Mü(...) György 646. számú térparancsnoki átírása a tekergő honvédokat 

még ma adják be - eltelvén a 3-ad nap. 
- Rögtön (ítélő) törvényszék mai naptól ma délután 3 órakor Mezőmadarasi ifj. 0(...) Juon fő

be lövetik, temetése iránt rendelkezni - megtettem Marosihoz. 
- 2484. sz. körzendők Koczó szebeni térparancsnok átírása következtében Vasile Bigel, Ona 

Bukur, Vulk Vasile, Toderisesa és Simeon Marzsinán (...)ellői lakosok Szeredahelyből megszök
tek május 31-én reggel 7 órakor. 

- U. onnan 290. sz. alatti tanácsi 2480. szám Zetvenyek Gergely oroszországi lengyel légióból 
- Gyulai János 72-ik zászlóalj, Dézsi Maksai János 24. honvéd zászlóalj Bodokról, Dragomir 
György Turszki, az első május 27, az utolsó 28-án a szebeni kórházból megszöktek - mind a kettőt 
Marosi kerestesse fel, miután 4 példányban leírta. 
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Junius 8. 
- Négy fertálykapitány Bemnek rendeljen sok világítást. 

Június 11. 
- Térparancsnok főbíró útján 2494. sz.a. 6 honvédet kik a 74. sz. zászlóaljból szöktek el, felke

restetni kéri Marosi a fertálykapitányok által köröztesse. 

Június 22. 
- Térparancsnok 689. sz. alatt Tyifer Palugyet felkerestetni - és Szarka Jósef segesvári volt 

fegyőrt elibe kísértetni kéri. 

Június 13. 
- 735. sz.a. térparancsnoki segéd meghagyásból kötelességivé teszi a(...)enyságnak, hogy Gróf 

Josef volt önkéntest állíttassa s Fazekas Vitéz Márton ügyelet alatt légyen hogy el ne szökjék. 
- Marosihoz rendelkeztem iránta - az átírást visszaküldöttem, magát immár a térparancsnok

nak nem rendeli alá - kedvezöleg kötelességivé tételt nem fogad el - mindezáltal térparancsnok 
iránti tekintetből intézkedés tétetett. 

Június 15. 
- 15-ik lovasezred 4-ik osztályából első századjából Kádár István megszökött - főbírói úton a 

Térparancsnokság felkerestetni kéri - Marosi kerestesse fel. 

Júnuis 16. 
- Szebenből vármegyei rendőr bizottmány 83. sz. a. tett Vaszilie Györgye kisenyedi gyilkost ki 

megszökött, felkerestetni kéri, s küld több példány személyes leírást - közhelyre ki ragasztandó és 
házanként keresendő - ez iránt Marosihoz intézkedtem - ugyanonnan egy néhány német felszólítás. 

Június 26. 
- A hivatalos pecsétet (...) és útlevéli jegyzőkönyveket (...) átadtam. 
Hincs Miklós 
előttem Koronka Márton 



Miklós Hints 

CONTRIBUTIONS TO THE EVENTS IN MAROSVÁSÁRHELY DURING THE 
1848-1849 HUNGARIAN REVOLUTION AND WAR OF INDEPENDENCE 

Summary 

Few sources have hitherto been revealed considering the events in Marosvásárhely during the 
1848-1849 Hungarian revolution and war of independence. To meet the need, the author publishes 
certain documents of his family ancestor, Miklós Hincs (1819-1887), a lawyer in Marosvásárhely. 
Miklós Hincs was the town's police superintendent in 1848-1849, and he kept the minutes of the 
National Guard, established on 18 April 1848. After the war of independence, he was held in Rus
sian captivity for a short time, from where he was released and then became the land-steward of 
Count Ferenc Teleki. 

The regulations and the official report (May to September 1848) of the National Guard in Ma
rosvásárhely were found in his family estate. Besides these, the publication provides interesting 
details from the 1848-1849 diary of Miklós Hincs, and other documents relating to the organ
isation of the National Guard and the tasks of the police. 

Miklós Hints 

DOCUMENTS SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA RÉVOLUTION ET DE LA GUERRE 
D'INDÉPENDANCE DE 1848^9 À MAROSVÁSÁRHELY 

Résumé 

Jusqu'à présent, peu de sources ont été publiées sur les événements de la révolution et de la 
guerre d'indépendance hongroises de 1848-49 à Marosvásárhely. Pour combler ce manque, du 
moins en partie, l'auteur publie quelques documents de l'un de ses ancêtres, Miklós Hincs (1819-
1887), juriste à Marosvásárhely. Miklós Hincs était le préfet de police de la ville en 1848-49 et 
c'est également lui qui rédigeait les constats de la garde nationale formée le 18 avril 1848. A 
l'issue de la guerre d'indépendance, il tombe, pour quelques temps, en captivité des Russes, puis 
après sa libération, il devient régisseur chez le comte Ferenc Teleki. 

C'est dans son legs qu'ont été retrouvés le règlement de la garde nationale de Marosvásárhely 
et ses constats entre mai et septembre 1848. Outre cela, la publication contient aussi quelques 
extraits intéressants du journal rédigé en 1848-49 par Miklós Hincs ainsi que ses documents 
concernant l'organisation de la garde nationale et le travail policier. 

Miklós Hints 

DATEN ZU DEN EREIGNISSEN VON MAROSVÁSÁRHELY (NEUMARKT AN DER MIERESCH) 
IN DER REVOLUTION UND IM FREIHEITSKAMPF DES JAHRES 1848-49 

Resümee 

Über die Ereignisse in Marosvásárhely (Neumarkt an der Mieresch) in der ungarischen 
Revolution und im Freiheitskampf des Jahres 1848-49 sind bis zum heutigen Tage nur wenige 
Quellen ans Tageslicht getreten. Der Verfasser gibt in seiner Quellenpublikation - den Mangel 
zum Teil kompensierend - einige Schriften seines familiären Vorfahren, Miklós Hincs (1819— 
1887), des Juristen aus Marosvásárhely kund. Miklós Hincs war 1848-49 Polizeidirektor der Stadt 
und führte auch die Protokolle der, am 18. April 1848 gegründeten Nationalgarde. Im Anschluss 
an den Freiheitskampf kam er für kurze Zeit in russische Gefangenschaft, heimgekehrt wurde er 
Gutsverwalter des Grafen Ferenc Teleki. 

Aus seinem familiären Nachlass kamen das Reglement und das Protokoll der Nationalgarde 
von Marosvásárhely von Mai bis September 1848 zum Vorschein. Die Publikation enthält neben 
diesen auch die interessantesten Teile des 1848-49 geführten Tagebuches von Miklós Hincs, 
sowie seine Schriften bezüglich der Organisierung der Nationalgarde und der Polizeitätigkeit. 
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Миклош Хинч 

ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЯМИ В МАРОШВАШАРХЕЙЕ В ПЕРИОД 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 1848-1849 ГГ. 

Резюме 

О событиях венгерской революции и борьбы за свободу 1848-1849 годов в Марошва-
шархейе до сего времени было опубликовано весьма мало источников. Автор статьи, 
являющийся потомком марошвашархейского юриста Миклоша Хинча (1819-1887) в своей 
работе, категоризуемой как источник, публикует несколько документов, автором которых 
был Миклош Хинч, служивший в 1848-1849 годах на посту директора полиции города, од
новременно он вел также и протоколы национальной гвардии, сформированной 18 апреля 
1848 года. После освободительной борьбы на короткое время он очутился в русском плену, а 
после своего освобождения из плена служил управителем в имении графа Ференца Телеки. 

Из семейного наследства бывшего юриста сохранился также и устав марошвашар-
хейской национальной гвардии, а также протокол национальной гвардии за период с мая по 
сентябрь 1848 года. В публикации наряду с этими документами содержатся также более ин
тересные части диария, который вел Миклош Хинч в 1848-1849 годах, а также документы, 
связанные с организацией национальной гвардии и работой полиции города. 
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CSORBA GYÖRGY 

A DÉVAI NEMZETŐRSÉG JEGYZŐKÖNYVE 

A Hunyad című lap 1898. február 5-i számában - majd később még több alkalommal 
js - megjelent egy felhívás, amely arra buzdította az egykori negyvennyolcas honvéde
ket, hogy tegyék közzé visszaemlékezéseiket. A beérkezett anyagokat Veress Endre tör
ténész - akinek apja, Veress Sándor, maga is végigharcolta a szabadságharcot, s emig
ránsként hosszú utat bejárva végül Romániában telepedett meg1 - dolgozta fel és tette 
folyamatosan közzé az említett újságban. (Hasonlóképpen vett részt az 1848-49-es Tör
ténelmi Lapok szerkesztésében.) A kéziratok jelenleg a Magyar Országos Levéltárban, 
Veress Endre iratai között lelhetők fel.2 A történetileg legértékesebbek már megjelentek, 
de akadt közöttük egy-két, inkább rövidebb, mint hosszabb irat, személyi adatszolgálta
tás, amelyek közül messze kiemelkedik a dévai nemzetőrség jegyzőkönyve. Jelentőségét 
- töredékessége ellenére is - ritkasága adja meg: hasonlót eddig csak a kárpátaljai terü
letről publikáltak.3 A forrás bepillantást enged a szervezkedés nehézségeibe, problémái
ba, ezen túlmenően érdekes adalékokkal szolgál a szabadságharc utolsó dévai napjairól 
is Beké Dániel nemzetőrségi jegyző jóvoltából. A jegyzőkönyv csak másolatban található, 
eredetije Mailand Oszkár tanárember birtokában volt.4 További sorsa ismeretlen, amint 
Bekéről is csak azt tudjuk, amennyi a jelen szövegközlésben olvasható. 

Míg a magyarországi nemzetőrség felállításának folyamata jól ismert, addig az erdélyi 
szervezés történetéről kevesebbet tudunk.5 Nopcsa László, az aulikus Hunyad megyei főispán 
1848. március 29-én jelentette a Gubernátornak, hogy Déván a lakosság rendőrség felállítását 
határozta el, s Keserű Ferencet6 őrnagynak, Szeredai Ignácot és Pálfi Domokost kapitánynak, 
Nopcsát pedig főparancsnoknak választották meg.7 Déván április 2-án - egyheti előkészület 

1 Beké György: Veress Sándor tolla és körzője. Bukarest, 1976. 
Magyar Országos Levéltár (MOL) P 1569. Veress Endre iratai. 
Csatáry György: Levéltári kalászatok. Ungvár-Budapest, 1993. 101-123., 138-149. o.: Ugocsa megyei, 

beregszászi és az ungvári nemzetőrségek naplói, illetve jegyzőkönyvei. 
A Hunyad c. újság 1898. április 9-i száma tudósít arról, hogy megkapták az eredeti jegyzőkönyvet, s pár 

sorban össze is foglalták a tartalmát. 
LJrbán Aladár: A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. Erdélyre lásd 

Süli Attila: A nemzetőrség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén. Hadtörténelmi Közlemények, 2000. 
605-630. o. 

Keserű Ferenc, baróthi: nyugalmazott cs. kir. kapitány, a Hunyad megyei Magyar Nemzeti Casino alapí
tóinak egyike, 1847-ben királyi pénztárnok Hunyad megye marosi felső kerületében. Issekutz Antal feljegyzé
sei az 1848-49-ben Hunyad megyében történt eseményekről. In: A Hunyad megyei Történelmi és Régészeti 
Társulat XV-ik évkönyve (1904-1905). Déva, 1905. 82. o.; Uj és Ó naptár Kriszt. Urunk szülét, után 1848 366 
napból álló szökő évre Erdély Nagyfejedelemség 's hozzá kapcsolt részek használatára. Kolozsvár, é. n. (a to
vábbiakban: Naptár) 54. o. 

7 Revolutia de la 1848-1849 din Transilvania. I. k. (Red. Stefan Pascu, Vietor Cherestescu) Bucuresti, 1977. 
176. o. Pálfi vagyonos megyei birtokos, akit szeptember 7-én lovaskapitánnyá neveztek ki. MOL H 92. Országos 
Nemzetőri Haditanács. Közösen Kezelt Általános Iratok (ONőHT) 2370., Közlöny, 112. sz. Nopcsa április 12-i 
lemondása után gróf Kun Gotthárd (1803 Algyógy-?) lett a főispán, aki a bukás után hét évig Komáromban szen
vedett rabságot. 1867-68-ban ismét főispán. Erdélyi Híradó, 1848. április 27. 335. sz.; Hunyad, 1878. április 10. 
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után, amelyet a pártharcok okoztak - megalakult a „polgárőr sereg". A nyár folyamán a vá
rosi tanáccsal komoly hatásköri vita alakult ki az őrsereg feletti rendelkezés kérdéséről. 

A felszereléshiány állandó volt: június másodikán már ötödszörre kértek fegyvert, 
valamint ismételten négy század székely katonát az oláhok lecsendesítésére.9 Július 10-
én a Hunyad megyei polgárok közgyűlésén felvonultak a megyei őrseregek, de fegyve
rük még csak a dévaiaknak volt.10 

Július 12-én Mészáros Lázár közölte Vay Miklós erdélyi kormánybiztossal, hogy július 
7-én kelt rendeletében arra utasította a károlyfehérvári fegyvertárat: 2200 puskáját bocsássa 
Vay rendelkezésére, s egyúttal kérte Vayt, hogy lehetősége szerint Déva városába is juttas
sanak belőle. Július 21-én Kun Gotthárd főispán jelezte, hogy már kapott 200 darab szuro
nyos puskát, de többet kért a megye veszélyeztetettsége miatt. A hátszegvidéki nemzetőr
ség arról panaszkodott, hogy a hátszegi katonaság folyamatosan zaklatja őket.11 

A megyei nemzetőrség száma augusztusban a következőképpen alakult: 48 fős lovas
század, Déva: 200, Hátszeg: 106, Algyógy: 80, Vajdahunyad: 140 fő.12 Jakab Elek sze
rint augusztus 14-én a dévai nemzetőrség létszáma 300 fő volt.13 

Szeptember 21-én a dévai két nemzetőrségi századot egybeolvasztották, nem a keve
sebb ember, hanem mint a hivatalos indoklásban olvasható, az Országos Nemzetőrségi 
Haditanács által kiadott szabályozás következményeképpen.14 

Kun szeptember 25-i levelében arról panaszkodott, hogy minden oldalról veszély fe
nyegeti a várost, hisz ellenséges érzületű románokkal vannak körülvéve. Egy képzett 
nemzetőr őrnagyot kért, valamint 400 szuronyos fegyvert, mivel egyedül a nemzetőrség 
ütőképes: a honvédek még kiképzetlenek, a határőrök pedig ellenségeik. Ekkor már hat
száz főből állt a megyei őrsereg.15 

Október 9-én Zarándból hatszáz ember vonult Dévára lefegyverezni a nemzetőrséget, 
ahol ekkor 300 önkéntes és 100 nemzetőr volt. A románok megtámadták Rákösd falut, 
akik a dévai nemzetőröktől kértek segítséget, de összeállításuk és elindulásuk addig ké
sett, míg beesteledett. A megyei tisztek közül senki sem jelent meg. A románok két szá
zad császári katonasággal támogatva 10-én éjjel átkeltek a Maroson, s másnap megje
lentek a dévai piacon. Október 14-én további erősítés érkezett hozzájuk, majd 15-én a 
reguláris alakulatok elvonultak.16 

Később a várat Kudlich főhadnagy parancsnoksága alatt 200 főnyi osztrák csapat 
szállta meg, aki a vár falait aláaknázta, a várost pedig gyakori ágyúlövésekkel nyugtala
nította. 1849. február 7-én éjjel a fellázadt románok támadást intéztek a város ellen, amit 

8 Erdélyi Híradó, 1848. április 9. 346. sz. 
Q 

Documente Privind RevoluUa de la 1848 ín Jarile Romane C. Transilvania. V. k. (Red. Stefan Pascu.) 
Bucuresti, 347. és 438. o. 

10 Kolozsvári Híradó, 1848. július 28. 34. sz. 
MOL H 113. Vay Miklós kormánybiztos iratai 2. d. 

12 
Süli A.: i. m. 616. o. 

13 

Jakab Elet. Szabadságharczunk történetéhez. Budapest, 1880. 241. o. 
14 Hunyad, 1880.27. sz. 
15 MOL H 92. ONŐHT 4492. 
16 Kolozsvári Híradó, 1848. október 17. 80. sz., október 26. 85. sz. 
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csak Kemény Farkas váratlanul megérkező zászlóalja mentett meg. A piski csata követ
keztében több magyar egység is áthaladt a városon, azonban a körülmények miatt a várat 
csak később, nyolcheti ostrom után adták át a cs. kir. csapatok 1849. május 27-én a Forró 
Elek ezredes vezette magyar hadosztálynak.17 

Ezt követően ismét megszervezték a nemzetőrséget, azonban a jegyzőkönyv itt meg 
is szakad, már csak Beké Dániel visszaemlékezéseit olvashatjuk a szabadságharc utolsó 
dévai napjairól: a vár felvetéséről, a magyar és orosz csapatok vonulásáról, az utóbbiak 
néhány szimpatikus cselekedetéről. 

A dévai vár felrobbanásával és a várőrség pusztulásával kapcsolatban többféle elkép
zelés létezik, de sajnos iratunk sem visz közelebb a megoldáshoz. Czetz szerint egy régi 
akna „vigyázatlan vagy áruló általi kezelése miatt" következett be a fenti esemény.1 

Többen említik, hogy Maximillian Stein parancsára robbantották fel a várat.19 Más forrás 
szerint egy, színleg az erőd feladásakor a magyarok oldalára állt káplár volt felelős a 
rombolásért.20 Magunk egy szerencsétlen balesetnek véljük a történteket, ugyanis ha 
valóban Stein robbantatta volna fel az erősséget, akkor a várőrség és a hadianyag bizto
san nem pusztult volna el; az ellenséges szabotázst is el lehet vetni, hisz a magyarok ku
darcai és az orosz csapatok közelsége katonailag semmiképpen sem indokolta volna e 
tettet. így tehát - pusztán logikai úton - marad a véletlen baleset vagy a gondatlanság. 

A szövegben a mai szabályzatnak megfelelően javítottuk ki a központozást, az éke
zeteket, a vesszőket, valamint a helyesírási hibákat, viszont igyekeztük megőrizni a ko
rabeli alakokat. 

Szabó Imre: Déva vára. Déva, 1910. 26-27. o. 
18 Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848^9-ben. Pest, 1868. 182. o. 
19 MOL P 1569. 19. cs. 9. t. 75. és 110. fol. Stein, Maximilian (1814-1858) honvéd ezredes 1849. augusz

tus 7-től az erdélyi hadsereg Piskire, majd Dévára visszaszorult maradványainak parancsnoka. Bona Gábor: 
Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 1987.2 297. o. 

20 Szabói.: lm. 27. o. 
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A DÉVAI NEMZETŐRSÉG JEGYZŐKÖNYVE: 

1848. május 7-én a Dévai polgári őrsereg közgyűlésében a következendők állítattak meg: 

1. A polgári őrsereg mai napon kezdve munkálatairól jegyzőkönyvet viend. 
2. Iszai János polgártól egy kész jegyzőnek való könyv köszönettel fogadtatik. 
3. Jegyzőkül Tót László, Sükösd Sámuel22 választatnak. 
4. A polgár őrseregi dolgokról annak tisztjei felelősük. 
5. A tisztek minden szombaton délután 4-6 óráig fegyver gyakorlati iskolát tartandanak. 
6. Az őrsereg gyakorlatai vasárnap és csütörtökön reggel 5-7 óráig tartatnak hetenként múlha

tatlanul. 
7. Auner tagtárs hivatalos elfoglaltatásai miatt a rendes gyakorlatokoni megjelenés alól fel

mentetik. 
8. A tisztek kötelesek Déván helyt lakni, onnan csak kevés időre távozhatnak el, s akkor is en

gedelemmel. 
9. Ha valamely tiszt három fegyvergyakorlatról egymás után kimaradna, anélkül, hogy előlege

sen nyert engedelemmel tudná magát igazolni, hivatalát azonnal elveszti. 
10. Az őrhelyre éjszakánként egy-egy káplár rendelkezik legényeivel. Akik ide meg nem jelen

nek, másnap reggel a tisztikar fegyveres erővel is törvény elé állítja, s megbünteti. 
11. Aki az őrhelyi szolgálattól három ízben makacsán félrevonulva, s a rá szabandó büntetése

ken makacson dacolna, azt a testület csúfosan kicsapandja kebeléből s gazembernek fog bélye
geztetni. Ugyanez értetődik azon esetről is, ha valaki a fegyver gyakorlatokon nem akarna megjelenni. 

12. A városi tanács találtassék meg, hogy városnegyedeként nevezzen és állítson ki minden éj
szakára négy-négy örököt az őrseregbe nem tartozó egyénekből, kik 9 órakor estve magokat az 
őrtanyán lévő felügyelő káplárnál jelentik, s annak rendelkezése alatt állanak. 

13. Iszai János saját vállalkozása következtében köteleztetik , hogy legalább egy mázsa lőport 
mindig készen tartson. 

14. Fülöp Sámuel kereskedő felszólítandó, hogy boltja lőgolyóbissel légyen ellátva. 
15. A lehető panaszok a főparancsnokságnál bejelentendők, ki azokat, ha olyanok, a választott 

bírák által látatja el. A bírák ha ötön együtt vannak, széket ülhetnek. 
16. Az őrseregbeliek bal karjokon szervezeti szalagot viselnek, melyet más embernek hordozni tilos. 

Déva, 1848 május 26-án. 

17. Keserű Sándor23 ellen panasz emeltetik az őrsereg az általi kisebbítésért, hogy kapitánynak 
jellemgyanús egyént ajánlott. Komoly megfeddés mellett az őrsereget kövesse meg. 

18. Keserű Sándor vádoltatik, hogy Dragics Péter ellen kardot vont. Dragics Péterrel kibékít-
tetvén újból is legkomolyabban megfeddetik. 

19. Fries Lajos az algyógyi őrsereg kapitánya jelenti, hogy a Gyógyon24 alakult őrsereg a dé
vaihoz kíván csatlakozni, annak főparancsnokát, Keserű Ferenczet maga részéről is elismeri, pa
rancsait elfogadja. Örömmel fogadtatik az ajánlkozás s egyszersmind megállapíttatik, hogy a 
gyógyi őrseregbeliek címe III.-ik század legyen. 

20. Ugyancsak Fries Lajos kapitány május 25-ről kelt levelében a gyógyi őrsereg számára 100 
fegyvert és 100 font lőport kér rendeltetni. A rendelkezés megtétetik. 

21. Pálfí Domokos kapitány őrseregünknek két dobot ajándékoz. Köszönettel fogadtatik. 

21 
MOL P 1569. Veress Endre iratai 19. cs. 9. t. 124-142. fol. Másolat. Itt szeretnék köszönetet mondani 

Hermann Róbertnek hasznos tanácsaiért. 
22 

Sükösd Sámuel (1816 Sepsiszentkirály - 1849. 06. 20. Hosszúfalu) református lelkész, tanár. 1844-től 
lelkész Déván. 1848 őszétől uzoni lelkész. 1849 nyarán a tömösi, bodzái és ósánci szoros védelmére kirendelt 
egységek tábori lelkésze. Zakar Péter. A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848^19-ben. Budapest, 1999. 154. o. 

Keserű Sándor, borosjenői: 1847-ben Hunyad megyei ügyvéd. Naptár 57. o. 
Algyógy, Hunyad vármegye, ma Romániában Geogaiu. 
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22. Bán Mihály öregsége és betegeskedése miatt az őrseregi szolgálatok alóli felmentését ké
ri. - Szolgáljon tovább is. 

23. Baló Mihály Déváróli elköltöztével az őrseregtőli kilépését jelenti. Tudomásul szolgál. 
24. Mike Emmanuel az őrsereg tanítására ajánlkozik, illő díj mellett. Szolgál tudomásul. 

Déva 1848. július 23-án. 

25. Kedvetlenül tapasztaltatván, hogy több városi egyén még mindez ideig az őrseregbe bé 
nem lépett, a.) Általános rosszallását mondja ki az őrsereg gyűlése az ily lágy meleg polgárokra, 
b.) Meghatároztatik, hogy a városi tanács átírás útján találtassák meg az 1848. XXIIik törvénycikk 
1-ső paragrafusának26 haladék nélkül eleget tenni, minden fegyverviselésre képes és köteles egyé
neket a folyó hó 30-ig állítson a főparancsnok elébe, soroztasson bé a rendes őrseregbe. A netalán 
vonagatódzókat név szerint adja át a főparancsnoknak, hogy azokat illetőleg a törvény megtartásá
ra további erélyes lépések tétethessenek, s mindezeknek miként teljesítéséről július 30-káig 
őrseregünköt hivatalosan értesítse. 

26. Indítványoztatik, hogy főparancsnok Keserű Ferenczet ajánlják fel a Ministerium elibe is 
megerősítés végett. Az indítvány részünkről elfogadtatik. Egyébiránt a vidéki századoktól is hiva
talosan felszólítás útján kéressék vélemény, a felajánlás aszerint tevődjék. 

27. Némely tisztek hanyagul járván el eddig elő hivatásokban. A főparancsnok július 30-ig szo
rítja azokat számadásra, s tegyen akkor a közgyűlésnek jelentést. 

Déva 1848. július 30-án. 

28. Olvastatik a Városi Tanácstól elnökileg küldött válasz a 25. jegyzőkönyvi szám alatt tett 
felszólításra. Sajnosán tapasztalja őrseregi gyűlésünk, hogy a nemes Tanács hivatalának még mit 
sem tett eleget, amidőn a még fegyvert nem fogott alkalmas egyéneket a fegyver fogása rá nem 
kényszeríttette. 

29. Szóba hozatván, hogy a dévai őrsereg a dévai nemes Tanácstól függne, mire őrnagy úr kinyi
latkoztatja, hogy értelemben a főparancsnokságot nem folytathatja, s arról le is mond. Ezen eset he
ves vitatkozásokat idézvén elé; végre meghatároztatik, hogy őrnagy úr a dévai Tanácstól nem függhet 
azon okból, mert így az egész Hunyad megyei őrsereg alá lenne rendelve a nemes Tanácsnak, amidőn 
az egész őrnagy úr parancsnoksága alatt áll, azonban a kölcsönös egyetértés a nemes Tanács és őr
nagy úr közt elkerülhetetlenül szükséges lévén nem teheti őrnagy úr, hogy magát ezen egyetértésen 
feljül (sic!) tegye; és ezen értelemben a főparancsnokságot a gyűlés kérésére újból elvállalta. 

30. Szóba hozatván az is, hogy Sebe János27 és Keserű Sándor honfitársaink az első tanácsos a 
második város szónoka a nemes Tanácsra oly befolyást gyakorolnak, mi miatt a nemes Tanács és az 
őrsereg közt máris kedvetlen súrlódások magában az őrseregben szakadások keletkeztek. Megbízat
nak főhadnagy Gola Mózes,2* hadnagy Tóth László, örvitézek Bruz Sigmond és Csonka Ferencz29 

avégre, hogy főispány urat mint a város kiváltság szerinti főkapitányát az őrsereg gyűlése nevében 
kérnék meg, miszerint a megnevezett két egyénnek a Tanácsróli elmozdítását kieszközölni méltóztatna. 

Déva 1848. augusztus 6-án. 

31. A jegyzőkönyv 30-ik száma alatt kirendelt küldöttség eljárásáról jelentést tészen. -Tudásul vétetik. 
32. Guidai kapitány megbízatik az új hadi törvényeknek meghozására. Ki a megbízást elvállalja. 

Bán Mihály: ügyvéd, rendőrkapitány. Naptár 57. o. 
A nemzeti őrseregről szóló törvénycikk. 

27 Sebe János, martonosi: 1847-ben Hunyad megyei ügyvéd. 1849. május 17-től Hunyad megyei alügyész. 
Naptár 57. o.; Hunyad, 1898. március 12. 

Gola Mózes, felsőszilvási (1797-1879) 1847-ben Hunyad megye közügyi ügyvédje. Később Déva váro
si főbíró, lásd alább; több megyei és városi tisztséget viselt élete folyamán és a római katolikus egyházközös
ség főgondnokaként halt meg. Naptár 57. o.; Hunyad, 1879. december 13. 

29 
Csonka Ferenc: 1847-ben Hunyad megyei ügyvéd. Naptár 57. o. 
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33. Popeszku János, honfitársunk az őrvitézek oktatásába fegyvergyakorlásban elvállalván. 
Beké Dániel zászlótartó és Tóth László hadnagy megbízatnak, hogy a físzkuszos udvar nagy tere
mének e végre leendő átengedése iránt a felügyelő urat kérnék meg. 

34. Gola Mózes fő- és Tóth László alhadnagy, úgy az altisztek kirendeltetnek a dévai két szá
zadnak célirányos feloszlására. Kik is ezt megtenni ígérkeznek. 

35. Őrnagy úr jelenti, hogy Veliska Józsefnek lemondásával a 2-ik századnál a főhadnagyi állo
más ürességbe jött, minek betöltését ajánlaná, de a gyűlés kevesebb számú, hogy sem azt 
megnyugtatólag most megejteni lehetne. Elhalaszttatik a közelebb folyó hó 17-én tartandó gyűlésre. 

Déva 1848. augusztus 16-án. 

36. Főispány úr elnöklete alatt. A főhadnagyi választás a gyűlés kevés száma miatt elmarad. 
37. Popeszku János tanítani újból ajánlkozván, meghataroztatik, hogy a tisztek és altisztek az ok

tatáson minden nap dél utáni 5 órakor a nagyudvaron megjelenjenek, a közvitézek közül aki akar. 
38. Az éjszakák hosszabbodván meghataroztatik, hogy a vasárnapi és csütörtöki reggeli gya

korlatok reggeli 6 órakor kezdődjenek. 
39. Az aug. 6-án meg nem jelent egyének egy-egy húszasig31 megzálogoltatván, s ez a megbí

zott hadnagyok által bejelentetvén, azon okból, mert az aug. 10-én a gyakorlaton meg nem jelent 
egyének fel nem jegyeztettek, meghataroztatik, hogy az aug. 6-án meg nem jelentek zálogai most 
az egyszer adassanak vissza. Annyival inkább, mert a századok még illetőleg rendezve nincsenek. 

Déva 1848. augusztus 24-án. 

40. Olvastatik a 34-ik szám alatt kirendelt bizottság munkálata, s meghataroztatik, hogy a főpa
rancsnok ideiglenesen nevezzen altiszteket - mához egy hét állandó választás tartatik. Az első szá
zad lso osztályába Másvilág (sic!) Izsák, a 2ik szakaszba Hosszú Farkas,32 3ikban Mezei Pál, 
4ikben Treitner Ferencz, 5-ikben Váradi Albert, 6-ikban Pauli József, 7ikben Gyula Bálint, 8ikban 
Pópa Péter Zsombori János, 9ikben Vinere Mózes, lOikben Gálfí István Ferencz Antal. Ilik szá
zad. lso szakaszban Balog János, 2ikban Kaskantin György, 3ikban Váradi Sámuel, 4ikben 
Strezsen Sándor, 5ikben Bodola János,33 óikban Griszhaber Ferencz, 9ikben Klipanoczki Zsidó 
Imre, lOikben Kemény Ignácz. Az őrmesterek az első században: Májhofer Márton Csiki Zakariás, 
Köpe Sándor Tehfel János, a második században: Köpe Sándor34 és Mártonfi Márton. 

41. Mához egy hét azaz augusztus 31-én nagygyűlés tartatik állandó rendezés végett. 

Déva 1848. augusztus 31-én. 

42. Főparancsnok úr az engedelmességet ajánlja, minélkül a katonaság célra nem vezet. - He
lyeseltetik, s az engedelmesség meghataroztatik. 

43. Kérdésbe hozatik, hogy a gyűlés van-e annyi számmal, hogy a választást megtehetni lehessen amidőn 
44. Kérdésbe hozatik, hogy minden tisztek választassanak-é vagy nem, mi két felé állás által 

határoztatik el, hogy választassék minden tiszti állás újból. 

1848. május 7-én kezdőleg az eddigi intézkedésekről vezetett jegyzőkönyvet akkori ev. ref. pap, 
ritka képzettségű s rendkívül jeles szónok Sükösd Sámuel vezette - saját kezűleg írta - ki 1849-ben 
mint uzoni s egyszersmind tábori pap az ojtozi szoroson betörő muszka táborral a Bökösi hídnál 
történt ütközetben esett e/.(Beke Dániel jegyzetté) 

Popeszku János: román származású nemzetőr közvitéz, akit 1848. július 28-án tiszti rangra javasoltak -
Pálfi Domokossal együtt -, különösen mivel segített lecsillapítani a románokat. MOL H 92. ONőHT 2370. 

31 20 krajcár. 
Hosszú Farkas: ügyvéd, 1848-ban Déva város főjegyzője. Issekutz Antal följegyzései...i. m. 83. o. 
Bodola János, zágoni: 1847-ben Hunyad megyei ügyvéd. 1849. május 17-től Hunyad megye alügyésze. 

Naptár 57. o.; Hunyad, 1898. március 12. 
Köpe Sándor, új falusi: mérnök. Naptár 57. o. 
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Déva 1848. szeptember 17-én. Dévai Nemzet Örsergi gyűlés a Fiscalis Uradalom teremében. -
Őrségi tiszteknek a Rendszabályok értelme szerénti megválasztása arránt amikor is 

1-ször. Mindhogy az ezen megyebeli nemzeti őrseregnek mindez ideig a Minisztérium által ki
nevezett törvényes főparancsnoka nincs, hogy ezen hiány a tisztek választásába jelenbe 
kipótóltassék az Elnöklet a Mlgs35 Főispány úrra bizatik, és az eddigi két század egy századdá 
változtatik a rendszabályok értelme szerint. 

2-szor. Közelebbről közakaratból kapitánynak megválasztott polgártársunk Kakutsi Elek36 úr, 
hivatalávali elfoglaltatása miatt ezen tiszti hivataláról lemond, mely is méltányoltatván elfogadtatik. 

3-szór. Elnök Főispány úr az Örsergi Rendszabályok rendelete nyomán szavazott előbiztosokat kíván 
kinevezni. Kineveztetnek a Főispány úr elnöklete mellett Borcsai László, Keserű Ferencz és Kakutsi Elek. 

4-szer. Az örsergi jelenlévő tagok száma keveseltetvén a tisztek választására nézve, minél fog
va a gyűlés délutáni 3 órára határoztasson, mely is minden örsergi taggal tudassék. 

5-ször. Ugyan az elöli írt nap délután nagy számmal összve gyűlvén az örsergi tagok az örsergi 
tisztek választása a Rendszabályok értelmébe elsőben is a kapitányságra megkezdetett - amikor is 
a rendszabályok szerént elsőbbi választással szó többséget nyert három egyének közül, másodszori 
szavazás útján általános szótöbbséggel kapitánynak elválasztatott Bodola János. 

6-szor. Főhadnagyságra elsőbbszeri választással szótöbbséget nyert három egyének közül má
sodszori szavazás útján általános szótöbbséggel főhadnagynak megválasztatott: Tóth László. 

7-szer. A két alhadnagyság kerülvén választás alá, amikor is az elsőbbszori választással szó
többséget nyert hat egyének közül másodszori szavazás után alhadnagynak megválasztattak 
Krausz Henrik és Kaskantin György. 

8-szor. A két strása mesterségre elsőbbszori szavazással szótöbbséget nyert hat egyének közül, 
másodszori szavazás után strasa mesternek meg választattak Mártonfi Márton és Köpe Sándor. 

9-szer. Az örsergi Bíróság kinevezése a szavazatszedő biztosságra bízatván Bírósági tagoknak 
kineveztetnek ideiglenesen: Elnök a Százados és alelnök a főhadnagy mellé. Cseh Miklós, Nagy 
Sándor,37 Dosa József,38 Schusznel Ferdinánd, Balog János,39 Hosszú Farkas, Csonka Ferencz, 
Lugosi Ferencz,40 Benkő József, Muszta János, Griszfaber Ferencz, Iszai János, Másvilági Izsák, 
Duma László,41 Issekutz Nara, Cokikin Mihály, Pap Péter,42 Sombori János, Beké Dániel, tollvivő. 

Déva 1848. szeptember 21-én örsergi gyűlés a Nagyudvarban, amikor is 

10-szer. Elnök Főparancsnok kérdésül tűzi, hogy a jelenlegi gyűlés elégséges számúnak véli-e 
magát a tizedesek megválaszhatására. Mire nézve határozatul megállítatott, hogy minden tized 
maga válassza tizedesét annál fogva, a mostani igen kevés számú gyűlés ezen tárgyba nem eresz
kedik. Mindazonáltal a szolgálat meg nem akadása tekintetéből a közelebbi gyűlésig az újabbi ti
zedekre tett osztályzat szerint minden tizedbe tizedesek helyettesítnek. 

11-szer. Tudásul kívánja Főparancsnok, hogy a főparancsnoki körhöz tartozó tisztségeket is a 
Rendszabályok szerént kiegészíteni kívánván azokat e szerént ki is egészítette. Segédtisztek had-

Méltóságos. 
Kakucsi Elek: 1847-ben algondnok a vajdahunyadi református egyházvidéken valamint a szászvárosi is

kolában. Naptár 245. o., 1848. május 29-től július 18-ig tartó erdélyi országgyűlésen Hunyad megye követe 
Kun Gotthárddal együtt. 1849. május 17-től Hunyad megye másodalispánja. Documente... i. m. V. k. 127. o.; 
Hunyad, 1898. március 12. 

Nagy Sándor: aljegyző. 1849. május 17-től Hunyad megye főjegyzője. Documente... i. m. V. k. 438. o.; 
Hunyad, 1898. március 12. 

Dózsa József, makfalvi: 1847-ben Hunyad megyei ügyvéd. Naptár 57. o. 
Balogh János 1849. május 17-töl Hunyad megye élelmibiztosa. Hunyad, 1898. március 12. 
Lugosi Ferenc 1849. május 17-től a dévai járás esküdtje. Hunyad, 1898. március 12. 
Duma László, felsőszilvási: 1847-ben Hunyad megye porkolábja. 1849. május 17-től a dévai járásban al-

szolgabíró. Naptár 58. o.; Hunyad, 1898. március 12. 
4 Pap Péter 1847. május 17-től Hunyad megye börtönmestere. Hunyad, 1898. március 12. 
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nagyi ranggal Tajsch Károly, főorvossá Bruz Zsigmondot, fegyvergondnokká Dosa Józsefet, 
zászlóssá Beké Dániel, fődobossá Baló Mihály nevezvén ki, mely is tudomásul vétetett.43 

12-szer. Az őrtanya egészségtelensége iránt némi helyes észrevételek tétetnek. S ajánltatott az 
Bursziné vagy az Almási György háza őrtanyának leendő fordítása. 

13-szor. Tudásul kívánja a Főparancsnok, hogy miután a dévai őrségi eddigi két század egy 
századba olvasztatott, tehát ezutánra a századok száma megváltozván. - lső század a Dévai, 2ik az 
Ilyei,44 3ik a Harói,45 4ik a Gyógyi, 5ik a Losádi,46 6ik a V.Hunyadi,47 7ik a Hátszegi48 s mindezek 
az illető századoknak tudtukra adatni rendeltetik. 

Déva 1848. szeptember 24-én őrsergi gyűlés a Nagyudvarban, amikor is: 

14-szer. Az előbbi két gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván a 12-ik pont alatti őrtanya további 
tárgyalás alá vétetvén. Annak az Almási György házához leendő áttétele s annak kibérlése s 
kellőlegi elrendezése százados úrra bízatott. 

15-ször. Jelenti százados úr, hogy Csiki Zakariás őrsergi tag az őrtanyára való meneteltől s 
egyéb őrsregi szolgálatról leendő felmentése váltságába az őrtanyára minden nap két szál ges [?] 
gyertyát ad. 

16-szor. Kérdéssé tétetvén az őrtanyának fordítandó ház bére fizetése s egyéb szükséges 
kellékekkeli ellátása melyre határoztatott: szólítassék fel a Déva városi Tanács mint akinek külön
ben is kötelessége strása házakat tartani, hogy az ezt magában foglaló őrtanyának házbérét s annak 
melegítését és világítását vállalja el. 

17-szer. Indítványoztatik, hogy a század könnyebbi elrendezése végett segéd strása mesterek 
neveztessenek. - Mezei Pál és Griszhaber Ferencz kineveztetnek. 

Déva 1849. június 5. 

Isten engedelme által június 5-én az Dévai Nemzeti Őrsereg ismét összve szerkeztetvén az írt na
pon gyűlését tartá az Álladalmi palotába őrsergi százados Keserű Ferencz elnöklete alatt, mikor is: 

1-ször. Ezen ülési tollvivőnek megválasztattik Beké Dániel. 
2-szor. Kérdést teszen Százados úr, hogy elegendő számmal vagyon-é e gyűlés, hogy az őrség 

sürgető rendezhetésére egy őrmestert és nyolc tizedeseket válaszhasson. A kérdéseit altisztek vá
lasztására e gyűlés elegendő számúnak megállíttatik. 

3-szor. Az őrség altiszti és közvitézi kötelességekről szóló rendszabályok felolvastatván me
lyek nyomán az altisztek választására szavazatbeszedő biztosoknak kineveztetnek Százados úr el
nöklete alatt Váradi Elek, Macskási József és Beké Dani. 

4-szer. A szavazat beszedésére kinevezettek a szavazásról kelt jegyzéseket előadván 
altisztekkül megválasztatnak: lső őrmesternek Beké Dániel, tizedeseknek. Herszeg Károly, Kozo-
lay Lajos, Griszhaber Ferencz, Iszay János, Kokelin Mihály,49 Konsz Gábor, Kemény Ignátz, Ko
pasz Simon. 

5-ször. Indítványoztatik, hogy sok fegyvert viselhetők, kik megyei szolgálatba tétettek, az 
őrsergi szolgálatok viselésére az őrseregbe besoroztassanak. Ezen tárgynak a közelebbről tartandó 
bizottmányi gyűlésbe az őrsereg alakításáról 848-ban kelt rendszabályok szerénti szorgalmazására 
ki rendeltetnek Dosa József és Beké Dani. 

Az ugyanezen a napon egy Keserű által kiadott irat szerint Méra Antalt századorvossá nevezték ki. 
Hunyad, 1880. 27. sz. Méra Antal, hétbükki: 1847-ben sebész a marosi kerületben. Naptár 58. o. 

Marosillye, Hunyad vármegye, ma Romániában Dia. 
Hunyad vármegye, ma Romániában Häräu. 
Lozsád, Hunyad vármegye, ma Romániában Jeledinti. 
Vajdahunyad, Hunyad vármegye, ma Romániában Hunedoara. 

48 
Hunyad vármegye, ma Romániában Hafeg. 

49 
Fentebb Cokikin Mihályként szerepelt. 
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6-szor. Az alakult századnak négy osztályokra való felosztására meghagyatik: őrmester a tize
desekkel egyetértőleg ma délután célszerűen rendezzék el. 

7-szer. Az őrség dobjai visszaszerzésekre és a szükséges őrtanyának kieszközlésére. Szólítas-
sék fel Rendőrbiztos, hogy a dobokat visszaszerezni s az Almási György piacra nyíló házacskáját 
őrtanyának eszközölje ki. 

Déva 1849. június 6-án 

Június 6-án őrsergi gyűlés a rendes elnöklet alatt. 
8-szor. Az előbbi jegyzőkönyv felolvastatván megállíttatik. 
9-szer. Rendőrbiztos jelenti, hogy egy dobot előszerzett, azt Százados úrhoz beküldötte. A töb

beket is előszerzi. Úgyszintén az őrtanya dolgába is munkás volt, de a tulajdonos hon nem léte mi
att nem egyezkedhetett, egyébaránt megnyerése felül biztosítva van. Tudásul vetetik a további 
munkálkodás is ajánltatván. 

10-szer. Az őrség osztályokba lett rendezett, felolvastatván helyeseltetik s meghagyatik, hogy 
minden osztály maga kebeléből válasszon két őrvezetőt kik a tizedesek segítségekre tartoznak. 

11-szer. Százados úr előterjeszti, hogy a tizedesek közül minden napon egy naposnak rendel
tessék ki és avégre, hogy az előadandó rendelkezéseket a Századoshoz megtehesse napjában gya
korta nála megjelenjen. A napos tizedesek elrendezése őrmesterre bízatik, miről jegyzést vinni 
köteles. A tizedesek is kötelesek naposságokba pontosan s hiba nélkül eljárni. 

12-szer. Indítványoztatik, hogy az őrsereg öszve írásába és besorozásába a Városi Tanács, ki a 
városi egyéneket leginkább ösmeri, elmellőztetett, minél fogva némely jó polgárok ki maradtak, 
írassék által a Tanácsnak, hogy a ki maradottakat számba vegye s azokat is sorozza be. 

13-szór. Indítványoztatik, mely nagy terük50 légyen az őrségbe soroztatossákon az őrségi szol
gálatok folyvasti katonatartás és városi terhek viselése, mire nézve írassék által a Tanácsnak, hogy 
a katonatartási rendezésbe az őrségbe lévőkre nézve azon figyelemmel légyen, hogy midőn min
den őrségbe nem levőknél minden személy válogatás nélkül a városban lévő katonaság kettőjivel 
elszállásoltak, addig az őrség tagjait katonatartással ne terhelje s egyéb városi terhektől is mente
sítse, és midőn több katonaság hozatna a városba, akkor is az felyül járó mennyiség egyenlően 
osztassék el az őrség és nem őrség tagjai közt. 

14-szer. A századosi rendeleteket nem teljesítőkre megállíttatik, hogy elsőben 24 órai aristom 

[A jegyzőkönyv folytatása itt megszakad, s következik a jegyző Beké Dániel néhány vissza
emlékezése.] 

1849 augusztus 12-én voltam a Dévai Nemzeti Őrsereggel, mint hadnagy temetési kíséretbe ki
rendelve. 

Aug. 13-án vettetett fel a Dévai vár, s öszve omlásával sok magyar tüzéreket s a Hunyad me
gyei önkénytesekből alakult zászlóalj 1-ső századából51 sok, öszvesen 120-ra menő lelkes fiakat, 
kik a vár őrzésére valának ki válogatva, légbe repíté vagy temeté el. Temérdek élelem, puskapor és 
gránátok s bombák valának benne lerakva. 

Aug. 14-én raboltak a muszka katonák, s ugyanazon éjszaka a piskii hídig vonultak vissza. Ezt 
követte a 18-in aug.i gyászos nap, mikor is Bím [sic!] Tábornok vezérlete alatt Bánátból feljövő 10 
ezer főnyi magyar sereg 65 ágyúival Dobráról a Branyicskai szorosig elterjedve öt napi éhséggeli 
nyomorgás után Dévára benyomulva s egymás közt öszve zavarodva szétmállott s fegyvereiket el
hányva a Görgei Arthur feladási pontok szerént magát megadni kénytelenült s az egész magyar tá
bor innét Szeben felé kísértetett. 

19-én jöttek a Bánát felől a császári katonák. 

Helyesen: terhük. 
50. (tartalékos) honvédzászlóalj. 
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Adalék afenírtakhoz 

1849. aug. 12-én. Mint a fenírt temetés vezénylő du. 4 óra körül a pápista temető előtti térről 
láttam a szászsebesi vesztett csatából52 menekültekből, némelyiket egy hámos lován után húzó ist
rángokkal, mást az ágyú két első kerekivei két ló után ágyú nélkül, az országúton Dévára szállin
gózni, miből azonnal lehete a csata vesztét következtetni. 

Következő nap aug. 13-a a vár felvettetése után déltájba húzódott Déván keresztül lefelé Beké 
ezredes és Stein53 veretesek alatt az a tegnapi csatából megmenekült kevés számú honvédség. 

14-én csendesen voltunk.54 15-én Gola Mózes akkori városi főbíró reggeli 8 óra tájba a városi 
tanácsot összehivatta értekezni az ezerfelé jövő muszka tábor mikénti fogadása felől, melybe én is 
mint egyik tanácsos meg levén híva jelen voltam. 

Gola főbíró valószínűleg a muszkáktól való féltibe betegen jelent meg s afeletti vitatkozással, 
hogy a város a megyével együttesen vagy külön deputatioba55 menjen az érkező muszkák elibe? 
Elhatározódott, hogy a tanács in corpore fogadja az érkezőket. Délután tehát összegyűltek: Bán 
Mihály ügyvéd mint rendőrkapitány, Nagy Ignátz57 mint városi ügyvéd és városi orator s több ta
nácsosok, és az úgynevezett Fodorfalváig kimentek az érkező muszka csapat fogadására. Én mint 
jó keresztény, házamnál itthon maradtam, Gola főbíró pedig ágyba fekvő beteg lett. 

Csakhamar megérkezett Engelhart58 muszka generális kevés csapat élén a még vele lévő több 
tisztekkel s öt lovas kozákot a városba benyargaltatva, megtudandó, ha nincsenek-e honvédek el
rejtőzve, kik kezekben felvont töltött karabélyokkal a városba benyargaltak, kérdezve ha vannak e 
honvédek a városba, s természetesen nem lévén, visszanyargaltak. 

Ezalatt az érkezők elibe kiment bizottsághoz Engelhart muszka generális rendelkezett, hogy a 
holnap érkező tábor számára kenyér és hús legyen, s amire előáll Nagy Ignátz mint város orátora, s 
mint aki csakis egyedül tudott németül, mentegetőzni, hogy a város szegény, tehetetlen, s.a.t. 
Miközbe Engelhart meglátja fején a sárga fekete sinoros sapkát azt kéri tőle, hogy kicsoda. Mire 
Nagy Ignátz - valószínűleg az előtti való állására némi tekintélyt képzelve azt feleli, hogy ő: 
Kaiserlicher Königlicher grénz advocát.59 Ekkor Engelhart: hát te spitzbub60 mit keresel itt vor
wärts,61 s hat kozák, három egyfelől, három másfelől úgy meg kancsukázták lóhátról, hogy alig tu
dott haza vánszorogni, s tovább két hétnél ágyba fekvő beteg lett. Látva a muszka generális, hogy 
vele nem lehet tovább semmire menni, elővette Bán Mihályt. Lóra ültette, pedig tán soha nem ült 
azelőtt lovon, hogy menjen fel vélek a már akkor kialudt várba. Fel is mentek egy darabig, de az 
feljáróba lévő összeomlásoktól tovább nem mehetvén, le kelle szállni a lovakról. A generális és 
több tisztjei könnyű emberek levén könnyen haladtak, Bán pedig mint elhízott, idősebb is, alig má
szott utánok, miközbe illetlenül is érdekelték. Elég az, hogy leérkezve Engelhart azon meghagyás
sal vált el tőle, hogyha holnap reggelre amennyi fegyver, ágyú s.a.t. maradt a Várban, le nem szál
lítja, azonnal felakasztatja. Bán Mihály ki is rendelte az egész várost a leszállításra. Tőlem is egy 
akkori zsellérem egész éjjel ott volt. Bán Mihály ő maga is egész éjjel fenn volt a várban , de hiába 
a szállításra fel ment emberek a várba mászva borpálinkától megrészegedtek, legkisebb leszállítás 

Lüders csapatai augusztus 12-én verték meg a Stein ezredes által vezetett dél-erdélyi csapatokat. 
Beké József (1812-1896) honvéd ezredes. 1849. augusztus 12-től a nyugat-erdélyi csapatok főparancs

noka. Augusztus 18-án Déván kapitulált a cári csapatok előtt. Bona G.: i. m. 103. o. 
Valójában az oroszok ezen a napon szállták meg a várost. Nyepokojcsickij, Artúr Adamovics: Az erdélyi 

hadjárat orosz szemmel. 1849. (Ford., s. a. r. és a bev. tanulmányt írta Rosonczy Ildikó.) Budapest, 1999. 143. o. 
55 Küldöttségbe. 

Testületileg. 
57 

Nagy Ignác, branyicskai: 1847-ben Hunyad megye katonai ügyvédje. Naptár 57. o. 
Engelhardt, Nikolai von (1799-1856): orosz vezérőrnagy, a 15. gyalogos hadosztály 2. dandárának pa

rancsnoka. 
59 

Cs. kir. határügyvéd (?). 
Gazember. 

61 Előre. 
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sem volt. Bán Mihály az egész éjszakai nem alvástól, de az Engelhart ígérettől is csaknem meg
zavarodva, reggel jókor kiment a piacra, s a patika előtt le s fel járva semmit se mondhatott egye
bet, minthogy: Uraim, jöjjenek temetésemre, mert egy óra múlva fel leszek akasztva. 

Én házamnál meghúzódva félre kívántam magam tartani minden körülményektől. Elég az, 
hogy reggeli 6 óra előtt egy városi hajdú (Csicsuj) jön, hogy menjek fel a piacra mert többen ott 
vágynak összegyűlve s rám várakoznak, nem volt mit tennem, felmenyek: ott volt László Péter, 
Turka János, Pap Péter, Csáki, Váradi Samu s.a.t., s felérkezésemmel azonnal Bánra mutatnak, ki 
nem tudott egyebet mondani: Uraim, csináljanak amit tudnak, mert engem egy óra múlva fel
akasztanak, elöl a hasára, hátul a derekára egy-egy párna kötve sebesen járkált le és fel a patika 
előtt: s kérnek, hogy miután Gola ágyban fekvő beteg, Nagy Ignátz is fekszik Bán meg van zava
rodva, vállaljam el a városiak feletti rendelkezést, vagyis bíróságot. Én kérésükre hátat fordítva 
leghatározottabb ellenmondással hazajöttem. 

Alig érkeztem haza, hát a kapumba látom, lovas kozák kiáltja: a case birou63 - eleget 
fogatkoztam, hogy én nem vagyok, más a bíró, mire a kozákok: minsz asa szpusz ke tujészté birou 
paruszke de la generál se vinijutye64 - , elég az, hogy a piacon kérdezősködőket hozzám utasítot
ták, hogy én vagyok a bíró: - mit tudtam okosabban tenni, hogy a Nagy Ignátz sorsát kikerüljem, 
lovak közé fogtak ketten kétfelől, egy hátul, s hajtottak a Generálishoz, ki több tiszt kíséretével a 
város felső végén a Miszke házába volt. Nemzetőri kitlinbe és sapkával léptem be, legelőbb is 
Engelhart az kérdi az ott benn volt Miszkétől: er iszt militaner,65 mire Miszke azt felelte: Nein. Ha 
csak egy pár betűni szót, t.i.y'aa mondott volna, hiszem, hogy Nagy Ignátz táncát eljáratta volna velem 
is, de azonnal csak annyit rendelkezett németül: itt van ötven ember (azaz muszka katona), rendeljen 
melléjük a városból is elegendő embereket, hogy a várból a megmaradt ágyúkat s fegyvereket tüstént 
szállíttassa le. Önként következett, hogy ezen a napon, mint városi diktátor rendelkeztem. 

A pej lovas tábor már ekkor a Miszke ház előtti téren volt letelepedve, valami két óra múlva 
érkezett a gyalogság muzsikaszóval, s benn a városban a piacon telepedett le, s szénát szalmát 
requiráltak magoknak a közelebb levő házaktól. 

Ez napon Engelhart generális amint a patika felső részébe beszállott és egy kicsit megnyugo
dott, a honvédkórházat kérdezte Keserű Ferencz úrtól, kinek kíséretébe rögtön meglátogatta, s lát
va, hogy a sebesültek a legkisebb ellátás nélkül ott a földön hevernek, Keserű úrhoz így szólott: 
hát akik önökért harcoltak s vérüket ontják, így becsülik meg. Na, mondja meg a bírónak, hogy ha 
holnap reggel, mikor is ismét meglátogatom a betegeket, nem lesz elegendő szalmájok amin fe
küdjenek, azonnal felakasztatom: s Keserű úr ezen személyemet illető megtiszteltetést nekem 
azonnal szóról szóra elmondotta. De másfelől a generális egy muszka tisztnek rendelkezett, hogy 
velem találkozván, ki igen becsületes embernek látszott, minthogy oláhul azt mondotta: Uram, te
gyen bármily keveset tehet, csakhogy lássa generális, hogy tenni akart. A muszkák bár rosszul, de 
mind tudtak keveset oláhul. 

16-án tehát egész nap a muszka lovasság a város felső végén a gyalogság benn a piacon volt 
letelepedve két igen szép olyan 18 fontos sárga rézágyú a piaci kápolna előtt, a Nagyudvar felé 
volt felállítva, mindenik mellett egy égő kanócos kozák állott, kiknek 17én hajnalban csak hűlt 
helyük maradt hátra.66 De képzelhető az én bámulatom is, midőn öste a győzelmes muszka tábor
ral feküve le s reggel virradt előtt az udvaron három lovas honvéd magyarul elkiáltja: Bíró úr, meg 
ne ijedjen, mi vagyunk, a magyar tábor, jöjjön rögtön az Ezredes úrhoz. Hirtelen felöltözve elin
dultam s mikor a piaci hídhoz érek, akkor jött felülről Bem tábornok segédjeivel lóháton, fehér 
tollas kalappal. Az Ezredes Katona Miklós67 parancsa volt tizenötezer részlet kenyér és hús a beér-

Nyepokojcsickij szerint a 3. középüteg parancsnokát, Osztrograd ezredest küldték ki a vár szemléjére, 
ahol is tekintélyes mennyiségű ágyúgolyót, gránátot, lándzsát, pálinkát és bort találtak. Nyepokojcsickij 143. o. 

' 'A bíró háza' - román. A román fordítások Miskolczy Ambrus szíves közlései. 
'Hazudsz, azt mondva, te vagy bíró, parancs a generálistól, gyere gyorsan!' - román (szó szerinti fordítás). 

65 Katona? 
A magyarok augusztus 8-án tértek vissza Dévára. 
Katona Miklós (1813-1886) honvéd alezredes. 1849. április 19-től a Felső-magyarországi hadsereg kar

segédje. Augusztus 9-én Dembinski alezredessé léptette elő. Bona G.: i. m. 190. o. 
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kezett honvédségnek, mit a muszka táborral hátramaradt kenyérből adtunk. Ekkor következett be a 
fegyverletétel.68 Jelen voltam s láttam szememmel, mikor Bem tábornok a postaháztól szekérbe ült 
s Lesnyek felé elindult, utána egy szakasz ulánus lóháton. 

Megjegyezni kívánom, miként azon írásom, hogy 17-én a muszkák raboltak, abból eredt, hogy 
beérkezésekor két kalangya szénát és száztíz véka törökbúzát egy óra alatt elrequiráltak. Azon 
órában nem tudván, hogy nyugtatványozni s kifizetni fogják, de azután csakhamar nyugtatványoz-
va s az utolsóig kifizetve lett. De különben is a muszkák egy napi és éji ittlétek alatt igen csende
sen viselték magukat. Az oláhokkal legkevésbé sem fraternizáltak. Egy tribun akart vélek fraterni-
zálnia piacon. Szememmel láttam és fülemmel halottam, hogy ahelyett, hogy vele kezet adott 
volna, előbb a szíjához dugott két pisztolyát elvette, arcon ütötte, ezt mondván: fratye du te le 
drakutu eszte hotz dela padiere.69 Ezerszer rosszabbul viselték magukat a császári katonák. 

Pro notitie70 jegyzetté 
Beké Dániel 
1849. augusztus 24-én. 

György Csorba 

THE OFFICIAL REPORT OF THE NATIONAL GUARD IN DÉVA 

Summary 

The source published above was found in the estate of historian Endre Veress, who, at the end 
of the 19th century, made a collection of the memories relating to the 1848-1849 war of 
independence, with special regard to Transylvania. He had published the most part in the papers 
titled Hunyad and 1848-49-es Történelmi Lapok (1848-1849 Historical Journal), the present report, 
however, was not included. 

The first part of the text, which has survived as a copy, contains the official report of the 
National Guard in Déva. This obtains an insight into the difficulties of organising the National 
Guard. The text is broken off at the Austrian occupation of Castle Déva in the autumn of 1848, and 
then continues only after the recapture (27 May 1849). In addition to this, Dániel Beke, the notary 
of the National Guard provides interesting data on the last days of the war of independence in Dé
va: the devastation of the castle, Hungarian and Russian troop movements and a few acts of 
kindness on behalf of the latter. The significance of the source, fragmentary as it is, lies in its 
rareness; a similar publication has only been issued on the Sub-Carpathian region so far. 

György Csorba 

CONSTAT SUR LA GARDE NATIONALE DE DÉVA 

Résumé 

La source publiée provient du legs de l'historien Endre Veress qui, à la fin du I9ème siècle, 
collectionnait systématiquement les mémoires, surtout les originaires de Transylvanie, sur la 
guerre d'indépendance de 1848-49. Pour la plupart, il les a publiés dans les revues Hunyad et 
Történelmi Lapok (Journaux historiques), cependant le document ici publié est inédit. 

Dévánál a fegyvert augusztus 18-án tették le a magyar csapatok. 
'Testvér, menj az ördögbe, te erdei tolvaj.' - román. 
Feljegyzés gyanánt. 
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Dans la première partie du texte conservé sous forme de copie, nous pouvons lire le constat sur 
la garde nationale de Déva qui nous permet de connaître les difficultés et les problèmes survenus 
lors de l'organisation de la garde nationale. A l'issue de l'occupation du fort de Déva par les 
Autrichiens en automne 1848, le texte est interrompu et il le reste jusqu'à la reprise du fort le 27 
mai 1849. Dániel Beke, notaire de la garde nationale, fournit des informations intéressantes aussi 
sur les derniers jours de la guerre d'indépendance à Déva: la destruction du fort, les mouvements 
des troupes hongroises et russes et quelques actes sympathiques de ces dernières. Malgré son 
caractère fragmenté, l'importance de la source réside dans sa rareté, des sources semblables 
publiées jusqu'à présent concernaient seulement la Subcarpathie. 

György Csorba 

DAS PROTOKOLL DER NATIONALGARDE VON DÉVA (DIEMRICH) 

Resümee 

Die mitgeteilte Quelle stammt aus dem Nachlass des Historikers Endre Veress, der Ende des 
19. Jahrhunderts die Rückerinnerungen bezüglich des Freiheitskampfes von 1848-49, besonders 
die aus dem Siebenbürgischen Gebiet, bewusst gesammelt hatte. Den Großteil dieser hatte er auch 
in den Zeitschriften Hunyad, sowie 1848-49-es Történelmi Lapok (Geschichtsblätter aus 1848-49) 
veröffentlicht; die jetzt publizierte Schrift wurde von ihm jedoch nicht veröffentlicht. 

Im ersten Teil des Textes, der in einer Kopie erhalten geblieben ist, können wir das Protokoll 
der Nationalgarde von Déva (Diemrich) lesen, das uns Einblick in die Schwierigkeiten, Probleme 
der Nationalgarde gewährt. Der Text endet mit der österreichischen Besetzung der Burg von Déva 
(Schlossberg) im Herbst 1848, und setzt erst wieder mit der Rückeroberung (27. Mai 1849) ein. 
Darüber hinaus liefert uns der Nationalgarde-Notar Dániel Beke auch interessante Zusätze über die 
letzten Tage des Freiheitskampfes in Déva: über den Niedergang der Burg, den Marsch der 
ungarischen und russischen Truppen, und einige sympathische Taten der letzteren. Die Bedeutung 
der Quelle ergibt sich - trotz der Fragmenthaftigkeit - aus ihrer Seltenheit; ähnliches wurde bisher 
nur aus dem Gebiet des Karpaten Vorlandes veröffentlicht. 

Дьедъ Чорба 

ПРОТОКОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ГОРОДА ДЕВА 

Резюме 

Публикуемый источник был обнаружен в материалах историка Эндрэ Верешша, 
который в конце 19-го столетия сознательно собирал мемуары, касавшиеся освободитель
ной борьбы 1848-1849 годов, особенно на территории Трансильвании. Большую часть соб
ранных им документов историк опубликовал в газетах «Хуньад» и в «Исторических Листах 
1848-1849 годов,» однако публикуемый здесь документ напечатан не был. 

В первой части текста, сохранившегося в копии, мы можем прочитать протокол нацио
нальной гвардии Девы, благодаря чему мы сможем познакомиться с трудностями и пробле
мами организации национальной гвардии. Текст обрывается на оккупации крепости Дева 
осенью 1848 года, затем продолжается лишь после обратного занятия крепости Дева (27 мая 
1849 года). Помимо этого нотариус национальной гвардии Даниэль Беке описывает инте
ресные факты из последних дней освободительной борьбы крепости Дева, о разгроме 
крепости, о движении венгерских и российских войск, о нескольких положительных дейст
виях последних. Значение данного источника - вопреки его неполного (в отрывках сохра
нившегося) объема - обуславливается его редкостностью, подобные аналоги до сего време
ни были опубликованы лишь с территории Закарпатья. 

— 901 — 



MOLNÁR ANDRÁS 

„AKI NEM MENT HONVÉDNEK, GYÁVA VOLT A NEVE" 
Ráth János honvéd százados verses visszaemlékezése 

az 1848-1849-es szabadságharcra 

A lendvai Szentháromsági temetőben, a Pöszér család sírkertjében nyugvó Ráth N. 
János „1848-49-es honvédszázados"1 1827. május 7-én, Pécsett született. A pécsi belvá
rosi római katolikus plébánia keresztelési anyakönyvébe Joannes Nep[omuk] Stanislaus 
Rath néven jegyezték be. Apját Ráth Andrásnak, anyját pedig Krautszak Magdolnának 
hívták.2 A Ráth família egyike volt a város neves kereskedő polgárainak, és a tímárok 
utcájában lakott. János keresztszülei tekintélyes bőrfeldolgozó manufaktúrák tulajdono
sai voltak: Ereth Mátyás, valamint Höfler Anna, a későbbi pécsi bőrgyárat alapító Höfler 
család tagja. Ráth András a deszkakereskedés mellett vendéglátással is próbálkozott. Fia, 
János születése idején, 1825 és 1828 között az övé volt a mai Felsőmalom utca 22-24. 
szám alatt álló, Vörös Ökörhöz címzett vendéglő.3 

Ráth János, folytatva édesanyja családjának kézműves hagyományait, tímármestersé
get tanult. 1848 tavaszán, 21 éves korában vándorló mesterlegényként járta az országot. 
Visszaemlékezése szerint 1848. március 15-én éppen Pesten tartózkodott, és szemtanúja 
volt a forradalomnak, a Nemzeti Múzeumnál tartott népgyűlésnek és a politikai fogoly, 
Táncsics Mihály kiszabadításának.4 

Vándorútja néhány hónappal később, június első napjaiban Zala megye székhelyére, 
Zalaegerszegre vezetett. Ekkor vette kezdetét a honvéd önkéntesek toborzása, miután a 
Batthyány Lajos miniszterelnök május 16-i rendelete alapján szervezett első tíz honvéd
zászlóalj egyikének, a 7. zászlóaljnak a toborzóhelye - Szombathely mellett - Zalaeger
szeg lett. A zászlóalj újoncainak zalaegerszegi avatójegyzéke szerint 1848. június 10-én 
állt be önkéntesnek Ráth János, az 1828 körül Pécsett született és Zalaegerszegen „mint 
vándor" tartózkodó tímárlegény.5 Ráth ettől kezdve közel három és fél hónapig a 7. hon
védzászlóalj katonája volt. 

A zalai önkéntesek június 24-én érkeztek Szombathelyre, a 7. zászlóalj alakulási he
lyére. Itt megkezdődött az újoncok kiképzése, ám a felszerelés vontatottan haladt, és 

1 Ráth adatai a Pöszér család lendvai síremlékén olvashatók. Vö. Varga Sándor: Vidékünk szabadsághar
cosai az 1848/49-es forradalomban. In: Naptár 1995. A szlovéniai magyarok évkönyve. Lendva, 1994. 64-65. o. 
Köszönettel tartozom Varga Sándornak, amiért számos, a szlovéniai Lendván őrzött dokumentum fénymáso
latát rendelkezésemre bocsátotta. 

2 Baranya Megyei Levéltár (a továbbiakban: BaML) Pécs belváros római katolikus plébániájának keresz
telési anyakönyve, 1828. A baranyai adatokat Nagy Imre Gábor, a BaML munkatársa kutatta fel. Szívességét 
ezúton is köszönöm! 

3 BaML Pécs város háziadó összeírásai 1825-1828.; Madas József: A pécsi Budai Külváros telkei, házai és 
utcái. Pécs, 1985.1. k. 456. o. 

4 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) R 129. Levelek a Budavár bevételének ötvenéves év
fordulóján ünnepet rendező bizottsághoz. Ráth János verses visszaemlékezésének s. k. eredeti kézirata. 

5 Zala Megyei Levéltár (a továbbiakban: ZML) Zala megye újoncozási iratai, 1848. A 7. honvédzászlóalj 
avatójegyzéke. Vö. Bona Gábor: kz 1848-as honvédsereg Baranya megyei származású tisztjei. In: Baranya. 
Emlékszám az 1848^19-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. 1998-1999. Pécs, 1999. 149. o. 
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gondok voltak az elhelyezéssel is, ezért a zászlóaljat augusztus elején átvezényelték Pá
pára. Miután létszámukat itt is kiegészítették, és ellátták őket fegyverrel, valamint mini
mális ruházattal és felszereléssel, szeptember elején Nagykanizsára indították a zászló
aljat. A horvát határszélen szervezett Dráva menti védővonalba már nem tagolódhattak 
be, mert alig két nappal azután, hogy Kanizsára értek, Jellačič horvát bán seregével be
tört az országba, a magyar csapatokat pedig visszavonták a túlerő elől. 

A 7. honvédzászlóalj a magyar főerőkkel együtt hátrált, egészen szeptember 29-ig, a 
Jellačičot megállító pákozdi csatáig. A pákozdi összecsapás alkalmával a 7. zászlóalj a 
magyar sereg balszárnyának tartalékában foglalt helyet, így Ráth, valamint a zászlóalj 
többi katonája csak távolról nézhette bajtársaik győzelmét.6 

A csatát követő fegyverszünet idején, szeptember utolsó napjaiban érkezett meg a 
zászlóaljhoz a tiszti kinevezéseket is tartalmazó hivatalos kormánylap, a Közlöny szep
tember 27-i száma, melyben örömmel olvashatta az ekkor már tizedesi rangot viselő 
Ráth János, hogy parancsnokának előterjesztésére szeptember 24-én kinevezték az Eger
ben alakuló 26. honvédzászlóalj alhadnagyának.7 

Ráth útja október elején Egerbe vezetett, hogy közreműködjön az új zászlóalj szerve
zésében. (1848 őszén a 7. zászlóalj számos tisztesét és tiszthelyettesét léptették elő tiszt
té, mert az újonnan alakított honvédzászlóaljaknál nagy szükség volt a már többé-
kevésbé kiképzett, illetve gyakorlott elöljárókra.) 

A Heves és Bihar vármegye újoncaiból szervezett és október-november folyamán 
felruházott, felfegyverzett és kiképzett 26. honvédzászlóaljat 1848 decemberének köze
pén a Felső-Tisza vidékére vezényelték. Ráth János ettől kezdve az Északi mozgó hadse
reg, majd a Felső-tiszai hadtest, azután pedig az I. hadtest kötelékébe tartozó 26. hon
védzászlóalj tisztjeként küzdötte végig a szabadságharcot, egészen a világosi fegyver
letételig.8 

A császáriak által megszállt Kassa felszabadítására induló, Mészáros Lázár vezérőr
nagy által vezetett Északi mozgó hadsereg 1848. december 28-án Szikszónál ütközött 
meg Schlik altábornagy csapataival. A 26. zászlóalj katonái itt még nem kerültek harcba, 
mivel csak tüzérségi tűzpárbaj zajlott le a szemben álló felek között. 

Ráth zászlóalja 1849. január 4-én a Kassa visszafoglalásáért vívott ütközetben esett át a 
tűzkeresztségen. Az ütközet ugyan elveszett, a 26. honvédzászlóalj azonban derekasan helyt
állt. Nem kis részben tisztjeik határozott fellépésének volt köszönhető, hogy fegyelmezetten, 
négyszöget formáló zárt katonai alakzatban vonultak vissza, miközben többször is elhárítot
ták a császári lovasság rohamát, és fedezték a többi magyar alakulat visszavonulását. 

A Kassánál kudarcot vallott Mészárostól Klapka György ezredes vette át 1849. január 
13-án a Felső-tiszai hadtest parancsnokságát. Az immár Klapka vezette hadtest - sorai-

6 Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalaegerszeg, 
1992. (Zalai Gyűjtemény 33.) 53-78. o. Ráth verses visszaemlékezésének a pákozdi csatára vonatkozó részletét kiadta 
Uő.: Honvédeink Pákozd alatt. Részlet Ráth János visszaemlékezéséből. Zala Hírlap, 1989. szeptember 30.7. o. 

7 Közlöny, 1848. szeptember 27. (109. szám) 560. o., vö. Molnár A.: A 7. honvédzászlóalj története, i. m. 
75. o.; Bona G.: i. m. 149. o. 

8 Hajagos József: A Heves vármegyei 26. honvédzászlóalj története 1848-1849-ben. In: A tavaszi hadjárat. 
Hatvan, 1996. (Hatvány Lajos Múzeum Füzetek 13.) 103-137. o. A zászlóalj tisztikarának névsorát - Ráth Já
nost is említve - a 129-130. oldalon közli. 
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ban a 26. zászlóalj katonáival -január 22-én Tárcáinál, 31-én pedig Tokajnál vívott sike
res védelmi harcot a császáriakkal, és megállította Schlik előrenyomulását. 

Február közepén a császári főerők elleni ellentámadásra vonták össze a magyar had
testeket. A fősereghez csatlakozó 26. honvédzászlóalj is részese lett a február 26-27-i 
kápolnai csatavesztésnek,9 Ráth Jánost azonban - helytállása elismeréseként - 1849. 
március 12-én főhadnaggyá léptették elő.10 

Zászlóalja a későbbiekben az I. hadtest kötelékébe tartozott, és részt vett az április el
sején indított, fényes magyar győzelmeket hozó tavaszi hadjáratban. 1849. április 4-én a 
tápióbicskei, 6-án az isaszegi, 10-én a váci, 19-én a nagysallói, 26-án pedig a komáromi 
ütközetben vitézkedett Ráth János is.11 

A 26. honvédzászlóalj különösen az április 26-i komáromi csatában tüntette ki magát. 
A zászlóaljat ekkor a komáromi erődrendszerhez tartozó Ószőny és Nagyigmánd térsé
gében, a magyar sereg balszárnyán vetették harcba. Amikor a már több órája tomboló 
harc során a balszárnyon előrenyomuló magyar huszárságot oldalba kapta egy váratlanul 
felbukkanó - Buda alól visszavonult - ellenséges lovasdandár, a huszárok megfutamod
tak, és felbontották a mögöttük álló 47. honvédzászlóalj sorait is. A császári lovasság 
ekkor a fedezet nélkül maradt honvéd gyalogosokra rontott. Az Inkey Kázmér vezette 
zalai 47. honvédzászlóalj ugyan kétszer visszaverte a túlerőben lévő vértesek támadását, 
harmadszorra azonban már ők is futásnak eredtek.12 

Az esetnek szemtanúja volt Klapka György, a magyar balszárny parancsnoka. Em
lékiratában így idézi fel a további eseményeket: a 47. zászlóaljat a teljes megsemmisü
léstől „csak a Beöthy őrnagy alatt előnyomult 26. zászlóalj vitézsége menti meg. Ez 
ugyanis, mely az előnyomult lovassághoz legközelebb állott, mihelyest észrevette a ve
szélyt, melyben a magára maradt 47. zászlóalj forgott, azonnal, parancsolatra sem várva, 
segítségére siet annak, az előrohanó lovascsapatokat elszánt föllépésével és néhány jól al
kalmazott sortűzzel visszariasztja, és így a már-már legyőzött zászlóaljat megszabadítja."13 

A császári vértesekkel bátran szembeszálló, az ellenséges lovasság támadását több
ször sortűzzel visszaverő, sőt ellenük még szuronyrohamot is intéző 26. honvédzászlóalj 
hősies helytállását Than Mór festő örökítette meg komáromi csataképén, a zászlóalj pa
rancsnokát pedig a katonai érdemrend III. fokozatával tüntették ki.14 

Néhány hét múlva ismét vitézségükről tettek tanúbizonyságot a 26. zászlóalj katonái, 
amikor 1849. május 21-én ők is részesei voltak Budavár bevételének.15 Ráth zászlóalja 

9 Hajagos J.: i. m. 137-138. o. A 26. honvédzászlóalj történetének felvázolásához felhasználtuk Ráth János 
visszaemlékezését is, amelynek adatait az alábbi mü alapján pontosítottuk: 1848-1849. A szabadságharc és 
forradalom története. (Szerk. Hermann Róbert.) Budapest, 1996. 

10 Közlöny, 1849. március 13. (51. szám) 178. o., vö. Bona C: i. m. 149. o. 
11 Hajagos J.: i. m. 139-140. o. és Ráth János visszaemlékezése. 
12 Hajagos J.: i. m. 140-141. o.; A szabadságharc kilenc nagy csatája. Than Mór csataképei. (Válogatta Kato

na Tamás.) Budapest, 1978. (a továbbiakban: Than Mór csataképei) 59-65. o.; Hermann Róbert: A 47. honvéd
zászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi. Zalaegerszeg, 1992. (Zalai Gyűjtemény 33.) 157-159. o. 

13 Klapka György: Emlékeimből. (A szöveget gondozta Katona Tamás.) Budapest, 1986. 228. o., vö. Than 
Mór csataképei 64. o., Hajagos J.: i. m. 141. o. 

14 Than Mór csataképei a 60-61. o. közötti színes reprodukció; Hajagos / . : i. m. 141-142. o. 
15 Hajagos J.:\. m. 142. o.; Ráth János visszaemlékezése. 
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május végétől a Vág menti hadjáratban vett részt az I. hadtest kötelékében. A magyar fő
sereg ellentámadási kísérlete azonban elakadt, így például az I. hadtest június 16-án, 
Sempténél indított támadása súlyos kudarccal végződött. Ráth Jánost ettől függetlenül 
századossá léptették elő 1849. június 23-án.16 

Az I. hadtestet a Vág mellől Komáromba vonták vissza, majd a 26. honvédzászlóalj is 
részese lett a magyar főerők július elején kezdődő és jó egy hónappal később Arad térségé
ben végződő visszavonulásának. Vácot, Losoncot, a Felső-Tisza vidékét, Nyíregyházát, 
Debrecent és Nagyváradot érintő manőverezésük során rendre elkerülték ugyan a meg
semmisítő vereséget, a már június közepén Magyarországra betörő orosz hadsereg túlereje 
azonban térdre kényszerítette a honvédsereget. Ráth századosi rangban fejezte be a szabad
ságharcot, és zászlóaljával együtt 1849. augusztus 13-án a világosi síkon tette le a fegyvert.17 

Fél évvel később Ráth Jánost is utolérte a megtorlás: 1850 februárjában büntetésül be
sorozták a császári seregbe. A 27. gyalogezredben szolgált közlegényként mintegy három 
és fél esztendeig, mígnem 1853. június 10-én leszerelték.18 Életének következő tizenkét 
esztendejét egyelőre nem ismerjük.19 Csupán annyi bizonyos, hogy Ráth az 1867-es oszt
rák-magyar kiegyezés idején - legalább 1865-től - Dombóváron élt. Az Alsólendváról 
származó Pöszér Mónikát már 1866 előtt feleségül vette, és 1866. július 16-án, Dombóvá
ron született Mária Mónika nevű lánya (Ráth Mariska, Németh Józsefné, akit később, 
1943-ban szintén Lendván temettek el). Ráth János lánya születésekor Dombóvár jegyzője 
volt, a keresztelési anyakönyvbe azonban tévesen, nemesként jegyezték be.20 A Tolna me
gyei honvédegylet törzskönyvének névmutatója szerint valóban az 1867 körül Dombóvá
ron élő Ráth János volt a 26. honvédzászlóalj századosa (kapitánya).21 Ráth tehát Tolnából 
költözött át az 1870-es években Alsólendvára, ahol azután földművesként telepedett le.22 

Apósa, Pöszér Ferenc, aki 1848-ban, 43 éves korában „szappanyos" mesterként, azaz 
szappanfőzőként nyert választójogot, és Alsólendva nemzetőrségének alhadnagya volt, ké
sőbb a mezőváros módosabb gazdái közé tartozott.23 Lendva határában 43 holdnyi föld-

16 Közlöny, 1849. június 29. (144. szám) 537. o., vö. Bona G.: i. m. 149. o. 
17 Hajagos J.: i. m. 142. o.; Ráth János visszaemlékezése. 
l& Bona G.: i. m. 149.0. 
19 Varga Sándor 1994-ben feltételezte, hogy Ráth már 1859-ben megfordult Alsólendván, a helyi plébá

niatemplom aranyozásának javítását ugyanis - Varga olvasata szerint - egy Ráth János nevű, „pollani" (Nóg
rád megyei) aranyozó mester végezte. Varga Strausz Antal: „Alsólendva története" című kézirata alapján jutott 
erre a következtetésre. E kéziratban azonban valójában egy pöllaui, azaz stájerországi mesterről olvashatunk -
ő járt 1859-ben és 1861-ben is Alsólendván - , aki csupán névrokona a mi Ráth Jánosunknak. Vö. Varga S.: 
i. m. 65. o.; Kovács Attila: Az 1848/49-es szabadságharc muravidéki honvédéi. Muratáj, 1998/1. 16. o. 

20 Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban: TMÖL) A dombóvári római katolikus plébánia 
keresztelési anyakönyve, 1866. (A halálozási adat a Pöszér család lendvai síremlékén olvasható.) Ráth dombó
vári jegyzőségét Tolna megye alispáni iratainak 1865. és 1866. évi mutatókönyve is megerősíti (TML). A tol
nai levéltári adatokért Cserna Annának tartozom köszönettel ! 

21 TMÖL Tolna megyei honvédegylet névmutatója. Vö. Mikár Zsigmond: Honvéd Schematismus, vagyis az 
1848/9-ki honvédseregből 1868-ban még életben volt főtiszteknek névkönyve. Pesten, 1869. 93. o.; Bona G.: 
i. m. 149. o. 

22 Varga S.: i. m. 65. o., vö. Kovács A.: i. m. 16. o. 
23 ZML Zala vármegye nemzetőreinek összeírásai, 1848. Lövői járás, Alsólendva mezőváros., ZML Zala 

vármegye központi választmányának iratai. Választási névjegyzékek. Alsólendvai választókerület, Alsólendva, 
(a továbbiakban: Választási névjegyzék) 1848. 
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birtokkal rendelkezett, és birtokára való tekintettel egyike volt a település országgyűlési 
választójoggal is felruházott, legtekintélyesebb polgárainak.25 Alsólendva lakosságának 
1896-ban készült névjegyzéke szerint „Ráth N. János birtokos, 1848/49-iki nyugalmazott 
honvéd százados" 1876. május elsején telepedett le a nagyközségben. Felesége 47 évesen, 
1885-ben meghalt, így 1896-ban csak három lánya és egy fia élt vele közös háztartásban.26 

Jóllehet 1894-től 1896-ig Ráth János is a választójoggal rendelkező, vagyonosabb 
alsólendvaiak közé tartozott27 - és adományaival segítette a helyi polgári fiúiskola nö
vendékeit28 - , mindeközben anyagi nehézségekkel küszködött. 1885-ben elhunyt apósa 
birtokát, amelyet még Pöszér Ferenc íratott át telekkönyvileg 1880-ban Ráth Jánosné, 
Pöszér Mónika nevére, felesége halála után gyermekei, Ida, Oktávia, Károly és Mariska 
örökölték, Ráth Jánosnak csak a haszonélvezeti jog jutott. Ráth 1885-ben 2500 forintnyi 
hitelt vett fel az Alsólendvai takarékpénztártól, és jelzáloggal terhelte meg családja birto
kát. 1892-ben, feltehetően újabb adósságai miatt, kénytelen volt eladni a megterhelt birtok 
egy részét - legalábbis ehhez kért és kapott engedélyt a takarékpénztár vezetőségétől.29 

Ráth János élete utolsó éveiben, 1909 körül költözött el Alsólendváról egyik lányához, 
a muraközi (ma Horvátországban található) Alsókralyevecre, akkori nevén Murakirályra. 
Ott hunyt el 86. életévében, 1912. november 12-én.3ü Halálakor az Alsólendvai Hiradó ha
sábjain az alábbi nekrológ jelent meg: „A joviális öregúr, a mindenki által ismert »Ráth bá
csi« igen népszerű ember volt, s még alig pár esztendővel ezelőtt alig volt városunkban 
olyan hazafias ünnepély, amelyen a felolvasó asztalnál ott ne láttuk volna az ő tiszteletre 
kötelező alakját. Ilyenkor kifogyhatatlanul, de mindig szerényen beszélt a szabadságharc
nak ama mozzanatairól, amelynek közvetlen szemtanúja volt, nem dicsekedett vitézségei
vel, pedig hejh! Lett volna elég dicsekedni valója. Ráth János 1876. május elsején telepe
dett le városunkban, s habár nemigen vett részt a közügyek intézésében, hamar felismerték 
benne az egyenes jellemű, szép múltú, nemesen gondolkozó és érző embert. Mintegy két-
három esztendővel ezelőtt leányához Murakirályra költözött, s azóta ott élt csendes vissza-
vonultságban, honnan csak néha látogatott el lendvai birtokára. Ravatalára az alsólendvai 
Polgári Olvasó Egylet, melynek tagja volt a megboldogult, díszes koszorút helyezett ezzel 
a felírással: »Az alsólendvai Polgári Olvasó-Egylet a dicső emlékű szabadsághősnek.«" l 

Ráth Jánost 1912. november 14-én temették el Murakirályon, földi maradványait 
azonban később visszavitték Alsólendvára, és felesége mellett, a Pöszér család sírkertjé
ben helyezték örök nyugalomra.32 

" Varga S.: i. m. 65. o. 
25 ZML Választási névjegyzék, Alsólendva, 1878-1884. 
26 Alsó-lendva nagyközség milleniumi emlékkönyve 1896. Nagykanizsa, 1989. (a továbbiakban: 

Milleniumi emlékkönyv) XXII. o., vö. Varga S.: i. m. 64. o. 
27 ZML Választási névjegyzék, Alsólendva, 1894-1896. 
28 Milleniumi emlékkönyv 41. o. 
29 Alsólendvai királyi járásbíróság iratai. Alsólendva telekjegyzőkönyve. Tulajdonosi és teherlapok., 

Alsólendvai takarékpénztár jegyzőkönyve 1890. november 10., 1892. december 10. A jelenleg Lendván őrzött 
iratok másolata - Varga Sándor szívességéből - a szerző birtokában. Vö. ZML Skublics Imre alsólendvai köz
jegyző iratai 188:73.; Varga S.: i. m. 65. o. 

30 Magyar Paizs, 1912. november 14. (46. sz.) 5. o. 
31 Alsólendvai Híradó, 1912. november, 46. sz. 3. o. 
32 Varga S.: i. m. 65. o., vö. Kovács A.: i. m. 16. o. 
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Amikor Mikár Zsigmond 1890-ben számba vette a még életben lévő 1848-1849-es 
honvédtiszteket, Ráth János nem volt a Zala megyei honvédegylet tagja.33 Adatait vi
szonylag későn, csak 1893. október 21-én jegyezték be a Zala megyei igazolt honvédek 
törzskönyvébe. Ez a bejegyzés is igazolja, hogy valóban az alsolendvai Ráth János volt a 
26. honvédzászlóalj századosa.34 (Ráth nevével egyébként 1896-ban már a zalai honvéd
egylet tagjaként találkozunk a Történelmi Lapok hasábjain.35) 

1896. március 15-én „a szokottnál is lelkesebben" ünnepelték meg Alsólendván az 
1848-as forradalom évfordulóját. A helyi kaszinó nagytermében rendezett banketten je
len volt a város értelmiségének legnagyobb része. A lelkesítő szózatok és hazafias be
szédek elhangzása után - amint arról a Zalamegye című hírlap tudósított - „Ráth János 
48-as kapitány érdekes felolvasást tartott szabadságharci élményeiről."36 

Következő évben ugyancsak Ráth János jelenlétében ünnepelték a lendvaiak március 
15-ét. A Zalamegye tudósítása szerint „az emlékezetes ünnepély emeléséhez nagyban 
hozzájárultak a jelen volt honvédek [Nagy József és Ráth János kapitány], azáltal, hogy 
a dicső 48-ki harcokból, mint résztvevők, ifjúi lelkesedéssel előadott érdekes epizódokat 
beszéltek el, különösen Komárom és Budavár bevételéről."37 

Két év múlva, 1899 tavaszán, Budavár bevételének ötvenedik évfordulóján emlékün
nepséget rendezett a főváros. Felhívást tettek közzé a lapokban: jelentkezzenek az ost
rom egykori résztvevői, a még életben lévő honvédek! A felhívásra országszerte, így 
Zala megyében is sokan reagáltak. Közéjük tartozott Ráth János is, aki az előző években 
Alsólendván előadott honvédélményeit versben örökítette meg, és írását eljuttatta az 
emlékünnepséget rendező budapesti bizottsághoz. E bizottság iratai között, a Magyar 
Országos Levéltárban maradt fenn Ráth verses visszaemlékezése,38 amit az alábbiakban 
modernizált helyesírással, és a szöveg megértését segítő, értelmező vagy pontosító jegy
zetekkel adunk közre.39 

Ráth János egyszerű, alig néhány szavas sorokból, és összesen mintegy 61 négysoros 
versszakból álló verses visszaemlékezése természetesen nem képvisel különösebb irodalmi 
értéket. Ritmusa sántít, rímei döcögnek, mégis hűen tükrözi az önfeláldozó lelkesedést, a 
hazafias elszántságot, amellyel 1848 honvédéi a csatamezőn küzdöttek. Ráth ötven év el
teltével is ugyanolyan érzelmi túlfűtöttséggel vetette papírra honvédélményeit, mint ahogy 
azokat 1848-1849-ben átélte. Visszaemlékezése - néhány túlzástól, így például a pákozdi 
csata leírásától eltekintve - tartalmi szempontból általában hitelesnek tekinthető. 

Mikár Zsigmond: Honvéd névkönyv az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjai
ról. Budapest, 1891.359. o. 

34 Hadtörténelmi Levéltár A Zala megyei 1848^9. évi igazolt honvédek törzskönyve 2395. sz. 
35 Bona G.: i. m. 149. o. 
36 Zalamegye, 1896. március 22. (a 12. szám melléklete). 
37 Zalamegye, 1897. március 21. (a 12. szám melléklete). 
38 MOL R 129. Levelek a Budavár bevételének ötvenéves évfordulóján ünnepet rendező bizottsághoz. Ráth 

János verses visszaemlékezésének s. k. eredeti kézirata. 
39 így például egységesítettük, és az általánosan elfogadottra javítottuk a személynevek írását. 
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RÁTH JÁNOS 48/49-ES HONVÉD SZÁZADOS ÉLMÉNYEIBŐL 

Budavár bevételének 50. évforduló ünnepére jegyzett 
szabadságharcunk rövid története versben 

1848. március 15-én a nemzetébredés napján Pesten - úgy a védelmi harcunk kezdetétől Budavár 
bevételéig - Móga, Mészáros, Dembinski, Görgei, Klapka, Nagysándor, Damjanich, Leiningen, 
Poeltenberg, Knezics, Asbóth és Aulich tábornokok vezénylete alatt a főhadsereg működéséről. 

Ezernyolcszáznegyvennyolcban 
Pesten én is jelen voltam; 
Március hó tizenötödikén, 
A nemzet ébredésén. 

Őfelsége44 mindezt látva, 
Jó szíve megesett; 
A nemzetnek meg is adta, 
Ami tőle kéretett. 

Petőfi a koszorús költő, 
Élén az ifjúságnak; 
A nép utána mint a felhő, 
Örvendve e napnak. 

Úgy menve a Múzeum térre,40 

Itt a költő felállott; 
Ne értsenek engem félre, 
A szabadságért szavalok. 

„Talpra magyar, hí a haza, 
Itt az idő, most vagy soha. 
Rabok legyünk vagy szabadok, 
Ez a kérdés, válasszatok. 
A magyarok Istenére esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk."41 

Dicsőbb napot emberélet 
Nem ért itt a földön; 
Minden ember szíve égett, 
Megnyílott a börtön. 

Táncsics Mihály az első volt, 
Ki börtönéből szabadult;42 

Utána a sajtó volt, 
Mely e napon felszabadult.43 

40 A Nemzeti Múzeumnál március 15-én délu
tán háromkor kezdődött a népgyűlés. 

41 Részlet Petőfi Sándor Nemzeti Dal című ver
séből. E költeményt - a közhiedelemmel és Ráth 
állításával ellentétben - Petőfi nem szavalta el a 
Nemzeti Múzeumnál. 

42 Táncsics Mihályt sajtóvétség miatt tartották fogva. 
43 A cenzúra nélkül kinyomtatott első sajtóter

mékek a 12 Pont és a Nemzeti Dal voltak. 

Megadta az alkotmányt 
Felelős kormánnyal;45 

Metternichhel is elbánt,46 

Mint a kamarillával.47 

Most jött Kossuth Lajos, 
Mint pénzügyminiszter; 
És gróf Batthyány Lajos, 
Mint elnök miniszter. 

Az országgyűlést áttették 
Pozsonyból le Pestre; 
A robotot megszüntették, 
Az egyenlőség hirdetve. 

Tíz zászlóalj honvéd 
Lett rögtön felállítva;48 

Jelszó volt: a honért, 
Életet áldozva. 

44 I. Ferdinánd osztrák császár, V. Ferdinánd 
néven magyar király. 

45 Az uralkodó 1848. április 11-én szentesítette 
a reformkövetelések törvénybe iktatását. 

46 Metternich, a gyűlölt osztrák kancellár a bé
csi forradalom kitörésekor, 1848. március 13-án 
mondott le. 

47 Az eseményeket a háttérből irányítani pró
báló titkos körrel. 

48 1848. május 16-án jelent meg a később hon
védeknek nevezett önkéntesek toborzási felhívása. 
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Most a honvéd életből 

Ötvenegy éve már, 
Hogy honvédnek beálltam; 
Elég erős voltam már, 
Hogy annak be is váltam. 

Zalaegerszegen volt 
Felállítva a Werbung;49 

Muzsika ott egyre szólt, 
Mi ott be is álltunk.50 

Nem fogdostak kötéllel, 
Mint hajdan szokás volt; 
Önként mentünk oda el, 
A haza veszélyben volt. 

Fiúk, az Isten áldjon meg, 
Gyertek mennél többen; 
Hazánkért halunk meg, 
Örök dicsőségben. 

Szebb halál nem lehet 
Hazánk szabadság[á]ért; 
Feláldozva életet 
Imádott hazánkért. 

Büszkén nézett a szülő 
Kedves gyermekére; 
Szép példával ment elő 
A haza védelmére. 

Aki nem ment honvédnek, 
Gyáva volt a neve; 
Nem kellett az senkinek, 
Csúful meg volt vetve. 

Ezernyolcszáznegyvennyolc 
Szeptember havában51 

Nem volt még reggel nyolc, 
Az ágyú szólt javában. 

Jellasics52 volt hadával 
A Velence tó partján; 

Toborzás. 
50 Ráth János 1848. június 10-én állt be Zalae

gerszegen honvéd önkéntesnek. 
51 Szeptember 29-én. 
52 A horvát bán 1848. szeptember 11-én támadt Ma

gyarországra mintegy ötvenezer fönyi hadseregével, és 
egészen Pákozdig ellenállás nélkül nyomult előre. 

A honvédek Mógával 
Az innenső nagy lapján. 

Szólt a puska és az ágyúk, 
A föld csak úgy remegett; 
7. zászlóalj, rajta fiúk, 
Verjük ezt a szemetet! 

Nem kellett nekünk több, 
Rohamot vezényeltek;53 

Hullott a horvát, mint a tök, 
A tóban menekültek. 

Nyakig már a vízben voltak, 
Pardonért esdekeltek; 
Az ágyúk is elhallgattak, 
Minket visszarendeltek.54 

Háromnapi fegyverszünet, 
Jelentette Móga; 
Míg ez idő letellett, 
Szökött Jellasics horda.55 

A fegyverszünet közben 
Jött az új Közlönyben 
Tiszti kinevezésem;56 

Az őrnagy57 tudatta velem. 

Másnap mentem Pestre 
A magyar kormányhoz; 
Innen pedig Egerbe, 
Új zászlóaljamhoz.58 

Rövid pár hét alatt, 
Folyton fegyver alatt;59 

Egyre szólt a csatadal, 
Kész volt a 26. zászlóalj. 

53 A 7. honvédzászlóalj a magyar arcvonal bal
szárnyán, a tartalékban foglalt helyet, valójában 
nem vezényelték őket harcba. 

54 Ráth zászlóalját Baracskáig vonták vissza. 
55 A szeptember 30-án kötött fegyverszünetet 

már másnap megszegte a horvát bán, és seregével 
Bécs irányába vonult el. 

56 A Közlöny 1848. szeptember 27-i számában. 
57 A 7. zászlóalj parancsnoka ekkor Zinnern Ká

roly százados volt. 
58 A Heves megyei 26. honvédzászlóaljhoz. 
59 Tudnüllik fegyvergyakorlás, azaz kiképzés alatt. 
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Parancs jött a zászlóaljnak, 
Vonuljon Kassára;60 

Jelentve Mészárosnak,61 

Készek a csatára. 

Szikszón, Kassán, Enyickén,' 
Schlikkel63 csatározva; 
Január hó tizedikén 
Tárcáira masírozva. 

Itt már Klapka tábornok 
Lett a fővezérünk;64 

Remegett a Waffenrock,65 

Mindennap mi győztünk. 

Tokaj, Tarcal és Szántó66 

Volt a csatatérünk; 
Ropogott a puskaszó, 
Szurony szegezve győztünk. 

Rémülve Schliknek hada, 
Hanyatt-homlok retirait;67 

Utána a honvéd baka, 
Megvetően a halált. 

Dűlt a német, mint a kéve, 
Ellepte a földet; 
Arkot-bokrot nem nézve, 
Egyre menekültek. 

Estefelé volt az idő, 
Táborba szállottunk; 
Hó leple volt a födő, 
Azért jót aludtunk. 

60 Kassát 1848. december 1 l-e körül foglalták 
el a császáriak. 

61 Mészáros Lázár vezérőrnagy volt a Kassa fel
szabadítására induló magyar hadtest parancsnoka. A 
26. zászlóalj december 16-án csatlakozott e hadtesthez. 

62 Szikszón 1848. december 28-án, míg Kassán 
és a vele szomszédos mezővárosban, Enyickén 
1849. január 4-én volt ütközet. 

63 Franz Schlik gróf, császári altábornagy hadteste 
1848. december 16-án tört be Észak-Magyarországra. 

64 Klapka 1849. január 13-án, Tokajban vette át 
Mészárostól a Felső-tiszai hadtest parancsnokságát. 

65 Osztrák katonai kabát, atilla. 
66 Tokajnál 1849. január 31-én, Tárcáinál január 

22-én, Szántónál pedig január 19-én vívtak sikeres 
védelmi harcot a honvédek. 

67 Vonult vissza. 

Másnap reggel Tokajban 
Szállásunkra mentünk; 
Egész nap a csárdában 
Egyre ittunk, ettünk. 

Parancs jött most Klapkától, 
A Tiszán átvonulni; 
Búcsút vettünk Tokajtól, 
Nem volt mást mit tenni.68 

Rakamaz és Tokaj közt 
A Tisza be volt fagyva; 
A folyónak két partja közt 
Egyre folyt a csata.69 

Parancs jött Dembinskitől,70 

A Tiszán vissza át; 
Nem tartva semmitől, 
Vakon rohantunk át. 

Hajtva Schliket Kassáig,71 

Ki rémülten menekült; 
Meg sem állott Kápolnáig, 
Hol az osztrák sereg gyűlt. 

Az egész osztrák hadsereg 
Itt összegyűjtve volt; 
A magyar honvéd hadsereg 
Csak fele annyi volt.72 

Két nap és két éjjelen át 
A csata egyre folyt;73 

Merre az ember szeme lát, 
Hulla és sebesült volt. 

Görgei Artúr hadteste 
Elkésve ért ide; 
Szándékosan is tette, 
Haragból Dembinskire.74 

68 Klapka a január 28-i haditanács után ürítette 
ki Tokajt, és a Tisza bal partján foglalt védőállást. 

69 1849. január 31-én Tokajnál sikerült megál
lítani Schlik előretörését. 

70 Dembinski altábornagyot 1849. január 29-én 
nevezték ki a honvéd fősereg parancsnokává. 

71 Klapka Felső-tiszai hadteste 1849. február 10-én 
egyesült Kassánál Görgei Artúr Feldunai hadtestével. 

72 A magyar hadsereg létszáma összességében 
ugyan felülmúlta a császári seregét, a csatatéren 
azonban - szerencsétlen manőverezések következ
tében - mégis a császáriak kerültek fölénybe. 

73 A honvédsereg vereségével végződő kápolnai 
csata 1849. február 26-27-én történt. 
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Mezőkövesdre vonulva,75 

Görgei hozzánk csatolva; 
Egypárszor meg csatázva, 
A Tiszán át táborban. 

Két hétig itten pihenve, 
A sereg újból szervezve; 
Görgei fővezérnek76 

Örültek a honvédek. 

Volt is ezután hadjárat, 
Az ellent folyton vertük; 
Hátrált is az ellenhad, 
Minden csatát nyertünk.77 

Isaszeg és Tápióbicske, 
Két híres, véres csata;78 

Egyikben Damjanich verte, 
Másikban pedig Klapka.79 

Gödöllő és Vác alatt 
Ismét találkoztunk;80 

Itt is az ellen megszaladt, 
Götz81 holtan maradt köztünk. 

Most jött még csak Nagysalló, 
A hírneves nagy csata;82 

Repült is itt a golyó, 
Sok német fogát hagyta. 

Komárom volt előttünk,83 

Benn a honvéd testvérünk; 
Kívül az ellenségünk, 
Kiknek nekimentünk. 

7 A csata nem Görgei összeférhetetlensége, ha
nem Dembinski téves helyzetfelismerése, tétovázá
sa és hibás döntései miatt veszett el. 

75 1849. február 28-án. 
76 Görgei Artúr 1849. március 31-én lett a hon

védsereg fővezére. 
77 A sorozatos győzelmet hozó tavaszi hadjárat 

1849. április l-jén vette kezdetét. 
78 Tápióbicskénél április 4-én, Isaszegnél április 

6-án arattak győzelmet a honvédek. 
79 Tudniillik az ellenséget. 
80 Gödöllőre április 7-én vonultak be a honvé

dek, Vácnál pedig április 10-én volt ütközet. 
81 Christian Götz császári altábornagy a váci üt

közetben kapott halálos sebet. 
82 1849. április 19-én. (A település nevét Ráth 

tévesen Nagysarlónak írta.) 
83 A honvédsereg április 22-én vonult be Komáromba. 

Görgei parancsára 
Mentünk be a várba; 
Innen éjjel hajókra, 
Át a túlsó partokra.84 

Itt golyózápor fogadott, 
Ami reánk nem hatott; 
Vakon nekimentünk, 
Szurony szegezve győztünk.85 

Reggeltől estvélig 
Véres csata folyt; 
A német futott Bécsig, 
A diadal a miénk volt. 

Most jött Buda vára, 
Ezt bevenni kellett; 
Fel a lajtorjákra, 
A vár a miénk lett.86 

Szabad volt a főváros, 
Szabad az egész ország; 
Leverve az ármányos,87 

Törte is most a kórság. 

Ugy hozta nyakunkra 
Azt a csúnya muszkát;88 

Legyőzni a magyar nem tudta, 
Ezt a két nagy hordát. 

Minthogy Budavár bevétele után Világosig89 

Önérzetes honvédnek ma még nyilatkozni 
nem illik; 

Ezt személygyanúsítások nélkül nem 
tehetem,90 

Majd felderíti az utókornak a történelem. 

Budavár bevétele 
A honvédek büszkesége; 
Legyen áldva örökre 
Az elvérzettek szelleme. 

84 A magyar fősereg április 25-éről 26-ára vir
radó éjjel kelt át a Duna jobb partjára. 

85 Az 1849. április 26-i Komárom-ószőnyi csatában. 
86 1849. május 21-én. 
87 Tudniillik az ellenség. 
88 Az első orosz különítmény 1849. máj. 13-án, 

a főerők jún. közepén nyomultak be az országba. 
89 A magyar fősereg Világosnál, 1849. augusz

tus 13-án tette le a fegyvert az oroszok előtt. 
90 Ráth talán az akkor még életben lévő, sokak 

által - alaptalanul - árulással vádolt Görgei Artúrra 
gondolhatott. 
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Büszkén pihenhettek, Mert elérni remélünk, 
Dicső az emléketek; Amiért küzdöttünk; 
Nem úgy jutott nekünk, Nekünk szabad hazát, 
Csúful bántak velünk. Nektek örök hálát. 

Bitófa, golyó és besorozás Soha ne homályosodjék el szellemetek 
Jutott nekünk bajtárs; világossága, 
Egyéb sem jutott más, Érette áldjon meg az ég, és a nemzet örök 
Mint szenvedés és megalázás. hálája. 

Bajtárs testvérek, 
De hála a jó Istennek, Isten legyen veletek! 
És a dicsőült szellemnek, 
Mely a véráztatott földben 
Most van kikelőben. 

Budapest, 1899. május hó 21-én, Buda vára bevételének 50. évfordulóján. Jegyezte Ráth János, 
nyugfalmazott] 48/49-es honvéd százados. 

András Molnár 

'WHO HAD JOINED UP NOT, A COWARD HE WAS CALLED' 
Captain János Ráth's Recollections of the 1848-1849 War of Independence in Verse 

Summary 

János Ráth Nepomuk, Captain of the Hungarian army in the 1848-1849 war of independence, 
lies buried in the cemetery of Szentháromság, Lendva (the former Alsólendva) in today's Slovenia, 
in the vault of the Pöszér family. He was born in Pécs on 7 May 1827, and died in Murakirály 
(Alsókralyevec) on 12 November 1912. In his youth, he was apprenticed to a tanner. On 10 June 
1848, a travelling journeyman at that time, he joined the volunteers of the 7th Hungarian Battalion 
in Zalaegerszeg. He became a Corporal at his unit, and took part in the operations against Jellačič. 
On 24 September 1848, he was commissioned as a Sub-Lieutenant of the 26th Hungarian 
Battalion, being in the process of formation in Eger. His battalion, fighting in several battles, 
belonged to the Northern Mobile Army first, later the Upper-Tisza Corps, eventually to the I 
Corps. János Ráth was promoted Lieutenant on 12 March 1849, then Captain on 23 June. In the 
spring of 1899, on the 50th anniversary of capturing Castle Buda, he recorded his memories of the 
war in verse. His work of reference can be found in the Hungarian National Archives. 

András Molnár 

„CELUI QUI N'A PAS REJOINT L'ARMÉE FUT QUALIFIÉ DE LÂCHE" 
La poésie du capitaine János Ráth à la mémoire de la guerre 

d'indépendance de 1848-49 

Résumé 

Reposant dans le caveau de la famille Pőszér dans la cimetière de la Trinité de Lendva (ancien 
Alsólendva) en Slovénie, János Nepomuk Ráth, capitaine en 1848-49, est né le 7 mai 1827 à Pécs 
et mort le 12 novembre 1912 à Murakirály (Alsókralyevec). Dans sa jeunesse, il apprenait le 
métier de tanneur. Il était compagnon lorsqu'il a rejoint les volontaires du 7ème bataillon à 
Zalaegerszeg le 10 juin 1848. Il est devenu caporal dans son unité et il a participé aux opérations 
menées contre Jellačič. Le 24 septembre 1848, il fut nommé sous-lieutenant du 26ème bataillon 
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formé à Eger. Son bataillon, prenant part à de nombreux affrontements et combats, appartenait 
d'abord à l'armée mobile du Nord, puis au corps d'armée de la Haute-Tisza et ensuite au premier 
corps d'armée. Le 12 mars 1849, János Ráth fut promu lieutenant, puis le 23 juin capitaine. En 
automne 1899, à l'occasion du 50 anniversaire de la prise du Château de Buda, il a évoqué ses 
expériences de soldats dans des poèmes. Son écrit à la base de notre publication de source se 
trouve aux Archives Nationales de Hongrie. 

András Molnár 

„WER NICHT HONVED WURDE, TRUG DEN NAMEN FEIGLING" 

Erinnerungen des Honved-Hauptmanns János Ráth 
an den Freiheitskampf von 1848^9 in Versform 

Resümee 

Der im Friedhof „Heilige Dreifaltigkeit", auf dem Begräbnisplatz der Familie Pöszér im 
heutigen slowenischen Lendava (ehemals Alsólendva, Unter-Limbach) begrabene Nepomuk János 
Ráth, Honved-Hauptmann 1848-49, wurde am 7. Mai 1827 in Pécs (Fünfkirchen) geboren und 
starb am 12. November 1912 in Murakirály (heute: Donji Kraljevec, Alsókraljevec). In jungen 
Jahren lernte er das Gerber-Handwerk. Am 10. Juni 1848 schloss er sich als wandernder 
Meistergeselle in Zalaegerszeg (Egersee) den Freiwilligen des 7. Honved-Bataillons an. Er wurde 
bei seiner Formation Unteroffizier und nahm an den Operationen gegen Jellačič teil. Am 24. 
September 1848 wurde er beim 26. Honved-Bataillon, das in Eger (Erlau) organisiert wurde, zum 
Fähnrich ernannt. Sein Bataillon gehörte - während es an zahlreichen Schlachten und Kämpfen 
teilnahm - zuerst zum beweglichen Heer im Norden, dann zum Korps an der oberen Theiß, 
schließlich zum Verband des I. Korps. János Ráth wurde am 12. März 1849 zum Oberleutnanten, 
am 23. Juni dann zum Hauptmann ernannt. Seine Erfahrungen als Honved verewigte er im 
Frühjahr 1899, am 50. Jahrestag der Eroberung der Burg von Buda (Ofen) in einer Erinnerung in 
Versform. Seine Schrift, die Grundlage unserer Quellenpublikation ist, befindet sich im 
Ungarischen Staatsarchiv. 

Андраш Молънар 

«КТО НЕ СТАЛ ХОНВЕДОМ, ТРУС БЫЛО ЕГО ИМЯ» 
Воспоминания в стихах капитана-хонведа Яноша Рата 

об освободительной борьбе 1848-1849 годов 

Резюме 

Капитан хонведской армии, участник борьбы за свободу Янош Непомук Рат, прах 
которого покоится в фамильном склепе семьи Пёсер, на кладбище Сентхаромшаг (Святой 
Троицы) словенского города Лендва (бывшая Нижняя Лендва) родился 7 мая 1827 года в 
городе Печ и скончался 12 ноября 1912 года в Муракирай (Нижняя Краёвица). В молодости 
он обучался ремеслу кожевника. 10 июня 1848 года он, будучи странствующим подмас
терьем, записался добровольцем 7-го хонведского батальона. В своем подразделении он 
был произведен в сержанты и принял участие в операциях против генерала Елашича. 24 
сентября 1848 года ему было присвоено воинское звание младшего лейтенанта и он был 
направлен в 26 батальон хонведов, формировавшийся в г. Эгер. Его батальон, участвовав
ший в целом ряде сражений и битв, сначала был причислен к Северной мобильной армии, а 
затем к Верхне-Тиссайскому корпусу, в конце концов он был прикреплен в состав 1-го 
корпуса. 12 марта 1849 года Янош Рат был произведен в старшие лейтенанты, а 23 июня 
того же года ему было присвоено звание капитана. Свои впечатления о воинских сражениях 
он увековечил в своих стихотворных воспоминаниях, написанных к годовщине взятия 
Будайской крепости осенью 1899 года. Документ, служащий источником и основой нашего 
сообщения, хранится в Венгерском Государственном Архиве. 

— 913 — 





TARTALOM 

KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 
KÉTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA 

URBAN ALADÁR 

HERMANN RÓBERT 

CSETRI ELEK 

ZAKAR PÉTER 

DÉR DEZSŐ 

LÁZÁR BALÁZS 

CSIKÁNY TAMÁS 

ROSONCZY ILDIKÓ 

MAKAI ÁGNES 

HINTS MIKLÓS 

CSORBA GYÖRGY 

MOLNÁR ANDRÁS 

Kossuth alföldi toborzóútja 1848 őszén. Kiegészítések új 

ismereteinkalapján — 539 

Kossuth és a fővezéri kérdés 1848-1849-ben 571 

Nagybánya és vidéke az 1848-1849. évi szabadságharcban 659 

Kossuth Lajos és a magyarországi tábori lelkipásztorkodás 
1848^19-ben- — 694 
A felső-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az 

első győzelmek 1849 januárjában 703 

A Pest alatti harcok 1849. április 10. és 21. között 740 

Ütközet az Ácsi-erdőben 1849. július 2-án 787 

A Magyarország elleni orosz intervenció előtörténetéhez— 824 

Kossuth és a magyar kitüntetésügy 841 

Adatok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 
marosvásárhelyi eseményeihez - 854 
A dévai nemzetőrség jegyzőkönyve 889 

„Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve." Ráth János 
honvéd százados verses visszaemlékezése az 1848-1849-es 
szabadságharcra 902 

— 915 — 



CONTENTS 

ON THE BICENTENARY OF THE BIRTH OF 
LAJOS KOSSUTH 

ALADÁR URBAN 

RÓBERT HERMANN 

ELEK CSETRI 

PÉTER ZAKAR 

DEZSŐ DÉR 

BALÁZS LÁZÁR 

TAMÁS CSIKÁNY 

ILDIKÓ ROSONCZY 

ÁGNES MAKAI 

MIKLÓS HINTS 

GYÖRGY CSORBA 

ANDRÁS MOLNÁR 

Kossuth's Recruitment Trip in the Great Plain in the Autumn 

of 1848. Complements Relying upon the New Findings 539 

Kossuth and the Issue of Supreme Command in 1848-1849 571 

Nagybánya and its Environs in the 1848-1849 Hungarian 
War of Independence 659 
Lajos Kossuth and the Military Pastorate in Hungary in 
1848—49 - - 694 

The Upper Tisza Corps. The Difficulties of Reorganisation 

and the First Victories in January 1849 703 

Fighting under Pest between 10 and 21 April 1849 - 740 

The Battle of Ácsi-erdő on 2 July 1849 787 

To the Antecedents of Russia's 1849 Intervention in Hungary 824 

Kossuth and the Concern of Hungarian Decorations 841 

Contributions to the Events in Marosvásárhely during the 
1848-1849 Hungarian Revolution and War of Independence 854 
The Official Report of the National Guard in Déva 889 

'Who Had Joined Up Not, A Coward He Was Called' 
Captain János Ráth's Recollections of the 1848-1849 War of 
Independence in Verse - 902 

— 916 — 



TABLE DES MATIERES 

POUR LE BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
DE LAJOS KOSSUTH 

ALADÁR URBAN 

RÓBERT HERMANN 

ELEK CSETRI 

PÉTER ZAKAR 

DEZSŐ DÉR 

BALÁZS LÁZÁR 

TAMÁS CSIKÁNY 

ILDIKÓ ROSONCZY 

ÁGNES MAKAI 

MIKLÓS HINTS 

GYÖRGY CSORBA 

ANDRÁS MOLNÁR 

Tournée de recrutement de Kossuth dans la Grande Plaine 
en automne 1848. Compléments sur la base de nouvelles 
informations 539 

Kossuth et la question du haut commandement en 1848-1849 571 

Nagybánya et ses environs dans la guerre d'indépendance 
de 1848-1849-— - 659 

Lajos Kossuth et le saint ministère de campagne en Hongrie 
en 1848-49 - — - - 694 

Le corps d'armée de la Haute-Tisza. Les difficultés de la 
réorganisation et les premières victoires en janvier 1849— 703 

Les affrontements en amont de Pest entre les 10 et 21 avril 1849 740 

Combat dans la forêt ď Ács le 2 juillet 1849 787 

Quelques antécédents de l'intervention russe contre la Hongrie 824 

Kossuth et les décorations officielles hongroises 841 

Documents sur les événements de la révolution et de la guerre 
d'indépendance de 1848^9 à Marosvásárhely 854 

Constat sur la garde nationale de Déva 889 

„Celui qui n'a pas rejoint l'armée fut qualifié de lâche." La 
poésie du capitaine János Ráth à la mémoire de la guerre 
d'indépendance de 1848^9- — 902 

— 917 — 



INHALT 

ZUM ZWEIHUNDERTSTEN JAHRESTAG DER 
GEBURT VON LAJOS KOSSUTH 

ALADÁR URBAN 

RÓBERT HERMANN 

ELEK CSETRI 

PÉTER ZAKAR 

DEZSŐ DÉR 

BALÁZS LÁZÁR 

TAMÁS CSIKÁNY 

ILDIKÓ ROSONCZY 

ÁGNES MAKAI 

MIKLÓS HINTS 

GYÖRGY CSORBA 

ANDRÁS MOLNÁR 

Die Rekrutierungsreise Kossuths in der Ungarischen Tiefe
bene im Herbst 1848. Ergänzungen auf Grund unserer 
neuen Kenntnisse 539 

Kossuth und die Frage des Oberbefehlshabers 1848-49 571 

Nagybánya (Frauenbach) und seine Umgebung im Frei
heitskampf von 1848^9 659 

Lajos Kossuth und die Militärseelsorge in Ungarn 1848/49 694 

Das Korps an der oberen Theiß (Felső-Tisza). Die Schwierig
keiten der Neuorganisierung und die ersten Siege im Januar 
1849— 703 

Die Kämpfe bei Pest zwischen dem 10. und 21. April 1849 740 

Schlacht im Wald von Ács am 2. Juli 1849 787 

Zur Vorgeschichte der russischen Intervention gegen Ungarn 
im Jahre 1849 — - - ----- 824 

Kossuth und das ungarische Dekorationswesen 841 

Daten zu den Ereignissen von Marosvásárhely (Neumarkt 
am Mieresch) in der Revolution und im Freiheitskampf des 
Jahres 1848^9 —- - 854 

Das Protokoll der Nationalgarde von Déva (Diemrich) 889 

„Wer nicht Hon ved wurde, trug den Namen Feigling." 
Erinnerungen des Honved-Hauptmanns János Ráth an den 
Freiheitskampf von 1848-49 in Versform 902 

— 918 — 



СОДЕРЖАНИЕ 

К ДВУХСОТЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ЛАЙОША КОШУТА 

АЛАДАР УРБАН 

РОБЕРТ ХЕРМАНН 

ЭЛЕК ЧЕТРИ 

ПЕТЕР ЗАКАР 

ДЕЖЁ ДЕР 

БАЛАЖ ЛАЗАР 

ТАМАШ ЧИКАНЬ 

ИЛЬДИКО РОШОНЦИ 

АГНЕШ МАКАЙ 

МИКЛОШ ХИНЧ 

ДЬЕРДЬ ЧОРБА 

АНДРАШ МОЛЬНАР 

Вербовочная поездка Кошута в Большую Венгерскую 
низменность осенью 1848 года. Дополнительные сведе
ния на основании наших новых документов 539 

Кошут и вопрос о главнокомандующем в 1848-1849 
годах 571 

Город Надьбаньа (Байя Маре) и прилегающие к нему 
районы в освободительной борьбе 1848-1849 гг. 659 

Лайош Кошут и венгерское военное пасторство в 1848-
1849 г. 694 

Верхне-тиссайский корпус. Труднсти его переформиро
вания и первые его победы в январе 1849 года 703 

Бои под Пештом в период 10-21 апреля 1849 года 740 

Сражение в Ачском лесу 2 июля 1849 года 787 

К предистории интервенции России против Венгрии— 824 

Кошут и дело присвоения наград в Венгрии 841 

Данные, связанные с событиями в Марошвашархейе в 
период освободитльной борьбы 1848-1849 гг. 854 

Протокол национальной гвардии Дева 889 

„Кто не стал хонведом, трус было его имя." Воспоми
нания в стихах капитана-хонведа Яноша Рата об осво
бодительной борьбе 1848-1849 годов 902 

— 919 — 





HADIMÚZEUM ALAPÍTVÁNY 

Közhasznú szervezet 

Múzeumunk alapítója és igazgatója, Aggházy Kamii (1882-1954) emlékére, a ma
gyar Hadtörténeti Múzeum pártfogolására és támogatására hoztuk létre 1997-ben be
jegyzett alapítványunkat, melynek célja a „Hadimúzeum" erkölcsi, szellemi és anyagi 
támogatása az alábbi területeken: 

- a magyar hadtörténet tárgyi emlékeinek országos és nemzetközi feltárása, történeti 
feldolgozása, kataszter készítése, kapcsolódó akciók meghirdetése; 

- a Hadimúzeumban fellelhető gyűjteményi anyag állagvédelmének elősegítése, raktá
rozási és kiállítási körülményeinek javítása; 

- a gyűjtemények korszerű, nemzetközi színvonalú nyilvántartása, feldolgozása; 
- részvétel a múzeumi gyűjtemények és általában a „militaria hungarica" nagyközön

ség előtti bemutatásában, népszerűsítésében; 
- a magyar vonatkozású hadtörténeti emlékhelyek kialakításának, megőrzésének, nyil

vántartásának támogatása, a hadi-helykegyelet erősítése; 
- a Hadimúzeum hagyományőrző tevékenységének és a múzeum történetére vonatko

zó kutatások elősegítése; 
- a „militaria hungarica" körébe vonható hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, 

erősítése, a nemzetközi tudományos életben való részvétel támogatása. 

A Hadimúzeum Alapítvány kuratóriumának tagjai: 
dr. Miltényi Dénes (elnök), dr. Érszegi Géza, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, 
dr. Hermann Róbert történész, Hadtörténeti Intézet, Nagy Zoltán, az Országos Széchényi 
Könyvtár osztályvezetője, dr. R. Várkonyi Ágnes egyetemi tanár, Stemlerné dr. Balogh 

Ilona, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótárának vezetője. 

A Hadimúzeum Alapítvány révén lehetőséget szeretnénk nyújtani mindazoknak, 
akik szívükhöz közel állónak érzik a Hadtörténeti Múzeumot, annak gyűjteményeit, a 
magyar hadtörténelem tárgyi emlékeit, hogy támogatásukat közvetlenül juttathassák el 
az általuk kívánt helyre, vagy egyéb módon kapcsolódhassanak be munkánkba: így 
intézményünk kitartó, de csekély számú gárdája mellett, önkéntes múzeumbarátként, 
közel kerülhessenek a fenti célkitűzésekhez, magukénak vallhassák a múzeumot és az 
ott őrzött, nemzeti örökségünk részét alkotó kulturális javakat. 

Az Alapítvány javára a következő bankszámlára juttathatók adományok: 
OTP XI. ker. fiók 11711034-20848662 Hadimúzeum Alapítvány. 

Adószám: 18087080-1-41 
További információkkal Kreutzer Andrea alapítványi titkár szolgál: H-1014 Budapest, 

Tóth Árpád sétány 40. Tel.: 3569-522, Fax: 3561-575 



Ára: 320,- Ft 

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelel
nek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változ
tatásokra már nincsen lehetőség. 

3. A szerkesztőség optimálisnak az 1,5-2,5 ív (60-100.000 „n") terje
delmű kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal együtt. 3 ívet meg
haladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. 

4. Folyóiratunk az évszázadokat - az idézetek, címek kivételével -
római számmal jelöli. 

5. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai 
adatok is. A recenziók terjedelme az 5 oldalt (kb. 10.000 „n") le
hetőleg ne haladja meg. 

6. A jegyzetapparátusban a hivatkozott művek szerzőjének neve kur-
ziválandó; az oldalhivatkozás jele „o.". A hivatkozások során a 
Hadtörténelmi Közleményekben a kiadót nem tüntetjük fel, csak a 
kiadás helyét és évét, a kiadás helyének rövidítetlen formájával: pl. 
„Budapest" és nem „Bp.". 

A számítógépes szövegfeldolgozás kívánalmai: 

1. Kérjük tisztelt szerzőinket, hogy írásaikat 3,5"-os kislemezen Word 
for Windows 6.0 (7.0) szövegszerkesztő programban írva juttassák 
el a szerkesztőségbe 1 kinyomtatott kéziratpéldány kíséretében. 

2. A tabulátorral beállított bekezdés nem felel meg a kívánalmaknak; 
csak a bekezdés-formátumban beállított bekezdést fogadjuk el. 

3. Betűtípus: Times New Roman CE (a betűtípus része a programnak). 
Amennyiben a szövegben a Times New Roman CE betűkészletből 
hiányzó (francia, spanyol, török, stb.) karakterek szerepelnek, azo
kat is a Times New Roman megfelelő nemzeti karakterkészletéből 
kérjük kiválasztani. 

4. A lábjegyzeteket automatikus számozással kérjük; a lábjegyzet
hivatkozás formátuma 10 pontos Times New Roman CE felső in
dexszel. A lábjegyzet szövege: 8 pontos Times New Roman CE. 

5. Nagy méretű táblázatok esetén, melyek meghaladják a szedéstükör 
szélességét (12,6 cm), kérjük azokat a szöveg végére illeszteni, 
külön szakaszban. 



115. ÉVFOLYAM 2002. DECEMBER 4. SZÁM 

A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ES MÚZEUM FOLYÓIRATA 

# • » * * MOLNÁR NYOMDA ES KIADÓ KFT., PÉCS * • • • * 



ALAPÍTVÁNY 
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS 

TÁMOGATÁSÁRA 

Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó igazga
tója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nyugalmazott 
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munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi történetírás támogatására. 

Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti, politika-
és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek közzétételét, különös 
tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak eseményeinek feltárására. 
Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek bekapcsolódását a nemzetközi kutatómun
kába, a nemzetközi tudományos életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék 
külföldi kutatási és publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást 
kíván nyújtani 

1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi megjelentetéséhez, 
2. belföldi konferenciákon való részvételhez, 
3. magyarországi kutatómunkához, 
4. külföldi kutatómunkához, 
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez, 
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez. 
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt mun

kásságáértjutalomban részesít. 

Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és tizen
egy tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész, titkára 
dr. Veszprémy László őrnagy, a Hadtörténeti Könyvtár igazgatója. A kuratórium 
tagjai: Fodor Lajos vezérezredes, dr. Hermann Róbert hadtörténész, a Hadtörténeti 
Intézet igazgatója, dr. Koszó Péter orvos, Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Perjés 
Gábor orvos, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, dr. Sáringer László osz
tályvezető, dr. Vargyai Gyula történész, egyetemi tanár. 

Az alapítvány javára a következő bankszámlára juttathatók adományok: OTP 
Bank, I. ker., Alagút u. 3. Forint csekkszámla: 11701004-20171993. Támogatások 
az adományozók által meghatározott célra is adhatók. 

Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az ala
pítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest, Pf. 7. Te
lefon: +36 (1) 356-9522, 356-9970. 
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TANULMÁNYOK 

PÁLFFY GÉZA 

EGY SZLAVÓNIAI KÖZNEMESI FAMÍLIA 
KÉT ORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN: 

A BUDRÓCIBUDOR CSALÁD A XV-XVIII. SZÁZADBAN* 

Gecsényi Lajos 60. születésnapjára 

Bevezetés: egy különleges nemeslevél 1610-ből 

1610. december l-jén a bécsi Magyar Udvari Kancellárián a neves magyar királyi tit
kár, a könyvkiadói tevékenységéről, mindenekelőtt Balassi Bálint istenes verseinek 
megjelentetéséről ismert Ferenczffy Lőrinc (1577-1640),1 különleges nemeslevelet ve
tett - a kor szokásainak megfelelően - pergamenre.2 A nemességmegerősítő és címerbő
vítő armális könyv alakban készült, és 12 folióján, összesen 21 oldalon, rendkívüli rész
letességgel mesélte el egy szinte ismeretlen szlavóniai nemes, budróci Budor János 
addigi több évtizedes pályáját - kitűnő lehetőséget kínálván ezzel az oklevél gondos le
jegyzőjének (de egyúttal az utókor történészének is) arra, hogy betekintést nyerjen az 
akkor már több mint 500 esztendeje perszonálunióban álló Magyar- és Horvátország te
rületén lezajlott tizenöt éves háború (1591/93-1606) és előzményeinek eseményeibe. 

Ferenczffynek valóban volt lehetősége alaposan megismernie a századforduló hadi 
történéseit, hiszen december legelején immáron másodízben fogalmazta az oklevelet. 
Annak első, a végsőnél jóval rövidebb változatát ugyanis még szeptember 30-án, azaz 
néhány nappal titkári kinevezését követően,3 szerkesztette meg a császárvárosban.4 Nagy 
valószínűség szerint azonban a rendkívül öntudatos kérelmező ezzel nem volt elégedett, 
s már akkor is regényszámba illő „élettörténetét" a királyi titkárral beadványa alapján 
bőségesen kiegészíttette - nyilván nem csekély anyagi ellenszolgáltatás fejében, amely 

* Horvátországi kutatásainkat a Magyar és a Horvát Tudományos Akadémia közötti kutatási csereprogram 
keretében, valamint az OTKA (Ny. sz. F 034181) támogatásával folytattuk. 

1 Holl, 1980. és újabban lásd még ÚMILI. k. 585. o. 
2 

Arhiv HAZU, Annales, D CLXXXIX: A 44. (eredeti példány, a továbbiakban: Budor-Armales, teljes 
terjedelmében lásd a Függelék 1. részében), ÖStA HKA Fam.-Akt. B-P 318. fol. 1-10. (egykorú másolat, erre 
a példányra Gecsényi Lajos hívta fel figyelmünket, amit ezúton is köszönünk) és Arhiv HAZU, Annales, D 
CLXXXIX: A 44. (1747. máj. 10-én készült másolat) Az eredeti példány tartalmának egy XIX. századi zágrábi 
hetilapban való rövid, népszerűsítő ismertetése, több hibával és kritikai észrevételek nélkül: Laszowski, 1899. 
336-338. o. A Bécsben őrzött egykorú másolatot 1896-ban látta a Hofkammerarchivot igazgató Thallóczy Lajos 
is. MOLY 1,1066/1896. sz. és 1199/1896. sz. 

3 Holl, 1980. 33. o. 
4 OSzK Kt. Fol. Lat. 1818. fol. 97-101. Részleges kiadása: Áldásy III. k. 60-65. o.: No. 115. 
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viszont az újdonsült titkárnak komoly segítséget jelenthetett. Budor kérésére Ferenczffy 
végül több mint egy tucatnyi helyen újabb történetekkel gazdagította a megadományo
zott „életrajzát", sőt számos helyen gondosan át is stilizálta a szöveget. 

A II. Mátyás magyar király nevében fogalmazott nemességmegerősítés tartalma mellett 
címlapján látható festett címerképével is méltán „büszkélkedhetett", és jelent külön értéket 
a horvát és magyar kutatás számára. A reneszánsz jellegű címerpajzsot ugyanis - amelynek 
heraldikailag jobb mezejében egy felfelé nyúló és kivont kardot tartó páncélos kar, a kard 
végén egy strucctollas sisakban ábrázolt, dárdával átszúrt török fejjel; bal mezejében pedig 
egy fekete kócsagtollas koronát tartó két angyal volt látható - különleges alakok és címe
rek vették körül. Bár ezekről a reprezentatív formában kiállított oklevél - mint ez az 
armálisok esetében sajnos „rossz szokás" volt - egyetlen szóval sem emlékezett meg, mind 
a királyi titkár, mind a megadományozott bizonyosan jól tudta, mit is jelképeznek.5 

A címertől heraldikailag jobbra egy manierisztikus díszítésű posztamensen aranyszí
nű palástban és lila ruhában Szent István király állt, jobbjában jogart, baljában országal
mát tartva, míg feje fölött az Árpádok ezüsttel és vörössel hétszer vágott, valamint koro
nával ékesített címerpajzsa volt látható. Vele szemben, a túlsó oldalon, hasonló ma
gasságú emelvényen vörös palástban, jobbjában országalmát, baljában hosszú nyelű bár
dot (alabárdot) tartva Szent László páncélos alakja emelkedett, feje fölött a zöld hármas 
halomból kiemelkedő ezüst kettős keresztes és szintén koronával díszített magyar címer
rel. A miniatúra közepén, a családi címer fölött ugyanakkor - az alábbi sorrendben -
Szlavónia, Horvátország és Dalmácia egyesített címere volt látható, nevezetesen olyan 
formában, hogy a dalmát a hasított pajzsú, szlavón-horvát címerre szívpajzs formában 
került. Az armális címerképének uralkodóalakjai és országcímerei rendkívül beszédesen 
jelezték, hogy tulajdonosának egész életpályája, családjának egész sorsa két ország tör
ténetével függ igen szorosan össze: egyrészt a Szent István által alapított Magyar Király
ságéval, másrészt a Szent László által vele 1091-ben egyesített, majd Könyves Kálmán 
1102. évi tengerfehérvári horvát királykoronázásától perszonálunióban élő Horvátorszá
géval vagy pontosabban szólva a szlavón és horvát (illetve a velük „összefonódott" dal
mát) területekkel. 

Jelen tanulmány egy alig ismert szlavóniai köznemesi família, a budróci Budorok 
XV-XVIII. századi történetének példáján többek között azt kísérli meg bizonyítani, 
hogy Ferenczffy Lőrinc magyar királyi titkár és a címerképet megrendelő Budor János 
törekvése a két ország szoros együttélésének, mondhatnánk „együtt lélegzésének" kife
jezésére teljesen indokolt volt. Az utóbbi közel egy évszázadban ugyanis a két szomszé
dos ország történetírása csak egy-egy fontosabb országos politikai esemény (pl. a Wes-
selényi-Zrínyi-Frangepán-féle összeesküvés és a kora újkori parasztfelkelések) vagy 
egy-egy kiemelkedő személyiség (pl. a két Zrínyi Miklós vagy legutóbb Ráttkay 
György) kapcsán, valamint elsősorban az irodalom- és művészettörténeti kutatások te
rületén vizsgált közös témákat és működött szorosabban együtt.6 A hadügy, a belpolitikai 

A címeresleveleken szereplő, de ez ideig kutatatlan király-, szent- és egyéb személyábrázolások és 
országcímerek jelentőségére és szimbolikájára újabban Mikó Árpád hívta fel a figyelmet. Mikó-Sinkó, 2000. 
318-323. o.: No. V-12-16. (A probléma további tárgyalását vele együtt külön tanulmányban tervezzük.) 

Lásd a tanulmány végén található bibliográfia megfelelő tételeit (részletesen terjedelmi okokból nem so
rolhatjuk fel őket), mindenekelőtt Josip Adamček és újabban Bene Sándor munkáit. 
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és a mindennapi élet, az igazgatás-, a társadalom- és a gazdaságtörténet terén ugyanak
kor - egyedül talán a Nyugat-Magyarországra irányuló horvát migrációt és a Zrínyi csa
lád birtokainak és várainak (főként Zrínyi-Újvár) történetét leszámítva7 - meglehetősen 
csekélyek az ismereteink. Alapproblémát jelent továbbá, hogy a Dráván innen vagy túl 
folyó s egymást kisebb vagy nagyobb mértékben érintő kutatásokat (elsősorban nyelvi 
okokból) néhány kivételtől eltekintve nem ismeri a másik fél történetírása.8 

A magyar-horvát köznemesség-kutatás eddigi eredményei 

A kora újkori magyar társadalom legmeghatározóbb rétegének, a nemességnek a ku
tatása az elmúlt évtizedekben nem tartozott a törökkorral foglalkozó magyar történetírás 
kedvelt témái közé. Bár a XIX. század második és a XX. század első felében a legjelen
tősebb nagybirtokos famíliákról számos fontos és mind a mai napig jól használható, po
zitivista jellegű családtörténeti összegzés született,9 modern monográfiával mégis egyet
len egyről sem rendelkezünk azon mintegy félszáz család közül, akik a XVI-XVII. 
században Magyar- és Horvátország belpolitikai, katonai és gazdasági életének irányítá
sát meghatározták. Sőt, néhány, a politikai elitet vezető magyar és horvát família (pl. a 
trakostyáni Draskovicsok, a monyorókeréki Erdődyek vagy akár a Frangepánok, a Zrí
nyiek, a Nádasdyak vagy a Révayak stb.) esetében még az is komoly gondot okoz, hogy 
egy-egy jelentősebb személyiség legalapvetőbb életrajzi adatait megtudjuk. 

Hosszú ideig sajnos ugyanez a helyzet volt jellemző a nemesi társadalom legnépe
sebb és legsokrétűbb csoportját alkotó köznemességre is, amelynek részletes feltérképe
zése - éppen területi és társadalmi sokszínűségéből adódóan - csakis (kis)monográfiák 
és esettanulmányok segítségével lehetséges. Az 1980-as években azonban elsősorban 
Maksay Ferenc, Varga J. János, Pálmány Béla, Gecsényi Lajos, Iványi Emma és Tóth 
István György, az elmúlt esztendőkben pedig mindenekelőtt Dominkovits Péter és Bilkei 
Irén munkáinak köszönhetően kedvező változás következett be. Míg Maksay Ferenc - el
sősorban a XVI. század közepi dicajegyzékekről végzett kutatásai alapján10 - a kor egyik 
legfontosabb jelenségére, a „nemesi infláció" folyamatára hívta fel tanulmányában a fi
gyelmet, addig Varga J. János külön értekezésben mutatta be a nyugat-dunántúli familiárisi 
rendszer legfontosabb jellegzetességeit, nevezetesen a Batthyány család XVII. századi pél
dáján.11 Pálmány Béla és Gecsényi Lajos ugyanakkor egy-egy kisebb terület, Nógrád és 
Győr vármegye köznemesi társadalmát „térképezte fel", részletesen elemezve összetételét, 
karrierlehetőségeit és vagyoni helyzetét. Újabban hasonló, országos szempontból is jól 

További irodalommal lásd Breu, 1970.; Kampuš, 1995! és Pálffy-Pandžič-Tobler, 1999., illetve minde
nekelőtt MZ I—II. k., vö. még újabban népszerűsítő formában Durič-Feletar, 1997. és Kruhek, 1999., valamint 
Zrínyi-Újvár új monográfiája: Petrič-Feletar D.-Feletar P., 2001. 

Jellemző példa, hogy a Wesselényi-Zrínyi-Frangepán-féle összesküvés legújabb horvát feldolgozása 
{Mijatovič, 1992. és 2. jav. kiadása: Mijatovič, 1999.) még Pauler Gyula 1876. évi alapmunkáját {Pauler, 
1876.) sem idézi, miközben az új magyar összefoglalók vagy részlettanulmányok egyike sem citál a szép szá
mú újabb horvát irodalomból. 

9 Mindezekről jó bibliográfiai áttekintést nyújt: MCSI, 1984. 
10 Maksay, 1991. 
11 Maksay, 1984. és Varga y., 1981. 
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hasznosítható vizsgálatokat végzett Zala vármegye Mohács utáni nemességéről Bilkei Irén, 
valamint Sopron és Mosón vármegye XVI. század végi példáján Dominkovits Péter is. 
Végül Tóth István György több tanulmányában tanulságos művelődéstörténeti vizsgálato
kat folytatott a Vas megyei nemesség XVII-XVIII. századi írástudásáról, majd elsősorban 
ezen eredményekre építve egy nagyobb összefoglalásban modellezte až írás és olvasás el
terjedését a nemesség és parasztság körében a kora újkori Magyarországon.12 

E nagyobb összegzések és az egy-egy vármegye nemességét bemutató stúdiumok 
mellett több kiváló esettanulmány jelezte a nemesi társadalom kutatásában rejlő lehető
ségeket. Az Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenységéről 1991-ben monográfiát13 

megjelentető Iványi Emma már a nyolcvanas évek első felében gondos írásokban tárta 
fel két, részben Esterházyval is kapcsolatban álló köznemesi származású végvári tiszt, 
gyöngyösi Nagy Ferenc Kanizsával szembeni végvidéki főkapitány-helyettes (1680-
1695) és Libercsey Mihály gácsi kapitány (1656-1670) XVII. századi pályáját.14 

Hasonlóra vállalkozott, de már egy egész család, nevezetesen a korábban alig ismert 
nyugat-dunántúli família, a katafalvi Falussyak kapcsán 1993-ban Gecsényi Lajos, majd 
újabban egy Sopron vármegyei hivatalviselő család, a petőházi Zekék alapos család
történetével Dominkovits Péter.15 A kutatásban messze elöljáró nyugat-dunántúli vizsgá
latok sorát ugyanő az elmúlt években több gondos karriervizsgálattal gazdagította, 
amelyek alapvetően új eredményekkel szolgáltak a köznemesség vármegyei hivatal
viseléséről, nagyuraknál végzett familiárisi szolgálatáról, vagyoni helyzetéről és a kora 
újkori jogtudó értelmiségi karrierlehetőségeiről.16 

Mindezeknek köszönhetően a XVI-XVII. századi nyugat-dunántúli nemességről már 
egyre kiformáltabb, monografikus összegzésre csaknem érett képpel rendelkezünk.17 A 
Magyar Királyság más területeiről (pl. az északkeleti országrészről vagy a kulcsfontos
ságú Pozsony és Nyitra vármegyékről) ellenben meglehetősen csekélyek az ismereteink. 
Hasonló a helyzet a Drávától délre fekvő egykori szlavón vármegyék (Várasd, Kőrös, 
Zágráb) nemesi társadalmával kapcsolatban, amelyről újabban csaknem kizárólag Nada 
Klaič és Josip Adamček alapos monográfiái, valamint egy varasdi kiállítási katalógus 
szolgált korábban feltáratlan forrásokon alapuló új ismeretekkel.18 A horvát-szlavón te-

Az említés sorrendjében: Pálmány, 1982. (több család pályájával); Gecsényi, 1988.; Bilkei, 1997.; 
Dominkovits, 1999.; Dominkovits, 2001. és Tóth I. Gy., 1996 (saját korábbi munkáinak részletes felsorolásá
val); valamint a későközépkori köznemességre alapvető még Kubinyi, 1984. 

13 Iványi K, 1991. 
Iványi E., 1983. és Iványi E., 1984., vö. még Kisfaludy László és Miskey István XVII. századi végvári 

tisztek életpályáival: Bánkúti, 1973. és Kiss Á., 1975., valamint az ország keleti területéről Ibrányi Mihály 
váradi vicekapitány harcos mindennapjaival: Izsépy, 1983. Egy régebbi, igen adatgazdag, de nem társadalom
történeti jellegű tanulmány thengöldi Bornemisza János dunántúli főkapitány-helyettes és kanizsai kapitány 
pályájáról: Takáts, 1928b. 

Gecsényi, 1993., ill. Dominkovits, 1995. és Dominkovits, 2000. Vö. még egy későközépkori esettanulmány 
a Sopron megyei Chernél családról: Horváth, 2001., valamint több általános megállapítással Kubinyi, 1984. 

16 Dominkovits, 2002a.; Dominkovits, 2002b., valamint vö. még Bilkei, 1993. és Hiller, 2000. 
Ennek megírása Dominkovits Pétertől várható. 

18 Klaič N., 1976; Adamček, 1968., 1980., 1981a., 1985., 1987. (további irodalommal) és Lončarič, 1996., va
lamint újabban Pavao Ritter Vitezovič kapcsán (bár magyar vonatkozások nélkül) Blaževič, 1999. A régebbi iro
dalomból a Várasd megyei nemességre alapvető: Strohal, 1932., vö. még Klaič N., 1973. és Šidak, 1974., ill. újab
ban a HBL 1-4. k. egyes szócikkeit és legutóbb, bár elsősorban a XIX-XX. századra koncentrálva: Kolar, 2002. 
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rületek köznemességének kutatását - a fent már említett problémák mellett - jelentősen 
nehezíti az is, hogy az említett vármegyék XVI-XVII. századi anyaga majdnem teljesen 
elpusztult (például egyetlen vármegyei jegyzőkönyv sem került ez ideig elő), de az egyes 
famíliák levéltárai is csak töredékesen maradtak ránk.19 Ennek ismeretében minden 
esettanulmány különös jelentőséggel bír, miként például legutóbb Tusor Péter érdekes 
írása arról a Gregoróczy Györgyről, aki a XVII. század közepén mind a báni, mind a 
Kanizsával szembeni végeken komoly szolgálatokat tett horvát és magyar hazája védel
mében, s volt meggyilkolásáig a költő és hadvezér Zrínyi Miklós báni hadainak egyik 
kapitánya.20 

A magyar és a horvát történetírásnak tehát - ellentétben például a témában jelentős új 
monográfiákat produkáló cseh kutatásokkal21 - a kora újkori nemesség vizsgálata terén 
(is) óriási közös adósságai vannak. Ez a munka azonban csakis szoros együttműködéssel 
végezhető el, hiszen miként jelen írás is bizonyíthatja, még ugyanarra az alig ismert 
szlavóniai családra is Zágrábtól Budapesten át Bécsig és Pozsonyig mindenütt találha
tunk jól hasznosítható levéltári forrásokat. Esettanulmányunk e fontos közös úton szeret
ne egy lépést „megtenni". Dolgozatunkkal egyúttal 60. születésnapja alkalmából kö
szönteni szeretnénk az eddigi kutatómunkánkat mindig atyai szeretettel támogató 
Gecsényi Lajost; köszönvén neki, hogy mindig ugyanolyan szorosan gondolkozott és 
működött velünk az elmúlt évtizedben együtt, mint a kora újkorban jelen írásunk fősze
replőjének, Budor Jánosnak és családjának két országa. 

A budróci Budor család a középkor végéig 

A Budor család nem tartozik a Magyar- és Horvátországban jelentős szerepet betöltő, 
ismert köznemesi famíliák közé, bár a családtörténeti, genealógiai és heraldikai kézi
könyvek igen szűkszavúan természetesen tudnak létezéséről.22 Valójában az 1989-ben 
megjelent Horvát Életrajzi Lexikon 2. kötetének, Josip Buturac által főként a korábbi 
forráskiadványok alapján írott gondos, de rövid szócikkét, valamint az ő kis középkori 
vonatkozású írását megelőzően23 a Budor családról szinte semmit sem tudott a horvát és 
magyar kutatás. 

Mindezekről áttekintő tájékoztatást nyújt: Arhivski fondovi, 1984. 60-61. és 98-101. o. Ennek ellenére a 
nem Horvátországban őrzött családi archívumok, elsősorban a Budapesten található Nádasdy- (MOL E 185, 
Nádasdy es. lt.), Batthyány- (MOL P 1313-P 1314, Batthyány es. lt.), Pethő- (MOL P 235, Pethő es. lt., vö. 
még NSK Zagreb, Rukopisi, Pethő-levelezés) és Esterházy- (MOL P 108, Esterházy es. lt.), valamint a részben 
Pozsonyban (SNA ÚAE, erre lásd Filipovia, 1978-1979.), részben Bécsben fennmaradt Erdődy-levéltár (ÖStA 
HHStA, Archiv Erdődy) anyaga tekintélyes számban őriz eddig alig használt iratokat mind Zágráb, Kőrös és 
Várasd vármegyék tevékenységére, mind a horvát-szlavón köznemesség történetére vonatkozóan. 

20 Tusor, 1999. 
21 

Lásd legújabban összefoglaló jelleggel, valamint a témára vonatkozó források és irodalom eddigi leg
teljesebb bibliográfiájával. Büzeket alii, 2002. 381-397. o. 

22 Nagy /., I. k. 258. o.; Kempelen, II. k. 462. o.; Bojničič, 1899. 23. o.; Strohal, 1932. 165. o. és legújabban 
a muraközi nemesség sorában: Kalšan, 1999. 23. o., vö. még Ivan Bojničič kéziratos adatgyűjtését a Horvát 
Állami Levéltárban: HDA, Zbirke, Mape plemstva, Budor. 

23 HBL 2. k. 443-444. o. és Buturac, 1989. 99-102. o. (Köszönöm Dragutin Feletarnak és Hrvoje 
Petričnek, hogy az utóbbi kis közleményre felhívták figyelmemet.), vö. még több érdekes középkori adat 
Cvekan, 1990. 11-37. o. 
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A Budorok ősei - feltéve, ha hihetünk a bevezetőben bemutatott armális közlésének -
eredetileg Veszprém megyéből származtak („ex nobilibus parentibus comitatus Vespri-
miensis"; Függelék fol. 2v.).24 Innen telepedtek át, valószínűleg valamikor a XIII. század 
első felében, Szlavóniába,25 nevezetesen Kőrös megyébe, ahol birtokokat szereztek. A 
nemeslevélben név szerint is említett első ősük (lásd az 1. családfát), az 1284-ben el
hunyt, de már IV. Béla király nádora (1261-1267), Kőszegi Henrik katonájaként szol
gáló Sagud és több rokona ugyanis gorboniki (de Gorbonok/Gorbonuk) névvel szere
pelt,26 Gorbonok mezővárosa pedig Kőrös megye északkeleti részén, egykor a mai 
Kloštar Podravski és Podravske Sesvete között feküdt.27 Sagud fia volt a család későbbi 
nevét adó, de 1326-ban már néhaiként felbukkanó Budor (másként Bodor), aki még 
szintén a gorbonoki előnevet viselte.28 Budor dédunokáját, Ádámot és ükunokáit, Balázst 
és Miklóst viszont már mindig budrovci (de Bwdrowcz) praedicativummal említik,29 

mely település ugyancsak Kőrös megye említett vidékén, Szentgyörgyvártól délre talál
ható.30 A család tagjai ettől kezdve egészen a XVII. századig ezt az előnevet használták, 
korábban inkább budrovci, később budróc(z)i alakban. 

A Budor család a középkor végéig egyike volt a szlavóniai köznemesség legnépesebb 
rétegét alkotó, bár nem a legszegényebb sorba tartozó, úgynevezett „bene possessionati" 
famíliáinak. A Budorok igazán jelentős szerepet sem az országrész, sem Kőrös várme
gye életében nem töltöttek be, noha birtokaik csekély mértékben folyton gyarapodtak - a 
XV. századból fennmaradt, főként birtokjogi vonatkozású források azonban nem teszik 
lehetővé az egyes családtagok pályájának részletes rekonstrukcióját.31 Az első, akiről 
már bővebb információkkal rendelkezünk, az említett Balázs unokaöccse (lásd az 1. 
családfát), az 1533 táján32 elhunyt András volt. Ő ifjúkorában (1494) előbb Batthyány 

Az alábbiakban gyakran idézett Budor-nemeslevélre a lábjegyzetekben Budor-Armales alakban, a fő
szövegben pedig a Függelékre utalva hivatkozunk, megadván a megfelelő foliószámokat, hogy a hivatkozott 
helyek ott gyorsan visszakereshetők legyenek. 

25 Miként a nemességmegerősítés javított szövege (1610. dec. 1.) mondja: „in dicto regno nostro 
Sclavoniae sedes fixisse et bona haereditaria acquisivisse." Uo. fol. 2v„ 

„miles Henrici palatini" HDA, Zbirke, Mape plemstva, Budor, ill. „nobilis de Gorbonok" Uo. Zbirka 
rodoslovlja, Kut. 1. Budor és Budor-Armales, fol. 2v. 

27 A lokalizációra alapvető: Cvekan, 1990. 11-22. o. és 46^19. o., vö még Heller, 1974. 118-199. o.; 
Buturac, 1989. 99. o.; Romhányi, 2000. 27. o. és Engel, 2001. 

Lásd a 26. jegyzet forrásadatait, valamint vö. még Buturac, 1989. 99. o. 
29 Ádámra: Uo. 99. o. és MOL Df. 232114. (1503); Balázsra: ,31asius Budor de Budrowcz" Kukuljevič, I. k. 215. 

o.: No. CXLVII. (1478); „domina Katherina relicta quondam Blasii de Budrowcz" MOL Dl. 101308. (1502); Miklós
ra: „Nicolaus Budor de Bwdrowcz" (1502) Stipišič-Samšalovič, 1960. 612. o.: No. 2722. és No. 2726. (1471). Persze a 
későbbi forrásokban utólag már Sagud és Budor is felbukkan budrovci előnévvel, lásd pl. uo. 1959. 348. o.: No. 1470. 
(1413. nov. 13.: „Budur de Budrouch") vagy 360. o.: No. 1653. (1423. nov. 8.: „Sagud de Budrocz"). 

A település nem keverendő össze a Valkó megyében fekvő másik két Budrovccal (ma mindkettő 
Budrovci), de a verőcei uradalomban található harmadik Budrovccal (ma Budrovac Lukački) sem. Ezekhez, 
valamint általában a horvátországi és szlavóniai helységek azonosításához Engel Pál kiváló adatbázisát {Engel, 
2001.) és Georg Heller helységnévtárait {Heller, 1977., 1978., 1980a. és 1980 b.) használtam. A tanulmányban 
magyar névvel említett horvátországi és szlavóniai települések mai megfelelőit lásd a Függelék 2. részében. 

A család középkori szerepére - az eddig és alábbiakban idézett levéltári források mellett - lásd Josip 
Buturac kronologikus rendbe szedett alapos adatközlését Buturac, 1989. 100-102. o., vö. még számos kiváló, 
de többnyire Buturac által is idézett adattal: Stipišič-Samšalovič, 1959-1963. passim. 

32 1532-1533-ban még biztosan élt: HDA Arhiv Budor, 1532. jan. 24., Kőrös és Uo. 1533., hónap és nap 
nélkül, Kőrös. 
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Boldizsár jajcai bán (1493-1495) familiárisa volt,33 akit különböző megbízatások mellett34 

fegyverével is gyakran szolgálhatott, mint nyilván későbbi urait is.35 1529 júliusában kelt 
végrendeletében ugyanis nem kis számban találunk különféle fegyvereket, köztük egy tö
rök kardot (framea Thurcalis) és egy zászlóval ékesített dárdát (hastae banderiae) is.36 

András a Horvátországot és Szlavóniát a XVI. század elején már egyre komolyabban 
fenyegető törökök elleni küzdelemből fokozatosan kiöregedvén,37 a vitézkedés helyett a 
különböző nagyurak, általában a regnáló horvát-szlavón bán vagy más horvát-magyar 
főméltóság hosszabb-rövidebb szolgálatát választotta. A ránk maradt életrajzi mozaikok 
szerint például 1512-ben Kanizsai György néhai bán (1507-1510) özvegye, Rozgonyi 
Klára szlavóniai birtokügyeiben járt el, mondhatnánk amolyan helyi birtokjogi és gazda
sági „tanácsadóként".38 1513-ban azután Perényi Imre nádor (1504-1519) és bán (1511-
1513), 1517-ben pedig Beriszló Péter bán (1513-1520) báni embereként {homo banális) 
bukkant fel.39 Az utóbbi esztendőben, majd 1518-ban, ekkor nem másutt, mint a budai 
országgyűlésen, erdődi Bakócz Tamás bíboros-esztergomi érsek, egyúttal a zágrábi püs
pökség kormányzója,40 illetve Brandenburgi György őrgróf Kőrös megyei birtokperében 
ügyvédként (procurator) többek között ő képviselte az érseket, nyilván kiváló helyisme
retének és több évtizedes szlavóniai tevékenységének köszönhetően.41 Társadalmi elis
mertségét és tanultságát - amely bizonyosan állítható42 - jól jelezte ez időben többször 
említett magisteň titulusa43 és említett ügyvédeskedése, továbbá példának okáért az is, 
hogy a szlavón rendek 1528 tavaszán Kőrösön tartott gyűlésükön - Szemcsey János 
vicebán mellett - azon személyek közé választották, akik a Szlavóniában állomásozó 
idegen és helyi katonaság számára tartoztak az élelmiszer árát megállapítani.44 

Si „familiáris domini Balthasar [Batthyány]" 1494: MOL Dl. 106868. 
1494 áprilisa előtt például urát képviselte Budán a királyi személyes jelenlét bírósága előtt. Uo. Dl. 

101178. (1494. ápr. 13.) 
'" András egyik konkrét (1501 októberi) törökellenes fellépésére lásd Tkalčič, 1896. 14-15. o.: No. 11. 
" HDA Arhiv Budor, 1529. júl. 18., hely nélkül (eredeti példány, XVII. századi másolat, valamint egy 

XIX. századi modernebb átírás); kiadása: Laszowski, 1934. 51-57. o. 
7 Születési dátumát sajnos nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy apja, Miklós 1476 előtt halt meg (HBL 2. k. 

443. o.), így 1510 táján András már szinte biztosan túl volt negyvenedik életévén. 
38 

Budor András levelei Rozgonyi Klárához „fidelis servitor" aláírással, 1512. szept. 9., Budrovc és 1512. 
szept. 27., Uo.: MOL Dl. 22339. és 22345., vö. még Reiszig, 1900. 123. o. 

39 MOL Dl. 37912. (1513. jan. 28.; Brandenburgi György és Rátkay Benedek pere), Uo. Dl. 37913. (1513. 
febr. 8.; Brandenburgi György és Bakócz Tamás pere), vö. még az előbbi per kapcsán Uo. Dl. 37948. (1514. 
jan. 19.) és Gulin, 1995. 67. o.: No. 10.; ill. Laszowski, 1906. 565. o.: No. 19. (1517. márc. 8.) 

Ez utóbbi tevékenységére lásd Zagrebački biskupi, 1995. 230. o. 
41 MOL Dl. 37949. (1517. febr. 11.) és Dl. 37582. (1518. máj. 10.) Néhány nyugat-dunántúli analógia a 

Chernél családból: Horváth, 2001. 375-376. o., vö. még Kubinyi, 1984. 
42 Saját kézzel írott levelei (MOL Dl. 22339. és 22345. [mindkettő 1512], ill. Uo. Df. 232402. [1514]) 

mellett ezt alátámasztja az is, hogy fiait is taníttatta; erre lásd végrendeletét: „ut videlicet ipsum [ti. fiát, Videt] 
in scolis vei aliis locis in expensis meis sustentare valeam.", ill. „Item habeo in auro florenos octo, hü sint ad 
necessitates Johannis et Mathiae filiorum meorum, qui nunc studiis vacant." HDA Arhiv Budor, 1529 júl. 18. és 
kisebb olvasati hibával: Laszowski, 1934. 52. és 56. o. Hasonlóan vélekedik Josip Buturac is: Buturac, 1989. 99. o. 

43 A teljesség igénye nélkül Síipišič-Šamšalovič, 1961. 518. o.: No. 3775. (1505), Tkalčič, 1896. 106. o.: 
No. 94. (1511); MOL Dl. 37912. (1513), Dl. 37948. (1514) stb. A magister presztízscímre KMTL 422. (A szó
cikket Engel Pál írta.) 

A szlavón rendek gyűlésének határozata, 1528. ápr. 19., Kőrös: Šišič I. k. 151. o.: No. 97. 
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Két ország új helyzetben: 
új lehetőségek a Budorok számára a Mohács utáni fél évszázadban 

Polgárháborúban és török szorításban 

A szlavón rendek 1528. évi határozata jól érzékeltette, hogy a mohácsi csata alapvető 
következményei mind Magyar-, mind Horvátország számára teljesen új helyzetet terem
tettek. Az oszmánok szerémségi berendezkedésével, majd Jajca 1528. évi elestével a tö
rök fenyegetés Horvátországban, Szlavóniában és Dél-Magyarországon immáron való
ban mindennapossá vált.45 Az egyre romló közbiztonságot 1538 júliusának elején 
találóan érzékeltették Batthyány Ferenc feleségének, Svetkovics Katalinnak, unokaöcs-
cséhez, az ekkor még a Kőrös megyei Greben várában lakó Batthyány Kristófhoz inté
zett, aggodalommal teli szavai: „Én azt tanácsolom, hogy sehová semmiképpen ne menj, 
mert uram örökké haragudni és neheztelni kezd rád. Én sem veszem jó néven tőled, mert 
érted te magad, hogy nem szükséges most tenéked ilyen időben oda [nevezetesen 
Kristallócra, ma Kreštelovac Horvátországban] járnod, ahol minden bokorban félsz az 
ellenségtől."46 

A politikai és létbizonytalanságot jelentősen fokozta, hogy noha a horvát rendek 
1527. január l-jén Cetinben (a magyar rendek 1526. december 17-i pozsonyi határozatát 
követően) I. Ferdinándot maguk is királyukká választották,47 a már 1526. november l i 
en uralkodóvá koronázott Szapolyai Jánosnak a horvát-szlavón területeken is akadtak 
hívei, elsősorban az általa kinevezett Frangepán Kristóf bán (1526-1527) személyében. 
A horvát-szlavón területeknek ezzel már nemcsak két királya, hanem két bánja is volt, 
hiszen az említett Batthyány Ferenc 1525-től 1531-ig a Habsburg uralkodó pártján 
ugyancsak betöltötte a tisztséget. A polgárháború, az állandósuló török betörések, vala
mint a horvát-szlavón területeken szolgáló osztrák, spanyol és a rendek által felfogadott 
helyi csapatok rendszeres pusztításai a szlavóniai vármegyék mindennapi életét is teljes 
zűrzavarrá változtatták. 

A helyi nemesség egy jelentős csoportja mindezek következtében - a török hódoltság 
alá került társaihoz hasonlóan - , főként a Magyarországon is birtokos Batthyányak, 
Nádasdyak, Erdődyek, Keglevicsek és Zrínyiek szorgalmazására és támogatásával el
hagyta hazáját, és a Drávától északra, főként Nyugat-Magyarországon keresett új lakó
helyet.48 Szép számmal voltak azonban olyanok, akik minden nehézség ellenére is ra
gaszkodtak őseik földjéhez. Ráadásul az egyre kiéleződő határ menti küzdelemben és a 
belpolitikai zűrzavarban az uralkodó vagy valamelyik nagyúr zsoldján fegyverforgatás
sal a korábbinál is kedvezőbb lehetőség kínálkozott a kiemelkedésre, s ezzel egyúttal 
megérdemelt vagy akár jogtalan birtokszerzésre, mondhatnánk a zavarosban való halá-
szásra. Budor András és utódai jól tudtak élni ezekkel az új kényszerlehetőségekkel. 

3 Mažuran, 1958. 93-113. o. és újabban Mažuran, 1991. 27-32. o.; Barta, 1995., különösen 1-19. o., ill. 
Pavličevič, 2002. 85-86. o. 

46 Pálfly-Pandžič-Tobler, 1999. 86-87. o.: No. 42. (1538. júl. 7., Németújvár) 
47 Kruhek, 1997., különösen 15-24. o. 
48 

Breu, 1970.; Kampuš, 1995. és űj forrásokkal Pálffy-Pandžič-Tobier, 1999. 
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Bár a részleteket teljességgel nem ismerjük, az bizonyos, hogy az öreg Budor András 
legkésőbb 1528 júliusáig Batthyány Ferenc bán (1525-1531) familiárisa volt.49 Ezt kö
vetően Szapolyai János pártján találjuk, ahova feltételezhetően nem meggyőződésből, 
hanem inkább számításból állhatott. S noha Frangepán Kristóf 1527. szeptember 27-i, 
Várasd alatti halálával János király horvát-szlavón pártja - elveszítve legfőbb vezetőjét 
- jelentősen meggyengült,50 a Kőrös megyei tapasztalt nemes számítása valószínűleg 
mégis bevált. A mindvégig Ferdinánd-hű Batthyány szükség esetén védelmet nyújthatott 
neki, miközben a másik magyar királlyal, Szapolyai Jánossal is elismertette magát, sőt 
1529 novemberében, majd a következő esztendő júniusában tőle újabb birtokokat is kapott. 
Nevezetesen előbb megszerezte a Ferdinándhoz pártolt Miketinci Pál deák pavlovci 
(rakonoki uradalom) és gorenáci (bizonytalan helyen) birtokrészeit Kőrös megyében, majd 
adományt nyert a család előnevét adó Budróc közelében egykor fekvő Tiboninc falura és 
nemesi kúriára, amely tiboninci Vaskajics István halálával szállt a koronára. Sőt, 1530. jú
nius 26-án az előző esztendei végrendeletében már említett alsó- és felső-csapalóci 
(Budróctól északnyugatra) birtokrészeit ugyanezen falvakban a Csapalóczy István halálá
val az uralkodóra háramlott birtokrészekkel és egy alsó-csapalóci kúriával gyarapította.51 

Budor András mindezek mellett - főként családi és a két feleségétől, Zsófiától és 
jezsdoveci Madarász Borbálától származó örökségek révén (vö. az 1. családfát) - ren
delkezett egy-egy jelentősebb birtokegyüttessel az ősi Gorbonokon és Budrócon. Az 
utóbbi helységben többek között ő bírta a még Balázs nagybátyja által a török betörések 
miatt 1470 körül megerődített kúriát, azaz kastélyt (castellum)52 és tartozékait (egy alió
diumot, halastavat, malmot és kertet). Kisebb birtokrészei voltak továbbá a Budróctól 
nem messze fekvő Jarnán, a Kapronca közeli Temerjén és Blacán, valamint Ivanovcon, 
Atakon, Jákószerdahelyen és Bresztovcon, továbbá a Kőrös megye délnyugati részén 
fekvő Bliznafőn, Jalsovcon, Ebresen, Veszelovcon (másként Veszelkovcon), Savlovcon 
és Patakon stb. is.53 Sőt a gyakran nagyúri familiárisi szolgálatban álló köznemesnek 
még magának is volt egy-két familiárisa,54 miként nagybátyjának, Balázsnak is.55 

„Miseram temporibus proxime elapsis unum familiärem meum ad Vestras Dominaciones, Andreám scilicet 
Budor..." Batthyány Ferenc Báthory István nádor-helytartóhoz és tanácsostársaihoz, 1528. júl. 6., Racsa: Šišič I. k. 
158. o.: No. 102. Ugyanezt igazolja Budor 1529. évi végrendelete is, midőn az alábbiakról szól: „Item magnifiais 
dominus Franciscus de Bathyan etc. pro serviciis meis reservitis ..." Laszowski, 1934. 55. o. 

50Barta, 1995.9-12.0. 
51 Az említés sorrendjében: MH I. k. 214-215. o.: No. 238. (1529. nov. 8., Buda), Uo. 357-358. o.: No 

372-373. (1530. jún. 26., Buda); Szapolyaival való kapcsolatára vö. még Laszowski, 1929. 198. o.: No. 189., 
ill. Csapalócra Dočkal, 1956. 152. o. és Buturac, 1989. 101. o. 

52 Stipišič-Šamšalovič,l96l. 507. o.: No. 3654. (1503) és Buturac, 1989. 99. o., ill. vö. még: a kastélyt 
Budor András egy 1525. március 15. előtt kelt birtokkérelmében „fortalicium in Bwdrowcz constructum"-ként 
említi. MOL Df. 232710. Napjainkig fennmaradt maradványaira Feletar, 1988. 73. o. (A legújabb középkori 
magyar kastélyadattár nem tud róla. Koppány, 1999.) 

Mindezekre a szép számú későközépkori birtokjogi oklevél (Stipišič-Šamšalovič, 1959-1963. passim és 
Buturac, 1989. 100-102. o.) mellett lásd az egykorú adóösszeírásokat: Adamček-Kampuš, 1976. 13. o.: No. 3. 
(1495: Temerje), 26. o.: No. 7. (1507: Bliznafő), 27. o.: No. 8. (1507: Atak és Temerje), 34. o.: No. 10. és 36. 
o.: No. 11. (1507: Budróc), 52. o.: No. 19. (1512: Biznafó), 58. o.: No. 21. (1513: Bliznafő), 60. o.: No. 22. 
(1513: Ebres, Atak és Temerje), 66. o.: No. 23. (1513: Budróc), 93. o.: No. 32. (1517: Bliznafő), 104. o.: No. 
35. (1517: Budróc), 122. o.: No. 42. (Bliznafő), Veszelovcra és Savlovcra: MOL Df. 232710. (1525), valamint 
a családi levéltár töredékének iratait: HDA, Arhiv Budor, Kut. 1. passim, ill. Budor végrendeletét: Laszowski, 
1934. 50-51. o., vö. még Dočkal, 1956. 147. o. (Bliznafő) és 149. o. (Bresztovc) 

1529. évi végrendeletének tanúi között szerepelnek: ,ßlasius et Iwan familiäres mei" Laszowski, 1934.57. o. 
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A család bevett temetkezési helyén, a gorbonoki ferences kolostorban örök nyuga
lomra helyezett56 András fia, Vid hasonló módon folytatta apja pályáját. Talán jelképes
nek is tekinthető, hogy András már többször idézett 1529. évi testamentumában még 
kisgyermekkorban járó („in tenera aetate constitutus") fiára többek között egy aranyozott 
ezüst kardot és sarkantyúkat hagyott, hogy ha ő már nem tudna halála után gondoskodni 
róla, tanulmányait vagy egyéb kiadásait ezekből fedezhesse.57 Az ezek szerint valamikor 
1515-1520 táján született Vid megfogadta az atyai tanácsot, s mind a kardot, mind a sar
kantyút, mind a tanult és gyakorlati tudást gondosan megbecsülte. Tanulmányai után, 
amelyeket valamelyik káptalani vagy mezővárosi iskolában folytathatott, az 1530-as 
évek vége felé - elődeihez hasonlóan - a vitézlő iskolát választotta pályájául. Az elkö
vetkező negyedszázadban majd minden olyan fontos határ menti törökellenes akciónak 
részese volt, amely Délnyugat-Magyarországon és Szlavóniában zajlott. 

Apját követve Vid a katonáskodást szinte bizonyosan az éppen akkor kormányzó bán 
(1537-1539), Nádasdy Tamás mellett kezdte, 1542-ben ugyanis még az ő szolgálatában 
állt.58 Ez azonban korántsem volt véletlen. Egyrészt apja, András bizonyíthatóan ismerte 
az 1525-ben már II. Lajos királyi titkáraként szolgáló Nádasdyt,59 másrészt jóval idősebb 
mostohatestvére, az apja első feleségétől, Zsófiától született Sixtus (lásd a 2. családfát) is 
a bánt, majd később nádort szolgálta. Csakhogy a két testvér szolgálatvállalása nemsoká
ra alapvetően eltért egymástól. Sixtus az 1530-as évek végétől ugyanis már Nyugat-
Magyarországon élt,60 vagyis azon említett szlavóniai és horvátországi nemesek közé 
tartozott, akik patrónusuk biztatására vállalták az északabbra való áttelepülést. 1539-ben 
a Vas megyei Himfalvárói, Buda elestének esztendejében a Mosón megyei Rajkáról, 
1546-ban pedig a Nádasdyak kapuvári uradalmához tartozó Szergényről intézett levelet 
urához, különféle mezőgazdasági és pénzügyekben.61 1551-ben még élt, hiszen ekkor 
egy peres ügyben említették,62 későbbi életéről és utódairól azonban ez ideig sajnos nem 
kerültek elő adatok. Feltételezhetően örökösök nélkül halt meg, így a Budor család szá
mára nem alapított külön nyugat-magyarországi ágat. 

Budor Vid az önként vállalt katonai szolgálat mellett családi érdekből is kénytelen 
volt ősei hazájában maradni. Miután 1542-ben a korábbi bán, Nádasdy Tamás szolgála
tában, de közvetlenül alsólendvai Bánffy István kapitánysága alatt, részt vett az előző 
esztendőben elesett Buda és Pest felszabadítására indított nagy, de csúfos kudarcba ful-

3DMOLDl. 33135. (1479. máj. 21.) 
„corpus verő meum sepulturae praedecessorum et progenitorum meorum in claustro Gorbonok habitae, 

prout voluntati divinae placuerit" Laszowski, 1934. 51. o., ill. a Szent István-kolostor újabban feltárt története: 
Cvekan, 1990. 23-37. o. 

57 Laszowski, 1934. 52. o. 
58 

Laszowski, 1898. 140. o. Nádasdy báni tevékenysége sajnos mind a mai napig feltáratlan. 
Budor János és Mihály birtokkérelme II. Lajoshoz, s rajta a királyi jóváhagyás Nádasdy Tamás titkár 

(„secretarius") ellenjegyzésével. 1525. mára 15., Buda: MOL Df. 232710. 
1533-ban viszont még bizonyosan Kőrös megyében lakott, hiszen ekkor egy Magalovc falu kapcsán ki

tört viszálykodásban említik. Reiszig, 1900. 126. o. 
61 MOL E 185 MKA Nádasdy es. lt., Missiles, Budor Vid Nádasdy Tamáshoz. 1539. okt. 25., Himfalva; 

1541. jan. 6., Rajka és 1546. márc. 25., Szergény. 
62 HDA, Arhiv Budor, 1551. márc. 31., Ormosd. 
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ladt birodalmi hadivállalkozásban,63 hazatérve hamarosan édestestvérét, Mátyást (f 1545) 
kellett eltemetnie.64 A család szlavóniai birtokainak védelme és vezetése így - János 
testvére mellett, akiről utoljára 1551-ből tudunk65 - az ő feladata maradt. Ezzel egyúttal 
persze a család összes birtokát is ő örökölte. Ennek ellenére Vid az elkövetkező eszten
dőkben, hogy tovább növelje katonai tapasztalatait, hazájától többször igen távolra „sar
kantyúzta lovát". Az 1540-es években egy alkalommal például Tihany alatt harcolt a tö
rökökkel, mely küzdelemben kézsérülést szenvedett,66 1546-1547-ben pedig Erdődy II. 
Péter, a későbbi bán (1556-1567) kapitánysága alatt a schmalkaldeni háborúban, Szász
országban vitézkedett. Vid azon magyar huszárok egyike volt, akikről még a neves kró
nikaíró, Tinódi Sebestyén is megemlékezett a „Káról császár hada Saxóniába" című éne
kében: „Lön Erdődi Pétör másfélszáz lóval."67 

Külföldről hazatérve Budor Vid egy ideig még továbbra is a Szlavóniában királyi (lo-
vas)kapitányként tevékenykedő68 Erdődy Péter szolgálatában maradt.69 Nem zárható ki, 
hogy e minőségében éppen egykori családi székhelyén, Gorbonokon, nevezetesen a kö
zépkor végén a törökök ellen megerődített várkastélyban70 állomásozott. A Pozsonyban 
székelő helytartóság 1548. évi tervezete szerint ugyanis a környék védelméről itt 25 lo
vasnak és 20 gyalogosnak kellett gondoskodnia.71 Ezt követően valószínűleg visszatért 
egykori ura, az időközben dunántúli országos főkapitánnyá (1548-1552) kinevezett72 

Nádasdy Tamás szolgálatába. A későbbi neves szigetvári főkapitány (1556-1557, majd 
1558-1561), ekkor Nádasdy hadainak egyik kapitánya, Horváth-Stancsics Márk 1550 
szeptemberében ugyanis arról számolt be a Dráva közeli Pácodról Zichy István dunántúli 
főkapitány-helyettesnek, hogy „Bodor Vid ez éjjel jütt, ki meg tudja mondani az szigeti 
hírt".73 Ebből az adatból feltételezhető, hogy Budor ekkor talán Szigetváron szolgált, ne
vezetesen a dunántúli főkapitány ott állomásozó 100 könnyűlovasának egyikeként. Má
sik lehetőségként felmerülhet az is, hogy a Nádasdy főkapitány által a baranyai-somogyi 
várakban - beleértve Szigetet, Pácodot stb. - tartott 200 lovas állományába tartozott.74 

Bármelyik esetről legyen is szó, egy bizonyos, Budor általa jól ismert terepen járt, hiszen 

Laszowski, 1898. 140. o.; Nádasdy pályájára és 1542. évi szerepére újabban Bessenyei, 1999. 20. o.; ill. 
az 1542. évi birodalmi hadjáratra Meyer, 1879.; Károlyi, 1880a.; Károlyi, 1880b.; Traut, 1892. és legújabban 
Liepold, 1998. 237-252. o. 

HDA, Zbirke, Zbirka rodoslovlja, Kut. 1. Budor. 
65 HDA, Arhiv Budor, 1551. márc. 31., Ormosd. 
66 Laszowski, 1898. 140. o. 
67 Tinódi, 1984. 336. o.: IX. 149. Erdődy saját állítása szerint 200 lovassal vett részt a háborúban: SNA 

ÚAE Lad. 2. Fase. 9. No. 1. fol. 3., vö. még Károlyi, 1877. 848. o. és Martian, 1910. 53. o. (A későbbi bán e 
szolgálatáról legújabb életrajzi vázlata nem tud. HBL 4. k. 68. o.) 

„capitaneus Regiae Maiestatis" 1546. szept. 18.: MOL P 1342 Lippay es. lt., Capsa 17. Fase. 2. fol. 32-
33. és 1553. szept. 18.: MOL P 1313 Batthyány es. lt., Miscellanea, „Miscellanea" Series II. No. 104. 

1549 kapcsán is ezt állítja róla: Laszowski, 1898. 140. o. 
70 

A gorbonoki várkastély történetére lásd Cvekan, 1990. 17-22. o. 
71 

„Limitatio gentium in arcibus finitimis regni Sclavoniae." OStA HHStA Hungarica AA Fasc. 55. 1548. 
fol. 155-164. és MOLE 211 MKA Lymbus Series II. Tétel 3. fol. 3-8. A helytartóság a javaslatot az 1547. évi 
pozsonyi országgyűlés szorgalmazására készítette el, vö. 1547: 3. te: CJH, 1526-1608. 190-191. o. 

72 Pálffy, 1999b., különösen 36-37. o. 
73 Szalay, 1861. 73-74. o.: No. LXVIII. Horváth Márk pályájára újabban lásd Szakály, 1987. 46-80. o. 
1A Pálffy, 1999b. 38. o. 
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Szigetvár és a környék várai alig feküdtek távolabb a Drávától északra, mint délebbi 
családi fészkei, Gorbonok vagy Budróc. Számára pedig a Dráva nem jelentett mást, mint 
egyszerű természeti és vármegyehatárt a dél-dunántúli és szlavóniai megyék között. 

„Két ország - egy haza": Budor Vid sikeres kiútkeresése 

Az 1552. esztendő alapvető változásokat hozott egész Szlavónia, de különösen Kőrös 
megye és így a Budor család életében is. Miután az oszmánok 1543-ban elfoglalták a 
kulcsfontosságú Valpót, sőt már az előző esztendőben az Hova folyótól keletre fekvő 
Raholcát és Darnócot is, Kőrös megye keleti-délkeleti része nagyrészt fennhatóságuk alá 
került. Ezt követően - eddigi ismereteink szerint - 1544-ben megszállták az üresen ha
gyott Pekrecet, Fejérkőt, majd Nádasdy Tamás birtokát, Velikát és a Batthyányak régi 
várát, Kristallócot is. Sőt, a következő esztendőben már az Ilovától nyugatra fekvő 
Monoszlót is bevették. Ezzel Kőrös megye fele már a birtokukban volt. A valódi tragé
dia - a Temesközhöz és az alföldi területekhez hasonlóan - azonban Szlavóniában is 
1552-ben következett be, noha erre ez ideig a magyar hadtörténetírás (ellentétben a hor
váttal) vajmi kevéssé figyelt fel. Verőce, Csázma, Dombró és a Sziszek előterében fekvő 
Usztilónya bevételével a Csázma folyóig, sőt azon kissé túl is, Kőrös megye idegen 
megszállás alá került; miközben augusztus elején előbb a menekülő várvédők, majd 
azután a hódítók, felégették a gorbonoki várkastélyt is.75 

Mindez azt jelentette, hogy Kőrös megyéből pusztán egy nagyon kis északnyugati 
sáv, a Szentgyörgyvártól Kaproncán át Ludbregig, valamint Kőrösig és dél felé 
Cirkvenáig terjedő terület maradt királyi fennhatóság alatt. (Ezzel egyúttal a Bat-
thyányak és a Nádasdyak csaknem minden fontos szlavóniai birtokukat elvesztették.) 
Egyáltalán nem véletlen, hogy a bécsi hadvezetés ezt követően az 1550-es évek végére 
éppen az említett települések váraira építve hozta létre a megmaradt területek védelmét 
biztosító szlavón, másként vend végvidéki főkapitányságot.76 

Csakhogy Szlavóniában és Horvátországban lassan már alig volt mit védeni, különö
sen, hogy az oszmánok néhány esztendő múlva, 1556-ban az Una menti Kosztajnica be
vételével77 Zágráb megyét és az 1530-as évektől fokozatosan kiépülő horvát végvidéket 
is óriási veszélybe hozták.78 Mindezek következtében tehát Szlavónia az egyre fogyó 
Zágráb megyére és Kőrös említett északnyugati csücskére, valamint a középkorban spe
ciális helyzetű és a XIV. század vége tájáig nem Szlavóniához tartozó79 Várasd megyére 

Ezzel együtt persze a kis Verőce megyét tüstént „elnyelték" a hódítók. Minderre mind a mai napig jól 
használható Mažuran, 1958., különösen 115-128. o. (Gorbonokra:. 123. o., továbbá Barabás I. k. 164-168.: 
No. CXII-CXIII. [1552. aug. 6.]), valamint újabban Feletar, 1988. 76-78. o.; Cvekan, 1990. 23. és 37. o.; 
Mažuran, 1991. 28-32. o.; Kruhek, 1992. 5-9. o.; Pavličevič, 2002. 85-87. o., ill. a területek török uralmára 
Moačanin, 2001. 

A témára vonatkozó tekintélyes számú feldolgozásból lásd újabban Kruhek, 1992. 3-38. o.; Kruhek, 
1995b. 141-159. o.; Pálffy, 1996. 185. és 190. o.; Kaser, 1997. 99-109. o. és Kruhek, 2000.; a régebbi iroda
lomból (további bibliográfiai adatokkal): Rothenberg, 1970.; Klaič N., 1973. és Vojna krajina, 1984. (megfe
lelő fejezetek). 

Kosztajnica szerepére és XVI. századi történetére újabban Kruhek, 2001., különösen 76-80. o. 
78 

A 76. lábjegyzetben idézett munkák megfelelő fejezetei mellett lásd még Lopašic, 1890. és Simoniti, 1991. 
79 Engel, 1996.1. 223. o.; Težak-Šimek-Lipljin, 1999. 9. o.; Zsoldos, 2001. 279. o. 
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apadt össze. Mindeközben a régiesen Gvozd (ma Kapela-hegység) és az Adriai
partvidék között fekvő, középkori tengermelléki Horvátország területe is vészterhesen 
megcsappant, s pusztán a Bihács-Zengg vonaltól északra fekvő, elenyészően szűk sávra 
szorult össze. 

Ezen alapvető változások következtében a középkori földrajzi és politikai területi fo
galmak az elkövetkező évtizedekben fokozatosan új tartalmat nyertek. Bár Várasd, 
Kőrös és Zágráb vármegyék -jogilag - továbbra is Szlavónia részét képezték, valójában 
e területekre (elsőként Zágráb megye déli, Kulpán túli részére80) egyre gyakrabban 
kezdték használni a 'horvát' jelzőt, hiszen a középkori Horvátországból szinte semmi 
sem maradt („reliquiae reliquiarum" - mint a korabeli források írták).81 Jelképesen úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a XVI. század második felében Horvátország az oszmán előre
nyomulás miatt „feltolódott" a megfogyatkozott Szlavóniára, azaz a két terület jó időre 
úgymond egyesült. Ezt a különleges helyzetet jól szemléltette, hogy a század közepe tá
jától a magyar királyok címei között feltűnt Szlavónia (regnum Sclavoniae, ill. rex regni 
Sclavoniae) is,82 ami a középkorban teljességgel elképzelhetetlen volt, hiszen akkor a 
Dráva-Száva köze beletartozott a Magyar Királyság (regnum Hungáriáé) fogalmába.83 

A rohamosan fogyatkozó horvát és szlavón területek egyesülési folyamatát nagy 
mértékben elősegítette, hogy a horvát rendek utolsó önálló országgyűlésüket (sabor) 
1558-ban tartották a Zágráb megyei Sztenicsnyákon.84 Ettől kezdve a XVI-XVII. szá
zadban a horvát és a szlavón rendek már majd mindig együtt üléseztek (főként Zágráb
ban vagy Varasdon) és hoztak határozatokat közössé vált „hazájuk" védelméről. A hor
vát sabor és a Mohács utáni években kialakuló szlavón tartományi (rendi) gyűlés tehát 
egyesült, méghozzá a területi átrendeződésből adódóan - úgy tűnik - sok mindent örö
kítvén át az utóbbi szervezetéből és hagyományaiból.85 De hasonlóképpen részben az 
egyesülést jelezte Zágráb és Kőrös vármegye sorsának részleges egybefonódása, hiszen 
1558-ban Gregoriánczy Ambrus deák vicebán személyében a két vármegyének már kö
zös ispánja („comes comitatuum Zagrabiensis et Crisiensis") volt;86 ami azután fokoza
tosan bevett gyakorlattá vált. Az egyesülési folyamathoz emellett az is döntően hozzájá
rult, hogy a horvát nemesség túlnyomó része - hasonlóan szlavóniai társai egy 
csoportjához - a török előrenyomulás miatt északabbra, azaz főként a védettebb Zágráb 

Lásd pl. 1577-ből Rudolf király parancslevelét: „in ... comitatu Zagrabiensi ultra Colapim, illa scilicet 
parte comitatus, quae hoc tempore Croatia dicitur" Barabás, I. k. 559. o.: No. CXCIII. 

Erre mind a mai napig alapvető és a horvát történeti köztudat számára meghatározó Klaič N., 1973., kü
lönösen 255-261. o.; a magyar nyelvű irodalomból ritka példaként használható Bónis-Degré-Varga, 1996. 
136-137. o. és Bak, 1997. 63. o. 

82 
A probléma részletes feltárása és pontos időbeli meghatározása további kutatásokat kíván. 

83 Zsoldos, 2001. 
84 Šišič 111. k. 21-26. o.: No. 14. (1558. júl. 18.) és Klaič V., 1982. 602. o., valamint a sabor történetére vö. 

még: Horvát R., 1942. és Sabol, 1995. (az 1848-ig terjedő részt [9-60. o.] Josip Kolanovič írta). 
A horvát sabor, ill. a későközépkori szlavón közgyűlés (törvénykezési gyűlés, „köztörvényszék") 

(generalis congregatio) és tartományi gyűlés (eleinte szintén generalis congregatio, később conventus/diaeta 
[statuum] regni Sclavoniae) fokozatos egyesülésének feltárása a horvát-magyar kutatások alapvető adóssága. 
A késő középkori Szlavóniára és a kevéssé ismert szlavón köztörvényszékekre és tartományi gyűlésekre az ed
digi kutatásokból alapvető: Tringli, 1998., különösen 293-307. o., vö. még számos kiváló példa Kukuljevič, I. k. 
213-277. passim, valamint újabban Kubinyi, 1994. 295. o. 

86Šišič III. k. 41. o.: No. 24. és Buturac, 1991. 12. o., vö. még Klaič V., 1982. 613. o. és Bak, 1997. 110. o. 
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és Várasd megyékbe (vagy akár még tovább Magyarországra87) költözött. Mindezek kö
vetkeztében a középkorban a Magyar Királyság részét képező Szlavónia megfogyatko
zott területe egyesült a rá „feltolódott" Horvát Királyságéval. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a török hódítás következtében a Drávától a Száváig terjedő területeken „két ország 
vált eggyé", azaz a horvátországi és szlavóniai nemesség „közös hazájává". 

Budor Videt ezek a gyökeres változások súlyosan érintették. Egyrészt örökre elvesz
tette számos Kőrös megyei birtokát, másrészt, ami megmaradt, az is majd minden a 
frontvonalra vagy közvetlen közelébe került; a családi fészek és sírhely, Gorbonok pedig 
- miként említettük - a pusztulás sorsára jutott.88 Vid így két dolog közül választhatott: 
vagy követi mostohabátyját, azaz áttelepül Nyugat-Magyarországra, de ezzel Szlavóniá
ban fel-, illetve úgymond „átad" mindent a szép számmal érkező szerencsétlen délszláv 
(főként vlah) menekülteknek - mint sok sorstársa tette -,89 vagy továbbra is fegyverben 
maradva próbálja oltalmazni megmaradt birtokait, illetve egyidejűleg nyugatabbra, 
Várasd megyében kísérel meg néhány biztosabb menedéket szerezni. Vid az utóbbi, bár 
sokkal nehezebb választás mellett döntött. 

1556-ban Vid újra derekasan kivette részét a törökök elleni küzdelemből, nevezetesen 
(még mindig vagy újra) Nádasdy Tamás nádor (1554-1562) parancsnoksága alatt és ismét 
a Drávától északra. Miután Hadim Ali budai pasa (1556-1557) júniusban Szigetvár ostrom 
alá fogásával igyekezett befejezni a Dél-Dunántúlnak az előző esztendőben nagy sikerrel -
Kaposvár, Korotna és Babócsa bevételével - tovább folytatott megszállását, a bécsi hadve
zetés jelentős erőt toborzott ennek megakadályozására. A Ferdinánd tiroli főherceg névle
ges és Nádasdy Tamás nádor, valamint Sforza Pallavicini főhadbiztos tényleges vezetése 
alatt álló osztrák, morva, magyar, horvát és szlavóniai hadak Babócsa visszavételével si
kerrel vonták el Szigetvár alól az ostromlókat, majd győzedelmeskedtek a Rinya folyó 
menti harcokban.90 A mohácsi csata utáni első komolyabb keresztény katonai sikerben 
Budor Vid is említésre méltó szerepet vállalt, persze a maga szintjén, egyszerű lovas
katonaként, azaz huszárként. Amikor ugyanis egy a harcból visszatérő csapatot a törökök 
üldözőbe vettek, akkor ezt - állítólag - ő vette elsőként észre, és oly vitézül szállt velük 
szembe, hogy miközben Iszkender agát megsebesítette, maga is kisebb sebet kapott. Ennek 
ellenére továbbra is aktív maradt, hiszen a Szigetvártól keletre fekvő Szentlőrinc közelében 
egy újabb akcióban dárdájával döfött halálra egy törököt. Sőt Szigetvár alatt hasonlókép
pen végzett egy másikkal, majd egy Tahy Ferenc - ekkor lovaskapitány91 - vezette csatá
rozásban dárdájával egy bizonyos Kunovics béget is megsebesített. Végül Görösgál alatt -
ismét címerében szereplő fegyverével - további négy törökkel végzett.92 

Mint például a Francsicsok (lásd a család genealógiáját: MOL P 1313 Batthyány es. lt., Genealógiák, 
Karton 149. fol. 151-152., s egy részének kiadása Pálfjy-Pandžič-Tobler, 1999. 259-261. o.: No. 170.) vagy a 
Krusicsok (vö. Perojevič, 1931. és Matunák, 2001. 5-20. o.), valamint a később Magyarországon Horvát(h)-
előnévvel említett családok (pl. a Horváth-Stancsics família, vö. hányi B., 1918. és Szakály, 1987.). E csalá
dokkal újabban Ivan Jurkovič, a Rijekai Egyetem pulai történelem tanszékének munkatársa foglalkozik. 

88 
Martin Stier XVII. századi térképén Gorbonok már a legnyugatibb török őrhelyként szerepelt 

(„Closter"). Krompotic, 1997. 43. o.: No. 21., vö. Cvekan, 1990. 23. és 36. o. 
89 

Erre a problémára lásd elsősorban a 76. jegyzetben idézett munkákat. 
90 

A páratlanul gazdag (bécsi, gráci, budapesti és prágai) levéltári anyag által dokumentált, de még mindig 
nagyrészt feldolgozatlan 1556. évi hadjáratra lásd Bende, 1968. 

91 Barabás, II. k. 327-344. o.: No. CIL 
92 Laszowski, 1898. 140. o. 
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Az 1550-es évek második felében Budor Vid újból „visszatért" Szlavóniába. Ekkor 
Székely Lukács kaproncai, szentgyörgy vári és prodavizi kapitány (1554-től93) alatt újabb 
törökellenes akciókban vett részt. Az egyik Kőrös megyei Szentmiklósnál94 például egy 
portyában megölt egy törököt, majd Várasd környékén vette fel a harcot a vidéket pusz
tító és már hazafelé vonuló Ulema pozsegai béggel. Állítólag ekkor még magával a bég
gel is megvívott, s a küzdelemben három kopját tört el. Végül egy másik akcióban Verő
cénél hősiesen végzett egy törökkel, aki korábban megölte Gojko nevű horvát kato
natársát.95 

Ezt követően valamikor 1560 táján Budor Vid új urat talált magának, a korábbi bán 
(1542-1556), Zrínyi Miklós személyében, aki báni tisztéből való távozását követően az 
Udvari Haditanács megbízásából 1557-től mindig több száz könnyülovast és gyalogost 
tartott a horvát-szlavón végeken.96 Szinte bizonyosan vele került azután, Zrínyi 1561. 
novemberi tisztségbe léptét97 követően, egykori szolgálata színhelyére, Szigetvárra, ahol 
egy-két esztendeig tartózkodhatott. Bár az eddig előkerült várszámadások nem említik 
nevét,98 azt tudjuk, hogy egy alkalommal, amikor éppen 100 szigetvári lovassal Siklós 
alatt portyázott, az ottani csatározásban dárdájával két törököt szúrt halálra. Sőt, amikor 
egy bizonyos Dervis bég99 haramiáit Csurgó és Babócsa alá küldte rabolni, akkor Budor 
- maga Zrínyi és lovaskapitánya, Bocskay Ferenc jelenlétében - igen vitézül harcolt, el
fogván egy előkelő törököt és lovát.KK1 

Az 1566. évi nagy török hadjáratot már nem Szigetváron, hanem Kapronca várának 
katonájaként élte meg, amely élén ekkor már két esztendeje a stájer főnemes, Achacius 
von Herberstein állt.101 Budor hazatérését elsősorban a kényszer, azaz mindenekelőtt 
birtokai védelme indokolhatta, hiszen ezt Kaproncáról jóval könnyebben tehette meg, 
mint a Drávától északra fekvő Szigetvárról. Ezzel azonban Zrínyitől is örök búcsúra 
kényszerült, ő ugyanis hamarosan hősi halált halt a gondjaira bízott dél-dunántúli kulcs-

93 Bestallung Székely részére a tisztségről, 1554. szept. 1. ÖStA HKA HFU rote Nr. 6. 1556. Febr. fol. 6-
9. és egy másik példányról való kiadása MH III. k. 485-488. o.: No. 431., vö. még Horvát R., 1995. 158-159. o. 

94 Mivel Engel Pál szerint (Engel, 2001.) Kőrös megyében öt Szentmiklós nevű falu feküdt, a portya hely
színét sajnos szinte lehetetlen pontosan megállapítanunk. 

95 
Laszowski, 1898. 140. o., vö. ezen eseményekkel kapcsolatban Lopásié, 1885b. 220-231. o. és Horvát R., 

1940. 10-11. o. 
96 

Zrínyi 1557. május 18-tól a Haditanács megbízásából 400 könnyűlovast és 100 magyar gyalogost tartott 
(ÖStA KA Best. No. 40.), 1560. március 28-tól ugyanakkor 100 lovassal és 100 gyalogossal növelték a horvát 
végeken addig szolgáló katonáinak számát. ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 141. fol. 16. 

97 1561. szept. 22. előtt kinevezés Zrínyi számára: Barabás, I. k. 571-574. o.: No. CCCLXXVIL, okt. 3. 
Utasítás Zrínyi számára: ÖStA HKA HFU rote Nr. 10. 1561. Okt. fol. 158-166.; okt. 20. engedelmességre intő 
levél a szigetvári katonasághoz és polgársághoz: ÖStA KA Best. No. 100., végül nov. 2-án Zrínyi már tényle
gesen Szigetváron volt. Timer, 1989. 16., 341. és 348. o. 

98 Uo. 
99 

Sajnos jelenlegi ismereteink alapján nem tudjuk megállapítani, hogy ez a Dervis azonos lehet-e a koráb
bi neves mohácsi-pécsi (1547-1557), majd később szegedi (1557-1560) béggel, hiszen az utóbbi 1560-ban 
eltűnik szemünk elől (Dávid, 1999a. és Dávid, 1999b. 65-68. o.), Emili] Laszowski többször idézett, népszerű
sítő jellegű közleményében viszont nem adja meg forrását; így azt sajnos nem tudtuk ellenőrizni. 

100 Laszowski, 1898. 140. o. 
101 1564. jan. 20. Herberstein kinevezése: ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 143. fol. 9., máj. 17. engedelmes

ségre intő levél Kapronca városához: Uo. fol. 59., jún. l-jén elődje, Kaspar Raab távozásakor lépett Herber
stein tisztébe: Uo. fol. 66. A végvár történetére lásd Horvát R., 1995., főként 5-8. o. 
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vár védelmében. A nagy ostrom idején Budor Vid sem tétlenkedett. Mindent megtett 
azért, hogy kaproncai huszárai élén, egykori szászországi lovaskapitánya, a bán Erdődy 
Péter irányítása alatt a lehetőségek szerint megoltalmazza Várasd megyét a környéket 
sáskajárásszerüen elárasztó török könnyűlovas csapatokkal szemben. Sőt 1566 után sem 
vonult még nyugalomba, hiszen hamarosan, valamikor még 1567 késő tavasza előtt, 
amikor a törökök három szandzsákbég vezetésével újra Monoszló táján raboltak, Erdődy 
Péterrel és Keglevics Mátyással küzdött ellenük. S noha ekkor a lábán ismét sebesülést 
szenvedett, az ezt okozó törököt végül sikerült levágnia.102 

Budor Vid ezt követően - immáron közel 50 éves lévén - visszavonult a tényleges 
hadakozástól és uradalmi szolgálatba lépett. 1567 tájától egészen 1569 márciusáig a 
Thuróczyak trakostyáni várnagya (castellanus arcis Trakostyari) volt, mígnem -
Koscsevics Péter deákkal együtt - átadta a várat és uradalmát azon királyi biztosoknak, 
akik azt az új tulajdonosnak, Draskovics György zágrábi püspöknek és horvát-szlavón 
bánnak (1568-1575) adták tovább.103 A hátországi Trakostyánban vállalt nyugalmasabb, 
csak kis részben katonai, inkább uradalmi-igazgatási jellegű szolgálatával egyidejűleg 
Vid családja gyors gyarapításába kezdett. Feltehetően valamikor az 1550-es évek köze
pén104 vehette el katonatársa, a régi, neves horvát családból származó, majd Szigetvárnál 
hősi halált halt105 zajezdai Patacsics Péter rokonát, zajezdai Herkffy (horvátosan Her-
kovics) Annát.106 

A házasság számos előnnyel járt a Budorok számára. Egyrészt a Herkffyek a szlavó
niai köznemesség előkelőbb csoportjába tartoztak, mint a Budorok (több családtagjuk 
volt például vicebán a késő középkorban), amit az olyan rokonok, mint a nagy múltú 
Patacsicsok csak tovább erősítettek.107 Másrészt a Herkffy-rokonság révén a család 
Várasd megyében, azaz a végvárak oltalmában lévő hátországban, mindenekelőtt 
Zajezdán és Vidócon (másként Vidovcon),108 valamint az egykori grebeni uradalom te
rületén fekvő Szentillyén (másként Obresen) stb.109 kisebb birtokrészekhez jutott, ame
lyek legalább részben pótolták a fent számba vett, Kőrös megyei birtokok elvesztését, és 
lehetővé tették a nyugalmasabb területen való megkapaszkodást. Sőt a vidóci kúria ezt 
követően egészen a család kihaltáig a família egyik meghatározó központjává, mondhat
nánk családi törzshelyévé vált. 1573. október 11-én például már itt tartották Budor Mag
dolna esküvőjét Laczkovics Gergellyel, a Zrínyi grófok titkárával (secretarius domi-

WiLaszowski, 1898. 140. o. 
103 Šišič III. k. 240. o.: No. 179. és HBL 3. k. 443. o. 

De bizonyosan 1561 előtt, hiszen ekkor már „Vidócz, az én hazamban" keltezéssel intézett magyar 
nyelvű levelet Batthyány Kristófhoz, melynek birtokába viszont felesége révén jutott. MOL P 1314 Batthyány 
es. lt., Iványi-jegyzék (sajnos a levél - feltételezhetően a II. világháború alatt - elveszett). 

105 Pethő, 1753. 121. o.; Bojničič, 1908. 89. o. és Matasovič, 1930. 411. o. 
106 Herkffy Annára lásd HDA Arhiv Budor, Kut 1. passim, ill. Gulin, 1995. 73. o.: No. 52. 

A család genealógiájára lásd Matasovič, 1930. 
A családi levéltár töredékének iratai (HDA, Arhiv Budor, Kut. 1. passim) mellett lásd még Adamček-

Kampuš, 1976. 194. és 196. o.: No. 63. (1566), 203-204. o.: No. 66. (1567), 219-220. o.: No. 72. (1568), 236. o.: 
No. 78. (1570), 291-292. o.: No. 96. (1576), 323-324. o.: No. 105. (1582) mindegyik Zajezda és Vidóc. 

109 
Mindezekre lásd Budor János és Zsuzsanna - Istvánffy Miklós nádori helytartó által kiállított - osz

tálylevelét az 1590-es évek közepe tájáról a Herkffy örökségről. HDA Arhiv Budor, 1590-1600 körül (az év az 
iratról leszakadt) szept. 10., Vinice. 
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norum comitum de Zrynyo);110 ami egyúttal jól jelezte, hogy Budor Vid a szigetvári hős 
halála után is szoros kapcsolatban maradt Muraköz nagyhatalmú uraival. A házasság 
ugyanakkor elismerését jelenthette Vid sikeres katonai pályájának, valamint - apjához 
hasonlóan - szélesebb körű szlavóniai megbecsültségének. Erre utal Vid egyik késői 
(1579) említése is, amikor a Pethő család egyik peres ügyében tartandó tanúkihallgatás
ban mint lehetséges báni ember szerepelt.111 

Az 1592. május 15. előtti napokban elhunyt112 Herkffy Anna végül egy évtizeddel élte 
túl férjét, Vid ugyanis valamikor 1581-ben távozott az élők sorából.113 A Várasd megyei 
nemesasszony végül három fiú- (János, Mihály, Mátyás) és hat leánygyermekkel (Mag
dolna, Borbála, Zsuzsanna, Katalin, Margit és Izabella) örvendeztette meg hitvestársát 
(lásd a 2. családfát). A fiúk közül azonban Mihály 1576-ban már nem élt, Mátyásnak pe
dig eddigi ismereteink szerint nem születtek utódai.114 A hat leányt ugyanakkor viszony
lag jól sikerült kiházasítani, hiszen mindnyájan a Budorokkal hasonló vagy náluk előke
lőbb szlavón-horvát köznemesek közül választottak maguknak férjet. Míg Magdolna az 
említett Laczkovics Gergely révén a Zrínyi-kapcsolatot erősítette, addig Katalint komori 
Bedekovics István, Zsuzsannát Gubasóczy Gergely, Margitot Radovics Gáspár, Izabellát 
Balogh István, végül Borbálát Akács Jeromos vezette oltár elé, és erősítette ezzel a csa
lád Várasd megyei pozícióit. E köznemesi famíliák tagjai a XVI-XVII. században ugyan
is több alispánt és szolgabírát adtak a legnyugatibb szlavón vármegyének.115 

Budor Vid gyermekei közül a legelőkelőbb feleség Jánosnak jutott. Gersei Pethő Er
zsébet kezének elnyerésével egy olyan családdal került szoros kapcsolatba, amely Szla
vóniában, de különösen Várasd vármegyében, az egész kora újkorban igen meghatározó 
szerepet játszott, ugyanakkor kiterjedt, méghozzá bárói rokonsággal rendelkezett a Drá
vától északra fekvő magyar területeken is.116 Ráadásul anyósa, kányaföldi Kerecsényi 
Fruzsina révén János előkelő és Magyarországon hasonlóan jó kapcsolatokkal rendelke
ző rokonokra tett szert."7 Fruzsina apjának, Andrásnak az egyik testvére, László neves 

MOL E 185 MKA Nádasdy es. lt., Missiles, Budor Vid esküvői meghívója Nádasdy Ferenchez. 1573. 
szept. 6., Vidóc. 

111 MOL P 235 Pethő es. lt., Com. Várasd., Fase. 2. No. 102. (1579. febr. 21., Zágráb) és ugyanez átiratban 
Uo. No. 116. 

HDA Arhiv Budor, Dátum nélkül, az 1590-es évekből: A Budor család tagjainak adott kölcsönökröl ké
szült magyar nyelvű kimutatás. 

113 
HDA, Zbirke, Zbirka rodoslovlja, Kut. 1. Budor, ill. vö. az 1582. évi adóösszeírás már özvegyét említi: 

Adamček-Kampuš, 1976. 323. o.: No. 105. 
„nobilis quondam Michael" HDA Arhiv Budor, 1576. szept. 16., Várasd. (1570-ben még élt. Uo.) 
A tanulmány végén részletesen idézett forráskiadványok adatai mellett a Bedekovics családra lásd még 

Noršič, 1931. és újabban HBL 1. k. 576-577. o., valamint több kiváló adat a Bedekovics és Gubasóczy stb. 
családra: MOL P 235 Pethő es. lt., Com. Várasd., Fase. 1-4. [Csomó 1-2.] passim. Lásd még a historiográfiai 
bevezetőben említett családi levéltárak (Erdődy, Nádasdy, Batthyány stb.) anyagát, továbbá az irodalomból 
Bojničič, 1899. és újabban több érdekes adat Lončarič, 1996. Várasd vármegye (bár töredékes) archon-
tológiája: Strohal, 1932. 178-179. o. 

116 Nagy /., 257-266. o. és Bojničič, 1899. 145. o. 
Érdekességként megjegyezhetjük, hogy Kerecsényi András révén a Budorok még azzal az Illyevölgyi 

(lllyavölgyi) családdal is szoros rokonságba kerültek, amelyből Katalin (f 1589. ápr. 29.) Miskolczy Ambrus 
diósgyőri várnagy felesége volt, és sírköve a miskolci Avasi templomban látható, de még sírjából 1941-ben 
előkerült halotti viselete is fennmaradt az utókorra. Gyulai, 1994. 189-194. o., valamint vö. még HDA Arhiv 
Kerecheni, 1576. márc. 13. és MOLE 201 MKA Coll. Kukuljevics Fasc. VII. No. 53. (1584) 
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szigetvári (1554-1556), majd gyulai főkapitány (1561-1566), másik fivére, Mihály pe
dig előbb horvát-szlavón vicebán (1557-1558), majd Nádasdy Tamás mellett alnádor 
(vicepalatinus) volt;118 akiket szolgálataikért a bécsi udvarban is elismertek. Mindezt ki
válóan bizonyítja, hogy a Kerecsényi család 1561 szeptemberében I. Ferdinánd királytól 
„bárói címet" kapott.119 Budor János pályája azonban méltó volt az előkelő rokonsághoz. 

Egy Zrínyi-familiáris „két hazája" fegyveres szolgálatában: 
Budor János katonai pályája 

„Vitézlő iskola" Szlavóniában és Magyarországon 

Budor János valamikor 1565 körül született, saját genealógiai összeállítása alapján 
készült120 nemeslevele szerint ugyanis 1580 táján került ki a gyermekkorból („adoles-
centiae annos excedens"; Függelék fol. 2v.). Még fel sem cseperedett azonban, amikor 
nagyapja és apja nyomdokába lépett, és megkezdte elsajátítani a határ menti hadakozás 
mesterségét. Bár neveltetéséről nincsenek konkrét információink, későbbi pályájából 
feltételezhető, hogy Zrínyi György (1549-1603)121 csáktornyai udvarában vagy katonai 
szolgálatai helyszínén (például Kanizsán) apródoskodhatott. Ezt apja korábbi kapcsolatai 
mellett elősegíthette nővére (Magdolna) említett házassága, hiszen Laczkovics Gergely, 
Zrínyi György titkára, urának bármikor beajánlhatta. Ugyanezt látszik igazolni Budor -
különleges armálisából ismert - első vitézkedése 1580 őszéről, amelyet Zrínyi György 
katonájaként hajtott végre. 

Bár Budor János 1610-ben már csupán arra emlékezett, hogy az első jelentősebb 
portya, amelyben sikerrel vett részt, 1580 táján („circa annum millesimum quingen-
tesimum octuagesimum") történt, memóriája nem tréfálta meg - miként nagyjából az 
armálisában említett igen szép számú többi eseménnyel kapcsolatban sem.122 A nemesle
vélben leírt összecsapás a Zrínyi György, Nádasdy Ferenc,123 Batthyány Boldizsár és 
Veit von Hallegg szlavón végvidéki főkapitány (1568-1589) vezette keresztény csapa
tok, illetve Szkander pozsegai bég hadai között ugyanis 1580. szeptember 28-29-én tör
tént - miként azt a terület eseményeiben legjártasabb két történetíró, a vinicai birtokos, 
kisasszonyfalvi Istvánffy Miklós (1538-1615) latin és gersei Pethő Gergely (1570 k -
1629) vicebán és varasdi alispán124 magyar nyelvű krónikája, valamint a törökök betöré-

László életrajzi vázlata Ákosfy, 1937.; Mihály vicebánságára: Klaič V., 1982. 600. o., alnádorságára lásd 
alább említett bárói diplomáját. 

119 Arhiv HAZU, Armales, D CLXXXVII: A 10. 1561. szept. 15., Bécs, eredeti példány. 
120 

„sicuti in serie genealógiáé tuae manifeste liquet" Budor-Armales, fol. 2v. 
121 x 

Nemrég megjelent életrajza: Stefanec, 2001. 
122 

Problémát pusztán az jelent, hogy a nemeslevél szövegének említett kiegészítése (1610. okt.-nov.) so
rán Ferenczffy Lőrinc királyi titkár egyes eseményeket nem a megfelelő időrendi helyükre illesztett be, s per
sze néhány portyára beadványában valószínűleg már maga Budor sem emlékezett teljes pontossággal. Minde
zekre az alábbiakban mindig felhívjuk a figyelmet, miközben a Függelékben az armális két változata közötti 
eltéréseket kurzívan szedve külön is jelöljük. 

123 A Fekete Bég biográfiája: Nagy L., 1987. 
Pethő életrajza és krónikájának értékelése: Morvái, 1912. 
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seiről készült korabeli kárjegyzékek egyértelműen bizonyítják.125 Ekkor a pozsegai me
zőre (in agrum Poseganum) portyázni induló horvát, magyar és német csapatok (mintegy 
2500 fö) az időközben Várasd vidékén pusztító pozsegai béget alaposan megverték: 
mintegy 250 törököt (köztük magát a béget is) levágtak, 430 foglyot ejtettek és 20 zász
lót szereztek.126 A csatában Budor János dárdájával egy törököt leterített, többet pedig 
puszta kardjával küldött a másvilágra (Függelék fol. 2v-3r). Az esemény híre október 
végére már Prágába is eljutott, ahonnan a velencei követ részletesen számolt be róla a 
Városköztársaság vezetőinek.127 

Budor ezt követően 1583-ban igen messze távozott szülőföldjétől. Apjához hasonlóan 
ő is a Drávától északra indult, és a Garam menti bányavárosokat oltalmazó végvárvonal 
központjában, Léván vállalt szolgálatot (Függelék fol. 3r.). Útja több okból vezetett a 
bányavidéki végvidéki és dunáninneni kerületi főkapitány (1582-1589), ruszkai Dobó 
Ferenc128 székhelyére, ahol a generális könnyen felvetethette az uralkodói zsoldért szol
gáló, úgynevezett iratos katonák közé. Egyrészt az egri hős fia - Kerecsényi Judittal kö
tött házassága révén - a fiatal Budor rokona, nevezetesen anyósa, Kerecsényi Fruzsina 
unokatestvérének férje volt; s a két család a több száz kilométeres távolság ellenére még az 
1590-es években is összejárt.129 Másrészt Dobó főkapitány baráti kapcsolatban állt Budor 
urával, Zrínyi Györggyel, aki familiárisát szintén beajánlhatta generálistársának.130 

A szülőföldtől távoli katonáskodás kiváló iskolát jelentett Budornak, hiszen katonatár
saival a szlavóniaiaknál erősebb, szomszédos (budai, esztergomi, nógrádi, szécsényi és 
füleki) szandzsákok csapataival vehette fel a küzdelmet. Közvetlen parancsnoka Dobó he
lyettese, a lévai vár vicekapitánya, ghymesi Forgách András volt,131 aki mellett napról nap
ra edződött egyre tapasztaltabb katonává. Rendszeresen részt vett a török várak (Eszter
gom, Párkány, Nógrád, Szécsény, Drégely stb.) alá vezetett akciókban, valamint az 
ellenséges támadások elhárítására indított ellencsapásokban. Nemeslevele külön kiemelte 
egy Verebély melletti csetepatéban való vitézkedését, ahol számos keresztény foglyot sza
badítottak ki, valamint még két további, az esztergomi törökökkel szembeni küzdelmét. 
Előbb azt a szerencsétlen kimenetelű portyát (feltételezhetően 1584-ben), amelyben a törö
kök a lévaiakat lesre csalták, és a szlavóniai ítélömester, hethesi Pethe Imre132 László nevű 

125 Istvúnjfy, 1622. 555-557. o.; Pethő, 1753. 127. o.; ill. ÖStA KA HKR Akten Exp. 1589. Aug. No. 88. 
fol. 26. és ÖStA HHStA Turcica Kart. 43. Konv. 1. fol. 31., ill. az irodalomból vö. még Gruber, 1879. 28-29. o., 
valamint újabban Cvekan, 1990. 37. o.; Petrič, 2000. 70. o.; Šteýanec, 2001. 102-103. o. és Pavličevič, 2002. 89. o. 

Az összecsapás a nemeslevél szerint a Budorok egykori ősi földje, a lerombolt gorbonoki kastély köze
lében („infra dirutum castellum Grabrounicza [vö. Heller, 1978. 80-81. o.] vocatum") zajlott. Ugyanezt erősíti 
meg Istvánffy értesülése („ultra Gorbonocum castrum iam olim dirutum") is: Istvúnjfy, 1622. 556. o. 

127 Kárpáti-Kravjánszky, 1933. 242. o.: No. 93. és Klaič V., 1982. 432 o. 
128 Dobó életrajza: Takáts, 1928a. 

Erre vonatkozón lásd pl. Dobó levelét Budor anyósához, Kerecsényi Fruzsinához, 1594. nov. 4., Po
zsony: HDA Arhiv Kerecheni, 1594. nov. 4., valamint vö. még HDA, Zbirke, Zbirka rodoslovlja, Kut. 1. 
Kerecheni fol. 3—4. 

130 Dobó és Zrínyi baráti viszonyára: Takáts, 1928a. 382. és 401. o. 
131 

Az ez ideig alig ismert dunántúli főkapitány-helyettesre (1582-1584) és lévai vicekapitányra: Jedlicska, 
1897. 409. o.: No. 686. és Bártfai Szabó, 1910. 299-300. o. 

132 
Klaič V., 1982. 633. o., vö. még legújabban (1601-ben állított pozsonyi sírköve kapcsán) Mikó-Pálffy, 

2002. 149. o. 
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fiát fogságba ejtették;133 utóbb pedig egy sikeres visszavágást, midőn a lévaiak megfuta
mították az ellenséget és számos fogolynak adták vissza szabadságát (Függelék fol. 3r.).134 

A Zrínyi-familiáris valamikor 1584-1585-ben tért vissza hazájába, azaz - miként ar-
málisa fogalmazott - Szlavóniába („in Pátriám dehinc tuam, in regnum videlicet nostrum 
Sclavoniae"; Függelék fol. 3r.). Természetesen továbbra is fegyverben maradt, feltéte
lezhetően Zrínyi György familiárisi szolgálatában, és részben az ő megbízásából, rész
ben „saját kedvére" vett részt a következő években több jelentősebb törökellenes akció
ban. 1585-ben például ott harcolt az esztendő egyik legnagyobb portyájában, amikor 
júniusban a monyorókeréki Erdődy Tamás bán (1584-1595)135 vezette csapatok 
Kosztajnica alatt átkeltek az Unán és behatoltak Boszniába.136 S jóllehet a törökök az 
Una-parti várnál nagy erővel és ágyúlövésekkel fogadták őket, Budor újra megmutatta, 
mennyire kiválóan használja a már nagyapja által is jól forgatott dárdát, hiszen egy törö
köt azzal ölt meg, majd egy másiknak kardjával vette fejét. Sőt, ekkor egy kisebb hős
tettet is végrehajtott, midőn egy golyóval leterített keresztény zászlótartó kezéből a föld
re esett hadi jelvényt felvette és az egész ütközetben megtartotta (Függelék fol. 3v.). 

Budor és katonatársai a horvát-szlavón végeken a törökök aktivitása miatt a következő 
évben sem maradhattak tétlenek. 1586. december 5-6-án például, amikor Ali pozsegai bég 
- állítólag mintegy 3 500 lovassal és 500 gyalogossal - Ivanics várának vidékén rabolt és 
szerzett gazdag zsákmányt Szlavóniában, Erdődy bán, testvére, ifjabb Péter és Hallegg 
szlavón generális vették üldözőbe.137 A több napon át tartó csatározásban Budor is részt 
vett, méghozzá nem is akárhogyan. A kemény téli időben „kardját török vérbe mártván" az 
ellenségből néhányat lekaszabolt, többet pedig fogságba ejtett (Függelék fol. 3r-v.). Az 
összecsapásban maga Ali bég is elesett; fejét Erdődyék Károly főhercegnek Grácba küldték. 

Az utóbbi vállalkozásban Budor feltételezhetően már kanizsai katonaként harcolt, hi
szen valamikor 1585-1586 fordulójától mintegy négy esztendőn át a Dél-Dunántúlon 
vállalt újabb végvári szolgálatot. Miként Videt Zrínyi Miklós, fiát, Jánost a szigetvári 
hős gyermeke „vitte" magával, ezúttal Kanizsára, ahol Zrínyi György ekkor már másod
ízben töltötte be a főkapitányi tisztséget (1582-1590).138 Budor János itt is minden ko
molyabb hadivállalkozásnak aktív résztvevője volt. Saját elbeszélése szerint 1586 au
gusztus legvégén már komoly helytállásra kényszerült, amikor Tirjáki Haszán szigetvári 
bég (1585-1587)139 hatalmas erővel tört be Zrínyi György muraközi birtokaira, majd 

Pethe László török fogságára (1584-1586), ahonnan bátyja, Márton váci püspök (1582-1587) segítsé
gével és Pálffy Miklós komáromi főkapitány közbenjárásával szabadult: Jedlicska, 1897. 190-191. o.: No. 218. 
és Szarka, 1947. 56. o.: 85. jegyzet. 

134 Budor lévai szolgálatára lásd még egy magyar nyelvű kimutatást a család tagjainak adott különféle köl-
csönökről: HDA Dátum nélkül, az 1590-es évekből. 

Életére és báni működésére lásd mindenekelőtt Horvát K., 1900. és újabban HBL 4. k. 70-72. o. 
136 Az eseményre Pethő, 1753. 128. o.; Gruber, 1879. 33.. o.; Horvát K., 1900. 13. o. és Kárpáti-

Kravjánszky, 1933. 260. o.: No. 202. 
137 Az újabb keresztény sikerre Pethő, 1753. 129. o.; Gruber, 1879. 34. o.; Lopašič, 1887. 51-52. o.; 

Horvát K., 1900. 19-21. o.; Ivič, 1916. 339. o.: No. XXVI/IL; Kárpáti-Kravjánszky, 1933. 264. o.: No. 229.; 
Klaič V., 1982. 452-454. o., valamint vö. még Šišič IV. k. 202. o.: No. 81. 

138 Vándor, 1994. 323-324. o.; Pálffy, 1997a. 279. o. és Štefanec, 2001. 88. o. 
139 A későbbi budai pasa és ruméliai beglerbég Tirjáki Haszán szigetvári bégségeire (hat alkalommal 1583 

és 1596 között): Dávid, 1993. 169-174. o. 
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nagy számú rabot és marhát hajtott el. Csakhogy Zrínyi kanizsai vitézei - a határ menti 
hadviselés gyakorlatának megfelelően140 - a zsákmánnyal megrakott ellenség egy részén 
visszafelé, a Kanizsa-patak mocsaránál fekvő, elhagyott Palin falunál rajtaütöttek, s a ra
bok egy részét kiszabadították. 

Budor ebben az összecsapásban is elsősorban dárdájával vitézkedett - így az nem 
véletlenül került címere előkelő helyére -, a jelentős túlerő közepette azonban végül alig 
tudta megmenteni életét (Függelék fol. 3v.). Ennek ellenére néhány nap múlva (szep
tember elején) már újra harcban állt, amikor a kanizsai lovasok a törökök egyik Lentitől 
északra, Csesztreg táján portyázó és nagy zsákmányt szerző csapatát - ugyancsak visz-
szavonultában - Berzence mellett megtámadták, majd szinte mind egy szálig lekasza
bolták. A rabokat kiszabadították, Budor pedig még annak a Musztafa nevű török tiszt
nek sem engedett egérutat, aki a Mura folyón egy bőrből készült csónak segítségével 
próbált titkon átkelni (Függelék fol. 3v-4r.). Az összességében mégis az oszmánok sike
rét hozó késő nyári eseményeken szeptember végén már a prágai udvarban is szomorúan 
keseregtek,141 de természetesen tudott róluk a XVI. század második felének egyik leghí
resebb kéme, Trombitás János142 is - október elején ugyanis a következő szavakkal szá
molt be felettesének, erdödi Pálffy Miklós komáromi főkapitánynak: „A töröknek, az 
ebnek nem kell hinni, mert lám bizonynak mondják, hogy oda a Balaton mellé, Komár 
[Kiskomárom] felé három kastélyt vett be, s hogy mostan is ott vagyon [emiatt] Nádasdy 
[Ferenc] uram Batthyány [Boldizsár] és Zrínyi [György] uram a hadával."143 

1587-ben óriásit fordult Kanizsa vidékén a hadiszerencse, amelynek gyümölcsét 
Budor is bőségesen élvezhette. Nagycsütörtökön (ápr. 13.) a Zrínyi György és Nádasdy 
Ferenc vezette hadak eredményesen ütötték meg Kálmáncsehi módos mezővárosának 
vásárát (Függelék fol. 3v.).144 Még nagyobb zsákmány juthatott Budornak a XVI. század 
végi hosszú békeidőszak egyik legnevezetesebb magyarországi összecsapásából,145 

amely augusztus 9-10-én Kanizsától északra, Karcolak-Sárkánysziget mellett zajlott.146 

Az egyesült kanizsai és vend végvidéki, valamint magánföldesúri csapatok alaposan 
megverték a korszak egyik határ menti török „fenegyereke", Sehszüvár (magyarosan 
Sásvár) szigetvári bég147 tekintélyes számú és hatalmas prédával hazatérőben lévő sere-

Takúts, 1915. I. k. passim és újabban vö. még Gecsényi, 1994. 
Kárpáti-Kravjánszky, 1933. 263. o.: No. 223. (1586. szept. 30., Prága) A jelentős török betörésre vö. 

még - Istvánffy tudósítása mellett (Istvánffy, 1622. 564. o.) - Pethő Gergely érdekes állítását: „ez lén Mura
közben első rablás, ennek előtte ott soha török nem rablott vala." Pethő, 1753. 128-129. o., valamint egy kora
beli kárjegyzék adatát: Ivič, 1916. 339. o.: No. XXVI/II., továbbá az irodalomból főként az említett források 
alapján Gruber, 1879. 33-34. o. és újabban Štefanec, 2001. 103. és 188. o. 

Mesterien megírt életrajza: Szakály, 1995. 
143 Trombitás János Pálffy Miklóshoz, 1586. okt. 2., Komárom: Jedlicska, 1897. 280. o.: No. 402. 

Az eseményről Pethő Gergely krónikája is tud: Pethő, 1753. 129. o. 
Ezek legújabb számbavétele Pálffy, 2000. 114. o., vö. még számos kiváló adat az idézett kárjegyzékekben és 

történetíróknál, valamint Budai basák levelezése, 1915., Kárpáti-Kravjánszky, 1933. és a horvát irodalomból mind
máig jól használható (bár főként történetírók alapján) Gruber, 1879., vö. még magyarul Nagy L., 1987. passim. 

A sárkányszigeti ütközetre lásd a levéltári anyagból ÖStA HHStA Hungarica AA Fasc. 119-120. fol. 
passim, valamint legalaposabban Istvánffy, 1622. 576-580. o., vö. még Gruber, 1879. 34-36. o.; Takáts, III. k. 
171-173. o., Vándor, 1994. 324. o., továbbá újabban több adat és a Fridericus Latomus által a csatáról írt latin 
nyelvű költemény (1594) modern kiadása Štefanec, 2001. 104., 227-228. és 261-293. o. 

147 Sehszüvár életrajzára RMKT XVI/11. k. 431^33. o., Ács, 2002., ill. vö. még Dávid, 1993. 170-171. o. 
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gét. A siker igen jelentős volt, hiszen az ütközetben részt vevő négy szandzsákbég közül 
kettő fogságba esett, a török zsákmány teljességgel odaveszett, s Sehszüvár bég is alig 
tudott elmenekülni. Teljes joggal emlegette az összecsapást Budor nemeslevele „memo-
rabilis victoriosa pugna Sarkanyzigethana"-ként (Függelék fol. 4r.), de még Bethlen Gá
bor erdélyi fejedelem is példa értékkel beszélt róla az 1620-as években.148 

Bár Zrínyi György egészen 1590 tavaszáig maradt Kanizsa főkapitánya, familiárisa 
feltételezhetően valamikor 1589 elején otthagyta őt, és újra visszatért Szlavóniába. Ezúttal 
nem hagyott fel a végvári szolgálattal, hanem - mint egykor apja - a kaproncai huszárok 
közé állt. Soraikban vett részt, még a vend főkapitány, a többször említett Veit von Halleg 
halála (1589. ápr. 15.)149 előtt, méghozzá „férfiasan küzdve", a Verőce török vára alá ve
zetett portyában (Függelék fol. 4r.). Főkapitányai a Dráva közelében fekvő erősségben 
Hans Globizer és Stefan Grasswein,150 míg közvetlen felettese, azaz lovashadnagya 
(dudor) Thuróczy Benedek, a későbbi bán (1615-1616) volt. Két esztendővel korábban -
Globizer mellett - az utóbbi is részt vett a sárkányszigeti csatában, miként arról Pethő Ger
gely tudósított említett krónikájában: „Ebben a harcban vágták el Thuróczy Benedeknek 
(ki azután bán volt) a jobb kezét a keresztények."151 

Budor János ezt követően 1593-ig maradt a kaproncai vár katonája. S noha egyszerű 
közlegény („miles praesidii Caproncensis Sacrae Caesaráé Regiaeque Maiestatis"), ponto
sabban néhány lovassal szolgáló lovas-főlegény volt, már egy évtizede tartó vitézkedése ki
vívta ura elismerését. Bizonyára Zrínyi György közbenjárásával magyarázható, hogy 1591 
őszén Fejérkövy István királyi helytartótól jelentősebb adományban részesült: megkapta a 
Várasd megyei Gerltovc faluban néhai Bozicsi András és Borbála Koronára szállt nemesi kú
riáját a hozzá tartozó birtokrésszel.152 Nagyapjához és apjához hasonlóan neve ekkorra „or
szágszerte" egyre ismertebbé vált. Ezt jól igazolja, hogy 1588-ban - épp a történetíró 
Istvánffy Miklós Várasd megyei egyik birtokba iktatása alkalmával - már lehetséges királyi 
emberként (homo regius) említették,153 sőt a következő esztendő májusának végén már a 
Zágrábban tartott horvát-szlavón gyűlés egyik határozata is írásba foglalta nevét. A rendek 
ugyanis ekkor Szentgyörgy vár erődítési munkálataira Kőrös vármegye megmaradt két járá
sánakjobbágyait rendelték, akiknek munkáiról Budor tartozott igazolást (schedas) adni.154 Ez 
a megbízatás egyúttal jelezte hősünk írástudását, tanultságát és gyakorlatiasságát, de kezdetét 
jelenthette később egyre szaporodó igazgatási jellegű megbízatásainak. 

„Sárkány-szigetében mikor az urak megverek Sásvár pasát, Szombathelyben hanták a kótyavetyét 3 hé
tig ..." Bethlen Gábor Thurzó Imréhez, 1621. febr. 13., Nagyszombat: Szilágyi, 1879. 250. o.: No. CCXXXVI. 

149 Ĺopašič, 1887. 54. o. és Lopásit, 1889. 471. o. 
150 Brlió, 1946-1953a. 57-58. o. és Brlič, 1946-1953c. 84-85. o. 
151 Pethő, 1753. 130. o. 
152 

Az adománylevél sajnos csak a szokásos formulával „ecsetelte" Budor szolgálatait„ipse Sacrae primum regni 
Coronae et deinde Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestati, domino nostro clementissimo, pro locorum et 
temporum varietate iuxta suae possibilitatis exigentiam fideliter exhibuisse ac impendisse dicitur": HDA Arhiv Budor, 
1591. szept. 17., Pozsony (adománylevél), ill. parancslevél a zágrábi káptalanhoz a beiktatásra. 

153 HDA Arhiv Draskovic, Archívum maius Fasc. 40. No. 21. (1588. mára 21.) 
A horvát-szlavón sabor határozata, 1589. máj 29., Zágráb: „Huic labori advigilabit dominus capitaneus 

Kapronczensis, cui adiunctus est egregius Joannes Bwdor, qui schedas dabit colonis." Šišič IV. k. 247. o.: No. 
94. és 254. o.: No. 95. S zentgyörgy vár történetére és szerepére az új határvédelmi rendszerben lásd Horvát R., 
1940. 7-21. o. és Kruhek, 1982-1983. 
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A századvég hosszú török háborújában (1591-1606) 

Ezek igazi ideje azonban ekkor még korántsem jött el. Bár Budor élete - számos vég
vári társához hasonlóan - eddig is meglehetősen mozgalmas volt, az 1591-ben a horvát
szlavón végeken kirobbant hosszú török háború még tovább fokozta kalandjait és meg
próbáltatásait.155 Az elkövetkező esztendőkben előbb a kaproncai végvár katonájaként, 
utóbb ura, Zrínyi György dunántúli kerületi főkapitány (1582-1598) kíséretében majd 
minden olyan fontos hadi eseménynek részese volt, amely két országa, azaz a Magyar 
Királyság és a közössé vált Horvát- és Szlavónország területén zajlott. Már a nagy hada
kozás kezdetének is aktív szereplője volt. 1591 augusztusának elején Erdődy Tamás bán 
seregében, de a kaproncai lovasok kontingensében vett részt a Haszán boszniai pasa által 
ostromlott Sziszek várának felmentésében (Függelék fol. 4r.). Sőt a bán csapatai a beg-
lerbég elvonulása után, augusztus 15-én visszafoglalták, majd felrobbantották a még 
1545-ben elesett Monoszlót,156 mely sikerben Budor ismét a kaproncai vár akkori első 
embere, Stefan Grasswein157 vezetésével vette ki részét (Függelék fol. 4r.). 

1591. október elején Budor élete megint veszélybe került. Ekkor a nyughatatlan boszni
ai pasa - mintegy 4-5 000 fővel és hat ágyúval - újra nagy portyára indult, ezúttal Szlavó
niába. A vend főkapitányság déli kulcsát, Ivanics várát megkerülve a török csapatok októ
ber 5-én elfoglalták, majd felgyújtották és lerombolták Bozsjákó és Lupoglav várkastélyait, 
s ezzel tovább apasztották a keresztény fennhatóság alatt álló területet. Miközben a török 
könnyűlovasok három napon át tüzzel-vassal prédálták a környéket, felettesei Budort 
küldték az Ivanics várában szolgálók buzdítására és a török csapatok kikémlelésére. Armá-
lisa már-már regénybe illő részletességgel ismerteti, hogyan tett meg egy nap alatt hosszú, 
kalandos utat, és jutott el Ivanics kolostoráig, a Székely Mihály vezette szlavóniai sereg
hez; majd miként kémlelte ki Gradée és Lovrecsina között szinte teljes életveszélyben a tö
rökök táborát. Mivel azonban felismerték, gyors menekülésre kényszerült. A szlavóniai 
hadak hamarosan mégis megfutamították az ágyúit is hátrahagyó Haszán pasát. Végül pe
dig Budor, miután Gradée várában lovat váltott, 25 huszárral eredt a menekülő törökök 
nyomába, s hozott harmadnapra több rabot (Függelék fol. 4v-5r.).15K A keresztény csapa
toknak azt viszont nem sikerült megakadályozniuk, hogy a kudarc ellenére is aktív maradó 
Haszán beglerbég november 6-án elfoglalja Bihács elővárát, az Una-parti Ripacsot.159 

A boszniai pasa a következő esztendőben sem hagyta megpihenni a déli végvárvonal 
védőit. 1592. április 12. után a Kulpa és a Petrinjcsica folyók torkolatánál mintegy hat 

A háborúra, valamint kirobbanásának okaira újabban lásd Niederkorn, 1993.; Fodor, 1997. és Tóth S. L., 
2000., valamint a régebbi horvát nyelvű irodalomból Gruber, 1879. 39-230. o. és Horvát K., 1910. 

156 Az eseményekre részletesen Kolanovič, 1993. 24., 310-340. és 388-410. o. és Kruhek, 1994. 38-40. o., 
a régebbi irodalomból vö. még Gruber, 1879. 43-45. o. és Horvát K., 1900. 32. o. 

Az armálisban azonban helytelenül - miként később több ízben is - Johannes Grassweinként szerepel. 
Stefan Grassweinre és kapitányságára (1589-1597): Brlič, 1946-1953c. 84-85. o. 

Az eseményről ilyen részletességgel, szinte már „filmszerűen" egyedül Budor armálisából tudunk. S 
noha a nemeslevél - feltételezhetően utólagos kiegészítése miatt - mindezeket Petrinja várának alább említett 
1592. évi felépítése után közli, más egykorú és közel egykorú források (Ivič, 1916. 342. o.: No. XXVII. és 
Pethő, 1753. 132. o.) és a szakirodalom (Horvát /?., 1903. 20-21. o., Horvát K., 1900. 35-36. o., ill. újabban 
Adamček, 1981b. 15-16. o. és Pavličevič, 2002. 89. o.) alapján tudjuk, hogy Haszán szlavóniai betörése 1591. 
október 5-én és a következő napokban zajlott. 

159 Lopašic, 1890. 268. o. és Ivič, 1916. 337. o.: No. XXVI/I. 
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hét alatt felépítette Petrinja palánkvárát. Az Erdődy bán és Andreas Freiherr von 
Auersperg károlyvárosi főkapitány (1589-1593) vezette keresztény csapatok ugyan júli
usban megpróbálták az új várat elfoglalni, az akció Haszán újabb gyors felvonulása miatt 
a július 19-én Breszt vára mellett vívott ütközetben kudarccal végződött. Bár a táboro
zásban, valamint a Breszt melletti kisebb-nagyobb csatározásokban Budor már jól ismert 
kaproncai felettesei (Stefan Grasswein és Thuróczy Benedek) parancsnoksága alatt hat 
héten keresztül kitartóan vett részt (Függelék fol. 4v-5r.), mindez természetesen nem 
változtathatott az események szomorú menetén. Ráadásul február és június között a 
boszniai török csapatok elfoglalták a kulcsfontosságú Bihács erődítményét és számos 
környező kisebb várat (Hrasztovica, Gora, Szokol, Drezsnik, Izacsics stb.) is, s ezzel a 
horvát végeket igen nehéz helyzetbe hozták.160 

Szerencsét pusztán három dolog jelentett a szerencsétlenségben. Egyrészt Sziszek vé
dői ismét sikerrel álltak ellen a Breszt alól július 22-én újból ellenük vonuló Haszán pa
sának, másrészt Bihácsot az 1579-ben a Korana és a Kulpa összefolyásánál épült 
Károlyváros erődítménye részben pótolni tudta.161 Végül 1593. június 22-én a Ruprecht 
von Eggeriberg hadseregparancsnok, Andreas von Auersperg horvát főkapitány és 
Erdődy Tamás bán vezette keresztény csapatok a sziszeki csatában alaposan megverték a 
zágrábi káptalan várát ismét napok óta ostrom alatt tartó Haszán pasa seregeit.162 A 
„nagy és emlékezetes győzelemhez" („magna et memorabilis victoria") Budor is hozzá
járult, amikor abban hősiesen vitézkedett (Függelék fol. 5r.). A tizenöt éves háború egyik 
legjelentősebb keresztény sikerében a szlavóniai nemes viszont már nem Grass wein 
kaproncai kapitány parancsnoksága alatt,163 hanem szinte bizonyosan Zrínyi György 
bajcsavári katonájaként vett részt, noha a horvát-magyar főúr maga az ütközetben nem 
voltjelen.164 Hamarosan azonban a dunántúli főkapitány is megérkezett, így Budor már az 
ő vezetésével küzdött Petrinja augusztus közepi ostromában (Függelék fol. 6v.),165 amely 
végül a keresztény hadak jelentős száma ellenére kudarccal végződött. Ráadásul a felmentő 
sereggel megérkező Mehmed ruméliai beglerbég augusztus 30-án bevette Sziszek várát, s 
így a Kulpa és Száva összefolyásának vidéke továbbra is forrongó hadszíntér maradt.166 

Kaproncáról való távozását megelőzően Budor János - a Száva-vidéki hadjáratok kö
zötti időkben - természetesen tovább folytatta megszokott és nyilván kedvelt végvári élet
módját. Nemeslevelébe fontosnak tartotta utólag beillesztetni két itteni vitézkedésének el
beszélését, amelyek feltételezhetően 1592-ben történtek. Az egyik kiválóan tanúskodott 
arról, hogy Budor a határ menti könnyűlovas ellentámadó harcmodornak mily kiváló al-

w A bekezdésben említett eseményekre Gruber, 1879. 51-78. o.; Horvát R., 1903. 22-39. o.; Horvát K, 
1900. 39-53. o. és újabban számos korábban ismeretlen forrással Kolanovič, 1993. 24. és 348-374. o. Lásd 
még Petrinja új monográfiáját Golec, 1993. 55-60. o. és Kruhek, 1994. 40-47. o. 

A fővár történetének monográfiája: Kruhek, 1995a. 
A sziszeki csatára (további bőséges irodalommal): Gömöry, 1894.; Barbarie, 1993.; Kolanovič, 1993.; 

Goldstein-Kruhek, 1994. és legújabban Tóth S. L., 2000. 79-81. o. 
Grasswein a Dráva közeli várból 400 katonát vezetett a császári-királyi zászlók alá. Gruber, 1879. 86. o.; 

Gömöry, 1894. 632. o. és Goldstein-Kruhek, 1994. 97. o. {Ante Nazor cikke) 
164 Štefanec, 2001. 106. o.: 107. jegyzet, vö. még Tóth S. L., 2000. 78-79. o. 
165 Istvánffy, 1622. 607. o. ; Gruber, 1879. 105-106. o.; Horvát R., 1903. 67-71. o.; Golec, 1993. 62-63. o. 

és Kruhek, 1994. 56-58. o. (említik Zrínyi részvételét is). 
166 Kolanovič, 1993. 26. és 532-537. o. és Kruhek, 1994. 58-60. o. 
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kalmazója. Egy alkalommal ugyanis téli időben (feltételezhetően 1592 végén), amikor a tö
rökök a kemény hideget kihasználva portyáztak a befagyott Dráva és Mura vidékén, ő éle
tét nem kis veszélynek kitéve kutatta fel leshelyeiket, majd vette üldözőbe a menekülésre 
kényszerített ellenséget (Függelék fol. 5r-v.). Megesett ugyanakkor az is, mint például a 
Dráva menti Újvár kastélya mellett („penes Dravum apud castellum Vijwar vocatum"), 
hogy maga futott társaival török lesre, s csak a szerencsén múlott, hogy nem jutott hősi ha
lált halt katonatársa, Szuhodoly János szomorú sorsára (Függelék fol. 5v.). 

Budor Zrínyi Györgyhöz való szoros kötődését jelezte, hogy valószínűleg 1593 elején 
ura támogatásával ismét a Drávától északra, nevezetesen Bajcsavárra került, ahol Allya 
Kristóf kapitánysága (1592-1600) alatt a stájer rendek zsoldján vállalt lovasfőlegényi 
szolgálatot (Függelék fol. 6v.). Az újabb „váltás" egész pályája szempontjából is jelké
pes volt. Bajcsavárt ugyanis 1578-ban egy Kanizsától délre emelkedő homokdombon, a 
Kanizsa-patak mocsarának „partján" - miként azt az armális frappánsan összegezte: „ad 
aquas palustres Canisianas" - építették fel. S bár Bajcsavár a Délnyugat-Dunántúl kul
csának közvetlen szomszédságában állt, mivel felhúzását saját védelmük érdekében első
sorban a stájer rendek finanszírozták, katonai igazgatási szempontból a szlavón főkapi
tánysághoz tartozott. Különleges helyzetét tovább színesítette, hogy a vár és a hozzá 
tartozó kisebb őrhelyek (Fityeháza és Murakeresztúr) a generalátuson belül külön kapi
tányságot (kapitányi körzetet: weitschawarische Grenzhauptmannschaft) alkottak, 
amelynek első vezetője 1578-ban nem más, mint Budor patrónusa, Zrínyi György lett. 
Sőt az ötszög alaprajzú, új tégla- és palánkerődítmény őrségének nem német lovas és 
gyalogos katonáit is ő állította ki, akik kezdettől fogva többnyire horvát-magyar familiá
risai és alattvalói közül verbuválódtak. S bár a vár az 1590-es évekre sokat vesztett je
lentőségéből - mivel stratégiailag igen fontos, de építését tekintve alkalmatlan helyen 
feküdt, hiszen homokalapja miatt majd belesüllyedt a mocsárba -, ennek ellenére Zrínyi 
muraközi birtokai és a stájer területek védelmében elvitathatatlan szerepet töltött be.167 

A bajcsavári katonák mindennapi élete persze alig különbözött a mintegy 25 kilomé
terre délebbre, a Dráva túlpartján fekvő Kaproncán szolgáló társaikétól. Budor itt is 
gyakran kényszerült védekezésre a török portyákkal szemben. 1593. április 16-án16ti pél
dául a Bajcsavártól délre fekvő fityeházi őrhely védelmében tűnt ki. Történt ugyanis, 
hogy a babócsai, segesdi és berzencei törökök a „fityeházi kastélyt" („fortalitium 
Fittiehaza vocatum") éjnek idején megtámadták. Csakhogy tervükről a keresztények már 
korábban értesültek, és ezért a szintén Zrínyi-familiáris, Malakóczy Miklós bajcsavári 
főkapitány169 jelentős védelmet rendelt az őrhelyre. így került ide néhány katonájával 

Roth, 1970. 151-214. o. és újabban a több éves régészeti és levéltári kutatások összegzése Kovács, 
2002., vö. még Kovács-Pálffy- Vándor, 2000. 85-102. o.; A Muraköz védelmére, főként a XVII. század kap
csán MZ II. k. és Kiss /., 1993., ill. Štefanec, 2001. passim. 

Az esemény vitathatatlanul ekkor történt, hiszen ugyanerre a napra teszi egy egykorú kárjegyzék (Ivič, 
1916. 341. o.: No. XXVI/II.) és Pethő Gergely idézett krónikája (Pethő, 1753. 133. o., vö. még Bozsóky, 1993. 
287. o. és Toifl, 2002. 33. o.) is. Budor nemeslevelében ugyanakkor a bekezdés - valószínűleg utólagos betol
dása miatt - nem megfelelő kronológiai helyen „található". Olyan élményszerűen ugyanakkor még Pethő kró
nikája sem tudósít az eseményről, mint azt az armális teszi. Az 1578-ban épült, de egy ízben már 1588-ban is 
ostromolt fityeházi őrhelyre lásd Vándor, 1994. 345. o. és Kelenik, 1995b. 167. o. 

169 Az 1603. febr. 10-én elhunyt Malakóczyra és sírkövére: Kalšan, 1999. 44. o.; Lővei, 2000. 81-82. o.; 
Štefanec, 2001. 86., 98-99. stb. o., vö. még Kovács, 2002. 36. o.: 3. ábra. 
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Budor is, aki a megérkező törököket bajcsavári és légrádi társaival170 hosszas küzdelem 
után szorította vissza. Bár az ostromlók háromszor kísérelték meg az őrház kapuját be
törni, a védők mindvégig ellenálltak, s végül menekülésre késztették a támadókat, sőt 
nagy részüket a közeli mocsárba szorították (Függelék fol. 5v-6r.). 

Budort bajcsavári állomáshelyéről a török portyák mellett a sziszeki csata után a Drá
vától északra szintén nagy erővel fellángoló háborúskodás is többször elszólította. Ura, 
Zrínyi György egyre gyakrabban tartott igényt fegyveres szolgálatára, hiszen szüksége volt 
olyan tapasztalt katonák segítségére, mint amilyenné ekkorra familiárisa vált. Ezzel ma
gyarázható, hogy 1593. november 3-án a szlavón nemes - ura vezetésével („sub duetu 
comitis a Zrinio") - már a székesfehérvári csatában vitézkedett (Függelék fol. 7r.), mely
ben egy egykorú kimutatás szerint Zrínyi és Nádasdy Ferenc a vármegyei hadakkal együtt 
mintegy 7 000 fővel vett részt.171 Az ütközet a Ferdinand Graf zu Hardegg győri főkapitány 
(1592-1594)172 vezette hadak győzelmét hozta, amelyre a Dunántúlon égető szükség volt, 
hiszen Kodzsa Szinán pasa nagyvezír (1593-1595) október 6-án előbb Veszprém, majd 
11-én Palota várát is elfoglalta.173 A Szokollupasazáde Haszán budai beglerbég (1593-
1594) csapatai felett aratott győzelem ennek ellenére mégis csak félsiker volt, hiszen az 
eredeti célt, az 1543-ban elesett Székesfehérvárt nem tudták visszafoglalni. Ráadásul az 
ütközetben Zrínyi György is megsebesült, midőn egy összecsapásban leesett lováról.174 

A hadjárás időleges elmúltával beköszöntő nyugalmasabb téli napokban Budor to
vább szaporította igazgatási és gyakorlati jogi tapasztalatait. 1594. január legelején pél
dául a Várasd megyei Ivánc várkastélyában fogott bíróként (elecíus arbiter) vett részt az 
egymással összekapó unokatestvérek, gersei Pethő Gábor és a történetíró Gergely peré
ben. Ide nyilván feleségének, Pethő Erzsébetnek, valamint növekvő ismertségének kö
szönhetően kapott meghívást.175 Az efféle megbízatások azonban nem tarthattak sokáig, 
hiszen a nagy háború 1594 tavaszán újult erővel folytatódott. Budor ura, Zrínyi György 
pedig kerületi főkapitányként a dunántúli vármegyék és saját hadai élén ezekben újra és 
újra fontos szerepet vállalt. 

Budor János a hadmüveletekben állhatatosan követte urát - nem kizárt, hogy egyfajta 
„testőrkatonaként", azaz a muraközi nagyúr személyes védelmét biztosító kontingens 
tagjaként. 1594 márciusának végén részt vett a Zrínyi parancsnoksága alatt induló Drá
va-vidéki hadjáratban, nevezetesen előbb Berzence visszavételében (márc. 22-23.), majd 
az üresen hagyott Csurgó és Segesd elfoglalásában (márc. 24., Függelék fol. 7v.); 
Babócsát ugyanakkor a Rinya folyó megáradása miatt már nem vehették vissza.176 Mi-

A légrádiakról Pethő Gergely tudósít, s őket nyilván szintén Malakóczy mozgósította. 
Gömöry, 1896b. 520. o., vö. még Štefanec, 2001. 84 o. A székesfehérvári (a régebbi feltevések szerint 

pákozdi) csatára lásd még Gömöry, 1896a.; Ákosfy, 1939.; Nagy L., 1987. 172-175. o.; Veress-Siklósi, 1990. 
109-118. o. és legújabban Tóth S. L., 2000. 140-143. o. 

172 Életrajzi vázlata: Pálffy, 1999a. 247-248. o. 
173 Az eseményekre Gömöry, 1895., ill. újabban Veress, 1983. 137-141. o. és Veress, 1998. 42^48. o. 
174 Gömöry, 1896a. 463. o. és Pethő, 1753. 135. o. 

5 Bírótársai Petricsevics Gáspár szlavóniai alítélőmester (viceprothonotarius regni), Ráttky Józsa, 
Patacsics János, Fodróczy György és rokonai Herkffy Ádám és György voltak. MOL P 235 Pethő es. lt., Com. 
Várasd., Fase. 2. No. 137. (1594. jan. 3.) 

176 Az eseményekre Pethő, 1753. 136. o.; Gruber, 1879. 117-118. o.; Antonitsch, 1975. 87-88. o.; Ma
gyar, 1988. 9. o.; Bozsóky, 1993. 288. o. és újabban Tóth S. L., 2000. 150. o. 
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közben bajcsavári katonáskodása rendes végvári zsoldot biztosított számára, tábori szol
gálatában tovább gyarapíthatta javait. Hamarosan erre újabb és újabb lehetősége nyílott. 
1594 május-júniusában ura mellett harcolt Esztergom első ostromában (máj. 4-jún. 29.), 
amelyet a császári-királyi hadvezetés részéről Mátyás főherceg irányított.177 Budor több 
rohamban derekasan vitézkedett (Függelék fol. Ív.), de szemtanúja lehetett akár még 
Balassi Bálint halálának (máj. 30.) is. A Szinán nagyvezír vezette felmentő sereg köze
ledtének hírére azonban az ostromlók végül felhagytak a Duna-menti erősség vívásával, 
és Komárom-Győr felé vonultak vissza. A nagyvezír ezt kihasználva július 23-án né
hány napnyi blokád után bevette Tatát,178 majd Győr ostromára indult. 

Mivel Zrínyi főkapitány csapataival továbbra is Mátyás főherceg táborában maradt, 
Budor János szomorúan „nézhette végig" az egyik legjelentősebb magyarországi végvár 
(mint a nemeslevél mondta: „totius Christianitatis propugnaculum") hosszú ostromát, 
majd elvesztet.179 A közel két hónap alatt persze küzdelemben is része volt, a császári
királyi sereg ugyanis a vár felmentésére érkezett, bár beavatkozásra nem nagyon volt haj
landó. A magyar huszárok azért be-betörtek a törökök táborába, s ekkor nem hiányzott 
közülük Budor sem (Függelék fol. Ív.). Nagyobb feladat hárult rá azonban akkor, amikor 
szeptember 8-án a nagyvezír parancsára a török csapatok átkelvén a Mosoni-Dunán je
lentős erővel támadták meg a keresztény tábort (szigetközi csata). Budor ekkor szintén 
Zrínyi oldalán harcolt, de amikor az átkelő törököket megtámadták, majd valamelyest 
visszaszorították, lovát kilőtték alóla. A nagy zűrzavarban mégis sikerült új lovat szerez
nie, majd a hídon átkelő törökökkel és a vízen átúsztató tatárokkal újra szembeszállnia. 
A hősies küzdelem ellenére másnap (szept. 9.) a keresztény tábor a törökök szorítása mi
att menekülni kényszerült, Budor és katonatársai azonban megszakítás nélkül folytatták 
az utóvédharcot.180 így jutottak el nagy nehézséggel Magyaróvárig, ahonnan nyolc nap
pal később a tábor tovább hátrált Brück an der Leithára. A környék mocsaras területein 
átkelő török és tatár lovasság persze még itt is üldözte és meg-megütötte a visszavonuló
kat, így nagy szükség volt arra, hogy Budor és a hozzá hasonló harcedzett végváriak 
mindvégig oltalmazzák a megfogyatkozott sereget (Függelék fol. 7r-v.). 

Ezt követően hősünk még bizonyosan visszatért Bajcsavárra, hiszen szeptember 20-
án Brück an der Leitháról kelt levelében Zrínyi a stájer rendektől Budor, mint bajcsai 
huszárfőlegény számára sürgette elmaradt zsoldját, hangsúlyozván, hogy derék, jó vitéz, 
aki azt méltán megérdemli.181 A következő esztendő júliusának végén-augusztusának 
elején azonban már újra ura táborában találjuk (Függelék fol. 7v.). Zrínyi György ekkor 
ismét kísérletet tett Babócsa és a környező várak (Barcs és Drávaszentmárton) elfoglalá
sára, s próbálkozását ezúttal már siker koronázta - miként maga számolt be erről Thurzó 
Györgynek, a későbbi nádornak (1609-1616) írott levelében: „ez napokban mentünk 
vala oda alá, és az Úristen munkánk nélkül az pogányságot megrettentvén, három lakó
helyeket, úgymint Babólcsát [júl. 30.], Barcsát és Szentmártont [aug. legeleje] pusztán 

l" Az eseményre Csorba, 1978. 137-143. o. és újabban Tóth S. L., 2000. 152-153. o. 
178 Újabban a korábbi datálásokat pontosítva Tóth S. L., 1998. 27-28. o. 
179 Győr ostromára (a teljesség igénye nélkül): Kozics, 1891.; Mohi, 1913. 18-30. o.; Lengyel, 1959. 169-

212. o. és újabban Veress, 1993. 65-84. o., ill. Tóth S. L, 2000. 154-163. o. 
1 ° Ezt más korabeli források is teljességgel megerősítik: lásd pl. Lengyel, 1959. 182-184. o. 
181 Takáts, 1929. 255. o. (helytelenül Báthor János névvel). 
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hagyák és felpörzsölék a bennevalók."182 Bár többekben felmerült Szigetvár esetleges 
ostroma, ehhez Zrínyi még a szlavóniai hadakkal együtt sem rendelkezett megfelelő ka
tonai erővel. így Babócsát látta el őrséggel és erősíttette meg, mert úgy vélte, hogy a vár 
több ország számára szolgálhat nagy haszonnal: „Az hely önmagában fölötte erős, és ha 
megépülhet, mind Magyar-, Tóth- és Stájerországnak Isten után nagy segítségére és 
hasznára lészen."183 

Mivel a következő esztendőkben a nagy török háború fő hadszíntere az ország keleti 
felébe helyeződött át, Zrínyi és katonái egy kicsit megpihenhettek. Pusztán 1597 nyarán 
került sor újabb mozgósításukra, amikor a Miksa főherceg vezette csapatok - Nádasdy 
Ferenc szorgalmazására - az Észak-Dunántúl egyik fontos erőssége, az 1594. október 3-
án elveszett Pápa visszavételére indultak. Az augusztus 13. és 20. között tartó ostromban 
Zrínyi oldalán Budor is hasznosan vett részt (Függelék fol. 5v.),184 a kerületi főkapitány
nak azonban a vármegyei hadakat nem volt könnyű a Rába vidékére egybetoboroznia, 
majd közvetlenül Pápa alá vezetnie.185 Budor a sikeres expedíciót követően feltételezhe
tően Zrínyi közvetlen szolgálatában maradt, s már nem tért vissza Baj csavarra. 

1600 késő nyarán azután a Dél-Dunántúl és a Dráva-mente teljes lakossága megta
pasztalhatta, mit is jelent, ha nem „pusztán" néhány szandzsákbég csapata, hanem a tel
jes oszmán hadsereg vonul az országrész ellen. Valójában kísértetiesen megismétlődtek 
az 1566. évi szigetvári hadjárat eseményei, csak immáron 100 kilométerrel nyugatabbra. 
Ez Budor János számára nem jelentett mást, mint ugyanazon keserű élmények megta
pasztalását, amelyeket apja, Vid élt át 1566-ban Várasd megye védelmében. Apjával el
lentétben azonban János ezúttal nem a Drávától délre, hanem ismét északra kényszerült 
ellenállásra. Miután Ibrahim pasa nagy vezír (1599-1601) szeptember 4-én elfoglalta a 
sokat idézett történetíró (Pethő Gergely) által idejekorán feladott Babócsa várát,186 szinte 
feltartóztathatatlanul nyomult előre Kanizsa bevételére. Budor feladata ekkor elsősorban 
a muraközi Zrínyi-birtokok védelme volt. Ez valóban szükségesnek bizonyult, hiszen a 
török csapatok külön portyákkal igyekeztek élelemellátásuk egy részét a jó termőterüle
teiről ismert vidékről megoldani, valamint őrjáratokkal táboruk védelmét biztosítani. 
Budor a szlavón végeken szolgáló német nehézlovasokkal és gyalogokkal együtt első
sorban Letenye környékén vette fel velük a küzdelmet. Egy alkalommal azonban ismét 
majdnem pórul járt, hiszen dárdájával oly merészen vitézkedett, hogy közben lovával 
egy árokba bukott, s már-már ott pusztult, amikor társainak végül sikerült kimenteniük 
(Függelék fol. 7v-8r.). 

Budor mindezek ellenére azonnal tovább folytatta a harcot. Erre szükség is volt, mert 
Philippe-Emmanuel duc de Mercoeur főhadparancsnok vezetésével Kanizsa felmentésé
re október elején külön hadsereg érkezett, amelyhez Muraszemenyénél természetesen 
Zrínyi György csapatai is csatlakoztak (állítólag mintegy 2000 gyalogossal és 1000 lo-

Zrínyi György Thurzó Györgyhöz, az esztergomi táborba. 1595. aug. 12., Csáktornya: MOL E 196 MKA 
Thurzó es. lt. Fase. 43. No. 1. Az eseményekre vö. még Pethő, 1753. 138-139. o.; Kerecsényi, 1992. 30-32. o. és 
TóthS. L.,2000. 177-178.0. 

183 Lásd az előző jegyzetben idézett levelet. 
184 A nemeslevélbe az esemény - egyértelműen utólagos beillesztése miatt - szintén rossz időrendi helyre került. 

Az expedíció monografikus feltárása Pálffy, 1997b., Zrínyire és problémáira: 59. és 65. o. 
186 Pálffy, 1997c. 199-201. o. 

— 953 — 



vassal). A több napon át tartó, úgynevezett kanizsa-sormási (okt. 7-13.) ütközetben a 
keresztény hadak mégsem bírtak Ibrahim nagy vezír seregével,187 így nem tudták meg
akadályozni a Délnyugat-Dunántúl kulcsvárának török kézre kerülését (okt. 22.). Budor 
Zrínyi György zászlaja alatt („signa dicti comitis a Zrinio secutus") a kudarc ellenére is 
helytállt, különösen akkor, amikor a törökök ágyúit lepte meg katonáival (Függelék fol. 
8r.). A tüstént vilájetszékhellyé tett Kanizsa visszavétele viszont a következő esztendő
ben sem sikerült, jóllehet Ferdinánd belső-ausztriai főherceg - VII. Kelemen pápa (1592-
1605) jelentős katonai támogatásával - 1601. szeptember 10-ét követően több mint két hó
napon (nov. 16-ig) keresztül vívta a várat.188 A Zrínyi György által ekkor újra mozgósított 
muraközi hadakból Budor természetesen ekkor sem hiányzott (Függelék fol. 8r.). 

Kanizsa eleste az egész Dráva-Mura menti régió életében alapvető fordulópontot je
lentett. Zala megye nagy része, a Zrínyiek muraközi birtokai, de még Stájerország is 
közvetlen fenyegetettségbe került. Még nehezebb helyzetbe jutottak a szlavón végek, hi
szen Szentgyörgyvár és Kapronca már északról is könnyen támadhatóvá vált. Teljesen 
logikusan rendelte ezért a Belső-ausztriai Haditanács a korábban Baj csavaron állomáso
zó katonaság nagy részét Szentgyörgyvárra, majd tartotta ott egészen a hosszú háborút 
követő esztendőkig.189 Mindeközben az Udvari Haditanács több (Bécsben, Schott
wienben, Grácban és Pozsonyban tartott) hadikonferenciát190 követően a Zala és a Rába 
folyók vonalára építve megkezdte egy teljesen új végvidéki főkapitányság, az úgyneve
zett Kanizsával szembeni végek (gegenüber von Kanischa liegende Grenze) kiépítését, 
amely végül az 1620-as évekre született meg.191 Ennek megszervezéséhez a környék 
legtehetősebb, a határ menti hadviselésben igen jártas nagybirtokosainak a véleményét is 
kikérték, köztük a fentiekben többször említett Nádasdy és Batthyány Ferencet és termé
szetesen Zrínyi Györgyét is.192 

Az elkövetkező években a környék lakosságának - a kanizsai törökök és a gyakran 
kihágásokat elkövető német és helyi katonaság mellett193 - a krími tatárok személyében 
még egy újabb rettegett ellensége akadt. Mivel a szultáni hadvezetés az elhúzódó hada
kozás idején 1594 után többször teleltette őket Magyarországon, ellátásukat általában a 

Kanizsa ostromára és a sormási csatára: Cerwinka, 1968.; Tóth S. L, 1982. (Zrínyi és csapatai részvé
telére 261. és 268. o., vö. még Pethő, 1753. 148. o. és Štefanec, 2001. 106-108. o.); Molnár, 1987. 78-81. o.; 
Ivanics, 1992. 45^7. o.; Vándor, 1994. 330-335.. o. és újabban Kelenik, 1997., ill. Tóth S. L., 2000. 314-323. o., 
valamint a régebbi horvát irodalomból vö. még Gruber, 1879. 175-180. o. 

188 Gruber, 1879. 181-188. o.; Stauffer, 1886.; Horvát K., 1910. 149-207. o.; Horvát R., 1917. 166. o., ill. 
újabban Molnár, 1987. 84-91. o.; Vándor, 1994. 356-359. o.; Krenn, 1998. és Tóth S. L., 2000. 342-344. o. 

„Verczaichnuß der besterkhung, welche herr obrist in Windischland [ti. Hans Sigmund Freiherr von 
Herberstein] in denselben gräniczheüsern zuthun begert." ÖStA KA IHKR Akten Croatica 1600. Nov. No. 1. 
fol. 6-8. (1600. nov. 14.) és Toifl, 2000. 38-39. o. 

190 Lásd a jelentős forrásanyagból pl. ÖStA KA HKR Akten Exp. 1601. März No. 187., Uo. Exp. 1601. Juli 
No. 149., Uo. Exp. 1601. Aug. No. 92. és Uo. Reg. 1601. März No. 77. és No. 179.; ÖStA KA IHKR Akten 
Croatica 1600. No. 1., Uo. 1602. Jan. No. 1. és Uo. 1602. Juni No. 1. 

191 A jelentős irodalomból lásd mindenekelőtt Müller, 1976.; Müller, 1978.; Vándor, 1994. 359-362. o. és 
Kelenik, 1995a. 

IQ? 

Simon, 1997., ill. Zrínyi tervezete Uo. 67. o. 
1602 novemberében például Budor és Várasd vármegye nemesei tettek (már nem először) panaszt a 

horvát-szlavón rendek gyűlésén Hans Sigmund Freiherr von Herberstein szlavón főkapitány (1594-1603) 
archibusierjainak pusztítása miatt. Šišič IV. k. 434.: No. 195. 
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hódoltságból, a frontvidékről és a keresztény hátországból igyekeztek megoldani. Mind
ez óriási pusztulást hozott az éppen kiszemelt vidékre. II. Gázi Giráj tatár kán (1596-
1607) utoljára 1602-1603 fordulóján tartózkodott csapataival Magyarországon, akik a 
téli hónapokban Kanizsa, Pécs, Koppány, Szekszárd és Simontornya vidékén táboroztak. 
A tatárok legfőbb feladata a frontvonal szélén fekvő Kanizsa várának biztosítása és 
élelemellátása volt, mely címen kiváló lehetőségük nyílott a teljes Délnyugat-Dunántúl 
többszöri felprédálására.194 Már 1602 végén két-két nagyobb portyát vezettek a Mura
közbe és a Rába vidékére, majd a következő esztendő januárjának végén-februárjának 
elején mintegy 12 000 lovassal felvonulva fosztották ki a nyugat-dunántúli Batthyány-, 
Nádasdy- és Zrínyi-birtokokat, hatalmas számú rabot és marhát hajtván el.195 A tatár csa
pást végül Budor szűkebb hazája, Szlavónia sem kerülte el. 

Gázi Giráj kán és az említett egykori szigetvári bég, Tirjáki Haszán, ekkor kanizsai 
pasa (1601-1604), 1603. április 13-án óriási erőket mozgósítva és ágyúkkal is felszerel
ve tört be Szentgyörgyvár és Kapronca vidékére. Az akció valójában egy kisebb hadjárat 
volt, hiszen - miként Budor nemeslevele részletesen elmesélte - a török-tatár csapatok 
előbb bevették Prodaviz várát, majd Kaproncát megkerülve Raszinját is felégették. Ezt 
követően két részre oszlottak. Az egyik Kőrös táján pusztított tovább, s felperzselte 
Tapalóc várát, a másik pedig mintegy 6 000 fővel Varasdon, sőt még Vinicán túlra is 
„elviharzott". Erről értesülve persze a szlavón végvidéki katonaság, s köztük Budor, sem 
maradt tétlen, de valójában a tisztes helytálláson kívül másra nem nagyon volt lehetősé
ge az óriási túlerővel szemben. Budor éjnek idején a Muraközből futott Ludbreg várába, 
ahol az őrséggel összefogva üldözőbe vette az ellenséget. Toplica táján azután sikerült 
megverniük és lekaszabolniuk három tatár csapatot, ezt követően viszont a nehézlovasok 
és a muraközi katonák a nagy hullámokban megérkező török-tatár hadak elől a bizton
ságosabb Várasd várába kényszerültek visszavonulni. Akciójukkal, amelyben a korosodó 
Budor ezúttal is hősien vitézkedett, mégis nagyszámú foglyot sikerült kiszabadítaniuk 
(Függelék fol. 8r-v.).196 A török-tatár préda ennek ellenére óriási volt, így joggal dicse
kedett az expedícióról a tatár kán III. Mehmed szultánnak (1596-1603): „Olyan fényes 
tetteket vittünk véghez, amilyenek már régen nem sikerültek. Felséged e szolgája [ti. a 
kán] olyan helyekre jutott el, ahová eddig még senki."197 

A Zrínyi-familiárist - a Várasd megyei birtokait súlyosan érintő tatár rablás után -
még egy hatalmas csapás érte: 1603. május 4-én Vépen elhunyt patrónusa, Zrínyi 
György. A szlavóniai köznemes az elkövetkező esztendőkben mégsem váltott gazdát 
(pedig ez a korban országszerte sem számított ritkaságnak198), hanem azonnal ura fiának, 
ifjabb Zrínyi Miklósnak (f 1625. márc. 24.) a szolgálatába szegődött. S bár a különleges 
nemeslevél a neki tett érdemeket sajnos már nem részletezte - pusztán annyit jegyzett 
meg, hogy mellette „igen számos helyen és időben" szolgálta hazáját (Függelék fol. 8v.) -, 

w Ivanics, 1992. 168-169: o. 
195 Istvánffy, 1622. 793. o.; Pethő, 1753. 153. o.; Molnár, 1987. 93-94. o. és Ivanics, 1992. 169. o. 
196 Istvánffy, 1622. 793-794. o.; Pethő, 1753. 153-154. o. és részletesen (főként az előbbi alapján) Gruber, 

1879. 196-197. o., vö. még Horvát R., 1993. 65. o. 
197 Dávid-Fodor, 1983. 454. o. és Ivanics, 1992. 169. o. 

A katafalvi Falussyak kapcsán (a Bánffyaktól a Batthyányakhoz, majd a Csákyakhoz) Gecsényi, 1993. 
239-240. o. és a petőházi Zekék kapcsán (az Erdődyektől a Nádasdyakhoz) Dominkovits, 2000. 42. o. 

— 955 — 



biztosan állítható, hogy a hosszú török háborút lezáró 1606. évi zsitvatoroki békéig 
Budor még több katonai vállalkozásba követte ifjú urát. Ezt igazolja Zrínyi egyik 1611 
nyarán kelt adománylevele is, amelyben „régi jámbor fő szolgájának" - tekintettel mind 
szüleinek, mind neki már nyolc esztendeje, hadakban és egyéb dolgokban teljesített 
szolgálataira - elmaradt járandóságai (800 forint) fejében a muraközi Nagymihalóc falu
ban egy udvarházat adott zálogba.199 

Feltételezhetően e hadjárások sorába tartozott az a jelentősebb portya 1603. október 
12-én, amely során Sigmund Friedrich Freiherr von Trauttmansdorff szlavón generális 
(1603-1630) és az ifjú Zrínyi vezette csapatok a Barcstól délre fekvő Drávatamásinál lé
vő hidat védő két hídfőállást („kastélyt") megtámadták, a hidat felégették, az őrhelyeken 
szolgáló törököket pedig levágták.200 A következő esztendőben Budor ugyancsak ott le
hetett abban a sikeres akcióban, amelyet Prasóczy György, Zrínyi Miklós kapitánya ve
zetett a Muraközből Alsólendva várának felmentésére, amelyet a kanizsai törökök vettek 
ostrom alá.201 Végül Zrínyi seregében szolgálhatott talán még 1605-ben is, amikor 
Trauttmansdorff főkapitány, Draskovics János horvát-szlavón bán (1595-1608), Zrínyi 
és Batthyány Ferenc dunántúli kerületi főkapitány (1604-1609) Bocskai István fejede
lem főkapitánya, Némethy Gergely ellen szállt a Rába vidékére hadba, miközben az 
utóbbi csúfosan megfutott előlük.202 S noha 1608 áprilisa és júliusa között Zrínyi gróf 
Mátyás főherceget a bátyjával, Rudolf császárral kialakult konfliktus idején még Prága 
alá is elkísérte,203 Budor ekkor már biztosan nem állt fegyverben, hiszen a június 4-én 
Zágrábban tartott horvát-szlavón rendi gyűlés már Várasd vármegye szolgabírájaként 
(iudex nobilium comitatus Varadiensis) említette.204 Az új tisztség jól jelezte, a „jeles 
csatázó vitéz ember"205 életében új, a korábbiaknál nyugalmasabb periódus kezdődött. 

Megpihenve uradalmi, vármegyei és rendi szolgálatban: 
Budor János hivatali pályája 

Bár természetesen nem zárható ki, hogy Budor János a tizenöt éves háborút követő 
évtizedekben is részt vett még néhány törökellenes akcióban, a rendelkezésünkre álló 
adatok mégis egyértelműen arról tanúskodnak, a hosszú „békeidőszak" (1606-1660) be
köszönte alapvető váltást hozott életében. Ezt nagyjából a már bevett „családi forgató
könyv" szerint hajtotta végre. Miként nagyapja, András és apja, Vid is tette, a 40 felett 
járó János is „megpihent", és a vitézkedést nyugalmasabb igazgatási-hivatali szolgálattal 
cserélte fel. Fontos különbséget jelentett viszont, hogy elődeivel ellentétben ő nem csu
pán egy nagyúr (Zrínyi Miklós) mellett vállalt uradalmi és egyéb szolgálatot, hanem 

HDA Arhiv Budor, 1611. jún. 1., Monyorókerék. 
200 

Az eseményről Pethő Gergely krónikájából tudunk (Pethő, 1753. 155. o.). Külön érdekesség, hogy 
nemrég Rózsás Márton barcsi restaurátornak a Dráva északi partján fekvő egyik őrhelyet az egykori Dráva
meder partján, a mai Drávagárdony határában sikerült megtalálnia és felmérnie. Rózsás, 2002. 137-142. o. 

201 Pethő, 1753. 156.0. 
202 Uo. 168. o. 
203 Uo. 176.0. 
204 Šišič IV. k. 507. o.: No. 234. és vö. még Uo. 517. o.: No. 238. (1608. szept. 3.) 
205 ' 

így nevezte kora kiválóbb végvári katonáit Budor kortársa, Pethő Gergely. Pethő, 1753. 148. o. 
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egyre aktívabban kapcsolódott be Várasd megye és Horvát-Szlavónország igazgatásába 
és közéletébe. Ezzel egyúttal folytatta, sőt befejezte apja sikeres kiútkeresését, a béké
sebb hátországban való birtokszerzést és a tartós megkapaszkodást. Az adott országrész 
viszonyaiban jártas, írástudó „veterán" végvári tisztek efféle (vagy akár együttes katonai 
és) vármegyei tisztségvállalása korántsem tekintendő azonban kuriózumnak, hiszen a 
Magyar Királyság majd minden frontvonal közeli területén megfigyelhető volt, úgy a 
szomszédos Zala vagy Győr és Veszprém, mint a távolabbi Nógrád, sőt még a menekült 
Pest megyében is.206 

A Zrínyi Györggyel és fiával való hosszas együtt vitézkedés és az egyre szorosabb 
kapcsolat szinte predesztinálta Budor Jánost arra, hogy katonai szolgálata után Zrínyi 
Miklós állandó „fő jámbor szolgái", azaz legelőkelőbb familiárisai (primarii familiäres) 
közé léphessen elő.207 Sőt, az eddig előkerült adatok szerint 1615-től egészen haláláig 
egyúttal Zrínyi muraközi jószágigazgatója („comitis Nicolai a Zrinio bonorum guber
nátor", ill. „naš gubernátor") volt,208 ami kiválóan tanúskodik az úr és familiárisa között 
kialakult bizalmi kapcsolatról. Ugyanezt erősíti sokat idézett armálisa, hiszen aligha le
het kétségünk abban, hogy a nemességmegerősítés elnyerésében Budor egyik legfőbb 
patrónusa az a Zrínyi gróf volt, aki Mátyás főherceggel, majd magyar királlyal már a 
Prága alatti említett hadakozás (1608) óta szorosabb kapcsolatban állt. Végül ugyanerről 
győznek meg bennünket ura „képében" tett szép számú megbízatásai is. 

1608 szeptemberében például Budor János sógorával, a szintén belső Zrínyi-famili
áris Laczkovics Gergely deákkal együtt képviselte ura érdekeit a horvát-szlavón rendek 
Zágrábban tartott gyűlésén, nevezetesen a muraközi nagyúr és a gomerjei vlahok között 
kirobbant vitában. Két esztendő múlva Thurzó György nádor (1609-1616) előtt járt, 
mégpedig egy igen régi esemény elintézése kapcsán. Feladata abban állt, hogy elérje a 
nádornál, hogy a Pethő Gergely egykori babócsai főkapitánysága (1599-1600) idején az 
ottani német katonák által a Zrínyi családnak okozott károk megtérítéséről valóban ren
delkezzenek. 1615 februárjában ugyanakkor Zrínyi és első felesége (Nádasdy Anna) 
teljhatalmú megbízottjaként a zágrábi káptalanban járt a muraközi Nedelicen jogtalanul 
elbitorolt ingóságok kapcsán létrehozandó megegyezés érdekében. Végül az 1610-es 
években több alkalommal intézte ura birtokeladásait és peres ügyeit is.209 

Hasonló aktivitással vett részt Budor János Várasd megye igazgatásában és közéleté
ben. Bár szolgabíróságáról - a megyei iratanyag jelentős pusztulása miatt - csak az em-

2UÖ Számos példa Zalából: ZMA, 2000., különösen 252., 263-264. o.; Győrből: Gecsényi, 1984. és 
Gecsényi, 1988.; Nógrádból: Pálmány, 1982. és hányi E., 1984.; Pestből: Szakály, 2001. 443 o., valamint 
újabban több adat Pálffy, 1995. 159-166. o. 

1608. szept. 3.: „familiäres spectabilis ac magnifici domini Nicolai comitis perpetui a Zrinio" Šišič IV. k. 
519. o.: No. 238. és Šišič V. k. 650-651. o.: No. 401.; 1610. ápr. 20.: Adamček, 1987. 88. o.; 1615. febr. 24.: 
„Primarius familiáris" Laszowski, 1941. 367-368. o.: No. 289.; 1615. ápr. 3.: „naš veran sluga" Laszowski, 
1951. 50. o.: No 71. és 1622 előtt „familiáris suus" Šišič V. k. 348. o.: No. 204. Zrínyi György és Miklós fami
liárisaira: Horvát R., 1993. 65. o.; A főjámbor-szolga vagy főember-szolga fogalmára a Nyugat-Dunántúlról 
(Batthyány cs.) vö. Varga J., 1981. 12-14. o. 

208 1615. febr. 24.: Laszowski, 1941. 367-368. o.: No. 289. és 1622 előtt: Laszowski, 1951. 61. o.: No. 81. 
209 Az említés sorrendjében Šišič IV. k. 519. o.: No. 238. és Šišič V. k. 650-651.: No. 401. (1608. szept. 3.); 

HDA Arhiv Budor, 1610. nov. 18., Pozsony.; Laszowski, 1941. 367-368. o.: No. 289. (1615. febr. 24.); 
Laszowski, 1951. 50. o.: No. 71. (1615. ápr. 3.) és MOL P 1314 Batthány cs. It, Missiles No. 7780. (Budor Já
nos Batthyány Ferenchez több peres ügyben. 1617. szept. 25., Vidóc.) 
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lített 1608. esztendőből tudunk, mégis vitathatatlan, hogy a XVII. század első évtizedei
ben a vármegye életében és működtetésében fontos szerepet töltött be; nevezetesen a 
megyei nemesség második vonalában, ahová hazájának tett szolgálatainak, társadalmi 
helyzetének és előkelő rokonságának köszönhetően tartozott. E helyét jól példázta, hogy 
1607. november 11-én a horvát-szlavón politikai elit után a köznemesek (nobiles) sorá
ban gersei Pethő János alispánt és a szolgabírákat követően írta alá azt a tanúsítványt, 
amellyel a vármegye igazolta Budor egykori „portya kapitánya", Erdődy Tamás és csa
ládja Várasd megyei örökös főispánságát és az egykori bán főispáni beiktatását.210 

Bár Budor vármegyei megbízatásai rendkívül sokfélék voltak, ezek jellegükben nagy
részt megfeleltek a Magyar Királyság közelebbi és távolabbi területein a megyei igaz
gatásban részt vevő szolgabírák és esküdtek tevékenységének.211 1617 nyarán például 
Pethő Gergely alispán és Vragovics János szolgabíró mellett több köznemestársával vett 
részt néhai Pethő Gábor és felesége (Révay Zsuzsanna) azon ingóságainak összeírásá
ban, amelyek Klenovnik várában Draskovics Péter felügyeletében voltak egykor elhe
lyezve. Ugyanezen esztendő őszén Várasd vármegye közgyűlésén Pethő alispánnal tár
gyalt a dunántúli nagyúr, Batthyány Ferenc egyik kérelme ügyében. Közvetlenül a 
hosszú török háború után, 1606. december végén pedig azon biztosok egyike volt, akiket 
a vármegye delegált törvényszéke határozata alapján Ivánc várkastélyába egy szénaszín 
ügyében lefolytatott tanúkihallgatásra.212 

Gyakran vett részt Budor a vármegyei ítélőszék mellett különféle egyéb bíróságok 
munkájában is. Ez teljességgel érthető, hiszen ilyen megbízatást - miként említettük - már 
1594 óta bizonyíthatóan több alkalommal végzett. Ennek köszönhetően nagyobb gyakor
lati jogi tapasztalatra tehetett szert. 1617 decemberében tagja, méghozzá helyettes bírája 
(substitutus iudex) volt annak az úriszéknek, amely Vragovics János szolgabíró vezetésével 
tárgyalta Pethő Gergely keresetét testvére, Kristóf bélavári kapuőre ellen bizonyos hűtlen
ség ügyében („ratione certae infidel itatis"). Néhány hónappal később ugyancsak a Pethők 
úriszékén tevékenykedett, mégpedig számos fogott bíró és jogtudó személy jelenlétében, 
ahol - mint általában - horvát nyelven hoztak ítéleteket.213 Sőt 1615 októberében és 1619 
januárjában a horvát-szlavón sabor még a báni tábla köznemesi származású esküdtjének 
(assessor tabulae banális) is megválasztotta, amelyen azután a kor szokásaink megfelelő
en, eskütételét követően a mindenkori vicebán és a szlavón ítélőmester (prothonotarius 
regni) irányításával vett részt az elsőfokú vagy fellebbezett ügyek tárgyalásán.214 

lw MOL A 57 lib. reg. Vol. 19. pp. 208-209. Erdődy kinevezésére vö. még NSK Zagreb R 6475/2.; Horvát K., 
1900. 90-91. o. és legújabban a varasdi ispánok archontológiájában Težak-Šimek-Lipljin, 1999. 20-21. o. 

Az elmúlt két évtizedben igen szép számmal megjelent vármegyei jegyzőkönyvi regesztakötet mellett a 
jelentős irodalomból lásd pl. Győr: Gecsényi, 1988.; Zala: Turbuly, 1994. és ZMA, 2000. 23-46. o.; Sopron: 
Dominkovits, 2000.; Turbuly, 2000. és Dominkovits, 2002b.; Pest-Pilis-Solt: Szakály, 2001. stb., a horvát 
nyelvű irodalomból vö. Goldstein, 1996., különösen 36-41. o. 

212 
Az említés sorrendjében: MOL P 235 Pethő es. lt., Com. Várasd., Fase. 3. No. 228. (1617. júl. 7.; az 

összeírást Pethő Ferenc kérte); MOL P 1314 Batthány cs. It, Missiles No. 7780.; MOL P 235 Pethő es. lt., 
Com. Várasd., Fase. 3. No. 166. (1606. dec. 30.) 

213 A két per iratanyaga: MOL P 235 Pethő cs. lt., Com. Várasd., Fase. 3. No. 234. (1617. dec. 18. „in 
domo parochiali apud ecclesiam Santae Margarethae sub castro Bela") és No. 235. (1618. febr. 26., „in domo 
et curia nobilitari generosi domini Gregorii Petheö de Gersse sub Bela"). 

2UŠišičV.k. 130. o.: No. 79. (1615. okt. 12.)ésUo. 196-197. o.: No. 121. (1619. Jan. 4-5.) A báni tábla műkö
désére: Klaič V., 1982. 630-634. o. és Bónis-Degré-Varga, 1996. 138. o., ill. ülnökeinek esküjére Deák, 1868. 242. o. 
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Az egykori végvári vitéz egyesült „két hazája" szolgálatában nem csupán bírósági es
küdtként vállalt gyakori szerepet. Katonai tapasztalataival és helyismeretével állhatott 
összefüggésben, hogy a rendek 1610 áprilisában megbízták azon 50 szlavón gyalogos 
felügyeletével (haramiarum superintended), akik a megromlott közállapotok idején a 
nemességet és a szegény lakosságot a Dráva mentén pusztító rablók elfogását és a bán
nak való átadását kapták feladatul, nevezetesen Budor esetében Gyelekovec állomáshely-
lyel.215 A következő esztendő elején a rendek által a brezovicai parasztfelkelés kivizsgá
lására küldött bizottság tagjai között szerepelt, de 1610-161 l-ben a sabor több 
alkalommal rendelte Medosóczy Ferenc dicajegyzékeinek ellenőrzésére is.216 Végül 
1619 elején a rendi gyűlés által elrendelt út-, híd és gátjavítás ügyében utazott (Geréczy 
Istvánnal együtt) az egymással ismét civakodó Pethő-testvérekhez, akik végül a Budor 
által kiállított magyar nyelvű szerződésben egyeztek meg a bélai és ivánci tartományban 
elvégzendő munkák megosztásáról.217 Szükség esetén persze a saboron rokonai érdeké
ben is közbenjárt, mint például 1618-ban a nemrég elhunyt Radovics István szolgabíró 
özvegye védelmében Várasd városával szemben.218 

Budor kiváló szlavóniai helyismeretét és „országos" ismertségét jelezte az is, hogy al
kalomadtán a rendek az ő beszámolója alapján informálták különféle birtokügyekben Fer
dinánd főherceget,219 élete végén pedig egy ízben még Kőrös vármegye szolgabírájaként 
(iudex nobilium comitatus Crisiensis) is felbukkant.220 1610 nyarán ugyanakkor az említett 
brezovicai parasztfelkelés kapcsán folytatott tanúkihallgatásoknál mint lehetséges királyi 
embert (homo regius) említették, de egy alkalommal (1612) - nagyapjához hasonlóan -
még ügyvédként is szerepelt, nevezetesen a zágrábi káptalan prókátorainak sorában.221 Ez 
utóbbi eset szintén szemléletesen bizonyítja a fentiekben már többször tapasztalt tanultságat 
és gyakorlott (horvát, magyar és latin nyelvű) írástudását, s egyúttal megerősíti azon korábbi 
benyomásunkat,222 hogy az írástudás korántsem volt annyira alacsony színvonalú a társada
lom alsóbb rétegeiben és a végvári katonaság sorában, mint azt egyes kutatások vélik.223 

Budor János igazgatási és közéleti szerepvállalását elősegítette, hogy apja nyomdokán 
haladva a békésebb hátországban tovább tudta gyarapítani birtokait. Ez természetesen még 
akkor is igaz, ha az újabb nyugat-dunántúli kutatásokból tudjuk, hogy a vármegyei tiszt
ségviselésnek nem feltétlenül volt jelentős jószágbirtoklás az alapfeltétele. Nemeslevele 

215 Šišič V. k. 37-38. o.: No. 18. (1610. ápr. 20.) 
216 Uo. 57. o.: No 26. és Adamček, 1985. 10-11. o.: No. 5. (1611. jan. 11.); ill. Šišič V. k. 51. o.: No. 23. 

(1610. szept. 23.) és Uo. 62. o.: No. 29. (1611. okt. 25.) 
1 „Az utak csinálásáról való végezés": MOL P 235 Pethö es. lt., Com. Várasd., Fase. 3. No. 238. (1619. jan. 21.) 

Nevezetesen az 1617. évi dica beszedése és vele kapcsolatos elszámolási problémák kapcsán: Šišič V. k. 
182. o.: No. 113.(1618. aug. 16.) 

Lásd pl. 1610-ből a Kerecsényi család cirkvenai vára és jobbágyai ügyében: Uo. 39. o.: No. 18. és Uo. 
42. o.:No. 18. (1610. ápr. 20.) 

220 Uo. 160. o.: No. 98. (1617. dec. 6.) 
II. Mátyás rendelete a zágrábi káptalanhoz, 1610. aug. 20., Pozsony: Adamček, 1985. 7-8. o.: No. 2. és 

Laszowski, 1941. 325. o.: No. 241. (1612. okt. 21.) 
Pálffy, 1995. 159-166. o.: A végvári Jogtudó" értelmiség című fejezet; vö. újabban hasonló vélemény

nyel Dominkovits, 2002a., valamint egy régebbi remek példa Iványi E., 1984., ill. lásd még az Acta Papensia 
című folyóirat legújabb számának (2:1-2. [2002]) több tanulmányát. 

Elsősorban Vas megyei adatok alapján: Tóth I. Gy., 1996. passim. 
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szerint Budor 1610-ben Várasd, Zágráb és Kőrös megyében rendelkezett kisebb-nagyobb 
birtokrészekkel (Függelék, fol. 10 r.). Armálisa ebben az esetben sem tévedett. Birtokai 
ekkor - még ha természetszerűleg szétszórtan is - valóban három megyére terjedtek ki. 

A legvédettebb Várasd megyében továbbra is a Herkffyek révén megszerzett vidóci 
„kastély" (kúria), valamint a zajezdai és szentillyei birtokok játszották a legmeghatáro
zóbb szerepet.224 Emellett János feleségével, Pethő Erzsébettel a század végén már 
Vinica mezővárosában is 15 házzal bírt,225 sőt 1597-re kertet és telket szerzett a szlavón 
főkapitányság központjában, Varasdon is.226 János ezzel elődeitől eltérően egy szabad ki
rályi városban tudott - legalábbis részben - gyökeret verni (1617-ben még birtokosként 
említik227). Országos szinten mindez mégsem számított különlegességnek, hiszen a kato
náskodó nemeseknek a főkapitányi központokul szolgáló kiváltságolt mező- (pl. Kani
zsa, Győr) vagy szabad királyi városokban (pl. Kassa) való telek-, ház- vagy akár még 
polgárjogszerzése, illetve megtelepedése a korban általánosan ismertjelenség volt.228 

Mindezek mellett Várasd megyében Budor Jánosé volt továbbra is a még 1591-ben 
kapott, említett gerltovci kúria, melyre később Thurzó György nádortól újabb megerősí
tést nyert,229 sőt még néhány egyéb kisebb birtokrész is (pl. Csalinc230). Hasonlóképpen 
apróbb birtokokkal rendelkezett Kőrös megye északnyugati csücske végvárak mögötti 
részén, úgymint továbbra is Atakon, valamint a Kapronca-patak környékén fekvő egyko
ri Bolfangon másként Ebresen („Bollffangh aliter Ebres sive Jaksincz/Ebres aliter 
Jakssincz Sz. Bolffangh"), Szentmihályon, Matinovcon stb.231 E birtokok azonban gyak
ran több problémát, mint hasznot hoztak a családnak, hiszen egyrészt a Székely családdal 
folytonosan pereskedtek értük, másrészt a vidék többi településéhez hasonlóan a tizenöt 
éves háborút követő népáradatban232 többségüket - részben a Székelyek által telepített -
vlahok szállták meg.233 Ezekhez képest a megye délnyugati járásában fekvő és szintén fele
ségével együtt bírt Bogacsevo és Orehóc-Szentpéter nyugalmas birtoknak számított.234 

224 Adamček-Kampuš, 1976. 350-351. o.: No. 115. (1588: Zajezdaés Vidóc), 359-360.: No. 118. (1596: Zajezda és 
Vidóc), 543. o: No. 123. és 565. o.: No. 124. (1598: Vidóc 10 ház, stb.) és HDA Arhiv Budor, 1609. mára 12., Pozsony 

225 Adamček-Kampuš, 1976. 536. o.: No. 123. és 564. o.: No. 124. (1598: Vinica, 15 ház), 581. o.: No. 
125. (1600: Vinica, 15 ház) és Budor János Batthyány Ferenchez, 1617. okt. 2., „Vinicze" MOL P 1314 Batthy
ány es. lt., Iványi-jegyzék (sajnos a levél - nyilván a II. világháború alatt - elveszett); a család tagjai közül töb
ben laktak itt azután a XVII. században, lásd pl. HDA Arhiv Budor, 1655. nov. 2., 1661. ápr. 2. és 1662. aug. 
31., mindegyik Vinica. 

„quendam hortulum suum civilem haereditarium intra moenia civitatis ..." Barbarič-Kolanovič, III. k. 
115. o.: No. 29. (1597. márc. 4., kerteladás 10 forintért). 

227 Barbarič-Kolanovič, IV. k. 258. o.: No. 215. (1617. jún. 16.) 
8 Győrre: Gecsényi, 1984. és Gecsényi, 1986.; ill. Kassára: Németh, 2001. passim. 

229 Erről utóbb 1626-ból tudunk: HDA Arhiv Budor, 1626. aug. 28., Vidóc. 
230 Adamček-Kampuš, 1976. 540. o.: No. 123. 
231 Atakra: Uo. 366. o.: No 119. (1596: Atak), 446. o.: No. 121. (1598: Nagyatak), 575. o.: No. 125. (1600: 

Nagyatak); „Zent Bollffangh aliter Ebres sive Jaksincz, Zent Myhalij alias Miholijzko polie circa fluvium et 
praesidium Caproncza": HDA Arhiv Budor, 1625. febr. 18. Vidóc, ill. Adamček, 1987. 20. és 29-30. o. 

232 Ezekre alapvető Käser, 1997. 118-133. o. 
233 A pereskedésre: HDA Arhiv Budor 1602, 1609, 1613, 1616, 1617, passim és Šišič IV. k. 520.: No. 

238.; a vlahokra: Zaključci I. k. 8. (1631. máj. 27.) és Lopašič, 1885a. 152.: No. XCVI. (1628. dec. 19.) 
234 Adamček-Kampuš, 1976. 455. o.: No. 121. (1598: Bogacsevo), 575. o.: No. 125. és 575. o.: No. 125. 

(1600: Bogacsevo és Orehóc-Szentpéter), vö. még HDA Arhiv Budor, 1629. jún. 9., Bogacsevo. 
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Budor jövedelmeiben fontosabb szerepet játszhattak a valamivel talán „nyugalma
sabb" Zágráb megyében részben szintén felesége, részben rokonsága révén bírt jószágok. 
Erzsébet asszonynak köszönhetően bukkant fel János a XVI-XVII. század fordulóján 
Glavnica birtokosai között, míg Zelina várának jószágaiból a Kerecsényi-rokonságtól és 
Zrínyi György zálogjából (Zelinaszentmiklóson) jutott neki egynéhány nagyobb birtok
rész.235 Végül Novakócon ugyancsak feleségével együtt bírt 1600-ban 11 házat.236 Mind
ezeknél is fontosabbnak tarthatjuk - miként arra már utaltunk - , hogy Budor Zrínyi 
Miklóstól 1611-ben a muraközi Nagymihalócon egy udvarházat kapott, bár ekkor még 
csak zálogba.237 Ez egyrészt megnyitotta az utat a család számára a Csáktornya vidékén 
való birtokszerzéshez, másrészt a Budorok ezzel Drávától északra fekvő „hazájukban", 
Zala megyében is birtokossá váltak. Mindezek mellett Budor János - elődeihez hasonló
an - familiárisokkal is rendelkezett,238 bár ezek számát merész dolog lenne a fennmaradt 
szórványadatok alapján még hozzávetőlegesen is megbecsülnünk. 

Amikor Budor János valamikor 1619 januárja és 1622 márciusa között elhunyt,239 or
szágos viszonylatban sok szempontból ugyan tipikus, de kétségkívül igen sikeres pályát 
és életet mondhatott magáénak. Miután előbb harminc esztendőn át lovas-főlegényként 
fontos szerepet játszott horvát, szlavón és magyar hazája védelmében, élete második fe
lében sikerrel „telepedett" meg és biztosította saját és családja jövőjét a Zrínyi grófoknak 
tett uradalmi, valamint Várasd megye igazgatásában és Horvát-Szlavónország közéleté
ben vállalt szolgálataival. A nagyapja és apja által „kitaposott" ösvényen haladva tehát 
János mind tisztségeit, mind vagyonát, mind társadalmi elismertségét tekintve jelentőset 
lépett a szlavóniai köznemességen belül előre. A kérdés pusztán az volt, hogy utódai mi
ként tudnak sáfárkodni az apjuk által rájuk hagyott örökséggel. 

Budor János utódai: 
a család sorsa a XVIJI. század közepi kihalásig 

Budor János utódai csak részben, pontosabban szólva megosztva tudták folytatni a 
családi hagyományokat. Ez több kedvezőtlen körülmény mellett elsősorban a véletlen
nek volt betudható. Míg János felmenői között mind a középkorban, mind a XVI. szá
zadban legjobb esetben is pusztán két fiú ért el tekintélyesebb felnőttkort, addig őt és 
feleségét nem sújtotta a kor egyik általános problémája, a gyermek- és ifjúhalandóság; 
négy fia (János, Gáspár, István és Ferenc) mellett négy leánya (Éva, Anna, Izabella és 
Zsuzsanna) is szép kort élt meg, akiket jól sikerült kiházasítani (lásd a 2. családfát). A 

^ Adamček-Kampuš, 1976. 399. o.: No. 121. (1598: Glavnica „Velizlavia") és 570. o.: No. 125. (1600: 
Glavnica „Wenczezlawya"); Adamček-Kampuš, 1976. 432. o.: No. 121. (1598: Zelina), vö. még Šišič IV. k. 
412. o.: No. 179. (1601. jan. 25.), Šišič V. k. 321. o.: No. 190. (1622. márc. 14.) és 348. o.: No. 204. (1623. 
máj. 24.), valamint Lopašič, 1894. 180. o. (1630. nov. 10.) 

236 Adamček-Kampuš, 1976. 571. o.: No. 125. 
237 

HDA Arhiv Budor, 1611. jún. 1., Monyorókerék. 
238 

„nobilis Benedictus Jwssich familiáris egregii Joannis Budor de Budrocz" HDA Arhiv Budor, 1614. 
febr. 28., Zágráb; ezzel kapcsolatban akorabeli szokásokra lásd Varga J., 1981. 50-51. o. 

239 Utolsó említése (1619. jan. 21.): MOL P 235 Pethő es. lt., Com. Várasd., Fase. 3. No. 238.; már néhaiként 
szerepel (1622. márc. 14): Šišič V. k. 321. o.: No. 190., vö. még Laszowski, 1951. 61. o.: No. 81. (1622. jún. 9.) 
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házastársak - mint János és leánytestvérei esetében - ezúttal is a Várasd megyei nemes
ség azon famíliáiból kerültek ki, amelyek majd mindegyike jóval tekintélyesebbnek 
számított a Budoroknál. Gáspár első felesége például apja báni ülnöktársának, Geréczy 
Istvánnak a közeli rokona (talán unokahúga), Borbála lett, miközben Zsuzsannát szintén 
egy báni táblabíró és kapitány, a neves Petricsevics János (t 1625) zágrábi alispán fia, 
Gáspár vette el.240 Ifjabb János ugyanakkor a szintén régi és előkelő, sőt egy generáció 
óta már rokon horvát famíliából, a Bedekovicsból választott magának feleséget (Magdol
nát), miközben Annát Szerdahelyi Sebestyén deák, Izabellát pedig a Budorokhoz hasonló
an horvátul, magyarul és latinul egyaránt tudó241 Kanizsay Mihály vezette oltár elé.242 

Bár a szép számú gyermek sikeres kiházasítása Budor János társadalmi emelkedéséről 
és elismertségéről tanúskodott, családja későbbi fejlődése szempontjából korántsem volt 
mindenben kedvező. Egyrészt a nem túl nagy és négy megyében szétszórt jószágok a nagy 
számú örökössel tovább aprózódtak, ami jelentősen rontotta a család pozícióit, másrészt az 
apa sokrétű szerepvállalása is kényszerűen oszlott meg fiai között. Végvári szolgálatát (ed
digi ismereteink szerint legalábbis) sem a Drávától délre, sem attól északra egyikőjük sem 
folytatta, noha erre mind a báni, mind a szlavón, mind a Kanizsával szembeni végeken lett 
volna lehetőség - miként azt magasabb szinten ifj. Zrínyi György bán (1622-1626) és Ka
nizsával szembeni főkapitány (1625-1626) vagy Keglevics Péter berkisevinai kapitány 
(1639 előtt) és egerszegi vicegenerális (1641-1656), alacsonyabb rangban pedig 
Gregoróczy György pokupszkói (1639 k.-1642), majd egerszegi (1642-1648), végül 
szredicskói kapitány (1649-1652) pályái jól bizonyítják.243 Ifjabb János (t 1663) egy terü
leten mégis folytatta apja, sőt még inkább nagyapja katonai pályáját, nevezetesen külhoni 
szolgálatban, mint sok más horvát köznemestársa is tette ebben az időben. Az 1620-1630-
as években - előbb valószínűleg ifj. Zrínyi György ezredében, később más horvát regi
mentekben244 - több alkalommal harcolt a harmincéves háborúban. A hadba vonulás idejé
re pedig általában testvérét, Gáspárt bízta meg birtokainak igazgatásával (zálogba adván 
azokat neki), valamint egyéb ügyeinek intézésével.245 

Egyáltalán nem véletlen, hogy e megbízatás éppen Gáspárnak szólt. Apját familiárisi 
szolgálatában elsősorban ő követte, noha szinte bizonyos, hogy ifj. János is a Zrínyiek em
bereként került a harmincéves háború hadszíntereire. Gáspárnak (egyedül) sikerült meg-

Petrichevich-családfa és Kempelen, Pótlék kötet 521. o., valamint Petrichevich, 1942., különösen 186-193. o. 
HDA Arhiv Draskovic, Archívum maius Fasc. 86. No. 7. (1641. jún. 14., Semovec) 

242 
Ezekre a családokra a már idézett források mellett lásd még Bojničič, 1899., Strohal, 1932. 165-168. o. 

és Lončarič, 1996. passim. 
243 

Zrínyire: Horvát R., 1993. 68-70. o.; Keglevicsre mint berkisevinai kapitány (1639. máj. 8. előtt): 
ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 280. fol. 384., ill. mint Kanizsával szembeni vicegenerális: Deák, 1868. 244. o. 
és Pálffy, 1997a. 280. o.; Gregoróczyra: Tusor, 1999., valamint vö. még a korábbi horvát-szlavón vicebán 
(1598), majd veszprémi főkapitány (1609-1615) Keglevics Györgyre: Pálffy, 1998. 148. o. 

A harmincéves háborúban részt vett horvát és magyar alakulatok történetére, különös tekintettel a Zrínyi
ekre: Ballagi, 1882. 23-25, 113-167. o.; Bauer, 1941. 48-49. o. és újabban Várkonyi, 1992. 149-151. o„ valamint 
vö. még az említett Keglevics Péter példáján saját naplója alapján: Deák, 1868. 241-242. o., ill. Gömöry, 1888. 

„Ipse superioribus annis et temporibus ad bellum imperiale discedens uni versa et quaelibet bona ac jura 
sua possessionaria, patenta et materna, avitica ... egregio Caspari Budor frátri suo carnali et uterino ex certo 
censu sive arenda hactenus possidendam tradidisset ...": Ifj. Budor János felvallása a zágrábi káptalan előtt: 
HDA Arhiv Budor, 1637. márc. 12., Zágráb, ill. Budor János teljes körű meghatalmazása Budor Gáspár részére 
a zágrábi káptalan előtt minden ügye intézésére. Uo. 
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őriznie apja helyét a Muraköz urai, legfőképpen a költő és hadvezér Zrínyi Miklós udvará
ban, ahol az utóbbi előkelő szolgálója és egyik muraközi csapatának kapitánya volt,246 sőt 
pozícióját bizonyos tekintetben még tovább is tudta emelni. Ez még akkor is biztosan kije
lenthető, ha a tekintélyes Zrínyi-irodalomban alig-alig bukkan fel a neve.247 Gáspár ugyanis 
familiárisi szolgálatának köszönhetően még a magyar országgyűlési „képviselőségig" is 
eljutott. 1638 tavaszán már ő képviselte akkor még igencsak fiatal urát Zala vármegye 
Körmenden tartott közgyűlésén,248 amelyet azután az 1640-1650-es években újabb és 
újabb, egyre komolyabb megbízások követtek. 1649 márciusában például, amikor Zrínyi 
báni méltósága és a kulpai végek védelme miatt nem tudott a pozsonyi diétán megjelenni, 
saját követeként - Lipics Márton és Sámbár György mellett - Budort küldte el,249 akit ezzel 
egyidejűleg a sabor is delegált (ablegatus ad diaetam Posoniensem nuncius).250 

Az 1655. évi magyar országgyűlésre a horvát-szlavón rendek ismét Budor Gáspárt 
küldték egyik követükként,251 ahol eredményesen végezte munkáját. A diéta a Magyar 
Kamara szorgalmazására bizottságokat küldött ki a harmincadokkal és vámokkal kap
csolatos visszaélések kivizsgálására, ezek miatt ugyanis az uralkodói jövedelmek napról
napra csökkentek. A már bevett gyakorlatnak megfelelően külön bizottságot rendeltek 
Felső-Magyarországra, a dunáninneni és dunántúli országrészbe, valamint külön Horvát
országba és Szlavóniába. Az utóbbi területre delegált biztosok sorába Petretics Péter zág
rábi püspök,252 Keglevics Zsigmond, Malenics György és Ivanovics Tamás mellett a 
rendek Budor Gáspárt választották.253 Az efféle feladatok - apjához hasonlóan - szakér
telméről, tapasztaltságáról és a Dráva mindkét partvidékén való ismertségéről és elis
mertségéről tanúskodtak. 1658 februárjában nem véletlenül küldte azután a sabor a gráci 
Belső-ausztriai Haditanáccsal a végvári katonaság lovainak legeltetése kapcsán folyta
tandó tárgyalásokra, de többször járt el különféle ügyekben Zágráb városának képvise
letében is.254 Sőt 1659 őszén Gáspár a Mikulics család ingóságainak eladása kapcsán 
végzett vizsgálat során, ahol ismét biztosként szerepelt, már aranysarkantyús lovagként 

Lásd például 1657-ben: „meus servitor, meus capitaneus unius turmae" Csapodi-Klaniczay, 1958. 495. o.: 
No. 237. (1657. júl. 23., Csáktornya; az adatra Hausner Gábor hívta fel figyelmemet, amit ezúton is köszönök.) 
Sőt Budor Gáspár urával 1644-ben még részt vett a svédek és az I. Rákóczi György elleni észak-magyarországi 
hadműveletekben is. Uo. 

Bár a Zrínyi-szakirodalom csaknem könyvtárnyi terjedelemre rúg, a horvát bán familiárisi hálózatának 
feltárásával még nagyrészt adós a kutatás. 

248 Követtársa Stepkovics György volt. Turbuly, 1996. 76. o.: No. 1355. (1638. máj. 6.) 
A megbízólevél legújabb kiadása: Bene-Hausner, 1997. 48. o.: No. 48. (1649. márc. 6., Ozalj) Budor 

meg is jelent Pozsonyban. Zsilinszky, 1893. 17. o. 
Nevezetesen Ráttkay György zágrábi olvasókanonokkal és Szakmárdy János szlavón ítélőmesterrel együtt. 

A diétáról hazatérve június 30-án Zágrábban a rendek újabb ülésén tettek jelentést megbízatásukról: Zaključci I. k. 
147. o.: No. XXXIL: 1 cikkely és vö. még Bene, 2000. 18. o.: 31. jegyzet és 89. o.: 208. jegyzet, valamint Bene, 
2001. 10. o.: 31. jegyzet és 51. o.: 75. jegyzet, továbbá a régebbi irodalomból Horvát K., 1905. 81. o. 

251 Ezúttal Malenics Györggyel és Patacsics Miklóssal együtt: Zaključci I. k. 197-202. o.: No. XLL; Zsi
linszky, 1893. 97 o. és Horvát R., 1993. 81. o. 

Életére és tevékenységére Zagrebački biskupi, 1995. 333-339. o. 
253 1655: 100. te. 5. §.: CJH, 1608-1657. 642-645. o. 
254 Zaključci I. k. 226. o.: No. XLVI.: 11. cikkely (1658. febr. 4.); ill. Dobronič, 1953. 175. o. (1650), 183., 

185. és 189.0.(1656) 
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(eques auratus) bukkant fel.255 E címet talán ura, Zrínyi Miklós közbenjárására kaphatta 
uralkodójától,256 amely egyúttal jól bizonyította pályája részben még apjáénál is maga
sabbra ívelését. 

A Zrínyi grófok (Miklós és Péter) - miként többi familiárisukat - Gáspárt is számos 
esetben alkalmazták magánügyeik intézésére (is), különösen az általa jól ismert Várasd 
és Zágráb megyében. Ez még akkor is igaz, ha Gáspár (Zrínyi Miklós valószínűleg nem 
túlzó megjegyzése szerint) „mindig nyughatatlan ember volt", és ha érdekei úgy hozták, 
még urával is kész volt komolyabb konfliktusokba kerülni vagy akár az uralkodónál is 
bevádolni, mint az egy alkalommal 1657 nyarán történt.257 Úgy tűnik, Gáspár apja rend
kívüli öntudatát (is) örökölte, de nála a magabiztos fellépés néha már önfejűségbe csa
pott át. A Zrínyiek azonban a gyakori személyes összetűzések ellenére sem mondtak le 
szolgálatairól, ami viszont alkalmazhatóságát és elismertségét igazolja. A fenti számos 
eset mellett 1656 őszén például - gyakori követtársával, Malenics György zágrábi alis
pánnal - Zrínyi Péter „képében" Sankó Anna sztancsicsi birtokügyében járt el, mely jó
szágot az ottani kúriával együtt a gróf Szántóházy Zsigmondnak adta.258 Emellett apjá
hoz hasonlóan Gáspár is mindig kész volt a dunántúli nagyurak szlavóniai képviseletére, 
miként 1639 elején, amikor egy adósság kifizetését sürgetve Batthyány Ferenc özvegye, 
Lobkowitz Poppel Éva érdekében járt a Malakóczy családnál, majd ajánlotta segítségét 
bizonyos „tótországi" birtokok megszerzéséhez.259 Alkalomadtán persze mások ügyében 
is vállalt megbízásokat, mint 1658 decemberében, amikor Fodróczy Péterrel együtt képvi
selte a monoszlói uradalom jobbágyainak érdekeit urukkal, Erdődy Imre varasdi főispánnal 
való vitájukban.260 S noha az eddig előkerült adatok vármegyei tisztségviseléséről hallgat
nak, egyáltalán nem lenne meglepő, ha egyszer-egyszer felbukkanna Várasd vagy esetleg 
Zágráb és Kőrös vármegyék szolgabírájaként, mint azt apja esetében is tapasztalhattuk. 

Budor Gáspár valamikor 1660-ban halt meg, hiszen a következő esztendő legelején 
már néhaiként említették.261 Másik két testvére, Ferenc és István még korábban távozott 
az élők sorából. Az egyházi pályát választó és 1642 tavaszán végrendelkező Ferenc 
presbiter végül a varasdi (konventuális) ferences kolostorban nyert valamikor 1649-et 
megelőzően örök nyugalmat.262 1650 előtt elhunyt263 István testvéréről még kevesebbet 
tudunk. Talán ugyanúgy Várasd vagy Zágráb vármegye igazgatásában vállalhatott ki-

HDA Arhiv Budor, 1659. szept. 16., Pozsony. A Mikulics-féle örökségre lásd még Uo. 1650 és 1659, 
ill. ÖStA HKA HFU rote Nr. 204. 1659. März fol. 145-159. (az utóbbi iratokra Németh István hívta fel fi
gyelmemet, amit most is köszönök). 

256 Zrínyi további képviseletére vö. még pl. 1658 végéről: Adamček, 1987. 237. o. 
„semper turbulentus est" Csapodi-Klaniczay, 1958. 495. o.: No. 237. (1657. júl. 23., Csáktornya) 

258 MOL A 57 Lib. reg. Vol. 15. pp. AA2-WÍ. (1656. okt. 1.) 
259 Budor Gáspár Poppel Évához, 1639. febr. 8., Vidóc: MOL P 1314 Batthány es. It, Missiles No. 7779. 
260 MOL A 57 Lib. reg. Vol. 15. p. 369. és Adamček, 1985. 458.: No. 225. 
261 HDA Arhiv Budor, 1661. jan. 3., Klokocs. 

„Admodum reverendus Franciscus Budor praesbiter" végrendelete, 1642. ápr. 5., a rokon Kanizsay Mi
hály kúriájában: HDA Arhiv Budor, 1642. ápr. 5., ill. 1649 előtti halálára: Uo. 1649. jan. 25., Várasd. (Itt sze
retnénk megjegyezni, hogy a XVI. század végén szereplő és Bolognában tanult Budóczy István zágrábi kano
nok egyes elképzelésekkel ellentétben - úgy tűnik - nem a budróci Budorok családjából származott. HBL 2. k. 
444. o. [további irodalommal.]) 

263 MOL E 201 MKA Coll. Kukuljevics Fasc. I. No. 95. (1650. máj. 22.) 
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sebb szerepet, mint később fia, ifi abb István, aki 1699-ben az utóbbi megye alszolga-
bírája volt.264 Két leánya (lásd a 2. családfát), Dorottya és Borbála agilisékkel való há
zassága viszont jól jelezte, Budor István utódai nem tudtak nagyapjuk örökébe lépni és a 
család hagyományait folytatni. De nagyjából hasonlóan jártak a katonáskodó ifj. János 
gyermekei, Ferenc és a török elleni visszafoglaló háborúban odaveszett János265 is. Fe
renc utódairól egyáltalán nem tudunk, János (e néven a családban immáron a III.) István 
nevű fiáról és Magdolna nevű leányáról, aki Mikulics Kristóf Kőrös vármegyei szolgabíró 
felesége volt, utoljára 1700-ból kerültek elő ez ideig adatok.266 A család fennmaradása így 
- mivel István bizonyosan fiúörökös nélkül halt meg - Gáspár ágán múlott. 

Jóllehet Gáspár háromszor nősült, famíliája a XVII. század végén férfiágon mégis 
majdnem kihalt. Apjával ellentétben őt a gyermekáldás csak ritkán tehette boldoggá. El
ső feleségétől, Geréczy Borbálától nem maradt utóda, második hitvestársa, a már jóval 
szerényebb családból származó, Mamies Borbála viszont három leány (Borbála, Erzsé
bet, Magdolna) mellett csak egy fiúgyermekkel (György) ajándékozta meg (lásd a 2. 
családfát). De harmadik feleségétől, a furcsa nevű Rosavar (Rosaur) Anna Máriától is 
pusztán egy kései leánya (Judit) született. A gyermekek kiházasítása sem volt annyira 
eredményes, mint apja vagy nagyapja esetében; miközben a feleségek és leányok miatt a 
családi birtokok fokozatosan aprózódtak tovább. Bár Gáspár gyermekeinek még mindig 
ismert horvát vagy szlavón köznemesi családból származó hitvestárs jutott (Györgynek 
Dvornicsics Borbála, Erzsébetnek ifj. Jankovics Gáspár, Borbálának Bednyey István, 
Magdolnának pedig a neves Várasd megyei jegyző, író és genealógus, Ladányi Fe
renc267), e famíliák jelentősége és szerepe mégsem volt összemérhető a gersei Pethő, a 
Petricsevics vagy a Bedekovics családokéval. Mindez azt jelentette, hogy a Zrínyi Mik
lós belső familiárisai között megmaradó Gáspár ága sem tudta utóbb tovább örökíteni és 
megőrizni az elődök társadalmi emelkedését, s egyúttal jól szimbolizálta a család megin
duló eljelentéktelenedését. 

Gáspár egyetlen fia, György - a szerény adatokból úgy tűnik - sem nagyapja, sem 
apja szerepét nem tudta folytatni. Helyzetét persze jelentősen nehezítette, hogy családja 
nagy patrónusai, a Zrínyiek a Wesselényi-féle összeesküvés után jelentősen veszítettek 
szerepükből, majd a XVIII. század legelején mindkét ágon kihaltak. Bár György 1683-
1684-ben Várasd megye szolgabírájaként, 1697-ben pedig zágrábi alszolgabíróként tűnt 
fel,268 a vármegyék vagy a horvát-szlavón országrész közéletében sohasem közelítette 
meg nagyapja egykori pozícióját. Erejéből a megyei igazgatás hétköznapi teendőin túl 
nem nagyon futhatta másra, mint a fokozatosan szétaprózódott családi vagyonért való 

Z04 HBL 2. k. 444. o. 
265 Brizzi-Accorsi, 1988. 190. o. 

„egregius Stephanus et nobilis domina Magdalena alias Christophori Mikulich judlium comitatus 
Crisiensis consors, filius verő et filia Joannis olim fílii alteris Joannis filii tertii Joannis filii Viti condam 
Budor" HDA Arhiv Mikulic, 1700. ápr. 26., Zágráb; vö még HD A, Zbirke, Zbirka rodoslovlja, Kut. 1. 
Kerecheni fol. 2. 

267 Lásd Bojničič, 1899. 101. o. és Bene, 2000. 34.: 73. jegyzet, valamint Bene, 2001. 20.: 73. jegyzet. 
1683. aug. 11.: Judex nobilium comitatus Varasdiensis" Zaključci I. k. 441. o.: No. XCIX.: 8. cikkely, 

vö. még Brlič, 1946-1953b. 110. o.: No. XVI.; 1684. febr. 17.: „judlium comitatus Varasdiensis" MOL P 235 
Pethő es. lt., Com. Várasd., Fase. 4. No. 357.; 1697. ápr. 15.: „vicejudex nobilium comitatus Zagrabiensis". 
Zaključci II. k. 128. o.: No. XXXV.: 10. cikkely. 
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pereskedésre és a civakodó örökösök képviseletére vagy békítgetésére.269 S noha egyet
len fia, Miklós (1682-1739) még a bécsi horvát kollégiumban is megfordult (1699-
1700),270 folytatván ezzel a család régi hagyományait a betűvetés magasabb szintű 
elsajátítására, pályája mégsem ívelt magasra. Alkalomadtán ugyan mind Várasd (1706 
alszolgabíró), mind Zala megyében (1716-1717: főszolgabíró a muraközi járásban) 
viselt alacsonyabb tisztséget,271 komolyabb tehetség és patrónus hiányában a töröktől 
visszafoglalt Szlavóniában semmit sem tudott - az újabb nagy lehetőségek között -
egykori családi birtokaiból visszaszerezni. Pusztán a Muraközben (Zebanecen egy 
kúriával, valamint Sztrukovecen és Pleskovecen) és annak keleti előterében (Borsfán és 
Tótszentmártonban) volt képes jószágait valamelyest gyarapítani.272 

A legnagyobb problémát mégis az jelentette, hogy Miklós 1739. évi halálakor Pekler 
Klárától273 - aki egy kevéssé ismert szlavóniai családból származott274 - egyetlen fiú
gyermeket sem hagyott maga után. Ezzel egy, a XV. század végétől a XVII. század ele
jéig minden nehézség, kényszerpálya és kihívás ellenére gyarapodó és emelkedő, ősi 
szlavóniai famíliát vitt bő fél évszázadnyi fokozatos eljelentéktelenedés után férfiágon a 
sírba. A két ország határán élő budróci Budorok története ezzel a XVIII. század közepén 
- sok, ez időben hasonló sorsa jutott magyar- (pl. Falussyak, Zekék stb. ) és horvátorszá
gi köznemesi famíliához (pl. Vragovicsok stb.) hasonlóan - örökre véget ért. 

Tanulságok két ország számára215 

Noha a budróci Budor család történetéről írott esettanulmányunk - elsősorban János 
különleges armálisának köszönhetően - egy ez ideig kevéssé ismert és országos szinten 
igazán jelentős szerepet sohasem játszó szlavóniai köznemesi család több évszázados 
pályájába kalauzolta az olvasót, mégis kiválóan alkalmas arra, hogy segítségével a kor
szak és hősünk két országa számos politika-, had- és társadalomtörténeti problémájára 
felhívjuk a figyelmet; hangsúlyozván természetesen a további alapkutatások fontosságát. 
Ezekre különösen nagy szükség van, hiszen - miként bevezetőnkben is jeleztük - Ma
gyarország és Horvátország történetírása az elmúlt évtizedekben csak kevéssé működött 
együtt, és a tudomány területén a Drávánál olyan merev határt húzott, mely jelentős gát-

Az előző jegyzetben idézett adatok mellett lásd még MOL E 201 MKA Coll. Kukuljevics Fasc. I. No. 
136. (1668. nap nélkül) és Uo. Fasc. III. No.97. (1671. jún. 9.) 

270 Dočkal, 1996.233.0. 
271 1706. ápr. 12.: Zaključci II. k. 309-310. o.: 5 cikkely, és 1716-1717: ZMA, 2000. 391. o. A HKK I—III. 

kötetében viszont mát nem bukkan fel, ami jól igazolja, hogy Horvátország és Szlavónia közéletében semmi
féle komolyabb szerepet nem játszhatott. 

272 A Muraközre: MZ II. k. 448., 453. o. és Kaisern, 1999. 23. o.; Borsfára és Szentmártonra: MOL A 57 
Lib. reg. Vol. 31. p. 371. (1717) és Uo. Vol 38. pp. 301-305. (1740) 

273 MOL A 57 Lib. reg. Vol. 31. p. 371. 
A bizonyosan e famíliából való Pekler Ferenc 1700-ban többek között Budor István és testvére, Mag

dolna ügyvédjeként szerepelt. HDA Arhiv Mikulič, 1700. ápr. 26., Zágráb. 
7 Eddigi horvát-szlavón tematikájú kutatásaink és jelen tanulmányunk egészen általános, főként politika-

és közigazgatás-történeti tanulságait önálló tanulmányban is összefoglaltuk: Horvátország és Szlavónia a 16-
17. századi Magyar Királyságban. Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), 9. (2002) 1-3. sz. Ta
nulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére, 107-121. o. 
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jává vált a két ország közös történelme kutatásának és megértésének. A kora újkorban 
azonban - miként a Budorok sorsa sokszorosan bizonyította - a Dráva sohasem jelentett 
merev határvonalat, sőt ekkor még inkább összekötötte-összekovácsolta, mint elválasz
totta a Magyar Királyság és a horvát-szlavón területek sorsát. 

A két ország viszonyában a legalapvetőbb változást az oszmánok jelentős előrenyo
mulása hozta, mind a tengermelléki Horvátországban, mind a középkorban végig a Ma
gyar Királyság részét alkotó, bár (Erdélyhez hasonlóan) gyakran jelentős tartományi 
különkormányzattal bíró Szlavóniában.276 A török hódítás következtében ugyanis - mi
ként bemutattuk - a középkori Horvátország területe csaknem teljesen idegen megszállás 
vagy katonai igazgatás alá került, miközben az 1550-es évek közepére a Dráva és a 
Gvozd-hegység közötti Szlavónia is pusztán egy keskeny, nyugati sávra szűkült: neve
zetesen Zágráb megye északabbi területeire és az egykor hatalmas Kőrös megye észak
keleti csücskére, valamint a középkorban speciális helyzetű és a XIV. század vége tájáig 
nem Szlavóniához tartozó Várasd megyére.277 Mindez együtt járt a középkori politikai és 
földrajzi fogalmak gyökeres megváltozásával. Ennek lényege az volt, hogy a tengermel
léki Horvátország területi megszűntével 'Horvátország' fogalmát egyre gyakrabban 
kezdték használni a megcsappant Szlavónia előbb déli, majd később északabbi részeire is. 

Horvátország északra „tolódásával" tehát a két terület egyesült, azaz ténylegesen két 
ország (regnum), a Horvát Királyság és a Magyar Királyság speciális, szlavóniai része 
vált hosszú időre eggyé. Ezt a folyamatot jól tükrözte a horvát országgyűlésnek (sabor) 
és a szlavón rendek fokozatosan kialakult tartományi gyűlésének (conventus/diaeta 
statuum regni Sclavoniae) 1558. évi végleges egyesülése. Bár a rendkívül fontos, de ez 
ideig alig kutatott folyamat a jövőben még alapos feltárásra vár, mégis úgy tűnik, hogy a 
bemutatott területi átrendeződésből adódóan a közös horvát-szlavón országgyűlés igen 
sok mindent örökített át a középkori szlavón közgyűlés („köztörvényszék") (generalis 
congregatio),2™ illetve a bán által - eleinte főként különböző kiemelt jelentőségű ügyek 
és a török elleni védelem megvitatására - összehívott szlavón tartományi gyűlés szerve
zetéből és működéséből.279 Hasonlóképpen az egyesülést jelezte Zágráb és Kőrös várme
gye sorsának részleges egybefonódása, valamint a magyar trónt betöltő Habsburg királyok 
címei között a rex regni Sclavoniae megjelenése. Végül, de korántsem utolsósorban, ezt a 
folyamatot alapvetően elősegítette - a horvát nemesség (és alattvalói) tömeges méretekben 
történő északra menekülésével és megtelepedésével - a horvát és a szlavón nemesi társa
dalom fokozatos, a XVII. században egyre erőteljesebb összeolvadása, függetlenül attól, 
hogy annak tagjai horvátul, magyarul, latinul vagy esetleg németül beszéltek és leveleztek. 

Ennek ellenére Szlavónia fogalma sem szűnt meg, hiszen a közel félezer éves ha
gyományok a Dráva-Száva közén élő, - s hangsúlyoznánk -jelentős részben már a kö-

További kora középkori irodalommal: Zsoldos, 2001.275-280. o.; a késő középkorra: Kubinyi, 1998.353-356. o. 
277 Engel, 1996.1, k. 223. o.; Težak-Šimek-Lipljin, 1999. 9. o.; Zsoldos, 2001. 279. o. 

A szlavóniai vármegyék késő középkori közgyűlésére (további irodalommal) alapvető: Tringli, 1998., 
különösen 293-307. o., valamint horvátul vö. még Sabol, 1995. 15-23. o. (a fejezet Josip Kolanovič munkája). 

Ezt eleinte szintén általában generalis congregatiómk, később conventusnak, diaetának nevezték, ami 
sok esetben csak külön vizsgálat után teszi lehetővé a bíráskodó közgyűléstől való megkülönböztetését. Né
hány példa az 1470-es évektől: Kukuljevič, I. k. 213-217. o.: No. CXLVI-CXLVII. (1477-1478) és 272-273. o.: 
No. CLXXXVI. (1525), valamint újabban Pálosfalvi, 2000. 66. o. (1443), 90. o. (1446) és 96. o. (1447) 
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zépkorban is horvát és csak kis részben magyar nyelvű nemesség soraiban igen erősen 
éltek tovább. Arról volt tehát szó, hogy a latinul Sclavoniának, németül Win-
dischlandnak, magyarul pedig Tótországnak nevezett országrészt280 általában már Hor
vátországgal együtt emlegették, vagy elsősorban a Dráva folyótól közvetlenül délre eső, 
Várasd és Kőrös megyei területeket értették rajta. Ezt a szemléletet kiválóan tükrözte 
Budor János sokat idézett nemeslevele is, amikor az 1580-as évek közepének eseményeit 
tárgyalva úgy fogalmazott, hogy hősünk Észak-Magyarországról visszatért hazájába, 
tudniillik Szlavóniába: „in Pátriám dehinc tuam, in regnum videlicet Sclavoniae" (Füg
gelék fol. 3r.). De megmaradt a báni széken (tabula banális) már a későközépkorban is 
meghatározó szerepet játszó szlavón ítélőmester (prothonotarius regni Sclavoniae) tiszte 
is, aki kiadványain még a XVII. században is Szlavónia 1496-ban megújított címerét áb
rázoló és a következő esztendőben készült pecsétjét használta;281 noha vitathatatlan, hogy 
feladatköre az egyesült horvát-szlavón területek egészére kiterjedt. 

Mindezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a tősgyökeres, bár nem csekély 
részben már a középkorban is horvátul beszélő-tudó szlavóniai (korabeli magyar szóval 
élve tót) köznemesi családok (pl. Alapy, Fodróczy, Geréczy, Gotal, Gregoriánczy, 
Gubasóczy, Hásságyi, Herkffy, Kasztellánffy, Kerecsényi, Konszky, Ladányi, Mile-
tinczy, Orahóczy, Pethő, Raveni, Szemcsey, Szerdahelyi, Tahy, Thuróczy, Urnóczy, 
Zabóky stb.) egy jelentős ideig továbbra is elsősorban szlavóniainak és nem hor-
vát(országi)nak tartották magukat. Ez még inkább érthető annak ismeretében, hogy a 
szlavón nemesség már a késő középkortól bizonyos külön (peculiaris) „szabadságokkal, 
szokásokkal és jogokkal" (libertates, consuetudines et iura) rendelkezett (pl. az adózás, 
az igazságszolgáltatás, az országos kapitányválasztás, a vicebánok kinevezése, az alább 
még említett vármegyei igazgatás, a sóval való kereskedés, a jobbágyok költözése vagy a 
vérdíj és a hitbér terén), amelyeket a magyar uralkodók újra meg újra megerősítettek.282 

Ennek ellenére persze alapjaiban Szlavóniában is a magyar jog volt érvényben, amit jól 
mutat (de egyúttal a horvát nyelv erőteljes terjedését is), hogy éppen Budor János ura, 
Zrínyi György támogatásával, 1574-ben Nedelicen, Rudolf Hoffhalter műhelyében és az 
erazmista Pergosics János varasdi jegyző horvát fordításában, napvilágot látott Wer
bőczy István híres Hármaskönyve.283 Nevezetesen az a magyar szokásjog-gyűjtemény, 
amely már 1517. évi első kiadásában a szlavón nemesi szokásjog legfontosabb jellemzőit 
- az erdélyiekkel együtt - külön cikkelyekben (III. rész 1-3. cím) rögzítette. Budor János 

A német kifejezésre lásd pl. Keglevics Péter 1534 áprilisában „Waan in Khrabaten und Win-
dischenlannd" (ÖStA HKA Farn.-Akten D-T 138. fol. 18-19.), a magyar szóhasználatra több kiváló példa: 
Pethő, 1753. 127., 132., 134. o. („Thót és Horvát Ország") 

281 
Néhány példa egy-egy horvát-szlavón rendi gyűlés határozatának említése kapcsán: „Lecta per me 

magistrum Joannem Zakmardj de Diankoucz prothonotarium regni" (pecsétje felirata: „f SIGILLVM 
NOBIL[I]VM REGNI SCLAVONIE 149V [sic!, azaz 1497]") MOL P 235 Pethö es. lt., Com. Várasd., Fase. 4. 
No. 306. (1645. máj. 4.) és Uo. No. 325. (1650. máj. 17.); az 1496. évi címermegújításra: Kukuljevič, I. k. 234-
235. o.: No. CLVIII.; a pecsétre: Bojničič, 1901. 69. o.; az ítélőmesterek tevékenységére (jegyzékükkel): Klaič 
V., 1982. 632-634. o.; Szakmárdy ítélőmester életrajza: Horvát K., 1905. 

Számos kiváló példa: Kukuljevič, I. k. 179-277. o. és III. 3-20. o., köztük az 1492. évi magyar törvény
cikkekhez függelékként csatolt szlavón nemesi kiváltságok (Articuli nobilium regni Sclavoniae: Uo. 11-13. o.) 

Pergosics munkájára, amelyet a &ű/-horvát irodalom első nyomtatott emlékeként tart számon a kutatás, 
lásd újabban Štefanec, 2001. 229-233. o., vö. még Strohal, 1932. 180. o. 
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armálisának címerképén, a családi címer fölött, éppen e nemesi szabadságokhoz és gyö
kerekhez való ragaszkodás miatt előzhette meg Szlavónia címere Horvátországét. 

A két tartomány egyesülése ellenére - szintén a több évszázados fejlődés eredménye
ként - a Dráva-Száva közén továbbra is megmaradtak a helyi közigazgatás jellegzetes 
magyar (királysági) intézményei, a vármegyék, amelyek a tengermelléki Horvátország 
területéről a középkorban mindvégig hiányoztak.284 Az északra menekülő horvát nemes
ségnek esze ágában sem volt ezek felszámolása, hiszen jól működő, olajozott és a kö
zépkorból (főként Zágráb megyei birtokainak, tisztségeinek és rokonságának köszönhe
tően) már részben ismert285 struktúrával találta magát szembe, amely ráadásul kiváló 
lehetőséget kínált az érvényesüléshez és karrierépítéshez. Ezzel a horvát nemesség egy 
jelentős csoportja a XVI. század közepétől egyre gyakrabban és „otthonosabban" élt -
elegendő, ha csak a Budorok új rokonságára és vármegyei tisztviselőtársaira, a 
Bedekovicsokra, a Dvornicsicsokra, a Malenicsekre, a Patacsicsokra, a Petricsevicsekre, 
a Radovicsokra és Vragovicsokra vagy a vicebáni és ítélőmesteri, valamint alítélőmesteri 
tisztséget egyre többször betöltő Beriszlavicsokra, Keglevicsekre, Mernyavcsicsokra, 
Mikulicsokra, Patacsicsokra és Petricsevicsekre gondolunk.286 Pusztán az egykori horvát 
jog- és szokásrendszer területén lehetett szükség bizonyos váltásra és a szlavóniai helyi, 
a magyarországitól részben eltérő gyakorlathoz való alkalmazkodásra, bár ennek részle
teit még nagy vonalakban sem ismerjük. Mivel azonban a menekült horvát nemességnek 
(pl. a Francsicsoknak, a Krusicsoknak, a Horváth-Stancsicsoknak stb.) jóval északabbra, 
a Magyar Királyság távolabbi vármegyéiben (pl. Zalában, Somogyban, Vasban, Sopron
ban, de még a messzi Szepesben) sem okozott igazán komoly nehézséget a beilleszke
dés, jóval könnyebben mehetett végbe egy részben azért ismert, közelebbi területen, 
Budor János szűkebb hazájában, Várasd, Zágráb és a megmaradt Kőrös megyében. 

Mindezek következtében - miként azt Budor János kései hivatali pályáján nyomon 
követhettük - Várasd vagy Zágráb és Kőrös vármegyék szervezete, tisztikara, annak te
vékenysége és bíráskodása alapjaiban hasonló volt a Drávától északra fekvő magyaror
szági megyék, példának okáért Zala, Sopron, Győr vagy a menekült Pest működésé
hez.287 Számottevőbb különbségek az említett állami adózás és a nemesi jog mellett a 
vármegyei közigazgatásban voltak. Zágráb és Kőrös megye közös ispánját ugyanis a bán 
saját bizalmas emberei közül nevezte ki, aki általában helyettese, a vicebán volt. (Várasd 
fő-, majd örökös ispánját viszont nem a bán, hanem a magyar király nevezte ki.) Noha e 
kérdéskör is további gondos vizsgálatra vár, úgy tűnik, Zágráb és Kőrös vármegye is
pánjai, szolgabírói és esküdtjei nem játszottak olyan nagy szerepet a megyei igazgatás
ban és törvénykezésben, mint magyarországi társaik, s a bán, illetve helyettese erős be-

Zsoldos, 2001. 274-275. o., a horvát nyelvű irodalomból vö. Goldstein, 1996. 21-38. (A fejezetet 
Borislav Grgin írta.) 

285 
Ezzel kapcsolatban vö. össze például litvái Horvát Dámján bán XV. század közepi magyarországi gyö

kérverését és horvát báni (1471-1475) pályáját: Karbič, 2002. 
286 Az idézett forráskiadványok adatai mellett lásd Strohal, 1932. 178-179. o.; Klaič V., 1982. 600. és 634. o., 

valamint újabban Lončarič, 1996. 
A szép számmal közzétett vármegyei regesztakötetek mellett a teljesség igénye nélkül az újabb iroda

lomból lásd Zalára: ZMA, 2000. 23-46. (a fejezetet Turbuly Éva írta); Sopronra: Turbuly, 2000.; Győrre: 
Gecsényi, 1988. és Pestre: Szakály, 2001. 439-462. o., vö. még Bónis-Degré-Varga, 1996. 137 o. és 
Goldstein, 1996., különösen 39-55. 
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folyása alatt álltak. Ez a helyzet sok tekintetben kísértetiesen hasonlított az erdélyi vár
megyék viszonyaihoz.288 Ez azonban korántsem meglepő, hiszen ezek az eltérések mind 
Szlavóniában,289 mind Erdélyben nagyrészt már a XIV-XV. században is megvoltak,290 

és elsősorban a két tartomány gyakori különkormányzásával álltak összefüggésben. 
Mindez összességében azt jelentette, hogy az évszázados hagyományokkal bíró magyar 
jogintézmények és a késő középkori szokások a két ország és a két nemesség egyesülése 
ellenére is megmaradtak és majd minden területen erősen éltek tovább. Olyannyira, hogy 
a megyék utóbb többszörösen átalakulva és immáron horvát intézményekké válva való
jában napjainkig léteznek. Horvátország és Szlavónia egyesülése ellenére tehát nem 
gyengültek a kapcsolatok, sőt fennmaradtak a hasonló jelenségek a Drávától délre és 
északra fekvő területek között. 

Ez jól megmutatkozott a fentiekben megismert törökellenes határvédelem területén is. 
Az újabb kutatások feltárták, hogy a Drávától északra és délre a védelmi rendszer fel
építése hasonló volt, azaz egyaránt kialakultak a végvárakat irányító végvidéki 
generalátusok, de a vármegyék hadügyét és a nemesi felkelést vezető kerületi főkapitá
nyi posztok is, mely utóbbiaknak a Drávától délre a horvát-szlavón bán tiszte felelt meg, 
aki egyúttal a báni végeknek is az irányítója volt.291 S noha a Belső-ausztriai Haditanács 
1578. évi felállítása után a horvát és a szlavón végeket központilag már Grácból kormá
nyozták,292 ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy a magyarországi határvédelmi öveze
tekkel megszűnt volna az együttműködés. Sőt éppen a bajcsavári kapitányi körzet létre
hozása (1578) bizonyította, hogy a szoros összefogásra továbbra is égető szükség van, 
mind a kanizsai és a szlavón főkapitányság, mind a magyar, a horvát-szlavón, de még a 
stájer rendek között is. Mindez csak az utókor önálló államokban gondolkozó történé
szeinek jelent gyakorta problémát. A kor vezető horvát és magyar politikusainak, főka
pitányainak vagy olyan egyszerű végvári lovas-főlegényeinek, mint amilyen tanulmá
nyunk főhőse is évtizedeken át volt, ez semmiféle nehézséget nem okozott. A Dráva 
számukra még a két ország egyesülése ellenére sem jelentett, de nem is jelenthetett való
di országhatárt. 

Mindezt jól szemléltette Budor Vid és János katonai pályája, akik gyakorta „ingáz
tak" Szigetvár és Kapronca vagy Kanizsa és Várasd között. Nem voltak azonban más
ként ezzel nagyhatalmú uraik, az egykori bán, a szigetvári hős Zrínyi Miklós és többször 
említett utódai (id. és ifj. György vagy a költő és hadvezér Zrínyi Miklós) sem. De nem 
pusztán ők jártak keltek horvát-szlavón és magyar hazájuk között. Mivel a Magyar Ki
rályságnak és az egyesült Szlavón- és Horvátországnak egyetlen politikai elitje volt -
függetlenül attól, hogy családjában vagy alattvalóival magyarul, horvátul vagy akár né
metül beszélt - , ennek köszönhetően az Alapyak, Bánffyak, Draskovicsok, Erdődyek, 

/8S Bónis-Degré-Varga, 1996. 125. o. és Mályusz, 1988. 32-33. o. 
289 

A középkorban azonban a szlavón bánnak többnyire két vicebánja volt, akik általában (de nem mindig) 
a körösi és a zágrábi ispánok voltak. Engel, 1996. I. k. 16., 252. o.; Kubinyi, 1998. 353-354. o. és Tringli, 
1998. 299. o., vö. még Kukuljevič, I. k. 213-277. passim. 

Janits, 1940. 13-15. (a XIV. században az alvajdák Fehér megye ispánjai voltak) és 26-29. o.; Mályusz, 
1988. 31-33. o.; Engel, 1996.1, k. 11. és 246. o. és Zsoldos, 2001. 279-280. o. 

291 Pálffy, 1996. 192-199. o. A báni végekre alapvető: Kruhek, 1984., 1994. és 1995. 303-323. o., valamint 
Kaser, 1997.278-281.0. 

' Erre lásd (további irodalommal) a 76. jegyzetben idézett munkák megfelelő részeit. 
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Keglevicsek, Pethők és Tahyak mind politikusként, mind végvári főtisztként probléma
mentesen mozogtak a Drávától északra és délre egyaránt; miközben mindkét országban 
rendelkeztek birtokokkal, viseltek életük során azokban különféle tisztségeket és be
szélték azok nyelvét. De a köznemesek (pl. a Geréczy, Gregoróczy, Konszky, 
Malakóczy, Patacsics stb. családok) soraiban sem számított egyedi jelenségnek, hogy 
valaki a törökök ellen előbb a Dél-Dunántúlon, majd a szlavón vagy a báni végeken 
(avagy fordítva és többször is) teljesítsen szolgálatot, nem ritkán éppen az említett nagy
urak pártfogásával vagy ajánlására. 

A Dráva partvidékek szoros katonai együttműködésére említhetünk egy beszédes 
konkrét példát is, amelyet Budor János kor- és pályatársa, az előbb vicebánként, majd 
babócsai főkapitányként, végül varasdi alispánként szolgáló, azaz ugyancsak gyakran 
„ingázó" Pethő Gergely örökített ránk az 1579. esztendőről magyar nyelvű krónikájában: 
„Malakóczy Miklós, Zrínyi Györgynek főhadnagya, Tótországban a Dráva mellett, 
Dernyénél a berzencei törököket igen megveré, mely harcon sok fő törökök hullának 
el."293 E sorok kiválóan árulkodnak a szomszédos területek szinte „együttes lélegzésé
ről". A szlavón végvidékhez tartozó, de a Murától északra, Kanizsa közvetlen közelében 
fekvő Baj csavar főkapitánya ugyanis a Drávától északra található berzencei török végvár 
portyázó it nem másutt, mint a folyó déli partján fekvő Dernyénél294 páholta el. De ne fe
ledjük azt sem, hogy mind az említett Malakóczy Miklós, mind a vend és a horvát főka
pitányság többi nem német anyanyelvű végvári katonája ebben az időben annak a hadi
szabályzatnak az 1578-ban készült, horvát szövegű változatára tett fogadalmat, amelyet 
1566-ban még Felső-Magyarországon dolgoztak ki a Lazarus Freiherr von Schwendi ge
nerális táborában szolgáló, valamint az erdélyi fejedelemtől, János Zsigmondtól vissza
foglalt várak magyar lovas és gyalogos katonái számára. A legkorábbi horvát hadisza
bályzatok ekként ugyancsak fontos, szoros kapcsolatról tanúskodtak a két ország között.295 

A „polgári" és katonai közigazgatás mellett igen sok rokon vonás figyelhető meg a ne
mesi társadalmak összetételében, életében és karrierlehetőségeiben is.296 Ez a középkori 
hagyományok továbbélése mellett adódott egyrészt a vármegyék hasonló szervezetéből és 
közös jellegzetességeiből, másrészt a határ menti magyarországi megyékbe szép számmal 
érkező (hódoltsági) menekült nemes következtében is. Miként a Budorok sorsán megis
merhettük, a békésebb hátországban való megtelepedéshez és birtokszerzéshez lehetőség 
nyílhatott sikeres végvári katonáskodással, egy vagy több nagyúr mellett hosszabb időn át 
végzett familiárisi szolgálattal, a frontvonal vidéki megyék vagy az egész országrész igaz
gatásában való aktív részvétellel, kedvező házasságkötésekkel, tanulással, jogismerettel 
vagy gyakorlati jogi tapasztalatokkal, illetve mindezek különböző időkben és szinteken 
történő együttesével. E tekintetben viszont a horvát és a szlavón nemesekre szinte ugyan
azok a kihívások és nehézségek vártak, mint nyugat-dunántúli vagy Nógrád megyei társa
ikra;297 noha természetesen azért bizonyosan voltak a jövőben újabb esettanulmányokban 
feltárandó helyi sajátságok. 

^Pethő, 1753. 127. o. 
Az 1570-es évektől végvárként is szolgáló település új monográfiája: Petrič, 2000., különösen 68-71. o. 

295 Pálffy, 1995. 72-77. o. és újabban Pálffy, 2003. 
Az eddigi horvát kutatásokból lásd főként Josip Adamček munkáit és Klaič V., 1982. 625-628. o. 

297 
Lásd a historiográfiai bevezetőben idézett munkákat, mindenekelőtt hányi E., 1984.; Gecsényi, 1993.; 

Dominkovits, 1995., 2000., 2002a. és 2002b. 
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Ehelyütt is hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy az eltérő nyelvűség vagy akár az 
eltérő (horvát, szlavón és magyar) nemesi - és ekkor még nem nemzeti - identitástudat 
csak ritkán okozott nehézséget a nemesség együttélésében; a kora újkor ugyanis még 
pusztán csíráiban ismerte az etnikai jellegű konfliktusok problémáját. A nemesség nagy 
része többnyelvű volt, noha vitathatatlan, hogy a XVII. században legtöbben - már 
pusztán a hatalmas számban érkező horvát nemes és különféle délszláv-vlah menekült 
miatt is - egyértelműen a horvát nyelv valamelyik dialektusát (kajkavski, štokavski, 
čakavskí) beszélték. Ennek a furcsa többnyelvűségnek kiváló példáját szolgáltatja Budor 
Ferenc 1626 áprilisában kelt szerződése testvérével, ifj. Jánossal egyik jobbágyukról. Ez 
teljes terjedelmében horvát nyelven íródott, de nem tévedés „Ja Budor Ferencz" szavakkal 
kezdődött, miközben alján az aláírás latinos formában, „Franciscus Budor" alakban szere
pelt.298 Mielőtt azonban azt hinnénk, hogy holmi kuriózummal van dolgunk, szükséges 
megjegyezni, hogy teljesen hasonló formában keletkezett kezeslevelek és elismervények 
más családok, így például a gersei Pethők levéltárában is szép számmal maradtak fenn.299 

Horvátország és Szlavónia egyesülése, majd együttélése tehát a XVI-XVII. század
ban minden nehézség és megpróbáltatás ellenére nagyjából sikeresen és harmonikusan 
ment végbe. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szoros horvát-magyar együttélés ellenére 
ne jelentek volna meg már e korszakban is bizonyos politikai, közjogi, egyházszervezeti 
ellentétek és sérelmek (korabeli szóval injuriák) vagy akár kulturális-nyelvi konfliktu
sok gyökerei, amelyek a későbbi évszázadokban tovább erősödve majd heves politikai, 
nemzeti és történeti viták alapját szolgáltatták.300 A Magyar Királyságtól való elszakadá
si törekvésről azonban nem tudunk, bár ennek keretein belül a XVII. század közepétől 
egyre többen voltak hívei a szélesebb körű politikai autonómiának, az önálló rendi rep
rezentációnak és egyenjogúságnak, valamint egy kezdődő, horvát nyelvű művelődési 
programnak.301 A nagy közös ellenséggel szembeni összefogásra azonban ekkor még a 
középkorinál is sokkal nagyobb mértékben volt szükség, hiszen - mint a Budor család 
esetében is láthattuk - sokak számára a puszta fennmaradás is kérdésessé vált. Valójában 
más út nem létezett. Úgy tűnik, ezt a horvát és a szlavón nemességnek a „közössé váló 
hazában, a közössé vált két országban" maradó minden rétege felismerte, és képes volt 
ragaszkodni a régi hagyományokhoz és a békés együttléthez, valamint alkalmazkodni a 
kényszerek diktálta és gyakran kiúttalannak tűnő lehetőségekhez. Mindeközben pedig, 
részben nagyuraik vezetésével, részben saját kapcsolataik révén, szorosan együtt tudott 
működni a Drávától északra fekvő magyar területekkel is. Budor János két hazájában tett 
szolgálatai és egész pályája mindezeket tökéletesen igazolták. 

l™ HDA Arhiv Budor, 1626. ápr. 7., hely nélkül, vö. még Strohal, 1932. 183-184. o. 
299 

Pl. ,Jaz Plenar [sic!] Mihály, Vicezudacz Varasdynzke Graczke megye" kezeslevele horvát nyelven, 
„Idem, qui supra Michal Prenar vicejudlium comitatus Varasdiensis manu propria" aláírással. MOL P 235 
Pethő es. lt., Com. Várasd., Fase. 4. No. 281. (1626. máj. 23., Béla), ill. Uo. passim. 

00 Ezen konfliktusok érzelmektől mentes, gondos feltárása a későbbi kutatások feladata; néhány elemükre 
lásd a fentiekben idézett legfontosabb magyar és horvát összefoglalókat, újabban pedig elsősorban Bene, 2000. 
127-128. és 177-179. o., valamint Várkonyi, 2002.: benne a magyar és horvát történészeknek (pl. Thaly Kál
mán, Pauler Gyula, ill. Franjo Rački) a Wesselényi-Zrínyi-Frangepán-féle összeesküvés kapcsán a XIX. szá
zad második felében folytatott vitájával. 

Lásd újabban Ráttkay György és Draskovics János nádor (1646-1648) kapcsán: Bene, 2000. 12., 121— 
123., 128., 139-141. és 166-180. o. Egyúttal itt szeretnénk köszönetet mondani Bene Sándor kollégánknak ta
nulmányunkat gazdagító tanácsaiért. 
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FÜGGELÉK 

1. 

Bécs, 1610. december 1. 

II. Mátyás magyar király nemességmegerősítő oklevele (armálisa) 
budróci Budor János és családja számára 

Eredetije: Arhiv HAZU, Armales, D CLXXXIX: A 44, fol. 1-12. Függőpecsétes, eredeti pél
dány, pergamenen, könyv alakban avagy füzetformátumban. 

Egykorú másolata: ÖStA HKA Fam.-Akt. B-P 318. fol. 1-10. 
Későbbi másolata: Arhiv HAZU, Armales, D CLXXXIX: A 44. Az eredetivel 1747. május 10-

én Derg Dávid varasdi alispán által turniscsei kúriájában összehasonlított és arról Gallán Pál vár
megyei jegyző által készített másolat. 

Kivonatolt, népszerűsítő formában történt rövid ismertetése egy XIX. századi hetilapban (szá
mos azonosítási hibával, mindenféle kritikai kommentár nélkül): Laszowski, 1899. 336-338. o., 
vö. még említésszerűen Bojničič, 1899. 23. o. 

Az oklevél első - utóbb jelentősen kiegészített és nyelvileg gondosan átstilizált - változata 
1610. szeptember 30-áról a Magyar Udvari Kancellária 1610. évi „stíluskönyvében" („Stylus 
Maioris Cancellariae inclyti regni Hungáriáé miilesimi sexcentesimi decimi etc."): OSzK Kt. Fol. 
Lat. 1818. fol. 97-101. Ez utóbbi példány címerleírásának és narratiójának kiadása: Áldásy III. 
60-65.: No. 115. 

Az armális december 1 -én kelt eredeti példányának a szeptember 30-án szerkesztett változattól 
való szövegeltéréseit az alábbiakban kurzívan jelöljük; a kisebb stilisztikai javítások és finomítá
sok jelzésétől viszont eltekintünk. A nemeslevél közzétételekor mindenben a bevett humanista 
helyesírási-átírási gyakorlatot követtük. 

[fol. Ír.: színes, festett címerkép, fol. Ív.: üres] 
[fol. 2r.:]Matthias secundus divina fa-[fol. 2v.:]vente dementia Hungáriáé, Dalma-[fol. 

3r.:]tiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae Bulgariaeque 
etc. rex, designatus in regem Bohemiae, archidux Austriae, dux Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, 
Carniolae et Wierthembergae, marchio Moraviae, comes Habspurgi, Tyrolis et Goritiae, tibi fideli 
nostro generoso Ioanni Bvdor de Budrocz, filio egregii quondam Viti, filii Andreáé, filii Nicolai, 
filii Adami, filii Iacobi, filii Stephani, filii Bodor, filii olim comitis Sagud, nobilis de Gorbonuk, 
salutem et gratiae ac clementiae nostrae regiae erga te continuum incrementum. 

Multa sunt, quae illustrium virorum memoriam aeternitati consecrare ac perpetuam conservare 
soient, sed cum iis, quae ad regna et impéria vei rite gubernanda, vei latioribus terminis propagan
da spectant, nulla res maiorem vim habere posse intelligitur virtute militari, in eaque fortiter aeditis 
a quopiam facinoribus illos vei comprimis omni liberalitatis et munificentiae genere prae coeteris 
exornandos ducimus, quos egregia in plenis periculorum rebus gesta atque facinora coeteris 
amplius commendarint. Tanto libentius uberioreque voluntate eius instituti nostri signa aedimus, 
quanto graviori digniorique obiecta ratione ad perficiendum illud invitamur, dupplicem hinc 
fructum experti et quod is, [fol. 3v.:] qui se recte ac fortiter gessit, virtutis proemium auferat, et 
caeteri hoc exemplo, ad quaevis pericula virtutis et honoris gratia obeunda facilius accendantur. 

Quod ipsum in te quoque Ioanne Bvdor de Budrocz postulantibus ita et jure quodam proprio 
virtutibus tuis ac insignibus in Sacram regni nostri Hungáriáé Coronam et consequenter 
Maiestatem quoque Nostram meritis exigentibus libenter facimus. Quandoquidem te intelligimus, 
sicuti in serie genealógiáé tuae manifeste liquet, antiqua et celebri regni nostri Hungária ante 
quadringentos annos ex nobilibus parentibus comitatus Vesprimiensis oriundum in dicto regno 
nostro Sclavoniae sedes fixisse et bona haereditaria acquisivisse, te quoque virtute et armis 
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semper clarorum vestigia viriliter secutum, ut a primis adolescentiae tuae annis, spretis cunctis 
vitiorum illecebris, quibus aetas illa plerunque irretiri et corrumpi consuevit, duram virtutis viam 
tibi terendam proponendo, militari disciplinae te addixisse, in eaque non vulgari operae praetio 
facto, durante praesertim illo aperto quindecennali bello Turcico diversis expeditionibus 
generalibus et particularibus interfuisse. 

[1580. szept. 28.] Atque inprimis circa annum millesimum quingentesimum octuagesimum, 
adolescentiae annos excedens, prima militaria specimina tunc edidisse, cum scilicet ductoribus 
spectabilibus et magnifícis quondam Georgio de Zrinio et Francisco de Nadasd comitibus, item 
Balthasare de Batthian et Vito ab Haiekar generali Sclavoniae ac aliis capitaneis validus exercitus 
regius contra Turcas, in agrum Poseganum populabundos irrumpere volentes, te quoque in eo 
praelio cum Possegano Skander bege forte, infra dirutum castellum Grabrounicza vocatum, obvio 
et in agro Warasdiensi excurrere volenti acuter commisso interfuisse et spectantibus iisdem [fol. 
4r.:] belli ducibus Turcam hasta deiecisse ac stricto ense, sanguine tincto plurimos sauciasse et 
prostrasse. 

[1583-1584] Post hanc vero pugnam te in praesidium Leua conferendo, sub duetu et auspieiis 
magnifíci quondam Francisci Dobo de Ruzka, eotunc generalis capitanei partium regni nostri 
Hungáriáé Ultradanubianarum per biennium militando, cum Turcis sub idem praesidium soepe 
discursantibus manus conservisse, nonnunquam ad praesidia Turcica, Strigonium, Palánk, 
Parkanij, Nograd, Széchén et Drégel vocata, per nostratos irruptionibus et excursionibus factis, 
continue interfuisse. 

[1583] Sub idemque tempus, dum Turcae versus Nitriam depopulationem fecissent, circa 
oppidum Verébéi ipsi milites praesidii Leua, ductore egregio quondam Andrea Forgach de 
Ghijmes vicecapitaneo, Turcis occurrissent et eosdem memorabili coede prostrassent, ei conflictui 
te quoque interfuisse, et non segnem operám navasse, ubi multi quoque captivi Christiani sunt 
eliberati. 

[ 1584] Praeterea cum Strigonienses Turcae eosdem milites Leuenses ad pugnam provocassent 
et nonnullos falcatores abduxissent, iidem Leuenses ad insidias Turcicas haudprocul positas 
delapsi, et cum eisdem congressi, a Turcis fugati essent, ubi magnificus Ladislaus Pethe in 
captivitatem quoque incidisset, ei quoque fortunae ludibrio praesentibus Francisco et Iacobo 
Dobo interfuisse. Insuper cum Turcae Strigonienses et alii confiniarii versus montanas civitates 
populandi excurrissent, ipsique Leuenses talione reddita eosdem Turcas fudissent et fugassent, ac 
e manibus eorum multos captivos libérassent, hic quoque non solum interfuisse, sed et boni militis 
ac virtutis officia praestitisse, ductore dicto Andrea Forgach existente. 

Expleto biennio in Patriam dehinc tuam, in regnum videlicet nostrum Sclavoniae reversus, ubi 
[1586. dec. 5-6.] sub idem tempus Alibegus Poseganus in finibus Sclavoniae circa praesidium 
Iuanicha depopulatus et praeda onustus ovans pedem referre voluisset, supradicti Thomas Erdeődij 
banus et fráter eius Pe-[fol. 4v.:]trus ac dictus Vitus Halikar hostem ipsum insecuti fuissent, 
commissa in medio hyemis rigore egregia pugna ipsum debellassent et spoliis exuissent, tunc te 
quoque ensem Turcico sanguine respersisse, aliquot hostium detruncasse et nonnullos in 
servitutem abduxisse. 

[1585. jún.] Item sub ductu et tempore banatus praefati comitis Thomae Erdeődij, dum idem 
unacum fratre Petro et Gabriele Tahij ultra fluvium Vnn vocatum, sub castrum Turcicum 
Kosztanicza excursionem exercendae virtutis militaris causa fecissent, eosdemque Turcae 
displosione machinarum destinato excepissent, et stragem ducentorum hominum et amplius 
commisissent, te hastam in Turcicum latus confregisse, alterius caput amputasse, et vexillum e 
manibus vexilliferi Christiani sclopeto icti, in terra deiectum, strenue élevasse et durante pugna 
tenuisse et viriliter reduxisse. 

[1586-1589] Posthaec sub generali capitaneatu dicti comitis quondam Georgii a Zrinio per 
quadriennium Canisae stipendium merens, [1587. ápr. 13.] cum eodem comité a Zrinio, ductore 
Francisco de Nadasd et aliis belliducibus ad nundinas Turcicas in oppido Kalmanchehij 
celebrandas cursio dacta a nostratibus fuisset, ibidem quoque hastam confregisse viriliter, hunc 
decolasse, alterum vero Turcam captivum coepisse. 

[1586. aug. 30.] Item cum Haszan Passa, Zigethanus praefectus trans Muram fluvium, in 
Insulam Murakeöz irruptionem fecisset et praedam hominum et pecorum ingentem copiam 
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abegisset, per nemusque Canisiense apud desertam possessionem Palin vocatam revertendo 
transire voluisset, Canisiensesque milites cum eo aperto Marte conflixissent, ei quoque conflictu 
interfuisse, hasta Turcam transverberasse, ubi commilitones aliquot liberando vix ipsam mortem 
evasisse Ex eadem Turcica cohorte turma quaedam versus oppidum Cheztregh iisdem diebus 
[1586. szept. eleje] cum excurrisset et multos agricolas, utriusque sexus homines in captivitatem 
redigendo reverse fuisset, quam insecuti milites Canisiani prope Berzencze impetu facto usque ad 
unum intemecioni dederunt, captivosque Christicolas eliberarunt, inter illos [fol. 5r.:] te etiam non 
postremum misse et antesignarium Turcicum Muztaficza vocatum, qui fluvium Mura cymba ex 
corio facta occulte tranare solebat, vivum coepisse. 

[1587. aug. 9-10.] In anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo in 
memorabili victoriosa pugna Sarkanij Zigethana, cum Saaswar Bassa, ductoribus quondam 
comitibus Georgio a Zrinio, Francisco de Nadasd, Balthasare de Batthian ac Ioanne Adamo 
Trautmansdorffero et aliis laudabiliter commissa, interfuisse, hasta Turcam quendam strinxisse, 
hunc decolasse, alium in servitutem abduxisse. 

[1589. ápr. előtt] Tandem relicta Canisa in praesidium nostrum Caproncza te contulisse et 
ibidem stipendium merens, sub Ioanne Glubiczar et Stephano Graizwein capitaneis Capron-
censibus et Vito Haiekar generali Sclavoniensi existentibus, cum magnificus quondam Michael 
Zékel de Keuend, quem secuta est phalanx utriusque ordinis Sclavonica, et magnificus Benedictus 
Thuroczij equitatum Caproncensem ductitavit, et sie sub praesidium Turcicum Veröcze 
excursionem fecissent, tu quoque illum duetorem secutus, viriliter militando ad cancellos portarum 
ipsius praesidii Turcas interfecisse, sauciasse et retrocedere coegisse, ac in agro eiusdem singulare 
certamen commisisse. 

[1591. aug. eleje] Cumque in subsidium praesidii Zizegh dictus comes Thomas Erdeődij banus 
contra Haszon Bassam Bosznensem, postea vezirium profectus fuisset, valido cum exercitu, 
ipsumque praesidium liberasset, et Turcam obsidionem solvere coegisset, Uli quoque expeditioni 
interfuisse. 

[1591. aug. 15.] Similiter cum in initio rupti foederis idem banus castellum Monoszlo coepisset, 
praesente Albano Greizuein Iuanicziensi, quem sequenbantur dictus Albanus et Ioannes Greizuein 
Capronczensis capitanei cum exercitibus suis, te quoque ei bello interfuisse et strenui militis 
officia impigre praestitisse. 

[1592. ápr. 12. után] Cumque non multo post tempore dictus Haszon Bassa vezirius Turcicus 
praesidium Petrinia ex congesta terra et trabibus quadratis in spa-[fol. 5v.:]cio sex hebdomadarum 
exaedificasset, [1592. jún.] cumque iidem Thomas Erdeődij banus, Andreas Augsperger generalis 
Carolostadiensis, neenon Ioannes Greiszuein et Benedictus Thuroczij ductoribus et primipilares, 
ab incoepto opere frustra repellere voluissent, ac e regioné in citeriori dpa fluvii Colapis apud 
castellum Brezt vocatum castrametati fuissent, te quoque in iisdem castris interfuisse, ac per sex 
hebdomadas plures noctes insomnes duxisse vigilias agendo, neenon multos labores militares 
exantlasse, in diversis velitationibus et levibus pugnis utrinque illatis. 

[1591. okt 5. és a következő napok] Praeterea sub idem tempus ipse Haszon Bassa penes 
praesidium Iwanch proficiscens, castella Bosiako et Lupoglaua vocata, in Sclavonia habita, cum 
ingenti exercitu expugnata, demolitus fuisset et magnam circumiacenti regioni igne et ferro 
vastitatem per triduum inferens, hominum utriusque sexus innumerabilem praedam abegisset, hie tu 
ab ipsis Ioanni Greizuein et Benedicto Thuroczij Iuanicham praemissus ad confortandos anomis 
eorum militum et Turcica agmina exploranda, quod iter octo milliarium uno die conficiens, exercitum 
Sclavonicum, quem Michael Zékel ductitavit, in loco Kloszter vocato invenisse, et de adventu 
auxiliarium copiarum Caproncensium eidem nuncium attulisse, quem cognito Turcae ibidem prope 
esse, altero die versus castrum Lorechina deflectens, per aliam, quam veneras, viam reverti voluisses, 
ipseque exercitus Christianus, cui te ibi interfuisse, a latere Turcam insequens, eam noctem in 
castello Gradecz prope dictum castrum Lorechina, ubi Turcae erant castrametati, peregerunt, illinc 
te quoque cum tribus equitibus res et molitiones Turcicas exploratum nostri praemisissent, qui jussa 
peragens, cum Turcam versus nostrates et castellum Gradecz recta aciem dirigere vidisse et 
nunciasse, a Turcis exceptus, celeri fuga repulsum esse, et ibi penes ipsum Gradecz Turcae iter 
facientes, selectos nostris obiecerunt, quibus cum donec per proximum amnem transissent, nostris 
satis negotii erat dátum fudendo Turcarum postrema agimina, nonnunquam repulsam passi sunt, 
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praesertim ad ipsum amnem, Turcarum agmina erant [fol. 6r.:] disposita, cum aliquot maioribus 
falconetis ipse quoque Haszon Passa reversus, cum suos videret retundi, acriter cum nostris 
pugnasset, tandem nostri superiores evadentes, ipsum infugam convertissent, ac instando Ulis vexilla 
triginta, falconetas aliquot, tubicines et timpanistas ademerunt. His tu omnibus non otiosus spectator 
hic interfuisse, et virilis pugnantis officia rite praestitisse. Hac pugna finita, te ad Gradecz reversum 
esse, ubi novo equo et armis instructus, cum viginti quinque equitibus vestigiis Turcicis insistens, 
tertio die aliquot Turcas captivos coepisse et adduxisse. 

[1593. jún. 22.] Praeterea cum idem Haszon Passa secundo praesidium Zizek arctissima 
obsidione cinxisset, ac ponte navale fluvium Colapim stravisset, penes alterum fluvium Odra, ibi 
videns nostros, ductore Ioanne Ruperto ab Eckenpergh, comité Thoma Erdeődij, Andrea 
Ausperger at aliis adventare, obviam nostris procedens, magnam et memorabilem suo casu 
victoriam Deo propitio praebuit, nam terga vertens, cum in pontem ipsum acrius insilvissent, 
fracto ponte in fluvium submersi, alii a tergo insecuti in ipsum flumen praecipitati sunt. Cui 
quidem praeclarae victoriae te interfuisse, et rei bene gerendáé occasioni plurimis spectantibus non 
defuisse. [erősen átstilizálva] 

[1592 vége?] Cum taliter in praesidio ipso Caproncza merens Patriae foris bonam operám 
praestare, non minus etiam in praesidio ipso, tanquam domi existens, militaria exercitia habuisse, 
nam cum Turcae limitanei virtutis experiundae causa, praesertim frigore congelatis fluminibus 
Drava et Mura, sub praesidium ipsum Kaproncza discursassent, aut econtra iidem milites 
nostrates Turcis in ditione ipsorum similem molestiam créassent, hic quoque tarn sustinendis, 
quam inferendis injuriis Ulis militaribus participem te praebuisse, praesertim autem in 
indagatione insidiarum, ubi soepius magna vitae discrimina adiré coactus es, sic etiam in 
persecutione similium excursantium Turcarum non minorem laborem perpessum esse. 

[1592 táján] In eo exe reit io quodam tempore cum quatuor commilitonibus in Turcicas insidias 
prolabens penes [fol. 6v.:] Dravum apud castellum Vijwar vocatum, in Turcas mille quingentos 
équités simul et pedites incidisse, amisso uno commilitone, Ioanne nempe Zuhodolij, vix aegre te 
reverti potuisse, ubi hastae quoque ipsius vexilla seu insigna per Turcam a tergo fugienti erepta 
esse; hasta nihilominus permanente et equo suo quoque sauciato ac indispositum ibidem 
exercitum nostrum, cui Glubiczer et Trautmansdorfer praefuerant, incolumen reversum esse, ubi 
alterum nactus equum iterum Turcam insecutum fuisse. 

[1593. ápr. előtt] His itaque peractis et aliis plurimis fortiter rebus gestis, cum relicto praesidio 
Caproncza in aliud praesidium Baicha vocatum, ad aquas palustres Canisianas extructum te 
conferens, sub capitaneatu egregii olim Christophori Alija ductuque et auspiciis dicti quondam 
comitis Georgii de Zrinio in stipendio Styriacorum procerum militasse, ibi quoque Turcis 
inferentibus injuriam et soepius ulciscendis semper te praesentem exhibuisse. 

[1593. aug. közepe] Tandem cum ductoribis belli praefati Eckenbergero, comité de Zrinio et 
aliis dum nostri praesidium Petrinija obsidere voluissent, iamque ad Colapim pervenissent, 
caesaris Turcarum ingens exercitus eius praesidii defensioni destinatus, de repente adventans 
ipsis bellum intulisse, ubi commissae acriter pugnae, illic interfuisse, et pro vírili sua diimicasse, 
tandem Mine cum eodem exercitu nostrate impari longe Turcarum numero pugnando 
retrocedente, hie cum sui similibus, postremum agmen exercitus strenue ab insultu hostili per duo 
fere milliaria tutatum esse. 

[1597. aug. 13-20.] Expugnationi nostra praesidii Papensis, in castris serenissimi archiducis 
Maximiliani, domini et fratris nostri observandissimi, cum ipso comité a Zrinio interfuisse, et 
honestam inter milites operám et reipublicae Christianae impendisse. 

[1593. ápr. 16.] Item cum Turcae Babolchenses et Segesdienses ac Berzencenses conjunctis 
viribus fortalitium nostrum Fittiehaza vocatum noctis in silentio clandestine intercipere voluissent, 
quorum praemissa astucia milites nostri limitanei celeriter advolassent, te quoque cum ipsis in 
Mud fortalitium ingressum fuisse, Turcasque adve-[fol. 7r.:]nientes fortiterque insultum facientes 
ac portám terna vice occupantes, iterumque repulsam facientes, praesentem fuisse hic quoque 
inter eosdem milites inclusos, quid pietatis Patriae debebatur, masculo pectore imbutus, non 
obscure impendisse, et Turcas infugam conversos et in nemus proximum diffugientes cum coeteris 
gutturetenus aquam intrando Turcarum aliquot captivos ad suos reduxisse. 
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[1593. okt.] Posteaquam autem Sinan Bassa vezirius Vesprimium et Palatam expugnasset, earn 
iniuriam nostri ferre nolentes, ductoribus comitibus ab Hardeck, Zrinio et Nadasd, necnon Palffij 
et aliis, levatis Cis- et Ultradanubianorum comitatuum gentibus, [1593. nov. 3.] in agro Albae 
Regalis consedissent, ubi Ali Passa Budensis cum ingenti exercitu Turcarum cum nostris acri 
pugna commissa aperto Marte conflixit, et in primo conflictu statim amissis aeneis machinis et 
Ianicharorum cohortibus, cum equitatu terga dedit et in fugam conversus est, quem tota die nostri 
insecuti, aliquot millia Turcarum trucidassent. Isti ergo pugna te quoque interfuisse, hasta Turcam 
confodisse, et plurimos decolasse, sauciasse, nee nonnullos coepisse, et te inter alios militares 
viros sub duetu eiusdem comitis a Zrinio non postremum exhibuisse. [ill. erősen átstilizálva] 

[1594. máj .-jún.] Item tempore primariae obsidionis Strigoniensis Majestáte nostra Regia 
praesente, cum annexa propugnacula Vgrijwar et Vijzwar appellata nostri invasissent, ei impetui te 
ibi quoque interfuisse, coesis utrinque magna hominum multitudine, [1594. júl. 19-23.] interim Sinan 
Passa cum totius Orientalis Imperii viribus adveniens, Tatam praesidium deditione coepit, Mine 
[1594. aug.-okt.] recta progressus Iaurinum, totius Christianitatis propugnaculum, validissima 
obsidione et incredibili apparatu cinxit, qua obsidione durante, cum irruptio in Turcas facta fuisset, 
ibi quoque viriliter interfuisse. Ad ultimum nostris imperante et praesente nostra Majestáte ultra 
Danubium e regióne castrametantibus, cum Turcae superato Danubio et ponte strato, in ulteriori 
ripa vallum et fossas nostris eripuissent, et ibi agminatim [fol. 7v.:J confertissime sese contra 
nostrates parassent, nostri econtra intentes eosdem eiicere vallo et repellere magna clade affectos es
se, ubi quoque hie lateri comitis a Zrinio adhaerendo equum sclopeto ictum amisisse, cum Turcas in 
Danubium et pontem propulsassent et pedes armis instructus stricto et tincto ense sanguine ad suos 
reversum esse. Cum autem taliter amisso equo in castra longo intervallo dissita te receptum esse, et 
novum equum nactum fuisse, cumque iterum Turcae per pontem praefatum et Tartaris per aquam 
natantibus vallum recipére voluissent, nostrique eosdem hostes egregie excepissent, ibi quoque 
acceptam superioris conflictus injuriam egregio commisso duello honorifice ultum fuisse; altero die 
exercitus noster undiquaque circumsoeptus per Turcam, cum retrocedere et Danubium transire 
coactus fuisset, ibi indesinenter pugnatum est, ubi ultimum agmen illic quoque tenens, strenue sese in 
eo periculo gessisse, et sic usque ad Owar magna cum difficultate perventum est, et ibi octo dies cum 
toto exercitu transegerunt. Cumque post octiduum ex Owar castra versus civitatem Pruck mota 
fuissent, statim Turcae simul et Tartari nostros adorti, loca inaccessibilia et palustria transeuntes ab 
oppido Moson conspecti nostros non levibus pugnis provocasse et infestasse, tunc quoque extremum 
agmen cum aliis strenue tutatum esse. 

His peractis, [1594. marc] expugnationibus castrorum Turcicorum, Segesd, Berzence, [1595. 
aug. eleje] Bars et Babolcha non solum interfuisse, sed etiam inter primi agminis milites 
praecurrendo Turcis ipsis, quantum in se erat, incommodasse, et aliis quoque particularibus 
expeditionibus sese non subduxisse. 

[1600. szept.-okt.] Procedente tempore, cum Ibrahim Passa Turcarum vezirius praesidium 
Canisa obsedisset, et copias suas ad convehenda alimenta et excubias agendas versus oppidum 
Letenie vocatum emisisset, militesque dicti comitis a Zrinio cum cataphractis Sclavonicis et 
peditibus trans Muram fluvium in eosdem [fol. 8r.:] Turcas excubitores impetum fecissent, te quo
que prae caeteris omnibus praecurrentibus in hostium confertissimum cuneum irrumpendo, hasta 
Turcam equo deturbasse, ubi quoque cum equo in quandam fossam praecipitem dédisse, et jamjam 
obrutum fuisse, nisi a commilitionibus sublevatus, iterum stricto ense hostem insecutum fuisse. 

[1600. okt. eleje] Sub iisdem diebus, cum illustrissimus princeps Philippus Emanuel Dux 
Lotharingiae in subsidium Canisianorum militum venisset, ibi quoque in ejusdem exercitu, signa 
dicti comitis a Zrinio secutus, in spacioque aliquot dierum in conspectu Turcarum positis in castris 
perseverasset, praesertim vero ad dispositas machinas aeneas Turcarum factae irruptionis et 
quotidianae pugnae viriliter praesentem fuisse. 

[1601. szept-nov.] Sic etiam cum serenissimo archiduce Ferdinando eadem Canisa sequenti anno 
per pontificium exercitum obsessa fuisset, eiusdem obsidioni interfuisse, et Patriae servitia praestitisse. 

[1603. ápr.] Item cum post biennium Turcae et Tartari, ductoribus Tartarorum chano Murzan 
dicto et Hazon Bassa Zigethano penes praesidium Zenth Georgijwara, valido cum exercitu, in 
regnum nostrum Sclavoniae irrupissent et castellum Prodauiz coepissent, indeque ad Capronczam 
iter facientes castrum Raszinia combussissent, ibi diviso ad duas partes exercitu, pars una versus 
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Crisium, altera nempe sex millium Tartarorum in agrum Varasdiensem populabunda ultra castrum 
Vinicze irruissent, quo cognito te de nocte consurgentem ad praesidium Ludbregh et eiusdem loci 
militibus se coniunxisse, et a latere Turcica agmina praementes iverunt versus Thermas Varas-
dienses, ibique consistentes tria agmina Tartarorum fudisse, et usque ad internecionem delevisse. 
Quibus fusis et delectis, cum aliis Turcis et Tartaris obviis et palantibus pugnam leviter com-
mittendo Varasdinum reversisse cum cataphractis et militibus insulae Murakeoz. Quo tempore 
multos Christianos de manibus hostium libérasse, inter quos praefatos milites ibi te quoque optime 
versando, sanguine Turcico manus et gladium [fol. 8v.:] imbuisse; sic etiam non minori fide et 
constantia ad latus moderní comitis Nicolai a Zrinio adhaerendo, pro locorum et temporum 
diversitate plurima praestitisse Patriae servitia et impendisse. 

Quae vero in militaribus tuis functionibus triginta et eo amplius annis diversis locis et 
excursionibus expeditonibusque particularibus et generalibus per te gesta cum laude actaque sunt, 
illa recensere nimis longum foret. 

Haec autem a nobis tanquam memoratu digna ideo fusius explicata sunt, ut posteritas tua rerum 
fortiter per te gestarum Celebris nostro testimonio, tanquam calcari quodam admonita tuis vestigiis 
diligenter insistât, virtutesque tuas aemulando et sequendo, se principibus suis fidelitatis et 
constantiae studis optimisque meritis gratam et acceptam exhibere quovis tempore studeat, te 
itaque Ioannem Bvdor de Budrocz, ut meritus es, ac tui causa generosam dominám Elizabetham 
Petheő, consortem, necnon Stephanum, Franciscum et Gasparum, filios, ac Annam et Evam fïlias 
tuos, in coetum, numerum et ordinem verorum, antiquorum et indubitatorum, a quatuor avis, 
paternis et materais natorum dicti regni nostri Hungáriáé regnorumque et partium ei subiectarum 
nobilium adscribimus, assumimus, cooptamus et annumeramus, atque arma seu nobilitatis tuae 
insignia antiqua, quo ea tanquam virtutum et meritorum tuorum lucidum argumentum ad gratam 
posteritatem transmittere ac per manus tradere possis, ex speciali nostra gratia tibi tuisque coniugi, 
filiis et filiabus praedictis [fol. 9r.:] vestrisque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
universis, jam natis et nascituris denuo clementer concedimus et elargimur: 

Scutum nimirum militare erectum linea perpendiculari a summo per medium dueta, hinc in al
bum, illinc in rubrum campos divisumm, cuius fundum viridis campus obsidet, in qua quidem 
rubra scuti area duo Angeli, Candida veste amicti, alis aureis expansis, vultibus serenis et capillis 
sparsis, sibique in vicem oppositi erecti stare, ac Coronam Regiam cristis ardearum nigris in 
fasciculo erecte assurgentibus decoratam élevasse. In alba porro scuti parte ex viridi monticulo 
brachium humánum cataphractum prominere, ac strictum ensem, cum infixo cuspidi illius, absecto 
capite Turcico, galea plumis strutionum ornata tecto, ac fragmine hastae per medium traiecto, 
capulotenus tenere conscipiuntur. Scuto incumbunt duae galeae seu cassides clatratae sive apertae 
vetustae nobilitatis decora regiis coronis ornatae, ex quarum illa inferiori per omnia conformis, 
fasciculus cristarum ardearum, hac autem brachium humánum cum absecto capite Turcico, priori 
similem prominere cernuntur. A cono autem sive summitate galerum laciniis seu lemniscis, hinc 
argenteis et nigris, illinc vero aureis et rubris, in scuti oram defluentibus, illudque ambiendo 
apprime adornantibus, prout haec omnia in capite seu principio prae-[fol. 9v.:]sentis nostri 
privilégií manu et artificio pictoris propriis suis coloribus lucide ob oculos posta visuntur. 

Decernentes et ex nostra scientia animoque deliberate concedentes, ut tu Ioannes Bvdor ac per te 
dicti coniunx, fïlii et filiae tui, eadem arma sive nobilitatis insignia ubique in praeliis, seriis vel 
ludicris, certaminibus, hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis, aliisque omnibus et quibusvis 
actionibus exercitiisque militaribus et nobilitaribus, necnon sigillis, velis, cortinis, aulaeis, annulis, 
vexillis, clypeis, tentoriis, vasis, tabulis, picturis, domibus, sepulchris, generaliter vero in quamlibet 
rerum et expeditionum generibus sub merae, vetustae ac syncerae nobilitatis titulo, quo vos 
haeredesque et posteritates vestras utriusque sexus universas ab omnibus cuiuscunque nationis, status, 
dignitatis, conditionis et praeeminentiae homines existant, denuo insignitos et exornatos dici, 
nominari haberique et reputari volumus ac mandamus ferre, gestare illisque uti, ac insuper omnibus et 
singulis honoribus, gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, juribus, praerogativis et immunitatibus, 
quibus coeteri a quatuor avis, paternis et materais nati, veri ac indubitati soepefati regni nostri 
Hungáriáé partiumque ei subiectarum nobiles, de jure vel consuetudine usi sunt hactenus et gavisi, 
utunturque et gaudent ubique locorum et terrarum, tarn intra, quam extra iudicia et comitia, sicuti 
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antea, ita a modo deinceps, perpetuis semper temporibus [fol. lOr.:] frui et gaudere possitis et 
valeatis, haeredesque et posteritates vestrae utriusque sexus universae valeant atque possint. 

Praeterea quo in regnis et provinciis nostris, quibus divinitus praefecti sumus, pax, securitas 
inter fidèles subditos nostros ubique servetur, ac malefactorum et nocivorum hominum temeritas et 
malitia débita adni mad versioné compescatur, justi vero et innocentes, commoda atque grata 
fruantur quiète et tranquillitate. 

Id etiam tibi Ioanni Bvdor pro recensitis fidelibus servitiis tuis ac per te praescriptis filiis et 
filiabus vestrisque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis ex speciali nostra gratia et de 
regiae nostrae potestatis plenitudine annuendum et concredendum, in eoque plenam ac omnimodam 
facultatem vobis dandam et attribuendam duximus, ut vos in territoriis bonorum vestrorum in 
comitatibus Zagrabiensi, Crisiensi et Varasdiensi passim existentium habitorum pertinentiarumque 
earundem quarumlibet patibula, rotas, palos ac aliorum tormentorum genera erigere, universosque 
fures et latrones, plagiarios, veneficos, incendiarios, intoxicate tes, incantatores et incantatrices, 
homicidas et alios quoscunque malefactores, intra verias metas et territoria bonorum vestrorum 
praefatorum pertinentiarumque earundem universarum, quocunque nomine vocatarum, publice et 
manifeste deprehensos ac détentes, prout justícia ipsa et communis consue-[fol. 10v.:]tudo legesque 
dicti regni nostri Hungáriáé partiumque ei subiectarum requirunt, secundum eorum excessus et 
démérita condignis poenis afficere, omniaque et singula, quae in praemissis juxta dicti regni nostri, 
uti praemissum est, leges et consuetudinem fieri consueverunt, facere et expedire possitis et valeatis, 
haeredesque et posteritates vestrae utriusque sexus universae valeant atque possint; imo assumimus, 
cooptamus denuoque elargimur, concedimus et annuimus praesentium per vigorem. 

In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras privilegiales secrete 
sigillo nostro, quo tanquam rex Hungáriáé utimur impendenti communitas, tibi Ioanni Bvdor ac 
dictis consorti, necnon filiis et filiabus tuis vestrisque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
universis, jam natis et nascituris clementer duximus dandas et concedendas. 

Datum per manus fidelis nostris nobis dilecti, reverendi Valentini Léépes episcopi ecclesiae 
Nittriensis locique ejusdem comitis perpetui, consiliarii et per Hungáriám aulae nostrae cancellarii, in 
civitate nostra Vienna, prima die mensis Decembris, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo, 
regnorum nostrorurm Hungáriáé et reliquorum anno tertio, reverendissimis ac venerabilibus in 
Christo patribus dominis, Francisco Forgach de Ghimes Sanctae Romanae Ecclesiae [fol. 11 r.:] 
presbytew cardinale, Strigoniensi et Demetrio Napragi Colocensis et Bachiensis ecclesiarum 
canonice unitarum archiepiscopis, fratre simone Brattvlith Zagrabiensis, Nicolao Micatio 
Varadiensis, Petro Domitrovith electa Quinqueecclesiensis, Francisco Ergelio Vespremiensis, eodem 
Demetrio Napragi administratore lauriensis, Paulo Almassi electo Vaciensis, dicto Valentino Léépes 
Nittriensis, Matthia Herovitio electo Chanadiensis, Ladislao Maitini electo Sirmiensis, Georgio 
Mathessi electo Tininiensis et Ioanne Thelegdino electo Bozniensis ecclesiarum episcopis ecclesias 
Dei foeliciter gubernantibus, Agriensis, Transsylvaniensis, item Segniensis et Modrvsiensis cathedra-
libus sedibus vacantibus; item spectabilibus et magnificis comité Georgio Thvrzo de Bethlemfalva 
regni nostri Hungáriáé palatino, comité Sigismundo Forgach de Ghimes iudice curiae nostrae [fol. 
1 lv.:J, comité Thoma Erdeődij de Moniorokerék regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Scla-
voniae bano, Ioanne Draskowijth de Trakostian tavernicorum, Francisco de Batthian agazonum, 
Andrea Doczy de Nagyluche cubiculariorum, Thoma Zechij de Rhimazech dapiferorum, Georgio 
Drugeth de Homonna pincernarum, Petro de Reua curia nostrae et Nicolao Istuanffij de 
Kisazzonijjfalua ianitorum nostrorum regalium magistris, Stephano Palffij de Erdeod comité 
Posoniensi coeterisque quamplurimis dicti regni nostri comitatus et honores. 

Matthias 
Valentinus Léepes 

episcopus Nittriensis 
manu propria 

Laurentius Ferenczffij 
manu propria 

[a pergamenlap legalján:] Renovatio armorum egregii Joannis Budor de Budrocz. 
[fol. 12r-v.: üres] 
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2. 

A tanulmányban említett szlavóniai és horvátországi, 
egykor magyar névvel rendelkező települések mai horvát elnevezése 

Atak (Kőrös m.) = Ótok 
Bélavár (Várasd m.) = Bela 
Berkisevina (Zágráb m.) = Berkiševina 
Bihács (Horvátország) = Bihač 
Blaca (Kőrös m.) = egykor Kapronca/Koprivnica közelében 
Bliznafő (Kőrös m.) = egykor Sesvete mellett 
Bogacsevo (Kőrös m.) = Bogačevo 
Bolfang másként Ebres (Kőrös m.) = egykor Grbaševec/Kuzminec vidékén 
Bozsjákó (Zágráb m) = Božjakovina 
Breszt (Zágráb m) = Brest 
Bresztovc (Kőrös m.) = egykor Kutnjak/Kuzminec körül 
Brezovica (Kőrös m.) = Brezovica 
Budrovc (Kőrös m.) = Budrovac 
Cirkvena (Kőrös m.) = Cirkvena 
Csáktornya (Zala m.) = Čakovec 
Csalinc (Várasd m.) = Čalinec 
Csapalóc (Kőrös m.) = Čepelovac 
Csázma (Kőrös m.) = Čazma 
Darnóc (Kőrös m.) = Drenovac 
Dernye (Kőrös m.) = Drnje 
Dombró (Kőrös m.) = Dúbrava 
Drezsnik (Zágráb m.) = Drežnik 
Ebres/Obres (Kőrös m.) = Obrež 
Fejérkő (Kőrös m.) = Bijela Stijena 
Gerltovc (Várasd m.) = Gerletinec [?], Zajezda közelében 
Glavnica (Zágráb m.) = Glavnica 
Gora (Zágráb m.) = Gora 
Gorbonok (Kőrös m.) = egykor Kloštar Podravski és Podravske Sesvete között 
Gradée (Zágráb m.) = Veliki Gradac 
Greben (Kőrös m.) = Madžarevo területén 
Gyelekovec (Kőrös m.) = Djelekovec 
Hrasztovica (Zágráb m.) = Hrastovica 
Ivánc (Várasd m.) = Ivanec 
Ivanics (Kőrös m.) = Ivanic (vár: Ivanic-Grad és kolostor: Kloštar Ivanic) 
Ivanove (Kőrös m.) = egykor Hampovica vidékén 
Izacsics (Zágráb m.) = Izačič 
Jákószerdahely (Kőrös m.) = Sredice 
Jalsovc (Kőrös m.) = egykor Fodrovec/Erdovec vidékén 
Jarna/Jarnó (Kőrös m.) = egykor Kloštar Podravski vidékén 
Kapronca (Kőrös m.) = Koprivnica 
Klenovnik (Várasd m.) = Klenovnik 
Klokocs (Zágráb m.) = Klokoč 
Kosztajnica = Bosanska Kostajnica (Boszniában) 
Kőrös (Kőrös m.) = Križevci 
Kristallóc (Kőrös m.) = Kreštelovac 
Lovrecsina/Szentlőrinc (Kőrös m.) = Veliká Lovrečina 
Ludbreg (Kőrös m.) = Ludbreg 
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Lupoglav (Kőrös m.) = Lupoglav 
Magalovc (Kőrös m.) = egykor Sibenik/Bačkovica vidékén 
Matinovc (Kőrös m.) - egykor Jakupovac Kapelski körül 
Monoszló (Kőrös m.) - Moslavina 
Nagymihalóc (Zala m.) = Gornji Mihaljevec 
Nedelic (Zala m.) = Nedelišče 
Novakóc (Zágráb mm.) = Novakovec Bisaški 
Orehóc-Szentpéter (Kőrös m.) = Orehovec 
Ozalj (Zágráb m.) = Ozalj 
Patak (Kőrös m.) = Potok Kalnički 
Pavlove (Kőrös m.) = Pavlovec Vrbovečki 
Pekrec (Kőrös m.) = Pakrac 
Pieskovec (Zala m.) = Pieskovec 
Pokupszkó/Pokupje (Zágráb m.) = Pokupsko 
Prodaviz (Kőrös m.) = Prodavič/Vrje 
Raszinja (Kőrös m.) = Rasinja 
Raholca (Kőrös m.) = Orahovica 
Ripacs (Horvátország) = Ripač 
Savlovc (Kőrös m.) = egykor Presečno/Vojnovec Kalnički vidékén 
Semovec (Salmovc) (Várasd m.) = Šemovec 
Szentgyörgyvár (Kőrös m.) = Durdevac 
Szentillye másként Obres (Kőrös m.) = Obrež 
Sziszek (Zágráb m.) = Sisak 
Szokol (Zágráb m.) = Sokolac 
Szredicskó (Zágráb m.) = Sredičko 
Sztancsics (Zágráb m.) = Stančič 
Sztenicsnyák (Zágráb m.) = Steničnjak 
Sztrukovec (Zala m.) = Strukovec 
Tapalóc (Kőrös m.) = Topolovac 
Temerje (Körős m.) = egykor Kapronca/Koprivnica közelében 
Tengerfehérvár (Horvátország) = Biograd na moru 
Toplica (Várasd m.) = Varaždinske Toplice 
Trakostyán (Várasd m.) = Trakošcán 
Turniscse (Várasd m.) = Turnišče 
Usztilónya (Kőrös m.) = Ustilonja 
Valpó (Baranya m.) = Valpovo 
Várasd (Várasd m.) = Varaždin 
Velika/Velike (Kőrös m.) = Kraljeva Veliká 
Verőce (Verőce m.) = Virovitica 
Veszelovc/Veszelkovc (Kőrös m.) = egykor Gradec/Podjales körül 
Vidóc/Vidovc (Várasd m.) = Vidovec 
Vinica/Vinice (Várasd m.) = Vinica 
Zágráb (Zágráb m.) = Zagreb 
Zajezda (Várasd m.) = Zajezda 
Zebanec (Zala m.) = Zebanec 
Zelina/Zelnavár (Zágráb m.) = Zelina 
Zelinaszentmiklós (Zágráb m.) = Donja Zelina 
Zengg (Horvátország) = Senj 
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A FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE 

Levéltári források 

Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb (Arhiv HAZU) 
Armales 

Hrvatski državni arhiv, Zagreb (HDA) 
B. Obiteljski i osobní arhivski fondovi 

1. Obiteljski arhivski fondovi 
Arhiv Budor [703.] Arhiv Budor - Budrovac 1529-1744 
Arhiv Draskovic [711.] Draskovic - Božjakovina, Trakošéan, 

Varaždin, Bukovec 1249-1854 
Arhiv Kerecheni [727.] Arhiv Kerecheni - Zelina 1533-1644 
Arhiv Mikulič [748.] Mikulič - Belec, Martijanec 1527-1739 

C. Zbirke 
[884.] Mape plemstva 
[888.] Zbirka rodoslovlja 

Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL) 
A szekció: Magyar Kancelláriai Levéltár 

A 57 Libri regii (Lib. reg.) 
E szekció: Magyar kincstári levéltárak 

Magyar Kamara Archívuma (MKA) 
E 185 Archívum familiae Nádasdy (Nádasdy es. It.) 
E 196 Archivum familiae Thurzó (Thurzó es. It.) 
E 201 Collectio Kukuljevicsiana (Coll. Kukuljevics) 
E 211 Lymbus 

P szekció: Családi levéltárak 
P 108 Esterházy család hercegi ágának levéltára, Repositoriumok 

(Esterházy es. It.) 
P 1313 A herceg Batthyány család levéltára (Batthyány es. lt.), A 

Batthyány család törzslevéltára 
P 1314 A herceg Batthyány család levéltára (Batthyány es. lt.), 

Missiles 
P 1314, Iványi-jegyzék A herceg Batthyány család levéltára 

(Batthyány es. lt.), Iványi Béla még Körmenden készült 
gépiratos jegyzéke az egykori hercegi levéltár missiliseiről 

P 1342 A herceg Batthyány család levéltára, A Lippay család le
véltára (Lippay es. It.) 

P 235 Com. Várasd. Festetics család keszthelyi levéltára, 
Gersei Pethő család (Pethő es. lt.), Comitatus Varasdiensis 

U szekció: Oklevélgyűjtemények 
Dl. Diplomatikai levéltár 
Df. Diplomatikai fényképgyűjtemény 

Y szekció: A Magyar Országos Levéltár levéltára 
Y 1 Általános iratok 
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Nacionálna i sveučilišna knjižnica, Zagreb (NSK Zagreb) 
Rukopisi (R) 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (OSZK) 
Kézirattár (Kt.) 

Fol. Lat. Folia Latina 

Österreichisches Staatsarchiv, Wien (ÖStA) 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) 

Hungarica AA 
Turcica Türkei I. 
Archiv Erdődy 

Hofkammerarchiv (HKA) 
Fam.-Akt. 
HFU 

Kriegsarchiv (KA) 
Best. 
HKR Akten 
HKR Prot. 
IHKR Akten 

Ungarische Akten (Hungarica), Allgemeine Akten 
(Turcica) 
Familienarchiv Erdődy (Depositum) 

Familienakten 
Hoffinanz Ungarn 

Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Bestallungen 
Akten des Wiener Hofkriegsrates 
Protokolle des Wiener Hofkriegsrates 
Akten des Innerösterreichischen Hofkriegsrates 

Slovenský národný archív, Bratislava (SNA) 
Archívy rodu Erdődy 

Ústredný archív rödu Erdődy (ÚAE) 

Kiadott források 

Adamček-Kampuš, 1976. 

Áldásy III. k. 

Arhivski fondoví, 1984. 

Barabás, I—II. k. 

Barbaric, 1993. 

Barbarič-Kolanovič, III. k. 

Adamček, Josip-Kampuš, Ivan: Popisi i obračuni poreza u Hrvat-
skoj u XV i XVI stolječu. (Sveučilište u Zagrebu, Institut za 
hrvatsku povijest, Izvori za hrvatsku povijest, 3.) Zagreb, 1976. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei. III. k. 
1601-1657. Leírta Áldásy Antal. Sajtó alá rend. Czobor Alfréd. (A 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II.: 
Címereslevelek, 3.) Budapest, 1937. 
Arhivski fondoví i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u 
SFRJ. SR Hrvatska. Glavni i odgovorni urednik Sredoje Lalié. 
Redaktor torna za SR Hrvatsku Josip Kolanovic. Beograd, 1984. 
Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és ok
iratok. Közrebocsátja Barabás Samu. I. k. Levelek. 1535-1565., 
II. k. Levelek. 1566-1574., Oklevelek. 1534-1602. és Pótlék. 
1535-1567. (MHH I.: Diplomataria, XXIX-XXX.) Budapest, 
1898-1899. 
Dokumenti o sisačoj biči 1592-1598. Uredio Josip Barbaric. Si
sak, 1993. 
Barbaric, Josip-Kolanovié, Josip: Zápisnici poglavarstva slobodnog 
i kraljevskog grada Varaždina / Protocolla magistratus liberae et 
regiae civitatis Varasdini. Svezak III. 1597-1602. Varaždin, 1992. 
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Barbarič-Kolanovič, IV. k. 

Bene-Hausner, 1997. 

Brizzi-Accorsi, 1988. 

Bojničič, 1908. 

Budai basák levelezése, 1915. 

Buturac, 1991. 

CJH, 1526-1608. 

CJH, 1608-1657. 

Csapodi-Klaniczay, 1958. 

Dávid-Fodor, 1983 

Deák, 1868. 

Dobronič, 1953. 

Filipovič, 1978-1979. 

G«/w, 1995. 

HKK I—III. k. 

Istvánffy, 1622. 

/v/c, 1916. 

Barbaric, Josip-Kolanovič, Josip: Zápisnici poglavarstva slobod-
nog i kraljevskog grada Varaždina / Protocolla magistrates 
liberae et regiae civitatis Varasdini. Svezak IV. 1606-1621. 
Varaždin, 1993. 
Zrínyi Miklós válogatott levelei. Válogatta, a szöveget gondozta 
és a jegyzeteket írta Bene Sándor-Hausner Gábor, (Régi Magyar 
Könyvtár, Források, 6.) Budapest, 1997. 
Brizzi, Gian Paolo-Accorsi, Maria Luisa (cur.): Annali del 
Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553-1764. Bologna, 1988. 
Bojničič, [Ivan]: Zanimivo pismo iz Sigeta od god. 1566. Vjesnik 
Kr. Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinskoga zenialjskoga arkiva, 10. 
(1908) 89. o. 
A budai basák magyar nyelvű levelezése. I. k. 1553-1589. Szerk. 
Takáts Sándor-Eckhart Ferenc-Szekfü Gyula. Budapest, 1915. 
Buturac, Josip: Regesta za spomenke Križevaca i okolice 1134-1940. 
Križevci, 1991. 
Magyar törvénytár / Corpus Juris Hungarici. 1526-1608. évi tör-
vényczikkek. Magyarázó jegyzetekkel kíséri Márkus Dezső. Bu
dapest, 1899. 
Magyar törvénytár / Corpus Juris Hungarici. 1608-1657. évi tör-
vényczikkek. Magyarázó jegyzetekkel kíséri Márkus Dezső. Bu
dapest, 1900. 
Zrínyi Miklós összes művei. II. k. Levelek. Kiad. Csapodi Csa-
ba-Klaniczay Tibor. Budapest, 1958. 
Dávid Géza-Fodor Pál: Magyar vonatkozású török államiratok a 
tizenötéves háború korából. I—II. Hadtörténelmi Közlemények, 
30:2. (1983) 278-296. o. és 30:3. (1983) 451^67. o. 
Deák Farkas: Keglevich Péter naplója. Magyar Történelmi Tár, 
13. (1868) 238-249. o. 
Dobronič, Lelja: Povijesni spomenici grada Zagreba / Monumen-
ta historica civitatis Zagrabiae. Svezak devetnaesti: Spisi o grad-
skim kmetovima 1615.-1665. Knijge gradskih príhoda i rashoda 
1614.-1669. Zagreb, 1953. 
Filipovič, Ivan: Ispisi iz Središnjeg arhiva obitelji Erdödy u 
Središnjem državnom arhivu Slovácke u Bratislavi. Arhivski 
vjesnik, 21-22. (1978-1979) 181-200. o. 
Gulin, Ante: Povijest obitelji Rattkay. Genealoška studija i izvori 
(1400-1793). (Djela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
Razred za društvene znanosti; Knjiga 72.) Zagreb, 1995. 
Hrvatske kraljevinske konferencije / Conferentiae regnorum Croa-
tiae, Dalmatiae et Slavoniae. Svezak I. 1689-1716. Za tisak prire-
dili Josip Barbaric, Josip Kolanovič, Andrija Lukinovič i Vesna 
Šojat. Zagreb, 1985. Svezak II. 1717-1728. Za tisak priredili Josip 
Kolanovič, Andrija Lukinovič i Vesna Šojat. Zagreb, 1987., Svezak 
III. 1728-1741. Za tisak priredili Josip Kolanovič, Andrija Lukino
vič i Vesna Šojat. Zagreb, 1988. 
Isthvanfi, Nicolaus: Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. 
Colonia Agrippina, 1622. 
Ivič, Aleksa: Prilozi za povijest Hrvatske i Slavonije u XVI i 
XVII. vijeku. Starine, 35. (1916) 295-374. o. 
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Jedlicska, 1897. 

Károlyi, 1880a. 

Kárpáti-Kravjánszky, 1933. 

Kolanovič, 1993. 

Krompotic, 1997. 

Kukuljevič, I—III. k. 

Laszowski, 1906. 

Laszowski, 1929. 

Laszowski, 1934. 

Laszowski, 1941. 

Laszowski, 1951. 

Lopásit, 1885 a. 

L q p Ä 1885b-1887. 

Lopašič, 1889. 

Lopašič, 1894. 

Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek 
életrajza és korához 1552-1600. (Eredeti történeti forrásmunka) 
Eger, 1897. 
Károlyi Árpád: Kiadatlan levelek a német birodalom magyaror
szági nagy hadi vállalatának történetéhez 1542. Történelmi Tár, 
1880. 490-540. o. 
Kárpáti-Kravjánszky Mór. Rudolf uralkodásának első tíz éve 
(1576-1586). A velencei kir. állami levéltár császári udvarból 
való követjelentései alapján. Budapest, 1933. 
Sisak u obrani od Turaka. Izbor grade 1543-1597 / De Sisciae 
arcis a Turcis defensione. Documenta selecta ab a. 1543. usque 
ad a. 1597. Za tisak priredili Jožo Ivanovia, Josip Kolanovič, 
Andrija Lukinovič, Fedor Moačanin i Ivan Pomper. Uredio Josip 
Kolanovič. (Monumenta historica, 2.) Zagreb, 1993. 
Krompotic, Louis: Relationen über Fortifïkation der Südgrenze 
des Habsburgerreiches von 16. bis 18. Jahrhundert. Hannover, 
1997. 

Kukuljevič aliter Bassani de Sacchi, Johannes: Jura regni 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Pars I—III. Zagreb, 1862. 
Laszowski, Emilij: Povjesni spomenici plem. opčine Turopolja 
nekoč „Zagrebačko polje" zvane / Monumenta historica nob. 
communitatis Turopolje olim „campus Zagrabiensis" dictae. 
Svezak treči: 1527.-1560. s nadopunjkom k sv. I. i II. 1347-
1525. Zagreb, 1906. 
Laszowski, Emilij: Povjesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba 
prijestolnice kraljevine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske / Monu
menta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae metripolis regni 
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Svezak dvanaesti: Isprave 
godine 1526.-1564. Zagreb, 1929. 
Laszowski, Efmilij]: Oporuka Andrije Budora od Budrovca g. 
1529. Vjesnik kr. državnog arkiva u Zagrebu, 6. (1934) 50-57. o. 
Laszowski, Emilij: Povjesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba 
prijestolnice kraljevine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske / Monu
menta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae metripolis regni 
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Svezak sedamnaesti: Isprave 
godine 1601.-1617. Zagreb, 1941. 
Laszowski, Emil: Grada za gospodarsku povijest Hrvatske u XVI. i 
XVII. stolječu. Izbor isprava velikih feuda Zrinskih i Frankopana. 
(Grada za gospodarsku povijest Hrvatske, Knjiga 1.) Zagreb, 1951. 
Lopašič, Radoslav: Spomenici hrvatske krajine / Acta históriám 
confinii militaris Croatia illustrancia. Knjiga II. Od godine 1610 
do 1693. (MSHSM, XVI.) Zagreb, 1885. 
Lopašič, Radoslav: Prilozi za po viest Hrvatske XVI. i XVII. 
vieka iz štajerskoga zemaljskoga archiva u Gradcu. Starine, 17. 
(1885) 15.1-231. és 19. (1887) 1-80. o. 
Lopašič, Radoslav: Spomenici hrvatske krajine / Acta históriám 
confinii militaris Croatici illustrancia. Knjiga III. Od godine 1693 
do 1780 i u dodatku od g. 1531 do 1730. (MSHSM, XX.) Zagreb, 
1889. 
Lopašič, Radoslav: Hrvatski urbari / Urbaria lingua Croatica con-
scripta. (MHJSM, V.) Zagreb, 1894. 
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macije i Slavonije / Monumenta Habsburgica regni Croatiae, Dal-
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(MSHSM, XXXV.) Zagreb, 1914. 
Laszowski, Emilij: Habsburskí spomenici kraljevine Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije / Monumenta Habsburgica regni Croatiae, 
Dalmatiae, Slavoniae. Kniga III.: Od 1544. godine do godine 1554. 
(MSHSM, XL.) Zagreb, 1917. 
Monumenta Hungáriáé Historica/Magyar történelmi emlékek 
Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium 
Monumenta spectantia históriám Slavorum Meridionalium 
Monumenta Znnyiana. Pars oeconomica. Tomus I. Bona Maritima 
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Géza Pálffy 

JEDNA SLAVONSKA PLEMIČKA OBITELJ U SLUŽBI UGARSKE IHRVATSKE 

Ivan Budor iz Budrovca i Njegova obitelj od 15. do 18.stolječa 

Sažetak 

Studija, na primjeru do danas manje poznáte slavonske plemičke obitelji Budor iz Budrovca, 
pokušava privuči pozornost na probléme kóje su madarska i hrvatska historiografíja do sada jedva 
istraživale. Dijelom nastoji prikazati one relevantne špecifičnosti kóje su obilježavale mogučnosti 
stvaranje karijere i svakodnevice plemica kóji su u 16.-17.stolječu obitavali na teritoriju Slavonije, 
u prostom izmedu Dravé i Save. S druge strane: sve to istražuje u okvirima temeljnih promjena, 
tijekom kojih je zahvaljujuči značajnome prodoru Osmanlija, Slavonija u razdoblju kasnog 
srednjeg vijeka (Zagrebačka, Križevačka i Varaždinska županija) - do 1526.g. u organičkome 
sklopu s Ugarskom Kraljevinom, premda (slično Erdelju) cesto puta raspolaže posebnom upravom 
- postupno se ujedinjuje s Hrvatskom, kojoj je primorski prostor pretežito okupiran od Osmanlija. 
Na kraju, studija koja je pisana na temelju arhivskih istraživanja u Budimpešti, Zagrebu i Beču, 
posvečuje posebnu pozornost veoma tijesnoj veži prostora sjeverno i južno od Dravé a kóji i dalje 
postoje, te na učinkovitu suradnju hrvatsko-madarskog plemstva, kao posljedice koja proizlazi iz 
zajedničke sudbine. 

Najznačajniji član obitelji, Ivan Budor (oko 1565.-prije 1622.) prema svjedočanstvu plemičke 
diplome (litterae armales) datirane 1. studenoga 1610. - istodobno i kao veoma vrijednog „životo-
pisa" opisanog na 21 straníci - prvobitno je u Slavoniju préseljen iz Veszprémske županije 
približno u prvoj polovici 13. stolječa, da bi u srednjemu vijeku u Križevačkoj županiji osnovao 
posjede. Njihov predi bio je Sagud (|1284.) kóji se spominje obiteljskim imenom de Gorbonok. 
Njegov je sin bio Budor (drugačije Bodor, f 1326.), čiji praunuk Adam (f 1448.) i njegovi potomci 
sve do izumrča obitelji 1739., obiteljsko ime de Budróc(z) (iz Budrovca) dobivaju po novom 
posjedu (danas Budrovec u Hrvatskoj, jugoistočno od Durdevca). Obitelj Budor u 15.stolječu bila 
je jedna od obitelji najbrojnijega sloja slavonskih plemenitaša, premda ne i ubrajanih medu 
najsiromašnije, tzv. „bene possessionati" familije. Premda članovi obitelji nisu ispunjavali 
značajniju ulogu niti u životu dijela Slavonije a niti u Križevačkoj županiji, njihovi su se posjedi u 
maloj mjeri postupno širili. Prvi, vec poznatiji član obitelji, Adamov unuk, Andrija (f 1533.) u 
mladoj svoj oj dobi oružjem protiv Turaka, kasnije zahvaljujuči lokálnom, praktičnom iskustvu 
obrazovanjem stečenom poznavanju sredine, znanjem i gospodarskim saznanjima kao familijar 
(familiáris) opčenito je bio u službi aktualnih hrvatsko-slavonskih banova. 

Nakon poraza kod Moháča 1526. obitelj Budor je dospjela u veoma težak položaj. Pri čemu 
gradanski rat kóji je izbio izmedu dva kralja Ferdinanda I. i Ivana Zapolje (Szapolyai) nije 
mimoišao niti prostor izmedu Dravé i Save, Osmanlije su kontinuirano prodirali kako u prostor 
prímorské Hrvatske tako i u Slavoniju. Posljedica toga bila je da od 1550-tih godina započinje 
postupno spajanje dvaju područja. Teritorij nekadašnje Hrvatske Kraljevine gotovo u potpunosti 
propada (reliquiae reliquiarum/ostaci ostataka), medutim povlačenjem uglednijega broja 
plemenitaša prema sjeveru, naziv Croatia sve češče se uključuje u uporabu najprije kada se 
spominju južni prostori Zagrebačke županije (preko Kupé), a kasnije i sjeverniji dijelovi izmedu 
Dravé i Save u Slavoniji. U drugoj polovici 16.stolječa, znači, umanjeni prostor Slavonije 
integriran je s prostorom Hrvatske Kraljevine kóji mu je „nataložen". To jest uslijed osmanlijske 
okupacije na teritoriju kóji se protéze od Dravé do Save stapaju se dva regnuma stvárajúci time 
„zajedničku domovinu" slavonskom i hrvatskom plemstvu. Ovo stanje zorno je odrazila 
definitívna fuzija sabora dvaju područja (sabor, conventus, dieata regni Croatiae/ Sclavoniae) 
1558.g., pojavljivanje rex regni Sclavoniae medu titulama ugarskih kraljeva, djelomično stapanje 
sudbine Zagrebačke i Križevačke županije, te na koncu a ne i posljednjem redu, početak 
objedinjavanja slavonskog i hrvatskog plemstva. 

Obitelj Budor u ovim je teškim desetlječima izlaz tražila na dva načina. Dok je Andrijin sin 
Siksto/Sixtus (f 1551.) - slično mnogim svojim hrvatskim i slavonskim istomišljenicima - birao 
koncern 1530-tih godina preseljenje u zapadnú Ugarsku, drugi je sin Vid (1515/20.-1581.) unatoč 
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svim poteškočama ostao u svojem zavičaju. Traganje za izlazom, nasuprot opsade drevnih posjeda 
u Križevačkoj županiji od strane Osmanlija, potonjem je bolje pošlo za rukom. Siksto/Sixtus, 
naime nije imao potomstva, a Vid se uspio održati u Varaždinskoj županiji koja nije do te mjere 
pogodena turskim pljačkama te u zaštičenijim dijelovima Križevačke županije. U tome je značajnu 
ulogu igralo njegovo dugotrajno vojačenje, naime od 1530-tih godina sudjelovao je u skoro svim 
onim pograničnim protuturskim akcijama kóje su se odvijale u jugozapadnoj Ugarskoj i u 
Slavoniji. Isprva je službovao kraj baňa Tome Nádasdyja (1537.-1539.), potom 1542. sudjeluje u 
velikom njemačkom cárskom ratnom pohodu pokrenutom za oslobadanje Budima i Pešte, palim 
prethodne godine (1541), kóji je završio neslavnim porazom. Dapače, 1546.-1547. za vrijeme 
zapovjedništva Petra Erdődyja, kasnije baňa (1556.-1567.) nastupa kao husár čak i u „Schmal-
kaldenovom ratu", a nakon toga vojničke se službe prima čas na sjevernom priobalnom dijelu 
Dravé (npr. u Sigetu), čas južnije (npr. u Koprivnici). 

Bitnu promjenu u Vidovi životu značilo je što je oko 1560. pronašao novoga gospodara u liku 
sigetskog junáka Nikole Zrinskog. Od tog trenutka je sudbina njegove obitelji u jednostoljetnoj 
povezanosti s hrvatsko-madarskom vlastelinskom familijom. Na koncu, napustivší vojačenje zbog 
starenja, pri kraju života Vid je stupio u vlastelinsku službu: postao je kastelán Trakoščana 
(castellanus arcis Trakostyan) sklapajuči otmjen brak u odnosu na njegovo podrijetlo s Annom 
Herkffy (Herkovič) iz Zajezde (f 1592.). Prednosti iz dugotrajna vojačenja, povezanosti sa 
Zrinskima, službovanja u Trakoščanu i povoljne ženidbe ukupno sagledano omogučili su njegovoj 
obitelji opstanak u zaledu Varaždinske županije dapače i uspješnu udajú šest kčeri. 

Povijest obitelji kulminira Vidovljevim sinom Ivanom (oko 1565.-prije 1622.) kóji je u liku 
Elizabeta Pethő iz Gerse (fposlije 1618) izabrao suprugu iz redova najotmjenijeg slavonskog 
plemičkog sloja. Prvi dio njegova života, točnije, vojnički poziv sličan predima gotovo se iz 
godine u godinu môže pratiti prema prethodno spomenutej plemičkoj diplomi (litterae armales): 

- pretpostavlja se da je prije 1580. odgajan na čakovačkom dvoru ili na mjestima vojne službe 
(npr. Kaniži/Kanizsi) Juraja (1549.-1603.), siná Nikole Zrinskog; 

- 1580.-1583.: služba u Slavoniji (28.-29.rujna 1580. pobjeda nad požeškim begom); 
- 1583.-1584.: vojačenje u Lévi (danas Levice u Slovačkoj) pod zapovjedništvom prijatelja 

Juraja Zrinskog Franjom Dobóem i Andrijem Forgáchom; 
- od 1585. nastavlja karijeru kao familijar Juraja Zrinskog; sudjeluje u nizu protuturskih akcija 

pod vodstvom baňa Tome Erdődyja (1584.-1595.) (u lipnju 1585. kod Kostajnice, 5.-6. prosinca 
1586. kod Ivaniča); 

- 1585/86-1589. služeči uz Juraja Zrinskog u tvrdavi u Kaniži (sudjeluje u svim večim 
pograničnim okršajima, konac kolovoza 1586. obrana Medimurja, 13. travanj 1587. porobljenje 
sajma u Kálmáncsehiju, 9.-10.kolovoza: bitka u Sárkányszigetu); 

- 1589.-1593. husár u koprivničkoj tvrdavi u četi konjičkog poručnika kasnijega baňa (1615.-
1616) Benedikta Thuróczyja (ratujúci i dalje svakodnevno s Turcima npr. početkom kolovoza 
1591. oslobadanje Siska, 15. kolovoza opsada Moslavine/Monoszló, listopad: borbe u blizini 
Gradeca i Lovrečine, srpanj 1592. neuspješan nápad na Petrinju i bitka kraj Bresta); 

- 1593.-1597. službeni graničar Juraja Zrinskog u Bajči/Bajcsavár (nem. Weitschavar, danas 
Bajcsa), ponovno sjeverno od Dravé, unatoč tomu i dalje ga slave viteštva u brojnim bitnim ratnim 
zbivanjima, prije svega pod zastavom svoga gospodara: travanj 1593. obrana stražarnice u 
Fičehazu/Fityeháza kraj Bajče, 22.1ipnja bitka kod Siska, kolovoz: noviji neuspješan nápad na 
Petrinju, 3.studenog bitka kod Stolnog Biograda; 22.-23.ožujak 1594. zauzeče Brežnice/Berzence, 
24.ožujka opsada Corgova/Csurgóa i Segesda, svibanj-lipanj prvi nápad na Ostrogon, srpanj-rujan 
dogadanja oko Dura/Győra, neuspješno odbijanje turske navale, bijeg; kraj srpnja-početak 
kolovoza 1595. opsada Bobovca/Babócse, Barče/Barcse i Dravskog Svetog Martina/Dráva-
szentmárton; 13.-20. kolovoza 1597. pobjeda kod Pape); 

- 1597.-1603. vojak u privátnej konjičkoj četi Juraja Zrinskog (1600.1istopad: za padá Kaniže 
obrana Medimurja, 7.-13.listopad bitka kod Kaniže-Sormása; rujan-studeni 1601. neuspješno 
osvajanje Kaniže; travanj 1603. borba protiv Tatara kóji napadajú Slavoniju). 

Ivan Budor nakon smrti svojega gospodara 1603. stúpa u službu njegova siná Nikole (f 1625.). 
Nedugo nakon toga zbog godina starosti napušta vojačenje te u zadnje jedno i pol desetlječe života 
prima se službi na vlastelinskom posjedu, u županiji i staležu. Znači, u tom smislu je zaokružio 
uspješno traganje za rješenjem svojega oca, naime domaganja posjeda u mirnijem zaledu i trajne 
egzistencije. Ivan je u razdoblju 1606.-1622. istodobno bio jedan od najotmjenijih fanilijara 
(Primarius familiáris) obitelji Zrinskih, dapače od 1615. ravnatelj njihovih posjeda (bonorum 
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gubernátor) u Medimurju, županijski sudac (iudex nobilium) Varaždinske (1608.) i KriževaČke 
(1617.) županije, u drugoj liniji županijskog plemstva znakovit kreátor života u Varaždinskoj 
županiji, član niza sudová (medu ostalim i banskog suda), dapče, u različitim poslovima 
povjerenik i stručnjak hrvatsko-slavonskih staleža. Temeljito poznavanje lokaliteta, izobrazba, 
poznavanje hrvatskog, madarskog i latinskog jezika, praktična právna iskustva i otmjena rodbina 
sveukupno su imala ulogu u njegovoj priznatosti i premda skromnom, ali i bogačenju njegovih 
posjeda (medu inima i u Zagrebačkoj županiji, te u Medimurju u Zaladskoj županiji). 

Ivan Budor je u zemaljskim razmjerima postigao iz više aspekata tipičnu ali nedvojbeno 
uspješnu karijeru. Nakon što je u začetku trideset godina kao husárski časnik igrao značajnu ulogu 
u obrani njegove hrvatske-slavonske i madarske domovine, u drugome dijelu života uspješno se 
„nastanjuje" i osigurava budučnost svojoj obitelji službujuči kod grófova Zrinski, sudjelujuči u 
upravljanju Varaždinske županije, te ulogom kóje se príma u javnome životu Hrvatske-Slavonije. 
Hodajuči „utrtim" stazama svojega djeda i oca Ivan je, dakle, što u smislu položaja, što imovine, 
što društvene priznatosti u okvirima slavonskog plemstva učinio značajan iskorak. 

Nasljedstvom kóje im je ostavio otac, potomci, medutim, na žalost, nisu niti izdaleka znali 
iskorisititi i nisu ni približno baratali sa sličnim uspjehom. Premda njegovi sinovi, podijelivši 
dužnosti, još su nastavili nekadašnje očeve obveze (Gašpar [f 1660.] ugledni poslužitelj pjesnika i 
vojskovode Nikole Zrinskog, Ivan ml. [tpríje 1663.] postaje vojnik tridesetgodišnjeg rata), 
imovina je izmedu Ivanova četiri siná i četiri kčeri ubrzo usitnjena. Začeci sivila kóji nastaju kod 
obitelji uz nevjernost prema Zrinskima u največoj mjeri problem stvárajú time, što je izuzev 
Gašpara loza trojice ostalih brača (Ivan ml., Franjo i Sťjepan) u slijedečem dvojem narastajú 
izumrla. Obiteljska je tragedija uslijedila u slučaju Gašpareva unuka Nikole. Iako je nastavljajuči 
tradiciju još obnašao niže dužnosti u Varaždinskoj (1706.) i Zaladskoj županiji (1716.-1717.), u 
pomanjaknju ozbiljnijega talenta i patronata u Križevačkoj županiji nije uspio ništa povratiti od 
nekadašnjih obiteljskih posjeda oduzetih od Turaka. Njegovom smrču 1739. godine pak, jedna je 
drevná slavonska obitelj nestala s pozornice povijesti. 

Povijest obitelji Budor slúži nizom opčih pouka za istraživanje hrvatsko-madarskog ranog 
novijega doba i plemstva. S jedne strane: zorni je dokaz da je hrvatsko, slavonsko i madarsko 
plemstvo u sudbinskom zajedništvu izazvanom turskim napadima bilo do kraja sposobno održavati 
veoma usku suradnju. Za njih Dravá još nije značila čvrstu graničnu črtu, dapače više je 
povezivala sudbinu Ugarske Kraljevine i hrvatsko-slavonskih područja, nego što ih je razdvajala. 
Zapažení dio hrvatsko-slavonskog plemstva djelovao je u politici, bilo kao krajiški vojnici, bilo 
županijski dužnosnici pa makar i kao vlastelinski familijari i bez probléma su se kretali sjeverno i 
južno od Dravé: pri čemu su cesto puta raspolagali posjedima u obje dŕžave, obnášajúci u njima 
različite dužnosti, vladajuči njihovim jezikom. S druge pak strane: autohtone slavonske plemičke 
obitelji, kóje su ne manjim dijelom komunicirale vec i u srednjem vijeku na hrvatskome (napr. 
Alapy/Alapiči, Fodróczy, Geréczy, Gotal, Gregoriánczy/Gregorijanci, Gubasóczy, Hásságyi, 
Herkffy/Herkovič, Kasztellánffy, Kerecsényi, Konszky/Konjski, Ladányi, Miletinczy, Orahóczy, 
Pethő, Raveni, Szemchey/Svetački, Szerdahelyi, Ťahy, Thuróczy, Urnóczy, Zabóky i dr.) u 16.-
17.stolječu prilično dugo i dalje sebe šmátrajú prije svega da su iz Slavonije, a ne iz Hrvatske. 
Fuzija dvaju teritorija te postupná integracija s hrvatskim plemstvom kóje se naseljava dolazeči s 
juga pri koncu druge polovice 17. stolječa značilo je začetke formiranja novog, sada vec plemstva 
večim dijelom hrvatskog identiteta. 

Na kraju: unatoč ujedinjenja hrvatskog i slavonskog plemstva podosta sličnosti zapaža se u 
sastavu, životu i stvaranju karijere hrvatsko-slavonskih i ugarskih plemičkih društava. Artiku-
liranim održavanjem srednjovjekovnih tradicija i sličnom organizacijom županija pojavljuje se 
uška povezanost mogučnosti nastanjivanja u mirnijem zaledu i stvaranje posjeda, kako sjeverno 
tako i južno od Dravé postojala je mogučnost za uspješno vojačenje, trajnija služba familijara uz 
jednog ili više vlastelina, aktivno sudjelovanje u upravljanju županija u blizini cite bojišnice, 
sklapanjem povoljnih braková, učenjem, poznavanjem pravá ili praktičnim pravnim iskustvima. 
Osim toga, jezična različitost, dapače različit (hrvatski, slavonski i madarski) plemenitaški - a ne 
nacionálni - identitet, nisu pričinjavali gotovo nikakve poteškoče u suživotu plemiča. Ujedinjenje 
Hrvatske i Slavonije, a potom i koegzistencija u 16.-17. stolječu, medu inima su baš zbog toga, 
unatoč svim potreškočama i iskušenja ostvarena sveukupno sagledano uspješno i harmonično. 

Studija na dvije tabele donosi genealogiju obitelji u srednjem vijeku i 16.-18.stolječa, a u 
dodatku višestruko spominjanu povelju o potvrdivanju plemstva (litterae armales) Ivana Budora iz 
1610. god. pisane na latinskom jeziku. 
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Géza Pálffy 

EINE SLAWON ISCHE KLEIN ADELIGE FAMILIE IM DIENSTE UNGARNS UND KROATIENS: 
DIE FAMILIE BUDOR VON BUDRÓC VOM 15. BIS ZUM 18. JAHRHUNDERT 

Resümee 

Die Studie ist bestrebt, am Beispiel einer bis jetzt kaum bekannten slawonischen kleinadeligen 
Familie, der Familie Budor von Budróc/Budrovac, auf einige bisher fast unerforschte Probleme 
der ungarischen und kroatischen Geschichtsschreibung aufmerksam zu machen. Einerseits 
versucht sie die Hauptmerkmale und Eigenheiten darzustellen, die für die Karrieremöglichkeiten 
und das Alltagsleben des auf dem Gebiet Slawoniens zwischen der Drau und der Save lebenden 
Adels im 16. und 17. Jahrhundert charakteristisch waren. Andererseits untersucht sie all das 
innerhalb des Rahmens der grundlegenden Veränderungen, infolge deren während des Vor
dringens der Osmanen das spätmittelalterliche Slawonien (die Komitate Agram/Zagreb, Kreuz und 
Warasdin) - das bis 1526 ein organischer Teil des Ungarischen Königreiches war, obwohl es 
(ähnlich wie Siebenbürgen) oft eine eigene Verwaltung hatte - allmählich mit Kroatien vereinigt 
wurde, dessen Territorium die Türken fast zur Gänze besetzten. Abschließend legt die aufgrund 
von Budapester, Zagreber und Wiener Archivforschungen geschriebene Zusammenfassung be
sonderes Augenmerk auf die sehr engen Kontakte zwischen den südlich und nördlich der Drau 
gelegenen Gebieten bzw. auf die aus dem gemeinsamen Schicksal entspringende sehr effektive 
Zusammenarbeit zwischen dem kroatisch-slawonischen und dem ungarischen Adel. 

Dem am 1. Dezember 1610 vom ungarischen König Matthias II. ausgestellten Adelsbrief 
(siehe Beilage) für das bedeutendste Familienmitglied, Johann (um 1565 bis vor 1622), den man 
gleichzeitig auch als dessen ausgesprochen wertvolle, 21 Seiten umfassende „Biographie" 
bezeichnen kann, übersiedelte die Familie Budor ursprünglich irgendwann im 13. Jahrhundert aus 
dem Komitat Veszprém nach Slawonien, wo sie im Mittelalter im Komitat Kreuz Güter erwarb. 
Der Ahnherr war der mit dem Prädikat de Gorbonok erwähnte Sagud (t 1284). Sein Sohn war 
Budor (auch Bodor, t 1326), dessen Urenkel, Adam (t 1448), und seine Nachfolger bis zum 
Aussterben der Familie im Jahre 1739 schon über ihr neues Landgut das Prädikat de Budróc(z) 
(heute Budrovac in Kroatien, südlich von Durdevac) erwarben. Die Familie Budor war im 15. 
Jahrhundert eine der sog. „bene possessionati" Familien, die die zahlenmäßig stärkste, aber nicht 
die ärmste Schicht des slawonischen Kleinadels bildeten. Obwohl die Familienmitglieder weder 
im Leben des Landesteils noch im Leben des Komitats Kreuz eine bedeutende Rolle spielten, 
nahmen ihre Landgüter in geringem Ausmaß ständig zu. Das erste, schon bekanntere Mitglied der 
Familie, Andreas (f 1533), der Enkel von Adam, kämpfte in seiner Jugend gegen die Osmanen, 
später diente er dank seiner örtlichen und praktischen Erfahrungen bzw. seiner Bildung mit seiner 
Ortskenntnis, seinem Wissen und seinen wirtschaftlichen Fachkenntnissen den jeweiligen 
kroatisch-slawonischen Banen als Diener (familiáris). 

Nach der Schlacht bei Mohács im Jahre 1526 geriet die Familie Budor in eine sehr schwierige 
Situation. Während der Bürgerkrieg zwischen den zwei ungarischen Königen, Ferdinand I. und 
Johann Szapolyai, auch das Gebiet zwischen der Drau und der Save nicht verschonte, drängten 
auch die Osmanen allmählich vorwärts, sowohl in Kroatien als auch in Slawonien. Infolge dessen 
begannen sich allmählich gegen die 1550er Jahre die zwei Gebiete zu vereinigen. Das Territorium 
des einstigen mittelalterlichen Kroatischen Königreiches ging fast völlig verloren (vgl. den 
Ausdruck der zeitgenössischen Quellen: Croatia ist reliquiae reliquiarum). Die kroatischen 
Adeligen zogen in großer Zahl nach Norden (nämlich insbesondere nach Slawonien, dann nicht 
selten weiter nach Westungarn und in die Steiermark), so daß man immer häufiger dazu überging, 
die Bezeichnung Croatia zuerst auf die südlichen Gebiete des slawonischen Komitats Agram 
(südlich vom Fluß Kulpa), danach auch auf die nördlicheren Territorien zwischen der Drau und 
der Save auszudehnen. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde also das reduzierte Gebiet 
Slawoniens mit dem darauf „geschobenen" Kroatischen Königreich vereinigt. Infolge der 
osmanischen Eroberung wurde also auf den Gebieten zwischen der Drau und der Save die zwei 
regna (Kroatien und Slawonien) zu einem, d.h. zur gemeinsamen Heimat der kroatischen und der 
slawonischen Adeligen. Diese besondere Situation wird gut veranschaulicht durch die endgültige 
Vereinigung der Versammlungen bzw. Landtage Kroatiens und Slawoniens (sabor, conventus, 
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dieata regni Croatiae/Sclavoniae) im Jahre 1558, das Aufkommen des Titels rex regni Sclavoniae 
in der Titulatur der ungarischen Könige aus der Familie Habsburg, die Verknüpfung der 
Schicksale der Komitate Agram und Kreuz und schließlich, aber nicht in letzter Linie, die 
beginnende Vereinigung des kroatischen und des slawonischen Adels. 

Die Familie Budor suchte in diesen schweren Jahrzehnten mittels zweier verschiedener 
Strategien einen Ausweg. Andreas' Sohn Sixtus (t nach 1551) übersiedelte - ähnlich vielen 
kroatischen und slawonischen Adeligen (vgl. die heutigen burgenlandi sehen Kroaten) - gegen 
Ende der 1530er Jahre nach Westungarn, sein anderer Sohn Veit (lat. Vitus, ung. Vid, 1515/20-
1581) hingegen blieb trotz aller Schwierigkeiten in seiner Heimat. Die Suche nach einem Ausweg 
gelang letzterem, trotz der türkischen Eroberung der alten Familiengüter im Komitat Kreuz, 
besser. Sixtus hatte nämlich keine Nachfolger, Veit hingegen gelang es, im Komitat Warasdin und 
in den sichereren Teilen der Gespanschaft Kreuz, die von den türkischen Streifzügen weniger 
betroffen waren, Wurzeln zu schlagen. Darin spielte sein langjähriger Militärdienst eine be
deutende Rolle; er war seit den 1530er Jahren fast an allen wichtigen, an der Grenze gegen die 
Osmanen geführten Kämpfen beteiligt, die sich in Südwestungarn und in Slawonien abspielten. 
Zuerst diente er dem Ban Thomas Nádasdy (1537-1539), dann nahm er im Jahre 1542 an dem 
großen, aber gescheiterten Kriegsunternehmen der Truppen des Heiligen Römischen Reiches und 
der österreichischen und ungarischen Einheiten für die Befreiung der im Vorjahr gefallenen Städte 
Pest und Ofen (Buda) teil. Er kämpfte sogar 1546-1547 unter dem Kommando des späteren Bans 
(1556-1567) Peter Erdödy als Husar auch im Schmalkaldischen Krieg. Anschließend nahm er bald 
am nördlichen Ufer der Drau (z.B. in der wichtigen Grenzfestung Szigetvár), bald am südlichen 
Ufer (z.B. in der Grenzburg Kopreinitz) militärische Dienste. 

Eine bedeutende Veränderung im Leben Veits bewirkte, daß er gegen 1560 in der Person des 
Helden von Szigetvár 1566, Nikolaus von Zrin (ung. Zrínyi, kroat. Zrinski), einen neuen Herrn 
fand. Von da an verband sich auf ca. ein Jahrhundert das Schicksal der Familie Budor mit dem der 
kroatisch-ungarischen hochadeligen Familie. Am Ende seines Lebens, als Veit schon zu alt zum 
Militärdienst war, diente er in der Herrschaftsverwaltung: Er wurde Kastellan der Burg Trakoščán 
(castellanus arcis Trakostyan), und in der Zwischenzeit heiratete er seinem Stande gemäß eine 
vornehmere Frau, Anna Herkffy (Herkovič) von Zajezda (f 1592). Die Vorteile des langen 
Militärdienstes, der Verbindung zur Familie Zrínyi, des Dienstes in der Verwaltung der Burg 
Trakoščán und der günstigen Heirat zusammen ermöglichten seiner Familie die Verankerung im 
Hinterland des Komitats Warasdin bzw. die Verheiratung seiner sechs Töchter. 

Die Geschichte der Familie erreichte durch den Sohn von Veit, Johann (um 1565 bis vor 1622), 
ihren Höhepunkt, der sich aus der vornehmsten Schicht des slawonischen Adels seine Ehefrau 
wählte, nämlich Elisabeth Pethö von Gerse (t nach 1618). Die erste Hälfte seines Lebens, d.h. 
seine militärische Karriere, kann man dank seines erwähnten wertvollen Adelsbriefes aus dem Jahr 
1610 fast von Jahr zu Jahr genau folgen: 

- vor 1580 wurde Johann vermutlich am Hof des Georg Zrínyi (1549-1603), des Sohnes von 
Nikolaus Zrínyi, in Csáktornya auf der Murinsel oder am Ort des Militärdienstes seines Herrn 
(z.B. in Kanischa) erzogen; 

- 1580-1583 diente er in Slawonien (28729. September 1580: Teilnahme am Sieg über den 
Beg von Pozsega/Požega); 

- 1583-1584 diente er in Lewenz (ung. Léva, heute Levice in der Slowakei) unter dem 
Kommando des bergstädtischen Grenzobersten (1582-1589) Franz Dobó, des Freundes von Georg 
Zrínyi und des Husarenkapitäns Andreas Forgách; 

- ab 1585 war er weiterhin der Diener (familiáris) von Georg Zrínyi - er nahm an zahlreichen 
Aktionen gegen die Osmanen unter dem Kommando des Bans Thomas Erdödy (1584-1595) teil 
(z.B. im Juni 1585 bei Kostajnica, 5./6. Dezember 1586 bei Ivanič); 

- 1585/86-1589 diente er neben Georg Zrínyi in der Festung Kanischa - er nahm an allen 
wichtigeren Kämpfen an der Grenze teil, nämlich Ende August 1586 an der Verteidigung der 
Murinsel gegen die Türken, am 13. April 1587 am Raubüberfall auf dem Markt von Kálmáncsehi 
im Komitat Somogy, am 9./10. August an der berühmten Schlacht bei Sárkánysziget, nördlich von 
Kanischa; 

- 1589-1593: Johann Budor war Husar in der Grenzfestung Kopreinitz (in Slawonien) in der 
Reitertruppe des späteren Bans (1615-1616) Benedikt Thuróczy - er kämpfte weiterhin fast jeden 
Tag mit den Türken, z.B. Anfang August 1591 Befreiung von Sisek, 15. August Zurückeroberung 
von Moslavina, im Oktober Kämpfe in der Nahe von Gradée und Lovrečina, an der Grenze des 
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Komitats Agram und Kreuz; Juli 1592 erfolgloser Angriff gegen Petrinja und Kämpfe neben der 
kleinen Burg der Banalgrenze Brest; 

- 1593-1597: offiziell war er Grenzsoldat in Weitschawar (Bajcsavár, südlich von Kanischa) 
unter Georg Zrínyi (also wieder nördlich der Drau) - trotzdem zeichnet er sich in zahlreichen 
militärischen Aktionen und Expeditionen gegen die Osmanen aus, vor allem unter den Fahnen 
seines Herrn: April 1593 Verteidigung des Wachthauses zu Fityeháza neben Weitschawar, 22. Juni 
die berühmte Schlacht bei Sisek, August wieder eine erfolglose Belagerung von Petrinja, 3. 
November Schlacht bei Stuhlweißenburg; 22723. März 1594 Rückeroberung von Berzence in 
Südtransdanubien, 24. März Eroberung der Burgen Csurgó und Segesd daselbst, Mai/Juni erste 
Belagerung von Gran, Juli/September Ereignisse um Raab, erfolgloser Entsatzversuch von der 
türkischen Belagerung, dann Flucht; Ende Juli/Anfang August 1595 Eroberung der Grenzburgen 
entlang der Drau (Babócsa, Barcs und Drávaszentmárton); 13.-20. August 1597 Rückeroberung 
von Pápa an der Raaber Grenze; 

- 1597-1603: Budor war Soldat der eigenen Reitertruppe von Georg Zrínyi - Oktober 1600 
nach dem Fall von Kanischa Verteidigung der Murinsel, 7.-13. Oktober Schlacht bei Kanischa 
und Sormás; September-November 1601 erfolgloser Versuch der Rückeroberung von Kanischa; 
April 1603 Kampf mit den nach Slawonien einbrechenden Tataren. 

Nach dem Tod seines Herrn im Jahre 1603 stellte sich Johann Budor in den Dienst von dessen 
Sohn Nikolaus Zrínyi (t 1625). Bald verließ er aber wegen seinem hohen Lebensalter den 
Militärdienst, und er nahm in den letzten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens Dienste in der 
Verwaltung der Herrschaften der Familie Zrínyi und des Komitats Warasdin bzw. des vereinigten 
Kroatiens und Slawoniens auf. In diesem Punkt vervollkommnete er die erfolgreiche Ausweg
suche seines Vaters, nämlich den Besitzerwerb im friedlicheren Hinterland und die dauerhafte 
Verwurzelung. Johann war nämlich vom ersten bis ins dritte Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zur 
gleichen Zeit einer der vornehmsten Diener der Familie Zrínyi (primarius familiáris), sogar seit 
1615 ihr Herrschaftsverwalter auf der Murinsel, und Stuhlrichter (iudex nobilium) im Komitat 
Warasdin (1608) und im Komitat Kreuz (1617), ein wichtiger Gestalter des Lebens der 
Gespanschaft Warasdin als Mitglied der zweiten Linie des Komitatsadels, Mitglied zahlreicher 
Gerichte (unter anderen der Banaltafel [tabula banális]), sogar in verschiedenen Angelegenheiten 
ein anerkannter Experte der kroatisch-slawonischen Stände. Seine mit dem früheren Militärdienst 
zusammenhängenden gründlichen Ortskenntnisse, seine Bildung, seine kroatischen, ungarischen 
und lateinischen Sprachkenntnisse, seine Erfahrungen in der praktischen Justiz und seine 
vornehme Verwandtschaft spielten eine sehr große Rolle bei seiner Anerkennung und bei der 
weiteren, obwohl bescheidenen Zunahme seiner Güter (unter anderem im Komitat Agram und auf 
der Murinsel, d.h. schon in der Gespanschaft Zala). 

Johann Budor machte eine für die Verhältnisse des Ungarischen Königreiches typische, aber 
zweifellos sehr erfolgreiche Karriere. Nachdem er ca. 30 Jahre lang in der Verteidigung seiner 
kroatischen, slawonischen und ungarischen Heimat als Husarenoffizier eine wichtige Rolle 
gespielt hatte, ließ er sich in der zweiten Hälfte seines Lebens erfolgreich nieder und versicherte 
seine Zukunft durch Dienste in der Herrschaftsverwaltung der Grafen Zrínyi und in der 
Verwaltung des Komitats Warasdin bzw. im öffentlichen Leben des vereinigten Kroatien-
Slawonien. Dem ausgetretenen „Pfad" seines Vaters und Großvaters folgend, machte Johann 
sowohl in bezug auf seine Ämter und sein Vermögen als auch auf seine gesellschaftliche 
Anerkennung unter den Adeligen in Slawonien einen gewaltigen Schritt vorwärts. 

Die Nachfolger Johanns konnten das von ihrem Vater hinterlassene Erbe leider nicht mehr so 
erfolgreich bewirtschaften. Obwohl seine Söhne seine Aufgaben geteilt noch weiter versahen 
(Kaspar war der vornehme Diener des berühmten Dichters und Feldherren Nikolaus Zrínyi, Johann 
d.J. [t vor 1663] wurde Soldat im Dreißigjährigen Krieg), verkleinerte sich das Vermögen unter 
seinen vier Söhnen und seinen vier Töchtern sehr schnell. Das größte Problem bestand - neben der 
reduzierten Bedeutung der Familie und neben dem Treubruch der Familie Zrínyi im Jahre 1671 — 
darin, daß der Zweig der drei Söhne Johanns (Johann d.J., Franz und Stefan) innerhalb zweier 
Generation ausstarb. Die familiäre Tragödie stellte sich dann beim Enkelkind von Kaspar [fl660], 
Nikolaus, ein. Obwohl er, den Traditionen der früheren Familiennjitglieder folgend, noch kleinere 
Ämter im Komitat Warasdin (1706) und im Komitat Zala (1716-1717) bekleidete, war er unfähig, 
ohne ernstere Begabung und ohne das Patronat eines Großgrundbesitzers in dem von den Türken 
befreiten Komitat Kreuz von den ehemaligen mittelalterlichen Gütern der Familie irgend etwas 
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zurückzubekommen. Mit seinem Tod im Jahre 1739 verschwand eine uralte slawonische Familie 
von der Bühne der ungarisch-kroatischen Geschichte. 

Die Geschichte der Familie Budor liefert der kroatisch-ungarischen Frühneuzeit- und 
Adelsforschung zahlreiche allgemeine Lehren. Einerseits bezeugt sie ausgezeichnet, daß die 
kroatischen, slawonischen und ungarischen Adeligen wegen des durch die türkischen Angriffe 
erzeugten gemeinsamen Schicksals zu einer sehr engen Zusammenarbeit fähig waren. Für sie 
bedeutete die Drau noch keine stabile Grenzlinie; der Fluß verband das Schicksal des Ungarischen 
Königreiches und der vereinigten kroatisch-slawonischen Gebiete eher, als daß er es getrennt 
hätte. Ein bedeutender Teil des kroatisch-slawonischen Adels bewegte sich problemlos sowohl 
nördlich als auch südlich der Drau als Politiker, als Grenzsoldaten, als Komitatsbeamte oder sogar 
als Diener einer hochadeligen Familie, während sie in beiden Ländern Güter besaßen, ver
schiedene Ämter bekleideten und die Sprachen beider Länder beherrschten. Andererseits nannten 
sich die eingewurzelten, aber größtenteils bereits auch im Spätmittelalter kroatischsprachigen 
slawonischen (klein)adeligen Familien (z.B. die Alapy, Fodróczy, Geréczy, Gotal, Gregoriánczy, 
Gubasóczy, Hásságyi, Herkffy, Kasztellánffy, Kerecsényi, Konszky, Ladányi, Miletinczy, 
Orahóczy, Pethő, Raveni, Szemcsey, Szerdahelyi, Tahy, Thuróczy, Urnóczy, Zabóky usw.) im 16. 
und 17. Jahrhundert noch längere Zeit vor allem slawonisch und nicht kroatisch. Die Vereinigung 
der zwei Gebiete und die allmähliche Verschmelzung mit dem von Süden her übersiedelnden 
kroatischen Adel bedeuteten gegen Mitte und Ende des 17. Jahrhunderts schon die Anfänge eines 
neuen, größtenteils ein kroatisches Selbstbewußtsein besitzenden Adels. 

Schließlich kann man trotz der allmählichen Verschmelzung des kroatischen und des slawo
nischen Adels sehr viele verwandte Züge und Eigenheiten zwischen der Zusammensetzung, dem 
Alltagsleben und den Karrieremöglichkeiten der kroatisch-slawonischen und der ungarischen 
Adelsgesellschaften feststellen. Mit dem starken Weiterleben der spätmittelalterlichen Traditionen 
und dem ähnlichen Aufbau und der Funktion der Komitate hing eng zusammen, daß man sowohl 
nördlich als auch südlich der Drau durch erfolgreichen Grenzsoldatendienst, einen längeren, einem 
oder mehreren Großgrundbesitzern geleisteten Familiäris-Dienst, aktive Teilnahme an der 
Komitatsverwaltung, günstige Eheschließungen, Bildung, juristische Kenntnissen oder praktische 
Justizerfahrungen die Möglichkeit haben konnte, sich im friedlicheren Hinterland anzusiedeln und 
Güter zu erwerben. Obendrein verursachten die unterschiedliche Sprache oder das unterschiedliche 
(kroatische, slawonische und ungarische) adelige Selbstbewußtsein (zu dieser Zeit noch nicht 
Nationalbewußtsein) fast keine Probleme im Zusammenleben der Adeligen. Die Vereinigung, 
dann das Zusammenleben Kroatiens und Slawoniens im 16. und 17. Jahrhundert vollzogen sich 
unter anderem deshalb trotz aller Schwierigkeiten und Leiden erfolgreich und harmonisch. 

Die Studie bringt die mittelalterliche Genealogie (Tafel I) und die Genealogie der Familie 
Budor vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Tafel II) in zwei Tafeln, und in der Beilage wird die 
mehrmals erwähnte lateinische Adelsbesserung und Wappenvermehrung von Johann Budor von 
Budróc (König Matthias IL, Wien, 1. Dezember 1610) veröffentlicht. 
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HORVÁTH MIKLÓS 

A NEMZETŐRSÉG SZERVEZÉSE ÉS FELÁLLÍTÁSA 1956-BAN 

Az 1956-os megemlékezések során és a szakirodalomban többnyire csak az általános
ságok szintjén történik említés a forradalom új fegyveres erejéről, az 1848^19-es magyar 
forradalom és szabadságharc mintájára szerveződött nemzetőrségről. Néhány kivételtől 
eltekintve, alig esik szó a forradalom történetében - különös létrejötte ellenére - oly 
fontos szerepet játszó szervezet megalakulásának előzményeiről, szervezésének körül
ményeiről és fontosabb állomásairól. Úgy vélem elérkezett az idő, hogy a kutatási ered
mények, az e témakörben megjelent könyvészeti források és az újonnan feltárt, részben 
már publikált dokumentumok segítségével - az október 23-a és november 4-e közötti 
időszakra koncentrálva - árnyaltabbá tegyem, tovább gazdagítsam az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc nemzetőrségével kapcsolatos ismereteket.1 

A nemzetőrség megalakulásának közvetlen előzményei 

A szovjet politikai vezetés támogatását bíró hatalom képviselői a kormányerők al
kalmazásával párhuzamosan - részben szovjet instrukciók alapján - határozott lépéseket 
tettek a rendszer, valójában a párt védelmi szervezetei megalakításának érdekében. Az 
október 23-án felállított Katonai Bizottság2 a karhatalmi tevékenységbe bevont és rész
ben bevetett államvédelmi, határőrségi, rendőri, illetve honvédségi erők és a bevetett 
magyar alakulatoknak a felkelők elleni aktív harcban őket támogató, majd fokozatosan 
felváltó szovjet csapatok tevékenységének összehangolására tett - többnyire eredmény
telen - kísérletein túl elsősorban a munkásság felfegyverzésére vonatkozó politikai dön
tések végrehajtására koncentrált. A párt központi vezető szervei különböző csatornákon 
a területi és munkahelyi pártszervezeteknek is utasítást adtak saját civil önvédelmi erőik 
megszervezésére. 

Ripp Zoltán - elsősorban visszaemlékezések alapján rekonstruálva a párt vezető tes
tületének október 23-i ülésén történteket - megállapította,3 hogy a Politikai Bizottság 
egyes tagjai: Apró Antal, Hegedűs András és Kiss Károly elfogadva Gerő Ernő minősí-

A tanulmány alapját a szerző „Az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténelmi vonatkozásai" cí
mű MTA doktori értekezése képezte. Rövidített változata elhangzott 2002. október 19-én a „Tizenhárom nap, 
amely..." címmel az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 
rendezett tudományos konferencián. Erről lásd beszámolónkat e számunk Krónika rovatában: 1242-1248. o. 

A Katonai Bizottságnak kezdettől tagjai voltak: Kovács István, Földes László, Fehér Lajos, Mező Imre, 
és annak tevékenységében részt vett a fegyveres erőket felügyelő két miniszter: Piros László és Bata István is. 
Az október 25-én tartott Központi Vezetőségi ülés második részében a Katonai Bizottság vezetőjévé Kovács 
István - a Bizottság addigi vezetőjének - kérésére a Politikai Bizottság tagját, Apró Antalt választották. Ekkor 
döntöttek arról is, hogy a Katonai Bizottság bevonhatja a munkába a Központi Vezetőség katonai kérdésekhez 
értő tagjait és a volt partizánokat. 

3 
Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai 1956. október 23-31. In: Ötvenhat októbere és a hatalom. A Ma

gyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai (1956. október 24-október 28.). (A bevetőt írta és a 
dokumentumokat kiadáshoz rendezte Horváth Julianna.) Budapest, 1997. (a továbbiakban: Ötvenhat októbere 
és a hatalom) 193-194. o. 
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tését - miszerint a fővárosban bekövetkezett események ellenforradalmi jellegűek, a ka
pitalizmus restaurációs kísérlete folyik, a honvédség ingadozik - , „a munkások és párt
funkcionáriusok felfegyverzését,4 az ostromállapot kihirdetését..." kezdeményezték. A 
Politikai Bizottság javaslatára nem sokkal később felállított Katonai Bizottság - amint 
erről már szóltam - egyik, ha nem a legfontosabb feladata a munkásság, valójában a 
pártfunkcionáriusok és a legmegbízhatóbb párttagok felfegyverzése lett. 

„A békésen tüntető magyar ifjúsághoz csatlakozva, ellenséges elemek félrevezettek 
sok jóhiszemű dolgozót, a népi demokrácia, a néphatalom ellen fordultak. ... Nemzeti 
létünk iránti közös, nagy felelősségre hivatkozva szólítalak fel benneteket, minden ma
gyar férfit, nőt, ifjút, munkásokat, parasztokat, értelmiségieket, hogy szilárdan álljatok 
helyt, őrizzétek meg nyugalmatokat, álljatok ellen a provokátoroknak, segítsetek helyre
állítani a rendet, támogassátok a rendfenntartó erőinket. ... Munkások! Védjétek meg a 
gyárakat és a gépeket, a magunk kincse ez, az egész népnek okoz kárt az, aki rabol és 
fosztogat..." - mondta többek között október 24-én délben a Rádióban közzétett szózatá
ban Nagy Imre.5 Egy órával később a rádió már arról értesítette a lakosságot, hogy a mun
kások a kormány felhívására sok üzemben alakítottak fegyveres munkásőrséget, hogy 
megvédjék gyáraikat, a gépeket „az ellenforradalmár és félrevezetett rombolóktól".6 

Az így megalakított fegyveres őrségek többsége azonban nem váltotta be a hatalom 
reményeit. A részükre nagy nehézségek árán kiszállított fegyvereket és lőszert vagy nem 
vették át, vagy ha mégis, annak egy részét továbbadták a felkelőknek. Ezen fegyveres 
őrségek meghatározó része a felhívások ellenére sem folytatott aktív harctevékenységet a 
felkelők ellen, viszont közvetlen környezetükben jelentős szerepet játszottak a közrend 
fenntartásában. Az „önvédelmi" üzemi őrségek elsők között nyújtottak segítséget a köz
rend megteremtéséhez a területi rendőri erőknek, és később jelentős szerepet játszottak a 
nemzetőrség megszervezésében is. 

Az október 24-e és 26-a között, többségében a helyi pártszervezetek kezdeményezé
sére megalakított, értelemszerűen elsősorban pártfunkcionáriusokból és párttagokból ál
ló, különböző elnevezéssel létrejött - például párt-, üzem-, gyár-, tsz-, falu- stb. - őrségek 
összetétele fokozatosan átalakult, módosult. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a szűkebb 
és tágabb termelő- vagy/és lakóközösség előtt hitelüket veszített személyek helyére a féle
lem görcseinek lazulásával párhuzamosan a többség bizalmát élvező emberek léptek. A 
fenti folyamat eredményeként stabilizálódott fegyveres vagy fegyvertelen csoportok, őr
ségek tagjainak nagy része kezdettől szimpatizált a rendszer átalakítását célzó követelé
sekkel, és bár a hatalom elleni harcba - nem jelentéktelen kivételtől eltekintve - novem
ber 4-ig és azt követően sem kapcsolódott be, a szovjet csapatok és az azokkal 
együttműködő magyar kormányerők elleni harcot indokoltnak és szükségszerűnek tartotta. 

Mint az a későbbiekben látható lesz, nem húzható merev határ a felkelő-szabad
ságharcos csoportok és a közrend, a vagyon- és személyi biztonság védelmére alakult 

Ötvenhat októbere és a hatalom. 198., 201. o. A munkások, a pártmunkások és a partizánok felfegyverzé
sét, az ostromállapot kihirdetését elsőként Apró Antal javasolta. 

A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23-november 9. (Szerk. Fellegi Tamás 
László, Gyekiczki András, Kövér László, Kövér Szilárd, Máté János, Orbán Viktor, Stumpf István, Varga Ta
más, Wéber Attila.) Századvég füzetek 3. Budapest, 1989. (a továbbiakban: A forradalom hangja...) 32. o. 

6 Uo. 36. o. 
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önkéntes erők között. Az alapvető politikai törekvések azonosságán túl a tevékenysé
gükben eltérő fegyveres szervezetek között a szabad átjárás mindvégig biztosított volt. 
Éppen ezért minden realitást nélkülözött Gerő Ernőnek az az október 25-én kifejtett el
képzelése, mely szerint a párt felhívására megalakult „munkásőrségek" képessé válnak, 
képessé válhatnak arra, hogy a „rendcsinálást a szovjet csapatok helyett befejezzék".7 

A munkásság felfegyverzésének és a Katonai Bizottság ezzel kapcsolatos feladatai
nak a kérdésében az MDP Központi Vezetősége „Rendkívüli Bizottsága"8 - későbbi ne
vén Pártelnökség, más néven Direktórium - október 26-án már úgy rendelkezett, hogy a 
Budapesti Pártbizottság szervezésében a kerületi pártbizottságok bázisán körülbelül 
2-3 000 „megbízható elvtársat" - lehetőleg tartalékos tiszteket és tiszthelyetteseket -
gyűjtsenek össze, „akiknek feladata az átfésülést végző magyar honvédegységekkel való 
együttműködés, illetve azok megfelelő működésének biztosítása" lesz.9 A Rendkívüli 
Bizottság intézkedése illeszkedett a Vezérkar azon tervéhez, mely szerint október 27-én 
a Budapest területén kialakított új katonai körzetek parancsnokai - ezen körzetek hatá
rain belül - bevezetik a járőrszolgálatot, és ezzel egyidőben a fegyveresek elfogása érde
kében megkezdik a lakónegyedek átfésülését. 

A Rendkívüli Bizottság „az elvtársak odaszálUtasáért és gyülekeztetéséért" Mező Im
rét, felfegyverzésükért Bata István honvédelmi minisztert tette felelőssé,10 illetve a két 
testület - a Rendkívüli Bizottság és a Katonai Bizottság - közötti kapcsolat tartásával 
ekkor Hegedűs Andrást és Végh Bélát bízták meg. 

A Rendkívüli Bizottság másnapi, október 27-i ülését megelőző Politikai Bizottsági 
ülésen Apró Antal - a töredékes jegyzőkönyv szerint - beszámolt arról, hogy Budán és 
sok helyen a fegyveresek letették a fegyvert, amelyeknek az összeszedése folyamatban 
van. Jelentette továbbá, hogy a munkás csoportok szervezése folyik, de a pártaktíva fel
fegyverzése is szükséges. A fegyveres csoportok a budai hegyek és a nyugati határ felé 
szivárognak, akik ellen a kormányerők fegyveres harcot folytatnak, de - Apró vélemé
nye szerint - számolni lehet a fegyveres csoportok terrorcselekményeivel. „A javulás 
ellenére lehet még fegyveres harc. Ez ellen mozgósítani. A legfontosabb feladat átfésülni 
a terepet. Határokat, házakat átkutatni, ahol volt ellenállás. A fegyverek összegyűjtése. 
Ebben a rendőrségnek segíteni. Megerősített rendőrjáratokat [rendőrjárőröket - H. M.]... 
3 000 sebesült, 250-300 halott a kórházakban..." - rögzítette feljegyzéseiben Szőke 
György, az Apró Antal által elmondottakat." 

A Rendkívüli Bizottság későbbi ülésén - a fentiek megvalósítása érdekében - többek 
között arról is határoztak, hogy Kiss Károly és Czinege Lajos egy úgynevezett „Mozgó
sítási Stábot" szervezzen, amelynek a feladata „a funkcionáriusok, megfelelő elvtársak 

Ötvenhat októbere és a hatalom. 221. o. Gerő ezt október 25-én a reggeli órákban a Katonai Bizottságnak 
a Politikai Bizottság tagjai előtti beszámolója alkalmával fejtette ki. Gerő éppen ezért a munkásőrségek felállí
tásának folytatását, illetve a már megalakult egységek megerősítését szorgalmazta. 

Rendkívüli Bizottságon a Központi Vezetőség október 26-i ülésén megválasztott Direktórium értendő, 
melynek tagjai voltak: Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János, Münnich Ferenc, Nagy Imre és Szántó Zol
tán. Ötvenhat októbere és a hatalom. 90. o. 

11 Uo. 94-95. o. 
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mozgósítása és felfegyverzése," illetve „különleges feladatok" megoldása során a kato
nai és karhatalmi egységekkel való együttműködésük biztosítása lett. A Mozgósítási 
Stáb a Rendkívüli Bizottság alárendeltségébe került, de közvetlen kapcsolatot kellett ki
építenie a katonai parancsnoksággal is.12 

Münnich Ferenc ekkor azt az utasítást kapta, hogy „belügyminiszterré való beiktatá
sánál tegyen olyan értelmű nyilatkozatot, amely a karhatalmi szervek helytállását, szi
lárdságát tovább erősíti",13 illetve intézkedjen arról, hogy a civil ruhában lévő fegyveres 
egységek megkülönböztető jelzéssel legyenek ellátva.14 A megszervezendő fegyveres 
egységek megkülönböztetésének egyetlen indoka csak az lehetett, hogy az egységes, 
összehangolt fellépést biztosítsák, s a „munkásosztagok" fegyvereseit a felkelő
szabadságharcos csoportok tagjaival véletlenül se tévesszék össze. 

Október 28-án az SZKP Elnöksége ülésén a magyarországi helyzet megtárgyalásakor 
Zsukov is javasolta, hogy a szovjet és magyar vezetés politikai kérdésekben legyen ru
galmasabb, de a szovjet csapatokat harckészültségben kell tartani, az ellenállás fő gócát 
„el kell fojtani", és ezzel párhuzamosan fegyveres munkásosztagokat kell felállítani. 
Szaburov Zsukov véleményével egyetértve jelezte, a pártvezetés támaszát, „bázisát" a 
nagyüzemekben kell biztosítani.15 

A szovjet és magyar politikai vezetés egy részének általános célkitűzései - az október 
28-i fordulatot követő jelentősebb módosulások ellenére - alapvetően nem változtak. A 
megvalósítandó fő célok közé ebben az időszakban is az alábbiak tartoztak: 

1. a követelések minimuma teljesítésével, de ha lehetséges már a teljesítés ígéretével 
a tömegeket a felkelő-szabadságharcos csoportokról leválasztani és az események irá
nyítását átvenni; 

2. a fegyverrel továbbra is ellenállók felszámolása, megsemmisítése vagy/és a felke
lőcsoportok feloszlatásával egyidejű lefegyverzése. 

A két módszer - felszámolás, megsemmisítés és a feloszlatva lefegyverzés - megva
lósítására való törekvés hol erősebb, hol gyengébb formában még október 29-én, sőt 30-
án is párhuzamosan jelen van, a tűzszünet kihirdetését követően mindössze az utóbbi 
célkitűzés tartalmában következett be változás. 

A következőkben a másodikként megjelölt cél végrehajtását szolgáló konkrét lépese
ket, illetve ezek hatását - a hatalom e téren elszenvedett kudarcának legfőbb okait - kí
vánom megvizsgálni. 

Október 27-e és 30-a között a civil fegyveres erőkkel kapcsolatos elképzeléseknek és 
törekvéseknek három jól elhatárolható vonulata különböztethető meg. Ezen törekvések 
közül kettő - a rendőrkapitányságok aktív részvételével, irányításával rendőrségi segéd
erőként nemzetőrség szervezése; illetve a területi (megyei, fővárosi, kerületi, városi és 
járási) pártszervezetek civil fegyveres erejének, a „munkásosztagoknak" a felállítása - a 
hatalom védelmére kész magyar fegyveres bázis létrehozását célozta. 

Vjacseszláv Szereda és 
János írta.) Budapest, 

12 " 

Ötvenhat októbere és a hatalom. 93. o. 
13 Uo. 90. o. 
14 Uo. 

Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. (Szerk. 
Rainer M. János. A bevezetést Vjacseszláv Szereda, a kísérő tanulmányt Rainer M. 
1996. (a továbbiakban: Döntés a Kremlben...) 37. o. 
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A hatalom fő törekvése a fenti kettővel párhuzamosan a felkelő-szabadságharcos cso
portok megsemmisítése, lefegyverezése, végső soron a változások - ezen belül a hatalom 
ígéretei teljesítésének - kikényszerítésére képes erő felszámolása, ezzel összefüggésben a 
szovjet és magyar pártvezetés mozgásterének növelése volt. 

A nemzetőrség, mint rendőrségi segéderő szervezése 

A munkások és pártfunkcionáriusok, a volt partizánok lehetőség szerint minél na
gyobb részének mozgósítása, felfegyverzése mellett a politikai vezetés egyik fő törekvé
se - a belső karhatalom erőinek alkalmazhatatlansága és a rendőri erők meggyengülése 
miatt - a BM Budapesti Főosztály bázisán rendőri „segéderők" szervezése lett a munká
sokból és a hatalom elleni harcokban részt venni nem akaró egyetemi diákságból. 

A forradalom kitörését követően dezorganizálódott rendőri szervezet egyes objektu
maiban együtt maradt állománynak - így a BM Budapesti Főosztályán dolgozó rendőrök
nek is - nagy gondot jelentett a közrend fenntartása. A forradalom első napjaiban spontán 
módon, majd egyre szervezettebb formában a legkülönbözőbb elnevezéssel megalakított 
forradalmi szervek - munkástanácsok, forradalmi bizottságok, nemzeti bizottságok, mun
kás-paraszt forradalmi tanácsok stb. - egyik, ha nem a legfontosabb célja az adott település, 
üzem, objektum védelmének megszervezése, a közrend megvédése vagy helyreállítása volt. 

A magyar és a szovjet fegyveres erők ellen harcot folytató felkelőket is rendkívüli mó
don zavarta, hogy a forradalom követeléseinek megvalósításáért, a ország függetlenségének 
megteremtéséért folytatott harcok következtében kialakult helyzetet egyes személyek, nem 
ritkán kisebb csoportok saját bűnös céljaik elérésére használták fel.16 Ez volt az egyik oka an
nak, hogy a felkelők már a Budapesti Főosztályon folytatott tárgyalásaik korai szakaszában 
ígéretet tettek arra, hogy a bűnüldöző rendőri erők ellen nem hajtanak végre támadásokat. 

Mint arról már szóltam a fegyveres harcot továbbra is vállaló csoportok elleni fellé
pés céljából a hatalom többnyire eredménytelen kísérletet tett a „megbízható munkások 
felfegyverzésére". Az események átértékelését megelőző napon, október 27-én fogalma
zódott meg a Budapesti Főkapitányságon az elképzelés: egyetemistákból, munkás fiata
lokból olyan fegyveres erőt kell szervezni, amely a rendőrökkel és a honvédekkel együtt 
közreműködik a rend megszilárdításában és a közbiztonság megteremtésében. A rend
őrök tudtak arról, hogy az egyetemeken, főiskolákon, kollégiumokban és a munkahelyek 
egy részében már alakultak olyan önvédelmi csoportok, melyek fő feladatuknak munka-

Jogosan sértette a tüntetőket, a fegyveres felkelésben részt vevőket, valamint a velük szimpatizáló töme
geket a hatalom minősítése, mely szerint az Államvédelmi Hatóság és a rendőrség erői, a magyar honvédség 
bevetett alakulatai és nem utolsó sorban a Budapestre rendelt szovjet csapatok „fosztogató, ellenforradalmi 
csoportok" ellen vették fel a harcot. (Kossuth Rádió 6 óra 30 perc, a Belügyminisztérium felhívása.) A forra
dalom hangja... 30. o. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa intézkedéseként bejelentett és bevezetett - a 
rádióban október 24-én 8 óra 45 perckor kihirdetett - rögtönítélő bíráskodás szövegezése is azt a benyomást 
kelthette, illetve a lakosságot arról kívánta meggyőzni, hogy az eseményekben a „népköztársaság megdöntésé
re irányuló cselekmények - lázadás, lázadásra való felbujtás, felhívás és szövetkezés..." - mellett a hatóságok
nak erélyesen fel kell lépni bizonyos közveszélyi bűncselekmények - gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, rob
banószerek felhasználásával elkövetett bűncselekmények, magánosok elleni erőszak és engedély nélküli 
fegyvertartás stb. - ellen is, és ezek elkövetőit is halállal kell büntetni. (A Minisztertanács rendelete a rögtöní
télő bíráskodás bevezetéséről.) Uo. A felkelők és a valóságot ismerők közül többen - október 28. előtt és azt 
követően is - számos alkalommal visszautasították ezeket a rágalmakat. 
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helyeik, intézményeik megóvását, megvédését tartották, és ezen feladatok során keresték 
a kapcsolatot a rendőrség képviselőivel.17 A BM Budapesti Főosztályán - ahogy a lakos
ság többsége ismerte: a Budapesti Főkapitányságon - elhatározták, hogy ezeket a cso
portokat központi irányítás alá vonják. 

Ezen a napon - október 27-én - a Szakszervezetek Országos Tanácsa képviseletében 
Döbrentei Károly és Vincze József titkárok abból a célból keresték fel a Főosztály épü
letét, hogy a rendőrség vezetőivel és az egyetemi ifjúság képviselőivel - Kurimszky 
Sándor vezérőrnagy, miniszterhelyettes jelenlétében - a munkásság és diákság felfegy
verzésének módozatait megbeszéljék. E megbeszélésen határozták el, hogy az 1848. évi 
nemzetőrség mintájára - hasonló néven és feladatkörrel - új szervezetet hoznak létre. 

„Abban állapodtunk meg - olvasható Kiss István rendőr alezredes feljegyzésében - , 
hogy a munkásságot egyrészt a kerületi kapitányságok mellett szervezendő nemzetőrségi 
alakulatok keretén belül, illetve az üzemekben a munkásőrségek keretén belül fegyve
rezzük fel. Megbeszéltük, hogy a SZOT elkészít egy rádió- és sajtófelhívást a szervezett 
dolgozók felé, amelyben felszólítja a munkásokat, hogy jelentkezzenek a nemzetőr
alakulatokba, illetve a gyári őrségekbe. A rendőrség részéről is készült egy felhívás, 
amely a jelentkezés módját határozta meg."18 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége, az Egyetemi Forradalmi Diákbi
zottság és a Magyar írók Szövetsége október 27-én készített és másnap, október 28-án 
közzétett19 felhívása bevezető részében erről a következők álltak: „Demokratikus fejlő
désünknek új feltételei teremtődtek, új módszerekkel kell harcolnunk. Ne áldozzatok 
több vért! Nagy várakozással tekintünk az új nemzeti kormány elé, amelyben a nemzet 
széles rétegeit képviselő új erők fogtak össze. Úgy látjuk, most erőinket csak akkor tud
juk eredménnyel felhasználni, ha megszűnik a harc, ha helyreáll a rend. Ne morzsolja 
szét erőinket az éhség, a rettegés az életünkért, a gyermekek, anyák és apák életéért. 

Rendet, hogy egységesek legyünk újra! Rendet, hogy dolgozhassunk, hogy élhessünk jo
gainkkal! Rendet, hogy a harc más, ésszerű eszközeihez - ha kell a sztrájkhoz - nyúljunk, ha 
nem teljesíti a kormány a követeléseinket! A munkások és az ifjúság közös erejével, békés 
eszközökkel együtt akarunk és együtt fogunk harcolni nemzetünk további előrehaladásáért." 

A fenti szervezetek követeléseinek 4. és 5. pontja így szólt: 
„4. A rend biztosítása végett a rendőrséget és a honvédséget munkás- és ifjúsági 

fegyveres nemzetőrséggel kell kiegészíteni. Szüntessék meg az ÁVH-t! 
5. Amilyen mértékben a honvédség, rendőrség és a felfegyverzett munkás- és ifjúsági 

nemzetőrség a rendet biztosítja, a magyar kormány intézkedjék, hogy a szovjet egységek 
haladéktalanul térjenek vissza állomáshelyükre..."20 A 4. pontban foglaltakat a SZOT El
nöksége az ugyancsak 28-án megjelentetett programjában is megismételte.21 

Mint már jeleztem, ezek a csoportok - őrségek, üzemőrségek, karhatalmi csoportok stb. - nem vettek 
részt az utcai fegyveres harcokban. 

18 Történeti Hivatal (a továbbiakban: TH) V-150007. 100-101. o. 
19 

1956 a sajtó tükrében. 1956. október 22 - november 5. (Válogatta Izsák Lajos, Szabó József.) Budapest, 
1989. (a továbbiakban: 1956 a sajtó tükrében...) 101. o.: Népszava, 84. évf, 254. sz., 1956. október 28. 1. o. 

20 Uo. 
21 Uo. 102. o.: Népszava, 84. évf., 254. sz., 1956. október 28. 2. o. 
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Ezt a felhívást alig egy órával előzte meg a SZOT elnökségének egy másik nyilatko
zata,22 amelyben már nemcsak Budapest, hanem „a többi város üzemeinek dolgozóit, el
sősorban a katonaviselt, tapasztalt munkásokat" szólította fel, hogy „vegyenek tevéke
nyen részt a rend helyreállításában, lépjenek be a felállítandó nemzetőrségbe". 

A jelentkezés rendjét - a rendőri vezetőkkel egyetértésben - a SZOT elnöksége ebben 
a nyilatkozatában úgy szabályozta, hogy a nemzetőrségbe az üzemi, hivatali, intézményi 
munkástanácsnál, ha ilyen nem alakult, akkor az üzemi bizottságnál lehet a felvételt kér
ni, amely szervezetek az arra alkalmas személyeket a kerületi, megyei, városi rendőrka
pitányságokra a nemzetőrség parancsnokához irányítják. 

A SZOT elnöksége nyomatékosan felhívta a munkástanácsokat és az üzemi bizottsá
gokat, hogy „mindenhol állítsák fel a nemzetőrséget!"23 

Ezen a napon - tehát október 28-án - 23 óra 25 perckor hangzott el a rádióban Buda
pesti Rendőrkapitányságnak a nemzetőrség szervezésére vonatkozó felhívása,24 amely
ben bejelentették, hogy a „Minisztertanács elnökének nyilatkozata alapján a budapesti 
rendőrség megkezdte a nemzetőrség szervezését. A rendőrség vezetője kéri a budapesti 
üzemek dolgozóit, hogy az üzemi tanácsok útján minél nagyobb számban jelentkezzenek 
nemzetőri szolgálatba. 

Feladat: a rendőrség, a honvédség és a forradalmi egyetemi ifjúság tagjaival együtt a 
főváros közrendjének, közbiztonságának teljes biztosítása. A szolgálat ellátására a kerü
leti rendőrkapitányságok vezetőinél, a nemzetőrség parancsnokainál október 29-én 6 
órától lehet jelentkezni."25 

A „nemzetőrség parancsnoksága" ugyanebben a felhívásában jelezte, hogy az üzemek 
dolgozóin és a diákságon túl „az új népi karhatalomba" várja a „Petőfi Kör tagjait, a Ma
gyar írók Szövetsége, a Zeneművészek Szövetsége, a Képzőművészek Szövetsége, a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége tagjait" is, akik szolgálatra október 29-én 9 
órától az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának Egyetem téri épületében je
lentkezhetek, ahol a bölcsészkari nemzetőregység a felhívás közzétételének napján meg
kezdte működését.26 

A honvédelmi és belügyminiszter október 28-i közös parancsában27 bejelentette, hogy 
a „kormánynyilatkozat értelmében megszervezendő honvédségi, rendőrségi, munkás és 
ifjúsági karhatalmi alakulatok gyors megalakítására és felszerelésére" intézkedtek, és a 
megszervezésre vonatkozó részletes végrehajtási utasítást rövid időn belül kiadják. 

Ilyen előzmények után Kopácsi Sándor rendőr ezredes, a Budapesti Nemzetőrség pa
rancsnokaként október 29-én - a belügy- és honvédelmi miniszterrel történt egyeztetést 
követően - kiadott Utasításában28 „a megbomlott közrend helyreállítása és az általános 
közbiztonsági feladatokon belül elsősorban a fegyveres fosztogatók és egyéb büncse-

A forradalom hangja... 142. o. 
23 Uo. 
24 Uo. 143. o. 

Uo. 176-177. o. A közös parancsot a rádióban október 29-én 10 óra 35 perckor ismertették. 
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) Nagy Imre és társai XX-5-h. 21. d. 31. k. 340-341. o. 
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lekményeket elkövető bandák és csoportok, egyes személyek felszámolása" céljából a 
Budapesti Nemzetőrség felállítását azonnali hatállyal elrendelte. (L. Melléklet, 1046. o.) 

A nemzetőrség szervezetébe - amely az Utasítás szerint „megfelel az új politikai és 
közbiztonsági helyzet adta követelményeknek" - a Budapesti Nemzetőrség parancsnoka, 
tehát Kopácsi Sándor alárendeltségében egy központi nemzetőrezred tartozott volna, il
letve a fővárosban kijelölt 5 körzet mindegyikében egy-egy nemzetőrzászlóalj. 

A Budapest kerületeinek közrendvédelme részeként felállítani tervezett nemzetőr
alegységek parancsnoka a kerületi kapitányság vezetője, az őrsre kihelyezett nemzetőr
alegységek vezetője az őrsparancsnok lett. A nemzetőrparancsnokok helyetteseit lehető
leg abból a szervezetből vagy kategóriából kellett kijelölni, amely szervezet vagy 
kategória a beosztottak zömét adta. 

Kopácsi ezredes az L, XV., XVI., XVII. és XVIII. kerületekben 200-200, a IL, III., 
IV., V., X., XIX. és XXII. kerületben 300-300, a VI., VIL, XIL, XIV., XX. és XXI. ke
rületekben 400-400, a Vín., IX., XI. és XIII. kerületekben 500-500 fős nemzetőralegy
ség felállítását rendelte el. Az Utasítás maradéktalan végrehajtása esetén a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság alárendeltségében, a rendőrség vezetőinek irányításával és ellenőr
zésével egy kb. 10 000 nemzetőrből álló szervezet jött volna létre. 

A Budapesti Nemzetőrség szervezetén túl, de azzal szoros együttműködésben Kopá
csi Sándor utasítására nemzetőralegységeket kellett felállítani azokban az üzemekben és 
más jellegű objektumokban is, ahol október 23-a előtt is a rendőrség adott őrséget, de le
hetőség nyílott nemzetőrség felállítására más munkahelyeken is. 

A civil - tehát nem katona és rendőr - nemzetőrök fizetésüket az Utasítás szerint az 
eredeti munkahelyükön kapták, a fegyvert, lőszert, karszalagot és igazolványt a nemzet
őrség parancsnokától, Kopácsi Sándor rendőr ezredestől igényelhették. A szolgálat ellá
tásával kapcsolatos irányelvként fogalmazódott meg, hogy a legalább ötfős járőrök min
degyikébe minimum egy rendőrt kell beosztani. A kerületi nemzetőrség erejét megha
ladó feladatok végrehajtásához a területi nemzetőrparancsnokok Kopácsi ezredestől kér
hettek megerősítő erőket.29 

A felállításra tervezett alegységek létszámadataiból első pillantásra kitűnik, hogy 500 
fős nemzetőralegységet terveztek felállítani azon kerületek többségében - ezek közé 
tartoztak a VIIL, IX. és XI. kerületek - , amelyekben a felkelő-szabadságharcos csopor
tok a legjelentősebb sikereket érték el. Az erők koncentrálására való törekvés igaz lehet a 
Széna téri felkelő-szabadságharcos csoport esetében is, hiszen az I. és II. és a XII. kerü
letekben felállításra tervezett nemzetőralegységek együttes létszáma az Utasítás szerint 
900 fő lett volna. Ezek az adatok, illetve a nemzetőrök személyi összetételét szabályozó 
rész is azt mutatja, hogy az Utasítás alapján felállítandó alegységeket - a szervezést el-
rendelők szándékai szerint - a felkelők ellen is bevethették volna. 

Az Utasítás értelmében „a rendőri- és honvédszerveken kívül a MEFESZ és partizán
szervezet tagjai, az egyetemisták és üzemi dolgozók" lehettek nemzetőrök. Mint az a 
nemzetőrség szervezésére vonatkozó különböző szervezetek által kiadott felhívásokból 
is kiderül, a „rendőri nemzetőrség" megalakítói a felkelő-szabadságharcos csoportok és 

MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 21. d. 31. k. 340-341. o. 
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azok tagjainak belépése elől elzárkóztak. A rendőrség irányításával szerveződő nemzet
őrség tevékenységébe nem akarták bevonni a szovjet és magyar csapatok ellen ebben az 
időszakban is - elsősorban a főváros VIII. és IX. kerületében - harcot folytató felkelőket. 

A fentiekben idézett Utasítás másik fontos eleme, hogy átveszi, illetve megerősíti a 
politikai vezetésnek a szovjet csapatokkal kapcsolatban október 24-től hangoztatott ál
láspontját, mely szerint a szovjet egységek támaszpontjaikra való visszavonása csak ak
kor lehetséges, ha már „a honvédség, rendőrség és a felfegyverzett munkás- és ifjúsági 
nemzetőrség" a rendet biztosítja. 

A magyar és szovjet politikai vezetés a szovjet csapatok visszavonása nem kevésbé 
fontos feltételének az október 30-ig terjedő időszakban - erről később részletesebben 
szólok - a felkelő csoportok „önkéntes" fegyverletételét tartotta. 

Árnyaltabb a kép, ha figyelembe vesszük azt is, hogy az Államvédelmi Hatóság 
1953-as felszámolásával egyidőben megalakított egységes - az államvédelmi szerveket 
is magában foglaló - Belügyminisztérium szervezetén belül felállított budapesti és me
gyei főosztályok, az ezek alárendeltségében lévő kerületi és városi osztályok, járási 
alosztályok vezetői, mint egyszemélyi parancsnokok, egyebek közt felelősek voltak az 
adott szinten lévő államvédelmi szervezetek tevékenységégért, így ezek a vezetők szer
vezetszerű beosztásukban államvédelmi munkát is végeztek. Az október 28-át követően 
rendőrkapitánnyá „előlépett" BM megyei főosztályvezetők, területi osztályvezetők, 
alosztályvezetők aligha tudták magukat mentesíteni „államvédelmi előéletük" minden 
hatása alól. Ez a megállapítás még akkor is igaz, ha ezen vezetők, „rendőrkapitányok" 
egy része az új körülményekhez való igazodás érdekében volt munkatársaitól látványo
san elhatárolta magát, illetve részt vett a volt államvédelmi beosztottakat hátrányosan 
érintő intézkedések meghozatalában és végrehajtásában. 

A szervezők valós szándékairól a Budapesti Főkapitányságon alakult szervezési 
részleg vezetője, Kiss rendőr alezredes fentiekben már idézett feljegyzésében a követke
zők állnak: „Én abban a meggyőződésemben kezdtem munkához október 23. után s fő
leg a nemzetőrség szervezéséhez, hogy oda a szakszervezetek felhívására szervezett 
munkások lépnek be, és velük ellensúlyozni tudjuk a már fegyveresen harcoló - és fegy
verzettel bőségesen ellátott - fegyveres csoportok erejét, akik már akkor páncélosokkal, 
ágyúkkal és nehézfegyverzettel is el voltak látva..."30 

Miután a Szakszervezetek képviselői ígéretükkel ellentétben nem küldtek a nemzet
őrségbe „szervezett munkásokat", a rendőri segéderő szervezői megkezdték a diákság 
egy részének felfegyverzését. Erről a szervező munkában vezetőként részt vevő Vári Jó
zsefrendőr őrnagy - a Budapesti Főosztály MDP szervezetének titkára - 1957. január 7-
én készült feljegyzésében a következők olvashatóak: „A kormány felkérte a Szovjet 
Hadsereget, hogy vonuljon ki Budapestről. Rajtunk kívül akkor már más karhatalom 
Budapesten nem volt. Ha nem erősítjük meg sorainkat, gondoltuk, akkor teljesen áten
gedjük a területet a felkelőknek. Ezért határoztuk el, hogy bizonyos számú karhatalmis-
tát bevonunk a karhatalomba [sic!]."31 

JUTHV-150007 104. o. 
31 

Uo. 343. o. Vári József államvédelmi őrnagyot - mint volt államvédelmi beosztottat - Sós ezredes, Bu
dapest rendőrfőkapitánya Tömpe Istvánnak, a belügyminiszter I. helyettesének utasítására állásából azonnali 
hatállyal elbocsátotta. Ekkor készült - Tömpe Istvánnak címzett - feljegyzésében a Budapesti Főosztály épü-
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A legfelső magyar és szovjet politikai vezetés szándékait is kifejező célkitűzések ér
dekében Kopácsi Sándor rendőr ezredes, a BM Budapesti Főosztály vezetője megbízta 
Kiss István rendőr alezredest,32 hogy a feladat végrehajtására a rendőrség dolgozóiból 
szervezzen egy külön részleget. Kiss alezredes a Főkapitányság szervezési és igazgatás
rendészeti osztályainak dolgozóiból ezt követően alakította meg azt a szervezési osztályt, 
amely ettől kezdve aktív szerepet játszott a nemzetőrség megalakításában és működése 
feltételeinek megteremtésében. A szervező munka részeként nyilvántartásba vették, va
lamint fegyverekkel és igazolványokkal látták el a nemzetőröket. 

A hatalom a karhatalmi erők megerősítése - ezzel összefüggésben a felkelő csoportok 
törekvéseinek „civil" fegyveres erővel történő ellensúlyozása - céljából a harcokba a 
felkelő-szabadságharcos csoportok oldalán be nem kapcsolódott „szervezett munkásság 
és diákság" elsősorban rendőri, majd tágítva a kört, honvédségi erőkkel is ellenőrzött fel
fegyverzését tartotta lehetségesnek. A tény, hogy az első „rendőrségi nemzetőr alegysé
gek" megalakultak - mint ez a későbbekben bizonyítást is nyer - korántsem jelenti, je
lentheti azt, hogy ezek a szervezetek az egyre radikálisabban követelt változások 
ellenében bármilyen formában is felhasználhatók lettek. Állításom igazát mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy a nemzetőrség szervezése folyamatában történt október 30-i 
határozott fordulatot - a felkelő-szabadságharcos csoportok felé történt nyitást, ezeknek 
a csoportoknak a nemzetőrségen belüli meghatározó szerepét - a korábban megalakult 
nemzetőralegységek minden ellenállás nélkül tudomásul vették. A rendőrség és honvéd
ség szervezetétől független, de azokkal szorosan együttműködő nemzetőrség megalakí
tásának, a felkelő-szabadságharcos csoportok e szervezeten belüli egyesítésének célja és 
igénye határozott formában október 30-án a Forradalmi Védelmi, végleges nevén a For
radalmi Karhatalmi Bizottság megalakításáról tartott értekezleten vetődött fel. 

De ez a dátum - 1956. október 30-a - jelenti azt is, hogy a kommunista párt önálló 
fegyveres ereje - a „munkásosztagok" - megszervezésének folyamata a Budapesti Párt
bizottság Köztársaság téri épületének elfoglalásával megszakadt.33 

„Munkásosztagok" szervezése 

A forradalom első napjaiban dezorganizálódott rendőrség - a szovjet és a magyar po
litikai vezetés értékelése szerint - nem képezte, nem képezhette a hatalom biztos bázisát. 
Miután a „rendőrségi segéderők" összetétele - elsősorban a politikailag és érzelmileg la
bilisabb egyetemi diákság túlsúlya miatt - a hatalom igényeit nem elégítette ki, a párt 
vezetése október 28-án és az azt követő napokban újabb erőfeszítéseket tett a párt törek
véseinek biztosabb bázisát képező fegyveres erő megteremtése érdekében. 

létében történt eseményekről, ezek között hangsúlyosan a nemzetőrség szervezéséről számolt be. TH V-
150007. 340-345. o. 

Kiss István rendőr alezredes a forradalmat megelőző időszakban a Pártfőiskola nappali tagozatos hall
gatója volt. Október 24-én - az iskola vezetésének javaslatára - régi munkahelyén, a BM Budapesti Főosztá
lyán szolgálatra jelentkezett, ahol beiskolázásáig Kopácsi Sándor rendőr ezredes rendőrségi ügyekért felelős 
helyetteseként dolgozott. 

Ez az 1956. október 30-án megszakadt folyamat november 4. után a „munkásőrség" megszervezésével 
folytatódott. 
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Az előzmények közül érdemes felidézni az MDP KV Rendkívüli Bizottságának az 
október 26-i ülésén hozott határozatát. Ez arra utasította a Budapesti Pártbizottságot, 
hogy a kerületi pártbizottságok közreműködésével október 27-én délelőttre szervezze 
meg kb. két-háromezer „megbízható elvtárs (lehetőleg tartalékos tisztek vagy tiszthe
lyettesek)" készenlétbe állítását, hogy a magyar honvédséggel együtt részt tudjanak ven
ni a város „átfésülésében".34 

Egy 1959-ben lefolytatott vizsgálat az október 26-i döntés végrehajtásának, a kiválo
gatott személyek felfegyverzésének elmaradásért az ezen a napon leváltott honvédelmi 
minisztert, Bata Istvánt tette felelőssé, aki - a nyomozati összefoglaló és javaslat szerint -
a „Katonai Tanácson belül nem tett megfelelő intézkedéseket a megbízható állampolgár
ok felfegyverzésére és az ellenforradalommal szembeni felhasználására".35 

A „munkásság és a pártaktívák" felfegyverzésének célja tehát az ígéretek ellenére 
még ellenálló, a fegyverletételt megtagadó - a hatalom értékelése szerint éppen ezért 
„ellenforradalmi" - csoportok elleni fellépésre alkalmas, az eseményeket a kommunista 
párt és a szovjetek által elfogadható keretek között „konszolidálni" akaró „munkásoszta
gok", más kifejezéssel „munkásőralegységek" megszervezése volt. 

Ugyancsak október 27-én este a Rendkívüli Bizottság újabb ülésén Czinege Lajos be
számolt a „Mozgósítási Stáb" tevékenységéről. Az ülésről fennmaradt töredékes feljegy
zések36 szerint a „munkáscsoportok" és a „pártaktíva" megszervezése és felfegyverzése 
változatlanul a hadsereg faladata maradt.37 

A politikai döntés végrehajtása érdekében Janza Károly altábornagy Tóth Lajos ezre
desnek - a Honvédelmi Minisztérium szervezési és mozgósítási csoportfőnökének -ok
tóber 28-án délelőtt parancsot adott, hogy az általa megalakított törzzsel és a törzs mű
ködéséhez szükséges eszközökkel menjen a Budapesti Pártbizottság épületébe, ahol 
Mező Imre és Földes László segítségével és közreműködésével, mint bizottság szervez
zék meg, szereljék fel a „budapesti munkásosztagokat", illetve kerületenként alakítsák 
meg a munkásosztagok vezetését és kiképzését szolgáló szerveket. 

Tóth ezredes a minisztérium állományából kiválasztott tisztekből rövid idő alatt meg
alakította a törzset, melyen belül külön szervezési, fegyverellátó és hadtápellátó részle
geket hozott létre. A Budapesti Pártbizottság Köztársaság téren lévő székházába történt 
kiérkezésüket követően Mező Imre, Földes László és Tóth ezredes megbeszélték a fela
datokat. Ezen a napon a kerületi összekötőknek tartott értekezleten szervezési kérdések
ről alig esett szó, helyette többek kérésére Tóth ezredes ismertette a géppisztoly műkö
dését, és bemutatta a fegyver kezelésének legfontosabb szabályait. 

A kerületi párttitkárok értekezletén Mező Imre felkérésére az ezredes ismertette a 
„munkásosztagok" szervezésének célját és elveit, de a jelenlévők saját problémáikkal vol
tak elfoglalva, így alig figyeltek rá. A titkárok többsége távozása előtt a címét, telefonszá-

Ötvenhat októbere és a hatalom... 90. o. 
35 

TH V-150000/90. 82. o. A Belügyminisztérium II/8. osztályának javaslata Bata István volt honvédelmi 
miniszter ügyében. Készült: 1959. február 3-án. A javaslatot Korom Mihály r. alezredes, osztályvezető írta alá. 

Az ülésről szabályos jegyzőkönyv nem maradt fenn. Az ülésen történtek Szőke György feljegyzései 
alapján rekonstruálhatók. 

37 " 
Ötvenhat októbere és a hatalom... 96. o. 
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mát sem adta meg, így a szervező munka komoly akadályokba ütközött. Miután az előre 
elhatározott módon, a kerületi pártbizottságok bázisán a feladat végrehajthatatlannak bizo
nyult, a „munkásosztagok" felállítása érdekében Mező, Földes és Tóth ezredes elhatároz
ták, hogy a kerületi pártbizottságok megbízottjaiból, a kerületi kiegészítő parancsnokságok 
parancsnokaiból és a minisztériumból kivezényelt kiképző- és összekötőtisztekből a fővá
ros kerületi kiegészítő parancsnokságain szervező csoportokat hoznak létre. A 28-ról 29-re 
virradó éjszaka erről kiértesítették a kiegészítő parancsnokságokat, ahova a Tóth Lajos ez
redes által kért kiképzőtisztek a Honvédelmi Minisztériumból időben meg is érkeztek. 

Ekkor derült ki, hogy a Honvédelmi Minisztérium vezetőállománya egy részének fo
galma sem volt arról, hogy mi folyik a pártházban. Hegyi Lajos vezérőrnagy - a HM 
harckiképzési és testnevelési csoportfőnöke - sem tudott a munkásosztagokról, ezért a 
tisztek egy részét a rendőrkapitányságokon szerveződő nemzetőrséghez küldte ki. Tóth 
Lajos ezredes, hogy tisztázza a kialakult helyzetet, felhívta a nemzetőrséget szervező 
Kopácsi Sándor rendőr ezredest és tájékoztatta a törzs tevékenységéről. Megállapodtak 
abban, hogy a szervező munka állásáról kölcsönösen beszámolnak egymásnak. 

A szervező munkát néhány kerület kivételével már 29-én sikerült beindítani, melynek 
eredményeként még ezen a napon több kerületben 100-300 fős osztagokat alakítottak. 
Ezek számára megkezdték a fegyver és a felszerelés kiszállítását, és intézkedéseket adtak 
ki az élelmezés megoldása érdekében is. A legnagyobb gondot azonban az így létreho
zott alegységek elhelyezése jelentette. A Honvédelmi Minisztérium a fegyverzet és ruhá
zat biztosítására négy bázist hozott létre. A kerületi szervezőbizottságok ezekben vételez
ték a kiutalt anyagokat. A kerületek a törzsnek jelentették az igényeiket, és az ellátórészleg 
kérése alapján a HM Fegyverzeti-, illetve Hadtáp főnöksége intézkedett a bázisok felé a 
kért anyagok kiadására. Ezek elszállításához azonban a legtöbb kerület nem tudott gépko
csit szerezni. Amikor a törzs egyetlen gépkocsiját útbaindították az egyik bázisra, a fegyve
res felkelők elvették azt. Az újonnan szerzett gépkocsi rövid idő múlva tisztestől eltűnt. 

Az egyik kerületben - ahova a nehézségek ellenére kiszállították a fegyvert és a fel
szerelést - a munkások megtagadták a katonai egyenruha felvételét. Ekkor a törzsből je
lezték a kerületeknek, hogy a beöltözködést nem kell megkövetelni. 

29-én a SZOT-tól egy bizottság kereste fel a katonai törzs vezetését. A szakszerve
zetek képviselői kifogásolták, hogy a szakszervezet nem lett bekapcsolva a munkásosz
tagok szervezésébe, majd felajánlották a segítségüket. Megállapodtak abban, hogy a 
törzsbe egy állandó megbízottat delegálnak, és a kerületi szervező csoportokba is szak
szervezeti aktivistákat küldenek. Ekkor a megbeszélésen jelenlévő párt- és szakszerve
zeti vezetők között vita alakult ki. A szakszervezetiek kijelentették, hogy a kommunista 
pártot az emberek már nem fogadják el, ezért annak a helyébe a szakszervezetnek kell 
lépnie, melyen keresztül a párt még mindig érvényesítheti a vezető szerepét. Mező Imre 
elutasította az ajánlkozást és lezárta a vitát. A szakszervezet delegáltja ennek ellenére 
megérkezett a pártházba, de délután 6 óra körül már el is hagyta az épületet. 

A beszélgetések során felmerült az is, hogy jobb lenne, ha a katonai törzs egy polgári 
minisztériumba menne át és onnan, folytatná a szervezést, de ekkor a maradás mellett 
döntöttek. Másnap a „munkásosztagok" szervezése a pártház ellen végrehajtott támadást 
követően megszakadt.38 

Horváth Miklós: Köztársaság tér, ezerkilencszázötvenhat. Népszabadság, 1994. május 12. 8. o.; Uő.: 
Részletek a Köztársaság tér történetéből. 1-2. rész. Magyar Honvéd, 1993. október 15., október 22. 
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Az úgynevezett munkásosztagok szervezése - mint azt a Magyar Nemzet alábbi tudó
sítása is mutatja - a pártház elfoglalásával nem fejeződött be. A Magyar Nemzet október 
31-i számában számolt be arról, hogy Kispesten „már jóval több mint száz nemzetőr -
köztük idős és fiatal munkások, egyetemisták, a helyi Kiegészítő Parancsnokság állomá
nya, a kerületben lakó vagy egységüktől elszakadt, forradalomhoz hü honvédek és hon
védtisztek - teljesítenek szolgálatot".39 

Csak feltételezhető, hogy a már megalakult „munkásosztagok" egy része40 később 
integrálódott a nemzetőrség szervezetébe. Az integráció megvalósulásának egyik jele, 
hogy Budapesten és vidéken több helyen a nemzetőralegységeket a területi - a fővárosi 
és kerületi, vidéken megyei és járási - kiegészítő parancsnokságok szervezték meg. A 
szovjet támadás elhárítására történő felkészülés időszakában a kiegészítő parancsnoksá
gok egy része - a helyi forradalmi szervek kérésére vagy utasítására - a tartalékos állo
mány részére részleges mozgósítást rendelt el. 

A felkelő-szabadságharcos csoportok lefegyverzésére tett sikertelen kísérletek 

Mint az a fentiekből is látható, a kormány vezetői - az október 28-án meghirdetett 
programnak megfelelően - a diákság és munkásság felfegyverzésével, a rendőri segéd
erők és a munkásosztagok szervezésével párhuzamosan a felkelő csoportok felszámolá
sára, lefegyverzésére, majd amikor ez nem sikerült, a rendőrség vagy/és a honvédség 
szervezetébe történő integrálásukra tettek sikertelen kísérletet. A politikai vezetés ekkor 
még a közvélemény nyomására sem volt hajlandó tudomásul venni: a felkelő-szabad
ságharcos csoportok a nemzetőrség meghatározó erejévé válnak. 

Amikor egyértelművé vált, hogy az első kettő módszer nem vezet eredményre, a tak
tika változott, s lehetséges alternatívaként a felkelők egy részének a rendőrség és a hon
védség alakulataiba való integrálása merült fel. Ennek a - hatalom elképzelései szerint 
legvégső - „megoldásnak" a közvetlen előnye a politikai vezetés ígéreteinek kikénysze
rítésére egyedül képes felkelő-szabadságharcos csoportok minden más erőtől független 
egyesülésének megakadályozása lett volna. 

A fenti törekvések valós voltára utal a Magyar Szabadság október 30-án kiadott első 
számában megjelent tudósítás is, amelyben a Budapesti Értelmiség Forradalmi Bizottsá
gának képviselői és Nagy Imre között október 29-én a Parlamentben tartott megbeszélés 
lényegét tették közzé.41 A tudósítás szerint az Értelmiség Forradalmi Bizottsága küldöttsé
gének szovjet csapatok távozásával kapcsolatos kérdésére válaszolva Nagy Imre elmondta, 
hogy a délutáni órákban tárgyalásokat folytattak a Budapest területén lévő felkelő csopor
tok vezetőivel, és megállapodtak velük abban, hogy az őket körülvevő pontokon és másutt 
állomásozó szovjet egységeket a magyar honvédség csapatai váltják fel, mert a felkelők 
ezen alakulatoknak átadják a fegyvereiket. A fegyverek átadását követően a szovjet csa
patok azonnal megkezdik a kivonulást Budapest területéről, és azt 24 óra alatt be is fejezik. 

1956 a sajtó tükrében... 166. o. 
AII. kerületben megalakított munkásőralegység nemzetőrségbe történt integrálódásáról később még szólok. 
1956 a sajtó tükrében... 144. o. A megbeszélésen a politikai vezetés részéről Münnich Ferenc belügymi

niszter és Vas Zoltán közellátási miniszter is részt vett. 
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A nemzetőrség felfegyverzésével kapcsolatban ezen a megbeszélésen Münnich Ferenc el
mondta: mivel az a lakosság megnyugtatását szolgálja, a felfegyverzést helyesli, de vi
gyázni kell arra, hogy fegyvert csak komoly, becsületes emberek kaphassanak.42 Ebből a 
tudósításból kiemelendő, hogy a hatalom képviselőinek - jelen esetben Nagy Imrének és 
Münnich Ferencnek a - véleménye szerint a szovjet csapatok kivonásának továbbra is fel
tétele, hogy a felkelők a magyar honvédség csapatainak adják át a fegyvereiket. 

Az október 28-i kormánynyilatkozatnak a tűzszünet megerősítésen, az erőszakszerve
zetek fegyverhasználatának szabályozásán - „csak akkor tüzeljenek, ha megtámadják őket" 
- túl témánk szempontjából kiemelendő sorai az alábbiak: „akik fegyvert fogtak, ... tartóz
kodjanak minden harci cselekménytől, és fegyverüket haladéktalanul szolgáltassák be."43 

A kormánynyilatkozatnak az új karhatalom összetételére és a szovjet csapatok kivo
nására vonatkozó része,44 a Honvédelmi Miniszter és a Belügyminiszter október 28-i -
már részben ismertetett - közös parancsának45 tartalma azt bizonyítja, hogy a szovjet és 
magyar politikai vezetés még ekkor sem volt képes az erre az időszakra kialakult helyzet 
reális értékelésére. A módszerek nem lényegtelen módosulásai ellenére a legfontosabb 
cél a „fordulatot" követően is a kommunista párt hatalmi pozícióinak átmentése volt. A 
kormánynyilatkozat értelmében a felkelő-szabadságharcos csoportok tagjainak nem ma
rad más lehetősége, mint 

1. bízni a politikai vezetés újabb - a fegyverek erejével és a tömegek határozott 
megmozdulásaival kikényszerített - ígéreteinek komolyságában és a fegyvereket beszol
gáltatni; 

2. átadni a „terepet" a fegyveres harcban meghátrálásra kényszerített rendőrség és 
honvédség közreműködésével válogatott személyekből álló, éppen ezért - az új-régi po
litikai vezetés számára szalonképesebb és főleg kezelhetőbb - „nemzetőrségnek" és 
„munkásosztagoknak". 

Az előzményeket figyelembe véve érthető, ha a felkelők erre nem voltak hajlandóak. 
Akik alaposan áttanulmányozták a kormánynyilatkozat szövegét - és a diákság és az 

értelmiség forradalmi szervezetei és nem utolsó sorban a felkelőcsoportok vezetőin kívül 
voltak ilyenek szép számmal - megérezhették: a vezetést október 28-át követően - ha 
más módszerekkel is - kényszeríteni kell a követelések teljesítésére, ami - a felkelők ve
zetőinek egyre határozottabb véleménye szerint is - csak a felkelő-szabadságharcos cso
portok erejének egyesítése és növelése útján volt lehetséges. 

A felkelő-szabadságharcos csoportokat, illetve a halaszthatatlan változások eléréséért 
egyre radikálisabb módszerekkel fellépő tömegeket korántsem elégítette ki a szovjet 
csapatoknak „rend helyreállítása utáni" kivonásának és az 1953-ban - az egységes Be
lügyminisztérium felállításakor - felszámolt, tehát valójában nem létező szervezet, az 
Államvédelmi Hatóság szintén feltételekhez kötött megszüntetésének ígérete. A magyar 

1956 a sajtó tükrében... 144. o.: Magyar Szabadsúg, I. évf. 1. sz. 1956. október 30. 2. o. 
A forradalom hangja... 132. o. 
Uo. „A rend védelmére és a közbiztonság helyreállítására haladéktalanul megalakul az új karhatalom a 

honvédség és a rendőrség alakulataiból, valamint a munkások és az ifjúság felfegyverzett osztagaiból. A ma
gyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat 
Budapestről, s az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét." 

45 Uo. 176-177. o. 
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társadalom meghatározó részének fő céljává a szovjet csapatok azonnali - egyes megfo
galmazások szerint 1956. december 31-ig történő - távozásának az elérése; az államvé
delmi szervezetek azonnali felszámolása; a magyar erőszakszervezetek tevékenységének 
forradalmi szervezetek által történő irányításának és ellenőrzésének a megvalósítása; és a 
mindennek legfőbb biztosítékát képező, a felkelő-szabadságharcos csoportokat is magá
ban foglaló nemzetőrség megteremtése vált. 

Az október 28-i kormánynyilatkozat fontos részeit a magyar közvélemény azonnal 
átértelmezte. Nem az volt a fontos, hogy mit hallott, hanem az vált mozgósító és cselek
vő erővé, amit hallani és főleg amit elérni és megvalósítani akart. 

A Szabad Nép október 29-én Hajnalodik címmel megjelentetett vezércikke a Nagy 
Imre által elmondottakat - mint az ekkor és később is lényeges vagy annak tűnő kérdé
sekben gyakran előfordult - teljesen szabadon értelmezte, ezért azoknak a kormánynyi
latkozatban elhangzottakhoz már alig volt köze. így „jelenthette be" Nagy Imre: a 
„szovjet csapatok kivonulása Budapestről már a tegnap esti órákban megkezdődött... és 
ez az első lépés ahhoz, hogy a támaszpontjukra való visszatérés után végérvényesen el
hagyják hazánk területét"; az „Államvédelmi Hatóságot a kormány megszünteti, s egy
séges demokratikus rendőrséget szervez"; „a kormány felhívja a fegyveres ifjúságot, 
hogy a szovjet csapatok kivonulása után, illetve már annak megkezdésével egyidőben is 
segítsen a rend helyreállításában, megteremtésében, küzdjön kart karba öltve a magyar 
katonákkal és rendőrökkel és munkászászlóaljakkal, saját testvéreivel."46 

A kormánynyilatkozatban oly tágan értelmezett „rend" és főleg a rend megteremtésé
nek módja ebben az írásban az eddigiektől eltérő, új értelmet nyert. „Ez az ifjúság, amely 
harcba tudott szállni a független, demokratikus, szabad Magyarországért a Rákosi-féle 
önkénnyel, ez az ifjúság meg fogja védeni vérrel kivívott eredményeit a hozzácsapódó 
ellenforradalmár csoportokkal szemben is. Csak velük lehet rendet teremteni ebben az 
országban, mert ők maguk is éppen ezért a rendért, nyugalomért, jólétért, szabadságért, 
függetlenségért szálltak harcba. Kell erre bizonyíték? Aki még nem talált, az menjen 
csak ki az utcára!"47 - olvasható többek között a vezércikkben. 

A kormány tagjai és a pártvezetők közül ebben a helyzetben már nem volt senki, aki 
jelezte volna: mi nem ezt akartuk, mi nem ezt mondtuk, a kormánynyilatkozatban nem 
ez hangzott el. A politikai vezetés „zavarát" tükrözi, hogy Janza Károly honvédelmi mi
niszter október 29-én este a rádióban még azt jelentette be, hogy a VIII. kerületben a 
szovjet csapatok kivonását követően a felkelők - legkésőbb másnap 9 órakor - leteszik a 
fegyvert,48 de a Honvédelmi Minisztériumnak ugyancsak a rádióban október 30-án kb. 7 
óra 30 perckor sugárzott közleményében már az állt, hogy a „még ellenálló fegyveres 
csoportok reggel 9-kor a harc beszüntetésével egyidejűleg részt vesznek a rend és a nyu
galom helyreállításában". Az ebben a kérdésben is létező értelmezési problémákat mu
tatja, hogy a 8 órakor elhangzó hírekben Janza Károlynak az „ellenállók" fegyverletéte
léről szóló előző esti bejelentését ismételték meg.49 

A forradalom hangja... 171-172. o. 
Uo. 172. o. 
Uo. 198. o. 
Uo. 221.0. 
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A fegyverátadás megszervezése 

A fegyverletétel kérdése a szovjet parancsnokság corvinistákhoz intézett ultimátumá
nak visszautasítását követően október 28-án és 29-én került ismételten napirendre. A fel
kelő-szabadságharcos csoportok egyes képviselői a Honvédelmi Minisztériumban, majd 
a Pártközpontban október 28-án megtartott - lényegét tekintve eredménytelen - tárgya
lásokat követően október 29-én találkoztak ismételten a politikai és katonai vezetőkkel. 

A Honvédelmi Minisztériumban Janza Károly altábornaggyal megkezdett tárgyalások 
később a Parlamentben Nagy Imre jelenlétében folytatódtak, ahol a „politikusok azon
nali fegyverletételt követeltek, a felkelők viszont ezt a szovjetek távozásához kötötték. A 
miniszterelnök elfogadta a felkelők követelését ..., majd elfoglaltságára hivatkozva el
hagyta az ülést". Ezt követően a felkelők Janza Károllyal tárgyaltak, aki - az 1957-ben 
lefolytatott vizsgálat során - úgy emlékezett, hogy a fegyveres gócok képviselői azt 
akarták, hogy fegyvereiket a magyar csapatoknak adhassák le, illetve azt is követelték, 
hogy az általuk kijelölt személyek a fegyverletétel után kapják vissza fegyvereiket, hogy 
tagjai lehessenek a fegyveres nemzetőrségnek. Janza Károly szerint a tárgyalások a Par
lamentben - Nagy Imre távozását követően - azért szakadtak meg, mert ő a fegyverek 
visszaadásával, a felkelőknek a nemzetőrségbe való belépésével nem értett egyet.50 

Még ezen a napon - október 29-én késő este - néhány felkelő csoport vezetője: Iván 
Kovács László - más forrás51 szerint Pongrátz Ödön és dr. Antalóczi - a Corvin közből, 
Angyal István, Csongovai Per Olaf és Szabó János a Tűzoltó utcai csoporttól és mások 
felkeresték a Budapesti Főkapitányság épületét, ahol a rendőrség vezetői (Kopácsi Sán
dor rendőr ezredes, Kiss István rendőr alezredes) és a Honvédelmi Minisztérium képvi
selőinek (Kovács István vezérőrnagy és Szűcs Miklós ezredes) jelenlétében ismertették a 
fegyveres csoportok céljait és távlati elképzeléseit. 

Ezen a megbeszélésen megállapodás született arról, hogy a rendőrök és felkelők nem 
harcolnak egymás ellen, illetve a felkelők a rendőrségnek a bűnözök felkutatásához és 
elfogásához segítséget adnak. Az ekkor kialakult vita legfőbb kérdése az volt, hogy a 
felkelő csoportok elfogadják-e a kormány programját, és ennek megfelelően részt vesz
nek-e, részt kívánnak-e venni a Nagy Imre által előző nap ismertetett kormánynyilatko
zatban deklarált célok megvalósításában. „A felkelők álláspontja korántsem volt egysé
ges. Iván Kovács László a megegyezés mellett szállít síkra, annak ellenére, hogy a 
parlamenti tárgyalás után a corvinista vezetők közül többen megalkuvással vádolták."52 

A felkelő csoportok vezetőinek dilemmáját jól érzékelteti Iván Kovács László - Eörsi 
László által is idézett53 - helyzetértékelése: „Egy részről a kormány fegyverletételre szó
lítja fel a fegyvereseket, másrészt - ha a fegyvert nem tesszük le - a magyar honvédség 
és a szovjet hadsereg részvételével gyalogsági támadást helyez kilátásba ellenünk."54 

MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 12. d. 3. k. 180. o. Részletek Janza Károly kihallgatási jegyzőkönyvéből. 
Pongrátz Gergely: Corvin köz - 1956. Budapest, 1982. 

" Eörsi LAszló: Corvinisták 1956. - A VIII. kerület fegyveres csoportjai". Budapest, 2001. (a továbbiak
ban: Eörsi: Corvinisták) 67. o. 

53 Uo. 
54 MOL Nagy Imre és társai XX-5-h 21. d. 30. k. Iván Kovács László kihallgatási jegyzőkönyve. 1957. május 11. 
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Ha sarkítva is, de a valóságos helyzetet tükrözi a Kahler-M. Kiss szerzőpáros követ
kező értékelése is: „A tegnapi ellenforradalmár banditából, ha elhiszi, hogy győzött, s 
leteszi a fegyvert, akkor forradalmár lesz, de ha nem fogadja el feltétel nélkül a neki 
nyújtott ajánlatot, akkor továbbra is cégéres ellenforradalmár marad."55 

A vitát követően így csak abban a kérdésben született egyetértés, hogy a felkelő cso
portok a feltételeik teljesítése esetén a fegyvert a magyar csapatok előtt hajlandók letenni.56 

Kopácsi Sándor később írt önvallomásában - a „rendőrségi-nemzetőrség" szervezésé
ről ugyanezen a napon kiadott utasításától eltérően - úgy emlékezett, hogy a felkelő cso
portok jelen lévő vezetőit arról tájékoztatta: a szerveződőben lévő „egységes nemzetőr
ség" tevékenysége során a rendőrök és honvédek mellett a felkelőkre is számít. Ezt 
hallva a felkelők többsége - Kopácsi szerint - hajlandónak mutatkozott belépni az új 
karhatalomba, és ezzel egyidőben leszerelni a 18 évnél fiatalabbakat.57 

Nagy Imrében a találkozás nem hagyott mély nyomot. „Halvány emlékezete sem él 
bennem, hogy ilyen küldöttséget fogadtam és vele tárgyalást folytattam volna. Lehet, 
nem vonom kétségbe, de nem emlékszem erre" - mondta 1957. június 26-i kihallgatásán.58 

Ezzel ellentétben Nagy Imre a Dudás Józseffel ugyanebben a témakörben - október 
30-án 18 órakor - folytatott tárgyalására emlékezett, s az ekkor elhangzottakról kihall
gatása során az alábbiakat mondta: „Dudás a következőket vetette fel elég pökhendi, ki
hívó modorban. A csoportjának fegyverletételével kapcsolatban és a karhatalomba való 
belépésről volt közöttünk vita. Emlékezetem szerint Dudás úgy képzelte, hogy a cso
portja egységesen belép a nemzetőrségbe. Ennek ellene voltam, és mondtam Dudásnak, 
hogy először tegyék le a fegyvert és egyenként beléphetnek, de csoportosan nem."59 

Kopácsi Sándor a letartóztatását követően több alkalommal határozottan állította: a fel
kelő csoportok nemzetőrségbe történő integrálását Nagy Imre rendelte el. „29-én a délutáni 
órákban Nagy Imre telefonon felhívott és utasítást adott egy karhatalom megszervezésére. 
Nagy Imre utasításában leszögezte, hogy a karhatalomba be kell venni mindazokat a 'fel
kelő szabadságharcos csoportokat', akik az október 28-án a rádióban elhangzott kormány
nyilatkozatot elfogadja, [sic!]" - vallotta többek között 1957. június 10-én.60 

Nagy Imre Kopácsi fenti állítását mindvégig valótlannak tartotta,61 az új karhatalom 
megalakításával, annak tevékenységével és nem utolsó sorban összetételével kapcsolat
ban kihallgatásai során rendre a következőket vallotta: „A szovjet csapatok kivonásával 
előállott helyzet a rendelkezésre álló összes fegyveres erő összefogását és szervezett 
kézbentartását tette szükségessé, és ezzel kapcsolatban a 28-i kormánynyilatkozat, a párt 
ide vonatkozó határozata is ezt a feladatot tűzte ki.... amikor ... a karhatalom összetételé-

Kahler Frigyes-M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Budapest, 1997. (a továbbiakban: Kinek a forra
dalma...) 138. o. 

További részleteket erről lásd Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban. Buda
pest, 1993. 26. o. 

57 
MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 20. d. 28. k. Kopácsi Sándor önvallomását idézi Eörsi: Corvmisták. 

67-68. o. 
58 MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 12. d. 1. k. 147. o. 
59 Uo. 191.0. 

Uo. 158. o. Részlet Kopácsi Sándor 1957. június 10-i kihallgatási jegyzőkönyvéből. 
Uo. 132-162. o. Ez történt Nagy Imre 1957. június 25-i kihallgatásakor is. 

— 1024 — 



ről volt szó, nekem az volt a véleményem, hogy a honvédség, rendőrség, munkásság és 
az egyetemistákon kívül a felkelők csoportokban fegyveresen át nem vehetők, hanem 
csak akkor, ha egyenként leteszik a fegyvert és megválogatva."62 

Nagy Imrének a felkelő csoportok integrálásával kapcsolatos álláspontjával a későb
biekben még foglalkozom, de az eddig leírtak alapján is levonható a következtetés: a po
litikai vezetés meghatározó része október 29-én és az azt követő napokban a felkelő
szabadságharcos csoportok karhatalomba való egységes átvétele elől elzárkózott, és a 
felkelők egy jól megválogatott részének egyenkénti átvételére is csak az általános fegy
verletételt követően látott lehetőséget.63 

A Budapesti Rendőrkapitányságon a fenti folyamat részét képező kezdeti lépések -
annak ellenére, hogy ebben az időszakban még több csoport tartózkodott a rendőrséggel 
való együttműködéstől - később alapvetően határozták meg a rendőrség és a fegyveres 
csoportok közötti kapcsolat, a közös tevékenység céljait és tartalmát. 

Ezek a történések azonban nem változtatnak a tényen, hogy az október 28-án és 29-én 
megtartott tárgyalásokon elhangzott észrevételeket, véleményeket Nagy Imre, a honvédel
mi miniszter és mások is a fegyverek átadására vonatkozó megállapodásként értelmezték. 
Ennek megfelelően Janza utasította Váradi Gyula vezérőrnagyot, hogy a VIII. és IX. kerü
letben lévő felkelő csoportokkal és az e területen tevékenykedő szovjet 33. gépesített gár
dahadosztály vezetésével együttműködve szervezze meg a felkelő csoportok fegyverleté
telét. Az utasítás értelmében a felkelők a harcok helyszínéről sértetlenül távozhatnak, 
miután a fegyvereiket átadják a Magyar Néphadsereg alakulatainak. 

A felkelők képviselői azonban hallani sem akartak arról, hogy a fegyvert letegyék. 
Újabb követelésekkel álltak elő, feltételeket szabtak, biztosítékokat követeltek. 

A tárgyalások eredményeként végül megállapodtak aban, hogy a VIII. és a IX. kerü
letben csoportonként 100 fő, legfeljebb 700-800 fő tarthatja meg a fegyverét. Egyezség 
született arról is, hogy a csoportok önállóan döntik el, kik lesznek azok, akik a fegyve
reiket megtartva, 30-án reggel zárt rendben a számukra kijelölt laktanyába bevonulnak, 
ahol rendfenntartó szolgálatot látnak el, katonaruhát kapnak és további ellátásukról ezt 
követően a honvédség gondoskodik. Azok pedig, akik a fenti kategóriába nem esnek 

MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 12. d. 1. k. 156-157. o. Részlet Nagy Imre 1956. május 25-i kihall
gatásán felvett jegyzőkönyvből. Május 28-i kihallgatásán megismételte: „A lényeg az, hogy én ellene voltam 
annak, hogy a fegyveres felkelőket egységenként beolvasszák a karhatalomba... Már az akkori körülmények 
között is, ismerve a helyzetet, az volt a véleményem, hogy a fegyveres harcokban ellenforradalmárok is részt 
vettek csoportosan, és ezeket átvenni az új karhatalomba veszélyesnek tartottam a Magyar Népköztársaság, né
pi demokráciánk rendje szempontjából." Uo. 163. o. 

Egyetérthetünk Rainer M. János értékelésével, mely szerint „...október 27-én este és 28-án reggel a pártve
zetés különböző köreiben szó sem volt arról, hogy a fegyveres felkelők helyet kaphatnak az államvédelem szerepét 
átvevő karhatalomban. Még a politikai változást támogatók is úgy vélték: a fegyveresek legjobb esetben is »ve
gyes összetételű társaság,« akik között »ellenforradalmárok« is akadnak. 28-án este, a kormányülés végén Nagy 
Imre a nyugalom helyreállta után még a statárium alkalmazását sem tartotta kizártnak. Mégis ő volt az 29-ről 30-ra 
virradóra, aki beleegyezett a felkelők »integrálásába.« Később, a vizsgálat során mindvégig azt állította, hogy csu
pán egyéni belépőkre gondolt. (A vád abból indult ki, ami történt: a felkelőcsoportok mintegy zárt egységként 
váltak a Nemzetőrség részévé.) Ennek azonban nem volt túlzottan nagy jelentősége, a döntő lépést ugyanis az a 
felismerés jelentette, hogy a képzetlen és bizonytalan hadsereg és rendőrség, az egyenlőre nem létező »munkás- és 
ifjúsági osztagok,« a politikailag tarthatatlan, kompromittált államvédelem helyett a fegyveres felkelők jelentik az 
egyetlen fegyveres erőt, amelyet az »utca« tekintélyként elfogad." Rainer M. János utalása Nagy Imre 1957. június. 
27-i és 28-i kihallgatási jegyzőkönyveire. Rainer M. János: Nagy Imre 1953-1958. Budapest, 1999. II. k. 289. o. 
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bele, valamint a 18 éven aluliak, a fegyvert leteszik, majd szabadon távozhatnak, a sebe
sültek ellátását, az elesettek eltemetését a kormány biztosítja. 

A fegyveres csoportok képviselői ilyen formában elfogadták a megállapodást. Váradi 
erről jelentést tett a miniszternek, aki ezt jóváhagyólag tudomásul vette, és a Hadtáp 
Csoportfőnökséget utasította a felkelőket befogadó laktanya kijelölésére, a szükséges ru
házat és élelem előkészítésére. A felkelők megbízottai visszatértek a csoportjaikhoz, 
hogy ismertessék a megállapodás tartalmát, kijelöljék a rendfenntartásban részt vevőket 
és megválasszák a fegyverben maradók parancsnokait. 

A megállapodás végrehajtása azonban nem várt akadályba ütközött. A felkelők egyik 
csoportnál sem akarták letenni a fegyvert addig, amíg a szovjet csapatok el nem hagyják 
állásaikat és Magyarország területéről ki nem vonulnak. Váradi vezérőrnagy feladata 
nem a fegyverletétel feltételeiről való tárgyalás, hanem a fegyverek átvételének a meg
szervezése volt, ezért úgy döntött, hogy a további megbeszéléseknek nincs értelme, és 
visszatért a Honvédelmi Minisztériumba,64 ahol jelentést tett a honvédelmi miniszternek 
a tárgyalások kudarcáról. 

A felkelő-szabadságharcos csoportok határozott ellenállása, a fegyverletétel megta
gadása a döntéshozókat és a szervezőket a karhatalom összetételével kapcsolatos eredeti 
elképzeléseik feladására kényszerítette. 

Nemzetőrség a forradalmi-szabadságharcos csoportok részvételével 

A nemzetőrség fogalma, a megszervezésének tartalma, a lehetséges résztvevők köre -
mint az az eddigiekből is látható volt - a hatalom eredeti szándékai ellenére folyamato
san változott. A nyilvánosság elé kerülő első megfogalmazásokban még a hatalom ere
deti céljai tükröződtek. 

Ezektől a nyilatkozatoktól több vonatkozásban eltért a Magyar Értelmiség Forradalmi 
Bizottsága október 28-i felhívása,65 amelyben a „nemzet őrségével" kapcsolatban a kö
vetkezők olvashatóak: „A szovjet csapatok kivonására ígéretet kaptunk. Ebben az or
szágban most már a magyar népé a hatalom. A harcoló ifjúság mellé állt néphadsere
günk, a rendőrség és a munkástanácsok s a falvak népe. Együttvéve elég erőnk van 
ahhoz, hogy megteremtsük független és szabad demokratikus életünket. 

Ezért a Budapesti Értelmiség Forradalmi Bizottsága66 arra kér minden hős felkelőt, 
minden fegyveres csoportot, valamint a munkás- és parasztifjúságot, az egyetemistákat, 
a Petőfi Kör tagjait és a volt népikollégistákat, hogy jelentkezzenek a nemzeti őrségbe, s 
a honvédséggel, a rendőrséggel és a munkástanácsokkal közösen biztosítsák az ország
ban az áhított békét és nyugalmat. Reméljük, hogy további követeléseinket már békés 
úton, a kormánnyal egyetértésben vívhatjuk ki a nép egységes erejével, a munkástanács-

MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 18. d. 24. k. 241. o. Részlet Váradi Gyula vallomásából. 
65 1956. a sajtó tükrében... 108. o.: Szabad Nép, XIV. évf. 297. sz. 1956. október 29. 2. o. 

A felhívást a magyar Forradalmi Értelmiség Bizottsága nevében az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, 
a Magyar írók Szövetsége, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Képzőművészek Szövetsége, a 
Magyar Zeneművészek Szövetsége, a Nép Kollégiumok, a Petőfi Kör, a MEFESZ és az egyetemi tanárok kép
viselői írták alá. 
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ok intézkedéseivel, a falvak lakosságának demokratikus fejlődésével, a nemzetőrség a 
többi hazafias fegyveres alakulat védelme alatt. Mindennemű - sztálinista vagy ellenfor
radalmi - restaurációs kísérleteket visszautasítunk és visszaverünk."67 

Mint látható, a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága - a hatalom eredeti szándé
kaival ellentétesen - tovább tágította a nemzetőrség fogalmát, az abban részt vevő lehet
séges erők körét, s minden „hős felkelőt, minden fegyveres csoportot" arra kért, hogy a 
„nemzeti őrségbe" tömörült más erőkkel együttműködve a rend és a nyugalom helyreál
lításával vegyenek részt a forradalom követeléseinek békés úton zajló kivívásában. 

Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság október 29-én megjelent68 felhívásában töb
bek között arra szólította fel a kormányt, hogy az „... a függetlenség és a rend érdekében 
a hazájához hű katonaságból és rendőrségből, a felfegyverzett munkásokból és egyete
mistákból alakuló nemzetőrségre" támaszkodjék. 

A Budapesti Egyetemi Ifjúság október 29-én - a Magyar Értelmiség Forradalmi Bi
zottsága már idézett felhívásához hasonlóan - szintén arra szólította fel a „forradalom 
harcosait", hogy csatlakozzanak a nemzetőrséghez.69 

A Magyar Nemzet október 30-i számában „A nemzet őrsége" címmel megjelent írás
ban többek között az állt, hogy a forradalomban előállott új helyzet megteremtette a győ
zelem kivívásának a lehetőségét. „A kormánynyilatkozat egyik leglényegesebb szakasza 
arról szól - olvasható az írásban -, hogy a szovjet csapatok az új karhatalom megalaku
lásával egy időben elhagyják fővárosunkat. Hogy ez minél előbb bekövetkezzék, s ezen
kívül a közbiztonság érdekében sürgős feladat, az egész lakosság érdeke az új karhata
lom, a nemzetőrség megerősítése." 

Október 28-át követően ebben az írásban fogalmazódott meg a leghatározottabban, 
hogy a nemzetőrök az október 23-án és azt követően fegyveres harcot vállaló felkelők 
célkitűzéseinek megteremtését vállalták, és ezért ehhez a szervezethez olyan munkások 
és diákok is csatlakoztak, akik részt vettek a fegyveres felkelésben. Az írás folytatásában 
- a nemzetőrség küldetését és lehetséges feladatait továbbgondolva - megfogalmazódott: 
„a nép érdekében tevékenykedő kormányt" támogató nemzetőrség „a nép hatalmának 
fegyveres megtestesítője", ami egyben biztosíték arra, hogy a kormány a népnek tett ígé
reteit minél előbb valóra váltsa.70 

A felkelő csoportok vezetőinek és a nemzetőrség szervezésébe bekapcsolódó Király 
Bélának,71 a nemzetőrség későbbi főparancsnokának az új karhatalom összetételével és 

ö / 1956. a sajtó tükrében... 108. o.: Szabad Nép, XIV. évf. 297. sz. 1956. október 29. 2. o. 
68 Uo. 109. o.: Szabad Nép, XIV. évf. 297. sz. 1956. október 29. 3. o. 
69 Uo. 107. o.: Szabad Nép, XIV. évf. 297. sz. 1956. október 29. 1. o. 
70 Uo. 126. o.: Magyar Nemzet, XIX. évf., 253. szám, 2. o. 
71 Király Bélát, a Honvéd Akadémia parancsnokát 1951-ben letartóztatták. Koncepciós perben előbb halál

ra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 1956-ban szabadult. A forradalmat közvetlenül megelőzően egy ki
sebb műtétet hajtottak rajta végre, amelyet követően a Központi Honvéd Kórházban lábadozott. Itt ismerkedett 
meg Oláh Vilmossal, akit több letartóztatott felkelőtársával együtt a Honvédelmi Minisztériumból vittek oda, 
abból a célból, hogy a kórházban levő szovjet és magyar holttesteket összeszedjék. A felkelőket a kórházban 
mint betegeket vették nyilvántartásba, hogy megvédjék őket az ismételt letartóztatástól. Oláh Vilmos később a 
Budapesti Főosztály épületében nemzetőrnek jelentkezett, ahol Kopácsi ezredesnek azt javasolta, hogy Király 
Bélát vonják be a Nemzetőrség szervezésébe. Kopácsi ezt követően Oláh Vilmost többed magával Király Bé
láért küldte a kórházba. 
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lehetséges feladataival kapcsolatos felfogásának - vizsgált témánk szempontjából fontos 
gondolata - , hogy az új rend karhatalmi magját a követeléseikből semmit fel nem adó, 
fegyvereiket megtartó, zárt egységben a nemzetőrséghez csatlakozó felkelő-szabad
ságharcos csoportoknak kell képezniük. 

Ezt az álláspontot képviselte október 30-án a Petőfi Akadémia Forradalmi Katonai 
Tanácsa is, amely a következő felhívással fordult az ifjúsághoz: „Forradalmi Ifjúság! Az 
elmúlt napokban fegyverrel a kézben harcoltatok a független, demokratikus, szabad ma
gyar hazáért. Segítsétek most a nép hadseregét a rend és a nyugalom helyreállításában! 
Jelentkezzetek a rend helyreállításáért harcoló nemzetőrségbe!"72 

Az Egyetemi Ifjúság-ban, az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság lapjában október 30-
án „A Nemzet őrei" címmel megjelent vezércikkben még mindig megtalálhatók a nem
zetőrség és a felkelők szervezeti elkülönülésére vonatkozó utalások. A „szabadsághar
cosok módszereket változtatva, de céljukat nem feledve egyre többen állnak a nemzetőr
ség soraiba, hogy a város oly nyugtalan álmát vigyázzák a vértől megvadult ÁVH-s 
hóhérlegények és a maroknyi, de mégis visszataszító garázdák ellen... 

Ballonkabátos, porköpenyes, szakadt zubbonyos munkások és diákok harcoltak a fel
kelők soraiban. Közös ismertetőjelük csak az elszántság és a gyűlölet volt. Ők nem hordtak 
egyenruhát, és ezek között az emberek közül ma mégis sokan külső ismertetőjelet is hor
danak. Piros-fehér-zöld karszalag fonja át balkarjukat. A budapesti diákok, a szabadság
mozgalom első önkéntes katonái ma nagyrészt nemzetőri szolgálatot teljesítenek... 

A budapestiek megértéssel és szeretettel szemlélik tevékenységüket. Felkelők és nemzet
őrök sokszor találkoznak, intenek egymásnak, sokszor még barátságosan vitatkoznak is, hogy 
karszalaggal az államhatalom felelős megbízottaiként vagy partizán módra segítik-e jobban a 
függetlenség ügyét... Nemzetőrök és felkelők ugyanazt várják a kormánytól..."73 

A Szabad Ifjúság, a Forradalmi Magyar Ifjúság lapja október 30-i számában „Az új kar
hatalom, a nép védelmezője: a nemzetőrség" címmel megjelent írásban számolt be arról, 
hogy a Budapest VI. kerületében megalakult Nemzeti Bizottság is megkezdte a kerületi nem
zetőrosztagok szervezését, és az első, diákokból és munkásokból álló osztag már 28-án, va
sárnap délután át is vette a szolgálat ellátáshoz szükséges fegyvereket. Október 29-én a kerü
let Nemzeti Bizottsága tudatta, hogy a helyi nemzetőrségnek már 35 polgári tagja van. 
Foglalkoztak a nők felvételének kérdésével, majd a Nemzeti Bizottság rövid vita után úgy 
döntött, hogy - a sok férfi jelentkezőre tekintettel - egyelőre nőket nem vesz fel a nemzetőr
ségbe. A Nemzeti Bizottság megszervezte a nemzetőr-alakulatok ellátását, gondoskodott 
élelmezésükről, pihenők biztosításáról, teherautókról a nemzetőrség szállítására.74 

A nemzetőrséggel kapcsolatos kérdések tisztázásának szükségességét mutatja többek 
között Dudás József nemzetőrségről alkotott álláspontja is. Dudás József a valójában or
szágos szervezetként nem létező Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány nevében a fel
kelő-szabadságharcos csoportok tömörítésére, irányításuk átvételére tett kísérletet. Erre a 
szándékra utalnak a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány október 30-án közzétett 
határozatának alábbi részei is: 

1956. a sajtó tükrében... 126. o. 
Uo. 149. o.: Egyetemi Ifjúság, 1956. október 30. 1. o. 
Uo. 151.0.: Szabad Ifjúság, 1956. október 30. 1. o. 

— 1028 — 



„6. Tiszteletben tartjuk a tűzszünetet. A fegyvert nem tesszük le, a szabadságharcosok 
fegyverben maradnak, fegyverüket nyíltan hordják. A Nemzeti Bizottmány adja ki a 
fegyverviselési engedélyt, a szokásos karhatalmi alakulatok: rendőrség, honvédség a 
fegyvereseket nem igazolhatja csak rendbontás esetén, a Nemzeti Bizottmány igazolvá
nyával rendelkező fegyverest csak saját alakulata veheti őrizetbe. 

7. A szabadságharcosok felléphetnek a kivívott szabadság védelmében bárhol és 
bármikor bárki ellen. 

A rendfenntartó karhatalom kiegészül a szabadságharcosok egységeivel... 
19. Az ÁVH azonnal feloszlik, az egységes rendőrség tagjai sorában az ÁVH egyetlen 

tagja sem foglalhat helyet, ellenben helyet kell hogy nyerjenek a szabadságharcosok..."75 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakulása és tevékenysége 

Október 30-án a Budapesti Főkapitányság épületében a rendőrség, a honvédség és a 
felkelő csoportok egy részének képviselői jelenlétében értekezletet tartottak.76 Ezen sür
gős feladatként fogalmazódott meg a korábbi elképzelésektől eltérő összetételű nemzet
őrség további szerevezése, illetve a felkelő-szabadságharcos csoportok, a rendőrség és a 
honvédség karhatalmi, védelmi jellegű tevékenységének koordinálására hivatott új köz
ponti vezető szerv megalakítása. 

Az ezzel kapcsolatos szervező munka összefogása, segítése céljából Oláh Vilmos ja
vaslatára77 a Központi Honvéd Kórházban lábadozó Király Béla vezérőrnagyért küldtek, 
aki megérkezése után aktívan bekapcsolódott a karhatalmi feladatokat irányító vezető 
szervezet megalakításának munkájába. 

Erre a napra Király Béla így emlékezik vissza könyvében: „A szabadságharcosok a 
Deák téri Rendőr-főkapitányság nagy tárgyalótermébe vezettek... A Honvédelmi Mi
nisztérium, a vezérkar, az államrendőrség, a munkások, az ifjúsági és szabadságharcos 
csoportok küldöttei tárgyaltak. Közfelkiáltással nekem adták át az elnökséget... Az volt a 
cél, hogy a spontán, egymástól elszigetelten alakult és harcoló szabadságharcos csopor
tok számára központi vezetőséget hozzunk létre. 

A Bizottság hivatását abban láttuk, hogy a szabadságharcos és a forradalomhoz hű 
fegyveres erőket egy fegyveres erőbe, a Nemzetőrségbe konszolidáljuk, s ezzel megaka
dályozzuk sztálinista vagy más ellenforradalmi irányzatok bármilyen befolyását a fegy
veres erőkre..."78 

Király Béla egyetértett azokkal a javaslatokkal, mely szerint Nagy Imre október 28-i és 
október 30-i nyilatkozatai alapján kell megalakítani a „Bizottmányt", mint központi opera
tív szervet, amely szervnek véleménye szerint kapcsolatot kell teremtenie a nemzetőrség
gel. Király Béla álláspontjának lényeges eleme volt, hogy a megalakítandó - a nemzetőr-

1956. a sajtó tükrében... 155. o.: Függetlenség - a Magyar Nemzeti Bizottmány lapja, 1956. október 30.1. o. 
76 A történtek rekonstruálására az értekezlet vázlatos jegyzőkönyve alapján teszek kísérletet. A jegyző

könyv eredetije Kopácsi Sándor anyagában (MOL Nagy Imre és társai XX-5-h.) található, azt Kovács Erzsébet 
készítette az ülésen leírt felszólalások alapján Aláírták: Király Béla, Pongrácz Ernő és Kopácsi Sándor. 

77 

Oláh Vilmos Király Bélát a Kórházban ismerte meg. 
7 Király Béla: Honvédségből Néphadsereg. Budapest, 1989. 243., 251. o. 
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ség további fejlődése szempontjából is fontos - vezető szerv a legitimitását elsősorban a 
már megszervezett nemzetőr-alegységektől és az ezektől ekkor még függetlenül létező fel
kelő csoportoktól kaphatta meg. Ezzel függött össze Király Béla azon javaslata is, hogy 
ebbe a vezető szervbe olyan embereket - „reális képviselőket" - kell választani, akik 
bírják a nemzetőr és fegyveres csoportok bizalmát és támogatását, ugyanakkor szüksé
gesnek tartotta, hogy a megalakítással kapcsolatos tervekről egy küldöttség - „szűk körű 
bizottmány" - Nagy Imrét, a Minisztertanács elnökét és a kormányt tájékoztassa, az ez
zel kapcsolatos véleményeket kikérje. 

Király Béla ekkor a megalakítandó „operatív bizottmány" legfontosabb feladatai közé 
sorolta a fővárosban lévő „szovjet őrségek" magyar katonákkal történő leváltását, ezekre 
a helyekre - feltehetően honvédekből, rendőrökből és nemzetőrökből álló - „közös őrsé
gek" állítását, a szovjet csapatok békés kivonulásának biztosítását. Javasolta továbbá, 
hogy a „bizottmány" hozzon határozatot „a fasiszta jellegű, fosztogató csoportok" le
fegyverzéséről, és egyben a fegyveres csoportokat szólítsák fel a nemzetőrséghez való 
csatlakozásra. Király Béla is indokoltnak látta, hogy azokkal a csoportokkal szemben, 
amelyek nem teszik le a fegyvert és „nem állnak át a nemzetőrséghez", a nemzetőrség 
erői erélyesen lépjenek fel. 

Király Béla ekkor ismételten felvetette, hogy a kormánynak el kell ismerni az opera
tív szerv megalakulását, illetve meg kell hogy ismerje a megszervezésre vonatkozó 
részletes terveket is. Jelezte továbbá, hogy tisztázásra szorul az is, hogy kik legyenek en
nek az operatív szervnek a munkatársai, s mekkora létszámmal működjön. Javasolta to
vábbá, hogy ebbe az operatív szervbe a honvédség, a rendőrség, a munkásság, valamint 
az értelmiség képviselőit is vonják be. 

Balogh József rendőr őrnagy - a Budapesti Főosztály Politikai Osztályának vezetője -
sok konkrét feladat megvalósításán túl javasolta, hogy alakítsák meg az Operatív Bizott
ság megválasztását előkészítő bizottságot, és állítsák össze kormány tájékoztatására hi
vatott parlamenti küldöttséget is.79 

A gyűlés résztvevői az Előkészítő Bizottság tagjának egyhangúlag Király Béla vezér
őrnagyot, Kiss István rendőr alezredest, Horváth Mihály vezérőrnagyot, Pongrácz 
Ödönt, Csóti Tamást, a parlamenti küldöttség tagjának Király Béla vezérőrnagyot, Ko
pácsi Sándor rendőr ezredest, Kovács István vezérőrnagyot, dr. Antalóczi Sándort, 
Herpai Sándort, Magos Gábort, Pongrácz Ernőt, Oláh Vilmost és Bencze Józsefet vá
lasztották meg. 

Továbbá döntés született arról is, hogy a „Forradalmi Védelmi Bizottság" székhelye a 
Budapesti Főkapitányság épületében legyen. Másnapra, a Kilián laktanyába tervezett 
gyűlés előkészítése érdekében elfogadták, hogy azon a munkások és felkelők 40 fővel, 
az „ifjúsági vonal", az értelmiség, az egyetemi ifjúság 2-2 fővel, a rendőrség 10 fővel és 
a honvédség 5 fővel képviselteti magát. Szükségesnek tartották, hogy a gyárőrségekkel, 
mint nemzetőrökkel felvegyék a kapcsolatot, és a nagyobb - pl. csepeli és újpesti - üze
meket is meghívják az értekezletre. 

Ezt követően Király Béla vezérőrnagy vezetésével egy nyilatkozattervezetet fogalmaz
tak meg, amelyet a küldöttség tagjai jóváhagyás végett azonnal átvittek a Parlamentbe. 

MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 21. d. 31. k. 
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„A tárgyalások október 30-án délután befejeződtek. Küldöttséget választottunk, 
amelyet Nagy Imre miniszterelnökhöz vezettem. Indulás előtt egy nyilatkozatot fogal
maztam. Meg akartuk kérni Nagy Imrét, hogy írja alá azt a nyilatkozatot, ezzel ismerje el 
a kormány részéről a Bizottság működési jogát. Úgy gondoltuk, hogy ha ez az új forra
dalmi intézményünk a kormányzat szerves részévé válik, akkor hatáskörének két forrása 
révén - a forradalom és a kormány -, hatása is nagyobb lesz. Különben is Nagy Imrét a 
forradalom megtestesítőjének tekintettük, egyszerűen nem is gondoltunk arra, hogy jó
váhagyása nélkül valamit is csináljunk..." - olvasható Király Béla könyvében.80 

A küldöttséget a Parlamentben Nagy Imre, Tildy Zoltán és Vas Zoltán fogadta. Vas 
Zoltán javaslatára a tervezetben szereplő „Forradalmi Védelmi Bizottság" elnevezést 
„Forradalmi Karhatalmi Bizottság"-ra változtatták. Nagy Imre a javaslatot elfogadta, és 
az Előkészítő Bizottság megalakítását tudomásul vette. A Minisztertanács elnökének er
ről szóló nyilatkozata a következőket tartalmazta: „A forradalmi harcokban részt vett 
egységek megbízottaiból, a honvédség és a rendőrség képviselőiből, a megalakulás alatt 
álló munkás és ifjúsági fegyveres egységek képviselőiből alakuló Forradalmi Karhatalmi 
Bizottság előkészítő bizottságának a mai napon történt megalakulását a Magyar Nép
köztársaság Minisztertanácsa nevében tudomásul veszem és megerősítem. 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság szervezze meg a forradalmi harcokban részt vett 
egységek, a honvédség és rendőrség, a munkás- és ifjúsági osztagokból alakuló új kar
hatalmat. Ennek segítségével teremtse meg hazánk belső békéjének helyreállítását és az 
október 28-án és 30-án elhangzott kormányprogramok végrehajtásának feltételeit. 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság az általános titkos választásokkal létrehozandó új 
kormány hivatalba lépéséig működjék. 

Budapest, 1956. október 30. 
Nagy Imre 
a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnöke"81 

Nagy Imre a küldöttség javaslatát elfogadva, ebben a nyilatkozatban - talán szándéka 
ellenére - kifejezésre juttatta, hogy az új karhatalom szervezésére alakuló Forradalmi 
Karhatalmi Bizottság a honvédség, a rendőrség, a munkásság- és ifjúság osztagai mellett 
- az addigi felfogástól eltérően - meghatározó módon épít a szovjet és magyar csapatok 
ellen harcot folytató, a változást kikényszerítő - és a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot 
és annak célkitűzéseit elfogadó - felkelő-szabadságharcos csoportokra is. 

Nagy Imre - letartóztatását követően a fentiekben idézett nyilatkozata tartalmát - a 
javaslattevők elképzelésével ellentétben - úgy értelmezte, hogy az abban leírtak nem azt 
jelentik, hogy „a felkelők egységei vehetnek részt az új karhatalomban", miután a szö
vegben a felkelőkről egy szó sincs. „A forradalmi harcokban részt vett egységek után 
következik a felsorolás, amelyre a meghatározás vonatkozik" - hárította el Nagy Imre a 
vizsgálat azon vádját, mely szerint Ő az idézett nyilatkozattal a felkelők nemzetőrségbe 
való felvételét lehetővé tette.82 

™ Király: i. m. 251.0. 
A forradalom hangja... 245. o. 

82 MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 12. d. 1. k. 163-167. o. Részletek Nagy Imre 1957. június. 28-án ké
szült kihallgatási jegyzőkönyvéből. 
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Nagy Imrének a fenti nyilatkozattal kapcsolatos álláspontját nem erősíti, hogy a javas
latot beterjesztő - Király Béla vezette - küldöttségben a felkelő-szabadságharcos csoportok 
közvetlen képviselői is - pl. Pongrátz Ernő és dr. Antalóczi Sándor - helyet kaptak. 

Ez a küldöttség a Nagy Imrénél tett látogatást követően visszatért a Deák térre, ahol 
folytatták a Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakításával kapcsolatos munkálatokat. 
Az Előkészítő Bizottság elsősorban az 1956. október 31-én 12 órára a Kilián laktanyába 
meghirdetett alakuló közgyűlés programjának kidolgozására, a nemzetőrség szabályza
tának összeállítására koncentrált. Az ekkor történtek a értekezleten készült jegyző
könyv83 alapján rekonstruálhatóak. 

Az Előkészítő Bizottság leszögezte, hogy a Forradalmi Karhatalmi Bizottság legfon
tosabb célja a „győzelmes nemzeti demokratikus forradalom minden vívmányának meg
védése restaurációs és reakciós kísérletekkel szemben". A fenti cél megvalósítása érde
kében a Forradalmi Karhatalmi Bizottság részére az alábbi feladatokat határozták meg: 

1. A forradalmi harcokban részt vett egységek, a honvédség és rendőrség, a munkás-
és ifjúsági osztagokból új karhatalmi egységek megalakítása. 

2. Az új karhatalommal az ország belső békéjének helyreállítása, az október 28-i és 
30-i kormányprogram, illetve kormánynyilatkozat végrehajtási feltételeinek, ezen belül 
elsősorban a főváros biztonságának a megteremtése, majd ilyen irányú működésének fo
kozatos kiterjesztése minden megye területére. 

3. Az ÁVH leszerelése. 
4. A nemzetőrség megalakítása az összes honvédségi és rendőrségi fegyveres alaku

latokból, a meglévők csatlakozásra való felszólítása révén és új fegyveres alakulatok 
szervezése útján. 

5. A nemzetőr-alakulatok számára a működésre szóló engedélyek megadása, illetve 
megvonása.84 

Mint látható, a feladatokat részletező 4. pontban a nemzetőrség összetételével kap
csolatos - a szervezés majd minden fázisában jelen lévő zavar - ismét felerősödött. E 
megfogalmazás szerint a nemzetőrség kötelékébe tartoztak volna a honvédségi alakula
tok, a rendőrség erői is. A nemzetőrség ideiglenes - nem sokkal később összeállított -
szervezeti szabályzatában ezzel kapcsolatban ellenben már az olvasható, hogy a nemzet
őrség, mint „önkéntes fegyveres szolgálat, illetve fegyveres alakulat" a Forradalmi Kar
hatalmi Bizottság irányításával, a honvédséggel és a rendőrséggel - mint attól független 
szervezetekkel - „karöltve" tevékenykedik. 

A fenti és a menetközben felmerülő feladatok végrehajtásának módszerét az ülés 
résztvevői úgy képzelték el, hogy a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a Forradalmi Kar
hatalmi Bizottság operatív bizottsága számára irányelveket és utasításokat ad, melyek 
megvalósításáról az operatív bizottság intézkedik. 

Az Előkészítő Bizottság a Forradalmi Karhatalmi Bizottság szervezetével és működé
sével kapcsolatos elképzeléseit az alábbiakban összegezte: 

8J MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 21. d. 31. k. 
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„Elnök: megválasztja a Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése, titkár: a Forra
dalmi Karhatalmi Bizottság operatív bizottságának vezetője, megválasztja a Forradalmi 
Karhatalmi Bizottság közgyűlése. 

Tagok létszáma: kb. 30-40 fő, ebből 25%-ot a honvédség, 25%-ot a rendőrség és 
50%-ot a nemzetőrség küld ki. így minden zászlóalj erejű nemzetőregység kiküldöttet 
választ saját alakulatai közül. 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság irányelveit és utasításait a Forradalmi Karhatalmi 
Bizottság tagjaiból alakult közgyűlés határozza meg. A közgyűlés határozatképes akkor, 
ha az összes tagok kétharmad része jelen van. Határozatra emelkedik akkor, ha a javaslat 
a jelenlévők szavazatának abszolút többségét megszerezte. A Forradalmi Karhatalmi Bi
zottság közgyűlését az elnök, a titkár vagy a tagok 20%-ának bevonásával lehet összehívni. 

Rendszeres ülést tart a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a további határozatig heten
ként kétszer, kedden és pénteken 8 órakor a Kilián György laktanyában. 

Az operatív feladatok megoldására azonnal fel kell állítani a Forradalmi Karhatalmi 
Bizottság operatív bizottságát, melynek feladata a Forradalmi Karhatalmi Bizottság köz
gyűlése határozatainak végrehajtása, intézkedések kidolgozása és a végrehajtó szervek
hez való eljuttatása. 

Részleteiben: 
1. Nemzetőr-alakulatok működési engedélyeinek kiadására, illetve megvonására ja

vaslattétel a közgyűlés számára. 
2. Nemzetőr-, honvéd- és rendőralakulatok karhatalmi irányítása. E szervezet folyamato

san működik, működésének helye a Budapesti Rendőrkapitányság épülete (Deák tér 16. sz.). 
Az operatív bizottság munkáját a bizottság vezetője szervezi meg és vezeti, az opera

tív bizottság kb. 6 tagból álló szervezési, kb. 5 tagból álló karhatalmi, kb. 5 tagú anyagi 
és pénzügyi, valamint kb. 4 főből álló híradó albizottságokból áll."85 

Az Előkészítő Bizottság elkészítette a nemzetőrség ideiglenes szervezeti szabályzatá
nak a tervezetét is. Eszerint a „nemzetőrség a győzelmes nemzeti demokratikus forrada
lom vívmányainak restaurációs és reakciós kísérletek ellen való védésére alakult önkén
tes fegyveres szolgálat, illetve fegyveres alakulat, amely a Forradalmi Karhatalmi 
Bizottság irányításával, a honvédséggel és a rendőrséggel karöltve, az ország belső bé
kéjének a helyreállítása, illetve fenntartása érdekében katonai szolgálatot lát el. 

A nemzetőrségi szolgálat szabályozására a nemzetőri szolgálati szabályzatot a rend
őrség szolgálati szabályzatának szellemében november 15-ig ki kell dolgozni. 

A nemzetőrségi zászlóaljak, egységek történelmünk nagyjai, és a győzelmes nemzeti 
demokratikus forradalom hősi halottairól nyerjék elnevezéseiket. 

Nemzetőr-alakulatok felállítására a Forradalmi Karhatalmi Bizottsághoz javaslatot 
tehet bármely üzem, gazdaság, iskola, kollégium, társadalmi szervezet, közigazgatási 
egység, mint város, járás stb. 

A nemzetőrségi alakulatok felállítására javaslatot tevő szervek a Forradalmi Karhatalmi 
Bizottságtól munkájuk megkönnyítésére honvéd- vagy rendőrtiszteket igényelhetnek. 
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A nemzetőrségen belül az alábbi vezetési és szervezési egységek működnek: 
Az össznemzetőrségi alakulatok vezetésére a nemzetőr-főparancsnokság hivatott. E 

szervet a Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése hozza létre. 
A nemzetőrség általános szervezési egységei: a nemzetőrzászlóalj kb. 350 főből, 

nemzetőrzászlóalj [kötelékébe tartozó - H. M.] századok kb. 100 főből, a nemzetőrsza
kaszok kb. 40 főből [állnak]. A nemzetőrségi alakulatok szervezeti és felszerelési táblá
zatát a Forradalmi Karhatalmi Bizottság operatív bizottsága külön kidolgozza és a meg
alakuló alakulatoknak kiadja. 

Fővárosunk újjáépítése és esetleges más feladatok megoldására különleges nemzetőr 
alakulatok is szervezhetők, mint műszaki, híradó stb. alakulatok. 

Minden nemzetőr egység a parancsnokát demokratikus választással saját maga választja. 
Nemzetőr-alakulatok felállítására vagy feloszlatására az engedélyt, illetve utasítást a 

Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése [döntése] alapján az operatív bizottság adja ki. 
A nemzetőrség jelvényei: Minden zászlóalj erejű egységnek csapatzászlóval kell ren

delkeznie, mely a szabadságharcos elődök, az 1848-as dicső nemzetőr zászlóalj [akjnak 
zászlóival azonos. 

E zászló elkészítésére és a megalakult zászlóaljak számára való átadásáról a Forra
dalmi Karhatalmi Bizottság gondoskodik. Minden nemzetőr a nemzetőrség jelvényét vi
seli, melyet a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a Forradalmi Ifjúság iparművészeivel ké
szíttet el, a melyben a Kossuth-címernek kell szerepelnie. E jelvény elkészítéséért és a 
nemzetőrség alakulataihoz való gyors kiutalásáért a Forradalmi Karhatalmi Bizottság a 
felelős. Minden nemzetőr-alakulat működését a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Ope
ratív Bizottsága által kiadott írásbeli okmány alapján kezdi meg. Ez okmány birtokában 
a megalakuló nemzeti alakulat nemzetőreit az operatív bizottság által kiállított személy
azonossági igazolványokkal ellátja. 

A honvédséghez és a rendőrséghez nem tartozó személyek fegyvert csak nemzetőr
alakulat által kiállított személyazonossági igazolvánnyal viselhetnek. Olyan polgári sze
mélyektől, akik a nemzetőrségnek nem tagjai, a fegyvereket a nemzetőrség hivatott bevonni. 

A nemzetőrség tagjai[nak] elnevezése: Nemzetőr. 
A nemzetőrségen belül a honvédségi rendfokozatok érvényesek. A nemzetőrség tag

jainak a megszólítása: Bajtárs. 
Minden önálló nemzetőr-alakulatot a Forradalmi Karhatalmi Bizottság operatív bi

zottsága körbélyegzővel lát, amelynek felhasználásával az általa kiállított személyazo
nossági igazolványokat állít ki. [Sic!]"86 

A fentieket összegezve megállapítható, hogy Kopácsi Sándor rendőr ezredes október 
29-én kiadott parancsától eltérően a „nemzetőrség" már nem a rendőrség által megszer
vezett, a rendőrségi vezetők irányítása és ellenőrzése alatt álló szervezet, rendőri segéd
erő, még csak nem is a kerületi pártbizottságok, majd amikor ez nem megy, a kerületi ki
egészítő parancsnokságok bázisán létrehozott - „munkásosztagokból" - álló szervezet, 
amelyben a felkelő-szabadságharcos csoportoknak nincs helye, hanem egy a hadseregtől 
és a rendőrségtől szervezetileg elkülönülő, többé-kevésbé független önálló fegyveres 
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testület, amely a Forradalmi Karhatalmi Bizottság közgyűlése által megválasztott Nem
zetőr Főparancsnokság irányításával vesz részt a feladatok végrehajtásában. 

A leglényegesebb változás az, hogy a nemzetőrség fő erejévé - az október 30-a előtti 
elképzelésekkel és intézkedésekkel szöges ellentétben, főleg a fővárosban, illetve a For
radalmi Karhatalmi Bizottságban, mint országos vezető testületben - a felkelő
szabadságharcos csoportok váltak. Létszámát és szervezetségét tekintve a nemzetőrség 
nem kevésbé fontos részét képezték a hatalom elleni harcokban részt nem vevő, de az 
október 28-i kormányprogram végrehajtásáért, a közrend megteremtéséért, a forradalom 
vívmányai megvédéséért, a munka beindításáért tenni akaró diákokból, értelmiségi és fi
zikai dolgozókból álló - az egyetemeken, munkahelyeken, a megyékben, városokban, já
rásokban és falvakban szervezett - nemzetőralegységek is. 

A képet színesíti, hogy a szervezeti elkülönülés ellenére a hadsereg és a rendőrség 
tagjai felbecsülhetetlen értékű segítséget adtak a nemzetőröknek a vezetés, irányítás és a 
működés - például a szervezés, felszerelés, kiképzés, szolgálatellátás, elhelyezés, had
tápellátás stb. - majd minden szintjén. 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság tagjainak 50%-át a rendőrség és honvédség kép
viselői adták, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a katonák és a rendőrök az új karhatalom -
és ezen belül a nemzetőrség - szervezését és tevékenységét nemcsak segítették, hanem 
irányíthatták, ellenőrizhették, és így az elképzeléseiket a döntések meghozatalakor hatá
rozottan érvényesíthették. A fentieket figyelembe véve nem kerülhető meg annak ki
mondása sem, hogy a nemzetőrség önállósága korlátozott volt, mert a rendőrség és hon
védség képviselőiből is álló Forradalmi Karhatalmi Bizottság döntött a nemzetőrséggel 
kapcsolatos minden fontos kérdésben. Ezzel ellentétben a Bizottság nem döthetett a had
sereget és a rendőrség érintő kérdéssekben. 

Ezt a helyzetet a látszólagos bonyolultsága ellenére egyszerűsíti az a tény, hogy a ve
zetés és irányítás majd minden fontos szintjén megtalálható Király Béla személye, aki a 
Forradalmi Karhatalmi Bizottság vezetőjeként, majd a nemzetőrségnek a közgyűlés hatá
rozatával megválasztott főparancsnokaként, Budapest katonai parancsnokaként, a Forra
dalmi Honvédelmi Bizottmány elnökeként vett részt a karhatalom szervezésében és irá
nyításában, a karhatalmi feladatok végrehajtásába bevont szervezetek tevékenységének 
összehangolásában. 

Király Béla vezérőrnagy Budapest katonai parancsnokaként a főváros területén lévő 
minden rendőri és honvédségi erő felett rendelkezett, ezekkel párhuzamosan a nemzetőr
ség főparancsnokaként a „civil" fegyveres erők egyszemélyi vezetője is volt. Bonyolítja 
a helyzetet, hogy Király Béla, mint Budapest katonai parancsnoka a honvédelmi mi
niszter és a belügyminiszter alárendeltségébe tartozott, de miután a Forradalmi Karha
talmi Bizottság alárendeltségét Nagy Imre közvetlen irányítása alá vonta, Király Béla 
több alkalommal közvetlenül a miniszterelnöktől kapott feladatokat, amelyek végrehaj
tásáról közvetlenül neki tett jelentést. 

A Nemzetőrség Főparancsnokságának megalakítása 

Október 31-től a Forradalmi Karhatalmi Bizottságtól a kerületi, üzemi és ifjúsági for
radalmi bizottságok megbízottai sokszorosított űrlapon igényelhettek igazolványokat és 
fegyvert a nemzetőr-alakulatok, illetve a gyárőrségek részére. Az űrlapokat az illetékes 
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kerületi, üzemi, hivatali forradalmi bizottságok elnökei írták alá. A beérkezett kérvénye
ket Kiss rendőr alezredesnek vagy Vári őrnagynak kellet láttamoznia ahhoz, hogy az 
azon feltüntettet mennyiségű igazolványt és fegyvert a kérelmezők megkapják. Ez a 
rendszer november 2-ig létezett. Ekkor a szervezést egy precízebb, jobban ellenőrizhető 
jelentkezési és igénylési rendszer bevezetéséig Kiss rendőr alezredes felfüggesztette. 

A felfüggesztés másik oka az lehetett, hogy a hadtáprészleg vezetője, Lantos honvéd 
őrnagy ugyanezen a napon Kiss István alezredesnek jelezte: annak ellenére, hogy Király 
Béla a nemzetőrség létszámát 4 ezer főben maximálta, ennél már jóval több embert vet
tek fel. Kiss alezredes ekkor utánaszámolt és megállapította, hogy a nemzetőrségnek már 
több mint 7 ezer tagja van. Erről jelentést tettek Király Bélának is, aki a nemzetőrség to
vábbi szervezését azonnal leállíttatta.87 

A kiadott nemzetőr igazolványok magas száma - 18 302 db - és a regisztrált nemzet
őrök létszáma közötti hatalmas eltérés - ezzel a kérdéssel a következő részben is foglal
kozom - oka, hogy a kb. 7 000 főbe csak a felkelő-szabadságharcos csoportokból, illetve 
az ezek bázisán és a diákságból alakult nemzetőralegységek részére november 3-ig ki
adott igazolványok számát - 4305 és 3705 darab - számolták bele. 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság következő ülése november 2-án kb. 13.00-kor 
kezdődött. Az értekezletet Kopácsi Sándor nyitotta meg, majd javaslatot tett az elnökség 
megalakítására. Az elnökség megválasztása után egy embert kísértek a terembe, akit ál
lítólag a Nemzeti Bank pénztáránál fogtak el, mivel Dudás által aláírt nyugtára 500 ezer 
forintot akart felvenni. Néhány percre őrzői kíséretében megjelent a teremben Dudás Jó
zsef is, akinek a résztvevők többsége a kivégzését követelte. Ekkor felállt Király Béla, és 
elmondta, hogy ő becsületszavát adta Dudásnak, hogy nem lesz bántódása, ha elmegy az 
értekezletre és ott nyíltan elmondja terveit és célkitűzéseit. 

A résztvevők megnyugodtak, és így Király Béla elkezdte a beszámolóját, amelynek 
elején rögtön bejelentette, hogy az operatív bizottság munkájával nincsen megelégedve. 
A szervezési albizottság különösen rossz munkát végzett, mivel az értekezletet nem jól 
készítették elő, az nem határozatképes, ezért a vezérőrnagy kérte a szervezési albizottság 
jegyzőkönyvben is rögzített megrovását. 

A felkelők javaslatot tettek az operatív bizottság kiegészítésére, mivel szerintük abban 
nincsenek megfelelő arányban képviselve. Felmerült a nemzetőrök fizetése rendezésének a 
szükségessége is. Király Béla ígéretet tett, hogy a kérdés hamarosan megoldódik. 

Mivel a közgyűlés határozatképtelen volt, úgy döntöttek, hogy az ügyeket az ideigle
nes operatív bizottság viszi tovább, és november 3-án a végleges Forradalmi Karhatalmi 
Bizottság megválasztása céljából ismét összeülnek. 

Ezután hivatta magához Lantos őrnagyot Király Béla, és javaslatot kért tőle a nem
zetőrök fizetésének a rendezésére. Lantos nem tudott mit javasolni, ezért Király úgy 
döntött, hogy a nemzetőrök a fizetésükön kívül naponta 10-20 forintot kapjanak. Király 
parancsot adott, hogy Lantos őrnagy ennek rendezése érdekében vegye fel a kapcsolatot 
az illetékes szervekkel. Lantos helyettesével, Földvári Attilával elment a SZOT-ba, ahol 
a SZOT vezetői vállalták, hogy a nemzetőröknek a munkabért kifizetik, de a pótlék el
döntésében nem ők az illetékesek. 

TH V-150005/3 151. o. Kovács Lstván és társai Lantos József 1957. május 31-i vallomása. 
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November 2-án már a vidéki nemzetőr-alakulatok vezetői közül is többen jelentkez
tek a Deák téren, és fegyvert kértek. Lantos őrnagy Király Bélának a fegyverek kiadásá
ra vonatkozó ismételt parancsa ellenére sem intézkedett.88 

A szervezési osztály ezek után a november 3-ra áttett értekezletről, annak napirendjé
ről meghívók kiküldésével értesítette a kerületi és üzemi nemzetőr, illetve munkásőrsé
gek parancsnokait. Ezeket a meghívókat a kerületekbe és az üzemekbe 2-ról 3-ra virradó 
éjszaka vitték ki, de az érintett személyek egy részét telefonon is értesítették.89 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság november 3-i ülésén90 az értekezlet legfontosabb 
céljának Király vezérőrnagy a Forradalmi Karhatalmi Bizottság elnökségének, a Nem
zetőrség Főparancsnokságának és a Forradalmi Karhatalmi Bizottság operatív irányítást 
ellátó szervének a megválasztását tartotta. 

A vezérőrnagy szólt arról is, hogy a magyar kormány felmondta a Varsói Szerződést, és 
a nagyhatalmakat felkérte a bejelentett semlegesség szavatolására. Közölte, hogy a kor
mány a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot felelőssé tette a rend fenntartásáért, ezért a 
nemzetőrséget fegyelmezett, szervezett karhatalmi egységgé kell tenni. „A legdöntőbb 
kérdés, hogy az eddig megalakult nemzetőr-alakulatok szervezetüket a legnagyobb mér
tékben megszilárdítsák és a központi vezetőség utasításait maradéktalanul hajtsák vég
re"91 - mondta Király Béla, majd összefoglalta a Karhatalmi Bizottság feladatait. 

A hozzászólók az egységes vezetés és fellépés megteremtésének elsődleges fontossá
gát hangsúlyozva, a még meglévő anomáliák között szóltak a Külügyminisztérium épü
letének november 2-i elfoglalásáról, arról, hogy Budán a fegyveresek a Forradalmi Bi
zottmány nevében Dudás József által aláírt igazolványokkal vannak ellátva, holott 
ismereteik szerint Dudás József nem is rendelkezik karhatalmi erőkkel. A Baross téri fegy
veres csoport képviselője bejelentette, hogy mivel a nemzetőrök nem politizálhatnak, ezért, 
azokat a fegyvereseket, akik Dudás-féle papírt mutatnak fel lefegyvérzik és letartóztatják. 

Király Béla ekkor a jelenlévőket tájékoztatta arról, hogy november 2-án, délután 6 
órakor a Széna téri század parancsnokát - egy alezredesi rendfokozatot viselő fegyverest 
- a Külügyminisztérium elfoglalásáért - állítólag volt államvédelmi beosztottakat ke
restek ott - elfogta és letartóztatta. A vezérőrnagy szólt arról is, hogy Kovács András, a 
Szabad Nép székházban települ volt „Dudás-csoport" parancsnoka alegységével belépett 
a nemzetőrségbe, a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot elismerte felettes szervének. 

Király Béla úgy gondolta, hogy az ezen a napon megkezdett tárgyalásokon hamaro
san eldől, „hogy mikor fognak kivonulni a szovjet csapatok Magyarország területéről".92 

Marián István alezredes a Műszaki Egyetemről megkérdezte: a nemzetőrség feladata 
csak a rendfenntartás lesz-e, illetve a tanítás megkezdését követően mit tegyenek az 
egyetemeken szervezett karhatalmi egységek? A alezredes bejelentette: „az a tervük, 
hogy a legrövidebb időn belül hadosztállyá fejlesszék a mostani erejüket". 

8S TH V-150005/3. 151-153. o. Lantos József 1957. május 31-i vallomása. 
89 TH V-150007. 104. o. Kiss rendőr alezredes feljegyzése Tömpe István részére. 
90 TH V-150005/21. 74-77. o. Kovács István és társai. 
91 Uo. 
92 Uo. 
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Elhangzottak az ülésen kritikai észrevételek is. Ezek között az 1. sz. Épületelemgyár 
küldötte nehezményezte, hogy a szervezés nagyon lassan megy. „Féltik az eredménye
ket, hogy elveszítik a lassú szervezésben" - mondta.93 

Vita alakult ki többek között a mandátumok elosztásáról is. A Corvin egység képvi
selőjének véleménye szerint a „honvédség, rendőrség nem megbízható", ezért azt java
solta, hogy a mandátumokból 21 a nemzetőröké, 10-10 a honvédségé és a rendőrségé le
gyen és „csak azok kapjanak mandátumot, akik fegyverrel a kezükben harcoltak". 

Vízi Sándor, a volt politikai foglyok küldötte szerint nem lehet kirekeszteni azokat az em
bereket, akik szenvedtek az önkénytől, és mandátumot kért a volt politikai foglyok nevében. 
A Baross téri csoport képviselője Vízivel egyetértett abban, hogy a kiszabadult politikai fog
lyok részt vettek a harcokban, de szerinte új fegyveres nemzetőregységek megalakítására már 
nincs szükség, a politikai foglyok lépjenek be valamelyik már létező egységbe.94 

Az ülésen többen a sztrájk folytatása ellen érveltek, de mint mondották a munka 
megkezdésének a nemzetőrség felszámolása, illetve tevékenységének akadályozása nem 
lehet következménye.95 

A vitát követő szavazáson egyhangúlag megválasztották Király Bélát a nemzetőrség 
főparancsnokának, helyettesének Kopácsi Sándor rendőr ezredest, majd a nemzetőr
alegységek és egységek - a Corvin közi, a Baross téri, Széna téri, Práter utcai, a IX. ke
rületi fegyveres csoportok, a Műszaki Egyetem, a honvédség és rendőrség képviselői -
megnevezték a szűkebb törzsben dolgozó küldötteiket. 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság határozattervezetét a közgyűlés egyhangúlag el
fogadta.96 A Szabad Kossuth Rádió 14 óra 25 perckor adta hírül, hogy a Forradalmi Kar
hatalmi Bizottság megalakította a Nemzetőrség Főparancsnokságát és a nemzetőrség fő
parancsnokának egyhangúlag Király Béla vezérőrnagyot választotta meg. A Forradalmi 
Karhatalmi Bizottság közgyűlése az alábbi - rádióban is ismertetett - határozatot hozta: 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság „Ragaszkodik hazánk függetlenségéhez és sem
legességéhez. Minden függetlenségünk és semlegességünk elleni fegyveres agressziónak 
ellenáll. A szabad, demokratikus választások megtartásáig a rend megszilárdítását min
den erővel elősegítjük és a kormánynak a restaurációs kísérletek és zavarkeltések meg
semmisítésére adott rendelkezéseit híven teljesítjük. 

Hazánk védelmi készültségének súlyos kárt okoz a sztrájk, éppen ezért a sztrájk be
szüntetését és a termelő munka megkezdését javasoljuk azzal, hogy a nemzetőr
alakulatok a munka felvétele alatt is fegyvereiket kéznél tartsák, hogy agresszió esetén 
azonnal harckész állapotba helyezkedhessenek, és felvehessék a harcot a támadók ellen. 

A mai naptól kezdve nem honvédségi és nem rendőr személy csakis mint nemzetőr 
viselhet fegyvert. A nem nemzetőr, nem honvéd és nem rendőr személyeket a rend meg
szilárdítása érdekében lefegyverezzük."97 

y j TH V-l50005/21. 74-77. o. 
94 Uo. . 
95 Uo. 
96 Uo. 78-83. o. 
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Később, a vizsgálati fogságban Marián István a november 3-án történteket az alábbiakban 
foglalta össze: „Az értekezleten... Király Béla tartott beszámolót az Ideiglenes Operatív Bi
zottság addig végzett munkájáról és ismertette a Forradalmi Karhatalmi Bizottság feladatait. 
Ennek során utalt arra, hogy a helyzet válságos, újabb szovjet csapatok érkeztek az ország te
rületére, de tárgyalások vannak és van remény a megegyezésre, utalva az ENSZ-re is... 

Bizakodó hangon beszélt a belső helyzetről, az volt az elképzelése, hogy rövidesen 
megindul a munka. Utalt arra, hogy egy újabb szovjet beavatkozás esetére már intézke
dések történtek a védelem érdekében... 

Király Béla és Kopácsi rövid beszámolót tartottak. Elmondták, hogy a kormányban 
változások vannak, felmondták a Varsói Szerződést. A helyzet nagyon válságos, tárgya
lások folynak, de a szovjet csapatok újabb bevonulásából, elhelyezkedésükből, abból, 
hogy támadólag állnak fel, újabb beavatkozás várható..."98 

Az értekezlet után Király Béla parancsnoki eligazítást tartott, ahol az általános prob
lémák felvetését követően a másnapra - november 4-re - tervezett rendteremtő akciók 
megbeszélésére került sor. „Rengeteg sürgős feladatot kellett megoldani. Rendszeres el
látás, a csoportok és kerületek közötti koordináció, a vidéki szabadságharcos csoportok 
irányítása és bekapcsolása egy egységes fegyveres erőbe, az egyénileg csatlakozó hon
védek és rendőrök beosztásainak rendezése, a parancsnokaikkal együtt csatlakozó hon
véd- és rendőralegységek irányítása, koordináció a honvédség, a rendőrség és a szabad
ságharcos egységek között, az ország, de különösen Budapest rendjének egységesen 
szervezett fenntartása mind-mind a Nemzetőrség Főparancsnokságára várt..." - össze
gezte Király Béla az előttük álló feladatokat." 

A nemzetőrség létszáma és összetétele Budapesten 

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság - Kilián laktanyában október 31-én megtartott el
ső közgyűlése - Király Béla javaslata alapján arról határozott, hogy addig nem teszik le 
a fegyvert, amíg a szovjet csapatok Magyarország területét el nem hagyják, és a felkelő 
csoportok részt vesznek Budapesten a rend helyreállításában, valamint az államvédel-
misták lefegyverzésében.100 

A Budapesten megalakult nemzetőrség létszámáról, a nemzetőrök összetételéről, fegy
verzetéről, elhelyezési és tevékenységi körzetéről a november 4-e utáni iratmegsemmisítés 
következtében csak töredékes adatok maradtak fenn. Az ezeket az adatokat tartalmazó do
kumentumokat a Budapesti Rendőrkapitányságon november 3-án készült - a kiadott nem
zetőr-igazolványok számát és az azokat felvevő szervezeteket tartalmazó - jegyzékkel101 

összevetve megállapítható: a további elemzéshez és értékeléshez szükséges adatok a legki
sebb hibaszázalékkal e lista alapján rekonstruálhatóak. A feldolgozás alapját képező ki
mutatások szerint a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Szervezési Osztálya - a kapitányság 

A forradalom hangja... 458. o. 
99 Király: i. m. 272. o. 
1 MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 21. d. 31. k. További részleteket erről a témáról lásd Eörsi: 

Corvinisták és Horváth Miklós: Maiéter Pál. Budapest, 2002. 
101 MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 22. d. 32. k. 50-53. o. 
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Személyzeti Osztálya közreműködésével - összesen 18 362 db igazolványt adott ki.102 Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a fővárosban november 3-án pontosan ennyi nemzetőr 
hajtott végre karhatalmi feladatokat, miután a kérvényezők egy része a létszám további nö
vekedésére számítva több igazolványt kért, mint amennyire szükség volt.103 

Némileg módosítja a nemzetőrség létszámával kapcsolatos számításokat az is, hogy a 
feldolgozott listán több kerület - például az I., III., IV., VIII., XIV., XVI., XVIII. és 
XXII. kerületek - központi szervezésű nemzetőralegységéről nem találni adatot. A fel
kelőkből alakult nemzetőralegységek közül több nem szerepel ebben az összeállításban. 
A listákról így lemaradt 1000-1200 fő lehetőséget ad arra, hogy a tartalék igazolványok 
igénylése miatti torzítást a statisztikai feldolgozás során figyelmen kívül hagyjuk.104 

E jegyzéket, illetve a fentiekben leírt módosító tényezőket figyelembe véve Buda
pesten a nemzetőrségen belül a következő, aránylag jól elhatárolható kategóriákat kell 
megkülönböztetni: 

A nemzetőrség összetétele Budapesten 

Kategória Megnevezés Létszám 

„A" A felkelő-szabadságharcos csoportokból, illetve ezek bázisán alakult 
nemzetőregységek, alegységek -5 500 

„B" A diákságból, egyetemistákból oktatási intézményekben szervezett 
nemzetőregységek, alegységek -2 500 

„C" A Forradalmi Karhatalmi Bizottságnál bejegyzett munkahelyeken ala
kult nemzetőralegységek -2 000 

„D" A rendőrség és honvédség objektumaiban alakult, a Forradalmi Karha
talmi Bizottságnál bejegyzett nemzetőralegységek -2 000 

„E" A főváros kerületeiben központilag - kerületi szintű vezető szerv által el
sősorban kerületi alkalmazás céljából - megalakított nemzetőralegységek -5 100 

„F" Egyéb, a fenti kategóriák egyikéhez sem köthető nemzetőralegységek -1 400 
A nemzetőrök hozzávetőleges létszáma összesen -18500 

A fenti adatok alapján következtetésként levonható, hogy a Budapesten megalakult 
nemzetőralegységek állományának meghatározó része - 65%-a - közvetlenül a Forra
dalmi Karhatalmi Bizottság alárendeltségébe tartozott. Ennek a legmobilabb, legtöbb 
célra felhasználható részét a „B" kategóriába tartozó egyetemisták képezték. 

Wl MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 22. d. 32. k. 50-53. o. 
10 A tőbbletigénylés elsősorban a tanintézetek egy részére - ezek között is főként a Műszaki Egyetemre -

voltjellemző. Az Egyetem Katonai Tanszékének vezetője, az egyetemi nemzetőrség parancsnoka, Marián Ist
ván alezredes elképzelései szerint a gyorsan megalakult századok rövid időn belül zászlóaljakká, illetve ennél 
is magasabb szintű nemzetőregységekké, sőt magasabbegységgé fejleszthetők voltak. A valósághoz közelebb 
állnak azok a források, amelyek szerint november első napjaiban a műszaki egyetemistákból szervezett nem
zetőrség létszáma 500 és 1000 fő között ingadozott. 

A budapesti nemzetőrség szervezésének helyzetéről, a nemzetőrök létszámáról, a nemzetőralegységek 
tagozódásáról Zólomy László ezredes zsebnoteszébe - sajnos dátum nélkül - a következő adatokat jegyezte be: 

„Nemzetőrség. ... 13 183 nemzetőr, 22 zászlóalj, 12 önálló század, 22 önálló szakasz. Ebből diák zászlóalj 
6 zászlóalj, 1 század, 4 szakasz. Üzemőrség: 3 zászlóalj, 5 század, 10 szakasz. Területi 6 század, 13 zászlóalj, 8 
szakasz..." TH V-150005/4. 256-257. o. Részletek Zólomy László zsebnoteszének tartalmából. 

MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 22. d. 32. k. 50-53. o. A nemzetőrök létszámát tartalmazó oszlopban 
feltüntetetett kalkulált adatok véleményem szerint helyesen tükrözik az egyes kategóriák közötti arányokat. 
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Alakulási és október 30-a előtti tevékenységük, még pontosabban az általuk eddig az 
időpontig ellenőrzött terület határain kívüli alkalmazás szempontjából kevésbé voltak 
mozgathatók a felkelő-szabadságharcos csoportokból, illetve ezek bázisán létrejött - „A" 
kategóriába tartozó - nemzetőralegységek. Annak ellenére igaz ez az állítás, hogy ki
sebb-nagyobb nemzetőralegységek, néhány fős csoportok, rajok egy-egy feladat - pél
dául államvédelmi beosztott letartóztatása, anyagvételezés, személykísérés, egy-egy be
jelentés ellenőrzése - végrehajtása céljából az adott nemzetőregység vagy alegység 
tevékenységi körzetét időlegesen elhagyták. Kutatásaim szerint a körletét elhagyó legna
gyobb alegység a Széna téri csoportba tartozó - Bán Róbert vezette - több mint 40 fős 
szakasz volt, amelyet november 4-én hajnalban a szovjet csapatok Szombathelyen vettek 
őrizetbe. Ezek az erők a budapesti nemzetőrök 29%-át, a Forradalmi Karhatalmi Bizott
ság közvetlen irányítása alá tartozó állomány közel felét, 46%-át jelentették. A szovjet és 
magyar erők ellen a forradalom győzelméig harcot folytató csoportokból alakult nemzet
őrerők rendkívüli erőfeszítéseket tetiek a forradalom vívmányai megvédése érdekében, 
és ezek voltak azok a nemzetőregységek és alegységek, amelyek november 4-e után is 
legelszántabban szálltak szembe a szovjet csapatokkal. 

Többé-kevésbé hasonlóan jellemezhető a rendőrség és honvédség objektumaiban ala
kult - „D" kategóriába sorolt - nemzetőralegységek „civil" része is, amelynek aktivitását, 
illetve november 4-e utáni tevékenységét a befogadó objektum állományának döntései 
meghatározó módon befolyásolták. Az erők megosztottságát mutatja, hogy a rendőrségi 
szervezeteknél alakult vagy oda - többnyire a Budapesti Rendőr-főkapitányságról - vezé
nyelt nemzetőralegységek az adott szervezetbe nem tagozódtak be, hanem irányítás és az 
ellátás kérdésében közvetlenül a Forradalmi Karhatalmi Bizottság alárendeltségébe tartoz
tak. Az ezen a területen kialakult helyzet bonyolultságát jelzi, hogy a BM Budapesti Fő
osztály közvetlen alárendeltségébe tartozó rendőr-karhatalmi zászlóalj az eredeti szolgálati 
utat megkerülve „Budapesti Karhatalmi nemzetőr zászlóalj" néven fegyver, lőszer és más 
igényeivel közvetlenül a Forradalmi Karhatalmi Bizottsághoz fordult. 

A legkevésbé mozgathatóak a Forradalmi Karhatalmi Bizottságnál bejegyzett mun
kahelyi nemzetőralegységek voltak. Az október 28-a előtti helyzethez hasonlóan ezek az 
alegységek - az illetékes Munkástanács irányításával és ellenőrzésével - elsősorban a 
munkahelyeken és annak közvetlen környezetében léptek fel a vagyon- és személyi biz
tonság védelmében. Ezt tették azoknak az üzemeknek a nemzetőrőrségei is, amelyek a 
kerületekben megalakított - a tanácsokat a közhatalmi funkciók ellátásában felváltó -
forradalmi szerveket ismerték el közvetlen elöljárójukként. 

Az üzemekben alakult munkástanácsok egy része megválasztását követően intézke
dett az adott üzem, intézmény vagy más egyéb jellegű létesítmény őrzésének a megszer
vezéséről. Amennyiben a munkahelyen a munkástanács megválasztását megelőzően a 
vezetők vagy/és a pártszervek, illetve a szakszervezeti bizottság kezdeményezésére 
fegyveres vagy fegyvertelen őrség alakult, az adott szintű választott szerv annak össze
tételét felülvizsgálta, és az új vezetés által megbízhatatlannak tartott - éppen ezért le
váltott - személyek helyére új embereket delegált. Miután ebben az időszakban a mun
kástanácsok összetétele is folyamatosan változott, így a nemzetőrségen belül az üzem
őrségeknél volt a legnagyobb fluktuáció. 

Az üzemőrségek felé közvetlen intézkedési joga a felállítást elrendelő vagy a már 
meglévő őrség működését jóváhagyó munkástanácsnak volt. Az így felállított fegyveres 

— 1041 — 



szervezetek a szakmai irányítást a területileg illetékes forradalmi szervek karhatalmi 
ügyekért felelős személyeitől kapták, de a szolgálat ellátása érdekében a szűkebb és tá
gabb környezetben megalakult nemzetőralegységekkel is együttműködtek. 

Az üzemőrségek felfegyverzéséről az adott területen megalakult forradalmi szerve
zetek - amennyiben volt ilyen - a rendőrség és a honvédség segítségével és közreműkö
désével gondoskodtak. Kutatásaim során több példát találtam arra is, hogy a munkahe
lyeken működő nemzetőralegységek a problémáikkal és igényeikkel - az ezek 
irányítására hivatott testületek megkerülésével - közvetlenül a magasabb szinten szerve
ződött forradalmi szervezetekhez fordultak. 

A közrend, a közbiztonság megteremtése, illetve a helyi, területi szintű politikai dön
tések végrehajtása érdekében alakultak a kerületi forradalmi szervek által közvetlenül 
irányított és felügyelt - a budapesti nemzetőrség 27%-át jelentő - nemzetőralegységek, 
amelyekben a felkelők közül is sokan vállaltak szolgálatot. Mint az a későbbiekben lát
ható, a kerületekben tevékenykedő nemzetőrség egy jelentős része november 4-én és azt 
követően hosszabb-rövidebb ideig sikeresen harcolt a szovjet támadó csapatok ellen.106 

A nemzetőrség megalakulása vidéken 

Kutatási eredményeim megerősítik Rainer M. János értékelését,107 mely szerint a vi
déken történt események, a vidék forradalmának jellemzői „hasonlítanak a fővárosihoz, 
de nem jelentéktelenek a különbségek". 

A szerző tanulmányából - vizsgált témámmal összefüggésben - ezen a ponton ki
emelendő: „A vidéki forradalom legfontosabb mozzanata nem a harc, hanem a sokrétű 
önszerveződés, jellegzetes alakja nem a tüntető és a fegyveres harcos, hanem a forradal
mi készenlét, az általános politikai sztrájk szükséghelyzetében a rend és a közbiztonság 
fölött őrködő, ennek érdekében tárgyaló, szervező és egyeztető »rendpárti forradalmár.« 
Az önszerveződés kibontakozását elősegítette a helyi hatalmak központi vezérlés híján 
való gyors összeomlása vagy legalábbis cselekvésképtelenné válása... Ezért volt magától 
értetődő, kit kell a vezető-szervező posztokra megválasztani, hogy kit kell leváltani, el
kergetni, netán előzetes őrizetbe venni."108 

A kérdés legjobb ismerői közé tartozó Szakolczai Attila a vidéken zajló folyamatokat 
értékelve, a településeket - elsősorban a helyi hatalom magatartásától függően - az aláb
bi négy csoportba osztotta:109 

1. Azok a települések, „ahol erősszakos eszközökkel még sikerült megakadályozni a 
helyi hatalomátvételt".110 

"° MOL Nagy Imre és társai XX-5-h. 22. d. 32. k. 50-53. o. 
Rainer M. János: Az eszmék útja, előzmények és események. In: A magyar forradalom eszméi - Eltip-

rásuk és győzelmük (1956-1999). (Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon.) Budapest, 2001. (a továbbiakban: 
Rainer: Az eszmék útja...) 37. o., továbbá Rainer M. János e témakörben megjelent további munkái: The 1956 
Revolution in the Provinces. Budapest Review Of BOOKS, Vol. 2. No. 2. 19992, Summer 64-68. o.; Uo.: Bu
dapest és vidék 1956-ban. In: A vidék forradalma. (Szerk. Simon Zoltán.) Debrecen, 1992. 37^48. o. 

108 
Rainer: Az eszmék útja... 37-38. o. 

109 
Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, 2001. 44-45. o. 

1 Uo. A szerző által vizsgált időpont október 26. Az e típusra jellemző példák közül Szakolczai Attila az 
Esztergomban, Kecskeméten, Nagykanizsán, Szegeden és Zalaegerszegen eldördült sortüzeket és az elfogott 
fegyveres felkelők helyszíni kivégzését emelte ki. 
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2. Azok a városok és falvak, ahol „a hatalom agresszivitása olaj volt a tűzre, és a for
radalmi erők hatalomátvételét eredményezte". '11 

3. Azok a helyek, amelyeken - „az ország számos városában, köztük több megye
székhelyen" - „jószerével ellenállás nélkül omlott össze a kommunista uralom. Forra
dalmi testületek vették át a hatalmat..."112 

4. Azok „a területek, ahol még csak szerveződtek a forradalom erők, így a helyi ve
zetést nem érte komoly kihívás, támadás".113 

Ebben a részben az általam összegyűjtött statisztikai adatok alapján a vidéken lezaj
lott robbanásszerű változásokról - az önszerveződés dinamikájáról - kívánok az eddigi
eknél árnyaltabb képet nyújtani.114 

Az általam vizsgált 3 410 közigazgatási egységből Nemzeti Tanácsok, Forradalmi 
Bizottságok, Nemzeti Bizottságok és a lehető legkülönbözőbb néven forradalmi szerve
zet 2 804 helyen alakult. A közhatalmi funkciókat a régi hatalmi szervezetekkel meg
osztva, illetve azok átalakítását, feloszlatását követően önállóan ellátó forradalmi szerve
zetek meghatározó többsége - 2 353 - az október 25-től november 1-jéig terjedő 
időszakban jött létre. Ha figyelembe veszem, hogy 115 közigazgatási egységben bizto
san nem alakult forradalmi szervezet, illetve 465 hely esetében a megalakulásra vonat
kozó adatot nem találtam, talán nem túlzó a következtetés: a régi hatalmi struktúra átala
kítása, lebontása terén vidéken október 28-ával bezárólag bekövetkezett a döntő fordulat. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az országosan vizsgált 3 410 közigazgatási egy
ségből a „fordulat napjáig" 1 763-ban megtörtént az alapvető változásokat jelentő vagy 
azokat lehetővé tevő lépés. Még szembetűnőbb a változás, ha figyelembe vesszük, hogy 
az összes forradalmi szervezet 63%-a október 28-ig, 82 %-a október 30-ig alakult meg.115 

Az október 31-től november 3-ig terjedő időszak adatait elemezve, az is megállapít
ható, hogy a helyileg legsürgetőbb változtatásokat követően a figyelem ismét a központ 
felé fordult, az új hatalmi szerveket - ahol azok még nem alakultak meg - már a köz
pontilag megváltoztatott igazgatási szisztémához illeszkedve akarták létrehozni. Ez a 
folyamat az új viszonyok elfogadásának, a konszolidáció egyik jelenként is értelmezhe
tő, de nem kizárt az sem, hogy az újabb szovjet támadás fenyegető veszélye miatt a fi
gyelmet a védelemi készülődés kötötte le, illetve az újabb szovjet csapatok bevonulásá
ról érkezett hírek, a csapatok mozgása is visszatartó erőként hatott. 

A „civil" önvédelmi csoportokat - üzemőrségeket, faluőrségeket, népőrségeket, majd 
egyre általánosabbá váló elnevezéssel - , nemzetőralegységeket a közigazgatási egységek 
közel 50%-ában - 1 678 helyen - megalakították. A közigazgatási egységek alig több 
mint egyharmadában - szám szerint 1 148-ban - csak forradalmi szervezet, illetve a te
lepülések 2,25%-ban - 77 helyen - csak nemzetőrség alakult. 

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, 2001. 44-45. o. A szerző által 
példaként vizsgált két helyszín Miskolc és Mosonmagyaróvár volt. 

112 
Uo. Az e típusba tartozó települések közül Győr, Nyíregyháza, Szolnok és Veszprém városokat emelte ki. 

113 
Uo. Ebbe a kategóriába a szerző Salgótarján és Szekszárd városokat sorolta. 
A statisztikai összeállítás a Történeti Hivatalban őrzött megyei összefoglalók - „monográfiák" - teljes 

feldolgozását követően készült. 
Ennél a számításnál azokat a forradalmi szervezeteket, amelyek megalakulásának dátuma nem ismert 

figyelmen kívül hagytam. 
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A nemzetőrség és a forradalmi szervezetek megalakításának folyamatát ábrázoló diag
ramon (7. Melléklet, 1046. o.) jól látható, hogy dinamikájuk hasonló. Az adatokat a forra
dalmi szervezeteknél vizsgált időszakoknak megfelelően csoportosítva az is megfigyel
hető, hogy az összefoglaló néven nemzetőrségnek nevezett alegységek meghatározó 
többsége - 1 678-ból 1 358 - az október 25-től november 1-jéig terjedő időszakban ala
kult meg. Az összes nemzetőralegység 54 %-a október 28-ig, 77 %-a október 30-ig ke
rült megszervezésre."6 

A nemzetőralegységek legnagyobb részét vidéken az adott településen alakult forra
dalmi szervezetek állították fel, vagy a megalakuláskor már létező „civil" fegyveres erőt 
- a szükségesnek tartott változtatásokat követően - saját hatáskörükbe vonták. 

A nemzetőralegységek parancsnokainak összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 
az általam azonosított 1 037 parancsnokból 936 „civil", 33 katona, 62 rendőr, 3 határőr 
és 3 tűzoltó volt. A parancsnokok közül 43 az MDP-nek volt a tagja, illetve az adott te
lepülés forradalmi szervezetének vezetőjeként vagy annak tagjaként 66 fő töltött be a 
nemzetőralegységek élén vezetőfunkciót. Az esetleges átfedésektől eltekintve már csak 
nagyságrendileg is figyelemre méltó, hogy a megismert 1 037 parancsnok 28%-a - 287 
fő - 1945 előtt az erőszakszervezetek valamelyikében teljesített szolgálatot. 

Hét megye"7 adatait elemezve a nemzetőrség szociális összetétele kis hibaszázalék
kal megállapítható. A hatalom értékelése szerint a rendszerre veszélyt jelentő személyek 
- akkori megfogalmazással: „ellenséges és osztályidegen elemek" - részvételi aránya a 
nemzetőrségen belül országos szinten nem érte el a 10%-ot. Ezzel szemben az úgyneve
zett dolgozó osztályokba és rétegekbe - ebbe a kategóriába a munkásságot, a parasztsá
got, az értelmiséget és az alkalmazottakat sorolták - a nemzetőrök 74%-a tartozott, míg 
az „egyéb kategóriába" soroltak - pl. kisiparosok, kiskereskedők, papok, középiskolai-, 
főiskolai- és egyetemi hallgatók- átlagosan a nemzetőrség létszámának 16%-át tették ki. 
Természetesen ha a konkrét nemzetőralegységek összetételét vizsgáljuk, akkor nagy szó
ródást tapasztalhatunk. Az iparosodottabb megyékben vagy azokban a megyékben, 
amelyekben nagy hallgatói létszámmal rendelkező felsőoktatási intézmények voltak, ott 
az átlagostól jelentősen eltérő arányokat találunk. 

A nemzetőralegységek 8,3%-a szolgálati tevékenysége során együttműködött a hon
védséggel, rendőrséggel és a határőrséggel. Főleg a kisebb településeken általános volt, 
hogy a körzeti megbízott rendőrrel együtt vagy azt leváltva, beosztásában felfüggesztve 
közrendvédelmi szolgálatot láttak el. Talán nem ismert, hogy a határmenti településeken 
alakult nemzetőralegységek közül legalább 15 helyen a határőrökkel közösen vagy a 
határőrs tevékenységének felfüggesztését követően - a közrendvédelmi feladatok ellátá
sa mellett - önállóan vettek részt a határ őrzésében. 

A nemzetőralegységek több mint fele - 54%-a - a szolgálatot fegyver nélkül látta el. 
A 772 fegyverrel rendelkező nemzetőralegységből 333 a szolgálati feladatai ellátásához 
- egyben a rendbontás megelőzése érdekében - összegyűjtötte a fegyvert a településen 
élő párttagoktól és vadászoktól. Több helyen jutott fegyverhez a nemzetőrség a rendőr, 
vagy a helyi rendőrség, ritkábban a határőrség adott településen, vagy annak közelében 

Ennél a számításnál azokat a nemzetőralegységeket, amelyek megalakulásának dátuma nem ismert fi
gyelmen kívül hagytam. 

117 Baranya megye (TH V-150 363), Fejér megye (TH V-150 368), Hajdú-Bihar megye (TH 
V-150 370/1), Heves megye (TH V-150 371), Somogy megye (TH V-150 374/I-II) Szabolcs-Szatmár megye 
(TH V-150 375), Szolnok megye (TH V-150 376/1). 
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lévő erőinek lefegyverzésével. Főleg a megyei, járási és városi szinten felállított nemzet
őralegységek - az adott szintű forradalmi szerv döntésének megfelelően - a honvédség 
és a rendőrség együttműködési kötelezettségeire hivatkozva jutottak fegyverhez. 

Az ország kb. 80 településén csak éjszakára szerveztek fegyveres vagy fegyvernélküli 
őrséget, illetve 100 fölött volt azoknak a falvaknak a száma, amelyekben a forradalmi szer
vezet „csak" a nemzetőrség parancsnokát jelölte ki, aki az őrséget házszám szerint állította 
össze. A forradalmi szervezetek és a nemzetőrparancsnokok a fegyverviselés rendjére vo
natkozó követelményeknek fokozatosan érvényt szerezetek. A fegyvereket jól őrizhető 
helyeken tárolták, illetve a nemzetőrök többsége csak szolgálati ideje alatt viselt fegyvert. 

Vidéken - elsősorban a falvakban - a nemzetőralegységek fő feladata a vagyon- és 
személyi biztonság megteremtése, például a feloszlatást kimondó termelőszövetkezetek 
vagyonának zárszámadást megelőző széthordása, a „szabad rablás", a személyes bosszú
állások, az önkényeskedések megakadályozása volt. Ellenőrizték a település gépjármű
forgalmát, az anyagszállítást, az ismeretlen személyeket igazoltatták, a nemzetőrséghez 
nem tartozó fegyvereseket lefegyverezték, a parancsnokságra bekísérték és ahol elren
delték ott érvényt szereztek a kijárási tilalomnak is. 

November első napjaiban a parancsnokok és beosztottak figyelmét a fentieken túl el
sősorban az ideiglenes elhelyezési körletek berendezése, a nemzetőralegységek megala
kítása, felszerelése, a katonai viszonyoknak megfelelő szolgálati és kiképzési rend meg
teremtése, a kapott fegyverzet karbantartása, szabályos használatuk elsajátítása kötötte le. 

Az egyre jobban fenyegető szovjet támadás elhárítása érdekében - nagyobb települé
seken, illetve elsősorban a katonai helyőrségekben - riadó-, valamint védelmi tervek ké
szültek, és megindult a tervekben foglalt feladatok végrehajtásának begyakorlása, s 
megkezdődtek a védelemmel kapcsolatos műszaki munkálatok is. 

E tevékenység részét képezte többek között a rendelkezésre álló fegyveres erők kö
zötti együttműködés megszervezése, a nemzetőrség tulajdonába került - a rendőrségtől 
vagy a honvédségtől kapott, illetve a volt államvédelmi szervek raktáraiból beszerzett -
felszerelési tárgyak szétosztása, a tartalékkészletek lehetőségek szerinti szabályos tárolá
sának biztosítása. Ebben az időszakban a megyei és járási forradalmi szervek azokon a 
településeken, ahol ez még nem történt meg, intézkedtek a forradalmi szervek megvá
lasztásáról és a nemzetőralegységek felállításáról. 

Ez utóbbi feladat végrehajtásának az irányítása, a rendőrség és a honvédség, valamint 
a nemzetőrség tevékenységének összehangolása, ellenőrzése, egyszersmind a közös, ha
tékony fellépés biztosítása céljából a területi forradalmi szerveken belül - főleg megyei 
és járási szinteken és nagyobb városokban - az erőszakszervezetek delegált és bevá
lasztott tagjai bevonásával karhatalmi bizottságokat, albizottságokat, részlegeket állítot
tak fel. A forradalmi szervek rendszeresen foglakoztak a nemzetőrség szervezésének, 
felszerelésének és alkalmazásának kérdéseivel. 

Ezt a folyamatot november 4-én a szovjet támadás megszakította. Vidéken a nemzetőr
alegységek nagyobbik része november 4-én és az azt követő napokban feloszlott, de voltak 
olyan alakulatok is, amelyek a szovjet támadás hatására alakultak meg. Több alegység 
önállóan vagy az adott körzetben lévő honvédségi erőkkel, rendőrökkel együttműködve 
hosszabb rövidebb ideig sikeresen vette fel a harcot a szovjet csapatokkal.118 

A november 4-ét követő fegyveres ellenállásról lásd többek között Eörsi László: Ferencváros 1956. A 
kerület fegyveres csoportjai. Budapest, 1997. és Eörsi: Corvinisták, illetve Horváth Miklós: Maiéter Pál. i. m. 
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MELLÉKLET 

1. A budapesti rendőrség és nemzetőrség tervezett felépítése 
(1956. október 28-29.) 

Budapesti Rendőrkapitányság 

Nemzetőrség 
Vezeti: Kopácsi Sándor r. ezr. 

1 
1 1 1 

Kerületi Rendőrség Közvetlen A Nemzetőrség 
kapitányságok karhatalmi alárendeltségű keretén belül 
és Nemzetőr zászlóalja Nemzetőr együttműködő 
zászlóaljak szervezetek honvédség 

1 
1 

Rendőrőrsök Központi 1-5. körzet 
és Nemzetőr Nemzetőr

Nemzetőr ezred zászlóaljai 
alegységek 

2. A forradalmi szervezetek és a nemzetőralegységek megalakulásának folyamata 
(1956. október 24 - november 4.) 

Forradalmi szervezet 
Nemzetőrség 
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Miklós Horváth 

THE ORGANISATION AND ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL GUARD IN 1956 

Summary 

In the scientific literature on the 1956 Hungarian revolution and war of independence, the Na
tional Guard, the newly established armed force of the revolution, is mostly commemorated only 
in general. This is the first time one may read in detail about this organisation that, despite its pe
culiar establishment, played a great part in the history of the revolution. The study deals with the 
antecedents of its formation, the circumstances and significant stages of its organisation and the 
activity it showed to protect the achievements of the revolution. 

This work, based on a wide range of sources, differentiates between certain initiatives aiming 
at the organisation of armed forces during the revolution. As the direct antecedents of the National 
Guard's establishment, the study refers to the more or less determined steps taken by the repre
sentatives of power at the very beginning of the revolution, in parallel with the employment of 
governmental forces, to form the defensive bodies of the regime, in fact those of the party. The 
majority of these armed guards established from 'party functionaries and workers', however, had 
not lived up to the authority's expectations. 

Subsequent to this, between 27 and 30 October, three well definable trends appeared regarding 
the conceptions and efforts in connection with civilian armed forces. Two of these aimed at the 
formation of a Hungarian armed basis, ready to defend the ruling power. One suggested the or
ganisation of the National Guard as an auxiliary police force, the other the establishment of 'work
ers' squads' as the civilian armed forces of regional party organisations. The main endeavour of 
the authority, parallel to those two mentioned above, was the liquidation and disarmament of the 
rebellious groups fighting for independence. 

The need for the National Guard's formation, independently from the police and the army but 
in cooperation with them, and the purpose of unifying the revolting groups inside its organisation, 
was formally brought up on 30 October. The essence of the new aspect considering the personnel 
and the possible tasks of the new armed forces was that the groups fighting for independence 
should have represented the core of the new order's power. 

A part of the study examines and introduces the strength and staff of the National Guard, rely
ing on hitherto unexplored statistics, providing a tinged picture of the dynamics of self-
organisation and the sudden changes that took place in the country. 

Miklós Horváth 

L'ORGANISATION ET LA FORMATION DE LA GARDE NATIONALE EN 1956 

Résumé 

Dans la littérature spécialisée concernant 1956, la garde nationale, nouvelle force armée de la 
révolution, est plutôt abordée au niveau des généralités. La présente étude éclaire, de manière plus 
détaillée que jamais, la naissance de la garde nationale qui, malgré ses débuts étranges, jouait un 
rôle important dans la révolution. Elle traite ses antécédents, les circonstances et les différentes 
étapes de sa formation, ainsi que ses activités menées pour la défense des acquis de la révolution. 

Ce travail, basé sur des sources larges, distingue les initiatives pour créer une force publique 
durant la période révolutionnaire. Il considère comme antécédent direct de la formation de la garde 
nationale les efforts fermes déployés - au début de la révolution et parallèlement à l'utilisation des 
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forces gouvernementales - par les représentants du pouvoir en vue de former des organisations de 
défense du régime et, en fait, du parti. Les gardes armées ainsi formées „de fonctionnaires du parti 
et d'ouvriers" n'ont cependant pas tenu leur promesse. 

Par la suite, entre les 27-30 octobre, on peut nettement distinguer trois tendances concernant les 
conceptions et les efforts liés aux forces armées civiles. Deux de ces trois visaient - par 
l'organisation d'une garde nationale en tant que force auxiliaire de la police et celle de 
„détachements d'ouvriers" comme force armée civile des sections territoriales du parti - la 
création d'une base armée hongroise prête à défendre le pouvoir. Parallèlement à ces deux 
tendances, le pouvoir s'efforçait d'éliminer et de désarmer les groupes d'insurgés luttant pour 
l'indépendance. 

La volonté de créer une garde nationale indépendante, mais coopérant avec la police et l'armée, 
a été formulée le 30 octobre. Cette nouvelle organisation visait l'intégration des groupes 
d'insurgés luttant pour l'indépendance. Le principal élément de la nouvelle conception sur la 
composition et les tâches d'une nouvelle force publique consistait à faire des groupes d'insurgés le 
noyau du nouveau système. 

La partie de l'étude examinant - sur la base de données statistiques jusqu'à présent inexploitées 
- les effectifs et la composition de la garde nationale, donne une image nuancée sur la dynamique 
de l'organisation spontanée et les profonds bouleversements survenus dans le pays. 

Miklós Horváth 

DIE ORGANISIERUNG UND AUFSTELLUNG DER NATIONALGARDE IM JAHRE 1956 

Resümee 

In der Fachliteratur von 1956 wird der neuen bewaffneten Kraft der Revolution, der 
Nationalgarde zumeist auf der Ebene der Allgemeinheiten gedacht. Das erste Mal können wir in 
dieser Studie so detailliert wie noch nie über die Vorgeschichte der Gründung, die Umstände der 
Organisierung, die bedeutenderen Stationen und die Tätigkeit zur Bewahrung der Errun
genschaften der Revolution der Nationalgarde, dieser, in der Geschichte der Revolution - trotz 
ihres sonderbaren Zustandekommens - eine so wichtige Rolle spielenden Organisation, lesen. 

Die Arbeit, die auf breit angelegten Quellenerschließungen gründet, unterscheidet die 
Initiativen der Organisation der Brachialgewalt während der Zeit der Revolution, und spricht als 
unmittelbare Vorgeschichte des Zustandekommens der Nationalgarde davon, dass die Vertreter der 
Macht parallel mit der Anwendung der Regierungskräfte schon zu Beginn der Revolution mehr 
oder weniger entschlossene Schritte im Interesse der Gründung der Verteidigungsorganisationen 
des Systems, in Wirklichkeit der Partei getan hatten. Die Mehrheit der bewaffneten Garden, die 
auf diese Weise aus „Parteifunktionären und Arbeitern" gegründet worden sind, konnte die 
Hoffnungen der Macht jedoch nicht erfüllen. 

Im Anschluss darauf- zwischen dem 27. und dem 30. Oktober - können bezüglich der zivilen 
bewaffneten Kräfte drei gut voneinander abgrenzbare Richtungen der Vorstellungen und Bestre
bungen unterschieden werden. Zwei dieser Bestrebungen - die Organisierung einer Nationalgarde 
als Hilfskraft der Polizei; bzw. die Aufstellung der bewaffneten Kraft der territorialen 
Parteiorganisationen, also der „Arbeiterabteilungen" - beabsichtigten die Gründung einer unga
rischen bewaffneten Basis zum Schutz der Macht. Die Hauptbestrebung der Macht - parallel mit 
den beiden obigen - war die Vernichtung und Entwaffnung der aufständisch-revolutionären 
Gruppen. 

Der Bedarf an der Gründung der Nationalgarde, die von der Organisation der Polizei und der 
Honved-Armee unabhängig war, aber mit diesen eng zusammenarbeitete, und das Ziel, die 
aufständisch-revolutionären Gruppen innerhalb dieser Organisation zu vereinheitlichen, zeigte sich 
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in entschlossener Form erst am 30. Oktober. Das Wesentliche der neuen Auffassung bezüglich der 
Zusammensetzung und der möglichen Aufgaben der neuen Brachialgewalt war, dass der Kern 
dieser aus den aufständisch-revolutionären Gruppen hätte gebildet werden müssen. 

Der Teil der Studie, der die Stärke und Zusammensetzung der Nationalgarde analysiert und 
vorstellt, vermittelt uns - aufgrund bisher unerschlossener statistischer Daten - ein abgestuftes 
Bild über die Dynamik der Selbstorganisierung und die explosionsartigen Veränderungen, die sich 
im Land abgespielt hatten. 

Миклош Хорват 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В 1956 ГОДУ 

Резюме 

В специальной историографической литературе, посвященной 1956 году, в большинстве 
случаев мы имеем дело с мемуарами на уровне общих упоминаний о новых вооруженных 
силах революции, о Национальной Гвардии. Впервые лишь в этой статье мы можем 
прочитать более подробно, чем когда бы то ни было до сих пор о предпосылках, условиях 
формирования Национальной Гвыардии и наиболее важных этапах её создания и главным 
образом о её деятельности, проводившейся в интересах защиты завоеваний революции. 

Исследовательская работа, основанная на изучении широкого фонда источников, 
указывает на различия между попытками организации охраны общественного порядка в 
период революции, и в качестве непосредственной предпосылки формирования Наци
ональной Гвардии говорит о том, что представители власти параллельно с применением 
правительственных сил уже в начале революции предпринимали более или менее реши
тельные шаги в интересах формирования системы охраны, в действительности защитных 
партийных организаций. Большинство организованных таким образом из „ партийных 
работников и рабочих" вооруженных отрядов однако не оправдало возлагавшихся на них 
властью ожиданий. 

Затем - в период с 2 по 30 октября 1956 года - можно различить три хорошо разгра
ничиваемых направления, в которых возникали соображения и стремления, связанные с 
гражданскими вооруженными силами. Два из этих стремлений - организация Нацио
нальной Гвардии в качестве подсобной силы милиции; а также формирование гражданских 
вооруженных сил территориальных партийных организаций - „рабочих отрядов" ставили 
своей целью создание венгерской вооруженной базы, готовой встать на защиту власти. 
Главным стремлением власти параллельно с двумя вышеназванными было уничтожение, 
разоружение групп повстанцев - борцов за свободу. 

Цель и потребность формирования независимой от милиции и армейских организаций , 
но тесно взаимодействующей с ними Навциональной Гвардии были вывинуты в реши
тельной форме 30 октября. Сущность новой концепции, связанной с составом и возмож
ными задачами новых частей охраны общественного порядка заключалась в том, что ядро 
новой организации охраны общественного порядка должны были составлять группы по
встанцев-борцов за свободу. 

Часть исследовательской работы, которая анализирует численность и состав Нацио
нальной Гвардии на основании новых, до сих пор не исследованных статистических дан
ных, дает более оттененную картину динамики самоорганизации и внезапных изменений, 
спонтанно проходивших в стране. 
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KÖZLEMÉNYEK 

SISA ANDRÁS 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ OLASZORSZÁGI 
REPÜLŐGÉP-BESZERZÉSEI 

Az előzmények 

Az első világháború harctéri tapasztalatai nyomán szinte minden jelentősebb katonai 
hatalom vezetésében megfogalmazódott az igény a légierő iránt. Az angol, az amerikai 
és természetesen az olasz tanulmányok az elméletben, a hadviselés pedig a gyakorlatban 
támasztotta alá a légierők egyre növekvő szerepét az elkövetkező háborúkban. Bár a tri
anoni békeszerződés - az egyéb nehézfegyverzet mellett - a repülőgépek használatát és 
gyártását is megtiltotta, a felső katonai és politikai vezetés már a húszas évektől kezdve 
rendszeresen foglalkozott a légierő kérdésével, a megteremtéshez szükséges anyagi le
hetőségek hiánya ellenére is. 

A Magyarország külpolitikai elszigeteltségéből való kitörés egyik első lépéseként 
1927. április 5-én Rómában sor került az olasz-magyar barátsági szerződés aláírására, 
amelyet az államközi és a katonai kapcsolatok gyors kiépülése követett. Ezáltal kézen
fekvővé vált, hogy Olaszországból, illetve olasz közvetítéssel szerezzünk be fegyvereket. 

1928-tól a magyar-olasz kapcsolatok intenzívebbé váltak, olasz részről ajánlatot tet
tek a magyar repülőtisztek hathónapos olaszországi kiképzésére, és ezzel párhuzamosan 
az első fegyverszállítások is beindultak. Az 1928. áprilisi Bethlen-Mussolini találkozó 
eredményeképpen az Olasz Királysággal 300 millió pengős katonai kölcsönszerződésről 
kötöttek megállapodást, amely megteremtette a katonai beszerzések anyagi feltételeit is. 

Az 1928-1938 közötti szállítások 

A 300 milliós olasz hitelből beszerzett első két repülőgépet még 1929 folyamán ren
delte a szerveződő légierő. Ezek Ansaldo A.C-3 típusú gyakorló vadászrepülőgépek 
voltak, amelyek tulajdonképpen a francia Dewoitine D-l9 típus olasz licencváltozatai. A 
gépek igen nagy késedelemmel, olasz pilótákkal érkeztek az országba, és rövidesen kide
rült, hogy már használt repülőgépekről van szó. Az alaposabb vizsgálatok során világos
sá vált, hogy a gépekbe nem építhető be a Weiss Manfréd Művekben ekkor már gyártott 
Jupiter-Vl. repülőgépmotor (amely pedig a megrendelés egyik fő oka lett volna), és a 
gép egyébként is elavult konstrukció. A velük érkező két olasz pilóta nem is volt hajlan
dó bemutatót repülni, mert elmondásuk szerint a típussal már 22 szárnytörés történt, és a 

Az 1928. január l-jén Szentgotthárdnál lelepleződött „Andes-akció" fedőnevű vasúti szállítmánnyal. 
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futóművük is hibás.2 Rövid kipróbálás után a gépeket visszaszállították, és két darab 
FIAT CR-20-ast adtak helyettük, amelyeken nem volt fegyverzet.3 Ezek változó repülő
tulajdonságuk miatt jól képzett pilótát igényeltek, és bár géppuskák nélkül repültek, mé
gis ezek tekinthetők az újjászerveződő légierő első igazi vadászainak. Ebből a típusból -
a viszonylag kedvező tapasztalatok hatására - további 12 darabot rendeltünk, szintén 
fegyverzet nélkül; majd miután az 1929/30. évi költségvetésben a Légügyi Hivatal 
11 622 000 pengős előirányzatát 5 620 000 P-re csökkentették, a 12 darab repülőgép be
szerzését törölték. Ugyanekkor a Weiss Manfréd Rt. a Légügyi Hivataltól kapott felha
talmazás alapján tárgyalásokat folytatott a Caproni és a FIAT cégekkel. Ezen cégek 
ajánlatot tettek az acélcső szerkezetű Caproni Ca-97 egymotoros (kis) szállító/könnyű
bombázó és a Caproni Ca-101/Bi kétmotoros (nagy) szállító/nehézbombázó licenciájá
nak átadására.4 A licencet a Ca-97 esetében megvásárolták, és egy próbagép legyártására 
is sor került. Emellett három darab eredeti olasz gyártású repülőgép (egy-egy felderítő, 
könnyűbombázó és térképező alváltozat) is érkezett 1930 folyamán. 

A kísérleti repülések során fellépő szerkezeti károsodások5 miatt a Weiss Manfréd Rt. 
a gyártási programot törölte.6 A meglévő gépeket a titkos légierő futár és célzsákvontató 
feladatkörben alkalmazta 1938-ig. A típus megbízhatatlanságára, szerkezeti korszerűt
lenségére, „veszélyességére" jellemző az az eset, amely a sóstói repülőtéren történt. Az 
előző napi repülés, majd az ezt követő karbantartás után, másnap reggel az egyik Ca-97 a 
„földre lógatta a szárnyát". Az ok: a szárny tartócsavarjai elrozsdásodtak, és a szárny 
súlyától egyszerűen elszakadtak. Mindez tervezési-méretezési problémákra, a gép kifor
ratlanságára utal.7 

A kimondottan a magyar igények figyelembevételével épült Ca-101/Bi repülőgépből 
két darab érkezett Magyarországra, de a sorozatgyártás és a nagyobb számban való rend
szeresítés az állandó üzemeltetési problémák miatt elmaradt, annak ellenére, hogy maga 
Gianni Caproni, a cégtulajdonos is Magyarországon járt, hogy a hibaelhárításokra, a 
szükséges módosításokra tanácsokat adjon.8 A két repülőgép 1933-ig maradt a légierő 
kötelékében, és ezeken képezték ki a későbbi bombázó személyzet magját. 

Némi szünetet követően, az 1932-es esztendőben 16 darab FIAT CR-20bis vadászre
pülőgép érkezett Szombathelyre; az első tizenkettő bemutató címén. Belőlük alakult meg 
az első magyar vadászrepülő-század, az „íjász". A CR-20bis még nem rendelkezett a ké
sőbbi FIAT-típusok jóindulatú repülőtulajdonságaival, és még ezek a gépek sem voltak fel
szerelve fegyverzettel. Szintén 1932-ben, a lezuhant „Justice for Hungary" nevű óceán
repülő helyett - ugyanazzal a lajstromjellel - Mussolini egy FIAT BR-3 típusú, egymoto-

Csima János: Olaszország szerepe a Horthy-hadsereg fegyverkezésében 1920-1941. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1969/2. (a továbbiakban: Csimá) 294. o. 

Pontosabban egy CR-20 vadászt és egy CR-20B vadászgyakorlót. 
4 Nagyvárai Sándor-M. Szabó Miklós-Winkler László: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből. 

Budapest, 1986. (a továbbiakban: Fejezetek...) 172. o. 
5 Az acélcsőszerkezet lágyforrasztása fellazult és a vászonborítás is felszakadt. 

Bonhardt Attila-Sárhidai Gyula-Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 
1993. (a továbbiakban: A magyar...) 300. o. 

Lajtai János: A Caproni Ca-101-es Magyarországon. Aero História, 1992. október. (A továbbiakban: 
Lajtai) 19-28. o. 

Lajtai János: Gianni Caproni és a „Capronik". Aero História, 1992. október. 19. o. 
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ros könnyűbombázó repülőgépet9 ajándékozott a légierőnek. A típust nem kívántuk rend
szeresíteni, így rövid bemutató-repülési időszak után a gép a Közlekedési Múzeumba került. 

Az olasz fegyverszállításoknak újabb lökést adott Gömbös Gyula 1932. november 9-
én Benito Mussolininál tett látogatása, amelyen a politikai és kereskedelmi kérdések 
mellett katonai kérdések megvitatására is sor került. A vezérkar kiértékelése szerint az 
elmúlt időszak légierőt érintő beszerzéseivel nem sikerült előrehaladást elérni, mivel a 
beszerzés pillanatában még elfogadható minőségű repülőgépek 3-4 éven belül teljesen 
elavulttá váltak. Emellett a repülőgép-állomány a gyors elhasználódás és kellő alkatrész
utánpótlás hiánya miatt nem növekedett, hanem csökkent. 

A Hitler hatalomra jutását követően felgyorsuló összeurópai fegyverkezés a magyar 
kormány álláspontját is módosította: kerülni kell a háborút, de fegyverkezni kell. A Lég
ügyi Hivatal a légierőnek 12, majd 18 repülőszázadra való fejlesztési tervét irányozta elő, 
amelynek fenntartását az akkori államháztartás azonban nem tette lehetővé.10 Előremutató 
lépésként, a későbbi magyar repülőgépgyártás előmozdítása érdekében a Gnome-Rhone 
gyártól megvették az akkor korszerűnek számító Mistral-Mayor motor licencét. A motortí
pust ezután a Weiss Manfréd Rt. K-I4 típusjellel gyártotta, és többek között beépítésre ke
rült a hazai gyártású WM-16 „Budapest", a WM-21 „Sólyom", a WM-23 „Ezüst Nyíl", il
letőleg a Németországtól vásárolt He-46/E-2un, He-70K és Ju-86K-2 típusokba. 

Az 1934. március 17-én Rómában megkötött olasz-magyar-osztrák egyezmény" 
különösen fontos volt, minthogy gazdasági előnyei mellett Ausztria révén kapu nyílt 
Olaszország és a távolabbi Nyugat felé. A leszerelési konferencián a magyar követek -
olasz támogatással - fegyverkezési egyenjogúságot követeltek, és miután a német állam 
nyílt fegyverkezésbe kezdett,12 a magyar kormány is határozottabban léphetett fel. Az 
ekkor érvényes, 1932-ben kidolgozott haderőfejlesztési koncepció alapján három ütem
ben, összesen 48 repülőszázad felállítását célozták meg, amelyből 15 felderítő, 12 va
dász, 21 pedig bombázó lett volna, az új koncepció támadó jellegét alátámasztva.13 

1935. márciusában, az „Árpád" hadrendfejlesztési terv alapján a kormány 26 darab re
pülőgépet rendelt Olaszországtól. A Légügyi Hivatal javaslatára a kiválasztott vadásztípus 
a Caproni Ca-114, míg a nappali bombázó a Ca-111 lett volna. Valójában ezek a gépek -
az ekkor még titkos - légierőnek sohasem képezték állományát. Ellenben ugyanekkor ki
lenc darab Ca-101/3m hárommotoros éjjeli bombázógépet repültek Szombathelyre az olasz 
pilóták, darabonként 695 000 líra értékben. Ebből a típusból még 1933-ban rendelt 1+3 da
rabot a légierő, amelyeknek megbízhatósága, jó repülőtulajdonságai miatt került sor egy 
újabb blokk megrendelésére. Az 1936-ra beérkező gépekkel együtt Szombathelyen két éj
jeli bombázószázad alakult14 a 2/1. „Boszorkány" és a 2/2. „Fekete Macska".15 A 

HA-AAF lajstrommal, MM 20.070 gyári számmal. 
10 Bővebben kifejti Csitna 298. o. 
11 Az ún. „Római jegyzőkönyvek" tulajdonképpen három kétoldalú szerződést jelentettek, amelyek egy

mással összhangban álltak. 
Egyébként a genfi leszerelési konferencia alapján lehetővé vált minden 7 000 főnyi szárazföldi katona 

után egy repülőszázad kiállítása. 
13 

M. Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban. Budapest, 1987. (a továb
biakban: M. Szabó) 18. o. 

14 Lajtai 20. o. 
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Caproninál 1927-ben kifejlesztett típust a Regia Aeronautica (Olasz Királyi Légierő) részé
re főleg éjszakai bombázó feladatra gyártották. A jellegzetes Caproni-típusjegyeket hor
dozta magán: acélcsővázas törzs vászonborítással, faszerkezetű szárny ugyancsak vászon
nal borítva. Merev futóművel épült, és meglehetősen sokféle motorral szerelték. A magyar 
megrendelés kritériuma a WM-nél ekkoriban licencben gyártott K-7 Piaggio Stella motor 
beépítése volt. A Ca-101/3m-ek teljesítménye nem volt kiemelkedő, viszont kiegyensúlyo
zott, megbízható jellemzőket produkáltak, amelyek a légierő berkeiben népszerűvé tették a 
típust. A gépek - rejtett mivoltuknak megfelelően - esztétikus polgári festéssel (ezüst
acélkék csíkozás) álltak szolgálatba. A később érkezett kilenc darab már fel volt szerelve 
rádió adó-vevővel, majd 1937-ben az összesét célrepülő berendezéssel látták el. 

Az „Árpád" hadrendfejlesztés keretében 1935 nyarán Nagy Mihály repülő százados ve
zetésével magyar küldöttség érkezett Olaszországba a lehetséges beszerzendő típusok 
helyszíni vizsgálatára. Montecelio repülőterén a még fejlesztési stádiumban lévő A.P.lbis 
és Breda Br.65 nappali bombázókat, Milánóban a FIAT CR-32 és a Caproni Ca.l 14 vadá
szokat próbálták ki,16 illetve repülték a Romeo Ro.37 felderítőt is. Az olasz repülőgépgyá
rak a Caproni Ca-lll;101, a Romeo Ro-41;37bis, a Breda Br.64;65;73 és az A.P.l típuso
kat is felajánlották, de ezeket a bizottság nem vizsgálta tüzetesebben. A vizsgált 
repülőgépekről táblázatos kiértékelő jelentés készült, amelyet követően - Valle repülésügyi 
miniszter és Somkuthy József altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke személyes találko
zója után - a bizottság 1935. július 20-án befejezte munkáját.17 

Az olasz fél részéről két ajánlatot kapott a vezérkar főnöke. Azonnali beszerzés esetén a 
CR-32-es vadászt és a Ro.37-es könnyűbombázót ajánlották, 1935. augusztus 15-ig leadott 
megrendelés mellett, 1936. március elsejei szállítási határidővel. Ha a beszerzés halasztható, 
akkor a CR-32-est változatlanul hagyva, 1935 augusztusa és szeptembere között az A.P.lbis, 
a Br.64bis és a Ro.37bis egy-egy leszállított mintapéldányából kellett volna választani. 

1935 folyamán még egy négy főből álló magyar misszió érkezett Olaszországba a re
pülőterek, kísérleti központok és gyárak megtekintése céljából. Háry László alezredes, 
Modory József őrnagy, Gersy József százados és Forró Jenő százados a S.I.A.I., Caproni, 
Breda, Isotta-Fraschini, Alfa Romeo, FIAT, Aeronautica d'Italia, Piaggio, Contieri Riuniti 
dell'Adriatico és a Contieri Aeronautici Bergamaschi gyárait tekintette meg. A Honvéd 
Vezérkar döntése értelmében a nappali bombázótípus szeptemberre halasztott kiválasztása 
is ennek a küldöttségnek a feladata volt. Ebből a célból további három fővel egészültek ki: 
Schwager János százados és Tímár István főhadnagy a típusok repülőtulajdonságait vizs
gálandó, Feketehalmy-Czeydner Ferenc ezredes a katonai és műszaki alkalmazhatóságot 
vizsgálandó lett kirendelve. 

1936. január 15-i jelentésében Gersy József százados a Breda Br.27 és Br.6518-ről 
kedvező képet vázolt, könnyű kezelhetőségről, fordulékonyságról, jó kilátásról beszá
molva, továbbá megerősítette a CR-32-ről korábban már kialakult pozitív véleményt.19 

A Gebauer-féle géppuskavezérlés licencért 1937-ben további két darab Ca-101/3m érkezett. Az álcázás 
miatt természetesen nem így nevezték őket, hanem, mint a II. Légiposta Csoport (a 2/1. éjszakai bombázóosz
tály ) 1. és 2. Posta Alosztálya szerepeltek. 

Illetőleg a prototípus CR-33, CR-40, CR-41 repülőgépek megtekintésére is sor került. 
Hadtörténelmi Levéltár M. kir. katonai attasé, Róma (a továbbiakban: HL attasé) 335/1935. 
A Br.64bis eddigre nem készült el, így helyette ezeket a típusokat vizsgálták meg. 
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A kiértékelést követően a fentebb említett 26 darabos rendelés eredeti elképzelése 
módosult, és ennek eredménye lett végül a FIAT CR-32 vadásztípus rendszerbe állítása. 
Az 1935 májusában megkötött szerződés teljesítése Mussolini 1935 októbere és 1936 
májusa között végrehajtott abesszíniai hadjáratának nyersanyag- és hadianyagigénye mi
att jelentős csúszást szenvedett. Ekkor váltak kétoldalúvá a hadfelszerelési kapcsolatok, 
amelynek keretében Magyarország létfontosságú nyersanyagokat és katonai cikkeket 
szállított Olaszországnak. 

A CR-32 rendszeresítését megelőzően a FIAT gyár már 1933-ban felajánlotta akkori 
vezető modelljét, a CR-30-at a magyar légierőnek 500 000 lírás darabáron. A típus - az 
Európa nagyvárosaiban végrehajtott bemutató-repülései kapcsán - 1933. október 11-én a 
mátyásföldi repülőtéren is bemutatkozott. Kétüléses gyakorlóváltozatát, az AR-30-at a 
légierő akkori vezetői is kipróbálhatták. Bár a repülőgép a korábbi CR-20bis-nél jobb 
repülőtulajdonságokat mutatott és kiválóan mürepült,20 a CR-20bis üzemeltetése során 
szerzett - nem éppen kedvező - tapasztalatok miatt csak korlátozott számban került be
szerzésre: 1936 áprilisától - már a CR-32-esek megrendelését követően - 10 darab 
CR-30, továbbá két darab AR-30 érkezett Magyarországra, és a CR-20bis-t felváltva, 
1937-ben állt szolgálatba Börgöndön.21 

Celestino Rosatelli, a FIAT főmérnöke következő - és egyben talán legismertebb -
repülőgépe, a FIAT CR-32 tulajdonképpen a CR-30 továbbfejlesztésének tekinthető. A 
CR-32 formáját további szélcsatorna-kísérletek során tökéletesítették, és méreteit a 
CR-30-hoz képest valamelyest csökkentették. A törzset részben már alumíniumlemezek
kel borították, a futómű megőrizte jellegzetes, áramvonalas burkolatát. A gép a hagyo
mányos, FIAT-ra jellemző szárnyakon repült, amelyek közül az alsó a felsőnél kisebb 
fesztávú és „W"-dúcokkal csatlakoznak egymáshoz, létrehozva az ún. „másfélfedeles" 
megoldást. Ennek a kialakításnak számos előnye közül mindenképpen megemlítendő a 
fordulékonyságra gyakorolt jótékony hatása, és a lefelé biztosított jobb kilátás. A beépí
tett fegyverzetet a magyar változatokon Gebauer rendszerű, motormeghajtású, nagy tűz
gyorsaságú ikergéppuskák alkották.22 A gépnek mindössze 300 méter kellett a felszállás
hoz, és 5 perc 25 mp alatt emelkedett 3000 méterre, manőverezőképességéről pedig csak 
szuperlatívuszokban lehetett beszélni.23 A gép hátrányai között kell említeni, hogy az 
A-30-as repülőgépmotorok a szokványos repülőgépbenzin helyett benzin-benzol-alkohol 
keverékkel üzemeltek, ami harci körülmények között nem éppen előnyös. 

A CR-32-vel jelentős exportsikereket ért el a FIAT.24 A mind erőteljesebben fejlődő 
magyar légierő az elsők között adta le megrendelését a típusra. Az 1935/36-os költség
vetési évre kieszközölt 93 millió lírás olasz áruhitelből - amelyet a Banco di Napoli fo
lyósított - 2 430 000 lírát irányoztak elő a légierő fejlesztésére. A vezérkar azonban - az 
összeget kevesellve - elérte a hitel 27 millió lírával való megemelését, amelyből a ko-

iy HL attasé 38/36. 
20 

Ami a korabeli - fordulóharcon alapuló - légiharc egyik alapfeltétele volt. 
Az Anschlusst követően, 1939-ben a volt osztrák repülőanyagból további 4 darab AR-30 vadászkiképző 

is érkezett Magyarországra egy használt, ex-olasz AR-30 mellett. 
Az ex-osztrák CR-32 Quaterek 2db 12.7 mm űrméretű Breda-SAFAT géppuskával rendelkeztek. 

23 

Punka György: Az utolsó kétfedelűek, (a továbbiakban: Punka) Top Gun, 1998/3. 20-23. o. 
Rendszeresítette többek között: Kína, Ausztria, Venezuela, Paraguay, Spanyolország és Magyarország. 
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rabbi 26 darabos rendelés után további 52 darab CR-32 vadászrepülőgép beszerzését 
valósította meg, 17 darab tartalékmotorral, összesen 18.5 millió líra értékben.2 Ezekkel 
a gépekkel a Légügyi Hivatal vadászrepülőinek hat századát szerelték fel: az „íjász" és a 
„Ludas Matyi" Börgöndön, a „Puma" Veszprémben, a „Dongó", „Kör Ász" és a „Teve" 
pedig Kecskeméten települt. 

Egyébként e típushoz fűződik a M. kir. Honvéd Légierő első légi győzelme is, amikor 
Kárpátalja visszacsatolása után, 1939. március 24-én az 1/1. „íjász" század CR-32 gépei 
Szobránc térségében 07 óra 44 perckor a szlovák légierő két Avia B-534-es vadászát 
lőtték le26 saját veszteség nélkül. 

Ausztria német megszállása után a Luftwaffe rendszerébe beilleszthetetlen ex-osztrák 
CR-32 Quatereket a M. kir. Honvéd Légierő részére adták át, enyhítve annak súlyos be
szerzési gondjait.27 

1938 végén, az avulófélben lévő repülőgépek modernizálására történt kísérlet, az ak
kor modernnek tekintett, a Weiss Manfrédban gyártott közel 1000 lóerős Gnome-Rhone 
14M Mars 14 hengeres kettős csillagmotor beépítésével. A kísérleti repülések azonban 
nem hoztak lényeges javulást - ugyanúgy, mint a hasonló gyári kísérletezések a CR-40-
esre átkeresztelt prototípusok esetében -, a műszaki kivitelezés pedig szinte megoldha
tatlan kérdésnek bizonyult. A M. kir. Honvéd Légierőben a CR-32-est 1941-ben vonták 
ki a frontszolgálatból. 

Ugyancsak ebből - a felemelve már 120 milliós - hitelkeretből 1937. február 25-én, 
az elavuló Fokker C.V.D. felderítők pótlására 14 darab Romeo Ro-37bis-t rendelt a légi
erő Piaggio P.IX motorral.28 A rendelés tartalmazott 5 darab tartalékmotort és egy teljes 
gépsárkánnyi tartalék alkatrészt is. A már leszállításakor elavult, faépítésű és lomha 
Ro-37bis-eket - amelyek az olasz légierő részére gyártott sorozatból lettek kiemelve - a 
felderítőszázadok között szétosztva, másodfokú iskolagépként, gyakorlófeladatokra 
használták. 

Még a gépek leszállítása előtt, 1937. május 12-én döntés született a fegyverzetként 
beépítendő magyar Gebauer géppuskák, R-ll rádiók és bombafelfüggesztők beépítésé
ről. A magyar igényeknek megfelelő mintagép elkészülte után (1937. október 1.) az első 
három darab Ro-37bis csak 1938. december 7-én érkezett Szombathelyre. A közvetlenül 
az I.M.A.M. gyártól - a Repülésügyi Minisztérium kiiktatásával - rendelt repülőgépek 
szállítása jelentős késedelmet szenvedett: kilenc darab 1939. február 1-4. között, míg az 
utolsó két darab - a kétkormányos kialakítás miatt - csak 1939. május 17-én érkezett 
meg.29 A Ro-37bis utolsó példányával az egyik gyári pilóta és egy szerelő légi úton jött 
Magyarországra, hogy az üzembe helyezés zavartalanságát biztosítsa. 

A M. kir. Honvéd Légierő különösen nagy gondot fordított a harcfelderítésre, és 
1945-ig folyamatosan korszerűsítette gépállományát, így mire az olasz típust leszállítot
ták, az időközben beszerzett német Heinkel He-46/E-2un és a hazai gyártású WM-21 

Fejezetek... 176. o., 1939 márciusában további 60 db FIAT A-30RA tartalékmotort rendeltünk. 
További egyet pedig súlyosan megrongáltak, így az kényszerleszállt. 
Összesen 36 darabot. Lásd: A magyar... 332. o. 
A magyar... 274. o. 
HL attasé 1007/1937. 
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Sólymok már nem engedték labdába rúgni azt. A Ro-37bis olyannyira nem vált be, hogy 
1943 márciusában a magyar légierő CR-42, Re-2000, illetve Ca-135 alkatrészekért be
cserélésre felajánlotta az olasz félnek.30 A felderítők leghasználtabb Ro-37bis gépe is 
maximum 70 üzemórát töltött a levegőben a rendszeresítés négy éve alatt, a gyakori hi
bákból adódó repülési tiltások miatt. 

1936-tól az addig szinte kizárólag olasz eredetű repülőgéppark kezdett átalakulni, 
miután egyre nagyobb teret kaptak benne a német repülőgépek. Bár a német fél a kezdeti 
időszakban nem volt hajlandó elsővonalbeli, saját légierejében is nagy számban rendsze
resített repülőgépeinek átadására, exportra szánt gépeiből azonban nagyobb tételek ér
keztek Magyarországra,31 amelyek még így is minőségi előrelépést jelentettek az olasz 
gépekkel szemben, elsősorban üzemeltetési és megbízhatósági tekintetben. A Németor
szág és Olaszország között az 1930-as évek végén létrejött megegyezések és katonai 
szövetségek eredményeképp Magyarországon mind erősebb lett - lehetett - a német ori
entáció. Ezt követte a német hadiipar egyre nagyobb mértékű térnyerése, amelynek kö
vetkeztében 1938-tól már kettős szállítás folyt egyrészt az olasz, másrészt a német fél ré
széről. Az alaposabb elemzések gyakran kimutatták - nem elsősorban a repülőtechnikára 
vonatkozóan -, hogy az olasz hadiipar termékei nem álltak a korszerűnek tekintett hadi
technika színvonalán. Az olasz beszerzés azonban - mint alább részletezve bemutatjuk -
ennek ellenére továbbra is túlsúlyban maradt. Ennek az elsődleges oka az elzárkózásból 
adódó, korszerű repülőanyaggal rendelkező piaci partner hiánya volt, amely a hirtelen 
jelentkező magyar igényeket kielégíthette volna. 

A bledi egyezmény és a győri program hatása 

Az 1930-as évek második felének Európáját a hatalmi viszonyok és a külpolitikai 
célok megváltozása jellemzi. A magyar haderő fejlesztésére elsősorban a megváltozott 
külpolitikai helyzetben mindinkább elérhetőbbé váló revíziós célok megvalósíthatósága 
miatt volt szükség. E törekvések legfőbb szószólója az 1936 szeptemberétől a Honvéd 
Vezérkar főnökévé előlépett Rátz Jenő gyalogsági tábornok volt. 

Olasz- és Németország megerősödése miatt a Kisantant összehangolt fegyveres fellé
pésére az 1936. szeptember 12-14-i pozsonyi konferencia után már nem kerülhetett sor; 
lehetőségei gazdasági és diplomáciai lépésekre redukálódtak,32 ezért már ekkor lehetsé
gessé válik a fegyverkezési egyenjogúság proklamálása. Ezt felismerve Rátz utasította a 
vezérkart, hogy készítsen el egy újrafegyverkezési és korszerűsítési tervet, amelynek 
végcélja 21 gyalog-,33 4 gyorsan mozgó és 1 repülő hadosztály kiállítása volt, kb. 1 700 
millió pengő értékben. 

1937. november 10-én a kormányzónál értekezlet zajlott, melyen részt vett Rátz Jenő 
tábornok, Darányi miniszterelnök, Rőder Vilmos honvédelmi miniszter, Fabinyi Tiha-

M HL attasé 83/91/1943. 
31 Főleg He-46E-2/un, He-70K felderítők és Ju-86K-2 bombázógépek. 
32 

Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938-1944. (a továbbiakban: Dombrády: A m. 
gazdaság...) Budapest, 1981. 8. o. 

33 
A „Huba" hadrendben előírt hadosztályok könnyű hadosztályok voltak, amelyek a normál hadosztályok 

kb. 2/3-os feltöltöttségének feleltek meg. 
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mér pénzügyminiszter és Imrédy Béla, akkor a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Rátz ál
tal felvetett hadseregfejlesztés megvitatása céljából. A terv anyagi oldalát erős kétkedés 
fogadta, bár Imrédy szerint a gazdasági helyzet javulásával lehetőség nyílt évi 100 millió 
pengő előteremtésére. Az értekezlet megbízta az MNB elnökét egy, a gazdaság erőforrá
sait és hadsereg érdekeit legmesszemenőbben kielégítő pénzügyi terv kidolgozásával. Az 
Imrédy által kidolgozott, az egyszeri vagyonadóra alapozott újra-felfegyverkezés pénz
ügyi terve 1 milliárd pengős volumenben készült el. Mivel az 1936/37-es költségvetési 
év meghozta a pénzügyi egyensúlyt, és az MNB-nek sikerült egy évre elegendő nemes-
fémkészletet gyűjtenie, a külföldi hitelezőkkel létrejött megegyezés eredményeképpen 
megszüntették az ország külső pénzügyi ellenőrzését, a nemzeti adóság csökkent, míg a 
nemzeti jövedelem némiképp nőtt.34 Ezen feltételek együttes megléte 1938-ra megte
remtette a fegyverkezési program anyagi feltételeit. 

Az 1938. február 3-i koronatanácson Rőder honvédelmi miniszter ismertette a „Huba" 
hadrendfejlesztési tervet és annak előzményeit. Az egyvonalas felriasztáson alapuló35 had
rend végcélként 107 000 fős béke- és 250 000 fős hadi létszámú hadsereget célzott, amely 
három hadseregre és hét hadtestre tagozódott. A szomszédos államok elleni hadviselés 
csak rövid, offenzív háborút tett lehetővé, emiatt a légierő és a gyorsmozgású erők hathatós 
kiépítésére volt szükség. A „Huba-I" szervezési kérdései a március 29-i értekezleten zá
rultak le, és utasították a vezérkart, hogy a különböző beszerzendő hadianyagmintákat 
(úgymint repülőgépek, harckocsik, vontatók stb.) állapítsa meg, hogy a gyártás, illetőleg a 
rendszeresítés mielőbb megindulhasson.36 A „Huba-I" megvalósítási határidejét három 
lépcsőben, a békehadrendet illetően 1940. október elsejében, míg a felriasztásit 1941. ápri
lis elsejében jelölték meg. Ugyanekkor tervbe vették a „Huba-II", illetve a „Huba-III" 
programot, amelyben a páncélos csapatok és a légierő teljes kiépítését kellett befejezni. 

A légierőt tekintve az 1938-as hadrend kilencgépes századokból álló, maximum 30 
gépes osztályokkal és maximum 60 repülőgépből álló ezredekkel számolt. A légierő ge
rincét a tíz bombázószázad és a hét közelfelderítő század alkotta, míg az egyéb támogató 
feladatokra hat vadász- és két távolfelderítő századot, valamint hét hadtestközvetlen fu
tárrajt hoztak létre. 

A képviselőház, majd a felsőház 1938. június 2-án, az 1938. évi XX. törvénycikkben 
fogadta el a végül győri program néven ismertté vált beruházási programot, majdnem há
rom hónappal Darányi Kálmán miniszterelnök győri beszéde után.37 A törvénycikk fel
hatalmazta a kormányt 600 millió pengős egyszeri vagyonadó kivetésére, valamint 400 
milliós kölcsön kibocsátására, amely összegből 600 millió közvetlenül a hadsereg fel
fegyverzésére, 400 millió pedig olyan kiadásokra volt fordítandó, amelyek közvetve 

Az 1936/37-es év az előzőhöz viszonyítva 22%-os növekedést könyvelhetett el. Bővebben kifejti: 
Dombrády: A magyar gazdaság... 11. o. 

Az egyvonalas felriasztás/mozgósítás lehetővé teszi, hogy a gyors- és lovas dandárok, valamint a határbiz
tosító alakulatok - a légierő és a légvédelmi tüzérség gyorsabb felkészülésétől eltekintve - , az összes seregtestek 
egyidejűleg és azonos értékkel érjék el a menetkészültségüket. Előnye a mozgósítás egyszerűsége, a béke- és a ha
dihadrend teljes összhangja (ikreződés) és a felriasztott egységek azonos értéke. Hátránya, hogy az egyvonalas 
rendszer mellett a seregtestek egy részének gyorsított felriasztása és a menetkészültség lépcsőzése nem volt lehet
séges, ami azt jelenti, hogy az összes seregtest egyidejűleg, de lassabban éri el a menetkészültséget. 

Dombrády: A m. gazdaság... 13. o. 
Az 1 milliárd aranypengős fegyverkezési hitel meghirdetésére 1938. március 5-én Győrben került sor. 
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szintén az ország védelmi képességét növelik. A törvény felhatalmazta a pénzügymi
nisztert, hogy hosszú lejáratú kölcsönök, illetve a fizetendő beruházási hozzájárulások 
eredményében visszafizetendő, rövid lejáratú kölcsönöket vehessen fel.38 A törvény arról 
is rendelkezett, hogy a beruházási hozzájárulásból és kölcsönből befolyt bevételeket és 
az innen eszközölt kiadásokat külön alapban kell kezelni. A vagyonadó befizetése 1938. 
október elsejétől 20 egyenlő negyedévi részletben történt (a nagybirtok részéről 25 rész
letben). Ugyanekkor a pénzügyminiszter szabad kezet kapott az eredetileg ötéves prog
ram rövidebb végrehajtására is. A vezetés körében mindenki tisztában volt azzal, hogy 
600 millió - fegyverbeszerzésre fordított - pengő csak kezdetnek elég; egy tényleges és 
hatásos fegyverkezés ennek többszöröse, így a programot ennek megfelelően a későbbi
ekben jelentősen ki kell bővíteni. 

1938. február-márciusban az alakulatok szükséges felszereléséről összeállított kimu
tatások álltak csak rendelkezésre, a beszerzés, gyártás lehetőségei még csak tájékozódási 
szinten álltak. Léteztek elképzelések a rendszeresítendő típusokról, azok beszerzési 
módjáról, várható árukról - különösen a repülőcsapatok vonatkozásában - , de a konkrét 
beszerzési előírások még nem készültek el.39 

A fentebb említett német elzárkózás és a szűkös határidők miatt az olasz beszerzés 
maradt az egyetlen lehetséges megoldás.40 Az olasz szállítások azonban mennyiségi és 
minőségi kívánalmakat hagytak maguk után. A használható, magasabb színvonalú gépek 
megrendelése elsősorban azon bukott meg, hogy ezek szállításával csak azután számol
hattunk, ha a Regia Aeronautica igényeit a gyártók teljes mértékben kielégítették és gyártó
sorukat az exportmegrendelések számára felszabadították. A kényszerűségből beszerzett 
olasz gépek iránti bizalom meggyengült, a modernebb gépek licencének átvételének pedig 
a magyar repülőgépipar alacsony színvonala miatt nem lett volna túl sok értelme.41 

Végül a hadsereg - és ezen belül a légierő - fejlesztésének nemzetközi jogi feltételeit 
a kisantant államok és a Magyar Királyság között a jugoszláviai Bledben 1938. augusz
tus 22-én megkötött egyezmény biztosította. „A kisantant Állandó Tanácsa megelége
déssel állapította meg, hogy a Magyarországgal folytatott tárgyalások lehetővé tették 
olyan megállapodások megkötését, amely a Magyarország és a kisantant közötti min
dennemű erőszakos eszköz alkalmazásáról való lemondása, és a három állam részéről 
Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának elismerését tartalmazza."42 Az egyez
mény szerepe azonban csak formálisnak tekinthető, mintegy legalizálta az akkor már el
döntött felfegyverkezést. A korabeli nemzetközi helyzetet tekintve mindez - Németor
szághoz hasonló módon - egyoldalú proklamációval is megvalósulhatott volna. Az aktus 
formalitását az is alátámasztja, hogy Magyarország fegyverzetkorlátozásáról csak az an
tanttal kötött békeszerződés záradéka tartalmazott megállapodást, a kisantant államaival 
ilyesmi nem volt érvényben. A bledi egyezményt követően - 1938. szeptember 28-tól -
a piros-fehér-zöld ék alakú hadijel első változata felkerült a repülőgépekre, és a légierő 
rejtett időszaka véget ért. 

Magyar törvénytár 1938:XX. te. 
Dombrády: A m. gazdaság... 17. o. 
Elsősorban a vadász-, illetve a bombázógépek tekintetében. 
Sárhidai Gyula személyes közlése. 
Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. Budapest, 1966. 430. o. 
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A nyílt légierő-fejlesztés 

Az olasz hadipar jól fizető vásárlóra lelt a magyar kormányban, amely két év alatt 
kimerítette - még a rejtett időszakban! - a 120 millió lírás kölcsönt. Az 1937-38-ban le
bonyolított szállítások azonban alig javítottak a légierő helyzetén, és még csak megkö
zelíteni sem tudták az 1938-ban elfogadott, fentebb említett hadrend követelményeit.43 

Még be sem fejeződtek a 120 millió lírás szállítások, amikor a magyar és az olasz 
kormány egy még nagyobb volumenű hitelszerződést kötött egymással. A Magyar Nem
zeti Banknál létrehozott „Grano" hitelszámla 1939-ben már 300 millió lírás tartozással 
lett megterhelve, amelynek visszafizetését húsz évre, évi 4%-os kamatra vállalták.44 Ezt 
az első 300 milliót 1940 áprilisában újabb 300 millió lírás áruszállítási hitelszerződés 
megkötése követte.45 Budapesten állandó jelleggel az olasz hadianyagexportot felügyelő 
hivatal alakult, Rómában pedig létrejött az „ENTE Coordinatore dei Consorzi ď Espor-
tazione". Az olasz hadianyag-szállítások magyarországi képviselője Don Ricardo 
Pignatelli tábornok, montecalvoi herceg lett.46 A Banco di Napoli útján az újabb 300 
millió lírás keretből a „Huba-II" keretében közvetve 273 231 668 líra fordítódott a légi
erő fejlesztésére.47 

Bár Olaszország 1940 nyarától ismét hadviselő fél lett, a megrendelt - zömében re
pülő- - anyag leszállítása csak minimális késedelmet szenvedett. A 600 milliós hitelkeret 
több mint 80%-át48 a légierő megrendelései tettek ki, ám a gépek gyorsan elavultak, el
használódtak, és az alkatrész-utánpótlásuk komoly nehézségekbe ütközött. Ámbár az 
1938-1940 között leszállított 72 db bombázó, 138 db vadász- és 23 db iskolagép jelentős 
tételt képviselt, hosszabb távon mégis inkább a hazai gyártás és a német típusok hadmű
veleti területen történő átadása jelentett megoldást. Kevésbé erőteljesen és egyre csökke
nő intenzitással tovább folytak az olasz fegyverszállítások is, amire már csak a meglévő 
gépanyag alkatrész-utánpótlása miatt is szükség volt. 1942. június 1-jéig a beszerzési 
költségek 651 296 729 lírára, 1943. február 5-ig pedig 754 987 544 lírára emelkedtek. A 
kormány ennek a hitelnek a kiegyenlítését a Banco di Napolin keresztül 703 962 358 líra 
erejéig átutalással, a fennmaradó hátralékot pedig anyagszállítással végezte el.50 Az 
1938-1941 között kiadott hadianyag-megrendelések kimutatásánál51 kitűnik a német be
szállítók mind nagyobb részesedése a magyar fegyverpiacon. Az összes hadiipari termé
ket figyelembe véve, már ebben az időszakban is 82 millió pengővel haladta meg a né
met szállítás az olaszt. Repülőanyag vonatkozásában ekkor még az olaszoké volt az 
elsőbbség.52 

Az első hitelkeretből 18,5 millió líra fordítódott repülőanyagra. 
Bár 1940-re teljes egészében kiegyenlítették! 
Tízéves visszafizetésre, 6%-os kamatra. 

46 Csima 304. o. 
Pilótakiképzésre, géppuska és ejtőlőszerre, továbbá a későbbiekben részletezett repülőgépszállításokra. 

48 Pontosan: 457 293 907 lírát. 
Különösen a Regia Aeronauticánál nem rendszeresített típusok esetében. 

50 Csima 308. o. 
51 Csima 309. o. 
5 113 008 268 pengő szemben a németeknek fizetett 78 630 268 pengővel. 
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A mind jelentősebb ütemű technikai fejlődés a még kiépületlen M. kir. Honvéd Légi
erő helyzetét különösen megnehezítette. Az elégtelen mennyiségű, elavuló repülőgépe
ket nemcsak nagyobb számú, hanem egyúttal jóval korszerűbb - és drágább - típusokkal 
kellett felváltani. 1938-ban a légierő vezetői úgy vélekedtek, hogy a folyadékhűtéses, so
ros motorú vadászgépek megbízhatóbb, kevésbé sebezhető és nagyobb teljesít
mény/tömeg viszonyszámú típusok, a harmincas évek konfliktusainak harci tapasztalatai 
azonban a nagy repülőipari hagyományokkal rendelkező országokat a csillagmotoros 
gépek irányába fordították. A légiharcokban kevésbé sérülékenynek mutatkozó csillag
motor előállítása is könnyebb volt, ráadásul a léghűtés egyszerűbbé és olcsóbbá tette a 
gyártást. Mindezek mellett a csillagmotor erősen éghajlatfüggő, a hidegben jelentősen 
romlik a hatásfoka. Németország emiatt viszonylag korán a soros motorok fejlesztését 
részesítette előnyben, és a háború végére elérte velük a 2000 lóerő teljesítményt. Az 
olasz motorok a mediterrán éghajlatra készültek, a Földközi-tenger körzetében jól is mű
ködtek, hátrányuk a gyakorlatban - az orosz fronton - mutatkozott meg. Ennek megfe
lelően nem is létezett jó minőségű és nagy teljesítményű olasz soros motor: megkésett 
megoldást a német DB-601 licencének átvétele jelentett számukra. 

A FIAT ennek megfelelően, kísérleti jelleggel létrehozta a CR-40-es típust a CR-32 
csillagmotoros átépítéseként, brit Bristol Mercury IV.A repülőgépmotorral szerelve. A 
prototípus nem mutatott lényeges javulást, ám az olasz gyár folytatta a kísérletezést, 
ezúttal az amerikai Pratt & Whitney Hornet SDE A59R kilenchengeres csillagmotorjá
nak saját, kétsoros, továbbfejlesztett változatával.53 Az így elkészült CR-40bis prototí
pust követte teljesen új konstrukcióként - a legjobb kétfedelűként elismert - FIAT 
CR-42 „Falco" kialakítása. 

A jól sikerült repülőgépből a Regia Aeronautica is azonnal rendelt 200 példányt, 
amelyet később még több száz követett.54 A Falco a Rosatelli által kidolgozott jellegze
tes típusjegyeket továbbra is magán hordozta: szintén „másfélfedelű", kétfőtartós, „W"-
merevítésü szárnyakkal épült. A spanyol polgárháború tapasztalatainak figyelembevéte
lével kialakított repülőgép az ekkor még elsődleges légiharc-eljárásnak tartott forduló
harc elvárásainak tökéletesen megfelelt.55 A rácsszerkezetű, magnézium-molibdén ötvö
zetű acélcsövekből készült törzset a pilótafülkéig alumíniumlemezekkel, onnantól feszí
tett vászonnal borították. A vezérsíkok fémépítésűek, míg a kormányszervek vászonnal 
borított fémszerkezetűek voltak. A hagyományos elrendezésű, merev futómű áramvona
las burkolatot kapott; a főfutók fékezhetőek voltak, és olajos lengéscsillapítókon nyu
godtak. Az összesen 460 liter kapacitású üzemanyagtartályok maximálisan 900 km ha
tótávolságot biztosítottak a repülőgépnek. 

A Falco a FIAT új fejlesztésű 14 hengeres, kétsoros, A.74Rc-38 csillagmotorjával re
pült, amely egy állandó fordulatszámú, Hamilton rendszerű háromágú légcsavaron át 
adta le a teljesítményét. Jó repülőtulajdonságait részben csökkentette közepes sebessége 
és nyitott ülése, aminek következtében rossz időben nem lehetett bevetni. Emellett hi
ányzott a beépített rádió, és sem vakrepülést, sem éjszakai repülést nem tett lehetővé a 
műszerezettsége. A motorburkolatba épített két darab Breda-SAFAT 12.7 mm űrméretű 

Punka 22. o. 
Összesen 1781 db-ot építettek. Lásd Punka uo. 
Sárhidai Gyula: A FIAT CR-42 Falco vadászgép, (a továbbiakban: Sárhidai) Haditechnika, 1993/2. 39. o. 
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géppuska gyenge fegyverzetnek bizonyult, és mire a gép szolgálatba állt, már nem volt 
elegendő. A San Giorgio B típusú célzókészülék sem számított a legmodernebbnek. 
Mindezek ellenére a FIAT CR-42 korlátozott exportsikereket ért el: a svéd, a magyar és 
a belga légierőben is rendszeresítették. 

A fentebb említett 600 millió lírás hadfelszerelési hitel első lépcsőjében, 1939. febru
ár 16-án leadott első magyar megrendelés 18 darabra szólt, amelyekből három darabot 
azonnali hatállyal leszállítottak a csapatpróbák és a fegyverzet tanulmányozása céljából. 
Az első gépek 1939. június 16-án szálltak le Szombathelyen, amely akkor a légierő átve
vő repülőtereként is funkcionált. A Danuvia Gépgyár beépíthetőnek tartotta a hazai mo
torvezérlésű géppuskákat is,56 de a megrendelés a vezérkar utasítása és az olasz húzódo-
zás miatt az eredeti Vickers-rendszerü fegyverzettel történt. A repülőgépeket olasz 
pilóták repülték át Magyarországra. A V.206-os lajstromjelű gép57 1939. július 29-én 
Körmend mellett kényszerleszállást hajtott végre, 15%-os sérüléseket szenvedve. Az 
Olaszországba visszaszállított CR-42-es a gyár költségén lett kijavítva. Az 1939. no
vember 20-ig beérkező repülőgépekkel58 a Szolnokon települő 1/3. „Kör Ász"" és az 1/4. 
„Szent György" vadászrepülő-századakat szerelték fel.59 

Az első CR-42 szállítmány a repülőgépeken kívül tartalmazott kilenc darab tartalék
motort és 56 javadalmazás géppuskalőszert. A FIAT A.74 motorokkal egyébként több 
gond adódott. Az első három leszállított repülőgép a hibás dugattyúcsapszeg-rögzítés 
miatt rövidesen motorcserére szorult, amit Magyarországon, egy kirendelt gyári szerelő 
vezényletével hajtottak végre. Hamarosan korlátozni kellett a Falcok műrepüléseit, mert 
az A.74 motor üzemanyagellátó- és kenési rendszere a tartós hátonrepülést nem tette le
hetővé, és az elégtelen kenésből adódó motorkárosodásokra a gyár eltörölte a garanciát.60 

1939. november 20-án a Légierő Parancsnokság - az első ütemben leszállított 18 da
rab gépet követően - további 50 darab CR-42 gépet és hozzá tartozó üzemeltetési anya
gokat rendelt, azonban nem sikerült pontos szállítási határidőket kötni az olaszokkal. A 
rendelést kényszer szülte: a vadászerők CR-32 típusai erre az időre teljesen elavulttá 
váltak, ' és bár Németországból érkeztek kipróbálásra korszerű típusok, ezek megvásár
lását a németek olyan politikai lépésekhez kötötték, amelyekre a magyar kormány nem 
volt hajlandó. A Légierő Parancsnokság ekkor - átmeneti megoldásként a Re-2000 be
szerzéséig - a FIAT-típus beszerzése mellett döntött. 

A késedelmes szállítás miatt a tárgyalásokat kormányközi szintre vitték és összekap
csolták a Magyarországról Olaszországba irányuló gabonaszállítások teljesítésével. A 
magyar elvárás: 1940 januárjától 12-13 gépet, majd március végéig kb. 36-39 gépet kel-

A rendelkezésre álló 8 mm-es Gebauer géppuskák ekkor már nem biztosítottak elegendő tűzerőt, a 
12.7 mm-es Gebauer pedig csak 1943-tól került gyártásba. 

5 A M. kir. Honvéd Légierőben az egyes gépek lajstroma egyben a feladatkörüket is jelölte. így a „V" 
(„W" ) a vadász, a „B" a bombázó, az „I" az iskola, a „G" a gyakorló, az „S" a szállítógépeket jelölte. 

Az első 18 db repülőgép leszállítására vonatkozó források ellentmondásosak. A levéltári iratok a repülő
gépek vasúti szállítását jelzik Potsumia-Kotoriba-Nagykanizsa útvonalon. Azonban az is bizonyos, hogy né
hány példány légi úton érkezett, hiszen a körmendi kényszerleszállás dokumentuma is egy hatgépes kötelékről ír. 

Sárhidai 39. o. 
60 HL attasé 1027/1939. 

Például a kísérendő bombázók sebessége meghaladta a vadászokét! 
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lene leszállítani. A határidő betartásához a Repülésügyi Minisztérium segítségére és a 
FIAT-nál való közbenjárásra lett volna szükség a beépítendő fegyverzet kiutalása miatt. 
A magyar fél a „búzaszerződéssel" egyfajta zsarolással élt a mielőbbi fegyverszállítás 
elérése érdekében.62 Az olaszok 1940 júliusától akár havi 50 db repülőgép szállítását is 
vállalták volna, mivel ekkorra a prioritást élvező hazai rendelések teljesítése befejeződik. 
A római magyar katonai attasé63 az eddigieken felül további 69 CR-42 beszerzési feltéte
leiről is tájékozódott.64 

Az 50 db FIAT CR-42 szállítása ,jó olasz szokás szerint" késett, az első 10 db 1940. 
február 10-én érkezett légi úton az országba, míg az utolsó gépek leszállítása egészen 
1940. június 30-ig elhúzódott. 5 Az új gépekkel a 12 gépesre növelt, eddig is a típust 
használó alakulatok, továbbá a 2/11. vadászosztály 2/3. „Ricsi" és 2/4. „Tőr" századai 
lettek felszerelve. 

A repülőgépek a Délvidék visszacsatolása idején kerültek először harci alkalmazásra. 
Az ekkor, magyar területen kényszerleszállt jugoszláv Savoia-Machetti SM-79 bombá
zóért cserében, 1941-ben további két darab olasz eredetű CR-42-est állított szolgálatba a 
M. kir. Honvéd Légierő.66 Ezt követően a 2/3., majd az 1/3. vadászszázad kötelékében a 
típus a gyorshadtest légi fedezetét látta el, ahol eredményesen (24 légi győzelem 4 vesz
teség mellett) szerepeltek.67 Az erős gépelhasználódás és a műszaki elavulás miatt 
elsővonalbeli feladatokra a későbbiekben a CR-42-t nem alkalmazták, hanem gyakorló
ként, vadászkiképzőként használták.68 

A M. kir. Honvéd Légierő a hazai pilótaképzés előmozdítása céljából, típusismereti 
oktatásra 1938-ban három darabot kapott a D.R.T.-én69 és az olasz légierőben legáltalá
nosabban használt kiképzőgépből, a Breda Br.25-ből. 

0 / H L attasé 2079/1939. 
1938 novemberétől Szabó László ezredes. 

64 HL attasé 2079/1939. 
Eddigre már a Héja-rendelés is folyamatban volt! 
A magyar... 338. o. Az 1941-es dátumnak ellentmond az a tény, hogy az SM-79-eseket már az 1942-ben 

rendszeresített fehérkeresztes felségjelekkel adtuk vissza. 
67 A magyar... 338. o. 
6 1944-ben éjjeli vadász, illetve zavarófeladatokra történő alkalmazási kísérletekkel próbálkozott a Légi

erő Parancsnokság. Az 5/1. Kísérleti éjszakai vadász kapott 3 darab feketére festett CR-42-est, amelyeket fény
szórós rávezetéssel alkalmaztak. Ezek a gépek már beépített rádióval rendelkeztek. 

Az 1938-tól ugrásszerűen megnövekedett gépállományú légierő súlyos pilótagondokkal került szembe. 
Emiatt, illetve az elkövetkező években esedékes nagyobb volumenű beszerzések okán a pilótaképzés felgyor
sítása halaszthatatlanná vált. 1938 tavaszán a kiképzőrepülések közben számos halálos kimenetelű baleset tör
tént, amelyek kivizsgálása során az iskola- és gyakorlógépek nagyfokú elhasználtsága és az elsővonalbeli típu
sokhoz viszonyított korszerűtlensége lett megállapítva. A lassú és nehézkes gépeken végzett kiképzés után a 
nagyobb sebességű és teljesítményű harci gépekre való átülés túlzottan nagy ugrást jelentett a növendékek 
számára. A vizsgálóbizottság szerint hiányoznak - a modern iskolagépek mellett - a kiképzőtisztek, oktatópi
lóták; a fennálló pilótaiskola csak polgári pilóta fokig tud képezni, a harci kiképzés terhe a tábori alakulatoké. 
A már korábban megtett olasz ajánlat 200 fő kinti kiképzésére aktualitást nyert. A „Délolasz Repülő Tanfo
lyam" (D.R.T.) elnevezésű kiképzési megállapodás következtében 1938. október 15-én megindult a 200 fő nö
vendék oktatása. Az eredetileg nyolc hónaposra tervezett program végül elhúzódott - elsősorban az olaszok 
kezdeti hozzáállása miatt - , és csak 1939 szeptemberében térhettek haza az első pilóták. A D.R.T. véglegesen 
1940 májusában fejeződött be; a kiképzésért a vezérkar 20 millió lírát fizetett a Ministero dell'Aeronautica 
Italia-nak. Lásd bővebben Kováts Lajos: A Dél-olasz Repülő Tanfolyam ( D.R.T.). Top Gun, 1998/3. 40-43. o. 
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Szintén a hitelkeret első részéből került megrendelésre a nyolc darab Romeo Ro-41, 
illetve -41B.70 A megrendeléskor felmerült az ekkor már számos gonddal küszködő 
Caproni Ca-310 gépek tartalékmotorjainak felhasználása is. A Piaggio gyár főmérnöke, 
Giorgi ezt nem javasolta, mivel a Caproniba szerelt P.VII.C 35 jelű motor egyrészt rövi
debb, másrészt a P.VII.C 45, amelyet a gyakorlógépbe építenek, új hengerfejjel és mo
torburkolattal készül, így az esetleges módosítások nem kifizetődőek. A motorok prob
lémája ennél a típusnál is jelentkezett: az üzemanyag-szivattyúk rendre meghibásodtak; 
így a gépek zöme legtöbbször földhöz volt kötve.71 

A megrendelt gépek vasúton érkeztek az országba, 1939. október 12-én, 2 x 3-as 
ütemben. A hat darab együléses Ro-41-et 1940-ben követte a két darab Ro-41B kétülé
ses változat.72 A kis, kétfedelű gépek felső szárnya sirály megoldásban, közvetlenül 
csatlakozott a törzshöz, jellegzetes külsőt kölcsönözve a típusnak. A futóművet áramvo
nalas burkolat fedte, amelyet az üzemeltelés során gyakran leszereltek; a motort pedig 
NACA-gyűrű borította. A repülőgépeket vadász- és vakrepülő képzésre használták, 
amelyet - szokatlan módon - a második pilótafülkére lehajtható vászontető tett megva
lósíthatóvá.73 A jó repülőtulajdonságú kis gépet 1942-től a kísérleti 5/1. éjszakai vadász-
repülő-század pilótáinak átképzésénél is használták. 

A Honvédelmi Minisztérium küldöttsége ugyancsak 1939 nyarán 12 db Nardi FN 305 
kétüléses gyakorló repülőgépet is rendelt, amelyek 1940-től a háború végéig szolgálat
ban maradtak. A repülőgép kis méretű és egyszerű szerkezetű volt; olyannyira, hogy a 
futómű behúzásától a fékszárny-állításon át a légcsavar-állásszög beállításáig minden 
mechanikusan működött rajta. A gép repülőtulajdonságai ennek ellenére jók voltak, és 
motorja is megbízhatóan működött. Továbbfejlesztett, német Hirth motorral szerelt, FN 
315 jelzésű változatából a légierő további 50 darabot rendelt. A Piaggio cégnél 1943. 
február 24-én leadott, 26 359 000 líra értékű megrendelésből 1944. május 17-ig 42 db 
repülőgép leszállítása történt meg, elsősorban az olasz háborús kiválás utáni akadozó 
gyártás következtében. Ekkor, az olaszországi szállításokat kilátástalannak ítélve, kü
lönleges hatáskörével élve, Rakolczay László vk. ezredes, katonai attasé - több más té
tellel egyetemben - a maradék nyolc darab Nardi repülőgép megrendelését stornírozta.74 

Olasz szállítógépek az M. hir. Honvéd Légierőben 

A modern mozgó hadviselés, a csapatok utánpótlása, az ejtőernyőzés eredményes 
katonai alkalmazása szükségessé tette a csapat- és anyagszállításra egyaránt alkalmas -
az utasszállítóktól eltérő - szállítógépek beszerzését. A magyar katonai vezetés a hasonló 
nagyságrendű országok között viszonylag korán felismerte a légi úton célba juttatott 
csapatok alkalmazásának célszerűségét. Az újonnan beszerzett olasz szállítógépek el
sődleges feladata később éppen a megalakuló ejtőernyős fegyvernem célba juttatása lett. 

Hungarian Air Force by George Punka. Carrolton, Texas 1994. 55. o.; A magyar... 408. o. 
71 HL attasé 1096/1940. 
72 HL attasé 1096/1940. 

Winkler László: Magyar hadirepülőgépek. Repülés, 1973. augusztus. 
74 HL attasé 197/44. 1. sz. kimutatás. 
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A Savoia-Marchetti SM-75 típusú repülőgépeket, mint hadi célra is alkalmas utas
szállító repülőgépet vásárolták. A MALERT75 már 1937 októberében árajánlatot kért a 
FlAT-tól két darab FIAT APR.2 típusú, nyolcszemélyes utasforgalmi repülőgép tárgyá
ban. Az 1937 végén, 1938 elején Olaszországban tartózkodó magyar légügyi delegáció 
azonban a Savoia SM-75-öst alkalmasabbnak tartotta, és rögtön öt darabot rendelt a 
gyártól. 

Az SM-75-ös a Savoia hárommotoros szállítógépcsaládjának volt a tagja, amely az S-
71-gyei indult, és az S-73-mal folytatódott. Bár az első SM-75 csak 1937. november 3-
án repült először, mégis eléggé korszerűtlen sárkánnyal rendelkezett. Átmenő főtartós, 
alsószárnyas, acélcső szerkezetű törzzsel épült típus volt, az utastér kivételével vászon
borítással. A korszerűtlen szerkezet ellenére több, akkoriban még ritka és modern hidra
ulika-rendszerrel szerelték: mint például a futómübehúzás, a fékszárnymozgatás, a 
trimmelés és a légcsavarok véghelyzetbe fordítása.76 Az olasz hidraulikák azonban nem 
a csúcstechnológiát képviselték, gyakori volt a meghibásodásuk; és a gépek műsze
rezettsége sem volt tökéletes. 

A magyar megrendelés szerint a repülőgépeket maximálisan 1 300 000 lírás darab
áron, a Weiss Manfréd Müvekben gyártott K-14-es csillagmotorok és a német 
Telefunken műszerek beépítésével kellett leszállítani. Az eredeti szállítási határidőket 
azonban - egy darab 1938. május 5-ig, két darab június 15-ig, további két darab pedig 
augusztus 1-jéig készült volna el - a magyar motorok beépítése körüli gondok miatt nem 
sikerült tartani.77 A K-14 motorokkal szerelt próbarepülőgép csak 1938. július 5-én re
pült, és a gépek végleges kifizetése78 csak 1939. november 2-én történt meg.79 A 
MALERT 1939 februárban állította szolgálatba a gépeket, melyek elsősorban olaszor
szági légijáratként üzemeltek. A gépek polgári utasforgalomban történő használatáról 
rövidesen lemondtak, amiben a Honvédelmi Minisztérium igényei mellett a típus gyako
ri meghibásodása, a WM-motorok hűtési problémái egyaránt közrejátszottak. 1940 janu
árjától a MALERT-től katonai szolgálatra irányították a Savoiákat.80 Az öt repülőgépet 
ejtőernyős-szállító, illetve sebesültszállító repülőgépekké alakították át a Weiss Manfréd 
Rt. csepeli gyárában. Az átalakítás során a gépek Breda gyártmányú, forgatható géppus
katornyokat kaptak,81 illetve a törzs hátsó-felső részén szélvédővel védett géppuskaállást 
alakítottak ki. 

Az ejtőernyős-szállító feladatra vezényelt Savoiák első bevetésére a délvidéki hadjá
rat keretében, 1941. április 12-én került sor, amely - mint közismert - tragédiával vég
ződött.82 Az ekkor megsemmisült E-101 jelű gépet követően az E-105 1941. november 

' Magyar Légiforgalmi Rt. 
Amelyek állásszögét egyébként elektromosan állíthatták. 
Az olasz gépeken megszokott gázkarirány eltért a magyar, szabványos megoldástól, ahol a gázt rátolni, 

nem pedig ráhúzni kellett. 
78 

Motorok nélkül összesen 7 105 000 líra. 
79 HL attasé 1009/39. 

Kováts Lajos: Savoia Marchetti SM-75. (a továbbiakban: Kováts) Repülés, 1970. november 9. o. 
Gépenként egyet-egyet alul, ill. felül. 

82 
A délvidéki 194l-es hadmüveletek során a Száván átívelő szenttamási híd, valamint a Ferenc József

csatorna hídjainak elfoglalására a Honvéd Vezérkar ejtőernyős hadműveletet tervezett. A bevetésre felszálló -
egyenként 26 ejtőernyős katonát és a felszerelésüket szállító - Savoiák közül a vezérgép emelkedés közben, 

— 1064 — 



4-én hibás műszerműködés miatt a ködben a Kamaraerdőbe zuhant és megsemmisült.83 

Az SM-75 üzemeltetését ezután letiltották, de később, 1942-től - a szállítógépek hiánya 
miatt - újra használatba vették őket. A típus nem tűrte jól a szabadban való tárolást, a 
gépek csűrőibe és fékszárnyaiba az esővíz befolyt, és ott összegyűlve nagymérvű ron-
csolásokat okozott.84 Emiatt ez az olasz típus is gyakori karbantartásra szorult. 

1941 júliusában az olasz repülőgépipar régi vásárlójánál, a Magyar Királyi Honvédelmi 
Minisztériumnál új ajánlatokkal jelentkezett. Az ajánlat négy fő pontot tartalmazott: 

- bombázó gépek eladása, 
- gyakorló gépek eladása, 
- repülőgépmotorok eladása, 
-javaslat egy Magyarországon létesítendő repülőgépgyár alapítására. 
A fennálló jó viszony, a katonai-gazdasági kapcsolatok miatt további megrendelések

re számítottak, és felvállalták a magyar légierő szükségleteinek biztosítását. 
A konkrét ajánlat a Caproni Ca-135bis/U bombázógépek egy újabb 32 gépes szállít

mányáról,85 a SAI-7-es vadászgyakorlók felajánlásáról, és az újonnan fejlesztett Isotta-
Fraschini Beta, 270 lóerős repülőgépmotorokról szólt.86 A Caproni-csoporthoz tartozó 
gyárak a fenti típusok rendszeresítése esetén Magyarországon gyárat alapítottak volna, 
30 millió líra értékű, minimum 10 éves gyártásra alapozva, amely például a Héjákat is 
gyárthatta volna. 

Az olasz ajánlatot követően a honvédelmi miniszter egy bizottság kiküldését hatá
rozta el. A vitéz Magyarosy Sándor vezérőrnagy, légügyi főcsoportfőnök és a kíséreté
ben kiküldeni szándékozott 1 fő vezérkari tiszt és 1 fő repülőmérnök tiszt kirendelésétől 
függetlenül kiküldött nyolcfős bizottság elsődleges feladata vadászgyakorló és ejtőer
nyős-szállító típusok megtekintése volt. 

Az 1942 áprilisában tevékenykedő bizottság, vitéz Hellenbronth Vilmos vk. ezredes 
vezetésével - a teljesség igénye nélkül - a korábbiakban már említett Nardi FN 315 va
dászgyakorlón kívül a SAI-7, a FIAT FC-12 gyakorlógépeket és a Caproni Ca-148-P, 
továbbá a FIAT G-12 szállítógépeket vizsgálta meg. A mérnökök működés és gyártás 
közben láthatták az új olasz „Beta" repülőgépmotort is.87 Zárójelben jegyzendő meg, 
hogy bár a Nardi gyakorlógépek megrendelésére került sor, a bizottság a másik két gya
korlógép prototípusát megfelelőbbnek ítélte. Az FC-12-vel Pongrácz százados Torinó
ban, 1942. november 10-én repült is, majd a prototípus - a SAI-7-tel együttes - alapo
sabb magyarországi kiértékelési lehetőségét próbálták elérni.88 Ennek meghiúsulása után 
- maradékként, de nem feltétlenül rosszként - fogadták el az FN 315 rendszeresítését. 

műszaki hiba miatt átesett és talajt érve kigyulladt. A fedélzeten tartózkodó ejtőernyős-katonák közül 18 fő hő
si halált halt, köztük az ejtőernyős zászlóalj parancsnoka, v. Bertalan Árpád őrnagy. 

83 

A magyar... 304. o. 
84 Kováts 9. o. 
85 A későbbiekben részletezve. 
86 HL attasé 4732/41. 
87 HL attasé 6498/1942. 
88 HL attasé 7656 ill. 7739/42. 
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A Hellenbronth-féle bizottság beszerzendő szállítógépként a FIAT G-l2-t ajánlotta, 
amely bemutatásra még 1942-ben Magyarországra érkezett. A bemutatóra 1942. július 
18-án került sor Budaörsön, ahol Zanchetta alezredes repült az NCAL (Nucleo 
Comunicazione Ario Linee) légitársaság G-12T gépével a MALERT és a Honvédelmi 
Minisztérium képviselői előtt.89 Ugyanekkor az olasz Repülésügyi Minisztérium a ké
szülő olasz szériából engedélyezte a Magyarországra irányuló exportot is. Ezt követően 
az első repülőgép megrendelésére 1942. október 15-én került sor,90 4 555 000 lírás áron. 
A fizetés bartellüzlet keretében acél, illetve bróm-mangán-acél szállítmányokkal történt. 
A repülőgépbe a gyár - a megrendelés értelmében - nem építette bele az automata piló
tát, a ködleszállító és jégtelenítő rendszert; ezek itthon, német eredetű berendezésekkel 
lettek pótolva. A magyar fél ezzel egyidőben további 12-14 db repülőgépre jelentett be 
opciót, amelyet az olasz fél 1943. január 2-án engedélyezett.91 

A FIAT G-12 megalkotása Gabrieli mérnök nevéhez fűződik, aki 1939-ben kezdte 
megtervezni a 14 utas befogadóképességű, teljesen fémépítésű repülőgépet. Az olasz lé
gitársaságok által megadott kritériumok: a legalább 2000 km hatótávolság és a minimum 
6000 m repülési magasság - az Alpok feletti átrepülhetőség miatt - voltak.92 A repülő
gép prototípusa 1941 májusában repült először. A sikeresség előjeleit mutató típusból 
rövidesen elkészült a G-12T jelű katonai változat, amely 22 fő teljesen felszerelt ejtőer
nyőst tudott célba juttatni, illetve a G-12LGA nagy hatótávolságú alváltozat, amellyel a 
Róma-Tokió légijárat megnyitását tervezték. 

A repülőgép polgári változatát a spanyol és az olasz légitársaságok, katonai szállító-
változatát pedig a Regia Aeronautica, a Luftwaffe, a spanyol és magyar légierők rend
szeresítették.93 A hárommotoros szállító honi üzemeltetését megkönnyítette, hogy a 
CR-42-es vadászok FIAT A.74 csillagmotorjának egy későbbi, RC.42 jelű változatával 
üzemeltek, és a dural héjszerkezet a mostohább időjárást is elviselte. 

Az első G-12 repülőgép átvételére az 1. ejtőernyős szállítószázad parancsnoka, 
Marosszéky Jenő százados és személyzete utazott Torinóba, ahonnan 1942. november 
21-én érkeztek haza. A beérkező repülőgépekre a Dunai Repülőgépgyár Rt.-nél Siemens 
gyártmányú automata pilótát (Kurssteurung) szereltek,94 a gázkarokat és a belső beren
dezéseket módosították, az ajtónyílásokat megnövelték.95 

1942 decemberében a Honvédelmi Minisztérium 2-3 darab FIAT G-12 előzetes meg
rendelését kezdeményezte, amit az 1943. január 4-i véglegesített megrendelés követett 
két darab repülőgépre. Bár Alfredo Bruno tábornok, az olasz repülőgépgyártás biztosa az 
export ellen foglalt állást az olasz légierő égető szükségeire hivatkozva, a Magyarország
ról érkező krómacél szállítmányokért a gépek kiutalására hajlandó volt. 

A bemutatót elsősorban a MALERT szorgalmazta, hogy a bevonultatásra kerülő Ju-52 repülőgépeit ki
váltó légiforgalmi típust találjon. 

90 HL attasé 7547/42. 
Zsillé Péter: FIAT G-12. (Ellentmondások egy szállítógép magyarországi történetéből.) In: MALÉV 

Repülés és Üzemtörténeti Kör XI. Konferencia 1986. Kézirat, (a továbbiakban: FIAT) 3.o. 
Zsillé Péter: A FIAT G-12 Magyarországon. Aero História, 1988. június (a továbbiakban: Zsillé) 34-41. o. 

93 
A konstrukció annyira bevált, hogy a háború után, amerikai motorokkal szerelve üzemelt a 

Mediterráneumban az olasz, spanyol és az egyiptomi légitársaságok színeiben. 
Zsillé uo. 
A magyar... 306. o. 
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A rendelés alapján a második és harmadik repülőgép - magyar átrepülő személyzettel 
- 1943 március közepén érkezett haza.96 Még ezt megelőzően a 4-14. repülőgépet is 
megrendelte a M. kir. Honvéd Légierő (összesen 11 darabot), ugyancsak 4 555 000 lírás 
darabáron, 30% előleg befizetése mellett. Az addig leszállítottakkal ellentétben ezeknek 
már gyárilag megnagyobbított ajtónyílásokkal kellett érkezniük.97 A tapasztalatok ugyanis 
beigazolták, hogy az ejtőernyős ugrás veszélyes a G-l2-ből, az ugró a vízszintes vezérsík 
kitámasztó dúcának, illetve a belépőélnek csapódhat; emiatt csak a bekötött - kényszer-
oldású - ugrás engedélyezhető. A magyar fél egyidejűleg javasolta a FIAT-nak a vezér-
sík-bekötés módosítását, és a vezérsík szabadonhordóvá alakítását a probléma kiküszö
bölése érdekében.98 A rendelés tartalmazott a gépeken felül 11 db FIAT A.74RC-42 
tartalékmotort is. Ennek kapcsán felmerült a „régi" Savoiák becserélése a tartalékmoto
rok fejében, amely az olaszok szinte nevetséges ajánlata miatt - a három repülőgépért 
összesen három darab új motort adtak volna - meghiúsult.99 

A megrendelést a FIAT cég a megadott feltételek mellett elfogadta, és egyben au
gusztusig a havi egy, szeptembertől havi két gép leszállítását vállalta. Az olasz Repülés
ügyi Minisztérium azonban csak 1943. május 21-én adta ki a szállítási engedélyeket, így 
a gépek beérkezése eleve egy hónapos csúszással indult.100 A májusban már elkészült 
negyedik és ötödik repülőgép101 még júliusban megérkezett Magyarországra, amit a légi
erő 1943. július 31-i hadrendje is bizonyít.102 

Olaszország 1943. szeptember 8-i háborús kiugrása az újabb két elkészült repülőgép 
hazaszállítását elhalasztotta. Ezt követően - többek között - az olasz repülőgépgyártás is 
német felügyeleti szerv alárendeltségébe került.103 A FIAT ezzel egyidőben a repülőgé
pek árát 6 millió lírára emelte fel, és hat darab, számunkra készülő G-l2-ről tájékoztatta 
Rakolczay ezredest.104 Az olaszországi kaotikus állapotok miatt a katonai attasé mellett 
létrehozták a „hadianyagügyek miniszteri biztosa" posztot, amelyet Tóth Elemér ezredes 
töltött be105. Az ő feladatává vált a kilátástalannak megítélt szállítások/rendelések storní-
rozása, illetve a már legyártott hadianyag mielőbbi hazahozatala. A helyzetet bonyolítja 
a Magyar Nemzeti Bank közvetlen bekapcsolódása a hadianyagügyekbe, saját megbí
zottja által106, és a katonai attasé rendkívüli hatáskörében107 tett intézkedések pontatlan 
ismerete. 

MM 60.675, ill. MM 60.688 gyári számmal és 36 és 35 számmal. 
97 HL attasé 7926/42. 
98 HL attasé 906/44. 

100 HL. attasé... 8983/43. 
101 MM 60.679 ( 48 ) és MM 60.693 ( 43 ). 
102 Zsillé 34-41.0. 
103 A „Der Beaftragte für Flugzeugfertigung und Stabsoffizier der Luftwaffe" alá. 

A római katonai att< 
HL attasé 1867/44. 
A római katonai attasé 1943-tól Dr. Rakolczay László vezérkari ezredes. 

Kárász Artúr személyében. 
A 71.115 eln.III. Csf.ség 1943. értelmében a katonai attasét az összeköttetés hiánya miatt rendkívüli 

saját hatáskörrel ruházták fel. Ennek alapján kifizetéseket és megállapodásokat eszközölhetett a HM döntése 
nélkül, kilátástalan esetekben stornírozhatott, és meg nem rendelt anyagokat is vásárolhatott korlátlan összegig. 
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Innentől kezdve, hosszú hónapokig semmit sem lehetett tudni a G-12-esek helyzeté
ről, egészen 1944 szeptemberéig. Ekkorra a számunkra készülő gépek közül a hatodik és 
a hetedik átrepülésre kész állapotba került. Ekkor még úgy nézett ki, hogy a FIAT le tud 
szállítani 1944 novemberében és decemberében 2-2 darab repülőgépet, azonban ezek ki
utalását a felügyelő német szerv leállítatta, mondván, hogy a magyar légierőt Berlin 
fogja ellátni. A Honvédelmi Minisztérium közbenjárására végül a Dornbergben települt 
Luftwaffe Transportstaffel 4. adta át gépállományát,108 amelyekből 17-19 darab érkezett 
be a hónap végéig. Az átadott G-12-esek leszállítására nézve pontos adatok nincsenek, 
amelynek az oka minden bizonnyal az a tény, hogy zömüket még a beérkezésük napján 
alacsonytámadó amerikai repülőgépek Pápa repülőterén megsemmisítették.109 

A korábbiakkal együtt a Magyarországra leszállított G-12-esek össz-darabszáma 22-
24-re tehető. 

A két Caproni 

Az elsődlegesen támadó feladatra szánt magyar légierő bombázó-gépparkjának fej
lesztése a német Junkers Ju-86K-2 típusok mellett olasz forrásokból történt. Az először 
megrendelt kilenc darab FIAT BR.20 bombázó repülőgép két mintapéldánya a Repülő 
Kísérleti Intézetnél végzett kiértékelések során a Ju-86-nál lényegesen rosszabbnak mu
tatkozott, mire - a meggondolatlan vásárlást elkerülendő - a Honvédelmi Minisztérium a 
megrendelést törölte.110 

Ezt követően, a légierő igényeit figyelembe véve utasítás készült a beszerzendő nap
pali bombázó szükséges paramétereiről. A Honvédelmi Minisztérium sokoldalú, többfe
ladatos gépet akart, amely egyaránt alkalmas távolfelderítésre, nappali bombázásra és 
alacsonytámadásra. Az ehhez szükséges minimális hatótávolságot 800-1000 km-ben je
lölte meg, amelyen belül legalább 400 kg bombateher célba juttatását legyen képes a gép 
elvégezni. A jó fordulékonyság pedig a földközeli repülésnél, az alacsonytámadásnál 
volt elengedhetetlen követelmény. 

A kiválasztás szempontjai közül a nagy sebesség, a jó fordulékonyság és a bombate
her fontosabb volt, mint a legnagyobb repülési távolság. A legalább kétszemélyes repü
lőgéppel három nappali bombázószázadot kívántak felszerelni. További kritériumokként 
merült fel a hazai javíthatóság (és esetleg gyártás), a WM K-I4 motorral azonos szerke
zetű és egyenrangú teljesítményű léghűtéses motor, a minimálisan 500 km/h zuhanási 
végsebesség, a Gebauer géppuskák, fotó- és rádió-felszerelések beépíthetősége. A meg
rendelésnél döntő volt a mielőbbi leszállítás és rendszerbe állíthatóság is. Az olasz Re
pülésügyi Minisztériumon át érkező Caproni-ajánlat szinte mintha a magyar igényekre 
készült gépet takart volna! A Caproni Ca-310 Libeccio könnyűbombázó mind formailag, 
mind műszaki vonatkozásban megfelelőnek tűnt. Ennek megfelelően - a 600 milliós hi
telkeret első lépcsőjéből - 1938. június 24-én megrendelésre került 36 db repülőgép és a 

1UÖ FIAT 5.O. 
FIAT 13. o. Gerencsér Ferenc százados, az 1. eje. száll.szd. akkori parancsnokának visszaemlékezése 

is ezt támasztja alá. 
A magyar... 376. o. 
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szükséges kiegészítői. Bár a gépek eredetileg a 700 lóerős Piaggio 14M Mars motorokkal 
lettek megrendelve, végül mégis a gyengébb 460 lóerős Piaggio Stellákat építették be.111 

A megrendelt repülőgépek számos (22) módosítással kerültek ki a gyárból, a magyar 
igényeknek megfelelően. Ezek közül néhány a magyar szabványoknak megfelelő csatlako
zásokat, műszereket (pl. R-12-es rádió beépítése) jelentettek, néhány pedig a konstrukciós 
hibák (pl. benzinszivárgás, rezgések) kiküszöbölésére irányult. A lényegesebb változtatá
sok közül megemlítendő a pilótafülke üvegezésének megváltoztatása a jobb kilátás érdeké
ben, a két darab, egyenként 120 literes pótbenzintartály felszerelése, a gázkarok ellentétes 
értelemre történő átállítása és egy plusz lőállás kialakítása a törzs alsó-hátsó részén.112 

A rendelés fegyverzetre vonatkozó része gépenként hat javadalmazás lőszert és bom
bát tartalmazott: a két 7.7 mm-es Breda-SAFAT szárnygéppuskánál 600 lövés/cső, az 
egy darab Isotta-Scotti 7.7 mm-es védőgéppuska esetében 1000 lövés/cső, az egy darab 
plusz alsó védőgéppuska esetén pedig 600 lövés/cső darabszámmal számolva. A bom
bamegrendelés 150 db 100 kg-os, 450 db 50 kg-os és 18 200 db bombatárba való 2 kg-os 
ejtőlőszerre, valamint 12 db alacsonytámadásra specializált Iozza U.3 típusú 
célzóberendezésre és 36 db S.A.I. bombacélzóra szólt. A szállítmány végül kiegészült 24 
db tartalékmotorral és 4x36 db, a személyzet mentésére szolgáló ejtőernyővel.113 

A magyar kormány emellett 500 000 lírát fizetett ki a gép licencdíjaként,114 amelyet -
miután a Ca-310 a csapatpróbák során hadihasználatra alkalmatlannak bizonyult - a li
cencgyártás hatálytalanítása, 1939. március 21. után repülőgép-alkatrészek vásárlására 
fordítottak.115 

Az eredeti olasz mimikri festéssel megrendelt Caproni Ca-310-esekből az első három 
darab 1938. július 18-án érkezett légi úton Magyarországra; az Olaszországban felszállt 
négy gépes kötelékből a B.403 jelű még Ausztriában lezuhant és megsemmisült. Bár a 
szállítási határidőket a magyar fél - három 12 gépes szériára bontva - 1938. augusztus 15; 
szeptember 15; illetve október 15-ben jelölte meg, az utolsó repülőgép leszállítása 1939. 
június 9-ig csúszott. Ez, a közel 38 millió líra összértékű repülőgép-szállítmány volt az 
egyetlen, amely egyáltalán nem vált be. 

Bár a repülőgépek azonnal szolgálatba álltak a szombathelyi 2/4. „Vörös Ördög", illetve a 
pápai 3/4. „Sárkány" könnyűbombázó századoknál, üzemeltetésük a sorozatos hibák és a 
rossz viselkedésük miatt nagy nehézségeket támasztott. A Ca-310 a tervezettnél alacsonyabb 
teljesítményű motorjaival rendkívül hosszú nekifutást igényelt, amely a korai elemelésből 
adódó visszatottyanással együtt állandó baleseti forrást jelentett.116 A futómű egyes alkatré
szei is gyakran meghibásodtak, és az állítható örvlemezek hiánya miatt szabályozhatatlan 
hűtőlevegő-mennyiség következtében, földközeli repülésnél a motorok túlmelegedtek. 

Az üzemeltetés során fellépő súlyos hiányosságokról a M. kir. Honvéd Légierő pa
rancsnoka 1939 októberében 15 pontos összefoglalást küldött a Caproninak, amelyben 

A magyar... 374.0. 
112 HL attasé 1003/38. 
113 HL 33.852 / Lü. ein. 14.C.-1938. 
114 HL attasé 1005/38. 
11 Különszerződésekbefoglalva. 
116 A magyar... 374. o. 
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felsorolta a „szerződésen kívülálló műszaki hibákat", amelyeknek következtében a típust 
a repülésbiztonság veszélyeztetése miatt ki kellett vonni a szolgálatból.117 A fentebb leírt 
hibák mellett mindenképpen megemlítendő, hogy a motorok beindítása gyakran órákig 
(!) tartott, amely egy harci gépnél több mint hiányosság! Háry László ezredes egyben 
felszólította az olaszokat a típus ügyének rendezésére, azok megbízható és bevált típu
sokra való kicserélésére vagy más anyaggal történő kártalanításra. 

A felemlegetett hibák ellenőrzésére kiküldött olasz vizsgálóbizottság is alapjaiban 
egyetértett a hiányosságokkal. Bár magyar részről a hibákat javíthatatlannak ítélték 
meg, a Rossini ezredes vezette olasz bizottság a hibák gyári kijavítását próbálja kieszkö
zölni, hivatkozva a jugoszláv Ca-31 l-esek hasonló problémáinak sikeres megoldására. 
Kompromisszumként végül egy darab gép kijavítása történt meg, az ezután szükséges 
méréseket Budapesten, de olasz személyzettel végezték.118 

A kijavítás lehetősége és eredménye végül nem győzte meg a légierő vezetését a típus 
alkalmazhatóságáról, így a Caproni új ajánlattal állt elő: a Regia Aeronauticánál nem 
rendszeresített, speciálisan a magyar megrendelés szerint átalakított Caproni Ca-
135bis/U bombázók eladását ajánlotta fel a Ca-310-esek visszavásárlása mellett. 

A Légierő Parancsnokság ezt a javaslatot elfogadta, és 1940-ben megrendelt 36 db 
Ca-135bis/U - magyar terminológia szerint - nehézbombázót. A Libecciókról állapot
felmérés készült, amely szerint 29 db volt üzemképes, 4 db üzemképtelen, egy darab 
erősen sérült, egy darab pedig selejt. A 24 db tartalékmotorból 17 db érintetlen új, 4 db 
javított és 3 db erősen sérült állapotban volt a típus üzemelésének leállításakor. Az olasz 
fél az avulás miatt a gépek értékét az új ár 63%-ában határozta meg. Ennek során a 34 
db119 gép 1940. június 7-én kapta meg az átrepülési engedélyt Klagenfurt közbenső le
szállással Milánóba.120 

A rossz emlékű Ca-310 után az Olaszországba kiutazó kiértékelő bizottság vegyes ér
zelmekkel és előítéletekkel indult a Caproni gyárába. Az öttagú bizottság121 feladata nem 
kizárólag a Ca-135 típus megtekintésére szorítkozott. A gyárlátogatások és értékelő re
pülések során a Nardi FN 315, a Savoia SM.79, a Ca-135bis/U és a Reggiane Re-2000 
kipróbálására került sor, különös tekintettel a fegyverzetre, a felszerelésre és a repülőtu
lajdonságokra. Az olaszok a saját használatra készülő SM.79 helyett felajánlották meg
vételre a C.A.N.T. Z.1007bis és a Br.88 bombázótípusokat is. A bizottság véleményezé
se - a bombázókra vonatkozóan - kedvező képet mutatott. A vásárlásban és a 
kiválasztásban a szállítási határidőnek is döntő szerepe volt, mivel a számunkra szintén 
megfelelőnek látszó hárommotoros C.A.N.T. Z-1007bis leghamarabbi szállítása csak 
1940 júniusa lehetett volna, míg a Caproni típusának első példányai - minimálisan 24 db 

117 HL 71.392/ eln.le.III.-1939. 
118 HL attasé 2200/39. 

Összesen 33 db komplett repülőgép és egy darab motor nélküli sárkány került visszaszállításra, a B.408 
jelű Ca-310 mintagépként magyar tulajdon maradt. 

120 HL attasé 2026/940. 
Tagjai: v. Bánfalvy István alezredes, Dóczy Lóránd százados és Hollós János főhadnagy a Repülő Kí

sérleti Intézettől, Békássy Antal főhadnagy az 1/I.vadászosztálytól és v. Laborczffy Rezső ezredes a Nemzeti 
Repülő Alaptól. 
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vásárlása esetén - már 1940 januárjában Magyarországra érkezhettek. A már elavult
nak is számító SM.79 esetében pedig az olasz légierő elsőbbsége miatt csak 1940. au
gusztusi-szeptemberi leszállítás lett volna elképzelhető. 

A bizottság javaslata alapján a magyar fél a vásárlást megelőzően mindhárom bom
bázótípusból l-l példány bemutató-repülőgép itthoni megvizsgálási lehetőségét kérte, 
amelytől a Repülésügyi Minisztérium a Ca-135bis/U kivételével, határidős nehézségekre 
hivatkozva elzárkózott. Az 1940 januárjában Magyarországra érkező mintagép márciu
sig a Repülő Kísérleti Intézet kiértékelő repülésein, illetve a csapatpróbán megfelelő 
eredményt mutatott, így az 1939. december 10-i előzetes rendelést megerősítették. A 
megrendelés a Caproninak a Ca-310-esek visszavétele ellenére jól jött, a kihasználatlan 
bergamói gyártósorait ismét beindíthatta. 

A végleges szerződést 1940. január 17-én, Rómában írták alá, 36 db repülőgépre, 
egyenként 2 160 000 líra értékben. Az összeghez egyébként hozzáadódott ezen felül 
60 000 líra gépenként, amely eredetileg az olasz gyári pilóták, az átrepüléshez szükséges 
üzem- és kenőanyag díja lett volna. A gépek kifizetése 20% előleg (összesen: 
14 400 000 líra) mellett, a leszállítás után utalt további 80% útján valósult meg, amely 
összegből a Ca-310-esek megállapított értéke levonódott.123 Az egész ügylet fedezete a 
sokat emlegetett 600 milliós hitelkeret volt. Különlegességként megemlítendő, hogy a 
gépekre a magyar ék alakú felségjel és a B.501-től B.536-ig terjedő lajstrom már a gyár
ban felkerült, ami szokatlan a megrendelőnek légi úton leszállított gépek esetében. 2 

A leszállítás határidői - 12 darabos részletekben - 1940. január 31.; február 28.; és 
március 31. voltak. A Caproni a szerződés aláírásakor már gyártósoron tudhatta a meg
rendelt gépek zömét, 1940-ben mindössze négy darabot kellett volna legyártania. Csere
alkatrészek és tartalékmotorok külön szerződés alapján, csak később lettek szállítva. 
Azonban a szállítási határidőket a Ca-135bis/U esetében sem tudták tartani: az utolsó 
négy darab bombázó átvételére csak 1940. augusztus 27-én kerülhetett sor.125 

Rendszerbe állításakor a Ca-135bis/U paramétereit tekintve megfelelt a kor elvárá
sainak. Sebessége, védelmi fegyverzete nem tért el lényegesen a korabeli, hasonló fela
datú típusokétól, konstrukciós hibái pedig jelentéktelenek voltak. Hátrányai között a 
meghibásodásra hajlamos hidraulikarendszereket, motorokat és a leszakadás veszélyes 
légcsavarokat lehet említeni. Faszerkezetű szárnya és acélcső szerkezetű, vászonborítású 
törzse rendkívül sérülésállónak mutatkozott a harctéren. Bombaterhe és azok 
célbajuttatási pontossága a kívánalmaknak megfelelt. 

A repülőgépek leszállításakor azonban kisebb problémák jelentkeztek. Az olaszok a 
rendelésben foglaltakat önhatalmúlag megváltoztatva, egy gyengébb minőségű, nem ál
landó fordulatszámú légcsavarral kezdték szállítani a Capronikat, és ezt csak erőteljes 
diplomáciai felszólításra voltak hajlandók helyrehozni.126 A B.534 jelű gép gyári hibás 
motorral érkezett, amelynek következtében kényszerleszállt, 30%-os sérülést szenved-

^ HL attasé 2162/39. 
123 HL attasé 282/940. 

A gépek egyébiránt a felső felületükön kétszínű, tarka mimikri festéssel érkeztek, és csak a későbbiek
ben kaptak egységes sötétzöld festést. 

125 HL attasé 2614/940. 
126 HL attasé 2447/940. 
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ve. A kisebb alkatrészek, szerszámkészletek hiánya pedig általános volt. A legsúlyo
sabb hiányosság - amely a légierőt a Románia elleni 1940. június 2-i mozgósításkor128 

érintette kellemetlenül - a bombafelfüggesztök és a „Iozza U3A" bombacélzók késedel
mes leszállítása volt. Az első Ca-135bis/U példányok a bombafelfüggesztök, illetve a 
bombacélzók nélkül repültek át Magyarországra. A konfliktushelyzet kiéleződésével -
mivel a felriasztott Caproni-századok gyakorlatilag harcképtelenek voltak - 1940. június 
22-én sürgető magyar felszólítás érkezett Olaszországba, így az addig tervezett vasúti 
szállítás helyett, a folyamatosan elkészülő és Magyarországra repülő bombázók fedélze
tén beládázva küldték a hiányzó célzókészülékeket, bár egyelőre csak egyszerű és nem 
visszatérő rendszerű stopperekkel.129 A „H"-repülőterekre települt századokhoz irányí
tott - időközben beérkezett - bombacélzók, illetve bombafelfüggesztök a szállítás köz
ben elkeveredtek: a beládázott felszerelést csak a háborús készültség 1940. augusztus 31-
i lefújását követően, szeptemberben találták meg Rakamazon. 

A bombázókhoz gépenként 48 javadalmazás ejtőlőszert rendeltek, amelyből első lép
csőben, sürgősségre hivatkozva 12 kiszabatot azonnal leszállítottak. Ezekből két java
dalmazás 250 kg-os (4 db gépenként), hét javadalmazás 100 kg-os (16 db gépenként) és 
három javadalmazás 2 kg-os (720 db/repülőgép) volt. A Ca-135bis/U arzenáljába egyéb
ként beletartozó 500; 50; és 12 kg-os bombákból a légierő vezetése nem rendelt, mivel 
azok súlykihasználás szempontjából gazdaságtalanok lettek volna.130 A védőfegyverzet 
lőszerkiszabata 500 lövés volt csövenként, mind a 12.7-es, mind a 7.7 mm-es űrméret 
esetében.131 

Az 1940 nyarán egyre feszültebbé váló román-magyar viszony miatt a beérkező gé
peket folyamatosan, minimális átvételi próba után, azonnal átadták a századoknak.132 Az 
első 36 darab Ca-135bis/U-val a M. kir. Honvéd Légierő három bombázószázadát sze
relték fel. Az első ezzel a típussal felszerelt egység a volt 2/1. „Fekete Macska" éjjeli 
bombázó század személyzetéből újjászervezett debreceni 3/5. (könnyű) bombázó század 
lett, amely a revíziós hangulatban az „Uz Bence" nevet vette fel, a székely mesehős fígu-

lzl HL attasé 4761/940. 
Az esetleges Románia elleni háborúra készülve a M. kir. Honvéd Légierő vezetése 1940. június 2-án el

rendelte az 1. Honvéd Repülődandár felállítását, amelyet követően az érintett alakulatok azonnal megkezdték a 
kitelepülést a hadirepülőterekre. A nem hadrend szerinti, kimondottan az esetleges magyar-román összecsapás 
légi támogatására létrehozott csoportosítás Miskolc körzetébe települt. Miskolc hadirepülőterén települt a 
Caproni Ca-135Bis/U repülőgépekkel felszerelt 3. könnyűbombázó ezred II. osztálya a 3/3. „Sárkány" és a 3/4. 
„Boszorkány" könnyűbombázó századokkal, Felsőábrányban került elhelyezésre a 4. nehézbombázó ezred II. 
osztálya (a 4/3. „Buzogány" és a 4/4. „Vörös ördög" századok), Sajóörsön pedig a 4. nehézbombázó ezred I. 
osztálya (a 4/1. „Isten Nyila" és a 4/2. „Isten Kardja" századok ) Junkers Ju-86K-2 repülőgépekkel. Ugyanitt 
települt az l/l. vadászosztály (az 1/1. „íjász" és az 1/2. „Ludas Matyi" századok) az ekkor már meglehetősen 
elavultnak számító CR-32-esekkel. A 3/III. könnyűbombázó osztály (a 3/5. „Uz Bence" és a 3/6. „Hüvelyk 
Matyi" századok) Rakamazon, a 3/1. könnyűbombázó osztály (a 3/1. és a 3/2. századok) pedig Tiszalökön ál
lomásozott. A 2. vadászrepülő-ezred parancsnoksága és annak II. osztálya (a 2/3. „Ricsi" és a 2/4. „Nyíl" szá
zad CR-42-esei) Hajdúböszörmény hadirepülőtérre települt, míg az ezred I. osztálya átmenetileg Nyíregyházán 
maradt a tiszalöki hadirepülőtér felázott talaja miatt. 

1 HL attasé 2203/940. . A visszatérő rendszerű stopperek - az egyszerűekkel ellentétben - a cél távolsága 
és a repülési sebesség függvényében visszaszámlálásra beállíthatók. 

130 HL attasé 79/940 
131 HL attasé 2307/940. 
132 

Kovács Ferenc: A Caproni Ca 135 a magyar légierő szolgálatában 1940-1944. Aero História, 1988. de
cember 10-16. o., 1989. június 15-32. o. (A továbbiakban: Kovács) 
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rája után.133 A 2/1. éjszakai bombázó osztály másik százada a „Boszorkány" elnevezését 
megtartotta, az új hadrendben a 3/6. (könnyű) bombázó század besorolást kapva. A tí
pussal felszerelt harmadik század 1940. július 30-ig lett a Capronikkal felfegyverezve, és 
a 3/3. „Sárkány" (könnyű) bombázó századként szintén Debrecenben települt. A későb
biekben ugyancsak Ca-135bis/U-kal lett felszerelve a 3/4. „Hüvelyk Matyi" (könnyű) 
bombázó század is.I34 

A Caproni a tűzkeresztségen 1940. augusztus 27-én esett át, amikor egy román 
Heinkel He-112B Debrecen légterében egy gyakorlórepülést végző gépünket megtá
madta különösebb eredmény nélkül.135 A második bécsi döntést követő nyugalmasabb 
időszakban végrehajtott értékelések szerint, az olasz bombázók nem voltak teljesen so
rozatérettek, amelyért elsősorban a legyártott kis darabszám volt a felelős. Ugyanez el
mondható volt - a különben kellő teljesítményt nyújtó - 1000 lóerős Piaggio motorokról 
is. A sok apró, és éppen emiatt bosszantó hibák miatt a századok gépállományának közel 
fele állandó javításon volt.136 

A debreceni 3/5. bombázó század137 a délvidéki hadjáratban is részt vett, de az igazi 
erőpróbát csak a Kárpátokon túli hadműveletek jelentették. 1941 közepére a légierő több 
bombázóalakulatának hadrafoghatósági szintje mélyen az elvárások alá süllyedt. Az el
használódásból, hibákból és elavulásból adódó géphiányon a 3. bombázóezred meg
szüntetése, és gépállományának a 4. bombázóezredhez történő átirányítása sem segített 
túlzottan. Miután a volt jugoszláv zsákmányanyagból sem sikerült pótlást beszerezni,138 

és a gyorshadtest légi támogatásában is meglepően jól szerepeltek a Capronik,139 a ve
zérkar újabb gépek megrendelését határozta el. 

Az 1941. szeptember 15-i előzetes megállapodást követően, 1942. január 16-án végle
gesítették a második tétel Ca-135bis/U bombázó megrendelési-szállítási feltételeit, miután 
egy ötfős, a típust repülő pilótákból álló bizottság megvizsgálta az addigi üzemeltetés során 
jelentett hibák kijavítását.140 A közel 132 millió líra összértékű rendelés - amelyből 
72 400 000 líra a repülőgépek ára, míg 40 millió a megrendelt bombafelszerelés értéke volt 
- 32 db bombázóra szólt, a szállítások azonnali, 1942. januári megkezdése mellett. 

Az Olaszországból magyar átrepülő személyzettel - a vevő felelősségére - hazatérő 
gépek közül egy, a B.555 jelű Villa Vicentina mellett lezuhant, és négyfőnyi személy
zete szörnyethalt,141 míg egy további, a B.554 kényszerleszállt, javítható sérüléseket 
szenvedve. 

133 

Kovács 12. o. 
Kovács l l . o . 

134 

1 Pataky Iván-Rozsos László-Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett I. Debrecen, 1992. (a to
vábbiakban: Légi háború...)39. o. 

1 Kovács: 13. o. 
137 Az 1941-re érvényes hadrend a bombázó századok nehéz, ill. könnyű megkülönböztetését megszüntette. 
138 Kovács 14. o. 
139 A magyar... 378. o. 
140 HL attasé 5286/42. 
141 HL attasé 7603/42. 
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Az első Ca-135bis/U szállítmányból 14 darab142 repülőgép vett részt a Szovjetunió 
elleni hadműveletekben, a 2. hadsereg légi támogatására kirendelt repülőcsoport143 ke
reteiben harcoló 3/5. bombázó század alárendeltségében. Az orosz fronton harcoló, a ké
sőbbiekben 4. önálló bombázóosztállyá változtatott bombázóalakulatnak a géptípussal 
kapcsolatos tapasztalatai meglehetősen vegyesek voltak. A fentebb már említett sérülés
állóság a kényszerleszállások során gépszemélyzeteket mentett meg, a bombázások pon
tossága is megfelelő volt, és a tengelyhatalmak és szövetségeseik repülőgépei közül egye
dül a Ca-135bis/U tudta hordozni a nagy számban zsákmányolt szovjet 100 kg-os 
bombákat.144 Mindezek azonban csak részben ellensúlyozhatták a gyakori meghibásodáso
kat. A fronttapasztalatokról szóló egyik jelentés szerint145 föleg az elektromos hibák voltak 
gyakoriak, a mechanikai hibák nem voltak jelentősebbek, mint más típusok esetében. 

Újabb, hasonló típusú gépek beszerzésére történtek ugyan tapogatódzások, sőt az ola
szok a licencia átadására is hajlandónak mutatkoztak, aminek volt is némi alapja, hiszen 
a MÁVAG-nál ekkor már gyártott Héják eredetileg ugyanazzal a Piaggio P.XI motorral 
voltak szerelve, mint a Capronik, így minden bizonnyal megoldható lett volna a WM-
14B csillagmotorok beépítése is.1 A légierő felsőbb vezetése a nem egyértelműen ked
vező tapasztalatai okán, a gépek gyártásához szükséges jó minőségű faanyag hiányára 
hivatkozva, a licenc megvásárlásától tartózkodott. Az eredeti, olasz gyártású repülőgé
pek utánrendelése is elmaradt, mivel ekkor már felmerült a jóval modernebb Junkers Ju-
88 bombázók hadműveleti területen történő átadása is.147 A Caproninál ennek ellenére 
bejelentett 36 darabos opciót végül csak 1944. augusztus 4-én stornírozták. 

A típus elsővonalbeli karrierje 1942 novemberében ért véget, a fentebb említett német 
típus rendszeresítésével. Ezt követően a Ca-135bis/U4c itthon harckiképző és célvontató 
feladatokat láttak el a háború végéig.148 

A „Héja" 

A vadászrepülőgépek beszerzésének kritikus időszakában a fentebb említett FIAT 
CR-42-esek beszerzése csak átmeneti megoldásként merült fel, és abból a típusból törté
nő újabb vásárlást is csak kényszerből vállalt volna a magyar légierő.149 Mivel a német 
típusok beszerzése egyelőre nem jöhetett szóba, a magyar WM-23 „Ezüst Nyíl" prototí
pusa pedig megsemmisült, kézenfekvőnek tűnt a Caproni-csoporthoz tartozó Reggiane 
cég Re-2000 típusának rendszeresítése, amely az Olaszországot megjárt bizottságokra is 
kedvező benyomást tett. 

A debreceni bombafelfüggesztő-átalakítás után először kilenc darab, majd a későbbiekben a vesztesé
gek pótlására kettő, majd újabb három darab érkezett az orosz frontra. 

1 Amely 1942. október 15-től átszerveződik a 2. honvéd repülődandárrá. 
144 M. Szabó 103. o. 
145 HL attasé 7260/42. 

Kovács 16. o. 
Kovács 17. o. 
A magyar... 378. o. 
Ezt támasztják alá a licencre, illetve a további 69 darab beszerzésére tett puhatolódzó lépések. 
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A típus megalkotásához az amerikai Seversky P-35, a sebességi világrekord meg
döntésére épített kísérleti vadászrepülőgép adta az ötletet.150 Az 1930-as években a 
Seversky gyárában dolgozó két olasz tervező, Antonio Alessio és Roberto Longhi 1938-
as hazatértüket követően a P-35 „ihletése" alapján megtervezték a Re-2000 repülőgépet. 
Az olasz légierő vadászgéppályázatán a FIAT G.50-nel és a Macchi C.200-zal szemben 
végül alulmaradó - de nem feltétlenül rosszabb - Re-2000-et a Repülésügyi Minisztéri
um felszabadította exportra.151 

A Re-2000 alapjaiban szinte teljesen megegyezett a Seversky-konstrukcióval. A P-35 
törzse és szárnya nem módosult. A pilótakabin aerodinamikailag tökéletesedett, a futó
művek teljesen behúzható, Curtiss-elven működő kialakításúak lettek. A gép motorja - a 
Ca-135bis-nél már megismert - Piaggio P.XI Rc.40 léghűtéses csillagmotor volt, 
4000m-en majdnem 1000 lóerő teljesítménnyel. A NACA burkolat hidraulikusan mű
ködtetett örvlemezei ellenére a motornak hűtési problémái voltak, és a légcsavaragy 
rossz kialakítása itt is okozott légcsavar-leszakadást.152 A rendkívül jó konstrukciójú, ae
rodinamikailag szinte tökéletes félelliptikus szárnyak jó repülőtulajdonságokat kölcsö
nöztek a gépnek, bár jóval nagyobb felületi terhelés mellett, mint azt a biplánokhoz szo
kott magyar vadászpilóták megszokták.153 

A gép fegyverzete - az összes olasz típushoz hasonlóan - gyengének számított: min
dössze két darab 12.7 mm-es 300 lövés/perc gyakorlati tűzgyorsaságú Breda-SAFAT 
géppuskákkal volt szerelve, és emellett külső függesztéssel két darab, egyenként 22 db 2 
kg-os bombát tartalmazó konténert is hordozhatott.154 

A fentebb már említett, a Capronikat is vizsgáló bizottság jelentése szerint a kipróbált 
Re-2000 minden tekintetben megfelelt a magyar légierő követelményeinek. A FIAT G-
50-nel és az MC-200-zal szemben a bizottság elsősorban a modernebb, teljes fémépítésű, 
kialakítást, a zárt kabinos elrendezést és a némileg nagyobb sebességet emelte ki. A 
konstrukciós hibák a próbák során vagy nem derültek ki, vagy kijavítható „gyermekbe
tegségeknek" minősítették őket. Szintén nem elhanyagolható szempont volt az a tény, 
hogy a Re-2000 típus leszállítását vállalták az olaszok a legrövidebb határidővel. Az 
égető géphiány miatt azonnal, még 1939. december 27-én megrendelt a Légierő Pa
rancsnokság 70 db Reggiane Re-2000 vadászrepülőgépet.155 Már ekkor felmerült egy 
esetleges magyarországi licencgyártás lehetősége. Az olasz gyárnál helyi mérnökcsoport 
dolgozta ki a K-14B motor beépítési megoldását,156 és a gyártás tanulmányozására a 
Reggiane Reggio-Emilia-i gyárába 1940 nyarától Fridrik Dezső vezetésével 10 fős ta
nulmányi csoportot rendeltek ki.157 A Re-2000 gépsárkány-licencszerződés kidolgozásá
ra is rövidesen, 1940. december 22-én sor került. 

Ugyanúgy, mint a Republic gyár P-43 „Lancer" és P-47 „Thunderbolt" típusaihoz. 
151 Erszény István: A Reggiane Re-2000 és a Mávag Héja vadászrepülőgép. Haditechnika, 1994/3. (a to

vábbiakban: Erszény) 52. o. 
' Erszény uo. 

15 Egy későbbi időpontban, légiharc körülmények között a Héja fordulékonyabbnak mutatkozott a Bf-
109E-nélis! 

Punka György: Volt egyszer egy „Héja". Aero Magazin, 1999. január (a továbbiakban: Punka: Volt...) 56-60. o. 
155 HL attasé 2185/39. 
156 HL attasé 1885/940. 
157 HL attasé 2365/940. 

— 1075 — 



Bár a Re-2000-ek szállítási határideje a szerződésben 1940. január 15-ben volt meg
jelölve, 1940 áprilisáig a gépek gyártása nyersanyaghiány miatt el sem kezdődött!158 Ek
kor, magyar sürgetésre végül beindult a gyártás, és 1940 áprilisában az első három darab 
olasz pilótákkal való átrepülése is megtörtént.159 Innentől a gépek a 48. darabig folya
matosan érkeztek be, közülük 15 db szétszerelve, vasúton. Ezek berepülését a Magyaror
szágra küldött Buffa őrnagy, a Reggiane gyári berepülőpilótája végezte el.160 

A leszállítás során két repülőgép szenvedett kisebb sérüléseket. A V.453 gázkar
fennakadás miatt hasraszállt, míg a V.457 motorhiba miatt 1941. áprilisában, Passauban 
kényszerleszállt. Mindkét gép csak minimális sérüléseket szenvedett, amelyeket a debre
ceni 3. önálló repülőgépjavító műhely végzett el.161 

A maradék Héják leszállítása azonban csak nagyon vontatottan ment végbe. A bere
pülés során megsérült V.408 és V.412 jelzésű gépekkel az olaszok különböző kísérlete
ket végeztek,162 a további 20 darab repülőgép pedig kisebb részletekben 1942. augusztu
sig érkezett csak be.163 Az utolsó, végül mégis átadott repülőgép, a V.408 1943. május 
29-én szállt le Budaörsön. 

A Szovjetunió elleni magyar hadbalépéskor a M. kir. Honvéd Légierő mindössze két, kor
szerűnek tekinthető, Héjákkal felszerelt vadászszázaddal rendelkezett. A gép teljesítmény
mutatói semmivel sem voltak rosszabbak a korszak hasonló kategóriájú gépeinél. Hátrány
ként felmerült viszont a gyenge fegyverzet és a kiszolgálásra túlságosan igényes motor.164 

A frissen szolgálatba állított Re-2000-ből a Légierő Parancsnokság kezdetben csak 
egy hét gépes csonka kísérleti (fél)századot küldött a frontra, amely az 1/2. „Ludas Ma
tyi" századból szerveződött Gyenes László százados parancsnoksága alatt.165 Időközben 
folyamatosan a típussal látták el Szolnokon az 1/1. „Dongó", Kolozsvárott a 2/4. 
„Keresztespók" vadászrepülő századokat is. 

A kísérleti Héja (fél)századdal szerzett tapasztalatok kedvezőek voltak. „A típus ha
dialkalmazása jól bevált... A kapott feladatokat minden esetben igen jó eredménnyel ol
dotta meg. Ehhez hozzájárult a típus korszerű sebessége, igen jó fordulékonysága és jó 
emelkedőképessége."1 Kifogásként felmerült a rádiókészülékek és a páncélozás hiánya, 
valamint a géppuskahevederek megnyúlása. Ezek kijavítása azonban még a „Dongó", 
illetve a „Keresztespók" hadműveleti területre küldése előtt megtörtént. 

A római katonai attasé útján a magyar légierő, a Re-2000 soros, vízhűtéses motoros, 
Re-2001 jelzésű változatába beépített páncélülés megvásárlásáról kezdett tárgyalásokat a 
hadműveleti terültre küldött magyar Héják védettségének növelése érdekében. Az olasz 
tájékoztatás szerint a két részből álló, 8 mm-es páncélozás a Re-2000 típusba is beépíthető 

lK Punka: Volt... 59. o. 
9 HL attasé 767/940. 
0 Punka: Volt... 59. o. 
1 HL attasé 6145/42., ill. 4957/41. 

Például katapultpróbákat, mivel a készülő repülőgéphordozójukat is hasonló típussal kívánták felszerelni. 
3 Punka: Volt... 59. o. 
4 Punka: Volt... 59. o. 

Punka György: A „Messzer". Budapest, 1995. 8. o. 
6 M. Szabó 104. o. 
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jelentősebb változtatás nélkül.167 A Reggiane ugyanakkor egy 100 literes, a pilótafülke 
áramvonalas hátsó részébe építhető póttankot is felajánlott.168 Ez utóbbit nem rendelték 
meg a magyar Héják ülés mögötti terének foglaltsága miatt, viszont a 31 000 líra darab
árú169 páncélülésből 1942. július 14-én 55 db-ra szóló megrendelés érkezett a gyártóhoz,170 

25 db 1942. július 15-i, a további 30 db augusztus 15-i szállítási határidővel. Az olasz 
gyártás bizonytalansága és az első határidőcsúszás miatt ezzel párhuzamosan a MÁV AG is 
megrendelést kapott egy saját fejlesztésű páncélülésre. Az olasz megrendelést pedig annak 
ellenére stornírozták, hogy 1942 augusztusában 25 db ülést útbaindítottak Olaszországból.171 

A repülőcsoport légi fedezetét ellátó Héjáknak a pótpáncél beépítése többet ártott, 
mint amennyit használt. A közel 90 kg-os ülés megváltoztatta a repülőgép súlypontját, 
amely a kormányerőket is megváltoztatva a manőverezőképesség rovására ment, és nö
velte - az erős motor, a nagy giroszkopikus nyomatékot leadó légcsavar, valamint a kis 
felületű kormányfelületek okozta - a dugóhúzóba-esési hajlamot.172 A keleti fronton 
történő hosszabb, és rendszeres harci bevetés során a Héják nem szerepeltek rosszul, bár 
az előkészítetlen tábori repülőterek a gépek főfutójának rugóstagjait állandóan tönkre
tették.173 A külön fal nélküli, a szárny főtartói közötti üzemanyagtartályok pedig a sze
gecselés tömítőanyagának gyors öregedése miatt állandóan csepegtek.174 A korabeli 
szovjet ellenfelekkel azonban állta a versenyt: a nagyobb számban előforduló 1-16 és 
MiG-3 vadászoknál mind alacsony, mind közepes magasságokon jobb mutatókat produ
kált, és a LaGG-3-mal is közel egyenértékűnek tartották.175 A típus számos légiharcból 
került ki győztesen, de a gyors háborús fejlődés hamarosan túlhaladta, és 1943 tavaszán 
a gépeket a frontszolgálatból hátravonták. 

Összegzés 

Célszerű a M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített olasz eredetű repülőgépekről ál
talánosságban szólni, egyes, velük kapcsolatos állásfoglalásokat megerősíteni, illetve cáfolni. 

Mindenekelőtt a legfontosabb azt belátni, hogy a típusok kiválasztásának időszakában 
az egész honvédség kényszerhelyzetben volt, szűk piacokról és korlátozott anyagi keret
ből válogathatott. Az egyes gépvásárlásokat minden esetben gondos tanulmányozás, ki
értékelés előzte meg: a légierő a beszerzésre felajánlott típusokból nemcsak műszaki, 
gazdaságossági paramétereket nézve választott, hanem a mielőbbi rendszeresítés lehető
ségeit is messzemenően figyelembe kellett, hogy vegye. 

167 HL attasé 6111/42. 
168 HL attasé 5686/42. 
169 HL attasé 6618/42. 
170 HL attasé 6990/42. 
171 HL attasé 7150/42., ill. 7546/42. 

Közvetve pedig emiatt, az alacsonyan túlhúzott fordulóból való lecsúszás okozta a kormányzóhelyettes 
halálát. 

mM. Szabó 136.0 
Erszény 52. o. 

175 
Erszény 52. o. 
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A beszerzett elsővonalbeli típusok a megrendeléskor - illetve a Héja esetében a li
cencszerződés aláírásakor - nemzetközi összehasonlításban hozták a korban megfelelő 
paramétereket, a háború miatti hatalmas léptékű műszaki fejlődéssel pedig senki sem 
számolhatott előre. A nálunk gazdagabb és nagyobb ipari hátterű országok sem enged
hették meg maguknak a gépparkjuk állandó cseréjét, így a műszaki elavulás egy bizo
nyos szintig természetes volt. Légierőnk az „olasz időszakban"176 jó közepes harcérték
kel rendelkezett, amelyen csak a német fegyverzet nagyobb volumenű átadása, illetve az 
egyes német típusok licencgyártása javított. 

A Magyarországon szolgálatban állt olasz típusok két nagyobb kategóriába voltak so
rolhatók. A nagy példányszámban gyártott, a beszerzések első nagyobb hullámát alkotó 
gépek (például a CR-32, CR-42) műszakilag megbízható, könnyen kezelhető típusok 
voltak, csak éppen a legrosszabbkor, a biplánkorszak letűntekor rendszeresítettük őket, 
így gyorsan a második vonalba kényszerültek. A másik kategóriát a számos műszaki 
újítással épülő kis példányszámú repülőgépek (például a Ca-135 vagy éppen a Re-2000) 
alkották. Ezek sem rossz konstrukciók alapjában véve, sőt egyes megoldásaik meglehe
tősen korszerűek, csak éppen kiforratlanok voltak. Bár a gyártók a speciális magyar igé
nyeket igyekeztek figyelembe venni, a kis széria miatt komolyabb összegeket nem tud
tak a típusok tökéletesítésére fordítani. 

Az viszont kétségtelen, hogy szinte mindegyik korabeli olasz repülőgép beépített 
fegyverzete gyenge és karbantartásra kényes volt. A fokozottabb kiszolgálásigény - el
sősorban a motorokra és a hidraulikarendszerekre vonatkozóan - a gépek hadi alkalmaz
hatóságát nagyon lerontotta, és főleg ez okozta az olasz gépekkel szembeni bizalom 
megrendülését. 

Az olasz beszerzések azonban hozzásegítették a légierőt ahhoz, hogy a rejtés idősza
kából fokozatosan modern és ütőképes fegyvernem jöhessen létre. 

176 Körülbelül 1943 elejéig. 
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I. melléklet 

Az M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített 
olasz gyakorló repülőgépek műszaki adatai 

Ansaldo 
A.C-3 

Fiat 
CR-20(B) 

Romeo 
Ro.41(B) 

Breda 
Br.25 

Nardi 
FN305(315) 

Fesztáv 12,8 m 9,8 m 8,8 m 10 m 8,47 m 
Hossz 7,3 m 6,58 m 7m 7,8 m 7 m 
Magasság 2,92 m 2,75 m 2,3 m 2,8 m 2,6 m 
Szárnyfelület 25 m2 25,65 m2 19,1 m2 25 m2 12 m2 

Szerkezeti 
tömeg 

1075 kg 980 kg 960 kg 750 kg 550 kg 

Felszálló tömeg 1550 kg 1400 kg 1220 kg 1000 kg 865 kg 
Max. 
sebesség 

235 km/h 270 km/h 315km/h 200 km/h 300 (380) km/h 

Hatótávolság 700 km - 450 km 500 km 600 km 
Csúcsmagasság 9 500 m 8 000 m 6 500 m 6 000 m 6 900 m 
Motor Jupiter-IV 

csillagmotor, 
420 LE 

Fiat A-20 
soros 

PiaggioPVn. 
C-45 

csillagmotor, 
370 LE 

Alfa-Romeo D-
2 

csillagmotor, 
240 LE 

Alfa-Romeo 
115(HirthHM-

508) 

Fegyverzet 2x7,7 mm 
Breda gp. 

2x7,7 mm 
Breda gp. 

1 db 7,7 mm 
Breda gp. 

nincs nincs 

II/I. melléklet 

Az M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített 
olasz bombázó repülőgépek műszaki adatai 

Caproni-97 Caproni-101/Bi Caproni-101/3m Fiat BR-3 
Fesztáv 16 m 19,8 m 19,67 m 17,3 m 
Hossz 11,3 m 13,75 m 14,36 m 10,47 m 
Magasság 3,5 m 3,75 m 3,59 m 4,2 m 
Szárnyfelület 52,8 m2 55 m2 58,5 m2 77 m2 

Szerkezeti 
tömeg 

1600 kg 2 900 kg 3 535 kg 3 730 kg 

Felszálló tömeg 3 200 kg 3 600 kg 5 744 kg 4 700 kg 
Max. sebesség 220 km/h 230 km/h 230 km/h 230 km/h 
Hatótávolság 460 km 650 km 1000 km 650 km 
Csúcsmagasság 3 200 m 3 000 m 4 800 m 6 800 m 
Motor lxJupiter-IV 

csillagmotor, 
480 LE 

2xJupiter-IV 
csillagmotor, 

480 LE 

3xPiaggio-Stella 
VII 

csillagmotor, 
370 LE 

lxFiat A-25 so
ros, 

1000 LE 

Fegyverzet nincs 2x8 mm 
GEM gp., 

500 kg bomba 

2x8 mm 
GEM gp., 

600 kg bomba 

2x7,5 mm gp., 
600 kg bomba 
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II/II. melléklet 

Az M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített 
olasz bombázó repülőgépek műszaki adatai 

Fiat BR-20 CAPRONI-310 Caproni-135bis/U 
Fesztáv 21,56 m 16,2 m 18,8 m 
Hossz 16,1 m 12,2 m 13,7 m 
Magasság 4,3 m 3,2 m 3,2 m 
Szárnyfelület 74 m2 38,4 m2 60 m2 

Szerkezeti tömeg 6 350 kg 3 000 kg 4 500 kg 
Felszálló tömeg 9 850 kg 4 600 kg 7 630 kg 
Max. sebesség 425 km/h 370 km/h 440 km/h 
Hatótávolság 1880 km 1000 km 3 500 km 
Csúcsmagasság 8 000 m 5 000 m 8 000 m 
Motor 2x1000 LE 

Fiat A-80 RC-4 
csillagmotor 

2x460 LE 
Piaggio-Stella 

P Vil C-35 

2x1000 LĽ 
Piaggio P XIRC40 csil

lagmotor 
Fegyverzet 3x7,7 mm Breda gp. 

1000 kg bomba 
3x7,7 mm Breda gp. 
max. 400 kg bomba 

2x7,7 mm Breda gp. 
1x12,7 mm Scotti gp. 

1000 kg bomba 

III. melléklet 

Az M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített 
olasz vadászrepülőgépek műszaki adatai 

Fiat CR-20bis Fiat CR-30 Fiat CR-32 Fiat CR-42 Re-2000 
Fesztáv 9,8 m 10,5 m 9,5 m 9,7 m 11 m 
Hossz 6,7 m 6,7 m 7,45 m 8,26 m 7,5 m 
Magasság 2,75 m 2,8 m 2,7 m 3,1m 3,2 m 
Szárnyfelület 25,65 m2 27 m2 22,1 m2 22,4 m2 20,4 m2 

Szerkezeti 
tömeg 

980 kg 1060 kg 1325 kg 1725 kg 2070 kg 

Felszálló tömeg 1400 kg 1460 kg 1875 kg 2 275 kg 2 460 kg 
Max. sebesség 270 km/h 300 km/h 360 km/h 445 km/h 520 km/h 
Hatótávolság 800 km 600 km 700 km 795 km 680 km 
Csúcsmagasság 8 500 m 7 500 m 8 000 m 10 200 m 10 500 m 
Motor Fiat A 20/A 

soros 
420 LE 

Fiat A 30 
soros 

600LE 

Fiat A 30RA 
soros 

650 LE 

Fiat A 74 
RC-38 

csillagmotor 
840 LE 

Piaggio P XI 
RC-40 

csillagmotor 
1000 LE 

Fegyverzet 2x7,7 mm 
Breda gp. 

2x7,7 mm 
Breda gp. 

10x10 kg bom
ba 

2x8 mm 
26/31M 

Gebauer gp. 
10x10 kg bom

ba 

2x12,7 mm 
Breda-Scotti gp. 

2x12,7 mm 
Breda-Scotti gp. 
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IV. melléklet 

Az M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített 
Romeo Ro-37 bis felderítő műszaki adatai 

Fesztáv: 11.lm 
Hossz 8,62 m 
Magasság 2,8 m 
Szárnyfelület 22,5 m2 

Szerkezeti tömeg 1335 kg 
Felszálló tömeg 2 250 kg 
Max. sebesség 298 km/h 
Hatótávolság 710 km 
Csúcsmagasság 7 200 m 
Motor Piaggio PIX 

csillagmotor 
560 LE 

Fegyverzet 2x7,7 mm Breda gp. (ldb 
mereven, 

1 db forgathatóan) 
Hasznos teher/utasok -

V. melléklet 

Az M. kir. Honvéd Légierőben rendszeresített 
olasz szállítógépek műszaki adatai 

Savoia S M-75 Fiat G-12 
Fesztáv 29,7 m 28,8 m 
Hossz 21,6 m 20,5 m 
Magasság 5,1 m 7,8 m 
Szárnyfelület 118,6 m2 113 m2 

Szerkezeti tömeg 9 500 kg 9 400 kg 
Felszállótömeg 14 500 kg 15 500 kg 
Max. sebesség 370 km/h 390 km/h 
Hatótávolság - -
Csúcsmagasság 7000 m 9500 m 
Motor 3x860 LE WM 

K-14 csillagmotor 
3x770 LE Fiat A 74 
RC-42 csillagmotor 

Fegyverzet 3x12,7 mm védőgp. nincs 
Hasznos teher/utasok 3 555 kg/24-30 fő 6 100 kg/22 fő 
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András Sisa 

THE ROYAL HUNGARIAN AIR FORCE'S AIRCRAFT SUPPLY FROM ITALY 

Summary 

The study aims at introducing the illicit development of the Hungarian Air Force after the Tri
anon Peace Treaty, and the types of Italian aircraft brought into service in Hungary during the 
Second World War and the preceding armament. 

In order to escape from her international isolation, Hungary established contact with the 
Kingdom of Italy, which helped her get out of a hopeless situation both economically and in 
military respect. This connection of necessity lasted for more than 15 years with varying intensity. 
Although it was the narrowness of the market that most often demanded Italian arms import, this 
does not necessarily mean that impracticable types had been accepted for use. 

The study is primarily based on the office records of the Hungarian military attaché in Italy. 
Through these archives the author introduces the circumstances of aircraft supply and order. The 
establishment of the required funds, the Hungarian armament programme and the process of 
elaborating the transport credits between the two countries are also outlined. 

All the Italian aircraft types that had been in use at the Royal Hungarian Air Force are being 
introduced, from those obtained only by small numbers to the ones representing the backbone of 
the air force in the given period, such as the Cr-32, the Cr-42, the Re-2000 and the Ca-135bis/U. 
Short descriptions of all the types are included, laying stress on their positive and negative 
characteristics, giving information about the units that had used them, and in certain cases their 
employment and efficiency in battle. 

The introduction of the tenders invited and received for the selection of the types, and their 
evaluation can be considered a special feature. It also throws light on the path the air force 
command was forced to take, in so far as they had to have regard not only for technical data, but 
for production and transport deadlines, too. In this context, the purchase of neither of the aircraft 
brought into service in large numbers may be considered unreasonable. 

The author refutes the negative notion that has been formed of Italian types and tries to present 
their actual value by introducing their advantages and disadvantages. When examining the given 
aircraft, it should be made clear that they had been designed to suit Mediterranean climate, which 
may automatically be regarded as a disadvantage, owing to the wetter and cooler Hungarian 
weather. One should also consider the growing need for the development of the air force, as 
opposed to the narrowness of aircraft market, which was due to political reasons. 

Those 72 bombers, 138 fighters and 23 training planes that were obtained from Italy between 
1938 and 1940, in the spirit of war preparations, represented a significant lot. In the long run and 
under wartime circumstances, however, home production and taking over German types at the 
front seemed to be a better solution. Though decreasing, the delivery of Italian arms continued 
until the end of the war, required only by the lack of spare parts to the existing types, since modern 
German aircraft had been brought into service. 
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András Sisa 

L'ACQUISITION D'AVIONS EN ITALIE PAR LA FORCE AÉRIENNE ROYALE HONGROISE 

Résumé 

L'étude tentera de présenter le développement caché des forces aériennes après la conclusion 
du traité de Trianon, ainsi que les armements avant la deuxième guerre mondiale et les prototypes 
d'avion de fabrication italienne engagés par la Hongrie durant la guerre. 

Compte tenu des circonstances politiques de l'époque, c'est pour sortir de son isolement que la 
Hongrie a établi des contacts avec le Royaume d'Italie, ce qui a, en effet, porté ses fruits dans le 
domaine économique et aussi militaire. Cette relation nécessaire a subsisté durant une quinzaine 
d'années avec une intensité variable. L'importation d'armes venant d'Italie était, le plus souvent, 
due à la nécessité et à l'étroitesse des marchés d'acquisition, ce qui ne signifiait pas forcément 
l'achat de prototypes inutilisables. 

L'étude est, avant tout, basée sur les documents de l'attaché militaire hongrois en Italie, et elle 
cherche surtout à présenter les conditions d'acquisition et de commande des différents prototypes 
d'avion. Pour ce faire, il sera esquissé la création d'une enveloppe budgétaire pour les armements, 
le programme de Győr, ainsi que la mise en place de crédits au transport de marchandises entre les 
deux pays. 

L'étude présentera tous les prototypes d'avion italiens mis en service dans la force aérienne 
royale hongroise, aussi bien ceux achetés en un ou deux exemplaires que les principaux prototypes 
de l'époque (Cr-32, Cr-42, Re-2000, Ca-135bis/U). L'étude comporte une brève description sur 
tous les prototypes avec leurs avantages et désavantages, la présentation des unités où ils ont été 
mis en service, et le cas échéant leurs engagements dans les opérations militaires avec les résultats 
obtenus. 

La présentation des offres italiennes pour les différents prototypes et de leur évaluation sont 
particulièrement dignes d'intérêt. Il apparaît alors que la direction de la force aérienne avait une 
marge de manœuvre fort restreinte, car, outre les paramètres techniques, elle devait aussi tenir 
compte des délais de fabrication et de livraison. Dans ce contexte, il n'était en aucun cas 
irrationnel d'acheter des avions mis en service en grand nombre. 

L'étude réfute l'image négative formée sur les prototypes italiens en essayant de présenter de 
manière factuelle leurs avantages et désavantages. Lors de l'examen des prototypes en question, il 
faut préciser qu'ils ont été conçus pour les conditions climatiques méditerranéennes d'Italie, ce qui 
présentait d'emblée un handicap, vu le climat hongrois plus pluvieux et plus frais. Il faut 
également tenir compte de l'étroitesse du marché d'avions pour des raisons politiques, ainsi que de 
la forte demande pour le développement des forces aériennes face à cette situation. 

Il est important de mentionner que malgré l'importance des quantités achetées à l'Italie entre 
1938-1940 sous le signe des préparatifs de guerre (72 bombardiers, 138 avions de chasse, 23 
avions-écoles), durant la guerre, c'est plutôt la production nationale et la mise en service de 
prototypes allemands au front qui ont apporté une solution à long terme. Certes avec une intensité 
en baisse, mais la livraison d'armes italiennes a continué jusqu'à la fin de la guerre. Cependant, 
après la mise en service de prototypes allemands plus modernes, elle ne servait qu'à 
approvisionner les anciens appareils en pièces détachées. 
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András Sisa 

DIE FLUGZEUG-BESCHAFFUNGEN DER KÖNIGLICH-UNGARISCHEN 
HONVED-LUFTWAFFE IN ITALIEN 

Resümee 

Die Studie versucht, die Entwicklung der geheimgehaltenen Luftwaffe nach dem Friedens-
schluss von Trianon, sowie die Rüstung vor dem Zweiten Weltkrieg und die, in Ungarn zur 
Kriegszeit eingestellten Flugzeugtypen italienischer Herstellung vorzustellen. 

Neben der Vorstellung der politischen Verhältnisse der Zeitspanne, wird die Kontaktaufnahme 
mit dem Königreich Italien angesprochen, die stattgefunden hat, um aus der außenpolitischen 
Abgeschiedenheit herauszuwaten, und die das Land - sowohl aus wirtschaftlicher, als auch aus 
militärischer Sicht -aus der misslichen Lage befreit hat. Dieser, aus der Not entstandene Kontakt 
blieb mit wechselnder Intensität mehr als anderthalb Jahrzehnte hindurch erhalten. Der italienische 
Waffenimport war zumeist wegen des Bedarfs, bzw. der Knappheit der Beschaffungsmärkte 
notwendig, dies bedeutete jedoch nicht eindeutig die Einstellung von unbrauchbaren Typen. 

Die Studie beruht grundlegend auf dem Aktenmaterial des ungarischen Militärattaches in 
Italien, und versucht in erster Linie die Beschaffungs- und Bestellungsumstände der einzelnen 
Flugzeugtypen vorzustellen. Im Laufe dieser Vorstellung werden die Schaffung der finanziellen 
Rahmen der Rüstung, das Programm von Győr (Raab) und der Prozess der Herausbildung der 
Warenlieferungskredite zwischen den beiden Ländern skizziert. 

Zusammengetragen werden sämtliche, in der königlich-ungarischen Honved-Luftwaffe 
eingestellten italienischen Flugzeugtypen vorgestellt, beginnend von denen, die lediglich in einer 
Stückzahl von ein-zwei beschaffen wurden, bis einschließlich der Haupttypen der Luftwaffe zur 
damaligen Zeit, also der Flugzeuge Cr-32, Cr-42, Re-2000 und Ca-135bis/U. Die Studie enthält 
über jeden Typ eine kurze Charakteristik, hebt jeweils die positiven und negativen Eigenschaften 
hervor, stellt die Truppenteile vor, welche die Flugzeuge eingestellt hatten, und kommt in 
bestimmten Fällen auch auf die Anwendung der Maschinen im Kampf und die damit 
zusammenhängende Effizienz zu sprechen. 

Als eine Besonderheit gilt die Vorstellung der - mit einem heutigen Wort - Tender bezüglich 
der Auswahl der einzelnen Typen, des weiteren die der eingegangenen italienischen Angebote, 
sowie ihrer Auswertungen. Daraus wird auch klar, dass der Führung der Luftwaffe die Hände 
gebunden waren, als sie neben den technischen Parametern auch die Produktions- und 
Lieferungsfristen beachten musste. In diesem Zusammenhang gesehen war keine der 
Beschaffungen von, in größerer Stückzahl eingestellten Flugzeugen ein unrationeller Schritt. 

Die Studie widerlegt das negative Bild von den italienischen Typen und versucht, die positiven 
und negativen Eigenschaften der Typen den Tatsachen entsprechend vorzustellen. Bei der Analyse 
der einzelnen Typen muss festgehalten werden, dass Italien seine Flugzeuge mit Rücksicht auf 
seine eigenen, mediterranen klimatischen Verhältnisse geplant hatte, was sich infolge des 
ungarischen, niederschlagsreicheren und kälteren Wetters von vornherein als Nachteil erwies. Es 
muss auch die enge Ausdehnung des Flugzeugmarktes infolge politischer Gründe, und der, 
demgegenüber auftretende zunehmende Bedarf an Luftwaffenentwicklung beachtet werden. 

Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass die Beschaffung von 72 Bombern, 138 Jägern und 23 
Schulflugzeugen aus Italien zwischen 1938 und 1940 im Zeichen der Vorbereitung auf den Krieg 
eine bedeutende Menge darstellte, doch auf längere Sicht, unter Kriegsumständen bedeutete viel 
mehr die ungarische Produktion und die Übergabe deutscher Typen an der Front eine Lösung. Die 
italienischen Waffenlieferungen, die - infolge der Einstellung modernerer deutscher Typen - nur 
mehr als Ersatzteil-Nachschub für die, bereits vorhandenen Maschinen nötig waren, gingen mit 
abnehmender Intensität bis Kriegsende weiter. 
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Андраги Шиша 

ЗАКУПКИ В ИТАЛИИ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ВЕНГЕРСКИХ КОРОЛЕВСКИХ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

Резюме 

Автор статьи делает попытку показать типы самолетов итальянского производства, 
принятых на вооружение в Венгрии в период скрытого развития военно-воздушных сил 
после заключения Трианонского мирного договора и вооружения венгерской армии перед и 
в ходе второй мировой войны. 

Наряду с характеристикой политических отношений этой эпохи автор статьи повествует 
о том, как произошло - в целях осуществления прорыва из внешнеполитической изоляции 
на мировой арене - установление контактов с Итальянским Королевством, что как в эконо
мическом, так и в военном отношении сдвинуло страну из кольца изоляции. Венгерско-
итальянские связи, установленные в силу необходимости, сохранялись с переменной интен
сивностью в течение более, чем полутора десятилетий. Хотя импорт оружия из Италии в 
большинстве случаев диктовался необходимостью, а также узостью рынков приобретения 
вооружения, однако это не означало единозначно принятия на вооружение непригодных к 
использованию типов самолетов. 

Статья в основном построена на материале документов венгерского военного атташе в 
Италии и старается в первую очередь показать условия закупки и заказа отдельных типов 
самолетов. В ходе этого исследователь набрасывает эскиз создания материальных рамок 
гонки вооружений, процесса создания кредитов для Дьёрской программы и обмена това
рами между двумя странами. 

Тут же показаны все типы итальянских самолетов, принятых на вооружение в Венгер
ских королевских хонведских военно-воздушных силах, начиная с приобретенных в одном-
двух экземплярах и кончая основными типами, бывшими на вооружении ВВС в тот период, 
как-то: Cr-32, Cr-42, Re-2000, Ca-135bis/U. В статье дается характеристика каждому типу 
самолета, подчеркиваются их преимущества и недостатки, описываются воинские части, на 
вооружение которых были поставлены самолеты, в данном случае также их боевое 
применение и связанная с этим результативность самолетов. 

Особый интерес представляет, говоря современным язвком, тендер, представленный для 
выбора отдельных типов самолетов, поступившие от итальянской стороны предложения, а 
также показ сделанных измерений и оценок итальянской техники. Из этого становится 
очевидным, что руководство военно-воздушных сил находилось на принудительной тра
ектории, когда наряду с техническими параметрами ему необходимо было учитывать также 
и сроки производства и поставки. Рассматривая вопрос в таком аспекте, следует отметить, 
что приобретение самолетов, принятых на вооружение в более крупных экземплярах, 
отнюдь не было неразумным шагом. 

Статья опровергает отрицательные представления, сложившиеся об итальянских 
самолетах, и пытается объективно показать преимущественные и отрицательные качества 
самолетов. При рассмотрении данных типов самолетов необходимо констатировать, что в 
Италии проектирование самолетов велось с учетом своих местных средиземноморских 
условий, что в условиях венгерского более прохладного климата с его более обильными 
осадками фигурировало априори как недостаток. Точно также необходимо принять во 
внимание обусловленную историческими причинами узость рынка самолетов.и проявляв
шуюся в противоположность этому повышенную потребность в развитии ВВС. 

Важно отметить, что проходившая под знаком подготовки к войне в 1938-1940 годах 
закупка из Италии 72 бомбардировщиков, 138 истребителей и 23 учебных самолетов 
представляла собой солидную партию, однако на более долгой перспективе, в условиях 
войны более разумное решение означало налаживание отечественного самолетостроения и 
передача немецких самолетов на фронте. Поставки оружия из Италии продолжались с 
уменьшающейся интенсивностью до конца войны, необходимость в этом с переходом на 
принятие на вооружение немецкого оружия заключалась уже лишь в том, что оно служило 
для пополнения запчастей и деталей для имевшегося машинного парка. 
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ZSITNYÁNYI ILDIKÓ 

EGY „TITKOS HÁBORÚ" TERMÉSZETE 

A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagjaival szemben 
lefolytatott internálási és büntetőeljárási gyakorlat 

1948-1950 

„Hírszerző tevékenységünk során senkit sem tet
tünk el láb alól. Ilyen utasítást sohasem kaptunk. Há
rom emberrablási kezdeményezésünk volt. Kettő a Ma
gyar Harcosok Bajtársi Közösségét, az MHBK-t érin
tette. Ezeket ma is jogosnak és helyesnek tartom, hi
szen a Zakó András, volt vezérőrnagy által vezetett 
MHBK dolgozott a legaktívabban és a legagresszívebb 
módon a Magyar Népköztársaság ellen."1 

(Farkas Vladimir v. áv. alezredes, 1990.) 

A Belügyminisztérium Államvédelmi Osztályának (BM-ÁVO) - majd időközben, 
1948 szeptemberétől BM Államvédelmi Hatóság (BM-ÁVH), 1950. január l-jével pedig 
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) - és a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Cso
portfőnöksége (Katpol) együttműködésének, mely jellemzően nem volt problémamentes, 
talán egyik legnagyobb „sikere" volt az az 1948-50 között lezajlott persorozat, melyben 
a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) szervezettel kapcsolatban álló, hazai 
ellenállási szervezkedés tagjait vonták felelősségre.2 A hivatalosan 1949. január l-jével 
megalakult bajtársi szervezet a kitelepült magyar katonai egységek tagjait kívánta össze
fogni a megszálló nagyhatalmak övezeteiben. Az első kezdeményezések Innsbruckban 
és Karinthiában, vagyis Ausztria francia, illetve angol övezetében, valamint Németor
szágban az amerikai övezetben, elsősorban Bajorországban indultak meg: az egykori 
bajtársak először egymástól függetlenül, majd később együttesen építették ki a közösség 
saját szervezeteit, intézményrendszerét. 

Az egyes magyar központokban az MHBK égisze alatt szerveződő kisebb csoportok
ból hamarosan megalakultak az egyes országok főcsoportjai is. így elsőként Ausztriában 
- Absam központtal - Zakó András vezérőrnagy,3 Nádas Lajos vezérkari (vk.) ezredes és 

Farkas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam. Budapest, 1990. 304. o. Az egykori állam
védelmi alezredes visszaemlékezésében valószínűleg Dósa Attila és Fehérváry István - személyükre a későb
biekben térünk ki - elrablására gondol, mely az ÁVH és a szovjet Állambiztonsági Minisztérium közös akciója 
volt. Kovács Attila, a CIC (Counter Intelligence Corps - az amerikai katonai titkosszolgálat) innsbrucki ma
gyar vonalát vezető egykori hadnagy meggyilkolásáért a magyar katonai elhárítást terheli a felelősség. 

Mivel a tárgyalt időszakban a BM-ÁVO szervezeti felépítése 1948-ban, majd 1950-ben is - a fentiek sze
rint - változott, az érthetőség és egyszerűség kedvéért a továbbiakban az ÁVH elnevezést használjuk. 

Zakó András 1926-ban végzett a Hadiakadémián, ahol 1940 és 1942 között már alezredesi rangban okta
tóként dolgozott. 1942-től a VI. hadtest vezérkari főnöke, immáron ezredesként, majd 1943-tól a 27. könnyű 
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Korponay Miklós vk. százados4 vezetésével, Franciaországban vitéz Bak András vk. 
százados, Belgiumban pedig Kozma Ferenc vk. őrnagy kezdeményezésével. A kiván
dorlásokkal egy időben, Angliában, az Egyesült Államokban, Kanadában és a világ más 
részein is megalakultak az egyes MHBK-csoportok.5 

A kint élők összefogása és segítése mellett igyekeztek minél kiterjedtebb és szoro
sabb kapcsolatot tartani az anyaországban maradt egykori bajtársaikkal, segítve egy ha
zai ellenállás kibontakozását: „...a Zakó mozgalom 1946-47-ben indult meg. Csírája a 
háború alatt keletkezett 'Kopjás' szervezkedés,6 vezetői ugyanazok: Zakó és Korponay. 
A jelenlegi szervezkedés célja, hogy tagokat gyűjtsenek, összeírjanak katonai szakkép
zettségük szerint arra a célra, hogy háború esetén [bár a beszervezéseknél külön hang
súlyozták ennek csekély valószínűségét a közeljövőben - Zs. I.] csapatokat lehessen be
lőlük szervezni. Konkrét cél a tagok összetartását és lehetőség szerint szociális 
viszonyaik megjavítását biztosítani."7 

1945 után tehát a Kopjás mozgalom törzse, Zakó és Korponay vezetésével nyugatra, 
a veisensteini hadifogoly-gyűjtőtáborba került, s már ott felvették a kapcsolatot az angol
szász hírszerző szervezetekkel. 

Míg ez a kinti részről a nyugati hírszerző szervek - elsősorban a francia katonai hír
szerzés központi szerve, a Deuxième Bureau, ('Második Iroda') - által támogatott erő
szakosabb beavatkozást jelentett a magyar belügyekbe, addig hazai részről inkább a 
szovjet jelenlét és a kommunista hatalomátvétel elleni - az esetek többségében csak elvi 
síkon megfogalmazott - tiltakozást, összefogást valamifajta változás reményében. Az in
formációk áramlását széles körű ügynökhálózat és futárszolgálat kiépítésével próbálták 
megvalósítani, melynek azonban sok tagja fennakadt az egyre „hatékonyabban" működő 
államvédelmi szervek hálóján. Ezeket vagy lekapcsolták, vagy saját ügynökként tovább 
foglalkoztatták.8 

hadosztály vezetésével bízták meg. 1944-ben vezérőrnagyi rangban a VKF/2, valamint az Államvédelmi Köz
pont élére nevezték ki. 1945 folyamán nyugatra, amerikai hadifogolytáborba került, innen nem is tért vissza. 
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és adattár. Budapest, 2001. 376. o. 

A Kopjás-mozgalom parancsnoki teendőit ellátó Zakó helyettese, a mozgalom vezérkari főnöke, 
Korponay Miklós vk. százados volt, aki a nyílt kiképzést és alkalmazást irányította. 

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Budapest, 1989. I. k. (a továbbiakban: 
Borbándi) 72-75. o. 

A német Werewolf-csoportok mintájára, Magyarországon 1944/45 fordulójától szervezett mozgalom, 
melynek feladata a szovjetek által elfoglalt területeken szabotázs és diverzáns feladatok végrehajtása volt. A 
tagokat a honvédcsapatok állományából, a VKF/2 (parancsnoka ekkor: Zakó András vezérőrnagy) toborzó-
tisztjei válogatták. A „kopjások" felett a közvetlen parancsnokságot a VKF/2 Különleges Alosztályának veze
tője, Korponay Miklós (harcálláspont: Nagyalásony) látta el. A testületnek mind a német szárazföldi haderő 
(Heer), mind pedig a Waffen-SS felé közvetlen összekötőtisztjei voltak, akik révén a német parancsnokságok a 
Kopjás-mozgalom felett a parancsnokságot gyakorolták. A háború végére - az 1945 utáni magyar állambizton
sági szervek adatai szerint - 10 647 fő (ebből 259 fő tiszt, 618 fő tiszthelyettes és tisztes) kapott a Kopjás-
mozgalom központjaiban kiképzést. Történeti Hivatal (TH) 0-14964. 29-35. o. 

Részlet Dósa Attila, a tárgyalt ügyből kifolyólag 1949-ben halálra ítélt, majd kivégzett nyugállományú 
hadnagy 1949. március 16-án felvett vallomásából. TH V-90034/1. 215. o. 

A leendő ügynökeivel az alábbi beszervezési nyilatkozatot íratta alá a Katpol: ,Alulírott...büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy...a fennálló demokratikus államrend érdekében hírszerző tevékeny
séget fejtek ki. Működési területem a mindenkori polgári vagy katonai beosztásomtól függ. Kiterjed politikai, 
katonai és társadalmi vonalakra. Minden rám bízott feladatot titokként megőrzők és legjobb tudásom szerint 
végzem el. Feladatomat állampolgári kötelezettségnek tartom. Abban az esetben, ha a kiadandó feladat a fenn-
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Mind a katonai elhárítás, mind az „államvédelem" igyekezett minél több emberét be
építve figyelemmel kísérni, majd felgöngyölíteni az egyes szervezeteket, tagjait pedig 
minél hatékonyabban kiiktatni: „A magyar államvédelmi hatóságok, illetve a katonapo
litikai rendőrség [ti. a Katonapolitikai Csoportfőnökség - Zs. L] felderítéseinek alapján, 
eddig több mint 800 ügynököt küldtek Nyugatra (az USA-ba is megérkeztek), hogy a 
magyar emigráció nemzeti munkálatait szétbomlasszák"9 - olvasható az amerikai főcso
portvezető korabeli jelentésében. 

A „Hadváry-ügy" - az első letartóztatások 1948 nyarán 

Az MHBK hazai képviselői ellen irányuló első letartóztatási hullám Hadváry Pál ve
zérkari ezredes, a Kossuth Akadémia helyettes parancsnoka10 1948. augusztus 10-i őri
zetbe vételével kezdődött, s a „vizsgálat" gyorsaságának eredményeként a Népbíróság 
még ugyanabban a hónapban - három hét alatt! - ítéletet hirdethetett." A vizsgálatot és a 
vallatásokat az ÁVO megosztva végezte a Katpollal, alkalmanként együttműködve a 
szovjet Állambiztonsági Minisztérium (Minyisztyersztvo Goszudarsztvennoj Bezopasz-
nosztyi - MGB) embereivel is. 

Hadváry 1948 elején került tényleges kapcsolatba a nyugati katonai emigráció grazi 
csoportjával, és ígéretet tett, hogy - egyenlőre információk kiadásával - részt vesz a ha
zai ellenállás katonai vonalának megszervezésében. Őt is, akárcsak az egykori ludovikás, 
1945 után leigazolt és hivatásos szolgálatot teljesítő tisztek többségét, állandó megfi
gyelés alatt tartották.12 

álló büntetőjogi rendelkezésekkel ellentétben állana vagy törvényellenes volna (bűncselekmény) a feladat vég
rehajtását minden utókövetkezmény nélkül jogomban áll megtagadni." TH V-32000/9. 306. o. 

Idézi: Borbándi, 79. o. Arra vonatkozóan, hogy a magyar államvédelmi szervek összesen hány ügynököt 
foglalkoztattak külföldön, nincsenek pontos adataink. Egy forrás szerint 1945-1949 között a katonai elhárítás 
közel 123 ügynököt tartott nyilván és foglalkoztatott rendszeresen az európai kontinens nyugati országaiban. 
Az irat másolata a szerző birtokában. 

Hadváry 1942-ben került századosi rangban a Ludovika Akadémiára, ahol harcászatot és hadtörténetet 
tanított, majd 1943-tól 1944 közepéig a magyar 1. hadsereg parancsnokságnál teljesített szolgálatot, mint had
műveleti osztályvezető-helyettes. 1944 novemberéig a 2. hegyidandár vezérkari főnöke volt, majd visszakerült 
korábbi beosztásába. 1945 márciusában ő is Németországba távozott, amerikai hadifogságba került, ahonnan 
1946 márciusában szabadult. Hazatérése után, mint háborús bűnös a Katonapolitikai Osztály őrizetébe került, 
akik kihallgatás céljából átadták a szovjet katonai elhárításnak. Két hét múlva - állítólag egy szovjet katona 
közbenjárására - szabadon engedték. Októberben visszakerült a honvédséghez, 1947 augusztusától pedig már 
az újonnan felállított Kossuth Akadémia kiképzési és tanulmányi vezetője lett. Decembertől ezredesi rangban 
az iskola helyettes parancsnoka, egészen 1948. augusztus 10-én történt letartóztatásáig. Rehabilitálására még 
nem került sor. 

A Hadváry ügyről bővebben lásd Zsitnyányi Ildikó: „A hazáért mindhalálig!" A magyar tisztikar ellen 
irányuló perek, 1945-53. In: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945 - 1958. Tanulmányok a 
fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában. (Szerk. Okváth Imre.) Bu
dapest, 2001. 185-188.0. 

Egy 1946 októberében megjelent belső körrendelet szerint, az akkor még a Magyar Államrendőrség szerve
zeti keretében működő Államvédelmi Osztály (ÁVO) vidéki alosztályai és budapesti kerületi csoportjai egy „fe
ketelista" elkészítésére kaptak utasítást. Ezen fel kellett tüntetni azokat a személyeket, akiket a kommunista párt 
ellenségének tekintett. Az így készült ún. 69-es körözvény volt hivatott számba venni az egykori földbirtokosokat, 
csendőröket, katonatiszteket, polgári B-listázottakat, azok múltbéli és jelenlegi magatartását, politikai állásfoglalá
sát. TH V-l50339. Az ÁVO vidéki operatív csoportvezetőinek 1947. évi értekezletei. 45. o. 
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Félreállításához a Katpolnak szüksége volt egy beszervezés céljával letartóztatott nyu
gati futárra, Gyallai Imrére, valamint Had váry egy korábbi beosztottjára, Csete Zoltán fő
hadnagyra is, aki ekkor már a Katpol V. (hírszerző) osztályának belső munkatársa volt. 

Gyallai, letartóztatását követően, immáron a Katpol megbízásából kereste fel 
Hadváryt a per III. rendű vádlottjával, a később halálra ítélt Lovász Elemér MÁV tisztvi
selővel együtt. Hadváry ekkor a kért katonai adatokon kívül felfedte egy Grazban műkö
dő Katpol-os ügynök, Gombos Sámuel nevét is, amit korábban Csetétől tudott meg. 

Hadváry Pálra, az 1930. évi III. törvénycikkbe foglalt hűtlenség bűntettét akarták rá
bizonyítani, mint aki „hivatalos megbízatásának felhasználásával, illetéktelen személlyel 
[jelen esetben Gyallaival - Zs. I.] közölt olyan valós és titkos adatot, mely súlyosan sér
tette, illetve veszélyeztette az állam érdekét". Az így kiszabható legsúlyosabb ítélet: ha
lálbüntetés. A vizsgálatot folytató szerv utasítása alapján, „a katonai szakvélemény tehát 
a fentiek értelmében konstruálandó meg. A Gombos-féle hír közlése [ti. Csete közlése -
Zs. I.], ami illetéktelenül került Hadváryhoz, mindenképpen valódi hírnek tekintendő és 
ezzel a halálbüntetés már megáll."13 

Máig nem egyértelműen tisztázott körülmények között, 1948. augusztus 15-én 
Hadváry, Csete és Szászy Sándor főhadnagy14 (a per IV. rendű vádlottja) lemondott tiszti 
rangjáról, neveiket törölték a honvédség állományából,15 így ügyüket - dr. Tímár István, az 
ÁVO helyettes vezetőjének közreműködésének is köszönhetően, megkerülve az ekkor még 
működő Kúria Honvédbírósági Fellebbviteli Tanácsát - a Népbíróság elé lehetett vinni.16 

Az elsőfokú tárgyalást 1948. augusztus 28-án, a nyilvánosság teljes kizárásával tartották 
meg, melynek során Hadváryt és Lovászt halálbüntetéssel, Szászyt életfogytiglannal, 
Gyallait 15, Csetét - akit végül V. rendű vádlottként, „megfontolatlan és fecsegő termé
szete" miatt elkövetett bűncselekményért vontak felelősségre - 2 évi fegyházbüntetéssel 

13THV-145606. 57. o. 
Szászy Sándort 1943 augusztusában avatták csendőr hadnaggyá a Ludovika Akadémián. A háború alatt 

szovjet hadifogságba került, 1947-es hazatérését követően a Kossuth Akadémián teljesített szolgálatot, mivel a 
„demokratikus rendszer megbocsátotta Szászynak csendőrtiszti múltját". Beosztásában egészen letartóztatásáig 
megmaradt. Hadváry és társai ügyében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom alatt 
szabadult a váci börtönből, majd elhagyta a Magyarországot. 

Fehérváry István szerint Hadváryt Pálffy György kereste fel cellájában és beszélte rá arra, hogy rendfo
kozatáról és beosztásáról lemondva, civilként álljon a bíróság elé. Nem tudni pontosan milyen érvek hatására, 
de Hadváry beleegyezett ebbe, s még ott aláírta a lemondó nyilatkozatot. Fehérváry István: Börtönvilág Ma
gyarországon 1945-1956. Budapest, 1990. (a továbbiakban: Fehérváry: Börtönvilág) 74-75. o. Erről lásd még: 
TH V-145606/1. 19. o., valamint Kubinyi Ferenc: Fekete Lexikon. California, 1994. 228-230. o. 

Hadváry és társai ügyének sajátossága, mely szerint katonai és polgári személyeket kellett egy perben 
elítélni, felvetette azt a dilemmát, hogy melyik bíróság tárgyalja az ügyet elsőfokon. Mivel a hűtlenség bűntet
tére nem hirdettek statáriumot, a fellebbezés folytán az ügynek felsőbb fórum elé kellett volna kerülnie. A kér
dés az volt, hogy melyik hoz „megnyugtató" ítéletet. Dr. Tímár István arra hívta fel a figyelmet, hogy „a be
szerzett információk szerint a Kúria Honvédbírósági Fellebbviteli Tanácsa elé az ügyet semmi esetre sem 
szabad engedni, mert reakciós bírákból áll, akiktől a népi demokrácia szempontjából megnyugtató ítélet nem 
várható". Tímár ezért azt javasolta, hogy a „folyamatban lévő ügytől" függetlenül, az országgyűlés már szep
temberben döntsön a Legfelsőbb Katonai Törvényszék működésének visszaállításáról, valamint a kúriai tanács 
megszüntetéséről. A Hadváry-ügy lehetséges kimenetelét figyelembe véve, Tímár a Budapesti Népbíróság 
mellett voksolt, mert szerinte a népbírósági „ítélet meghozatala után a NOT kb. egy hét múlva tárgyalni tudja 
az ügyet úgy, hogy a nyomozás befejezésétől számítva kb. 17-18 napon belül lehetne jogerős ítéletet kapni és a 
halálos ítéleteket végre is hajtani". Szakács Sándor-Zinner Tibor: A háború „megváltozott természete". Adatok 
és adalékok, tények és összefüggések, 1944-1945. Budapest, 1997. (a továbbiakban: Szakács-Zinner) 202. o. 
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sújtotta a Népbíróság. A szeptember 4-én ülésező Népbíróságok Országos Tanácsa (NOT) 
Hadváry és Lovász kegyelmi kérvényét a „továbbterjesztés mellőzésével", saját hatásköré
ben egyhangúlag elutasította, és kizárólag Csete börtönbüntetését módosította 1 évre. 

A halálos ítéletek végrehajtására 1948. szeptember 7-én reggel került sor.17 

„Az ügyet likvidálni kell!" - de hogyan? 

Hadváry Pál lebukásával a Katpol tovább folytatta a nyomozást, így 1948. szeptem
ber 3-ra már 42 személyt tartottak őrizetben. A letartóztatottak - néhány polgári egyént 
kivéve - mind az 1945 előtti honvédség kötelékében teljesítettek szolgálatot, és közülük 
többen csak a háború után, 1946-1947 folyamán jöhettek haza a nyugati vagy szovjet 
hadifogságból. 

Az ekkor „Varga Modesztó főhadnagy és társai" ügyében folytatott vizsgálat még 
nem terjedt ki az így letartóztatott csoport teljes felszámolására, mert „felsőbb" megíté
lés szerint ez ekkor még „nem időszerű és politikailag érdektelen". „A csoportfőnökség 
által letartóztatottak között egyetlen politikai vagy egyéb szempontból súllyal bíró sze
mély nincs, s így véleményem szerint az üggyel tovább foglalkozni nem érdemes, hanem 
azt minél előbb likvidálni kell. Ilyen nagy csoportnak népbíróság elé állítása nem volna 
helyes, mert a szervezkedők a nyomozás adatai szerint csupán ködös szabotálási tervez-
getéseket folytattak, s ezen felül csak jelentéktelen és érdektelen híranyagokat juttattak 
nyugatra" - áll a Katonapolitikai Csoportfőnökség 1948. szeptember 3-i jelentésében. 

Tovább olvasva a Csoportfőnökség értékelését kiderül, hogy ekkor „politikailag" 17 
személy - 3 kisebb csoport18 - bíróság elé állítását tartották volna helyesnek, hiszen 
„..így amennyiben szükséges, alkalmas lehet arra, hogy a Hadváry-ügy háttereként, a 
Hadváry tárgyalás adatait megerősítse. 

Amennyiben erre szükség nincs, ezek a személyek leinternálandók és kb. 10-12 fő 
szabadlábra helyezése után a többi őrizetben lévő személy is leinternálható."19 

A Hadváry Pál és társai elleni bírósági eljárást - mint fentebb kiderült - nem kellett 
megerősíteni, a tökéletesen eltervezett és kivitelezett forgatókönyv önmagában is „meg
állt". Az ügyet ezért pár hónapra elfektették, majd - a fent elhangzottaknak megfelelően 
- 1949. január elején a Katpol - előzetes megbeszéléseket követően - 27 főt átadott az 

17 TH V-145606/1. 137-139. o. 
18 

A Csoportfőnökség által említett három csoport tagjai nagy valószínűséggel a következők voltak: 
1. Böröcz Sándor körmendi református lelkész és az általa „beszervezett" 4 személy (Kovács Mária, Balikó 

Mihály, Nagy Sándor, Hodossy Barna) A „csoportot" átadták a szovjet bíróságnak. 
2. Áprily Ferenc v. ht. hadnagy és csoportja: Romhányi Ferenc, Kopácsy Zoltán, Józsa Imre, Toldy Szabó Gé

za, Nagy Zoltán Attila, Szabó Zoltán. A vizsgálat szerint a tagok ugyan egy csoporthoz tartoztak, fele
lősségrevonásuk mégis külön-külön történt. Áprilyt, Romhányit és Kopácsyt átadták a szovjet hatóságoknak, Józsa 
Imre és Szabó Zoltán a Zách-perben, míg Nagy Zoltán és Toldy Szabó Dósa Attila és társai perében lett elítélve. 

3. Martonfalvy Hugó (akit nem tudtak elfogni a hatóságok) csoportja: Varga Modesztó, Varga Modesztóné, 
Zách Sándor, Lengyel Endre, Nagy Ferenc, Galba Miklós. (Később Dósa Attila és Fehérváry István.) Az állam
biztonsági szervek eljárása ezzel a csoporttal szemben sem egyértelmű, hiszen két főt szintén a szovjet katonai tör
vényszék ítélt el, míg a többiek felett a hazai bíróság ítélkezett, a már fentebb említett két perben. 

19THV-145606. 13. o. 
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ÁVH-nak internálásra. A csoportfőnökség továbbá arra is javaslatot tett, hogy az ügyben 
szereplő további hat személyt - köztük Óváry László, Bére Géza, Greguss Imre, Bánffy 
Miklós - hat hónapra internálja a hatóság. Négyen valóban „csak" hat hónapot töltöttek 
internálótáborban, majd rendőrhatósági felügyelet alatt szabadultak. Internálásuk indoka 
feljelentési kötelezettség elmulasztása volt.20 

Az 1949. január 4-5-én kelt internálási véghatározatok - melyek hivatkozási alapja az 
1929. évi XXX. te. 56. §. b. pontja - indoklása szerint az ügyben szereplő személyek 
olyan, „külföldi hatalmak részére kémkedő illegális szervezet munkájába" kapcsolódtak 
be, melynek két tagját (Hadváry Pál és Lovász Elemér) már kivégezték, így az „állam
védelmi szempontok figyelembevételével" internálásuk szükséges.21 

Internálások, mint az „osztályharc epizódjai" 

A korszak internálási és büntetőeljárási gyakorlata - az esetek többségében - nem 
egyértelmű, nem érhető tetten benne tényleges szabályszerűség: akiket valamilyen oknál 
fogva nem akartak bíróság elé állítani, azokat általában internálták, de a két eljárás egy
máshoz való viszonya nem volt következetes. Az esetek többségében megmagyarázha
tatlan, hogy az ugyanazon „bűntettért" vizsgálat alá vont személyek közül végül kiket 
internáltak és kiket állítottak bíróság elé, s a döntések alapja kideríthetetlen. A tárgyalt 
ügyben is ugyanazért a vélt vagy valós cselekményért egyeseket internáltak, másokat to
vábbra is a nyomozószervek őrizetében tartottak. 

A háború utáni internálási gyakorlatot ténylegesen Erdei Ferenc belügyminiszter 
1945. július 21-én kelt bizalmas, közzé nem tett rendelete szabályozta.22 Ennek egyik 
bekezdése szerint, valamennyi bizonyíték megszerzéséig - s ez általában hosszabb időt 
vett igénybe - internálótábor várt mindazokra, akik vélhetően elkövették a népbírósági 
rendeletekben meghatározott bűncselekményt, azaz ha már a rendőrség birtokában lévő 
nyomozati adatok és a környezettanulmány elég alapos gyanút szolgáltatott erre.23 

Az internálási javaslatok hivatkozási alapja (1948-ig) a 330.001/1946. IV/4. BM Sz. 
rendelet II. fejezetének f. pontja. Ennek értelmében, ha az illető személy az adott „bűn
cselekmény elkövetésében tettesi, részesi vagy felbujtói minőségben alaposan gyanúsít
ható, azonban ellenséges perrendszerű bizonyíték hiányában ellene a bűnvádi eljárást 
megindítani nem lehet, ha a szóban forgó személy szabadlábon hagyása esetén a demok
ratikus államrend szempontjából veszélyesnek minősül, rendőrhatósági őrizet [azaz in
ternálás - Zs. I.], illetőleg enyhébb esetben rendőrhatósági felügyelet alá helyezendő". 

Katonák esetében az ügyben letartóztatott egykori vagy aktív hivatásos tisztek elleni 
eljárás „logikai" hátterét talán érthetőbbé teheti továbbá az az 1945 szeptemberében kelt 
feljegyzés, melyben Pálffy György vezérkari ezredes,24 a Katonapolitikai Osztály frissen 

/uTHV-32000/8.73.o. 
21 TH V-90034/2. 
22 

Belügyminisztérium Központi Irattára 49/1945. A belügyminiszter 138 000/1945. bizalmas rendelete. 
Idézi: Szakács-Zinner, 217. o. 
Pálffy (Oesterreicher) György vezetésével kezdte meg működését 1945 márciusától a Honvédelmi Mi

nisztérium Katonapolitikai Osztály. Pálffy 1946 márciusától a Határőrség parancsnoki posztját is betöltötte. 
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kinevezett vezetője reagált arra az intézkedésre, miszerint a Katpol szüntesse meg a ka
tonák internálását, és helyette állítsák őket bíróság elé. (Az internálás természetesen nem 
tartozott a Katonapolitikai Osztály hatáskörébe, pusztán ilyen javaslattal adhatott- és 
adott át katonákat a politikai rendőrségnek, akik az esetek többségében ezt meg is tet
ték.) A nyugatról hazatérő tiszteket a különböző táborokba kiküldött bizottság szűrte 
meg. Az utasítás értelmében, akik ellen nem volt olyan vád, ami alapján bíróság elé le
hetett állítani, „...de általános magatartásuk és nyugatra települési körülményeik ezt in
dokolttá teszik, internálják, éspedig legénységnél csak ritka, kivételes esetben, főtisztek
nél ennél valamivel gyakrabban, törzstisztek esetében pedig, kivételektől eltekintve, 
általában internáljuk. Ez utasításnak alapja az volt, hogy a nyugatra kitelepülésnél törzs
tisztek, akik általában vezetői (zászlóalj-parancsnoki, illetve osztályvezetői) beosztásban 
vagy feljebb voltak, fokozott mértékben felelősek az alájuk rendelt egység kitelepülései
ért, és ezért viselniük kell a következményeket."25 Mindez azonban a Szovjetunióból ha
zatért hadifoglyokra is ugyanúgy vonatkozott. 

A fenti hivatkozásokból annyi bizonyosan körvonalazódik, hogy azokat a személyeket, 
akiket valamilyen megfontolásból - s itt elsősorban nem a „bizonyítékokkal" kellően meg
alapozott vádemelésre gondolok, hiszen a beismerő vallomások, mint a korszak legfőbb és 
egyben elegendő bizonyítási eszközei a kényszervallatások során korlátlan mennyiségben 
kerülhettek a tárgyalóasztalokra - a pártvezetés (jelen esetben az állami is) és annak „had
serege" nem tartotta (még) szükségesnek bíróság elé állítani, internálták, mint a „népi de
mokráciára veszélyes elemeket". Vagyis a politikai vezetés által jóváhagyott, osztályhely
zet alapján történő mérlegelés elve (a Visinszkij-féle formula értelmében, mely szerint 
„minden bírósági ügy az osztályharc egyik epizódja") nem csak a bírósági eljárásoknak 
vált szerves részévé, hanem az internálási gyakorlatnak is. Azaz minden egyes internálási 
véghatározat az „osztályharc egyik epizódjának" tekinthető. A két eljárás azonban felcse
rélhető volt, hiszen több olyan esetről is tudunk, amikor a bíróság által kiszabott büntetés 
letöltése után ugyanazon személy internálását rendelte el a hatóság, s így tovább. 

Újabb letartóztatások és ítéletek szovjet közreműködéssel (1949-1954) 

Mindeközben természetesen folytatódott a bajtársi szervezettel kapcsolatba került 
személyek felkutatása és „likvidálása", s a terheltek hol internálótáborban voltak, hol 
pedig az ÁVH, a Katpol vagy a szovjet állambiztonság szervei - melyről a későbbiekben 
még szólunk - hallgatták ki őket. 

A letartóztatottak közül ekkor senkit nem engedtek szabadon, akiket nem internáltak, 
azok továbbra is a csoportfőnökség őrizetében maradtak. 

Az internálásokkal tehát nem került pont az ügy végére: a Katpol tovább folytatta a 
nyomozást, és a szálak hatékonyabb felgöngyölítése érdekében újabb ügynököket szer-

1948. február 15-től, a Katpolról történő távozását követően a honvédség felügyelője lett, mely beosztást 1949. 
júliusi letartóztatásáig látott el. Az eredeti tervekkel ellentétben ügyét elkülönítették „Rajk László és társai" pe
rétől, és átadták a katonai bíróságnak, amely első-, majd másodfokon is halálos ítéletet hozott. A kivégzést 
1949. október 24-én hajtották végre. 

25 
TH V-32000/22. 195-196. o. Feljegyzés, 1945. szeptember 21. (Ezúton szeretném megköszönni Ötvös 

Istvánnak az irat megtalálásában nyújtott segítséget.) 
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vezért be és küldött Nyugatra. Ezek közül legaktívabbnak a Bécsben működő Marinkay 
István, volt őrmester és az Innsbruckba küldött T. M., egykori csendőr őrmester bizo
nyult. Marinkayt a Katpol Dósa Attila nyugállományú hadnagy, az MHBK bécsi veze
tője elfogásának előkészítésével indította útba, a kapcsolatot pedig már egy régebb óta 
tevékenykedő és szintén a katonai elhárításnak dolgozó ügynök teremtette meg. M. J. 
vasutas (fedőnevén „X/2015" vagy „B-M/3") úgy mutatta be Marinkayt Dósának, mint 
aki segíteni tud a határon történő átszöktetéseknél. Dósa élve az újabb lehetőséggel, két 
futárát bízta az ügynökre, akiket Magyarország területén, miután felkeresték ottani kap
csolataikat, a Katpol őrizetbe vett.26 

További konspirativ akciókkal, február 9-én magát Dósát is sikerült tőrbe csalniuk a 
bécsi pályaudvaron,27 s ezzel újabb letartóztatási hullám söpört végig a magyarországi 
hálózaton. Március végéig - az eddigi források ismeretében - összesen 86 személy for
dult meg az állambiztonsági szervek fogdáiban az üggyel kapcsolatban. Az őrizetesek 
nagy számát tekintve hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy egy vagy akár kettő perben 
ilyen sok embert nem lehet bíróság elé állítani, ezért a következő megoldást választották. 

1949. február 24-én, a „Szovjetunió ellen irányuló kémkedés és szabotázs tevékeny
ség" indokával a letartóztatottak egy részét - Fehérváry István szerint 19 főt,28 az eddig 
fellelhető levéltári források ismeretében 16 főt - kiadták a Baden bei Wienben29 székelő 
Szovjet Katonai Törvényszéknek (Boennij Tribunal CCCP), amely 25 év kényszermun
kával sújtotta őket. Egy 1957-ben kelt levél az alábbiakkal indokolja ezt: „Az ügy reali
zálása során, mivel tisztázódott, hogy a hírszerző hálózat és a szabotázs csoport tevé
kenysége nagyrészt a Szovjetunió ellen irányult, a csoport egy részét az eljárás 
lefolytatása végett a Szovjet Hadsereg Katonai Bíróságának adták át. A csoport többi 
tagjának ügyében az igazságügyi szerveink hoztak ítéletet." 

A szovjet hatóságoknak történő kiadatások tényleges indoka, „szabályszerűsége" is
meretlen, annyi azonban bizonyos, hogy ezeknek semmiféle jogi alapja nem volt, de 
nem is lehetett. 

1957 júliusában a BM II/II. osztálya (kémelhárítás) - nyilvántartás céljából - olyan 
személyekre vonatkozó iratokat kapott a Legfőbb Ügyészségtől, akiket a Szovjet Kato-

ZOTHV-90034/1.240. o. 
Marinkay István a Katpol III/3-as (támadólagos elhárítás) alosztályától kapta azt a feladatot, hogy Dósát 

csalja Bécs szovjet zónájába a Südbahnhof-ra (Déli-pályaudvarra), azzal az ürüggyel, hogy ott egy fontos cso
mag várja. A közvetlen utasításokat Serényi István alezredestől kapta, aki egyben ígéretet tett arra, hogy gon
doskodik Marinkay családjáról, és a sikeres akció után hadnagyi rendfokozattal visszaveszi a hadseregbe. 
Marinkay a feladatot végrehajtotta, közben az amerikai hatóságok elfogták, de a Dósa Attila elrablásában való 
közreműködést nem tudták rábizonyítani. Marinkay 1950 januárjában átszökött a szovjet zónába, ahonnan át
adták a soproni ÁVH-nak. A. Hatóság végül Budapesten helyezte el egy panzióba, azonban Marinkay hiába 
kért munkát, sem a Katpol, sem az ÁVH nem akarta alkalmazni. Sőt, a két szerv abban sem tudott megegyezni, 
hogy ki fizesse ki Marinkay hotelszámláját, így egyedüli „megoldásként" maradt az ügynök internálása, hiszen 
már amúgy is túl sok bizalmas információval rendelkezett. 1950 júliusában először Kistarcsára, majd Recskre 
került. Innen ügyét 1953-ban a hadbíróság elé vitték, amely 5 év börtönre ítélte az alábbi vádakkal: hűtlenség, 
tiltott határátlépés, valamint abban történő segítségnyújtás. TH V-32000/6. 

28 
Fehérváry: Börtönvilág 76. o. 
Baden bei Wien, a Bécs melletti kisváros a háború után lett az Ausztriát megszálló Vörös Hadsereg főhadi

szállása, hiszen, bár a hivatalos székhelye Bécsben volt, az összes titkos szervet, így az MGB-t és a különböző 
katonai elhárító szerveket is itt helyezték el. Az MGB Vezetője Mihail Belkin szovjet államvédelmi altábornagy 
volt. Ő és társai meghatározó szerepet játszottak a sztálini államvédelmi gyakorlat magyarországi átültetésében. 
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nai Törvényszék ítélt el 1946 és 1948/49 között, majd 1954-ben átadott a magyar ható
ságoknak. Az erről készült kimutatás alapján 227 ilyen személyről tudunk - tehát csak a 
fent említett időszakban, s csak azokról, akiket ekkor ténylegesen átadtak a magyar szer
veknek! - , s köztük van a tárgyalt ügyben elítélt 16 főből 8 személy.30 

Az ügy szövevényes és szerteágazó volta miatt a nyomozati anyagokban felmerült 
vallomások szinte mindegyikére szükség volt. így a már alaposan „desztillált" bírósági 
anyagokból sem hagyhatták ki azoknak a Szovjet Katonai Törvényszék által már koráb
ban (1949. február 24.) elítélt terhelő tanuknak a nevét, akik az egyes perekben ténylege
sen elítélt társaikra „vallottak". Abból a célból, hogy a vizsgálati szakaszban elkövetett 
törvénytelenségek - jelen esetben az előzetes letartóztatásban lévők kiadása idegen ható
ságnak - a bírósági iratokból ne derüljenek ki, a tárgyalás (1949. október 20.) során felme
rült, azon jelen nem lévő tanuk neve mellé utólag különböző megjegyzéseket fűztek, sőt, 
történeteket kreáltak. 

A Katonai Elhárító Csoportfőnökség ilyen fiktív indokkal magyarázta öt, az ügyben 
letartóztatott és kihallgatott, majd a szovjet katonai bíróságnak átadott egykori honvéd
tiszt távollétét a bírósági tárgyalásról. Utólagosan, a Katpol által készített három külön
bözőjelentés szerint ugyanis az Áprily Ferenc, Nagy Ferenc egykori hadnagyokat, Galba 
Miklós, Kopácsy Zoltán egykori főhadnagyokat, valamint Romhányi Ferenc nyugállo
mányú századost szállító tehergépkocsi - mely 1948. december l-jén a Buda-déli inter-
nálótáborba „vitte" az őrizeteseket - felborult, a gépkocsi vezetője és az őrök eszméletü
ket vesztették, s ezalatt a foglyok „megszöktek".31 

Hogy valójában mi is történt 1948 decemberében, arról Kopácsy Zoltán visszaemléke
zésében a következőket írja: „December elején sok társammal együtt kivezettek a celláink
ból...és lefüggönyözött gépkocsin átszállítottak bennünket a Gorkij fasoron lévő KGB 
[ekkor még MGB - Zs. I.] főhadiszállásra... Csak pár napot töltöttünk itt, utána kenyeres 
kocsinak álcázott rabszállító kocsin átszállítottak bennünket Baden bei Wien-be."32 

A többi, az ügyben letartóztatott személy kiadására és elítélésére a legképtelenebb 
vádakat kreálták a magyar, illetve a szovjet hatóságok. Fangler Imre tartalékos őrmester 
ellen a legfőbb vádpont az volt, hogy a szervezet tagjaként olyan területeket jelölt meg 
az amerikai hírszerzés számára, ahová fegyvereket dobhatnak le repülőgépekről, az „il
legális szervezet csoportjainak felfegyverezésére". Fangler másik „bűne" az volt, hogy 
„burgonyabogaraknak a Szovjetunió területére való átdobását készítette elő a burgonya
vetés megfertőzése céljából".33 A büntetés mindezért szintén 25 év szabadságvesztés volt! 

u TH V-143319. 239/7-a - 239/7-sz. o. A dokumentumok szerint nem csak 1948-ig, hanem még 1950-51-
ben is ítélkezett magyar személyek ügyében - 1945 előtti tevékenységükért, akár csendörök, akár tisztek ügyé
ben - a Szovjet Katonai Törvényszék. Akiket a tárgyalt ügyben 1954 folyamán átadtak a magyar hatóságok
nak, a következők voltak: Galba Miklós, Fangler Imre, Hetsey Pál, Hantos Ferenc, Áprily Ferenc, Balikó Mi
hály, Hodossy Barna, Kopácsy Zoltán. 

TH V-90034. 37-39. o. Mivel „beismerő vallomásuk" „bizonyító erejű" volt társaik bíróság elé állításá
ban, sem a vádiratból, sem az ítélet szövegéből nem lehetett kihagyni azokat. Távollétüket a tárgyalásról ezért 
az alábbiakkal indokolták: 1. „a nyomozás során kihallgatott, de azóta szökésben lévő"; 2. „a főtárgyaláson 
már nem volt kihallgatható" (egyéb indoklás nincs). TH V-90034/1. 315. és 328. o. 

32 
Fehérváry István: Szovjetvilág Magyarországon 1945-1956. München-Santa Fe, 1984. (a továbbiak

ban: Fehrváry: Szovjetvilág) 61-61. o. 
3 TH V-143319. 171. o. Az ügyből kifolyólag szintén elítélt Hantos Ferenc is hasonló „bűntettért" kapott 25 évet 

a szovjet bíróságtól, azzal a különbséggel, hogy ő „burgonyabogár lárvákat szerzett a vetések megfertőzésére". 
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Hogy a letartóztatottak közül kiket, milyen megfontolás alapján adtak át a szovjet 
hatóságoknak, erre nehéz magyarázatot találni, hiszen a „Szovjetunió ellen irányuló hír
szerzés" a legcsekélyebb mértékben sem veszélyeztethette a sztálini birodalmat.34 A 
szovjet állambiztonság emberei már a kezdetektől fogva részt vettek a nyomozásba és a 
kihallgatásokban. 

A Dósa Attila elfogásával meginduló második nagyobb letartóztatási hullámban és az 
ezt követő vizsgálatokban szintén „nélkülözhetetlen" volt a szovjet jelenlét. Az egykori 
hadnagyot is először Badenbe vitték, ott kezdték meg kihallgatását, sőt, ítélték el 25 év 
kényszermunkára, és csak márciusban adták át a magyar hatóságoknak.35 Fehérváry Ist
vánt, a későbbi Zách-per egyik elítéltjét - akit Dósával egy nap tartóztattak le (február 9-
én) - ugyancsak az MGB székhelyére vitték. Ő Dósához hasonlóan 25 évet kapott a 
szovjet bíróságtól, majd ezt követően szállították Magyarországra. Visszaemlékezései 
szerint ekkor már a szomszédos cellákban tartották fogva azon személyek egy részét, 
akiket február 24-én ítélt el a Szovjet Katonai Törvényszék.36 

A Magyarországon megrendezett két nagy perben - melyekről a későbbiekben még 
szólunk - csak a „szökésben lévő" öt személy vallomását használták fel terhelő bizonyí
tékként, a többiek csak a vizsgálati anyagokban szerepelnek. Az ő bíróság elé állításukhoz 
vagy nem volt elegendő terhelő adat, vagy az ügy szempontjából elítélésük nem volt szük
séges. Ahelyett azonban, hogy a korábbi államvédelmi gyakorlat szerint a magyar hatóság 
elrendelte volna internálásukat, őket végül Badenben, egy idegen hatalom bírósága elé ál
lították, ráadásul a legképtelenebb vádakat hozva fel ellenük. Nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy erre semmilyen törvény adta lehetőség nem volt, s okát is csak találgatni tudjuk. 

Az ügyben meghozott ítéletekből kiderül, hogy a vádlottak a Szovjet Büntető Tör
vénykönyv (OSZFSZK BTK) 58. §-nak 2., 6., 9., és 11. pontjai szerint álltak a szovjet 
katonai bíróság elé olyan „szovjet- és államellenes" ügyekre vonatkozó törvény alapján, 
melyek külön nem szovjet állampolgárokra vonatkoztak. Az egyes pontok olyan bűntet
teket takartak, mint szervezkedés, kémkedés, diverzió vagy „bűnszövetkezésben való 
részvétel", s mindegyikért 25-25 év szigorított munkatábor volt a kiszabható büntetés.37 

1949. május 18-án még egy személy, Hetsey Pál volt hadnagy ügyében hozott ha
sonló ítéletet a szovjet bíróság. A hadnagyot eredetileg Dósa Attila perének IX. rendű 
vádlottjaként akarták elítélni, s még az 1949 júniusára keltezett - tehát már legalább egy 
hónappal korábban elkészült! - vádiratban is szerepelt azzal a megjegyzéssel, hogy ügye 
„el van különítve".38 Az eljárás törvénytelenségét fokozandó, az 1949. október 20-án kelt 

' Feltételezhető, hogy az állambiztonsági szervek elsősorban azokat kívánták megbízható távolságra tudni 
az üggyel kapcsolatban, akik felfedhették volna az ÁVH megbízásából tevékenykedő ügynököket. 

5 Első kihallgatása a Katpolon valószínűleg március 16-án volt. A Budapesti Katonai Ügyészség Büntető 
Intézetének növedékjelentésében március 24-i dátummal szerepel. 

Fehérváry: Szovjetvilág 61-61. o. Első kihallgatása a Katpolon, az iratok szerint március 7-én történt. 
37 

Erről lásd még Fehérváry: Szovjetvilág 60. o. 
Ennek egyik lehetséges magyarázata Hetsey kihallgatási jegyzőkönyvében keresendő, aki csak T. M-el, 

vagyis a szervezet felszámolásában foglalkoztatott egyik ügynökkel került - nagy valószínűséggel provokatív 
céllal - kapcsolatba. Vallomásában a következőket említi meg: T. elmondta azt, hogy a határon történő átszö
késnél elfogta az ÁVH, és immáron saját ügynökeként fordította vissza. Mivel Hetsey az elítéltek közül mással 
nem volt tényleges kapcsolatban, a tárgyalás során T. dekonspirálódott volna, s ezt nem vállalva, Hetsey ügyét 
a hatóság inkább nem vitte a magyarországi bíróság elé. 
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ítélet szövege az alábbiakkal indokolja Hetsey hiányzását a bírósági tárgyalásról: 
„Hetsey Pál IX. rendű vádlott főtárgyaláson való kihallgatása - ismeretlen okból való tá
volléte folytán [kiemelés tőlem - Zs. L] - nem volt lehetséges. Ezért a haditörvényszék 
Hetsey Pál IX. rendű vádlott bűnügyét vádlottársai bűnügyétől végzésileg elkülönítette 
[vagyis átadta a szovjet katonai törvényszéknek - Zs. I.], azért is, mert a főtárgyaiásnak 
nevezett távolléte miatt esetleges elnapolása, a tekintélyes számú vádlottak ügyének elbí
rálását előreláthatólag jelentékeny mértékben késleltette volna."39 

Egy 1965-ben készült jelentés arról számol be, hogy Hetseyről további olyan anyagokat 
is elfektettek az államvédelmi szervek, melyek a Dósa-ügytől függetlenül „tették indokolt
tá" kiadatását a szovjet hatóságoknak. Ezekben a hadnagy úgy szerepel, mint „aki 1948 
szeptemberében egy kém és diverziós felkelő csoport vezetője lett. A csoport az egyik kül
földi hírszerzéstől feladatul kapta, hogy kémtevékenységet folytasson a Szovjetunió és a 
Magyar Népköztársaság ellen. Hetsey adatokat gyűjtött a Magyarországon állomásozó 
szovjet csapatokról, katonai repülőterekről és azokat átadta a külföldi hírszerzésnek".40 

Végjáték: bírósági tárgyalások és/vagy újabb internálások (1949-53) 

A Katpol februárban, majd áprilisban további vizsgálat végett visszahozatta a január
ban internáltak nagy részét. Aki továbbra is Kistarcsán maradt, azoknak egy része pár 
hónap múlva rendőrhatósági felügyelet alatt szabadult, más részük hollétéről pedig a 
recski internálótábor 1952-es keltezésű jelentései, tanúkihallgatási jegyzőkönyvei tudó
sítanak. Czigány Endre tartalékos hadnagy vagy Both Béla hadnagy megjárta a hatóság 
mindkét internálótáborát, nem álltak társaikkal bíróság elé. Az 1953-as amnesztiarende
lettel az államvédelem mégsem tartotta kívánatosnak elengedni őket, így „szabadulásukat" 
követően, 1953-ban ítélték el „demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezke
dés", valamint „hűtlenség" bűntette miatt. Vagyis az internálás alapjául szolgáló „tényál
lásból" kiindulva ismét, immáron bírósági eljárással ítélték őket szabadságvesztésre. 

Söjtöry Ferenc egykori hadnagyot szintén 1949. január 5-i véghatározattal internálta az 
ÁVH először Kistarcsára, majd Recskre. Az 1953-as felülvizsgálatok során kiküldött szaba
dító bizottság javaslata szerint Söjtöryt bíróság elé kellett volna állítani és további 6 évre el
ítélni, azonban erre végül nem került sor, és rendőrhatósági felügyelet alatt szabadulhatott.41 

A fogva tartottak egy másik csoportját - az eredeti elképzelések szerint 36, később a 
már fent említett Hetsey Pál „elkülönítésével" összesen 35 főt - Dósa Attila és társai pe
rében állították bíróság elé 1949. október végén. A bíróság az 1950 márciusában tartott 
fellebbviteli tárgyaláson 5 halálos ítéletet hagyott jóvá. Dósa Attilát, Varga Modesztó42és 
Csúcs György főhadnagyokat, Szűcs József alezredest és Prettenhoffer Jenő főmérnököt, 
egykori tartalékos hadnagyot 1950. április l-jén végezték ki. 

TH V-90034/1. 319. o. Erről lásd még Törvénytelen szocializmus. Tényfeltáró Bizottság jelentése. 
(Szerk. Révai Valéria.) Budapest, 1991. 360. o. 

40 TH V-90034/2. 218. 
41THV-48673. 

Varga Modesztó felesége, aki ekkor Kalocsán töltötte a Zách-perben kiszabott büntetését 1951. március 
31 -én írt levelet a Katonai Ügyészségnek, hogy választ kapjon férje hollétére vonatkozóan. A cenzúrázott levél 
alján csak annyi szerepel: „Kivégezve, választ nem adunk." TH V-90034/1. 145. o. 
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Hogy az állambiztonsági szervek közötti együttműködés - akár csak egy ügyön belül is 
- mennyire nem volt összehangolt, azt a fent említett Csúcs György személyével kapcso
latos levélváltások is sejtetni engedik. A főhadnagyot, 1948 novemberi letartóztatását kö
vetően, 1949. február 20-án kísérték vissza az internálótáborból a Katpolra. Míg egy 1950. 
február 12-i jelentés szerint internálótáborban van, internálása többszöri meghosszabbítása 
mellett hallgatták ki, majd az 1949. június 3-án benyújtott ügyészi vádiratot követően ok
tóber 20-án halálra ítélték. Ezt követően, december 29-én a Katonai Ügyészségre a követ
kező levél érkezett a kistarcsai internálótáborból: „Kérem nevezettet szabadulás esetén 
hozzám kísértetni szíveskedjék, mivel jelenleg is internálás hatálya alatt áll."43 A bírói íté
letet, mely 1950. március 28-án vált jogerőssé, április l-jén hajtották végre. 

A következő nagyobb perre 1949 decemberében került sor, ahol Zách Sándor nyu
gállományú hadnagy és 18 társa ügyében hozott elmarasztaló ítéletet a Markó utcai bíró
ság. A vádlottakat 1-től 15 évig terjedő kényszermunkára, illetve börtönbüntetésre ítél
ték.44 Voltak olyanok is - így Szepesi Artúr egykori főhadnagy vagy Móricz Gyula 
hivatásos főhadnagy -, akiknek, miután letöltötték az ítéletben kiszabott börtönbünteté
süket, véghatározattal további internálását rendelte el az ÁVH. 

Az eddigi források ismeretében tehát a badeni Szovjet Katonai Törvényszék 16, míg 
a hazai igazságügyi szervek két perben, összesen 54 személy esetében hoztak elmarasz
taló ítéletet. Az ügy további szereplőinek egy részét véghatározattal további internálással 
sújtották, és/vagy az 1953-as felülvizsgálatokat követően bíróság elé állították, vagy sza
badon bocsátották, egy töredékét pedig rendőrhatósági felügyelet alatt - általában hat 
hónapos internálási idő után - szabadon engedték. 

A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége az 1948-1950 között lefolytatott perek elle
nére folytatta tevékenységét, továbbra is igyekezett fenntartani a kapcsolatot az anyaor
szággal. A bajtársi szervezet hazai működésével kapcsolatos felelősségre vonások ki
sebb-nagyobb fő-, illetve mellékperekkel, a további években is folytatódtak. 

-" TH V-90034/4. 200. o. 
44 A két perről lásd még Fehérváry: Börtönvilág 72-76. o. 
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Ildikó Zsitnyányi 

THE NATURE OF A 'SECRET WAR' 

The Practice of Internment and Prosecution against the Members 
of the Hungarian Veterans' Association, 1948-1950 

Summary 

One of the greatest 'successes' in the course of the Hungarian state security authorities' coop
eration was a series of lawsuits between 1948 and 1950, during which the members of a resistance 
organisation, who had been in contact with the Hungarian Veterans' Association abroad, were im
peached. Those who could be connected with the organisation were first taken into custody from 
the second half of 1948. With knowledge of the sources so far, altogether 86 people were sent to 
the state security authorities' prisons until December 1949. Hungarian or foreign, i.e. Soviet judi
cial authorities passed judgement on most of them; their smaller part was interned by final decision 
or released under police supervision. 

The Hungarian Veterans' Association was officially established on 1 January 1949, with the 
aim of organising those Hungarians who moved abroad with their military units during the Second 
World War, and who were thus living in the occupation zones of the great powers. They also en
deavoured to maintain far-reaching and close relations with their former comrades who remained 
in Hungary, and so to help the development of their resistance there. While it meant an aggressive 
interference in Hungarian internal affairs, supported by Western intelligence service, on the Asso
ciation's part, it represented a rather principled protest against the Soviet presence and the com
munist takeover in Hungary, and the hope of some kind of change. The flow of information was 
supposed to be realised by organising an expansive network of agents and a courier service, many 
members of which, however, got caught in the toils of the more and more 'efficiently' working 
state security authorities... 

Ildikó Zsitnyányi 

LA NATURE D'UNE „GUERRE SECRÈTE" 

La pratique de mise en résidence forcée et l'application de la procédure pénale 
à l'encontre des membres de l'Association des anciens 

combattants hongrois, 1948-1950 

Résumé 

L'un des plus grands „succès" de la collaboration entre les différents organes de la Sûreté de 
l'Etat en Hongrie fut la série de procès intentés contre les membres de la résistance nationale liés à 
l'Association des anciens combattants hongrois (MHBK). L'arrestation des personnes en rapport 
avec l'association a commencé dans la deuxième moitié de 1948. Selon les sources à ce jour 
connues, 86 personnes se sont retrouvées dans les cellules des organes de la Sûreté d'Etat. Dans la 
plupart des cas, elles ont été jugées par la justice hongroise ou étrangère (soviétique), alors que les 
autres ont été condamnés à la mise en résidence forcée ou libérés sous contrôle judiciaire. 

L'association des anciens combattants, constituée officiellement le 1 janvier 1949, voulait 
rassembler les unités militaires hongroises déplacées durant la deuxième guerre mondiale et se 
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trouvant dans les zones d'occupation des grandes puissances. Elle cherchait aussi à établir un 
contact étroit avec les anciens combattants restés au pays en encourageant le développement d'une 
résistance nationale. De l'étranger, cela signifiait une ingérence forte, soutenue par les services de 
renseignements occidentaux, dans les affaires intérieures de la Hongrie, alors que sur place, il 
s'agissait d'une protestation, surtout sur le plan idéologique, contre la présence soviétique et la 
prise de pouvoir par les communistes, dans l'espoir d'un changement. Ils ont essayé d'assurer le 
flux d'informations par la constitution d'un vaste réseau d'agents et de courriers dont de nombreux 
membres ont été, cependant, pris dans le filet des organes de la Sûreté d'Etat de plus en plus 
efficaces. 

Ildikó Zsitnyányi 

DIE NATUR EINES „GEHEIMEN KRIEGES". 

Die Internierungs- und Strafverfahrenspraxis, die gegen die Mitglieder des 
Kameradschaftsbundes der Ungarischen Kämpfer stattgefunden hat, 1948-1950 

Resümee 

Eine der wohl größten „Erfolge" der Zusammenarbeit von den, in Ungarn funktionierenden 
Staatssicherheitsorganen war die Prozessreihe zwischen 1948—50, in der die Mitglieder der 
ungarischen Widerstandsbewegung, die mit dem Kameradschaftsbund der Ungarischen Kämpfer 
(Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, MHBK) in Verbindung standen, zur Rechenschaft gezogen 
wurden. Die erste Verhaftung der Personen, die mit der Organisation in Verbindung gebracht 
werden konnten, begann in der zweiten Hälfte des Jahres 1948, und bis zum Dezember 1949 
verkehrten - auf den bisherigen Quellen gründend - insgesamt 86 Personen in den Zellen der 
Staatssicherheitsorgane. Über die meisten von ihnen urteilten die Justizorgane des ungarischen, 
bzw. eines fremden Staates, das heißt, der Sowjetunion. Ein kleinerer Teil wurde mit einem 
Endbeschluss interniert, oder unter Polizeiaufsicht gestellt, freigelassen. 

Der Kameradschaftsbund, der offiziell erst mit dem 1. Januar 1949 ins Leben gerufen wurde, 
wollte die Mitglieder der ungarischen Militäreinheiten in den Besatzungszonen der Großmächte 
zusammenfassen, die im Laufe des Zweiten Weltkrieges ausgesiedelt worden waren. Sie 
versuchten des weiteren, einen möglichst weitreichenden und engen Kontakt mit den, im 
Mutterland verbliebenen, ehemaligen Kameraden zu pflegen, um damit auch die Herausbildung 
des ungarischen Widerstandes zu unterstützen. Während dies seitens der, im Ausland Lebenden 
einen aggressiveren, durch die westlichen Nachrichtenorgane unterstützten Eingriff in die 
ungarischen inneren Angelegenheiten bedeutete, war es seitens der, in Ungarn Lebenden eher ein 
Protest gegen die sowjetische Präsenz und die kommunistische Machtübernahme, in der Mehrheit 
der Fälle nur ein prinzipieller Zusammenhalt in der Hoffnung irgendeiner Veränderung. Den 
Informationsfluss versuchte man mit dem Ausbau eines breit angelegten Agentennetzes und eines 
Kurierdienstes zu realisieren, doch viele Mitglieder dieser blieben im Netz der immer „effektiver" 
funktionierenden Staatssicherheitsorgane hängen... 
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Ильдико Житньани 

ПРИРОДА ОДНОЙ „СЕКРЕТНОЙ ВОЙНЫ" 

Практика интернирования и привлечения к уголовной ответственности, 
проводившаяся по отношению к Обществу Боевых Соратников 

Венгерских Бойцов в 1948-1950 годах 

Резюме 

Пожалуй одним из самых больших „успехов" взаимодействия органов государственной 
безопасности, действующих в Венгрии, было то, что серия процессов, прокатившихся по 
стране в 1948-1950 годах, когда привлекли к ответственности членов организаций 
отечественного сопротивления , связанных с Обществом Боевых Соратников - Венгерских 
Бойцов (МНВК). Первый арест людей, которым можно было вменить в вину связь с этой 
организацией, начался во второй половине 1948 года. И до декабря 1949 года - согласно 
известным до сего времени источникам - в застенках органов государственной безопас
ности побывало 86 человек. Над большинством из них вынесли приговоры юридические 
органы венгерского или чужеземного государства - Советского Союза, меньшую часть этих 
людей интернировали согласно окончательному решению или же выпустили на свободу 
при условии надзора милиции. 

Организация боевых товарищшей, официально сформировавшаяся 1 января 1949 года, 
намеревалась объединять членов венгерских воинских частей, базировавшихся в ходе 
второй мировой войны в зонах, оккупированных великими державами. Члены организации 
старались поддерживать далее как можно более широкие и тесные связи со своими 
бывшими фронтовыми товарищами, оставшимися в метрополии, содействуя расширению 
отечественного сопротивления. В то время, как извне это означало более насильственное 
вмешательство во внутренние дела Венгрии, поддерживаемое западными разведы
вательными органами, со стороны соотечественниеков это был скорее протест против 
советского присутствия и перехода власти к коммунистам - в большинстве случаев лишь в 
принципиальном плане - это было проявление своего рода солидарности в надежде дос
тижения перемен. Поток информации пытались осуществить с помощью широкой сети 
агентов и построения курьерской службы, многие члены организации однако были задержаны 
сетью все более „эффективно" действующих органов государственной безопасности. 
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SZABÓ MIKLÓS 

A HONVÉD AKADÉMIA LÉTREJÖTTE ÉS ELSŐ TANÉVE 

(1950. október 1 - 1951. szeptember 30.) 

Az 1949-50-es évek fordulóján egyre inkább felgyorsult a világ kettészakadása, 
melynek - sok más eleme mellett - fontos állomásai voltak olyan tények, mint a 
Marshall-terv elfogadása (1948. április 3.), a „szocialista világrendszer" egyik kulcsin
tézményének, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának megalakulása (1949. január 
25.), a NATO létrejötte (1949. április 4.); a szovjet atombomba „megszületése" (1949. 
szeptember 25.), a szovjet-kínai barátsági, szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási szer
ződés aláírása (1950. február 14.), a koreai háború kirobbanása (1950. június 25.), vala
mint az amerikai McCarran-törvény elfogadása a „kommunista szervezetek" nyilvántar
tásba vételéről (1950. szeptember 23.). 

A hidegháború kiterebélyesedése jól nyomon követhető a magyar hadseregfejlesztési 
koncepciók gyakori és egyre irreálisabb változásaiban. Addig, amíg az 1949. évi harminc
ezres előirányzat nagyjából összhangban volt az ország teherbíró képességével, kevésbé 
mondható el ugyanez az 1950. március 1-jéig életben lévő „Bem" hadrend negyvenötez
res létszámáról, s különösen nem az 1950 végi - a Párizsi Békeszerződés határozványait 
is sértő - 114 896 fős magyar haderőről.1 

Hiába bocsátottak ki a magyar katonai tanintézetek - köztük a Honvéd Törzstanfo
lyam és a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam - 1950 októberéig 11 000 tisztet, az adott 
évben közel ugyanannyi régi tisztet bocsátottak el a szolgálatból.2 Ennek ellenére az év 
végén 13 361 tiszt szolgált, noha a HL HM T-102/05.154. számon szereplő 1950. szep
temberi szervezési intézkedés 120 ezres hadseregről, s ezen belül 15 000 tisztről szólt. 
Emellett - bár a feszült nemzetközi helyzetben nem ezt tekintették elsődlegesnek - érez
ték a minőségjavítás szükségességét is, hiszen a 11 korábbi tábornok eltávolítását sike
rült ugyan - számszerűen! - pótolni az újabb kinevezésekkel, ám az 1950 végén szolgált 
24 tábornok közül 8 - köztük Farkas Mihály vezérezredes, honvédelmi miniszter - nem 
rendelkezett katonai iskolai végzettséggel, 7 fő nem fejezte be a középiskolai tanulmá
nyait és 3 fő csak elemi iskolát járt. A tisztikar túlnyomó többsége csak 8 általános isko
lai végzettségű volt, sőt egyharmaduk mindössze az 1-6. osztály valamelyikét járta ki.3 

Nos, ez az a történelmi miliő, amelybe be kell illesztenünk a Honvéd Akadémia lét
rejöttét és működését. 

* 

Csendes László - Gellért Tibor: Kronológia a Honvédség történetéből 1945-1990. HVK Tudományos 
Munkaszervezési Osztály, Budapest, 1993. 91. o. 

2Uo. 
3 Uo. 91-92. o. 
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1950 közepére kezdett testet ölteni a felismerés, hogy a különböző „tanfolyam-jellegű 
képzés nem helyettesítheti az akadémiai oktatást."4 Ennek megfelelően Király Béla ve
zérőrnagy, kiszemelt Honvéd Akadémia-parancsnok - de akkor még mint a Magasabb 
Parancsnoki Tanfolyam parancsnoka - és Szabó József ezredes, tanfolyam politikai tiszt, 
az 1200/H.V.K. - 1950. sz. rendeletre hivatkozván, 1950. szeptember l-jén munkatervet 
és általános kiképzési tervezetet terjesztett fel magyar, illetve orosz nyelven a hadműve
leti csoportfőnökön keresztül a honvédelmi miniszterhez a Honvéd Akadémia megszer
vezésével kapcsolatban.5 Szükségesnek tartották jelezni azt is, hogy a dokumentumban 
megjelenítették a hadműveleti csoportfőnök, és tanácsadója, Kazarinov vezérőrnagy véle
ményét is. Emellett választ kértek arra vonatkozóan, hogy a kötelező orosz nyelv mellett 
szintén kötelező, avagy csak választható tárgyként állítsák-e be a tantervbe az angolt és a 
franciát. Mindenesetre megpróbáltak „súgni:" „Javaslatom az, hogy a következő tanévben 
az imperialista hatalmak nyelvét még ne kötelező tantárgyként tanítsuk." (98. fólió) 

A munkatervben (169-172. f.) javasolták, hogy a Vezérkar (I.) Hadműveleti csoport
főnökség másnapi (1950. szeptember 2-i) határidővel adjon ki rendeletet a Honvéd Aka
démia (Hakad) felállítására. A rendeletben rögzítendő, hogy a Magasabb Parancsnoki 
Tanfolyam szeptember 18-ával, a Törzstanfolyam pedig szeptember 25-ével megszűnik, 
s mindkettő utódjának a Honvéd Akadémia tekintendő. Az új tanintézet megalakítását 
azonnal meg kell kezdenie a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam parancsnokának, aki fel
használhatja mindkét tanfolyam személyi állományát és anyagát. 

Ezt követően jelezték, hogy a mellékelt szervezeti elképzelésekkel (erre később térek 
vissza - Sz. M.) kapcsolatos elvi döntés után a tanintézetnek az I. csoportfőnök útján 
szeptember 10-ig részletes szervezési és állománytáblát kell felterjesztenie a vezérkari 
főnökhöz és azt a Szervezési csoportfőnökség, végleges szervezeti rendeletként, szep
tember 23-ig adja ki - állt a javaslatban. Mint látható, nagyon rövid határidőket szabtak 
mind önmaguknak, mind az elöljáróknak, de csak így vélték tarthatónak a Honvéd Aka
démia 1950. szeptember 25-i megalakulását. 

Ami a kiképzési feladatok és irányelvek meghatározását illeti, három tagozat felállí
tásátjavasolták: 

- 1 . Honvéd Akadémia, 2 éves tagozat, (4 osztály: lövész, páncélos, tüzér és repülő); 
- II. Honvéd Akadémia, 1 éves tagozat, (1 osztály, egységes kiképzéssel, vegyes 

fegyvernemekből); 
- Csapattestparancsnoki tanfolyam (7 különböző fegyvernemi osztály). 
Eme elgondolásra, valamint a kiképzési irányelvekre szeptember 10-ig kértek intéz

kedést a vezérkari főnöktől az I. csoportfőnök útján. A részletes kiképzési tervezet fel
terjesztését október 1-jére vállalták. Azonnal hozzáláttak az előadások, csoportos foglal
kozások anyagainak kidolgozásához is, amiket október 9. és november 28-a között 
kellett tanszéki értekezleteken elbírálni. 

Dr. Móricz Lajos: A magasabb tisztképzés magyarországi történetének elvi, szervezeti és vezetési kérdé
sei. Akadémiai Közlemények (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia [a továbbiakban ZMKA]), 1991/178. sz. 16. o. 

Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténelmi Levéltár, Hadiakadémia (a továbbiakban - HM HL HAKAD) 
01349/Mag.pk.tanf. - 1950. (09.01.) 
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Alapelvként jelölték meg, hogy a személyzet gerincét a két tanfolyam állománya ad
ja, amit azonban ki kell egészíteni úgy, hogy a törzsparancsnoki és tanszékvezetői be
osztásokba legalább három magasabb parancsnoki tanfolyambeli hallgató, minden tan
székre pedig tanárnak legalább egy-egy törzstanfolyam-hallgató, vagy a Szovjetunióból 
visszatért tiszt kerüljön. A tanári kar kialakítása határidejének szeptember 20-át javasolták. 

A hallgatói állomány biztosításának alapelveként fogalmazták meg, hogy a 2 éves ta
gozatra pályázatot kell kiírni, s a jelentkezők közül - 50-100%-os biztonsági hányaddal! 
- a személyügyi főcsoportfőnök állítja össze azt a kontingenst, amelyből az akadémia 
parancsnoksága válogatja ki, vizsgáztatással, a hallgatói állományt. Azt is elképzelhető
nek tartották, hogy a kiesettek egy részét átirányítsák a c.sapattestparancsnoki tanfolyamra. 

Az 1 éves tagozatra a személyügyi főcsoportfőnöknek kellett hallgatókat vezényelnie 
a hadtestparancsnoki és hadtest-törzsparancsnoki, a hadosztályparancsnoki és hadosz
tály-törzsparancsnoki, illetve hasonló csapat- és központi beosztásokból. 

A csapattestparancsnoki tagozatra szintén a személyügyi főcsoportfőnök vezényelte a 
hallgatókat a fegyvernemi parancsnokságok, valamint a főcsoportfőnökségek és csoport
főnökségekjavaslatai alapján. 

A megteendő intézkedések között kérték a Személyügyi Főcsoportfőnökségtől: úgy 
adja ki a kétéves tagozatra való jelentkezési felhívást, hogy az szeptember 10-ig érkez
zen meg a csapattestekhez és alosztályokhoz, ahol kötelező jelleggel az egész tisztikarral 
ismertessék meg úgy, hogy október 1-jéig lezárulhassanak a jelentkezések, s a Honvéd 
Akadémia parancsnoksága október 20-áig megkaphassa a felvételre alkalmasok névso
rát. A felvételi vizsgát október 28-3l-re tervezték, úgy, hogy a felvettek azonnal az aka
démián maradnak. 

Az egyéves, valamint a csapattestparancsnoki tagozatra való vezénylési intézkedés 
kiadását szeptember 10-ig kérték a Személyügyi Főcsoportfőnökségtől, a bevonultatást 
pedig október 29-ére. 

A Honvéd Akadémia szervezetére vonatkozó javaslat lényege a következő volt (173. f.): 
- azonos szinten működik az akadémiaparancsnok és az akadémia politikai tiszt 

(együttesen 4 tiszt, 1 tiszthelyettes és 5 polgári alkalmazott); a tanácsadó titkársága (1 
tiszt és 3 polgári), valamint a „D" (elhárító-) osztály (5 tiszt, 1 tiszthelyettes és 2 polgári 
alkalmazott); 

- az akadémiaparancsnok alárendeltségében működnek a parancsnoki osztályok (a 
fordító, illetve kutató alosztályokból álló Tudományos Kutatóosztály; a Személyügyi, 
továbbá a nyilvántartó alosztályokat magába foglaló Személyügyi Osztály; a Politikai 
Osztály, valamint a Pénzügyi Szolgálat); az akadémia törzsparancsnoka és politikai 
tisztje, valamint a hadtápparancsnok és politikai tisztje; 

- az akadémia törzsparancsnokának közvetlen irányítása alatt tevékenykedik a törzs, 
a Kiképzési Osztály, a tanszékek (politikai; harcászati; gyalogsági lőkiképzési; hadtörté
nelmi; katonaföldrajzi; idegen nyelvek; páncélos; tüzér; repülő; légvédelmi; híradó, va
lamint műszaki és folyamőr), az akadémikusi évfolyamparancsnok és politikai tiszt (alá
rendeltségében a 20 fős 1 éves „A" osztállyal; a 2 éves „B"-„E" osztályokkal, összesen 
78 hallgatóval), a csapattestparancsnoki tanfolyamparancsnok és politikai tisztje („F"-től 
„L"-ig 5 osztállyal, 128 tiszttel + 12 határőr tiszttel); 
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Ez az állomány tábla-javaslat 138 tiszttel, 44 tiszthelyettessel, 173 legénységivel és 
198 polgári alkalmazottal számolt, valamint 238 hallgatóval, összesen 791 fővel (az irat
ban valószínűleg számszaki tévedés a 795 fő). A „keret" és a hallgatók aránya az állo-
mánytábla-javaslatban 2,3:1, s összeállítói megjegyzik, hogy az a végleges állomány
táblában sem haladhatja meg a 4:l-es értéket. Az akadémiai tagozatok óraelosztását 
(174. f.) táblázat mutatja be (1. sz melléklet, 1106. o.) 

Isten malmai már abban az időben is némi - 12 napos - késéssel őröltek, hiszen a kért 
szeptember 2-ával szemben csak 14-én jelent meg a Farkas Mihály vezérezredes, honvé
delmi miniszter által aláírt 03424/H.V.K. Hdm. tökik. o.- 1950. (09. 14.) számú rendelet 
a Honvéd Akadémia felállítására:6 a „Magasabb katonai kiképzés végrehajtására Honvéd 
Akadémia (H.A.) felállítását rendelem el. A H.A. hivatása: a marxi-lenini elmélet alap
jait, a Nagy Honvédő Háborúban győztes és a katonai tudományokban élenjáró sztálini 
katonai tudományokat tanítani." (304. f.) Az akadémiát a vezérkari főnöknek rendelték 
alá, ügyei intézésével a Hadműveleti Csoportfőnökséget bízták meg. 

A rendelet bizonyos módosítással - „állandó jelleggel" - elfogadta a három tagozatos 
felépítési javaslatot: I. tagozat: a Honvéd Akadémia két évfolyamos tagozata; II. tagozat: 
egy évfolyamos magasabb parancsnoki tanfolyam; III. tagozat: egyéves ezredparancsno
ki tanfolyam. 

Az I. tagozat képzési és nevelési feladatául azt szabta, hogy a hallgatók 1952 őszére 
olyan, összfegyvernemi ismerettel rendelkező tisztekké váljanak, akik alkalmasak ezred
parancsnoki, ezred-törzsparancsnoki, ezred-hadműveleti tiszti beosztások, valamint köz
ponti szerveknél hasonló munkakörök ellátására. A hallgatókat négy - általános (lövész), 
páncélos, tüzér és repülő - kiképzési csoportba osztották. A kiképzés súlyát az általános 
harcászatra kellett helyezni, azonban jó szakmai ismeretekkel is kellett rendelkezniük 
saját fegyvernemük tekintetében. Mind a négy csoportban alaposan meg kellett ismerni
ük a hadosztály harcvezetési elveit, tájékoztatást kellett kapniuk a hadtest vezetéséről és 
általános ismeretekre kellett szert tenniük a hadsereg hadműveleteiről. 

A II. tagozat csoportjaiban (minden csoportban) a hallgatókat a még működő Maga
sabb Parancsnoki Tanfolyam kiképzési anyaga alapján - fegyvernemtől függetlenül -
egységes kiképzésben és nevelésben kellett részesíteni hadtestparancsnoki, hadtest poli
tikai tiszti, hadtest-törzsparancsnoki, hadosztályparancsnoki és hadosztály-törzspa
rancsnoki beosztások ellátására. 

A III. tagozat hallgatóit úgy kellett kiképezni és nevelni az 1 év során, hogy jó ismere
tekkel rendelkező csapattisztekké váljanak, s legyenek képesek ezredparancsnoki, vagy az
zal megegyező beosztások ellátására. Itt a kiképzést fegyvernemek szerint kellett megszer
vezni. Mindhárom tagozaton kötelezővé tették az orosz nyelv tanulását; az angol, vagy más 
nyelvvel való foglalkozást csak azoknak engedélyezték, aki beszéltek-írtak oroszul. 

Megismételte a rendelet a felterjesztés azon passzusát, hogy a Honvéd Akadémia fel
állítását a 01200/H.V.K.l.b. - 1950. számú rendelet alapján a Magasabb Parancsnoki 
Tanfolyam parancsnoka hajtja végre, továbbá hogy az új tanintézet a Törzstanfolyam és 
a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam személyi állományának, fegyverzetének, anyagának 
és minden egyéb felszerelésének felhasználásával 1950. szeptember 25-én állítandó fel, 

6 HM HL H AKAD 01454/Tö. tanf. pság. - 1950. (09. 15.) 
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mely napon az említett két tanfolyam megszűnik. A Honvéd Akadémia szervezési ren
deletét a vezérkari főnök 1950. szeptember 23-ig adja ki; az akadémia első tanéve 1950. 
november l-jétől 1951. szeptember 23-ig tart. 

A továbbiakban az intézkedés pontosan megismételte a Király vezérőrnagyék szep
tember 1-jei felterjesztésében szereplő javaslatokat, azzal az egyetlen eltéréssel, hogy az 
I. tagozat hallgatóit is a személyügyi főcsoportfőnök vezényli a „pol. és kat. tekintetben 
méltó és alkalmas fiatalabb" káderek közül. (304/a. f.) Ebből tehát az tűnik ki, hogy elte
kintettek a felvételi vizsgáztatástól! A hallgatóknak október 29-én 12.00-ig kellett beér
kezniük, miután legalább 2 hetet letöltötték évi szabadságukból. 

Az akadémia részletes kiképzési tervezetét 1950. október 1-jéig kellett felterjeszteni a 
Hadműveleti Csoportfőnökségre. 

A fenti rendeletben foglaltaknak megfelelően 1950. szeptember 20-án az akadémia 
vezetése - a Személyügyi Főcsoportfőnökség útján - felterjesztéssel7 élt a honvédelmi 
miniszterhez a felállítás szervezési és személyi kérdései tárgyában, illetve három őrnagy 
áthelyezését kérte a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam hallgatói közül: kettőt tanszékve
zetői, egyet pedig tudományos kutató osztályvezetői beosztásba. Köztük volt a Páncélos 
Tanszék vezetőjének tervezett Tóth Lajos őrnagy, aki az 1954-69-es években MN VK 
szervezési és mozgósítási, majd hadműveleti csoportfőnöki, megbízott vezérkarfőnöki és 
vezérkari főnök általános helyettesi; 1969-75 között pedig a Zrínyi Miklós Katonai Aka
démia (ZMKA) parancsnoki beosztását látta el. A Törzstanfolyam hallgatói közül öt 
tisztet igényeltek tanári beosztás betöltésére, köztük Imre Gábor gyalogsági főhadnagyot 
(később a vezérkari főnök általános helyettese); Lantódi József tüzér főhadnagyot (idő
vel vezérkarfőnök-helyettes, majd a ZMKA parancsnoka) és Hoffmann Pál tüzér alhad
nagyot (a ZMKA későbbi tanárát, illetve a parancsnok főmunkatársát). 

A Magasabb Parancsnoki Tanfolyam és a Törzstanfolyam törzséből 19 tisztre tartottak 
igényt, köztük Lóránth (helyesen Lóránt) Imre ezredesre, aki a későbbi években a határőr
ség országos parancsnoki és a ZMKA parancsnokhelyettesi beosztásokat töltötte be. A 
Törzstanfolyam állományából 32 főt kértek át, köztük Naményi Pál századost, a ZMKA 
későbbi parancsnokhelyettesét, valamint Homér Imre őrnagyot, 11. világháborús pilótát. 

Nem tartottak igényt 14 - zömükben a m. kir. Honvédségben is szolgált - tisztre. 
Konkrét javaslatot tettek viszont néhány vezető poszt betöltésére: tudományos és kutatá
si osztályvezető (Valencsák János őrgy.); személyügyi alosztályvezető (Bíró Lajos 
fhdgy); pénzügyi szolgálatvezető (Matula József hdgy.); harcászati tanszékvezető 
(Szenttoronyi Gyula őrgy.); hadtörténelmi tanszékvezető (Zsilinszky Sándor alez.); tüzér 
tanszékvezető (Szabó Endre őrgy.); páncélos tanszékvezető (Tóth Lajos őrgy.); híradó 
tanszékvezető (Szilágyi Sándor fhdgy.) és légvédelmi tanszékvezető (Fraknóy László 
őrgy.). Igényelték továbbá 55 - különböző - feltöltetlen beosztásra személyek biztosítását. 

„A politikai tiszti és a »D« vonal személyi helyeit nem igénylem, ezekre a beosztá
sokra a Pol. osztály és a »D« osztály tesz javaslatot." (325. f.) - írta alá a felterjesztést 
Király Béla vezérőrnagy magasabb parancsnoki tanfolyamparancsnok és Szabó József 
ezredes, politikai tiszt. 

Ilyen előkészületek után született meg az 1. sz. Honvéd Akadémia parancsnoksági 
parancs tervezete.8 (2. sz. melléklet, 1108. o.) 

7 HM HL HAKAD 01480/Mag.pk.tanf. - 1950. (09. 20.) 
8Uo. l/P.-1950. (09. 25.) 
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2. sz. melléklet 
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A Honvéd Akadémia parancsnoksága 1950. október 18-án terjesztette fel a honvé
delmi miniszternek - a Miniszteri Iroda útján - a „Helyzetjelentés a H.A. felállítási 
munkájáról"9 tárgyú anyagot, melyben jelentették, hogy az akadémia szervezete műkö
dik, a tapasztalatok szerint mindössze 5-7 fős létszámemelésre és 11 gépkocsivezető be
állítására volna szükség. 

A vezető szerveknél csak annyi szervezeti változást javasoltak, hogy a Kiképzési 
Osztály, a parancsnok tanulmányi helyettese alól kivonva, az akadémiaparancsnok és 
politikai tiszt közvetlen szervévé váljon. Ettől a változtatástól azt várták, hogy a tanul
mányi helyettes kimondottan csak a tanulmányi (elméleti) kérdésekkel foglalkozik, s 
megszabadul a kiképzés megszervezésének napi gyakorlati munkájától. 

A rendszeresített 149 tiszti helyből (ebben nem szerepeltek a hallgatók) 96 volt fel
töltve. Ennek ellenére - az l-l repülő harcászati, illetve gyalogsági lőkiképzési tanári; 
továbbá legénységi századparancsnoki és kiképzési előadói hely azonnali feltöltésén túl 
- inkább lassabb, de minőségi utánpótlás-biztosítást javasoltak. Sürgősnek, október 25-ig 
végrehaj tandónak ítélték viszont a 25 tiszthelyettesi és 41 legénységi hiány pótlását. 

A hallgatók áthelyezését folyamatosnak értékelték, az I. tagozatra 60, a Il-ra 25, a III-
ra pedig 98 tiszt már beérkezett. Hiányzott még az I. tagozaton 18, a III-on pedig 5 fő, a 
II. tagozatra ellenben 5 fővel többen vonultak be. Kérték, hogy az akadémia október 21-ig 
kapja meg az áthelyezési rendeletet, valamint az egyes hallgatók fegyvernemét. 

Ami az oktatás előkészítését illeti, jelentették, hogy a kiképzési tervezetet az egy hete 
bevonult szovjet tanácsadóval megtárgyalták, ennek alapján lényegesen átdolgozzák, így 
az október 21-ig kiadandó változat „teljes mértékben a szovjet katonai akadémiákon fo
lyó rendszernek és tematikának meg fog felelni" (356. f.), továbbá hogy a tanári kar ok
tóber 9. óta három hetes előkészítő munkát végez, így a november-decemberi összes elő
adás, csoportos foglalkozás és bemutató anyaga vagy kinyomtatott, vagy nyomdakész 
állapotban van. 

Jelentős gond mutatkozott viszont irodai és nyomdagépek, különösen pedig a hallga
tók elszállásolása terén. 

A felterjesztést Király Béla vezérőrnagy, a Honvéd Akadémia parancsnoka, illetve az 
új akadémia politikai tiszt, Súlyán György ezredes írta alá. 

Az irat 4. számú melléklete tartalmazta a „Kiképzési naptár"-t, melynek lényege: 
1.) Az akadémiai két évfolyamos tagozaton 

November: Techminimum (Általános ismeret a Honvédség tisztjei számára: a 
technikai minimum rövidítése) - (70 óra), század harckiképzés (60 óra); 

December-január: zászlóalj harckiképzés (100 óra); 
Február-május: ezred harckiképzés (180 óra); 
Június-július: hadosztály harckiképzésének alapismeretei. 

2.) Egy évfolyamos Magasabb Parancsnoki Tanfolyamon 
November: Techminimum (100 óra), század-zászlóalj harckiképzés (35 óra); 
December-január: ezred harckiképzés (100 óra); 

9 HM HL HAKAD 0244/H.Akad.P. - 1950. (10. 18.) 
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Február-május: hadosztály harckiképzés (225 óra); 
Június-július 1. fele: hadtest harckiképzés (100 óra); 
Július 2. fele: hadsereg harckiképzés (18 óra). 

3.) Ezredparancsnoki tanfolyamon 
November: Techminimum (100 óra), szakasz-század harckiképzés (60 óra); 
December-január: zászlóalj harckiképzés (95 óra); 
Február-máj us: ezred harckiképzés (190 óra); 
Június-július: hadosztály harckiképzés és hadtest-tájékoztató (80 óra). 

Mindhárom képzési formában: 
Augusztus 1. fele: harcászati utazás, éleslövészetek és térképolvasás; 
Augusztus 2. fele: záróvizsga; 
Szeptember 1-20.: hadosztály- és hadtestgyakorlatok; 
Szeptember 21-23.: tanévzárás. 

Úgy tűnik, a felterjesztés több elemét - különösen a tiszthelyettesek és a sorállomány 
vonatkozásában - megszívlelték az elöljárók. Ugyanis pl. a Honvéd Akadémia 1950. 
október 30-i létszámhelyzete1() (rendszeresített/meglévő) a következő képet mutatta: 2/3 
tábornok (ebből 1 hallgató); 395/334 tiszt (ebből 223 hallgató); 91/100 tiszthelyettes és 
tisztes; 101/99 honvéd; 197/149 polgári alkalmazott, összesen: 786/685 fő. 

A hidegháborús hisztéria fokozódását érzékelteti az október havi „Fegyelmi helyzet
jelentés"11 néhány adata is. Amíg a korábbi tanfolyamokon csak elvétve fordultak elő 
„éberség elleni kisebb vétségek," ekkor már két őrnagy kapott 13-13, egy alezredes pe
dig 15 napi szobafogságot „éberség elleni vétség" miatt. A „hadsereg-tisztogatási" tö
rekvésekkel függhetett össze az is, hogy november l-jével 1 ezredest, 4 alezredest és 2 
őrnagyot helyeztek nyugállományba - magas rendfokozatuk alapján valószínűleg m. kir. 
tisztek lehettek12 (327. f.). 

Egy 1950. november 15-én kelt kimutatás13 érdekes adalékot nyújt az új tisztikarba 
jelentkezettek és tartalékos tiszti tanfolyamot végzettek áldozatvállalással párosult elkö
telezettségéről, így pl. Pleskó Kálmán százados - később ezredes, a hadtudomány kandi
dátusa - a polgári életben 1650 Ft-ot keresett, tartalékos tiszti tanfolyami illetménye 
(feleséggel és 2 gyerekkel) 910 Ft-ra csökkent. De általánosságban is megállapítható, 

IU HM HL HAKAD 0252/Techn. - 1950. (10. 18.) 
11 Uo. 0493/H.A. -1950. (11. 04.) 
12 

Ez alkalommal sajnos jó volt a történészi „szimat:" egy egykori tiszttárs a kézirat elolvasása után közöl
te, hogy az egyik nyugdíjazott, Vizi-Makkay Ákos alezredes már civilben vett részt a tiszti gyűlésen, irodájá
ban hagyva aktatáskáját, benne személyes holmiját. A gyűlés közben berohanó biztonsági tisztek az elnöki 
asztalra bontották az aktatáska tartalmát, amiben „természetesen" titkos dokumentumok voltak. Vizi-Makkay 
alezredest bilincsben vezették el. Buzsáki Géza nyá. alezredes 2002. augusztus 22-i írásos nyilatkozata.(A 
szerző birtokában.) 

13 HM HL HAKAD 0898/Tanf.pk.,Pü.alo. 1950. (11. 15.) Tóth Lajos vezérőrnagy is megerősíti ezt a tényt: 
a MÁV Istvántelki Javítóműhelyét, s az ott kapott kb. 1600 Ft-os fizetését hagyta ott 1948 novemberében a 
törzstiszti tanfolyamért és az ottani 1100 Ft-os illetményért. (2002. szeptember 28-án kelt írásos nyilatkozata, 
2. o. - a szerző birtokában.) 
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hogy míg a tartalékos tiszti tanfolyamra jelentkezettek döntő többsége 1100-1700 Ft-os 
civil illetménnyel rendelkezett, a tanfolyamhallgató századosok 870-910 Ft, a főhad
nagyok és hadnagyok általában 870 Ft illetményt kaptak. (Kideríthetetlen okból l-l fő
hadnagynál - egy korabeli illetékes által is nagy kérdőjellel megjelölve - 1318, illetve 
1200 Ft szerepel.) 

November hónapban nem következett be lényeges változás a személyi állomány vo
natkozásában. A december 1-jei helyzet:14 2/3 tábornok (ebből 1 hallgató); 395/363 -
azaz 1 hónap alatt +29 - tiszt (ebből 248, azaz 25-tel több hallgató, mégpedig a Maga
sabb Parancsnoki Tanfolyamon [a továbbiakban MPT] - 20, az I. évfolyamon 78, az 1. 
tanfolyamszázadnál, azaz az ezredparancsnoki tanfolyamon [a továbbiakban EPT] - 150 
fő), köztük az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 12 tisztje; 92/103 (tehát +1/+3) tiszthe
lyettes és tisztes (ebből 30 hallgató); 101/96 (azaz 0/-3) honvéd; 197/184 (0/+35) polgári 
alkalmazott, összesen 787/751 (azaz +1/+66) fő, valamint 16/16 ló. (131. f.) 

Érdekes módon - legalábbis az akadémiai anyagok között - nem maradtak fenn ira
tok sem a tanévnyitóról, sem a képzés beindításáról. Bizonyos támpontot (az 1950. no
vember 2-án kelt 02456/Min.Ir. - 1950. számú rendelet alapján a továbbiakban minden 
hónapban a honvédelmi miniszterhez felterjesztendő) az 1950. november hóról készített 
„Összefoglaló helyzetjelentés"15 ad. Először is arról jelentettek, hogy a rendszeresített 
állományból 27 tiszt, 10 tiszthelyettes, 11 tisztes, valamint 10-10 honvéd és polgári al
kalmazott hiányzik. Bár ez bizonyos mértékben eltér az előző bekezdésben jelzett érté
kektől, azon állítás megalapozott voltán azonban nem változtat, hogy a tiszti hiányok 
pótlása a legfontosabb, hiszen azok 80%-a tanári hely volt: „Az egyes tanárokra, mind az 
előadások elkészítésével, mind az előadások megtartásával kapcsolatban olyan súlyos 
feladat hárul, amely előbb vagy utóbb a munka minőségi elkészítésének és ezen keresz
tül a hallgatók minőségi tudásának rovására mehet." (349. f.) (Az elöljárók talán túl ko
molyan vették az akadémia korábbi véleményét, miszerint a tanári kar feltöltése inkább 
lassúbb, de minőségi legyen! - Sz. M.) Az Összefoglaló helyzetjelentésben arra is rá
mutattak, hogy a hiány nem oldható meg „bejáró" tanárokkal, hiszen azokat is gyakran 
helyettesítik, a helyettesek viszont tájékozatlanok mind az oktatás egészét, mind a hall
gatókat illetően. 

Ami a kiképzést illeti: a betervezett bevezető és fegyvernemi ismereti előadások 
rendben megtartattak. A hallgatók többsége nagy lelkesedéssel végezte munkáját, a na
ponta 5.45-től 22.30-ig tartó erős szellemi igénybevétel azonban rendkívüli nehézségeket 
okozott. A tananyag könnyebb megértése érdekében a tanárok külön kiemelték az elő
adás fő kérdéseit, a tanszékek az önképzés teljes ideje alatt konzultációs szolgálatot tar
tottak, az osztályfőnökök pedig a jegyzetelési módszereket adták át a hallgatóknak. 

Mivel a hallgatók egy része (pl. a tartalékos tiszti tanfolyamon) alacsony előképzett
séggel rendelkezett, a tanulócsoportokat úgy állították össze, hogy a felkészültebbek se
gíthessék a gyengébbeket, illetve az osztályfőnökök és a konzultáns tanárok is kiemelt 
figyelmet fordítottak a nehezebben haladókra. 

HM HL HÁKAD 0252/1. Techn.szolg. - 1950. (12. 01.) 
Uo. 0720/H.A. - 1950. (12. 01.) 
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A kiképzést tovább nehezítette az a tény is, hogy 10 légvédelmi hallgató csak novem
ber 20-án vonult be. A lemaradást a tanszék 3 hónapra elosztva próbálta pótolni. 

A tanári kar megterhelését csak fokozta, hogy 180 órában az akadémia tagozatain túl 
is tanítaniuk kellett harcászatot, műszaki ismeretet és tereptant a különleges osztályok
ban (minden bizonnyal a korábban jelzett 12 ÁVH-s tisztről van szó - Sz. M.), valamint 
Híradótiszti Iskolán. 

Bár a hallgatók térítés ellenében naponta 7,50 Ft-ért kaptak élelmezést az étkezdében, 
az akadémia vezetése úgy látta, hogy ebből az összegből „az erős igénybevételnek meg
felelő bőséges élelmezést biztosítani nem lehet, ezért a hallgatók leromlásával lehet szá
molni." (350. f.) 

Jelentette továbbá a vezetés, hogy az építkezési program lemaradása következtében 
csak 1951 májusában lehet a készenléttel számolni. Ezen túl beszámoltak még egy sor 
hiányról pl. a fegyverzet, a műszerek, a gépkocsik és az üzemanyag tekintetében. 

A fegyelmi helyzetet általában kielégítőnek ítélték, bár a katonai magatartás, az éber
ség és a belrend terén lényegesen többet vártak a hallgatóktól. Több fenyítést szabtak ki 
késés, pontatlan megjelenés miatt. A politikai és morális helyzetet is általában jónak mi
nősítették, mert „mind a hallgatók, mind a tanárok megértették a békéért folyó harc -
ezen belül Néphadseregünk fejlesztésének, megerősítésének, a sztálini hadtudomány el
sajátításának -jelentőségét. Megértették, hogy Akadémiánkon szolgálatot teljesíteni ki
tüntetéstjelent. Lelkesen tanítanak és tanulnak." (350. f.) 

A jelentés szólt arról a hangulatot károsan befolyásoló kérdésről, hogy a tartalékos 
tiszti iskoláról áthelyezetteket nem sorolták át megfelelő illetménycsoportba (L. 13. láb
jegyzet!) illetve a tisztek megoldatlan lakáshelyzetéről. 

Ezekben a hetekben újabb fontos feladatot kapott a Honvéd Akadémia, hiszen egy 
december 18-án kelt iratban16 - egy eleddig fel nem lelt 0931/H.A. - 1950. számú ko
rábbi felterjesztésére hivatkozva - megküldte a honvédelmi miniszternek (újabb érdekes 
alárendeltségi viszony: a hadműveleti csoportfőnök és a katonai tanintézeti csoportfőnök 
útján) a „Párt vezető funkcionáriusainak katonai kiképzési tervezetét," valamint az ahhoz 
összeállított január-február havi tanrendet. 

A kiképzést 10 hónaposra (1951. január 2 - november 1.) tervezték 165 kiképzési 
órában, valamint az akadémián töltött heti 3 - összesen 129 - órában. Ezen belül az óra
elosztást a következők szerint tervezték: harcászat 117 óra (70%), törzsszolgálat 14 óra 
(9%), fegyvernemek hadi-műszaki adatai 18 óra (11%), tereptan 6 óra (4%), hadsereg
szervezés 4 óra (2%), valamint az imperialista hadseregek ismerete 6 óra (4%). Lénye
gében tehát ezred-hadosztály szintű ismeretek megszerzését tartották fontosnak a párt 
vezető funkcionáriusai esetében. 

Az illetékesek ugyanekkor - evés közben jön meg az étvágy - úgy látszik, rájöttek ar
ra, hogy nem csak a már beiskolázott 12 ÁVH-s tisztnek van szüksége magasabb katonai 
ismeretekre, de a szervezet vezetőinek is. így a 0549/Kat.Tanint.Csfség. - 1950. (12. 18.) 
számú - Farkas vezérezredes által aláírt - levélben17 javaslat fogalmazódott meg az aka-

16 HM HLHAKAD 0952/H.A. - 1950. (12. 18.) 
17 Uo. 0982/H.A. - 1950. (12. 24.) 
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démia felé az ÁVH vezető beosztásban lévő tisztjei parancsnoki továbbképzésének meg
szervezésére. Igaz, a „Javaslat..." megfogalmazás kissé megtévesztő volt, hiszen az irat 
első mondatából az derül ki, hogy a honvédelmi miniszter elrendelte a képzést. 

A kiképzést minden szerdán 14.00 és 20.00 óra között kellett megszervezni egy 25 
fős csoport számára, két ütemben. Az I. ütemben a Zalka híradótiszti iskolán a fegyver
nemi alapismereteket, valamint „a sztálini harcászat alapjaihoz szükséges alapismerete
ket" (269. f.) kellett elsajátítani zászlóalj-szintű előadások meghallgatása útján. A II. 
ütemben a Honvéd Akadémián kellett hasonló módszerrel megismerkedniük az ezred
hadosztály témakörökkel. Az I. ütemet 1951. január 2. és április 15. között (84 óra), a II. 
ütemet április 16-tól szeptember 30-ig (132 óra) tervezték. 

A Honvédelmi Minisztérium rövidesen megküldte az akadémiának a „Katonai kikép
zésre elfogadott pártfunkcionáriusok, állami és tömegszervezeti funkcionáriusok"18 tár
gyú iratot, ami arról tanúskodik, hogy az illetékesek - legalább is ekkor - nagyon ko
molyan vették a tanfolyamot. A beiskolázott 66 fő között olyanok szerepeltek, mint Kiss 
Károly, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke; Hegedűs András, a Központi Vezetőség 
(KV) titkára; Köböl József, az Építőmunkás Szakszervezet főtitkára; kerületi és nagy
üzemi PB titkárok illetve vezérigazgatók; Komócsin Mihály, a KV Agitációs és Propa
gandaosztály helyettes vezetője; Fehér Lajos, a Szabad Föld szerkesztője; Csergő János, 
a Nehézipari Minisztérium államtitkára; Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter; 
Gyenes András, az ÉDOSZ főtitkárhelyettese; Bruttyó János, az Építőmunkás Szakszer
vezet főtitkárhelyettese; Földes László, a KV Káderosztályának vezetője és Vas Zoltán, 
a Tervhivatal vezetője. 

Az 1950 decemberi Összefoglaló helyzetjelentésből19 megtudható, hogy még mindig 
31 tiszt, 10 tiszthelyettes, 9 tisztes, 13 honvéd és 6 polgári alkalmazotti hiánnyal küz
döttek. Továbbra is a hiányok 80%-a esett a tanári helyekre. 

Az előírt kiképzési feladatokat alapvetően teljesítették, a hallgatók szorgalma változat
lanul jó volt. Itt tudható meg a novemberi tanulmányi eredmény is. E szerint a Magasabb 
Parancsnoki Tanfolyam (II. tagozat) két osztályának átlaga 3,387 és 3,225 volt. A legjobb 
tanulmányi eredménnyel (4,285) Házi Sándor vezérőrnagy dicsekedhetett, míg a leggyen
gébbel (2,285) - valószínűleg kevesebb tapasztalata miatt - Novák József főhadnagy. Az I. 
tagozat osztály átlagai 3,666 és 3,4 között mozogtak. A legjobb egyéni eredményt (4,61) 
Gecse Lajos hadnagy (rep.) érte el, míg a leggyengébb hallgató átlaga 2,00 volt. A III. ta
gozaton (EPT) a legjobb eredményt (3,844) az „F" (lövész) osztály mutatta fel, a leggyen
gébbet (2,64) a „H" (tüzér) osztály. Az egyéni átlagok 4,6 és 2,00 között mozogtak. 

A tanszékek továbbra is tartani tudták az előadások készítésének 2 hónapos „rátartását." 
A minőségi munka biztosítása szempontjából fontos elemként jelentették, hogy az újabb 
tanácsadó megérkeztével immár két szovjet tanácsadó működhet az akadémián. Sőt, a két 

HM HL HAKAD 0983/H.A.PK. - 1950. Ugyanakkor a rendelkezésre álló névsor nem pontos. Tóth Lajos 
vezérőrnagy, mint az „S" osztály osztályfőnöke, határozottan emlékszik arra, hogy hallgatója volt Apró Antal és 
Kádár János is. A másik („T") osztály osztályfőnöke Monoszlai Gyula ezds. volt. (Tóth Lajos nyá. vezérőrnagy 
2002. szeptember 28-án kelt írásos nyilatkozata, 3. o.) A több évtizedes távlat valószínűleg megcsalta a visszaem-
lékezőt, mert egy későbbi irat tanúsága szerint Apró Antal a következő tanfolyam hallgatója volt - Sz. M. 

19 Uo. 0986/H.A. - 1950. (12. 29.) 
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tanácsadó által tartott tiszti módszertani foglalkozásokon több elvi és alaki kérdést tudtak 
tisztázni, ezáltal is elősegítve a kiképzés minőségi javítását. Arra is láttak reményt, hogy 
még az év végéig elkészüljön a harcászati, valamint a hadtörténelmi kabinet. 

A hallgatók fegyelmi helyzetében bizonyos visszaesést tapasztaltak, pl. egy tiszt 
„Titkos" minősítésű anyagot akart a tanintézetből kivinni. (Otthon akarta folytatni a ta
nulást? - Sz. M.). Ami viszont a politikai és morális helyzetet illeti: a személyi állo
mányt lelkesítette a „koreai Néphadsereg és a kínai önkéntesek hatalmas győzelme...Az 
imperialisták »tüzet szüntess«, »békülékenységi« politikájuk mögött tisztán látják az 
újabb agresszió előkészítését... Az imperialisták provokációira pedig fokozott munká
val, szorgalmas tanulással, jó tanítással válaszolnak." (380. f.) - szólt a jelentés. 

Csak a „történelmi hűség" kedvéért utalni kell viszont arra, hogy továbbra is tapasz
talható bizonyos aszinkronitás az akadémia egyes szervezetei között, hiszen egy 2 nappal 
későbbi létszámkimutatás20 bizonyos eltérést jelez az előbbi jelentésben foglaltakhoz ké
pest, így a december 31-i állapot szerint az akadémián volt 2/3 tábornok (ebből egy hall
gató), 397/384 tiszt (ebből 252 hallgató), 92/92 tiszthelyettes és tisztes (ebből 10 hallgató 
sorőrmester), 101/87 honvéd, valamint 197/193 polgári alkalmazott, összesen: 789/759 
fő, továbbá 16/16 ló. Nos, az összlétszámban itt szereplő 30 fős hiány nem egyezik a de
cemberi összefoglaló jelentésben szereplő 69 fős deficittel! 

Az 1951. év első hónapjának fontosabb eseményeibe a januári Összefoglaló jelentés21 

ad betekintést. Bevezetőben utalnak az előző napon felterjesztett 0225/H.A. - 1951. számú 
iratra (részletes ismertetésére rövidesen sor kerül - Sz. M.), amelyben „olyan javaslatok 
szerepelnek, amelyek megvalósítása sürgősen szükséges, kérem e felterjesztésemet soron 
kívül elintézni, illetve esetleg a H. M. Kollégiumának napirendjére tűzni, mert a javaslatok 
úgyszólván a H. M. összes Főcsoportfőnökségének ügykörét érintik." (17. f.) 

A hónap folyamán kivonták a tanulmányi helyettes alárendeltségéből a Kiképzési 
Osztályt - tehát az elöljárók helyt adtak a korábbi felterjesztésben szereplő javaslatnak - , 
így az érintett parancsnokhelyettes érdemibb (elméleti) kérdésekkel foglalkozhatott. 
Ugyanakkor az Összefoglaló helyzetjelentés rendkívüli gondként jelezte, hogy a HM 
0118/H.V.K. Szerv.o. - 1951. sz. rendeletével fel kellett állítani a Honvéd Akadémia 
Sajtóosztályát és nyomdáját. Ugyanis e - különben pozitív - lépés következményeként 
azonnali hatállyal meg kellett szüntetni a sokszorosító alosztályt. „Ez a rendelet teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyja a Honvéd Akadémia kiképzési szempontjait, meg
szünteti a sokszorosító alosztállyal a Honvéd Akadémia gépírónői helyeinek a zömét is. 
Ezzel lényegében leállítja a Honvéd Akadémián a feladatok (alkalmazó megbeszélések, 
Vezérfonalak és más kiképzési vezérfonalak) sokszorosítási lehetőségét" (17. f.) - mu
tatott rá a jelentés, s kérte egyben a rendelet hatályon kívül helyezését. 

A személyi helyzetben sem történt lényegi változás. A kiképzési tervet csak a III. ta
gozat (EPT) tudta teljesíteni, a másik kettőnél a vezetési gyakorlat miatt 9 nap kiesett. 

M HM HL HAKAD 01030/Techn.szolg. - 1950. (12. 31.) 
21 Uo. 0228/H.A. - 1951. (02. 01.) 
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A január első napjaiban letett „Techminimum" vizsgák eredményei a következők 
voltak: 

Tagozat „Kiváló" (5) „Jó" (4) „ Megfelelő" (3) „Meg nem 
felelő" (2) 

I. (2 éves akadé
miai) 

lfő 
(1,3 %) 

30 fő 
(38,9 %) 

34 fő 
(14,2 %) 

12 fő 
(15,5 %) 

II. (MPT) 13 fő 
(33,3 %) 

18 fő 
(46,2 %) 

8 fő 
(20,5 %) 

III. (EPT) 52 fő 
(33,3 %) 

77 fő 
(49,4 %) 

27 fő 
(17,3 %) 

Nem vizsgázott az I. és III. tagozatból 2-2 fő (kórház). 

A legjobb eredményeket a következő hallgatók érték el: 
I. tagozat: Pleskó Kálmán százados (5,00) - később ezredesként a Kiképzési Főcso

portfőnökség egyik meghatározó személyisége, valamint Bócsik László alhadnagy (4,75), 
később a ZMKA Tüzér tanszékének tanára és Stadmüller Ottó alhadnagy (4,75); 

II. tagozat: Csaba Gyula őrnagy (4,68) és Szabó János százados (4,62); 
III. tagozat: Standler János főhadnagy (4,56), Schmidt István alhadnagy (4,56) - ké

sőbb vezérőrnagyként a légierő egyik vezetője - és Csillag József hadnagy (4,5). 
A vizsgaeredményekben szerepet játszott az is, hogy a hallgatók „sok esetben még 

szombaton és vasárnap is bejönnek önként tanulni... a tanárok állandóan, de sok esetben 
még vasárnap is a hallgatók rendelkezésére álltak konzultálás céljára." (18. f.) A meg 
nem felelteknek februárban kellett pótvizsgát tenniük. 

A fegyelmi helyzet január hónapban tovább romlott. Több fenyítést kellett kiszabni 
éberségi hiányosságok miatt (csak a tantermet zárták le, de a „T" dobozt nem). „A titok
tartás és éberség terén fennálló hiányosságok megszüntetését gyakori meglepetésszerű 
ellenőrzéssel és fokozottabb politikai oktatással fogjuk kiküszöbölni." (18. f.) - ígérte az 
akadémia parancsnoka és politikai tisztje. 

Ami a politikai és morális helyzetet illeti, a hallgatók nagy érdeklődést tanúsítottak a 
koreai háború, Eisenhower európai szemleútja és a jugoszláv hadgyakorlat eseményei 
iránt. Mindenekelőtt azonban: „Az M.D.P. II. kongresszusára mindenki nagy várakozás
sal tekint. Tudják, mit jelent a Párt irányító szerepe. A kongresszustól várják a meglévő 
hibák feltárását és a követendő út kijelölését. Hazánk és Pártunk nagy eseményének 
megünneplésére személyi állományunk felajánlásokkal, jó munkával készül." (18/a. f.) 

A február 1-jei létszámhelyzetben sem történt lényeges változás, a tényleges hallgatói 
létszám 6 fővel (397/378), a tényleges tiszthelyettesi és tisztesi állomány 10-zel csökkent 
(92/82); megnőtt viszont a létszámfölötti honvédek száma (101/120); eggyel nőtt a rend
szeresített helyek száma és teljesen feltöltődött a polgári alkalmazotti állomány (198/198), 
így az összlétszám 790/78l-re módosult.22 

HM HLHAKAD 0252/3./Techn.szolg. - 1950. (1951. 01. 30.) 
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Mint korábban már utaltunk rá, Király Béla vezérőrnagy és Súlyán György ezredes 
1951. január 31-én nagyon alapos, 12 oldalas anyagot terjesztett fel az elöljáróhoz „Elő
terjesztés a H.A. alapvető kérdéseinek rendezése tbn."23 címmel. Már az első mondatok 
is szokatlanul kemények voltak: „Jelentem, hogy a Honvéd Akadémia az 1950/5. (sajtó
hiba, helyesen: 1950/51. - Sz. M.) tanévet a leglényegesebb kérdések tekintetében a 
rögtönzés jegyében kezdte meg. így kellő időben nem volt lerögzítve a szervezése, ide
jében nem történt intézkedés a káderszükségletek biztosítására, végül az 1950/51. kikép
zési évre szükséges építkezések mind terjedelemben, mind minőségben helytelen szám
vetések alapján készültek." (13. f.) Emellett sok más nehézséggel meg kellett küzdeni, 
amelyek rontották a végzett munka minőségét. 

Mivel időben indított szervezési munkával az előterjesztés a hibák nagy részét kikü
szöbölhetőnek ítélte: „Az alábbi felterjesztésemben tehát olyan alapvető javaslatokat te
szek, amelyek az 1951/52. kiképzési évre megfelelő körülményeket teremtenek a Hon
véd Akadémián, de bizonyos mértékben a már folyó 1950/51. kik. év munkáját is 
javítják." (13. f.) -jelentette az akadémia vezetése. 

I/A. Az 1951/52. kiképzési év feladataival kapcsolatos javaslatok: 
- az 1. tagozatcsoport másodévesként folytassa, majd fejezze be a tanulmányait; 
- a 2. tagozatcsoport kezdje meg - az ideihez hasonlóan - az 1. éves tanulmányait 

négy csoportban (lövész, páncélos, tüzér és repülő osztályokban), s 1953 őszén 
fejezze be a képzést; 

- a 3. tagozatcsoportban már az 1951/52. tanévben induljon be a 3 éves képzés 1. év
folyama az előbbiekben szereplő 4 fegyvernemi osztályban. Egyben a vezetés 
javasolta annak megvizsgálását, hogy nem volna-e szükség műszaki és híradó 
tisztek képzésére is. Pozitív döntés esetén a 2. és 3. tagozatcsoportban beállít
ható lenne l-l osztály 10-10 műszaki és híradó tiszttel. Ennek viszont bizonyos 
tanári létszámnövelési következménye volna. 

Ettől függetlenül is voltak javaslatok az oktatás minőségi fejlesztésére. Az akadémia 
vezetése jó érzékkel hivatkozott szovjet példára: „Az esetleges műszaki és híradó hall
gatók nélkül az I. tagozat ossz hallgatói létszáma 240 hallgató lenne, de mivel a szovjet 
magasabb katonai akadémiákon az egyes kiképző osztályok maximális hallgató létszáma 
15 fő, kérem annak megállapítását, hogy legalább a 3 éves tagozatnál nem szállíthatnánk e 
(sic!) le a vezényelt hallgatók létszámát osztályonként 15-15 főre (20 helyett)." (13/a. f.) 

I/B. A meglévő II. (magasabb parancsnoki) tagozat átszervezésére vonatkozó javaslatok: 
- ne öt hónapos, hanem egy éves legyen. A legelső tanfolyam esetében elegendő volt 

az 5 hónap, mivel „mindenféle tekintetben kiváló káderek voltak a hallgatók" 
(13/a. f.), ezért öt hónap alatt is fel tudtak készülni a magasabb parancsnoki fe
ladatok ellátására. A jelenlegi hallgatók viszont már nem ennyire válogatottak, 
így már lesznek közöttük olyanok, akik ennyi idő alatt nem képesek elérni a 
kitűzött kiképzési célt. Valószínűleg a jövőben is így lesz, ezért javasolták, 
hogy az 1951/52. kiképzési évben már egy éves legyen ez a tanfolyam; 

HM HLHAKAD 0225/H.A. - 1951. (01. 31.) 
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- e tagozaton célszerű volna indítani egy harmadik (tanárképző) osztályt, melynek 
kibocsátott hallgatói „a Honvéd Akadémián segédtanárul alkalmasak legyenek 
és megfelelő harcászat tanárokká váljanak a fegyvernemi iskolák számára." 
(13/a. f.) Tehát, bár lényegében szintén a magasabb parancsnoki tanfolyam tan
anyagát sajátítanák el, de a kiképzés módszertana „súly-tantárgyat" képezne; 

- így biztosítható lenne a Honvéd Akadémia „egyéni tanulóinak" képzése, hiszen „a 
jövő kiképzési évben is kell ilyen feladatokat ellátni, mint a Párt vezető káde
reinek, magasabb beosztású politikai tiszteknek stb-nek egyéni tanulás útján 
való kiképzése." (13/a. f.) E tagozatban kb. 60 hallgatóval és 80 egyéni tanuló
val lehet számolni. 

I/C. A III. tagozat (1 éves ezredparancsnoki tanfolyam) tekintetében az akadémia ve
zetése mindössze annyi változtatást javasolt, hogy a jelenlegi 20-szal szemben jövőre 
csak 10 repülő hallgatót iskolázzanak be, így a tanfolyam 140 fővel indulna. 

Az 1951/52. tanévben a következő hallgatói létszámmal számoltak (11.f.): I. tagozat 
240 fő, II. tagozat 60 fő, III. tagozat 140 fő, egyéni tanuló 80 fő, összesen 520 fő 

E mutatók közlését fontosnak tartotta az akadémia vezetése: „Javaslom elsősorban e 
hallgatói állomány számvetés elbírálását és ebben a tekintetben a döntés meghozatalát, 
mert az alábbiakban megszerkesztett javaslataim ezekre az állományadatokra vannak 
felépítve." (14. f.) 

II. Szervezés 
- Az akadémián rendszeresített hadianyag viszonylag kis mennyisége nem igényel 

önálló „technikai parancsnoki" beosztást. Ugyanakkor az akadémiaparancsnok 
és a politikai tiszt tehermentesítése érdekében - hogy minél nagyobb mértékben 
tudjanak részt venni a kiképzés irányításában - a technikai parancsnok és a 
Szolgálatvezetői Osztály egyesítése útján létre kell hozni az akadémiaparancs
nok közigazgatási helyettese beosztást. Hatáskörébe tartoznának a legénységi, a 
szolgálatvezetői („T" iroda, segédhivatal), valamint a technikai szolgálati 
ügyek. 

- Mivel az akadémiaparancsnok tanulmányi helyettesét a közelmúltban sikerült bizo
nyos mértékben tehermentesíteni, ugyanakkor a tudományos kutatómunka szo
rosan kapcsolódik a tanulmányi ügyekhez, ezért a Tudományos Kutató Osztályt 
- alosztályként - célszerű lenne a tanulmányi helyettes alá rendelni. 

- A megnövekedett, ugyanakkor differenciálódott feladatrendszerek következtében a 
két tagozatparancsnoki beosztás helyett célszerű hármat létrehozni, úgymint: 
akadémia tagozatparancsnok; magasabb parancsnoki, tanárképző és egyéni ta
nulók tagozatparancsnoka, valamint ezredparancsnoki tagozatparancsnok. 

- A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanári kar nem csak minőségi, hanem mennyi
ségi téren is igen nagy erőfeszítések árán tud megfelelni a követelményeknek, 
ezért a Honvéd Akadémia összállományát - a hallgatókat nem számolva - 87 
tiszttel, 29 tiszthelyettessel, 67 honvéddal és 17 polgári alkalmazottal célszerű 
emelni. így 1 hallgatóra jut 1,8 fő (tiszt, legénységi és polgári) illetve 0,5 tiszt. 
„A Honvédelmi Miniszter Bajtárs 1950/51. kik. évre szóló elvi döntése az volt, 
hogy a Honvéd Akadémián a hallgatók és a keret aránya kb. 1:2-höz lehet, ezt 
az arányt még az 1951/52. kik. évben sem érjük el." (14/a. f.) - szólt a jelentés. 
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A javasolt létszám a következő volt: 229 tiszt, 72 tiszthelyettes, 99 sortisztes, 
439 hallgató, így katona összesen: 1007; polgári alkalmazott: 214, mindössze
sen: 1221 fő. Ami a rendfokozati megoszlást illeti: 5 vezérőrnagy (a javasolt 
változás +3), 24 ezredes (+1), 40 alezredes (+29), 72 őrnagy (+13), 55 százados 
(+24), 23 főhadnagy (+8), 6 hadnagy (-1), 4 alhadnagy (+3). (33. f.). 

- megfogalmazódott az a kérés is, hogy az új állománytábla 1951. április l-jén lépjen 
életbe, azzal a megkötéssel, hogy a meghatározott beosztások csak augusztus 1-
jétől, míg a hallgatói állományból szeptember l-jétől tölthetők be. 

III. Oktatói káderhelyzet 
- Részben a létszám sem elégséges (a 74 tanári helyből 51 van feltöltve, azaz 30 "Zo

os a hiány), részben már jelenleg sem felelnek meg az akadémiával szemben 
támasztott követelményeknek, nem hogy a jövőben. „A meglévő 51 tanárból 36 
a Horthy hadsereg tisztje volt, tehát az ossz oktató káder 75%-a (pontosabban 
70,6 %-a! Helyesbítés és kiemelés tőlem - Sz. M.) régi tiszt. A Honvéd Aka
démia felállításakor és azóta a Szovjetunióban kiképzett, a magasabb parancs
noki tanfolyamot és törzstanfolyamot végzett káderek közül összesen 15 tanárt 
kaptunk, ami az oktatói káderek 25%-át (pontosabban 29,4%-át - Sz. M.) teszi 
ki." (14/a. f.) A helyzetet még rontotta, hogy a tanári karban 8-10 olyan személy 
volt, „akiknek a Honvéd Akadémián való megtartása nem kívánatos" - itt ma
gára még nem gondolhatott Király vezérőrnagy -, így az új tanévben várhatóan 
40 körüli oktatói létszámmal terveztek. 

- A következő kiképzési év akadémiai végzettségű tanárigénye kb. 120 fő, tehát a 
várható hiány mintegy 80 fő. 

A hiányok pótlásával kapcsolatban az a javaslat fogalmazódott meg, hogy az akadé
mia folyamatosan kapjon a szovjet tanintézetekből visszatérő tisztet olyan számvetéssel, 
hogy minden tanszékre, s ezeken belül minden „szakmára" legalább l-l kint végzett tiszt 
jusson. Úgy számoltak, hogy legalább 10 ilyen személyre volna szükség a kiképzési év 
kezdetéig. Ezen kívül az éppen folyó Magasabb Parancsnoki Tanfolyam hallgatói közül 
is igényt tartottak 20 főre. Továbbá megfogalmazódott az az igény is, hogy az 1951. 
május 2-án megindítandó újabb Magasabb Parancsnoki Tanfolyamon két 20-20 fős osz
tályt indítsanak, ahol tanárképzés folyjék, s az fejeződjön is be szeptemberre. Mivel az 5 
hónapos kiképzési idő meglehetősen feszített ütemet igényelt, a felterjesztés azt javasol
ta, hogy a „40 fő tanárjelölt kádert a fegyvernemi tiszti iskolákban jelenleg folyó zlj. 
(osztály) parancsnoki tanfolyam hallgatói közül káderezzék ki" (15. f.), s a tanfolyam 
áprilisi befejeztet követően bocsássák őket az akadémia rendelkezésére. A válogatás elő
segítésére kezdeményezték, hogy a záróvizsgákon az akadémia l-l szaktanárral képvi
seltethesse magát. A 40 fő fegyvernemi megoszlására is javaslatot tettek: 16 lövész; 4-4 
repülő, híradó, műszaki és páncélos; 6 tüzér, valamint 2 hadtápos; a fennmaradó 10 fős 
szükséglet biztosítását a szeptemberben befejeződő ezredparancsnoki tanfolyamból kérték. 

Végezetül a felterjesztés megismételte a II. pontban megfogalmazott azon javaslatot, 
hogy szeptembertől induljon a Magasabb Parancsnoki Tanfolyamon tanárképzés, s az 
működjön mindaddig, „amíg a Honvéd Akadémia tanárszükséglete 2-3 évet végzett nö
vendékekből nem biztosítható. Ha ez az idő bekövetkezik, akkor a Honvéd Akadémián 
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már csak olyan személy taníthasson, aki a Szovjetunióban nyert kiképzést, vagy a Hon
véd Akadémia 2-3 éves tagozatát sikeresen elvégezte." (15. f.) 

IV. A dicséreti és fényítési jogkörök rendezése 
A felterjesztés lehetetlennek ítélte azt a gyakorlatot, hogy nem beosztáshoz, hanem 

rendfokozathoz kötik az adott jogköröket. így pl. egy századosi rendfokozattal bíró tan
székvezetőnek elenyészően kicsi a dicséreti és fenyítési lehetősége. Ennek kiküszöbölé
sére az alábbi jogkörök biztosítását javasolta: 

- az akadémiaparancsnok Szolgálati Szabályzatban rögzített hadtestparancsnoki jog
köre reális; 

- az akadémiaparancsnok tanulmányi valamint közigazgatási helyettese, továbbá a 
tagozatparancsnokok számára hadosztályparancsnoki; 

- a tanszékvezetők, osztályvezetők (politikai, kiképzési; hadtápparancsnok), valamint 
alosztályvezetők és osztályfőnökök ezredparancsnoki; 

- a hallgatói osztályparancsnokok különleges fenyítő és dicsérő jogkörrel („hata
lommal") rendelkezzenek (minden beosztottal szemben egyszerű és szigorú 
megfeddés szóban és szóbeli dicséret). 

V. Javaslat a Honvéd Akadémia Kollégiuma felállítására 
A Honvéd Akadémián folyó tanulmányi és fokozatosan meginduló tudományos 

munkára - valamint az új, nagyobb szervezetre - való tekintettel szükséges a tanintézet 
vezetőiből egy testület (kollégium) létrehozása. Ennek feladata legyen: 

- gondoskodni a szovjet hadtudomány helyes elsajátításáról; a Honvéd Akadémián e 
vonatkozásban szerzett tapasztalatok kiértékeléséről és hasznosításáról; 

- az akadémián folyó tudományos munka szabályozása és a kiképzési módszerek tö
kéletesítése; 

- a szerzett tapasztalatok alapján elvi javaslatokat tenni a vezérkari főnök felé; 
- elméleti anyagok kidolgoztatása a szabályzatok egyes tételeivel összefüggésben; 
- az akadémia alapvető kérdéseiről dönteni. 
A Kollégium tagjai legyenek hivatalból: az akadémia parancsnoka és politikai tisztje, 

a parancsnok tanulmányi helyettese (egyben a Kollégium titkára) és politikai tisztje, va
lamint a politikai osztály vezetője. A többi tagot a vezérkari főnök nevezze ki. Működé
sét a Kollégium 1951. május l-jén kezdje meg. 

VI. A hallgatók kiválogatása 
A januári „Techminimum" vizsgák azt bizonyítják, hogy a tagozatok állományának 

13-20 %-a esetében nem garantált a tanulmányok sikeres befejezése. A jövőben a hall
gatói létszám növekedésével ez az arány tovább nőhet. További gond, hogy ha 3 évre nő 
a kiképzési idő, akkor még hosszabb ideig „hurcolják magukkal" a majdan kihullókat, 
ami roppant gazdaságtalan. „Ezen a helyzeten úgy lehetne változtatni, hogy ha az 
1951./52. kik. évre a hallgatókat már felvételi vizsgával válogatnánk." (16. f.) 

Ezzel kapcsolatos konkrét javaslat: 
- az egy éves tanfolyamokra (ezred- és magasabb parancsnoki) továbbra is a Sze

mélyügyi Csoportfőnökség vezényelje a hallgatókat; 
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- a három és a két éves tagozat első évfolyamaira már csak felvételi vizsga után ve
gyenek fel hallgatókat. E megmérettetés a katonai alapismeretekre (tereptan, 
zászlóalj harcászat és techminimum), valamint általános ismeretekre (mennyi
ségtani alapműveletek és a magyar nyelv ismerete) terjedjen ki. Az orosz nyelv 
tudása előnyt jelent; 

- a felveendő létszám 2-3-szorosából lehessen válogatni, s be kell vezetni a jelentke
zés önkéntességét is. 

„A pályázati hirdetménnyel egyidejűleg politikai munkát is kellene indítani, hogy 
legkiválóbb kádereink tényleg pályázzanak." (16. f.) - szólt a javaslat. A felvetteket 
szeptemberben szabadságolni kellene és a hallgatók az első kiképzési nap előtt 5-7 nap
pal vonuljanak be az akadémiára. 

VII. E pontban egy sor, itt nem részletezendő problémát is felvetettek, mint pl. : 
- az akadémia könyvtárának megalapozása, 
- az akadémián folyó építkezések, 
- a klubépület és kulturális központ felszerelése, 
- a késő éjszakáig dolgozó tanárok társas gépkocsin való hazaszállításának megoldása. 
VIII. A hallgatók szociális helyzete 
Az adott tagozaton belül egységes illetménycsoportot kell meghatározni, pl.: 

Repülő Páncélos Egyéb 
Magasabb Parancsno
ki Tanfolyamon 

12 13 14 

Akadémiai (2 éves) 13 14 15 
Ezredparancsnoki (1 
éves) 

14 15 16 

(Az l-es beosztás volt a legmagasabb - Sz. M.) 

Akik magasabb beosztási illetménnyel érkeztek az akadémiára, azok megtarthatták az 
eredetit, bár megfogalmazódott az a javaslat is, hogy az 1951/52. kiképzési évtől már 
egységes illetményt kapjon minden hallgató. 

Szükségesnek ítélték továbbá, hogy a kötelezően bentlakó tagozatokon a nagy
budapestiek számára is járjon a napi 6 Ft-os élelmezési illeték, hiszen gyakorlatilag ők is 
külön élnek családjuktól. 

IX. Javaslat az 1950/51. kiképzési év tervezetének módosítására 
Egyrészt azért kell módosítani, mert a vezetési törzsgyakorlat által felemésztett 9 nap 

pótlására nincs elég tartalékidő, másrészt a tanári kar képzettségi hiányosságának pótlá
sára is kell bizonyos időt biztosítani. Ezek következtében szükség van módosításra, 
mégpedig a következő formában: 

- hetente egy teljes napot kell biztosítani a tanári továbbképzésre, mely napon a hall
gatók számára önképzés állítandó be. Ezt indokolja a szovjet katonai tanintézeti 
tapasztalat is, ahol 1 óra előadásra 2 óra önképzés jut. Ebben az új helyzetben a 
jelenlegi 35 perc helyett már 1 óra önképzés jutna 1 tanórára; 
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- a 9 kiesett nap pótlása, valamint a heti egy önképzési nap biztosítása érdekében ma
radjon el a 2 hetes harcászati út; 

- a jelenlegi Magasabb Parancsnoki Tanfolyam a kiképzés teljes befejeztet követően, 
április 26-án záruljon. Az új tanfolyam hallgatóit április 1-jéig válasszák ki, 10-
26-ig szabadságolják őket, majd április 26-án vonuljanak be az akadémiára. A 
tanulmányokat május 2-án kezdjék meg és szeptember 26-án fejezzék be. 

Javasolta továbbá a felterjesztés, hogy szeptemberben a teljes tanári kart mentesítsék min
den szolgálati feladat alól - beleértve a csapatgyakorlatot is - annak érdekében, hogy e hó
napban tanári előkészítő tanfolyamot szervezhessenek. „Az egyhónapos tanfolyam a tanári 
kar részére annál is inkább szükséges, mert egyrészt a jelenlegi tanári kar tudása sem üti meg 
a megkívánt mértéket, másrészt a Honvéd Akadémia tanári kara igen nagy mértékben fog 
gyarapodni, olyan tanárokkal, akiknek szolgálati ideje és tapasztalata igen rövid és hiányos, 
így egy teljes hónapi előkészítő tanfolyam az ő részükre is nélkülözhetetlen." (18/a. f.) 

Mint látható, az akadémia vezetése nagyon komoly erőfeszítéseket tett mind a kép
zés, mind a tanári és hallgatói kar minőségi fejlesztése érdekében. 

Ez azonban csak a lépések egyike volt! Két nappal később - 1951. február 2-án -
újabb felterjesztéssel éltek a vezérkari főnök felé a hallgatók előmenetelének kimutatása 
és értékelése tárgyában.24 

Ebben az anyagban mindhárom tagozatnál az alábbi rendszer bevezetését javasolta 
Király Béla vezérőrnagy (Súlyán ezredes, politikai tiszt neve oda volt gépelve, de az 
aláírása hiányzik), az alábbiak szerint: 

A.) Az egyének elbírálása 
A hallgatók a következő osztályzatokat kaphatják: 
„5" - azaz „kiváló" - osztályzatot kaphat az, aki a kiképzési anyagot tökéletesen el

sajátította és képes a gyakorlatban is maradéktalanul végrehajtani azt; eredményesen ké
pes megszervezni a fegyvernemek együttműködését; a gyakorlati feladatokat elöljárói, 
vagy tanári közreműködés nélkül helyesen oldja meg; parancsnoki rátermettségével ki
emelkedik társai közül és önképzésére is súlyt helyez. 

„4" - azaz „jó" - értékelést érdemel az a hallgató, aki a tananyagot szilárdan elsajá
tította, elméleti ismereteit a gyakorlatban helyesen alkalmazza; döntései mellett helyesen 
érvel; a feladatait elöljárója, vagy tanára legcsekélyebb közreműködésével oldja meg és 
parancsnoki rátermettsége átlagon felüli. 

„3" - azaz „megfelelő" - osztályzatot érdemel az a hallgató, aki megfelelő módon 
sajátította el az ismereteket és azokat szabatosan, de néha pontatlanul képes előadni; a 
feladatokat kisebb tanári segítséggel általában helyesen oldja meg. 

„2" - azaz „meg nem felelő" - osztályzat jár annak, aki a kérdés lényegéről csak fe
lületes ismeretekkel rendelkezik; az elméleti tananyagot nem tudja helyesen alkalmazni a 
gyakorlatban és a feladatokat még tanári segítséggel sem tudja megoldani. 

A fentieken kívül még figyelembe kellett venni a határozottságot, a gyakorlatiasságot, 
valamint a szóbeli, az írásos és vázlatbani kifejezőkészséget. (Ez a felsorolást egyben 
fontossági sorrendet is jelentett.) 

HM HL HAKAD 0933/H.A. - 1950. (1951. 02. 02.) 
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B.) Szorzószámok bevezetése 
Annak érdekében, hogy a hallgatók tanulmányi eredményének elbírálásánál a leg

fontosabb tantárgyak értékelése kidomborodjék, az akadémián szorzószámokat tervez
nek bevezetni. (3. sz. melléklet, 1123. o.) Az elbírálásnál a fontosság mellett azt is fi
gyelembe kell venni, hogy az adott tantárgyat milyen óraszámban oktatták. 

Bár a honvédelmi miniszter a 07411/Pü.l. - 1950. számú rendeletével a „hadtáp 
szolgálat" tantárgyat melléktárggyá minősítette, az akadémia vezetése most javasolta, 
hogy legyen ismét főtárgy, mivel „A Honvéd Akadémián a kiképzés oly egységekkel 
folyik, ahol az anyagi ellátás megszervezése és biztosítása a pk-nak igen felelős felada
ta." (232/a. f.) 

C.) Az egyéni rangsor megállapítása 
Ez a helyes törekvés egy kicsit bonyolultra sikerült, ugyanis a javaslat szerint a felter

jesztés 1. sz. mellékletében szereplő szorzószámokkal az ott leírt módon meg kellett szo
rozni a tanári osztályzatokat, az így kapott szorzószámos osztályzatértékeket össze kellett 
adni, az összeget pedig el kellett osztani a szorzószámok összegével (a 2 és 5 között kapott 
értéket két tizedesig kellett kiszámítani, az így kapott hányados adta a hallgató tanulmányi 
összeredményének átlagos középértékét, ami egyben a rangsor alapját képezte). 

Ami az összeredményt illeti: 
ötös, „kiváló" az a hallgató, akinek - fenti módszerrel számított - átlagos középértéke 

minimum 4,8, azonban nincs hármas, vagy gyengébb osztályzata általános harcászatból, 
illetve a hallgató saját fegyvernemi harcászatából, és a politikai tantárgyakból (marxiz
mus-leninizmus, történelem, politikai gazdaságtan); 

négyes, „jó" az a hallgató, akinek átlaga legalább 3,7, és nincs kettes, vagy gyengébb 
osztályzata a fent említett tantárgyakból; 

hármas, „megfelelő" az, akinek nem rosszabb az átlaga hármasnál és nincs egyese; 
„meg nem felelő" a hármas átlagot el nem érő hallgató, vagy akinek „akár csak egy 

kettes osztályzata is van" (233. f.) Ez viszont mintha ellenmondásban lenne a „megfele-
lő"-nél leírtakkal, hiszen ott csak az egyes volt kizáró ok! 

A módszer kiagyalói maguk is érezhették elképzelésük bonyolultságát, mert a felter
jesztéshez szükségesnek véltek példát mellékelni a középérték kiszámításáról. (4. sz. 
melléklet, 1124. o.) 

Ezek a minőségi fejlesztésre való törekvések az akadémia vezetésének helyes hely
zetfelméréséről tanúskodnak, amelyek összhangban voltak magasabb szintű elképzelé
sekkel. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy röviddel ezután, 1951. február 17-én minisz
tertanácsi rendelet jelent meg a fegyveres erők továbbfejlesztéséről.25 

Miközben az agytröszt újabb és újabb elképzeléseket gyártott, az akadémián zajlottak 
a szorgos hétköznapok is. Ezekről számolt be az 1951. februári összefoglaló jelentés.26 

Az akadémia vezetése már az előző havi jelentésben is kérte a 0225/H.A. - 1951. 
számú felterjesztésében foglaltakkal kapcsolatos sürgős intézkedést, de: „tekintettel 
arra, hogy még ez ügyben végleges intézkedést nem kaptam, ismételten kérem annak 
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sürgős kiadását." (35. f.) - szólt az első bekezdés. Úgyszintén megismételte a Sajtóosz
tály és nyomda felállításának következményeit, illetve újból sürgette az inkriminált ren
delet visszavonását. 

Bár néhány tanszékre érkeztek új tanárok, még mindig 26 fős volt a tiszti és 10 fős a 
tiszthelyettesi hiány. Különösen a „T" könyvtárban teremtett kritikus helyzetet a tiszt
helyettesi helyek feltöltetlensége. 

Ami a kiképzést illeti, februárban a II. tagozatnál (Magasabb Parancsnoki Tanfolyam) 
vezetési gyakorlat volt a lövészhadosztály támadásából. A tanrendben erre 18 óra volt 
beállítva, „azonban a hallgatók kongresszusi felajánlásképen (sic!), hogy az anyagot tö
kéletesen átvegyék, hogy ezzel is emeljék tudásukat, szombat és vasárnapra kérték a 
gyakorlat beállítását (tanrendbe beállított időn felül). Ez a vezetési gyakorlat azáltal, 
hogy az addig átvett elméleti anyagnak a gyakorlatba való átültetését mutatta be, a hall
gatók katonai képzettségét nagyban emelte." (35/a. f.) 

A hó folyamán tartották meg a pótvizsgát a „Techminimum"-ból, melyre alaposan 
felkészültek. Mindössze 9 fő bukott meg ismét. A jó eredményhez hozzájárult a tanárok 
elkötelezettsége is, akik nemcsak szabad idejüket, de vasárnapjaikat is konzultációkra 
fordították. 

A fegyelmi helyzet e hónapban sem javult, viszont a személyi állomány hangulatát 
jónak jellemezték. 

A Honvéd Akadémia létszáma 1951. március l-jén a következő volt: 2/3 tábornok, 
398/380 tiszt, 92/84 tiszthelyettes és tisztes, 205/210 polgári alkalmazott, összesen 798/792 
fő és 16/16 ló.27 Tehát nagyon lassú, szerény létszámnövekedés volt tapasztalható. 

Ebben a periódusban terjesztették fel az akadémia névjegyzékét28 a Személyügyi Fő
csoportfőnökség Tiszti Nyilvántartó Osztályára. A névjegyzékben szereplő néhány fontos 
beosztású, illetve később a hadsereg vezetői közé emelkedett személyiség: Király Béla ve
zérőrnagy, akadémiaparancsnok (több évtized után vezérezredes, országgyűlési képviselő); 
Súlyán György ezredes, akadémia politikai tiszt; Tóth Lajos alezredes, kiképzési alosztály
parancsnok (tanulmányi helyettes) (később csoportfőnök, megbízott vezérkari főnök, a ve
zérkari főnök általános helyettese, ZMKA parancsnok); Hajma Lajos alhadnagy, kiképzési 
nyilvántartó (ezredesként szolgált a Vezérkarban, a hadtudomány kandidátusa); Bálint Já
nos alhadnagy, politikai gazdaságtan tanár (alezredesként a ZMKA Politikai gazdaságta
ni tanszékének tanszékvezető-helyettese); Imre Gábor alhadnagy, harcászati tanár (ve
zérőrnagy, a vezérkari főnök általános helyettese); Lóránt Imre ezredes, tüzérharcászati 
főtanár (vezérőrnagy, a Határőrség országos parancsnoka, a ZMKA parancsnokhelyette
se, a hadtudomány első kandidátusa, majd a hadtudomány első doktora); Hoffmann Pál 
főhadnagy, tüzérharcászati főtanár (alezredes, a ZMKA parancsnokának főmunkatársa); 
Homér Imre őrnagy, a repülő tanszék vezetője (második világháborús repülőszázad
parancsnok); Zsilinszki Sándor alezredes, a hadtörténelmi tanszék vezetője; Sóhaj da 
Béla főhadnagy, rohamtüzér tanár (ezredes, a ZMKA tanszékvezetője); Kerekes Béla 
vezérőrnagy, ezredparancsnoki tanfolyamparancsnok (a II. Rákóczi Ferenc Katonai Kö-

HM HLHAKAD 0252/4./Techn.szolg. - 1950. (1951. 02. 28.) 
ÜO.0537/H.A.-1951. 
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zépiskola alapító parancsnoka); Naményi Pál százados, az ezredparancsnoki tanfolyam
parancsnok segédtisztje (vezérőrnagy, a ZMKA parancsnokhelyettese). 

A névjegyzékben két - feltöltetlen - tolmácsi és egy feltöltött fordítói státusz szere
pelt. Egy másik forrás29 viszont (közelebbi dátum megjelölése nélkül) arról tudósít, hogy 
„az elméleti és gyakorlati képzést 1951-től szovjet katonai tanácsadók segítették. Az 
akadémia főtanácsadója Samsonov - helyesen: Szamszonov - vezérőrnagy volt, az 
összfegyvernemi harcászat oktatását pedig Volosin gárdaezredes segítette." 

Az előző bekezdésben, valamint a 19. lábjegyzetben (miszerint 1950 decemberében 
megérkezett a második tanácsadó) szereplő adatok azért érdekesek, mert az 1951. márci
usi összefoglaló helyzetjelentés30 legelején jelentős problémaként jelzik, hogy „A Hon
véd Akadémián jelenleg nincs annyi tolmács, ahány Tanácsadó Bajtársunk van. E mel
lett a meglevő tolmácsok (esetleg csak oroszul tudó kollégák? - Sz. M.) tetemes része 
oly rossz, hogy azoknak az elméleti kérdéseknek tolmácsolására, aminek folynia kell, al
kalmatlanok. Kérem a Tanácsadó Bajtársak létszámának megfelelő használható tolmá
csok sürgős áthelyezését a Honvéd Akadémiára." (55. f.) Ez a felvetés feltétlenül indo
kolt volt, hiszen nagyon sok anyagot (a gyakorlatok levezetésének tervét, az akadémia 
életével kapcsolatos lényeges dokumentumokat, bizonyos minisztériumi felterjesztése
ket) - mint majd később helyenként tapasztalhatjuk - orosz nyelven is el kellett készíteni. 

E hónapban is 21 tiszti, 6 tiszthelyettesi és 2 polgári hiánnyal küzdöttek. Nagyobb 
gondként értékelték azonban azt, hogy „különösen döntő hiányosság a tanári kar szociá
lis összetételében van." (55. f.) Ennek megváltoztatása érdekében kérték, hogy az ápri
lisban befejeződő Magasabb Parancsnoki Tanfolyamról 10-15 hallgató ott maradhasson 
tanárnak. Úgyszintén javasolták, hogy a május 3-án induló Magasabb Parancsnoki Tan
folyamon induló tanárképző csoport hallgatóit „oly gondosan káderezzék ki, hogy azok 
mind politikai, mind erkölcsi, mind tudás tekintetében alkalmasak legyenek arra, hogy 5 
hónap alatt Honvéd Akadémia-i tanárrá képezhessük ki őket." (55. f.) 

Itt jelentettek arról is, hogy március folyamán - tehát egy jó hónappal a Magasabb 
Parancsnoki Tanfolyam befejezése előtt -más beosztásba helyezték Házi Sándor vezér
őrnagyot. Valóban, 1951. március 3-i hatállyal a légierők parancsnokává nevezték ki.31 

Az is megtudható e jelentésből, hogy az akadémia vezetése a 0506/H.A. - 1951. szám 
alatt javaslatot tett két tanár és négy hallgató eltávolítására. Itt mindössze csak az a tö
mör „indoklás" szerepel, hogy „Ezeknek a Honvéd Akadémián való további meghagyása 
káros." (55. f.) Az viszont, hogy ebben mennyi volt a politikai és mennyi a tanulmányi 
ok, nem derül ki. 

Ami a kiképzés márciusi menetét illeti, a Magasabb Parancsnoki Tanfolyamon az 
előmenetel kielégítő volt; az „A" osztálynál „súlyos mulasztást" kellett felszámolni (a 
munkatérképeken az ellenséges helyzetet indigóval másolták); a tanfolyamzáró vizsgák 
időpontja április 20-21. 

Dr. Balogh Gyula: A hadiakadémiai képzéstől a szervezett doktori (PhD) képzésig. Tanulmány. Buda
pest, 2001. október 10. o. 

30 HM HL HAKAD 0692/H.A. - 1951. (04. 03.) 
31 
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Az Akadémiai tagozaton a kiképzés tervszerűen haladt, a tanulmányi eredmények jók 
voltak; a HM vezetési gyakorlata 10 nap - be nem tervezett - kiesést okozott, a jelentés 
szerint a 60-70 órányi kiesést csak az 1951/52. kiképzési évben lehet pótolni. 

Az Ezredparancsnoki tagozaton a tervszerűséggel és a tanulmányi eredményekkel -
általában - nem volt baj; az alapképzettség hiányosságai következtében a tüzér osztály 
volt a leggyengébb. Felzárkóztatásukat az akadémia vezetése kulcskérdésként kezelte. 

A keretállomány parancsnoki és törzskiképzése egyre javuló színvonalon folyt, ami
ben szerepet játszottak a tanácsadók által tartott foglalkozások is. 

A tiszti politikai vizsgák azt mutatták, hogy bár a tisztek általában felkészültek, az 
elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával nehézségeik voltak. „A tiszti politikai oktató 
munka megjavítására minden héten kétszer politikai konzultációt állítottam be, amit a 
tanári kar igen nagy számban vesz igénybe." (55/a. f.) - szól a jelentés. 

Az építkezés vonatkozásában úgy vélték, hogy a klub a módosított határidőre (május 1.) 
sem készül el. Az akadémia működése szempontjából fontosnak ítélték, hogy a lakó
épület rövidesen beinduló építkezése 1951 októberében befejeződjék, az viszont csak 
abban az esetben lehetséges, ha kimondják rá a „sürgősséget." 

A jelentés szerint a fegyelmi helyzet továbbra sem volt azon a szinten, ami a Honvéd 
Akadémia esetében elvárható volna. Ennek két okát jelölte meg: egyrészt a tanári kar -
már többször említett - nem kielégítő „szociális összetételét és szellemét", másrészt a 
politikai tisztek „minőségét." Ez utóbbi alatt azt értette a felterjesztő, hogy a politikai 
tisztek zöme fiatal és tapasztalatlan, ráadásul egy részük ideológiailag is alacsonyan kép
zett, így az oktatásba időnként ideológiai tévedések csúsztak, illetve a parancsnokok 
munkáját sem tudták politikailag alátámasztani. 

E gondok felszámolására az alábbiakat javasolták: 
- a helyzetjelentés elején a tanári kar szociális összetételének javítására tett javaslat 

elfogadását; 
- az akadémia kapjon „legalább 2-3 idősebb, párt és politikai munkában jártas és ta

pasztalt politikai tiszt kádert." (56. f.); 
„A fegyelem megszilárdítására a H.M. Bajtárs parancsainak ismételt és beható okta

tása, a Pártszervezetek munkája, a politikai munka fokozása, a dicséret és fenyítés min
den eszközével éltünk." - szólt a jelentés. 

- Szükségesnek tartották a 0225/H.A. - 1951. (01. 31.) felterjesztésben foglaltak (a 
23. sz. lábjegyzet IV. pontja) mihamarabbi elfogadását. 

Jól mutatja a fegyelmi helyzet drákói intézkedésekkel való megszilárdítására irányuló 
erőfeszítést, hogy e hónapban egy alezredes ügye azért került a katonai ügyészségre, 
mert egy „T" anyagot gondatlanságból elégetett. 

A politikai és morális helyzet értékelése során úgy látták, hogy a pártszervezetek az 
április 4-i és május 1-jei felajánlásokkal találtak olyan feladatokat a tanulás és a techni
kai munka terén, amelyekkel hozzájárulhatnak az eredményesebb munkához. A „párton
kívüli és korábban nagy mértékben apolitikus egyes tanárokat is sikeresen mozgósították 
és építő megnyilatkozásokra késztették." (56. f.) 

Mivel az akadémiaparancsnok és a politikai tiszt a politikai foglalkozások ellenőrzése 
során több elméleti tévedéssel találkozott, rendelet készült a politikai foglalkozások 
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módszertani kidolgozására, illetve olyan döntés született, hogy „nagyobb horderejű" 
foglalkozást a tanári kar részére csak a politikai tiszt tarthat. 

S egy eddig ismereten hang: „Végül jelentem, hogy a Honvéd Akadémián a megin
dulás óta érezhető súlyos nehézség(ek) mögött (rossz munkaviszony, fegyelem lassú ja
vulása, igen sok éberség elleni vétség) az ellenség kezét kellett látni. Ennek most az a 
kézzelfogható bizonyítéka merült fel, hogy IV. 2-án két ellenséges röpcédulát találtunk a 
parancsnoki épület folyosóján." (56/a. f.) 

Úgyszintén érdekes az a tény - bár inkább elgondolkodtató, mert eladdig ilyen össze
függés nem merült fel - , hogy a „Javaslatokéban nem az elöljárói intézkedésekre, nem 
is az akadémiai munkatervre, hanem másra hivatkozott Király vezérőrnagy és Súlyán ez
redes: "Kérem a Honvéd Akadémia 1951/52. kik. évre szóló kik. feladatainkat, ame
lyekkel a HVKF. Bajtárs már általában egyetértett, felülvizsgálni és e feladatokat meg
szabni, mert a Tanácsadó Bajtárs munkatervének megfelelően (kiemelés tőlem - Sz. M.) 
a jövő év előkészítésének munkáját most meg kell kezdeni." (56/a. f.) 

Ismét van bizonyos eltérés a fenti összefoglaló jelentés és az 1951. április 1-jei létszám
helyzet-jelentés32 között, mely szerint az akadémia azon a napon 2/2 tábornokkal (1 vezér
őrnagy hallgató áthelyezve a HM 01461/Szü.Fcsfs.rep.szü.o. - 1951. sz. rendelet alapján), 
398/387 tiszttel, 92/87tiszthelyettessel és tisztessel, 101/107 honvéddel illetve 171/171 
polgári alkalmazottal, összesen 764/754 fővel, valamint 16/14 lóval rendelkezett. 

Mint korábban már jeleztük, az akadémia vezetése 1951. január 31-én alapos elgon
dolás-tervezetet terjesztett fel az elöljáróhoz (1 a 22. sz lábjegyzet), melynek „B" pontja a 
jövőbeni szervezettel és létszámviszonyokkal foglalkozott. Nos, mivel a javaslat 1951. 
április l-jén nem lépett életbe, április 13-án már konkrét szervezeti előterjesztéssel33 for
dultak a hadműveleti csoportfőnök és a szervezési csoportfőnök útján a honvédelmi mi
niszterhez. Abban a pár hónappal korábbihoz, illetve a pillanatnyilag érvényben lévőhöz 
képest néhány kisebb eltérés található. Az új elképzelés szerint a hallgatók és a törzs
tanári aránya 1:1,8 lenne. 

Ami az akadémia javasolt új szervezetét illeti, lényegesen növelni szándékozták a he
lyettesek (az akadémiaparancsnok általános helyettese; közigazgatási helyettese; hadtáp
helyettese, valamint az akadémia politikai tisztjének általános helyettese) számát, ugya
nakkor megszüntetni javasolták az akadémiaparancsnok tanulmányi helyettese beosztást. 
(5. sz. melléklet, 1129. o.) 

A tanszékek a parancsnok tanulmányi helyettesének alárendeltségéből kikerülve 
„parancsnokközvetlen" szervezetté válnának. Emellett a Harcászati tanszék javasolt új ne
ve Általános harcászati tanszék lenne; a Hadtörténelmi tanszék Hadtörténelmi, szervezési 
és imperialista hadseregek tanszékévé bővülne; az Idegen nyelvek tanszéke Idegen nyelvek 
és általános ismeretek tanszékévé alakulna, s újként felállítanák a Hadtáp tanszéket. 

A Kiképzési Osztályon belül létrehoznák a Tolmács alosztályt; önálló elemként jelenne 
meg a magasabb parancsnoki tanfolyamparancsnoki és politikai tiszti beosztás; s végezetül 
az akadémiaparancsnok közigazgatási helyettese, valamint a politikai tiszt alárendeltségé-

HM HL HAKAD 0252/Techn.szolg. - 1950. (1951. 03. 30.) 
Uo. 0850/H.A. - 1951- (04. 13.) 

— 1128 — 



5. sz. m
elléklet 

—
 1129 —

 



ben működne a Parancsnoksági század, a Segédhivatal, a Technikai szolgálat és a „T" 
alosztály. Ez utóbbi a „T" irodából, a „T" könyvtárból és a Térképtárból épülne föl. 

Az új állománytábla szerint 229+2 tiszt (a +2-re nincs utalás, hogy mit takar (talán 
„D" [elhárító] - tiszteket), 58 tiszthelyettes, 41 sortisztes, 179 honvéd és 400 hallgató, 
összesen 907+ 2 katona (az iratban szereplő 906 téves adat) és 217 polgári alkalmazott, 
mindösszesen 1125 fő szolgált volna. Ami a javasolt rendfokozati arányokat illeti: 5 ve
zérőrnagy, 27 ezredes, 41 alezredes, 59+2 őrnagy, 55 százados, 33 főhadnagy, 6 hadnagy 
és 3 alhadnagy. Elindult tehát útjára a - ki tudja hányadik? - újabb javaslat. 

Nos, a néhány nappal korábbi hivatkozás a tanácsadó munkatervére eredményesnek 
bizonyult, hiszen Farkas Mihály vezérezredes, honvédelmi miniszter 1951. április 28-án 
a 0973/HVKF. - 1951. számon kiadta a Honvéd Akadémia 1951/52. kiképzési évi fela
dataira vonatkozó rendeletét.34 Ebben meghatározta, hogy az új kiképzési évben a követ
kező kiképzési ágakban folytasson kiképzést az akadémia: 

- II. évfolyamán az I. évet sikerrel befejezettek számára lövész, tüzér, páncélos és re
pülő szakon; 

- új I. évfolyam indítandó lövész, tüzér, páncélos, repülő, légvédelmi tüzér, műszaki 
és híradó szakon. Mint látható, az elöljáró elfogadta a január 31-i felterjesztés 
vonatkozó javaslatát, sőt „megfejelte" azt légvédelmi tüzér szakkal; 

- ismét indítandó 1 éves ezredparancsnoki tanfolyam, s ezen belül lövész, határőr, 
tüzér, páncélos, légvédelmi tüzér, repülő, műszaki és híradó szak; 

- magasabb parancsnoki tanfolyam is indítandó, de csak összfegyvernemi szakon. A 
kiképzés ideje 9 hónap, a képzés 60 fővel indítandó meg azzal a céllal, hogy a 
végzett hallgatókból biztosítható legyen a Honvéd Akadémia és a fegyvernemi 
iskolák harcászat tanári szükséglete. Tehát a januári javaslathoz képest „sala
moni" döntés született, az addigi 5 hónapos képzést nem 1 évesre, hanem csak 9 
hónaposra emelték. Ugyanakkor elfogadták mind a hallgatói létszámnövelést, 
mind a tanári utánpótlás biztosítására vonatkozó elképzelést. 

A minőségfejlesztés egyelőre késést szenvedett, ugyanis az elöljárók úgy döntöttek, 
hogy az 1951/52. kiképzési évben „még (kiemelés tőlem - Sz. M.) nem indul meg a 3 
éves kiképzés." (100. f.). A részletes kiképzési tervezetet 1951. június 1-jéig kellett fel
terjesztenie az akadémiának. 

Rendelet született a hallgatók egyes tagozatokon belüli létszáma tekintetében is: 
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HM HL HVK Titkárság - 195 l/T. 5. doboz, Kik. ügyek. Oroszi Antal nyá. ezredes kutatása 
35 Időközben a 02312/HVKF. - 1951. és a 04565/HVK.Hdm.Csf.Kik.o. - 1951.sz. rendelettel a *-os érté

keket 30-15-15-re módosították, mint az iratra ezt utólag rávezették. 
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Az ezredparancsnoki tanfolyamnál megjegyzendő, hogy az iratban - tévesen - 140 
főben határozták meg az összlétszámot, másrészt pedig itt szerepel l-l folyamőr, 
vegyiharc és hadtáphallgató is, bár ezeket a szakokat nem említették a feladatszabásnál. 
Mindennek következtében - a Magasabb parancsnoki tanfolyamot is magába foglaló -
akadémia létszáma mindösszesen sem 380, hanem csak 377 fő. 

Abból a célból, hogy a Honvéd Akadémia a kiképzési évre szervezetten felkészülhes
sen, a miniszter elrendelte, hogy: 

- az akadémia új szervezési állománytáblázatát a HVK Szervezési és Mozgósítási 
Csoportfőnöksége legkésőbb május 15-ig adja ki; 

- az akadémia új állományát fokozatosan kell feltölteni úgy, hogy legkésőbb 1951. 
szeptember 1-jére minden rendszeresített hely be legyen töltve; 

- az 1951/52. kiképzési évre az akadémia leendő összes hallgatója felvételi vizsgát 
tegyen - tehát ez esetben is szigorított az előterjesztésen - , s csak az azon meg
felelteket helyezzék át tanulmányaik megkezdésére; 

- a felvételi vizsga anyagát és a vizsgára való berendelést úgy adja ki a Személyügyi 
Főcsoportfőnökség, hogy azt a csapatok május 15-ig megkapják; 

- a felvételi vizsgára a leendő hallgatók kétszeresét - mint emlékszünk, az akadémiai 
javaslatban 2-3-szoros szám szerepelt - kell kiválogatni és berendelni úgy, hogy 
a felvételi vizsgák július 15. és augusztus 15. között folyamatosan megtartható-
ak legyenek. 

A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a kiképzési célokat és irányelveket: 
A.) A kétéves akadémiai tagozaton 

/., A kiképzés célkitűzései: 
- a hallgatók a két év során váljanak olyan tisztekké, akik jó összfegyvernemi 

ismeretekkel rendelkeznek, s így katonai tudásuk alapján alkalmasak ez
redparancsnoki és hadosztály törzsparancsnoki, valamint hadtesttörzsben 
illetve központi szerveknél beosztotti munkakör ellátására; 

- a súly a szakfegyvernemeknél is az általános harcászati kiképzésen legyen, 
ugyanakkor mindenkinek jó szakismerettel kell rendelkeznie a saját 
fegyvernemén belül; 

- ismerjék jól az ezred és hadosztály harcvezetési elveit, kapjanak tájékoz
tatást a hadtest vezetéséről, valamint szerezzenek általános ismereteket 
a hadsereg hadműveleteiről is. 

//., A kiképzés feladatai: 
- jártasság elsajátítása a korszerű, vegyes fegyvernemi kötelékek harcának 

megszervezésében, előkészítésében és biztosításában; 
- gyakoroltatás a fenti kötelék harcának vezetésében; 
- fejleszteni a hallgatók elméleti és módszertani képességeit a csapatok kikép

zésében. 
Az oktatás eredményeként a hallgatók: 

- sajátítsák el a marxi-lenini elmélet alapjait, legyenek tisztában a napi ese
ményekkel; 
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- tanulják meg a korszerű, vegyes fegyvernemi harc alapelveit és a fegyver
nemek alkalmazását, valamint együttműködésük megszervezését és 
vezetését; az elhatározás kidolgozásának módszerét; 

- ismerjék a törzsek munkáját a különféle harcmódokban; 
- sajátítsák el a lövészet elméleti alapjait; harc közben is tudják irányítani a 

gyalogsági, illetve a saját fegyvernemük fegyvereinek tüzét; 
- ismerjék meg a fegyvernemek anyagát és a harcban való felhasználását; 
- legyenek képesek alárendeltjeik harci és politikai kiképzésének vezetésére; 
- legyenek képesek a szabályzatok, utasítások és parancsok gyakorlati alkal

mazására; 
- tanuljanak meg oroszul olvasni és írni oly mértékben, hogy ismerjék az ele

mi katonai szakkifejezéseket, és így teremtsenek alapot „a sztálini had
tudomány eredetben való tanulmányozásához." (112. f.) 

- az általános műveltség fejlesztése érdekében szerezzenek a beosztásuknak 
megfelelő főleg magyar (irodalmi? - Sz. M.), mennyiségtani, hadtörté
nelemi, fizikai, földrajzi és katonaföldrajzi ismereteket. 

A hallgatók kiképzését a szabályzatok és utasítások követelményei szerint kell foly
tatni, és „a kiképzésnél teljes egészében használjuk fel a Szovjet Hadsereg Nagy Honvé
dő Háborúban szerzett tapasztalatait." (112. f.). 

A hallgatót magas fokú, öntudatos katonai fegyelem szellemében neveljük úgy, hogy 
magával és alárendeltjeivel szemben hasonló követelményeket támasszon. 

B.) Az ezredparancsnoki tanfolyamon (EPT) 
/., A kiképzés célkitűzései: 

- 1952 őszére váljanak jó ismeretekkel rendelkező csapattisztekké; 
- általános katonai tudásuk és saját fegyvernemük jó szakismerete alapján le

gyenek képesek ezredparancsnoki és ezred törzsparancsnoki, illetve 
azokkal egyező központi beosztások ellátására. 

//., A kiképzés feladatai: 
- a hallgatók szerezzenek saját fegyvernemükön belül olyan tudást, hogy az 

ezredet, illetve az önálló zászlóaljat sikeresen tudják vezetni a korsze
rű, vegyes fegyvernemi magasabbegységek harcában; 

- tegyenek szert gyakorlatra a fenti kötelékek vezetésében; 
- fejlesszék a hallgatók elméleti és módszertani készségeit az alegységek ki

képzésében. 
Az oktatás eredményeként a hallgatók: 
(Az általános műveltségi követelmények kivételével lényegében azonos az akadémiai 

tagozatéval, akárcsak a következő két bekezdés. [Bár érthetetlen, hogy ezredparancsnoki 
szinten miért nem tartották fontosnak azokat - Sz. M.]). 

C.) A Magasabb Parancsnoki Tanfolyamon (MPT) 
/., A kiképzés célkitűzése: 

- a tanfolyam végére a hallgatók váljanak alkalmasakká hadosztályparancs
noki; hadtest politikai tiszti, illetve törzsparancsnoki; valamint had
osztály politikai tiszti, vagy törzsparancsnoki beosztás ellátására. 
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//., A kiképzés feladatai: 
(Szó szerint megegyeznek az akadémiai tagozatnál meghatározottakkal, azzal az elté

réssel, hogy hallgatók helyett tábornokokról és tisztekről beszél, s a kötelékek is maga
sabbegységek. Számukra nem írták elő sem az általános műveltségi, sem az orosz nyelvi 
követelményeket.) 

Az 1951. áprilisi összefoglaló helyzetjelentés36 szerint tovább nőtt a tiszti hiány (38 
fő), míg a tiszthelyetteseknél 7, a kinevezett polgári alkalmazottaknál 2 státusz volt fel
töltetlen. A hónap folyamán l-l hallgatót helyeztek el az akadémiáról nem megfelelő ta
nulmányi eredmény következtében, illetve egészségügyi okból; „káros magatartás miatt" 
két főhadnagy került nem tényleges viszonyba. A tanári karból l-l alezredest nyugállo
mányba, illetve „meg nem felelő munka és magatartás"-ra hivatkozván tartalékállo
mányba helyeztek. 

Április folyamán sikerült feltölteni a páncélos tanszék vezetőjének beosztását. Úgy
szintén ebből az iratból arra lehet következtetni, hogy már 4 tanácsadó dolgozott az aka
démián, akik közül kettőnek nem volt tolmácsa, kettő pedig „igen gyenge" tolmáccsal 
rendelkezett. 

Ami a kiképzési helyzetet illeti, a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam záróvizsgájára 
április 20-án került sor, eredménye 9 kiváló, 18 jó és 10 megfelelő volt. Az egész tanfo
lyam teljesítménye alapján hárman végeztek kiváló, tizenkilencen jó és tizenhatan meg
felelő minősítéssel. 

Az akadémiai tagozaton, valamint az Ezredparancsnoki Tanfolyamon tervszerűen és 
jó eredménnyel zajlott a kiképzés. A tüzér osztályoknál a tanácsadó javaslatára (a tago
zaton néhány „kevésbé fontos" tantárgy; a tanfolyamon pedig a csapatgyakorlat rovásá
ra) megemelték a szaktárgyakra fordítandó időt (a tanfolyamon 61 órával). 

Az anyagi helyzet végre kezdett normalizálódni, a fegyelmi helyzet terén viszont nem 
volt elmozdulás. A politikai és morális helyzetben a sok pozitívum mellett nem kevés 
negatív jelenség is felmerült. „A kommunista erkölcs, fegyelem megszilárdítása érdeké
ben a pártfegyelem és a katonai fegyelem ellen vétőkkel az alapszervezeti vezetőségek 
és a Pártellenőrző Bizottság foglalkoztak." (76. f.) A hónap folyamán 11 esetben szüle
tett fegyelmi határozat. A Magasabb Parancsnoki Tanfolyam befejeződése előtti család
látogatások eredményeként felszínre került esetek következtében 1 tiszt kapott pártbün
tetést a párterkölcsöt sértő magatartása miatt, 1 tisztet pedig azért zártak ki a pártból, 
mert eltagadta nyilas múltját. 

Az április 28-i miniszteri rendelet szellemében (1. a 34. lábjegyzetet) a Személyügyi 
Főcsoportfőnökség kiadta a 01947/Szü.Fcsf.l.Alcsf. - 1951. számú rendeletét, melynek 
tárgya az „Intézkedés a Honvéd Akadémián megtartandó felvételi vizsgára való jelent
kezésre."37volt. Ennek lényege a következőkben foglalható össze: a parancsnokoknak 
minden tisztet fel kellett szólítaniuk a jelentkezésre; azok jöhettek számításba, aki 1950-

HM HL HAKAD 0982/H.A. - 1951. (05. 02.) 
Uo. 303. doboz. Dr. Oroszi Antal nyá. ezredes kutatása. 
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ben a fegyvernemi iskolán, illetve a Kossuth Akadémián kiváló, vagy jó eredménnyel 
végeztek, s legalább 1 éves csapatszolgálattal rendelkeztek; úgyszintén mindazok a más 
kiváló tisztek, akik kimagasló katonai és politikai képzettségük, jó szervezőkészségük 
alapján alkalmasak az akadémia sikeres elvégzésére. Emellett a magasabbegység
parancsnokoknak, valamint a HM szervek illetékeseinek olyan, arra alkalmas tiszteket 
kellett javasolniuk a kilenc hónapos Magasabb Parancsnoki Tanfolyamra, akik ezredpa
rancsnoki, önálló osztályparancsnoki, ezred törzsparancsnoki, vagy ahhoz hasonló köz
ponti beosztásban, illetve azoknál magasabb beosztásban teljesítettek szolgálatot. 

Általános követelmény volt a jelentkezőkkel szemben a teljes politikai megbízható
ság, az erkölcsi szilárdság, a jó felfogó készség, a szorgalom és a megfelelő fizikai rá
termettség. 

A jelentkezőknek marxizmus-leninizmusból, általános harcászatból, a fegyvernemek 
harcászatából és műszaki adatainak ismeretéből, tereptanból, mennyiségtani alapisme
retekből, valamint magyar nyelvből kellett felvételi vizsgát tenniük. Önkéntes alapon 
orosz nyelvből is vizsgázhattak, amit azonos pontszám esetén előnyként kellett megítél
ni. A jelentkezők számára biztosítani kellett a felvételi vizsga anyagát, hogy annak alap
ján készülhessenek fel. 

A jelentkezési lapokat június 10-ig kellett feljuttatni Személyügyi Főcsoportfőnökség 
Szervezési Osztályára, miután a parancsnok, a politikai, valamint a személyügyi tiszt 
előzetesen véleményezte a jelentkezőt. 

A korábbiakban láthattuk, hogy az akadémia vezetése április 13-án új szervezési ja
vaslattal fordult az elöljáróhoz (33. lábjegyzet). Nos, az akadémia iratai között nem ta
lálható ezzel kapcsolatos miniszteri döntés. Közvetve, mégis szerezhetünk bizonyos is
mereteket ezzel összefüggésben. Ugyanis 1951. május 25-i dátummal megjelent a 
03608/Szü.Fcsf.HVK.szü. - 1951. számú rendelet, mely a szervezéssel kapcsolatos új 
tiszti beosztások (Honv. Ak.) kérdését tárgyalta.38 Az iratban Szabó István altábornagy, 
miniszterhelyettes, személyügyi főcsoportfőnök 1951. június 1-jei hatállyal - tehát akkor 
lépett életbe az új állománytábla - nagy számú tisztet helyezett állományba, illetve erő
sített meg beosztásában. 

Ebben az iratban nem szerepelt az akadémiaparancsnok általános helyettese beosztás, 
viszont - a felterjesztett javaslattól eltérően - Tóth Lajos alezredest kinevezték az aka
démiaparancsnok tanulmányi helyettesévé. Rendszeresítették az akadémiaparancsnok 
közigazgatási helyettese beosztást is, melynek ellátására Szeredahelyi Győző alezredes 
kapott megbízást. Úgyszintén elfogadták az akadémiaparancsnok hadtáphelyettese be
osztásra vonatkozó javaslatot, a posztra Bartos József alezredest nevezték ki. Kerekes 
Béla vezérőrnagyot megerősítették az Ezredparancsnoki Tanfolyam tanfolyamparancs
noki beosztásában, de - legalábbis ebben az iratban - sem az akadémiai tagozat, sem a 
Magasabb Parancsnoki Tanfolyam élére nem neveztek ki senkit. 

Eme okmány szerint nem változott sem a Harcászati, sem a Hadtörténelem tanszék 
elnevezése, melyek vezetőit (Sipos Sándor alezredest és Zsilinszky - másutt „i"-vel a 
végén - Sándor alezredest) megerősítették beosztásukban. Tanszékvezetőként szerepelt 
még Surányi János alezredes (Tüzér tanszék), G. Fodor Andor őrnagy (Páncélos tan-

HM HLHAKAD 01318/H.A. - 1951. (05. 30.) Oroszi Antal nyá. ezredes kutatása. 
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szék), Homér Imre őrnagy (Repülő tanszék), Fraknóy László őrnagy (Légvédelmi tüzér 
tanszék), Szakasits Győző ezredes (Műszaki tanszék), Szilágyi Sándor százados (Híradó 
tanszék), valamint Bot Rajmund őrnagy (Lőkiképzési tanszék). Már új elnevezésű (Ide
gen nyelvi és általános ismereti) tanszék élére nevezték ki Hollós Sándor ezredest; új 
szervezeti elemként állt fel a Hadtáp tanszék, Lám Károly alezredes vezetésével. (Csak 
zárójelben és érdekességként jegyezzük meg, hogy a Tüzér tanszék alezredes rendfoko
zatú vezetőjének volt ezredesi rendfokozatú [tüzérharcászat] főtanára Lóránt Imre sze
mélyében - valószínűleg akkor még nem tekintették megbocsáthatónak a m. kir. tüzér 
hadnagyi múltat!) 

A szorító helyzetre való tekintettel fordítói helyre Bodó István főhadnagyot és Scsáp 
Jenő főhadnagyot, tolmácsnak pedig Ács Tihamér századost, valamint Golub István al
hadnagyot nevezték ki. 

Sajnos, csak ezzel a részeredménnyel rendelkezünk, teljes lista nem került elő. Ugyan
akkor bizonyos kiegészítést nyújt az 1951. májusi összefoglaló helyzetjelentés.39 Ebből 
megtudható, hogy május hóban a Politikai tanszékre 8 fő, a Harcászat tanszékre 3 tiszt, a 
Tüzér, a Műszaki , valamint a Híradó tanszékre l-l fő vonult be. (Ez utóbbi esetében 
szükségesnek tartották hangsúlyozni, hogy Haász János főhadnagy a Szovjetunióban ta
nult; akkor még nem tudhatták, hogy néhány év múlva, 1956-os szerepe miatt, Ausztrá
liába kell majd emigrálnia.) A Tolmács alosztályhoz újabb 2 fő került, s további 5 tisztet 
helyeztek a különböző törzsekbe. Ezzel párhuzamosan a Politikai tanszékről 9 tanárt, az 
Egészségügyi szolgálattól pedig 1 orvost helyeztek át. 

Ebből a helyzetjelentésből kitűnik, hogy a honvédelmi miniszter az 1951. április 28-
án kelt 03073. számú rendeletével intézkedett a Honvéd Akadémia új szervezetére. En
nek következtében a tanári hiány 80-ra nőtt, a keretállományban 89 tiszti, 24 tiszthelyet
tesi és 55 kinevezett, illetve 9 „kollektives" (kollektív szerződéses?) polgári alkalmazotti 
hely volt feltöltetlen. Külön kiemelték a fordítói és az orosz nyelvi gépírónői hiányt. 

1951. május 3-án megkezdődött a kiképzés az új Magasabb Parancsnoki Tanfolya
mon. Ami a május havi kiképzést illeti, az akadémiai I. évfolyam az ezred támadása és a 
különleges harcmódok tárgykört; a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam a fegyvernemek 
harcászati-műszaki adatait, valamint a lövészezred védelmének néhány foglalkozását; az 
Ezredparancsnoki Tanfolyam pedig a lövészezred támadását és különleges harcait vette át. 

Az új Magasabb Parancsnoki Tanfolyam hallgatói írásbeli tájékoztató vizsgával 
kezdtek fegyvernemi alapismeretekből, melynek tapasztalatai szerint az általános harcá
szat terén a hallgatók 80%-a tájékozatlan volt, a kérdéseket csak nagy általánosságban, 
vagy egyáltalán nem ismerték, hasonlatosképpen a törzsszolgálat tekintetében, azzal a 
kiegészítéssel, hogy több hallgató akkor készített először munkatérképet. Tüzér ismere
tek terén 70%-os volt a tájékozatlanság, de a a páncélos- és a a repülőismeretek vonatko
zásában is nagyon hiányosnak és zavarosnak bizonyultak az „elképzelések." A legelfo
gadhatóbb ismeretekkel a műszaki, valamint a tereptani kérdések terén rendelkeztek a 
vizsgázók, ám általános volt, hogy nem ismerték az imperialista hadseregek harceljárá
sát, de a sajátnak is inkább csak a régi szervezetét tudták. 
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A tanári kar munkájában továbbra is sok módszertani fogyatékosságot fedeztek fel, 
sőt: „Egyes tanárok nem ütik meg a tanári mértéket. így például Zombori Valér alez. 
(rep.tansz.), aki politikailag nem képezi magát... Vagy Jalsovszky őrgy (mü.tansz.), aki 
erősen klerikális beállítottságú. A magasabb pk. tanf. befejezése után javaslatot teszünk 
ezeknek a tiszteknek más beosztásba való áthelyezésére." (99. f.) 

Az 1951/52. kiképzési év kiképzési tervezetét június közepére, az alapvető előadáso
kat pedig szeptemberig bezárólag szándékozták elkészíteni. „E munkánál azt a módszert 
vezettük be, hogy az egész előadást oroszra fordítjuk (kiemelés tőlem - Sz. M.; így ért
hető, miért volt kevés a tolmácsi, illetve fordítói kapacitás!), a tanácsadó Bajtársak segít
ségével kijavítjuk és így emeljük minőségüket olyan fokra, ami(t) a H. A. kiképzése 
megkövetel. Ezzel a módszerrel megújítjuk az összes lényeges »Vezérfonalunkat«, az 
elavultakat pedig bevonjuk és megsemmisítjük." (99. f.) - szólt a jelentés. 

Az új szervezési rendelet megnövekedett igényei következtében az anyagi helyzetben 
ismét 5-15%-os hiány keletkezett. A hallgatók számára „kölcsön használatra" kiadott ru
házati cikkek annyira elhasználódtak, hogy azok az akadémia színvonalához méltatlanok 
voltak. 

A különleges osztályok kiképzési helyzetéről a következőképpen szólt a jelentés: 
/., Pártfunkcionáriusok („S" és „T" osztály) 
A hónap során befejezték a lövészezred védelmének megszervezése bemutató fela

datot; megtartották számukra a lövészhadosztály védelme alapelőadást; folynak a lö
vészhadosztály és -hadtest szintű törzsszolgálati előadások, amelyek iránt a hallgatók 
nagy érdeklődést tanúsítottak. 

A kispuska-, puska-, pisztoly-, géppisztoly- és golyószóró-lövészeten, érthető okból, 
lényegesen gyengébb eredmények születtek, a meg nem felelők aránya 26-53 % között 
mozgott. 

//., A.V.H. tisztek csoportja („U" osztály) 
A kiképzés tervszerűen folyt, komoly gondot okozott azonban az 50-60 %-os hallga

tói hiányzás. Ezért az akadémia vezetése parancs kiadását javasolta, melyben kötelezővé 
teszik a foglalkozásokon való részvételt; 

„Egyébként a hallgatók eléggé ki vannak merülve és a foglalkozásokon meglátszik 
rajtuk a fáradtság. A kiképzési anyagot csak egyesek sajátítják el jól... egyéni tanulással 
nem igen veszik át az anyagot, mert erre nincs idő biztosítva. Szükségesnek látszik, hogy 
az Á.V.H. erre biztosítson egy bizonyos időt." (99/a. f.) 

III. A Pol. Fcsf-ség tábornokainak és főtisztjeinek csoportja („O" osztály) 
Ez a csoport mutatta a legnagyobb - 1 hónapos - lemaradást, mert „a bajtársak nagy 

része általában rendszertelenül jár el a foglalkozásokra." (100. f.). Előfordult 50 %-os hi
ányzás is, ezért az akadémia vezetése azt javasolta, hogy amennyiben a nyári hónapok
ban ez a gyakorlat nem fordítható meg, akkor erre a periódusra függesszék fel a kikép
zést, az eddigi tananyagból vizsgázzanak le, s ősszel folytassák a tanfolyamot. Ezzel 
kapcsolatban döntést kértek. 

A fegyelmi helyzetet rendkívüli ellentmondás jellemezte. Noha a hivatásos állo
mánytól lett volna elvárható a magasabb fegyelmi szint és a nagyobb mérvű „öntudatos 
fegyelem," nem pedig a sorállománytól, az akadémián éppen fordítva állt a helyzet. A 
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dicséretek és fenyítések megoszlása a következőképpen alakult: tiszt 1. + 2. osztály ?/10; 
tiszthelyettes 2/0; honvéd 62/0! Igaz, erre is volt magyarázat: „Az, hogy a legénység kö
zül senki nem lett megfenyítve, az a leváltott szd. pk. (Daróczi Álmos hdgy.) opportu
nista magatartásából folyik, ugyanennek tudható be a dicséretek feltűnően magas száma, 
ami nem tükrözi vissza a valóságos állapotokat." (100/a. f.) 

A politikai és morális helyzetet jónak ítélték, a május 1-jei munkaverseny sem lany
hult, sőt fokozódott. A politikai tisztek gyenge felkészültségével kapcsolatos korábbi pa
nasz meghallgattatott, a politikai tanárok 90 %-át továbbképző tanfolyamra vezényelték, 
illetve a Petőfi Intézetet frissen elvégzett politikai tanárok kezdték meg munkájukat az 
akadémián. 

Az új Magasabb Parancsnoki Tanfolyamon hozták létre először - a Politikai Főcso
portfőnökség utasítására - az osztály-pártalapszervezeteket. 

Az akadémia új állomány táblája alapján a létszámviszonyok40 1951. július l-jén a 
következő - jelentősen megnövekedett - helyzetet mutatták (rendszeresített/meglévő): 
5/2 tábornok, 623/419 tiszt (ebből 255 hallgató), 81/61 tiszthelyettes, 124/138 honvéd, 
209/177 polgári alkalmazott; összesen 1042/797 fő és 54/24 ló. Mint látható, a személy
ügyi szervek előtt hatalmas feladat állt, ha meg akartak felelni annak a korábbi miniszteri 
utasításnak, hogy szeptember 1-jére minden beosztást feltöltsenek. 

Házi Sándor vezérőrnagy, volt tanfolyamhallgató, a légierő parancsnoka, 1951. július 
2-án a 03776/Le.pk.I.Csf. - 1951. számon „Törzsbeosztott tiszti tanfolyam megindítá
sát"41 kérte az akadémia vezetésétől. Levelében utalt rá, hogy a honvédelmi miniszter jó-, 
váhagyta 03729/1951. számú felterjesztését, mivel „Az őszi hadrend fejlesztés üteme 
megkívánja, hogy új repülő törzsbeosztott tiszteket képezzünk ki. A kiképzés lerövidített 
idővel (kiemelés tőlem - Sz. M.) tanfolyam keretében történik. (54. f.) - szólt a „meg
rendelés." 

A tanfolyam célja a törzsbeosztott tisztek kiképzése volt repülőszázad, -ezred és 
ÖREMÜZ (önálló repülőműszaki zászlóalj - Sz. M.) kategóriákban, feladata pedig olyan 
törzstisztek kiképzése, akik képesek megszervezni és irányítani az iskola, valamint a 
csapatok harckiképzését, az alegység és a repülőezred harci feladatait, a csapatok anyagi 
és műszaki ellátását, illetve végrehajtani az ellenőrzést. 

A tanfolyam megszervezésére nagyon kevés időt kapott az akadémia, hiszen azt az 
1951. július 10 - október 10. közötti időszakra tervezték. A 77 munkanapból négyet 
kellett fordítani vizsgára, hármat pedig tartaléknapként tervezhettek. Az így rendelkezés
re álló 420 (70x6) óra elosztása a következő képet mutatta: 

- politikai kiképzés (60 óra): a Légierő-parancsnokság politikai osztálya által elké
szített és a Politikai Főcsoportfőnökség által jóváhagyott kiképzési terv szerint; 

- általános harcászat (70 óra): a harcászat alapjai; a fegyvernemek szervezete és al
kalmazásának alapjai; a támadás és védelem megszervezése szakasz-ezred szinten; álta
lános ismeret a lövészhadosztály támadó és védelmi harcából; 

HM HL HAKAD 0252/6/Techn.szolg. - 1950. (1951. 06. 30.) 
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- repülöharcászat (80 óra): a légierő csapatnemeinek rendeltetése, szervezete és harci 
alkalmazása; a vadász-, a csata-, a bombázó-, a felderítő-, a szállító-, és a tüzérrepülö 
csapatnemek rendeltetése és alkalmazása ezredkötelékig bezárólag; a repülőezred harcá
nak irányítása; a harci okmányok külalakja és tartalma; a csoportos foglalkozások illetve 
hadijátékok levezetése; általános ismeret a repülő-csapatnemek hadosztályainak harcáról; 

- a harcászati kiképzés alapjai (63 óra): a harckiképzés megtervezése és megszervezése; 
a tervezés nyilvántartása és a jelentőokmányok külalakja század-ezred, illetve ÖREMÜZ-
szinten; a törzs általános munkájának megszervezése és a csapatok rejtett vezetése; 

- repülőgép- és motoranyag-ismeret (20 óra): a JAK-9, az IL-10, a LI-2, és a MIG-15 
(az 1951. június 17-én átvett 10 db MIG-15 „Sas" révén ugyanis megkezdődött a Ma
gyar Néphadsereg42 sugárhajtású harci repülőgépekkel való felszerelése43 - Sz. M.) típu
sú repülőgépek harcászati-haditechnikai adatai; a repülőműszaki szolgálat szervezete; 

- repülőhadtáp-szolgálat (25 óra): a légierő hadtápszolgálatának és -alakulatainak 
szervezete; az anyagi-műszaki ellátás menete és igénylésének módja; 

- alaki kiképzés (20 óra): az egyes harcos, a raj, illetve a szakasz alaki kiképzése 
megszervezésének és levezetésének módszerei; 

- lőkiképzés (22 óra): az iskolalövészet megszervezésének és levezetésének módszerei; 
- tereptan (10 óra): általános térképismeret; 
- repülőhíradás (20 óra): a repülőszázad és -ezred híradásának megszervezése, a hír

adás feladatai és eszközei; 
- repülésirányítás (10 óra): megszervezése a repülőszázadnál és -ezrednél; 
-megfigyelőszolgálat (10 óra): feladatai, szervezete; a légi tájékozódás lényege és fajtái. 
Utólag már nem állapítható meg, hogy a 420 órából hiányzó 10 órát mire fordították. 
Az 50 hallgatót a tartalékos tiszti állományból hivatásos állományba kerültek közül 

kellett kiválogatnia a Személyügyi Főcsoportfőnökségnek úgy, hogy a politikailag és 
szakmailag legalkalmasabbak jussanak be a tanfolyamra. A hallgatókat július 9-ére kel
lett bevonultatni az akadémiára. 

Az már csak a „flottul, katonásan!" kategóriába sorolható, hogy a Házi vezérőrnagy 
által július 2-án aláírt és az akadémián 6-án iktatott iratban az szerepel Kerekes vezérőr
nagy bejegyzésében, hogy: „Pk. Tan. Hely. Bentiekre konkrét javaslatát 7. 7-én 10.00-ra 
tegye meg a rep. tanszékvez-vel történt megbeszélése után. A rep. tanszékvez. 6-án 
Le.psággal a részletekre vonatkozóan tájékozódott." Erre Tóth Lajos alezredes, tanulmá
nyi helyettes csak azt vezethette - talán némi éllel - az iratra, hogy: „Tudomásul vettem. 
51.7.6. 17.00." (55. f.) 

A Honvéd Akadémia június havi helyzetjelentése44 szerint a személyi hiány 139 tiszt 
(ebből 70 fő - 42.2 % - a tanár), 96 a kinevezett és 80 a „kollektives" polgári alkalma
zott. Mindez azonban eltörpülni látszott a Repülő tanszék gondjai mellett: 

A Minisztertanács 1951. június l-jén kelt rendelete a Honvédség elnevezését Magyar Néphadseregre 
változtatta. Csendes - Gellért: i.m. 112. o. 

43 Uo. 113.0. 
44 HM HLHAKAD 01608/H.A. -1951. (07. 03.) 
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„Az Akadémia személyügyre vonatkozó szűk keresztmetszetét a rep. tanszék jelenti. 
Itt egy tanár súlyos fegyelmi és erkölcsi vétségeket követett el. (Zombori Valér alezre
desről van szó, nevével már a májusi jelentésben is találkoztunk - Sz. M.) Nevezettre 
vonatkozó javaslatomat a 01453/H.A. - 1951. sz. alatt a Szü. Fcsfség-nek megtettem. 
Ugyanabban a felterjesztésemben javaslatot tettem a rep. tanszék szü. állományának sür
gős rendezésére. E tanszék ugyanis létszámilag, minőségileg, szociális összetétel szem
pontjából messze elmarad a többi tanszék, valamint az Akadémia megkövetelt színvo
nala mögött. Ez a helyzet veszélyezteti a rep. hallgatók elé kitűzött kiképzési cél elérését, 
de ezenkívül kihatással van a H.A. további rep. vonatkozású kiképzésére is. Ugyanis 
azokat a tapasztalatokat, melyeket a H.A-án jelenleg ittlévő Tanácsadó bajtársak átad
nak, a rep. tanszék nem tudja átvenni és nem tudja ezt az értékes segítséget a jövőre néz
ve hasznosítani. A helyzet súlyosságát növeli az is, hogy a jelenlegi Mag. Pk-i tanfolyam 
tanárképző osztályában nincs rep. hallgató..." (118. f.) 

Ami a kiképzési helyzetet illeti: 
A Magasabb Parancsnoki Tanfolyam alapismereti vizsgáján 1 fő végzett kiváló, 27 fő 

jó, 23 fő megfelelő és 4 fő meg nem felelő eredménnyel. Az egyetlen kiválóan vizsgázott 
hallgató, a tanárképző osztályba járó Pusztai János hadnagy volt (később ezredes, a 
ZMKA parancsnokhelyettese, a hadtudomány doktora). 

Megismételték azt a korábbi kérést, hogy a szeptemberi csapatgyakorlaton a tanári 
karnak ne kelljen részt vennie, továbbá jelezték, hogy a tanfolyamhallgatók körében a 
szellemi kifáradás jelei mutatkoztak (feledékenység, fejfájás, álmosság). 

A politikai és morális helyzetet jónak minősítették, a hónap elején 29 953 Ft-ot gyűj
töttek a koreai gyerekek megsegítésére. 

„Budapest területéről a megbízhatatlan személyek kitelepítésével az Akadémia be
osztottjainak lakásszükségletét kielégítik" (119/a. f.); 

„Nagy megelégedést és az ellenség iránti gyűlöletet váltott ki a Grősz József féle 
bűnügy leleplezése." (119/a. f.). (Mindezek egyértelműen bizonyítják az „osztályharc" 
élesedését mind az országban, mind az akadémián - Sz. M.). 

A hallgatói osztály-pártszervezetek beváltak - szólt végül a jelentés. 

A júliusi helyzetjelentés45 a tiszti létszámhiány (86 fő) tekintetében lényeges javulás
ról ad számot az előző havihoz képest, ugyanakkor közel 9 %-kal tovább nőtt a tanárhi
ány (51 %). Ezzel kapcsolatban folyamatosan ismételték a „varázsigét," miszerint „A ta
nári állományban mutatkozó hiányunk a jelenlegi Mag. Pk-i tanf. befejezése után kerül 
feltöltésre." (139. f.) A polgári alkalmazottak esetében lényegesen javult a helyzet, hi
szen a kinevezettek körében 26-ra, míg a „kollektívesek" esetében 8-ra csökkent a hiány. 

Ebből az anyagból kiderül az is, hogy a miniszter 04292/11.Ált.Csfség. számú rende
letével felállított repülő törzstanfolyam - a rendkívül szűk időintervallum ellenére -júli
us 10-én beindult. 

Nem csitult el azonban a Repülő tanszékkel kapcsolatos vihar! Visszautalva az ezzel 
kapcsolatos előző havi jelentésre, ismételten rámutattak, hogy a helyzet a repülőezred-
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parancsnoki tanfolyam hallgatóira is kihat. Az osztályban sorozatosan fordultak elő 
olyan hibák, amik a tanári kar nevelő munkájának és példamutatásának hiányosságaira 
vezethetők vissza. „Általában az osztály viselkedését fegyvernemi sovinizmus, a fele
lőtlen gyerekes magatartás jellemzi. Ezt a szellemet az osztály volt osztályfőnöke 
Zombori Valér alez, még inkább szítja. Zombori Valér alez. Honvédségtől való eltávolí
tására 01453/H.A. - 1951. sz. alatt javaslatot terjesztettem fel. Az epk. rep. osztályban 
erősen érezhetők a kispolgári csökevények. A hallgatók jó részét tanulás helyett nő 
problémák (kiemelés tőlem - Sz. M.) foglalkoztatják. Nagy Sándor hdgy. bajtársai előtt 
dicshimnuszokat zeng a megsemmisített náci hadsereg vadászgépeiről és a német repü
lőtechnikáról. Varga István alhdgy. osztálypárttitkár visszaélve a Párt bizalmával bajtár
sainak bizalmas adatokat árult el, ezért pártfegyelmi elé állítjuk. Szilágyi Sándor hdgy. 
pártnapokon mindig kitűnt hozzászólásaival, melybe (sic!) csak a frázisok tömkelegét 
lehetett felfedezni. így a kevésbé képzett elvtársak igyekeztek őt követni. Szilágyi Sán
dor hdgy. a Szoc. Dem. Párt megyei titkára volt, jelenleg pártmunkát nem végez. Bár 
családjának összjövedelme 2.000 Ft., mégis állandóan pénzzavarban van." (139-139/a. f.) 

Ilyen erkölcsi-politikai „nihil" ellenére azért megállapították, hogy a hallgatók több
sége fejlődőképes. Ezek után csak az nem érthető, hogy a túlnyomó többséget mégsem 
tartották alkalmasnak önálló beosztás ellátására. Igaz, hozzátették: „viszont erőskezű pk. 
mellett értékes munkát tudnak kifejteni. Ennek az osztálynak a tarthatatlan helyzetét, -
mint a H. A. egyik kulcsfeladatát - felszámoljuk, de hasonló események elkerülése cél
jából, kérem a rep. tanszéken fennálló tarthatatlan káderhelyzetet lehetőleg sürgősen 
megoldani." (139/a. f.) - szólt az ismételt akadémiai igény, 

Szerencsére, az akadémia más területein nem volt ilyen kritikus a helyzet! így pl., 
ami a kiképzési helyzetet illette, mindhárom tanfolyamon tervszerűen folyt a munka. 

A páncélososztályok éleslövészetén 38,9 %-ban kiváló, 26,6 %-ban jó, 23,4 %-ban 
megfelelő és 11,1 %-ban meg nem felelő eredményt értek el. 

Az 1951/52. évi felvételi vizsgák is rendben folytak, a berendelt tisztek az előírt kö
vetelményeknek közepesen feleltek meg. 

A Személyügyi Főcsoportfőnökség nem hívott be felvételi vizsgára repülő
fegyvernemi tiszteket. így viszont nem volt biztosítva a honvédelmi miniszter április 28-
án kelt 0973/HVKF. - 1951. számú rendeletében meghatározott, az 1951/52. kik. évre 
előírt repülőhallgatói káderszükséglet kiképzése. Erre vonatkozóan döntést kértek az 
akadémia vezetői. 

Az államvédelmi tisztek („U" osztály) kiképzése is tervszerűen folyt, s a hiányzók 
száma egyre csökkent, a törzs harckészültségi szintje kielégítőnek ítéltetett, az új kikép
zési év előadásainak és feladatainak kidolgozása megkezdődött, a munka 50 %-át szep
tember 30-áig tervezték elvégezni. 

A fegyelmi helyzet terén - mai szemmel - tovább erősödött az aránytalan mérvű 
megtorlás: két tisztet késés, egyet pedig illetéktelenül vezetett gépkocsival okozott bale
set miatt helyezett az akadémia parancsnoka előzetes letartóztatásba. 

Mivel a repülő-törzsbeosztott tiszti tanfolyamon több probléma merült fel, az akadé
mia parancsnoka vizsgálatot rendelt el, aminek tapasztalatairól 1951. augusztus 10-én 
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terjesztett fel jelentést46 a vezérkari főnökhöz. (A rendelkezésre álló irat az 1951. július 
6-án iktatott, azonos számú irathoz csatoltan található.) 

Mindjárt a bevezetőben ellentmondással találkozunk. Mint a július havi helyzetjelen
tésben is olvasható, a tanfolyam - az elrendelt időben -július 10-én megkezdte munká
ját. Nos, ez az augusztusi irat viszont arról ad számot, hogy július 15-én indult meg a 
tanfolyam működése. De nem is ez volt az oka a felterjesztésnek, hanem az, hogy a „tan
folyam felállítására adott rendeletet, - ahogy ezt most a tanfolyam ügyeinek felülvizs
gálata során megállapítottuk - a H. Le. Pság. közvetlenül adta ki a Honvéd Akadémiá
nak... feltehető, hogy a rendeletet a HVKF Bajtárs nem kapta meg. így a tanfolyam 
megindulásának megtörténtét ez úton jelentem be." (60. f.) 

Nos, itt két dolog nem világos! Az akadémián 1951. július 6-án, 01665. számon ik
tatott iratról ugyanis az első látásra megállapítható, hogy légierő-parancsnoksági szám
mal rendelkezik (03776/Le.pk.I.Csf. - 1951.), Házi Sándor vezérőrnagy írta alá (s. k.), és 
mint láthattuk, a júliusi helyzetjelentésben szintén volt szó a tanfolyam megindulásáról! 
A rendelet első mondata is úgy szólt, hogy „A törzsbeosztott tiszti tanfolyam felállítása 
céljából 03729/1951. sz. felterjesztésemet a H. M. Bajtárs jóváhagyta." (54. f.) - tehát 
ezt nem lehetett félreérteni! 

Az akadémia vezetése most mégis úgy ítélte meg, hogy nem egyértelmű, a tanfolyam 
alá van-e rendelve az akadémia parancsnokának, vagy csak a helyet biztosítja. Az szin
tén gondként merült fel, hogy a Légierő Parancsnokságról többen is adtak közvetlenül 
parancsokat mind a tanfolyamon tanítóknak, mind a tanulóknak. Ezért „a tanfolyam fe
letti parancsnokságot minden tekintetben átvettem, kérem tehát ennek megerősítését" -
szólt Király vezérőrnagy felterjesztése. . 

Mivel egy hallgatót a miniszter eltávolított a Néphadseregből; egy fő késésért, egy 
pedig szolgálati kötelmek súlyos megsértéséért letartóztatásban volt; a nős hallgatók nő
ügyekkel foglalkoztak, s más dolgok miatt is az akadémia parancsnoka kénytelen volt 
megállapítani, hogy „habár a tanfolyam zöme pozitívan viszonylik feladatához, mégis a 
hallgatók egy részének politikai erkölcsi állapota és munkafegyelme ki nem elégítő (sic!). 
Szükséges lenne a Le. Pság. Szü. oszt. részéről újólagos részletes káderezés elé vinni őket 
és megállapítani, nem került-e ... a tanfolyamra több ide nem való személy." (60/a. f.). 

Más dolog is borzolta az akadémián szolgálatot teljesítők idegeit, bár akkor még ke
vesen tudták, hogy a Néphadseregben elburjánzott, és az akadémián is egyre erősödő bo
szorkányüldözés újabb esetéről volt szó. Sokakat megdöbbentett, hogy az akadémia 
egyik legelismertebb tanára, a Hadtörténelem tanszék vezetője, Zsilinszki Sándor alezre
des ellen Kü. XX. 3316/1951. - 2. számon július 31-én letartóztatási parancsot47 adott ki 
a Budapesti Központi Katonai Ügyészség: „Budapesten, 1951. évi július hó 2-től július 
hó 21-ig engedélyezett szabadságának tartama alatt, július 13. és 17. között rendeltetési 
helyéről önkényesen eltávozott abból a célból, hogy magát mindennemű katonai szolgá
lati kötelezettség alól végleg kivonja és attól a mai napig is távol van, (Ktbtk. 40.§.-ába 
ütköző szökés büntette.)" Fel is szólították az akadémia vezetését: „Terheltet kézre
kerülése esetén kérem a budapesti központi katonai ügyészség börtönébe (Bpest. II. Fő 

HM HLHAKAD 01665/H.A. - 1951. (08. 10.) 
Uo. 2317/H.A.Szü. - 1951. (08. 13.) 
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u. 70-78.) bekísértetni." Korabeli bajtársak48 úgy tudják, hogy Zsilinszki alezredes akkor 
már letartóztatásban volt! 

De ez csak előszele volt egy nagyobb Játszmának"! Ennek első lépéseként Farkas 
Mihály vezérezredes, honvédelmi miniszter 1951. augusztus 17-én kelt 05739/Szü. 
Fcsfség.2. alcsf. - 1951. számú rendeletében49 azonnali hatállyal felmentette beosztásá
ból és a személyi tartalék illetménynélküliek csoportjába helyezte Király Béla vezérőr
nagyot. Ezzel egyidejűleg, szolgálati teendőinek ellátása mellett, megbízta Kerekes Béla 
vezérőrnagyot a Honvéd Akadémia parancsnoki teendőinek ideiglenes ellátásával. A 
rendeletben természetesen nincs szó letartóztatásról! (6. sz. melléklet, 1143. o.) 

Az augusztus havi helyzetjelentést50 már Kerekes Béla és Kránitz Béla százados, 
Honvéd Akadémia politikai tiszt írták alá. Nem kerülhették meg azonban az akadémia 
állományát legjobban foglalkoztató kérdést. így a jelentés 1. pontja szerint „A H. A. pk. 
és pol. ti. változás (ez utóbbira nem is találtunk iratot! - Sz. M.) miatt a hallgatók, vala
mint a tanárok egy részénél bizonytalan érzés mutatkozott, bár az ügyről nyíltan senki 
nem beszélt. (Kiemelés tőlem. Az egyre rettenetesebb légkörben ez nem is csoda! - Sz. 
M.). Találgatások voltak észlelhetők, de a többség nyugodtan folytatta feladatának telje
sítését, sőt különösen a vezető beosztásban lévőknél nagyobb munkalendületet lehetett 
tapasztalni. A hallgatók taggyűlésen óhajukat fejezték ki, hogy a pk. és pol. ti. változásá
nak okait előttük ismertessék." (156. f.) (Az adott miliőben nem kis bátorság kellett eh
hez! -Sz . M.) 

Augusztus folyamán a miniszter a kiképzési anyagi alosztály vezetőjét eltávolította a 
Néphadsereg állományából, két hallgatót pedig nem tényleges állományba helyezett. 

A kiképzési helyzet vonatkozásában megállapítást nyert, hogy az Ezredparancsnoki 
Tanfolyam és az akadémiai I. évfolyam augusztus 18-án befejezte a tanulást. E hónapban 
zajlottak a II. félévközi vizsgák, a hadijáték, a tüzér éleslőgyakorlat és a záróvizsga, 
amelyek nagy haladásról adtak számot. 

A felvételi vizsgákat rendben lebonyolították. A leggyengébb jelölteket a Páncélos Pa
rancsnokság küldte. A Légierő Parancsnokság alárendeltjei közül senki nem jelentkezett. 

A pártfunkcionáriusok átvették a hadosztály védelmét, majd áttértek a zászlóalj- és 
ezredtámadásra; az államvédelmi osztály befejezte az ezredvédelmet. Harcászati tudásuk 
fejlődött, de a törzskultúrájuk még gyengének volt ítélhető. A nagymérvű hiányzások 
azonban megszűntek, a politikai főcsoportfőnökségi osztály kiképzése szünetelt. 

Az építkezések elhúzódása miatt az új tanév megnyitása nem látszott biztosítottnak. 
A fegyelmi helyzet terén a hónap folyamán némi javulás következett be. 
A politikai és morális helyzet jónak értékelték. „Az alkotmány megünneplése tiszte

letére a tanár és hallgató bajtársak értékes felajánlásokat tettek, főleg a záróvizsgákkal 
kapcsolatban, melyeket teljesítettek is." (157. f.) 

A sértett jó barátja, Buzsáki Géza nyá. alezredes szerint édesanyja lakása közelében, az utcán tartóztatták 
le Zsilinszki alezredest, s a Király Béla-perben ítélték el több évre, amelyből már 1956 ősze előtt szabadult. A 
'90-es évek elején rehabilitálták és előléptették ezredessé. 1993, vagy 94-ben halt meg. Buzsáki alezredes 
2002. 08. 22-i írásos nyilatkozata. (A szerző birtokában.) 

49 HM HL 02446/HVKF. - 1951. (08. 18.) Dr. Oroszi Antal nyá. ezredes kutatása. 
50 HM HL H AKAD 02182/H.A. - 1951. (08. 31.) 
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A jelentésből az is megtudható, hogy - természetesen - megjelentek a hirtelen bátrak, 
az elnyomottak, a gyanakvók, az éber konjunktúralovagok is: „Surányi alez.: Nagyon 
örülök neki, hogy Királyt leváltották, hiszen engem a munkámban sokszor elgáncsolt és 
akadályozta munkámat, sőt szeretett volna összeugrasztani más tanszékvezetővel, mint 
pl.: a harcászati tanszékkel. Úgy érzem, hogy az ő leváltásával a munka szervezettebb, 
jobb és alaposabb lesz. Csak az a kár, hogy ez nem előbb történt. Balázs szds.: Az a kár, 
hogy ez nem előbb történt és elég hosszú ideig tudott adatokat szerezni a kiképzési mun
káról. Valószínű, hogy mindezeket kijuttatta az imperialistákhoz." Igen, tagadhatatlanul 
gyarló emberek is ténykedtek az akadémián abban az időben! 

Az akadémia 1951. szeptember havi helyzetjelentése51 újabb két alezredes nyugdíja
zásáról számolt be. 

A kiképzés legfontosabb eredményeként a hónap során megtörténtek mind az Ezred
parancsnoki Tanfolyam, mind az akadémiai I. évfolyam záróvizsgái. Marxizmus-leni
nizmusból a számszerű adatokkal elégedettek lehettek, hiszen az Ezredparancsnoki Tan
folyamon a hallgatók 87 %-a, az akadémiai I. évfolyamon 83 %-a szerzett ötös, vagy né
gyes osztályzatot. Az általános harcászat vizsgákon - szintén a két legmagasabb osztály
zat tekintetében - lényeges különbség volt tapasztalható a szóbeli/írásbeli vizsgák 
eredményei között mind az Ezredparancsnoki Tanfolyam (64/43 %), mind az akadémiai 
I. évfolyam (73/41 %) tekintetében. Érdekes módon az orosz nyelv elsajátítása jobban 
sikerült az ezredparancsnokiaknak (62 % ötös, négyes), mint az akadémiaiaknak (42 %). 
Az 1950/51. év összesített tanulmányi eredménye szintén hasonló tendenciát mutatott: 
mind a három tagozaton egyenként is és összességében is 70 %-on fölüli az ötös-négyes 
osztályzatok aránya. A kiválóak tekintetében viszont - talán természetesen - kiemelke
dett a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam. 

A vizsgákat követően a két tanfolyam hallgatói csapatgyakorlaton vettek részt, ahol 
bebizonyosodott, hogy „az Akadémiáról a csapatokhoz kikerülő bajtársak a törzsmunkát 
és a törzs kultúra (sic!) színvonalának emelését a csapatoknál biztosítani tudják." (173. 
f.) Ugyanakkor azt is tapasztalták, hogy döntnöki feladatkörben még nem kellően járato
sak a hallgatók. 

A III. Magasabb Parancsnoki Tanfolyam - a vezérkari főnök intézkedése alapján -
három nappal korábban, szeptember 24-én fejeződött be, így a különleges harcmódok 
átvétele elmaradt. Új beosztásuk elfoglalása előtt a hallgatók két nap szabadságra mentek. 

A helyzetjelentés szerint az Ezredparancsnoki és a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam 
befejeztével 111 hallgató már beosztást kapott, 196-é pedig a felterjesztés időszakában 
volt intézés alatt. (Egyes ügyintézők matematikai felkészültsége gyakran okoz gondot a 
kutatónak. Itt is 111+196, azaz 307 főről beszélnek, míg a tanulmányi kimutatás 
54+152=206 hallgatóról ad számot.) így, ha valós a 11 l-es érték, akkor valószínűleg 95 
lehetett a folyamatban lévő ügyek száma. 

A repülő-törzsbeosztott tiszti tanfolyam is befejezte munkáját, a vizsgákon 14 kiváló, 
12 jó, 15 megfelelő és 3 meg nem felelő eredmény született. E szerint az akadémia ve
zetésének korábbi intézkedése - legalábbis részben - meghozta az eredményét. (7. sz. 
melléklet, 1145. o.) 

51 HM HL HAKAD 02556/H.A. - 1951. (10. 06.) 
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Kerekes Béla vezérőrnagy megbízott (bár ez az aláírásból nem tűnik ki! - Sz. M.) 
akadémiaparancsnok és a legújabb akadémia politikai tiszt, Nemes Aurél őrnagy a vizs
gaeredmények alapján arra a következtetésre jutott, hogy „a tanári kar minőségi munkája 
javulást mutat. Az évzáró vizsgák eredményét nagyban befolyásolta, hogy a tanári kar a 
hallgatókat a vizsgákra való felkészülés időszakában sokat segítette." (173/a. f.) 

A tanári kar szeptember folyamán az 1951/52. kiképzési év tananyagának kidolgozá
sában csak az első 2 hónapét tudta befejezni, mert a feladatok mélységének és a harcpa
rancsok megváltozása következtében mindent át kellett dolgozni. Ezzel természetesen 
együtt járt a fegyvernemi anyagok átdolgozása is. 

A pártfunkcionárius csoport hallgatói számára nagyon hasznosnak bizonyult a gya
korlat, ahol (3x20-as csoportban) „igen sok elméleti kérdésre kaptak szemléltető választ 
és az volt a véleményük, hogy igen sokat tanultak. A gyakorlaton igen nagy érdeklődést 
mutattak, rengeteg kérdésük volt, melyekre a választ a gyakorlaton szemléltetően tudtuk 
megadni. Bemutattuk a törzseket működés közben, megmutattuk az elkészített törzsok
mányokat, az elvtársak látták, hogy hogy készül fel egy egység a támadásra, látták hogy 
az egyes harcrendi elemek hogyan helyezkednek el a terepen a valóságban." (173/a. f.) 

Az anyagi helyzet terén sem következett be lényeges változás. Bár az akadémiára ve
zényelt munkásszázad meggyorsította az építkezést, ennek ellenére is úgy ítélték meg, 
hogy határidő-eltolódással kell számolni. Súlyosbította a helyzetet, hogy az illetékes 
mérnök - miniszterközi értekezlet döntésére hivatkozva - leállította a tanépület alagso
rában folyó munkálatokat, mert ott óvóhelyet kellett kiépíteni. 

A fegyelmi helyzet javult, a 22 fenyítéssel 119 dicséret állt szemben. 
A politikai és morális helyzetet jónak ítélték meg. Úgy tűnik, napirendre tértek volt 

parancsnokuk letartóztatása fölött. Jó hatást váltott ki, hogy a miniszter és a vezérkari 
főnök több hallgatót megdicsért és megjutalmazott a csapatgyakorlaton végzett munká
jáért. Itt emelték ki a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam hallgatói közül Trepper Iván őr
nagyot (később ezredesként a ZMKA parancsnokhelyettese) és Bondi Miksa őrnagyot a 
hadijátékon a hadosztályparancsnoki illetve Kána Lőrinc alezredest (később vezérőr
nagy, a légvédelem parancsnoka) a hadtestparancsnoki szerepkörbeni tevékenységükért. 

Varga Ferenc százados 50 000 Ft-os (legalább kétéves illetménnyel felérő!) nyere
ményt tudhatott magáénak a Békekölcsön-sorsoláson, s talán ez a tény is közrejátszhatott 
abban, hogy az akadémián a II. Békekölcsön jegyzése elérte az 1 000 000 Ft-ot. (Ez az 
akadémia 1062 fős meglévő létszámát tekintve, átlagosan közel 1 000 Ft-os - V2-I havi 
fizetésnyi - jegyzést jelenthetett.) 

Ezzel befejeződött a Honvéd Akadémia felállítását és a képzés beindítását magába 
foglaló nagyon nehéz, de eredményes, ugyanakkor személyes tragédiáktól sem mentes 
első tanév. 
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Miklós Szabó 

THE ESTABLISHMENT AND THE FIRST SCHOLASTIC YEAR 
OF THE HUNGARIAN MILITARY ACADEMY, 1950-1951 

Summary 

Following the Second World War, several attempts were made to establish an institute of 
higher military education in Hungary, but all the efforts failed due to various, mostly political rea
sons. 

However bad circumstances it was under, the Hungarian Military Academy, founded on 1 Oc
tober 1950, established the next 46 years of academic military education. 

The author deals with the foundation and the first scholastic year of the Hungarian Military 
Academy in his study. He outlines the requirements and the circumstances of its establishment, as 
well as the efforts of the leaders, who tried to set up a modern educational institution within the 
bounds of possibility. 

The reader inevitably gets an inside view of the particular climate of 'class struggle' and the 
cold war, and certain individual tragedies that arose. 

In spite of all that has been referred to, the presented facts prove that the efforts of the first aca
demic year established the possibilities of progressive development, of raising the educational 
standard and a more and more efficient training of high-level leaders. 

Miklós Szabó 

LA CRÉATION DE L'ACADÉMIE MILITAIRE ET SA 
PREMIÈRE ANNÉE ACADÉMIQUE, 1950-1951 

Résumé 

Après la deuxième guerre mondiale, plusieurs tentatives pour créer une école militaire de 
niveau supérieur ont échoué surtout pour des raisons politiques. 

Le 1er octobre 1950, la constitution, dans des conditions difficiles, de l'Académie Militaire, 
établissement d'enseignement militaire de niveau supérieur, est devenue la base de la formation 
académique militaire pour les 46 années suivantes. 

L'auteur présente dans son étude, les conditions de la création de l'Académie Militaire et sa 
première année de fonctionnement. Il esquisse les efforts de la direction de l'Académie pour créer, 
dans la mesure du possible, un établissement d'enseignement moderne au niveau de ses exigences. 

Nous aurons l'occasion de sentir cette ambiance particulière de la guerre froide et de la lutte 
des classes, ainsi que de connaître les tragédies individuelles qui en découlent. 

Malgré cela, les faits en témoignent, les efforts de la première année académique ont permis la 
création des bases nécessaires pour le développement progressif, l'augmentation du niveau 
d'enseignement et la préparation efficace des chefs de haut grade. 
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Miklós Szabó 

DAS ZUSTANDEKOMMEN UND DAS ERSTE STUDIENJAHR 
DER HONVED-AKADEMIE, 1950-1951 

Resümee 

Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg versuchte man mehrmals, eine militärische Lehranstalt 
auf Hochschulebene aufzustellen, doch diese Versuche mussten infolge verschiedener - vor allem 
politischer - Gründe notgedrungen scheitern. 

Die, am 1. Oktober 1950 gegründete Honved-Akademie ist die militärische Lehranstalt, die mit 
ihrem Zustandekommen - wenn auch unter besonders schwierigen Umständen - die folgenden 46 
Jahre der militärischen akademischen Ausbildung begründete. 

Der Autor stellt in seiner Studie die Umstände der Gründung und das erste Studienjahr der 
Honved-Akademie vor. Er skizziert die Bedingungen und Anforderungen, die zu ihrer Entstehung 
geführt haben, die Anstrengungen, mit denen die Führung der Akademie - unter den gegebenen 
Umständen - versucht hat, eine zeitgemäße Lehranstalt zu schaffen. 

Wir bekommen unvermeidlich einen Einblick in die eigenwillige „klassenkämpferische", vom 
Kalten Krieg bestimmte Atmosphäre und die, sich daraus ergebenden persönlichen Tragödien. 

Trotz alledem wurde - das zeigen uns die vorgestellten Tatsachen - mit den Anstrengungen 
des ersten akademischen Jahres die fortdauernde Entwicklung, die Möglichkeit der Anhebung des 
Bildungsniveaus, die immer effektivere Vorbereitung der Führungspersonen höherer Stufe 
begründet. 

Миклош Сабо 

СОЗДАНИЕ ГОНВЕДСКОЙ АКАДЕМИИ И ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
РАБОТЫ, 1950-1951 ГГ. 

Резюме 

После окончания II мировой войны было сделано несколько попыток создать высшее 
военно-учебное заведение, но по различным - в первую очередь политическим - причинам 
это стремление оканчивалось неудачей. 

Основанная 1 октября 1950 года Гонведская Академия была тем высшим военно-учеб
ным заведением, которое - хотя и в чрезвычайно тяжелых условиях - послужило в последу
ющие 46 лет фундаментом академической военной подготовки в Венгрии. 

Автор статьи описывает условия создания Гонведской Академии и первый год её 
работы. Характеризует условия создания академии и ставившиеся перед ней требования, 
показывает те усилия, которые прилагало руководство Академии в целях формирования 
современного высшего военно-учебного заведения. 

Читатель непроизвольно оказывается в своеобразной атмосфере „классовой борьбы" и 
холодной войны, становится свидетелем вытекавших из этого индивидуальных трагедий. 

Вопреки этому показанные факты свидетельствуют о том, что первый год работы 
академии ценой серьезных усилий заложил основу для последующего непрерывного разви
тия, возможность повышения уровня обучения и осуществления все более эффективной 
подготовки военных руководителей более высокого уровня. 
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MŰHELY 

GALÁNTAY ERVIN 

A SZOVJET-AFGÁN HÁBORÚ (1979 - 1988) KÉT OLDALRÓL, 
HÁROM KIADVÁNY TÜKRÉBEN 

Lester W. Grau (Ed.) 
THE BEAR WENT OVER THE MOUNTAIN: SOVIET COMBAT TACTICS IN AFGHANISTAN 

Manuscript, The Frunze Academy, Moscow, 1991 - National Defense University Press, Washington D. C. 1995. 
(Frank Cass, London, 1998., 231 o., 53 térképvázlat) 

THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN: MUJAHIDEEN TACTICS IN THE SOVIET-AFGHAN WAR 

By Ali Ahmad Jalali and Lester W. Grau, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas 
(The U. S. Marine Corps Studies and Analysis Division, Quantico, Virginia, 1996., 424 o„ 100 térképvázlat) 

THE SOVIET-AFGHAN WAR: HOW A SUPERPOWER FOUGHT AND LOST 

The Russian General Staff. Translated and Edited by Lester W. Grau and Michail A. Gress 
(University of Kansas Press, 2002., 392 o., 19 fénykép, 32 térképvázlat) 

A NATO átszerveződésével változott az ellenségkép is: immár a volt Varsói Szerződés tagjai
val, sőt a volt szovjet köztársaságokkal is kialakult az együttműködés. Fontos szerepet játszik eb
ben az Egyesült Államok haderejének a Kansas állambeli Fort Leavenworth vezérkari akadémiáján 
működő kutatóintézete, melynek a külföldi hadseregek tanulmányozása a feladata. Az orosz térsé
get figyelő csoport egyik vezető személyisége Lester W. Grau nyugalmazott alezredes, aki csapat
tisztként éveket harcolt a vietnami háborúban, 1980-tól pedig különös érdeklődéssel tanulmányoz
za, miként értékelik szovjet oldalról az afganisztáni hadműveleteket. 

1990-ben jutott Grau alezredes tudomására, hogy létezik egy kézirat a szovjet expedíciós csa
patok harcászatáról, melyet a moszkvai Frunze Akadémia állított össze belső használatra, tan
anyagként. 1991-ben a Frunze Akadémia megnyitotta irattárát és felajánlotta ezt az előzőleg titkos 
anyagot a külföldi kutatóknak. Az iratgyűjtemény - „ The Bear Went Over the Mountain: Soviet 
Combat Tactics in Afghanistan " - a Frunze Akadémia oktatóinak bírálataival kiegészített ötven 
rövid harcleírást tartalmaz. A leírások fordítását Grau saját kritikai megjegyzéseivel kiegészítve 
adta ki, így az olvasó felmérheti az orosz és amerikai szemszögből írt értékelések közötti különb
séget. Igen hasznos a szöveghez fűzött melléklet, mely feloldja az amerikai katonai rövidítéseket 
és megadja azok orosz megfelelőit is (pl. AAslt = Air Assault = taktyicseszkij vozdusnij gyeszant 
[helikopterrel szállított deszanttámadás]). 

Az amerikai kiadás számára Grau újrarajzoltatta a Frunze-kézirat ábráit, de átvette az eredeti 
szovjet térképjeleket, mivel azok könnyebben értelmezhetők, mint az amerikaiaknál használatosak. 
Az oroszosított afgán hely- és helységneveket a pastu és dari kiejtésnek megfelelő angol átírás sze
rint közli. 

Alig jelent meg Grau fordításában a „The Bear Went Over the Mountain," nyomban felmerült 
az igény, hogy az afganisztáni harcok orosz leírásait a mudzsaheddin felkelők szemszögéből is ér
tékeljék. Ezért az Egyesült Államok tengerészgyalogságának megbízásából Lester W. Grau alez-
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redes és a volt mudzsaheddin ezredparancsnok, Ali Ahmad Jalali 1966-ban Pakisztánba utazott az
zal a megbízással, hogy minél több volt szabadságharcos visszaemlékezéséről vegyenek fel jegy
zőkönyvet. Közben a fanatikus tálib harcosok térnyerése megnehezítette az amerikai állampolgár
ok utazgatását az általuk ellenőrzött térségben, így ott Nazrullah Szafi tálib őrnagy vezette a 
kihallgatásokat. A legtöbb anyagot a pakisztáni Pesavar és Ketta határvárosokban élő menekültek 
körében Ali Ahmad Jalali gyűjtötte. 

Az akciókat Lester W. Graunak több résztvevő leírásából sikerült rekonstruálnia. Az anyagot 
az időrend és a harcmód típusa szerint rendezte. A harcleírásokat 75 színes térképmelléklet egé
szíti ki. A vázlatok az Egyesült Államok Katonai Térképészeti Intézetének 1:100 000 léptékű tér
képlapjai alapján készültek: a távolságok km-ben, a magaslatok méterben szerepelnek. E könyv is 
- „The Other Side of the Mountain: Mujahideen Tactics in the Soviet-Afghan War" - mint az el
sőként említett, elsősorban a csapattisztek és tiszthelyettesek oktatását szolgálja. 

1995-ben jutott Lester W. Grau tudomására, hogy az orosz vezérkar 1990 óta hadtörténeti átte
kintést is készíttetett a szovjet-afgán háborúról. Akkorra azonban az orosz társadalom érdeklődése 
már a csecsen gerillák elleni küzdelem felé fordult. Mivel honi kiadót nem talált, az orosz vezérkar 
felajánlotta a kézirat kiadásának jogát az amerikai ezredesnek. Különös, hogy ez a mű - „The 
Soviet-Afghan war: How a Superpower Fought and Lost" - csak ez évben jelent meg, és először 
angol nyelven! Az orosz tisztképző intézmények mindenesetre szép számmal rendeltek belőle és 
növendékeik amerikai fordításban tanulmányozhatták saját hadtörténetüket. A könyvet a Frunze 
Akadémia kollektívája írta, Runyov ezredes szerkesztésében. Tankönyvként bármely hadsereg 
katonái haszonnal forgathatják, különösen, ha a politikai vezetés polgárháborúba való beavatko
zást vagy békefenntartást igényel, gerillák ellen, nehéz terepen. 

A mű kilenc fejezetre tagolódik: 
1) A konfliktus eredete és lefolyása 
2) A szovjet expedíciós erők és a velük szövetséges afgán hadsereg szervezete és kiképzése 
3) A mudzsaheddin erők szervezete és harcászata 
4) Operatív doktrína 
5) Összfegyvernemi taktika 
6) Tüzérségi, páncélos, légideszant és hadirepülő taktika 
7) Felderítés, tábori biztonság, műszaki és vegyi csapatok 
8) Logisztika és egészségügyi ellátás 
9) Áttekintő kiértékelés: harcászat, technika, morál. 
Minden fejezethez Lester W. Grau írt rövid kommentárt és részletes lábjegyzeteket. 

Az Orosz Birodalom Közép-Ázsiában 1734-től lassan az Amu Darja folyóig terjeszkedett. Már 
akkor megfigyelték, hogy a szomszéd afgán hegyekben minden völgy lakosai harcosan védik 
önállóságukat a központi hatalommal szemben. Helyileg a kiterjedt családok („dzsurga") tanácsai 
uralkodnak. A törzsek („kom") egymás között civakodnak, de idegen megszállók ellen közösen 
veszik fel az ellenállást. Ezt szenvedték meg az angolok is az 1839 és 1921 közt Afganisztán ellen 
vezetett három hadjáratukban. 

A bolsevisták 1920-tól harcoltak Közép-Ázsiában a baszmacs ellenforradalmárok ellen, de a 
jelek szerint elfelejtették tapasztalataikat és 1978-tól a marxista rendszert próbálták az afgánokra 
erőltetni. Egymást váltották a szovjet helytartók: Nur Tarakit megölte vezérkari főnöke Hazfulla 
Amin. 1979 karácsonyán szovjet ügynökök meggyilkolták Amint, és Babrak Karmait ültették az 
elnöki székbe, de az afgánoknak nem kellett egyik ateista szovjet bábkormány sem: a mudzsa
heddin harcosok az iszlám hagyományok védelmében lázadtak fel és kilenc éven át harcolt ellenük 
az expedíciós szovjet 40. hadsereg, az OKSVA (Organicsennaja Kontyingenta Szovjetszkih 
Vojszk v Afganyisztanye = Afganisztáni Szovjet Kontingens), valamint a vele szövetséges Afgán 
Népi Demokratikus Köztársaság hadereje (DAK) 

Amikor a Szovjetunió elhatározta Afganisztán megszállását, a hadvezetés Magyarország 1956-
os és Csehszlovákia 1968-as gyors lerohanásának eredményességére alapozott, nem számolt elég
gé a nehéz terepviszonyokkal és alábecsülte a mudzsaheddin harcosok fanatizmusát. A háború be-
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fejeztével a Frunze Akadémia először a volt alegységparancsnokok jelentéseiből szerkesztett ön
kritikus elemzést. Csak 1995-ben ismerte el a Frunze hadtörténelmi elemzése, hogy a szovjetek 
már jóval az invázió előtt kezükben tartották az afgán vezetőséget: egy különleges őrzászlóalj 
„védte" az elnököt, szovjet pilóták repültek afgán felségjellel stb. 1979. december 27-én éjjel a 
szovjet légierők 215 gépe érkezett be a kabuli repülőtérre. A szovjetek villámgyorsan megszállták 
a főbb afgán városokat. Akkor a nyugati szakemberek is úgy vélték, hogy csakhamar minden el
lenállást levernek; attól is tartottak, hogy a szovjet hadászati cél egy, az afgán térségből a Perzsa 
öböl irányába indítandó támadás lehet, ami veszélyeztethette volna a nyugat kőolajellátását. Csak
hamar kiderült azonban, hogy Ogarkov szovjet vezérkari főnök szűkebb korlátok között kívánta 
tartani a beavatkozást mint korábban az Egyesült Államok a vietnami háborút, melybe az ameri
kaiak végül félmillió főnyi hadsereget küldtek. 

Afganisztán területe 525 000 négyzetkilométer, ötször akkora, mint Vietnam, a bevetett szovjet 
erők száma viszont nem haladta meg a kilencven-százhúszezres létszámot és sosem voltak képesek 
összeköttetést biztosítani Kabul és a 21 nagyobb vidéki város között. A vezérkar a hadműveleteket 
csak néhány hónapra tervezte, de végül kilenc évig tartottak. A beavatkozás céljait szovjet a had
vezetés a következőkben foglalta össze: 

- a főbb városok, repülőterek és bázisok közötti közlekedés biztosítása; 
- a szövetséges DAK helyőrségeinek leváltása, hogy a felszabaduló erők leküzdhessék az elle

nük harcoló partizáncsoportokat; 
-a szövetséges afgánok tüzérségi és légi támogatása és utánpótlásuk megszervezése; 
-a lakosság és a szovjet csapatok közti kapcsolatok és súrlódások kerülése; 
-a kommunista afgán hatalom erősítése, hogy az OKSVA mielőbb hazaindulhasson. 
A szovjetek 1956-os magyarországi és 1967-es csehszlovákiai bevetése sikeres volt, mert 

mindkét országban a kommunista hatalom megszilárdításához vezetett. 1998-ban viszont, amint a 
szovjet hadsereg kivonult Afganisztánból, az ottani kommunista rendszer összeomlott. „Az afgán 
háború 55 000 szovjet állampolgár életébe vagy testi épségébe került. Csak 1995-ben vallották be, 
hogy nem 13 000 hanem 26 660 volt a halottak száma. Az afgánok vesztesége 1,3 millió halott 
volt, 5,5 millió afgán - a háború előtti lakosság egyharmada - kényszerült külföldre menekülni. 
További két millió hagyta el otthonát, hogy a városokban keressen menedéket. 

Lester W. Grau szerint „a szovjet hadműveletek nagyobb nyomorúságot okoztak az afgánok
nak, mint a hitlerista háború a Szovjetunió területén." 

A Frunze-tanulmány négy ütemre tagolja az afganisztáni hadműveleteket: 
I. 1979 december- 1980 február: invázió; 
II. 1980 március - 1985 április: a 40. hadsereg támadó hadműveletei; 
III. 1985 május - 1987 január: védelem (hat ezred kivonása); 
IV. 1987 január- 1989. február 15.: visszavonulás. 
A legvéresebb év, 1985, Gorbacsov elnökségére esik, akkor az OKSVA 120 000 fővel elérte a 

legmagasabb létszámát, melyből 73 000 fő tartozott a harcoló alakulatokhoz. 1985 után a mu-
dzsaheddinek kezébe került. Stinger rakéták miatt csökkent a szovjet légifölény. Ennek ellenére 
még négy évig húzódott a háború az egyre nagyobb nemzetközi segítséget élvező mudzsaheddin 
koalíció ellen, melyet a pakisztáni vezékar négy fundamentalista és három mérsékelt csoportból 
szervezett. 

* 
Érdekes összehasonlítani ugyanazon akciók leírását és értékelését a három általunk ismertetett 

könyvben. Hogy ebből ízelítőt adjunk, kiragadjuk a „Magisztrál" hadműveletet, melynek célja a 
Gardezből Khosztba vezető főút megnyitása volt a Szatakando-hágó elfoglalásával. 

Szovjet részről egy légiszállítású hadosztály, egy gépesített lövészhadosztály, egy önálló gépe
sített lövészezred, egy önálló ejtőernyős ezred, valamint a DAK khoszti helyőrségének több ezrede 
vett részt. B. V. Gromov, a szovjet 40. hadsereg parancsnoka, személyesen tervezte a nagyszabású 
hadműveletet. 

A csapásmérő csoport 1987. november 2-től gyülekezett. A hadseregközvetlen, valamint had
osztályközvetlen tüzérség november 27-ig vonult fel és ásta be magát. A légelhárító erők felderíté
sére Gromov tábornok a Szatakando-hágó melletti magaslatokra 20 ejtőernyős babát dobatott. A 
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mudzsaheddin légelhárítás tüzet nyitott rájuk és így elárulta ütegállásait: a szovjet légicsapásokat 
követő 4 órás tüzérségi össztűz megsemmisítette állásaikat és visszavonulásra késztette őket. 

November 29-én a szovjet 191. lövészezred a Szatakando-hágó irányába nyomult, de rossz ve
zetés miatt elakadt és a mudzsaheddinek visszavetették. Erre Gromov erős tüzérségi támogatással 
egy szovjet ejtőernyős zászlóaljat és egy zászlóalj DAK kommandót vetett be, melyek két irányból 
indított támadással elfoglalták a szívósan védett magaslati támpontot, a mudzsaheddinek pániksze
rűen elhagyták állásaikat. Ezt kihasználva a szovjet ejtőernyős zászlóalj menetből elfoglalta a 
Szatakando-hágót, az utána beérkező gépesített lövészhadosztály pedig - folyamatos szárnybizto
sítással - tovább gördült Khoszt irányába. 

Grau kommentárjában dicséri Gromov vezetését. A „Magisztrál" hadművelet és a 103. 
légi deszant hadosztály támadása valóban megnyitotta az utat Khoszt felé. Másrészt a 191. önálló 
lövészezred támadása botrányosan sikertelen volt, és a 4 óra hosszat tartó tüzérségi tűz sem oko
zott nagyobb kárt a mudzsaheddineknek. A Frunze Akadémia által mellékelt térképen nincsen hasz
nálható lépték, de az általunk másodikként tárgyalt könyv vonatkozó részét két jó ábra illusztrálja. 

Lássuk most, mit ír ugyanezen hadműveletről az afgán ellenfél, Gulzarak Zadran, a funda
mentalista „Iszlám Unió" tábornoka, kivel Lester W. Grau a pakisztáni Pesavar városában készített 
interjút: 

„A DAK hírszerzői révén értesültünk a Szatakando-hágó irányába tervezett szovjet támadásról. 
Ezt a főutat már 1979 márciusában elvágtuk. Azóta a szovjetek kizárólag légi úton tudták ellátni a 
khoszti helyőrséget. A szovjetek csak nyolc év múltán, 1987 novemberében vállalkoztak nagysza
bású támadásra Gardez térségéből. Úgy véltük, e soha nem látott hadászati erőösszpontosítás Pa
kisztánt fenyegeti. Mint kiderült, csak látványos erődemonstráció készült, mielőtt megkezdhették 
végleges visszavonulásukat Afganisztánból. 

A Szatakando-hágónál jól előkészültünk a szovjet támadásra. A szoros sziklafalai mindkét ol
dalon 400 méter magasságba tornyosulnak egy patak medre felett. A keskeny út kígyózva követi a 
szakadékot. Három aknazárat telepítettünk egymástól 300 méter távolságra. A magaslatokat 12 db 
kínai eredetű sorozatvetővel és ZGU-1 légelhárító géppuskákkal erősítettük meg. Ezek beépített 
állásban jó fegyverek, de nehéz velük állást változtatni. Nagy számmal voltak DSK nehézgéppus
káink is, valamint sok RPG-7 páncélöklünk. A Szatakando-hágótól két kilométerre van a Khadai-
hágó, melyen át öszvérút vezet. Ott nem fektettünk aknazárat, de küldtünk erősítéseket. Egy har
madik út hét kilométerrel keletre a Szaroti-hágón át vezet, mely 25 km-re délre belefut a főútba. 
Az a hitvány öszvércsapás a bandita »Khél« törzs területét keresztezi. Képtelenségnek tűnt, hogy a 
szovjetek épp azon út mentén próbálnának támadni, így nem is zártuk le aknákkal, de küldtünk 
több száz csendőrt erősítésként. 

A szovjet hadosztálytüzérség a Szaroti-hágótól jó 10 km távolságra, a hadseregközvetlen tüzér
ség Gardeztől délre a Szatakando-hágótól hasonló távolságban foglalt állást. Meglepetésünkre a 
Szaroti-hágó felé támadtak, melyet öt nap harc után sikerült elfoglalniuk. Ezután légideszant erők
kel megszállták a Szatakando-hágó feletti magaslatokat, ahonnan tüzérségi tüzet vezéreltek a 
»Zadra« törzs által lakott falvak ellen és menekülésre kényszerítették a lakosságot. 

Másnap egy szovjet gép ejtőernyősöket dobott a Szatakando-hágó feletti hegycsúcsra. Tüzet 
nyitottunk rájuk minden csőből, csakhogy az ejtőernyősök babák voltak és egy magasan repülő 
felderítő gép bemérte a tűzfészkeinket. Utána 152 mm-es nehéz lövegek sortüzeit kaptuk, 122 mm-
es és 220 mm-es »Uragán« sorozatvetők össztüze és végül a légierők bombázása következett. Egy 
gyalogsági támadást visszavetettünk, de december 2-án távolabbi magaslatokra kellett visszavo
nulnunk. Új probléma merült fel: az intenzív bombázás megmérgezte a patakok vizét, de még a 
hótakarót is. Először azt hittük, vegyi támadással kísérleteznek. Szomjaztunk! 

A szovjetek a fő út két oldalán nyomultak előre, ejtőernyőseik megszállták a magaslatokat. A 
két hágóból előretörő egységeik Latakegánál egyesültek, majd találkoztak a Khosztból feléjük ki
törő erőkkel. 

Ezután azonban megjavult a helyzetünk. A pakisztáni Imam vezérkari ezredes átszervezte az 
ellenállást. Egyre több mudzsaheddin önkéntes érkezett Pakisztánból. A szovjetek mindössze 12 
napon át tudták nyitva tartani a Gardez és Khoszt közötti főutat! Mikor az ejtőernyősök feladták a 
hegycsúcsokat, nagy mennyiségű lőszert hagytak vissza. 
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A mudzsaheddinek véres vesztségei alig 100 halottra rúgtak, a tüzérségi bombázás azonban 
hatalmas rombolást okozott a falvakban. Lelőttünk egy helikoptert és három sugárhajtású repülő
gépet. Teljesen épen zsákmányoltunk két tankot és négy teherautót. 600 DAK katona fegyverestül 
átállt mellénk." 

Grau kommentárja: a szovjeteknek valóban szükségük volt egy, a propaganda által kiaknázható 
sikerre. Gromov vezetése mintaszerű volt: taktikai meglepetés, több irányból vezetett támadás, ko
ordinált tűztámogatás - de meddig tartott a siker? 

Az afgán védelmet vezető Zadran tábornok véleménye lesújtó: „A szovjet hadsereg levitézlett, 
mind harci kedv, mint fegyelem szempontjából. A 191. lövészezred ismételten meghátrált. Segített 
nekik a magaslatok elfoglalása, de a gyalogság még így is csak a tüzérség köpenye alatt tudta tar
tani állásait. Az ejtőernyősök a magaslatok tetején tábortüzek körül melegedtek, remek célpontot 
nyújtva a mi reaktív tüzérségünknek. A szovjet csapatrepülők egyre pontatlanabbul bombáztak, 
mert féltek a Stringer rakétáinktól." 

Másképpen értékeli a hadműveletet a harmadik tárgyalt kötet, mely szerint a „Magisztráľ'1987. 
november 20-tól 1988. január 21-ig, vagyis három hónapig tartott. E mű megemlíti a szovjet egy
ségek mellett bevetett öt DAK gyaloghadosztályt és a 15. DAK harckocsibrigádot, sőt kiemeli a 
vitéz DAK kommandósezred teljesítményeit is. E hadtörténelmi mű szerint „a támadás előkészíté
sénél minden szovjet hadosztály és ezred jól elhatárolt feladatot kapott. A gondos tervezés és a 
precíz kivitelezés által a »Magisztrál« hadművelet sikeres volt." 

Amikor 1988 áprilisában a szovjetek visszavonulásra kényszerültek, 110 000 katonát, 500 
harckocsit, 4000 BMP-t és BTR-t, 2000 löveget és aknavetőt, 16 000 tehergépkocsit kellett haza
indítaniuk. Azidőben a mudzsaheddin ellenállás immár 150 000 harcossal számolhatott. A kivo
nulás első szakasza 4 hónap alatt, 1988. május 15-től augusztus 15-ig folyt le Kandahar-Herat irá
nyában. A második szakasz is 4 hónapot igényelt, 1988 novemberétől 1989. november 15-ig tartott 
Dzsalalabadból Kabulon át a határig. A műszaki csapatoknak hatalmas menyiségű aknát kellett 
eltávolítaniuk. A légierő fáradhatatlanul bombázta a mudzsaheddin állásokat, hogy nagyobb vesz
teség nélkül folyhasson le a kivonulás. 

Grau szerint a kivonulás volt a legsikeresebb szovjet hadműveletek egyike: a másik kettőnek az 
inváziót és a fentebb leírt „Magisztrál" vállalkozást tartja. 

A Frunze Akadémia összefoglaló értékelése: 
„A mudzsaheddinek kerülték a harcot a reguláris erőkkel szemben és ritkán próbálkoztak pont

védelemmel. Ha bekerítés fenyegette őket, feladták állásaikat és eltűntek. Ezért lett oroszul a 
gúnynevük »szellem« vagyis »duk«. 

Támadást előszeretettel éjjel indítottak, a meglepetést próbálták kihasználni. Improvizált, 
»képlékeny« harcmodoruk valamint a hierarchikus parancslétra hiánya megnehezítette az ellenlé
péseket. Képesek voltak egymást csapataink mozgásáról gyorsan, le nem hallgatható, primitiv 
módszerekkel értesíteni. 

A terrort mind a saját lakosság mind az ellenfél megfélelemlítésére használták. Az atrocitások 
ellen-terrorakciókat is eredményeztek. 

A nehéz terepen nem alakulhatott ki összefüggő harcvonal. A gerillák diktálták a harcmodort. 
A 40. hadsereg és a szövetséges DAK egységek összfegyvernemi offenzívakkal 60 km szélesség
ben támadva 220 km-t nyomultak előre, de az elfoglalt területet nem tudták ellenőrzésük alatt tar
tani. Végül az OKSVA kénytelen lett hadműveleteit alegységekkel, harcászati síkon vezetni: a 
harcfeladatok rajtaütésekre, csapdába csalásra, bekerítésre és tisztogatásra, valamint a helyőrségek 
közti útvonalak biztosítására redukálódtak. 

Jól beváltak a légideszant-akciók, hasznosak voltak a műszaki csapatok, különösen az aknazá
rak telepítésére és a mudzsaheddin aknák felszedésére. A tankok nem sokat értek a hegyi háború
ban. A mély szakadékok felett számos hidat kellett építeni és nagyszámú gyalogost kellett a vé
delmükre beosztani. 

Káros volt az a parancs, mely elrendelte, hogy minden szovjet katona, beosztásától függetlenül, 
ugyanannyi zsoldot kapjon, vagyis a veszélyes feladókat végzők nem kaptak kiemelt fizetést. 

Helytelen volt a 40. hadsereg hadrendjébe számos közép-ázsiai eredetű egységet felvonultatni. 
Afganisztán legnépesebb törzse, a pastu, örökös ellenségének tekinti üzbég, tádzsik és türkmén 
szomszédait. Mivel ezek az etnikumok adták a szovjetekkel együttműködő DAK hadsereg állomá-
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nyának zömét is, ez nemcsak szilárdította a pastuk törzsek ellenállását, de kiváltotta Pakisztán tá
mogatását is. 

Hátrányos volt a sorozott legénység alkalmazása, mert ez gyakori váltást igényelt. így tíz év 
alatt 642 000 katona szolgált Afganisztánban, ezekből 470 000 lettek betegek vagy sérültek, a be
vetett állomány 73 %-a. 

Rossz volt az egészségi ellátás és az élelmezés, annak ellenére, hogy óvatosságból minden ételt 
a Szovjetunióból szállítottak! Az ezredek létszámában a betegek száma mindig magasabb volt az 
egészségesekénél. A csapatok közel egyharmada tífusz-, malária-, vérhas- és agyhártyagyulladás
fertőzéstől szenvedett, az élőerő-utánpótlás pedig nem érkezett rendszeresen. 

27 660-an haltak meg, vagy tűntek el, jó 50 000 volt a sebesültek száma! Tehát minden hetedik 
»internacionalista kötelességét teljesítő« szovjet a vérével fizetett. 1980-tól 1985-ig a 40. hadsereg 
naponta 69 harcost vesztett. A tisztikar vesztesége az állomány 14,3%-a volt." 

Grau összefoglaló kommentárjai: 
Szinte érthetetlen, hogy az orosz tiszti iskolákban máig sem oktatják az afgán háború tanulsá

gait, bár a Csecsenföldön, Oszétiában, Grúziában, Dagesztánban és Tádzsikisztánban a hasonló 
konfliktusok máig is komoly veszteségeket okoznak az orosz erőknek. Az amerikaiak és NATO 
szövetségeseik azért képesek Afganisztánban aránylag kevés veszteséggel hadat viselni a tálib és 
al-Kaida erők ellen, mert harcászati elveiket a szovjet-afgán háború tapasztalatai felhasználásával 
módosították. 

Sokáig kerékkötő volt az elavult hadászati doktrína, mely a harcászatot teljesen alárendelte a 
nagyléptékű, operatív elképzeléseknek. 1985-től már újszerűbb, nem lineáris harcászattal kísérle
teztek, kisebb, mozgékony egységek bevetésével. A szovjet doktrína azonban itt sem kívánt önálló 
megítélést az alegység parancsnokoktól, mert az összezavarhatta volna az operatív menetrendet. 

Grau elismerően nyilatkozik két szovjet taktikai újításról, az egyik a „bronyegruppa", mely a 
páncéljárművek tűzerejét önállóan mozgó tartalékként használja fel a deszantgyalogság támogatá
sára. A másik újítás a magaslatok „gördülő ellenőrzése" légiszállított csoportok bevetésével. A 
harmadik a bekerítő különítmények (obhogyjascsij otrjad) taktikája, mely szerint egy-egy alegysé
get a főerőkétől eltérő útvonalon, önálló feladattal irányítottak a védők háta mögé. De helyteleníti 
a jól kiképzett felderítő és specnaz egységek gyalogsági tartalékként való bevetését. Emiatt volt 
elégtelen a taktikai információ. A légi felderítés és elektronikus lehallgatások eredményei maguk
ban ahhoz sem voltak elegendők, hogy a csapat a nehéz terepen egyáltalán megtalálja a 
mudzsaheddineket. 

Grau említi, hogy a gépesített lövészek vonakodtak eltávolodni páncéljárműveiktől, nehogy az 
ellenség páncélöklei hatásos lőtávolságába kerüljenek. A nehéz felszerelés is problémát jelentett: a 
16 kg súlyú páncélmellény például egy kilométernél hosszabb előretörésnél túlságosan fárasztónak 
bizonyult. A szovjet hálózsák esőben teleszívta magát vízzel. A szovjet taktika ráadásul nagyon lő
szerigényes volt: a szovjet gyalogos kétszer annyi súlyt cipelt, mint a nyugati. A harcászati sza
bályzat megkívánta azt is, hogy az előrenyomulást a gyalogság nehézfegyverei kísérjék. A 12,7 
mm-es géppuska súlya viszont 34 kg, az ADS gránátvetőé 30,4 kg, de egy töltött dobtár súlya ma
gában is 14,7 kg. így nem sok szovjet harcos volt képes meredek lejtőn felfelé a pehelykönnyű 
mudzsaheddinek után szökellni. 

A szovjet „high technology" fölénye a mudzsaheddinek elavult fegyvereihez képest vitathatat
lan volt: éjjellátó készülékek és lézerek segítették a célzást. Az elektronikus és akusztikus szenzo
rok 29 km távolságból is jeleztek minden mozgást, távvezérelt aknamezőket robbanthattak. A 
légifölény csak 1985 után csökkent, mikor megjelentek a mudzsaheddinek kezében a vállról indít
ható Stinger légelhárító rakéták. Továbbra is eredményesek voltak az SzU-25 csatagépek, melyek
ből azonban sosem volt elég. 

Rossz volt ugyanakkor a morál: a mudzsaheddinek a szovjet propaganda ellenében kiaknázták 
a „nemzeti felszabadító háború" fogalmát, és aláásták a marxista ideológiát. A „hazai front" médi
umai is öngólt lőttek dezinformációs kísérleteikkel: 1983 végéig a szovjet hírforrások mindössze 
hat saját halottat mertek említeni, noha ugyanakkor a 40. hadsereg már 6 262 halottat és 9 880 se
besültet jelentett. A szabadságolt sorkatonák beszámolói is rontották az állami propagandaszervek 
hitelét. A sorozásnál dúlt a korrupció: közismert volt, hogy a „nomenklatúra" sorkötelesei fel
mentést, vagy kellemes elhelyezést vásárolhattak. A 40. hadseregnél kevés nő szolgált, kegyeikért 
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a tisztek közt nagy volt a vetélkedés. A cölibátusra szorult tisztek vodkáztak, a legénység rászokott 
a kábítószerek fogyasztására, melyek beszerzése érdekében fegyvert, lőszert, üzemanyagot is el
kótyavetyéltek. 

A szövetséges afgánokat elidegenítette, hogy a szovjet tüzérség és légierő tűzcsapásokat mért a 
falvakra anélkül, hogy a civil lakosságnak időt hagyott volna a menekülésre. Szovjet katonák nő
ket és gyerekeket is gyilkoltak; a távoli Taskentban ülő hadbíróságok elítéltek ugyan néhány tet
test, de erről a lakosság nem értesült. 

* 
Az elsőként és másodikként tárgyalt kötetek hasznosnak tűnnek alegységparancsnokok oktatá

sára tiszthelyettestől őrnagyig, a harmadik munka a törzstisztek és a vezérkar kötelező olvasmánya 
lehetne, bár mindazok haszonnal forgathatják, akiket mélyebben érdekel a hadtörténelem. Aki 
ezekben a könyvekben izgalmas harcleírásokat keres, bizonnyal csalatkozik, mert a kéziratok az 
„átélt háború" élményanyagán alapulnak ugyan, de a rövid kihallgatási jegyzőkönyvek stílusa szá
raz és lényegre törő. 

Keveset tudunk meg arról, mit gondolt, mit érzett a szovjet vagy afgán katona, vagy aki csupán 
passzív, civil elszenvedője volt a polgárháborúnak. A lélektani hátteret az olvasónak magának kell 
hozzágondolnia a szikár leírásokhoz, ám erre csak az képes, aki maga is rendelkezik harci tapasz
talatokkal és még évek múltán is az orrában érzi a füstöt, a port, a bűzt és mint első szerelmére 
emlékszik a közelharc eufóriájára, nem csak a békeszolgálat szúnyogcsípéseire és a garnizonélet 
tespedő unalmára. Az „átélt háború" azonban a hadtörténelem műfaja, nem a hadtudományé. Más 
a megközelítés. 

* 

A magyar katonai oktatásban nagy szerepet játszik a hadászat, bár történelmünkben tisztjeink 
ritkán vezettek nagyszabású hadműveleteket (akkor sem sikeresen, pl.: Gyulai Solferinónál, Bene
dek Königgratznél), viszont mindig számos kiváló harcász honvédtisztünk és tiszthelyettesünk volt 
(gondoljunk csak az első és második világháborúban arany vitézségi érmet érdemeltek harci tettei
re). A NATO szövetségén belül is a harcászati szinten kellene jeleskednünk. Inkább a csapattisztek 
képzésére volna kívánatos koncentrálni, semmint nagyszámú Kávéházi Konrád termelésére a négy 
éves nemzetvédelmi egyetemen. 

Hány főből álló vezérkarra van szüksége egy alig 40 000 főt számláló hadseregnek? Ha kis lét
számú és hivatásos állományú a hadsereg, akkor legyen minden közkatonának olyan harcászati 
képzettsége, hogy szükség esetén egy alegység vezetését is át tudja venni! Előfeltétele lenne ez 
egy olyan honvédségnek, melynek hadi létszáma, a tartalékosok behívásával, akár egy éjjel alatt 
megkettőzhető. Ez távolról sem lehetetlen, példa rá a svájci hadsereg. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

TATÁR IMRE 

BÁNHIDÁTÓL KIJEVIG 

Egy volt munkaszolgálatos emlékezése a hazai táborra 
és a szovjet hadifogságra 

Előszó 

A szerző nyugdíjas újságíró, aki 1947-től a Szabad Népnél, majd az Esti Hírlapnál, a 
Magyar Hírlapnál s végül huszonöt esztendeig a Magyar Nemzet szerkesztőségében dol
gozott. A háborús éveket is magába foglaló visszaemlékezéseit - memoár-kötetnek 
szánva - 1989-ben írta, de nem találva kiadót, a négyszáz gépelt oldalas munka egy-egy 
példányát a Hadtörténeti Intézet, illetve a Történettudományi Intézet rendelkezésére bo
csátotta azzal a céllal, hogy legalább az időszak iránt érdeklődő kutatók hasznosíthassák. 
A könyv három nagy részre oszlik: családtörténet és a zsidótörvények hatása; a honi és 
az ukrajnai munkaszolgálat, majd a szovjet hadifogság. Az alábbi részlet az utóbbi ket
tővel foglalkozik. A szerző - a háborús esztendőket tekintve - szerencsésnek mondhatja 
magát, néhány veszélyes hónapot kivéve általában oda sodorta a történelem, ahol vi
szonylag elviselhetők voltak az állapotok. Mielőtt azonban visszaemlékezéseim olvasá
sába kezd valaki (s most áttérek az első szám első személyre), kérem, vegye figyelembe 
az itt következő, előszónak szánt megjegyzéseimet. Az előszó szükséges ahhoz, hogy 
visszaemlékezéseim alább közreadott részletei belehelyezhetők legyenek az események 
teljes képébe. 

A közérdekű munkaszolgálat valóban a magyar honvédség része volt, a keretet a 
honvédség tisztjei, altisztjei és tisztesei adták, a század életformája hasonlított egy hon
védszázadéhoz. De legalább ennyire vagy még inkább jellemző, hogy ez a szolgálati 
forma a zsidótörvények alkalmazása volt a hadseregre. A témával kapcsolatban hadd 
emlékeztessek egy vitára, amely az érintett közvélemény, valamint három történész 
(Stark Tamás, Szabó Péter és Szakály Sándor) között tört ki jó tíz esztendővel ezelőtt, 
1992-ben egy általuk írott cikk kapcsán.1 Mindhármukat máig becsülöm, szándékukat is 
megértem: az emóciók (a szenvedéseket átéltek) emlékezetében, múltképében lévő túl
zásokat, elfogultságokat akarták tudományos objektivitással, a tények erejével kiigazíta
ni. E cikkükben azonban a hűvös távolságtartás mégsem tett jót a valóság-ábrázolásnak. 
Az a benyomásom, hogy ha - bármily jó szándékkal - kizárólag vagy döntően doku
mentumokból, hivatalos iratokból, statisztikai adatokból dolgozik valaki - bármily fon
tosak, sőt nélkülözhetetlenek ezek a források -, hiányérzet maradhat a munka után. Hi-

Magyar Nemzet, 1992. február 20. 
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ányzik mögüle az élő ember, a személyes tapasztalat. Tegyük föl Szent István vagy Rá
kóczi korát tanulmányozva e személyesség nem megoldható, pedig milyen jó lenne 
mondjuk a Halotti beszéd szerzőjével személyesen is szót váltani, mennyivel többet tud
hatnánk meg a korról. Örüljünk hát, hogy a közelmúlt tanúi még egy ideig élnek, ne fél
jünk őket meghallgatni, még ha elfogult szenvedélyeket korbácsolunk is fel. A haszon 
nagyobb. Hadd említsek példát a szóban forgó cikk kapcsán a tapasztalat előnyéről. A 
szerzők idéznek egy munkaszolgálatost, aki azt panaszolta, hogy csuklóztatták őket. 
Katonadolog! De nem mindegy, hogy valakiket itthon, szép tavaszi mezőkön csuklóztat-
nak - „feküdj, föl, futás, légitámadás, jobbról tankok, békaügetés..." stb., vagy pedig 
ugyanezt mínusz húszfokos hidegben a Don mellett, rosszul öltözött, testileg-lelkileg 
meggyötört, leromlott állapotú emberekkel teszik. Az első esetben nevetve végigcsinál
ják, az utóbbiban egyik-másik ott is maradhat. 

A világért se akarom felszítani az akkori vitát, szerény és jó szándékú emlékezteté-
sem arra szolgál, hogy ebben az előszóban keretet adjak saját visszaemlékezéseimnek. S 
így mégis néhány utalást kell tennem a három történész említett cikkére. Idéznek egy 
1939-es törvényt, amely szerint „akik egészségügyi, politikai, származási ok miatt hon
védelmi kötelezettségüknek fegyveres szolgálattal nem tehettek eleget, azok számára lét
rehozták a honvédelmi munkaszolgálatot". De miért „nem tehettek eleget"? Éppen mert 
a zsidótörvényeket alkalmazták a honvédségre. Emberi mivoltunkban megalázva meg
fosztottak bennünket attól, hogy hazánkat fegyverrel védhessük. Az én szememben ez az 
alapvető. Ott, ahol elkezdenek különbséget tenni ember és ember, állampolgár és állam
polgár között - ott kiszámíthatatlan vagy a történelmi példákat figyelembe véve, éppen 
kiszámítható folyamatok indulhatnak meg. S 1941-ben már rangjelzést, rangot sem kap
hattunk (akinek volt régebbről, azt megfosztották tőle). Érettségizett fiú létemre önkénte-
si csík helyett lapátjárt. Rövidesen - a sárga csillag-rendeletet időben messze megelőzve 
- sárga karszalagot kellett öltenünk - a szégyenletes középkori megbélyegzésre emlé
keztető „zsidófoltot". Megértem, hogy egy fiatal, más világból származó ember ezt lel
kileg talán nem érezheti át, de az én fenti szavaim mégis csak másként hangzanak, mint 
az az idézett száraz törvénycikk, mely szerint „szolgálati kötelezettségüknek... kisegítő 
szolgálat teljesítésével tesznek eleget". Nem is szólva bővebben arról, hogy 1942 közepe 
táján leszedték rólunk a katonaruhát is, erre se tartva méltónak. Meggyőződésem, nem 
csak német kívánságra tették, idézhető igen magas szintű magyar kijelentés erről a ren
deletről. Igaz, bánhidai századparancsnokom és néhány tisztes szégyenlette ezt a 
ruhátlanítást: honvédegyének helyett civilbagázst kellett a továbbiakban vezényelniük! 

A három történész ír a doni munkaszolgálatosok sorsáról, mondván, az ottani veszte
ségekről többnyire légből kapott adatok keringenek. Nem akarok „számháborúba" keve
redni e tárgyban, elég tudni, hogy a szerzők szerint is harmincezer muszosból jóval több 
mint húszezer veszett el. De a statisztika mögött, az „atrocitások hivatalos kivizsgálása" 
mögött az is ott rejlik, hogy amíg a honvédeket ünnepi beszédekkel megtisztelve, virá
gokkal indították a frontra, a munkaszolgálatosokra az a rendelet vonatkozott, hogy 
semmiféle kedvezményben sem részesülhetnek, felváltani őket nem lehet. Kádár Gyula 
könyvében azt írja, hogy akkor a munkaszolgálatosoknál „csaknem általános volt az em-
bertelenség, a zsarolás, a megvesztegetés".2 (A korrupcióhoz! Jóindulatát megnyerendő, 

Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, 1978. 504. o. 
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én is adtam „bont" egy szabadságra hazautazó keret-tisztesnek - már enyhébb körülmé
nyek között, 1944-ben, Proszkurovban -, hogy apám fizessen neki száz pengőt. Pedig 
akkorra öregemnek már nem volt állása.) Egy doni századnál fordult elő, hogy a keret 
szobájába rendelt egy muszost, az asztalra állítatta: „Táncolj, zsidó!" Voltak gazfickók 
(mint a szerzők is írják: „emberi mivoltukból kivetkőzöttek"), és voltak úriemberek a 
tisztek, a keret tagjai között. Magam is tudok mindkettőre példát. Hányan ilyenek, 
mennyien olyanok? Ki tudja. Statisztikát erről aligha lehet készíteni. A kor szellemét 
azonban a fent idézett jelenet fejezte ki. 

A három fiatal történész cikke vihart kavart. Levelek tömege érkezett a Magyar 
Nemzet szerkesztőségébe, többségük felháborodott, elítélő. Erre számítani lehetett, hi
szen a téma érzékeny pontot, nyílt lelki idegvégződéseket érintett. A kéziratokat én ke
zeltem, a leveleket egy Auschwitzot járt idősebb kolléganő. Az igazat megvallva hosszú 
rábeszélésembe került, hogy közölje azt a levelet is (a honi munkaszolgálat egy századá
ról), amely arról szólt, hogy az adott körülmények között emberségesen bántak velük. A 
kolléganő nem akarta enyhíteni az összképet. A három történész a levelek közlése után, 
válaszként újabb cikket írt: alapvető álláspontjukat meg nem változtatva, most már ár
nyaltabban közelítettek a problémához.3 S írásukkal immár teljesen egyetértettem. Szá
momra ez azt bizonyította, hogy szükséges és hasznos összekapcsolni a személyes visz-
szaemlékezéseket (bármily elfogultak, szükségszerűen egyoldalúak legyenek is) a 
tudományos kutatás forrásaival, dokumentumaival. A kettő adhat (megközelítően?) teljes 
képet múltunkról. Végül hadd idézzek egyetlen mondatot e második cikkből, amely a 
vita valódi ugrópontjára utalt: „Nem a magyar honvédségi munkaszolgálat volt a zsidó
ság kiirtására szánt eszköz, hanem Auschwitz." így igaz. 

S most még röviden arról, hogy én az 1940-1944/45 közötti munkaszolgálatos kor
szakot (a kivételeket is beszámítva) három szakaszra s térségre osztom. A honi munka
szolgálat, amelynek az „elviselhető" jelzőt adnám, erre példa a magam visszaemlékezése 
Bánhidára. A Don-kanyar, amely a „brutális" jelzőt érdemli ki, végül az 1944 második 
felében megindult dunántúli halálmenetek szakasza, melynek két jellemzőjét emelném 
ki: a munkaszolgálatos táborok egy részét feloszlatták, s legénységét (más zsidó csopor
tokkal együtt) SS- és csendőrlegények nyugat felé hajszolták; másrészt egyes muszos 
századok együtt maradtak, s több honvéd kiegészítő parancsnokság célzatosan behívott 
munkaszolgálatra zsidókat, hogy megmentse őket a haláltól. 

A második világháborús visszaemlékezés-irodalom meglehetős nagy. Nem vonom 
kétségbe, hogy másoknak az alább olvashatóktól eltérő élményei lehettek. Tegyük az 
enyéimet az övék mellé. 

Magyar Nemzet, 1992. március 12. 
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E G Y VOLT MUNKASZOLGÁLATOS EMLÉKEZÉSE A HAZAI TÁBORRA 
ÉS A SZOVJET HADIFOGSÁGRA 

A bánhidai nádas: Egy honi munkaszolgálatos tábor mindennapjai 

A legkönnyebb és legkellemesebb munka a szivattyúházi ügyelet volt. A tó egyik oldalán az 
erőmű nem túlságosan szép látványa, körül víz, mögötte nádas, a harmincas évek végén még szinte 
érintetlenül: halak, békák, vízimadarak. Aki olyan szerencsés volt, hogy a szivattyúházhoz került 
(csak néhány öregkatonának jutott ez a kiváltság) szabadabbnak érezhette magát. Arra kellett 
ügyelnie, hogy működjön a motor. Akkoriban - 1941-től két-három évig - bővítették a bánhidai 
erőművet, s mert a több turbina több hűtővizet kivánt, meg kellett nagyobbítani a tavat: ide he
lyezték a II/4-es munkaszolgálatos századot, 1941 végén, néhány hetes komáromi átmenet után 
engem is. 

Visszaemlékezéseimnek ehhez a részéhez érve beszélgettem hajdani bánhidai bajtársakkal, 
köztük Keresztes Tiborral (aki mint a Közgazdasági és Jogi Kiadó igazgatója ment a nyolcvanas 
évek elején nyugdíjba), s a múlt idézgetése közben ezt mondta: 

- Te, ez értelmes munka volt! 
- Értelmes? - csodálkoztam rá. De aztán igazat adtam neki. 
Valóban, önmagában mérve. Célja volt, hol igen kemény, hol könnyebb feladatokkal, de tudtuk 

mit csinálunk, megtanultunk egyet s mást, és szükség volt ránk. Ha az olvasó ma elmegy Tatára, és 
nem Tata felé halad tovább, hanem lekenyarodik Környe irányába, megtalálja az erőművet és 
mellette a tavat: máig szolgált. Partján - amelyet mi építettünk, rézsüztünk, pátyolgattunk - hétvé
gi horgászházak sorakoznak egymás hegyén hátán. Csak az öregek emlékeznek arra, hogy ez a 
megnagyobbított tó a II/4-es közérdekű munkaszolgálatos század keze nyomát viseli. 

Az „értelmes" jelzőért mégis némi magyarázattal tartozom. A rendszert, amely bennünket sár
gaszalagos, kiszolgáltatott lapátolókká minősített, természetesen nem tartottuk s nem neveztük 
„értelmesnek". Csak ha a bánhidai munkát a politikai körülményektől elvonatkoztatom. 

„Értelmes munka" - mondtuk. Ha eltekintünk az akkori világhelyzettől és a magyar valóságtól. 
Az olvasó - aki a következő oldalakon a háborús évekről, egy zsidó munkásszázad életéről kap 
képet az én élményeimmel kapcsolatosan - nem fog hallani kínzásokról, szenvedésről, brutalitás
ról, gyilkosságokról. Pedig azok az esztendők általában bővelkedtek az ilyesmiben. Természetesen 
beszélni kell arról is, hogy amíg én Bánhidán dolgoztam, mi történt másokkal, mi lett a sorsuk. Ha 
ezt nem tennénk, az olvasó hamis képet kapna a valóságról. A bánhidai valóság - nem a teljes ma
gyar igazság. Amíg én itt „értelmes munkát" végeztem, a Donnál pusztultak a fiúk. 

Végig szerencsém volt (ha így lehet nevezni három háborús évet és az azt követő ugyanannyi 
hadifogságot). Amikor néhány tízezer zsidó muszost a Donig vittek, nekünk kétszázunknak 
Bánhidán és sok másnak az itthoni munkatáborokban nem volt veszélyben az életünk. Amikor vi
szont itthon kezdett romlani a helyzet, én már kint vonultam a magyar és német egységekkel Uk
rajnában és Lengyelországban bántódás nélkül. 

Komárom helyett kikerülhettem volna 1941-ben vagy 42-ben az ukrajnai front akkori ször
nyeteg világába, de az én kartonomra valaki valahol Komáromot írt. Őrzöm a fényképet: hetyke 
katona áll a komáromi Öregvár udvarán, félrecsapott sapka, egyenruha. Ha valaki azonban tüzete
sen megnézi, hiába keresi ennek az érettségizett fiúnak a zubbonyán a karpaszományt. Pedig ezzel 
az iskolai végzettséggel akkor ez járt volna: bevonuláskor színes alapú ezüst csík, majd gyors elő
menetel, hadapródőrmesterség és zászlósként szerel le két év után az illető. Zsidók azonban 1941-
ben már nem viselhettek karpaszományt. 

Néhány hétig itt tartózkodtunk. Gyakorlatilag úgy kezeltek mint az újoncokat: alaki kiképzés, 
jobbra át, balra át, menet indulj ! De a fegyverforgatás helyett mindenféle himi-humi munka. Ösz-
sze-vissza, ami jött, amit igényeltek valahol. Egyszer falazást vállaltam. Soha azelőtt nem raktam 
téglát, de negyedmagammal kimehettem egész napra, s ez némi szabadságot jelentett. Úgy jártunk 
ezzel a munkával egyébként, mint a Vonósnégyes című kabaré tréfa szereplői: mindenki azt hitte, 
hogy a másik három tud hegedülni. Máskor követ hordtunk egy hegyoldalon - azt hiszem, ez már 
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áltevékenység, a mindenáron való foglalkoztatás esete volt. Öt óra után viszont kimenő a városba. 
A laktanya kapujánál az ügyeletes őrmester velünk is csak oly mértékben szórakozott, mint má
sokkal: megnézte, hogy megvan-e a bakancs talpán minden szög,-zsebünkben húszfilléres, ha va
lami baj esetén telefonálni akartunk, és óvszer, ha netán kuplerájba mennénk. Este a kantinban ital 
és sütemény, zökkenő nélkül kiszolgáltak, a bérlő - egy hivatásos altiszt felesége - örült minden 
bevételnek. Nem barátkozott velünk senki, mi sem másokkal. Elkezdődött az elszigetelődés. Es
ténként összegyűltünk az egyik hálóteremben és a cionista indulót énekeltük. Azelőtt soha nem 
hallottam. 

Komárom rövid átmeneti állomás. Hamarosan Bánhidára vittek bennünket. Megtaláltam -
1988 őszén - a tatabányai Helytörténeti Múzeumban a sorsunkat elindító korabeli iratot, vagyis azt 
a műszaki tervet, amelynek megvalósítására odavezényeltek bennünket. íme: „A Magyar Dunán
túli Villamossági Rt. bánhidai üzemigazgatóságának. Budapest, 1941. évi augusztus hó 13-án. Van 
szerencsém a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. bánhidai üzemigazgatóságát értesíteni, hogy a 
bánhidai erőmű fejlesztésével kapcsolatban szükségessé váló bővítési munkálatokhoz a Honvé
delmi Miniszter Úr Onagyméltósága a kért katonai munkaerő kirendelését engedélyezte és pedig 
az alábbi módon és kiméretben: 1.) A munkálatok végrehajtásának megalapozására, majd irányítá
sára és ellenőrzésére kirendeli a II. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj parancsnokát (műszaki 
törsztiszt, állandó tartózkodási helye: Komárom. 2.) A munkálatok végrehajtására rendelkezésre 
bocsátja: a.) a m. kir. Közérdekű Munkaszolgálat Országos Felügyelője révén a H/4, vegyes mun
kásszázadot. A század állománya 3 tiszt, 10-12 fő keresztény vezetőkeret és kb 200 fő 2 évi sor
szolgálatot most teljesítő zsidó munkaszolgálatos." A továbbiakban műszaki részletek, elhelyezés, 
utalás a teljesítménynövelő akkordmunkára, majd „Aláírás s.k." Név nem szerepel, de a fejlécen 
ott a küldő hivatal megnevezése: „M. kir. Közérdekű Munkaszolgálat Országos Felügyelője." 

Három barakk állt az erőmű közvetlen közelében, a tó és a falu szomszédságában a Környére 
vezető út mentén. Az „öregkatonák", a nálunk 1-2 évvel idősebbek, akiket 1940-ben hívtak be, fa
elemekből már korábban összerakták a barakkokat, felállították a priccseket, minden szükségest 
előkészítettek. Nekünk csak a szalmazsákokat kellett jó szögletesre tömni (ezt már a cserkészeknél 
megtanultam). S elkezdődött a kiképzéssel vegyes munka. Kissé összemosódnak az első idők színei. 
Őrzök mosolygós csoportképet és maradtak durva emlékeim. Hideg van, sötét, kint dolgozom a tónál, 
vagy menetelek a környei országúton: „Jobbról lovasság! Balról harckocsik!" Ilyenkor lehasalsz. 

Vajon destruktív, vagyis a nemzeti érzést, a társadalmi rendet, a haza érdekeit aláásni szándé
kozó ember voltam én, bármelyik barátom, rokonom, ismerősöm, mint azt a zsidótörvényekre ala
puló katonai utasítások tartalmazták? Tegyük föl, hogy ezt mondják nekünk 1939-ben vagy 1941-
ben: „Fiúk, vissza kell szerezni az elszakított magyar területeket!" Ugyanúgy fegyvert fogtunk 
volna, mint bárki más. Kimentünk volna a szovjet frontra is, mint a többi magyar baka, tisztes 
vagy tiszt. Melyikünk örömkatonaként, a másik félve, keservesen, de az átlag nem lett volna más, 
mint a többi. A katonáskodás a társadalmi élet része, és az asszimilálódott zsidóság ugyanúgy részt 
vett volna a második világháborúban, ahogyan az elsőben tette. 

Csakhogy ezúttal valami bonyolította a helyzetet. Magyarország Hitler mellé állt, tőle várta az 
ország gyarapítást. Amikor nálunk az első zsidótörvény megszületett, Németországban és Ausztri
ában már ott éktelenkedett sok üzletben a felirat: „Zsidó". Ide az árjáknak nem volt szabad belép
niük. Lezajlott a német „kristályéjszaka", amelyen csaknem valamennyi német zsinagógát fel
gyújtották. Nyilvánvaló lett, hogy ha Hitler győz, vége az egész európai zsidóságnak. Milyen 
lelkiállapotban harcoltunk volna ennek a Németországnak a győzelméért? 

1941. július 29-én az I. hadtestparancsnokság javaslatot terjesztett elő a Honvédelmi Miniszté
riumnak: az I. és a IX. közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljhoz 1941 októberében kétéves szol
gálatra bevonuló zsidókat - közöttük engem - „közismert faji tulajdonságaikra való tekintettel, fe
gyelmi okokból" ne Budapesten és Esztergom-táborba, hanem a fővárostól távol helyezzék el. A 
felterjesztés megemlítette még a behívottak „lázongó hajlamait", valamint a „törvényes rendfenn
tartásra irányuló szabályok kijátszását." Végül javasolta, hogy a közérdekű munkaszolgálatos 
zászlóaljakhoz beosztott keresztény keretet szabályosan ismétlődő időszakonként váltsák fel, hogy 
a zsidók „e becsületes embereket ne döntsék romlásba". 

Kutatok magamban. Vajon milyen „közismert faji tulajdonságaim" tettek volna alkalmatlanná 
a fegyveres szolgálatra magyar hazámért? Mennyivel lettem volna rosszabb katona mint más pesti 
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A három bánhidai barakk, a II/4-es kmsz század lakhelye 

fiúk, mondjuk keresztény vallású gimnáziumi osztálytársaim? Nem tudom, nem próbálhattuk ki. 
Egy példát azonban hadd mondjak ellenérvül. Barátom, volt gimnáziumi osztály- és cserkésztár
sam Nemes László - azóta több kitűnő regény szerzője - 1940-ben kivándorolt Izraelbe. Ott a há
ború kitörésekor önként jelentkezett az angol hadseregbe, hogy Hitler ellen harcoljon. Palesztina 
ekkor még brit kézen volt. Végigküzdötte a sivatagi háborút, majd 1946-ban hazajött. Teltek az 
évtizedek, „a Rákosi időkben" nem volt éppen előnyös - bár sohasem hallgatta el - , hogy valaki a 
háború alatt egy „imperialista" ország seregében szolgált. De ez is megváltozott. 1991-ben végre 
átvehette Nagy-Britannia budapesti nagykövetétől a hajdan megszolgált katonai kitüntetést. Ennyit 
az ő „faji tulajdonságairól". Zsidótörvények, hátrányos megkülönböztetés nélkül mindezt itthon is 
megtehette volna. 

Ha egészében tekintem a két bánhidai évet - 1941 őszétől 1943 őszéig - olyan volt a sorsunk, 
amilyen egy szigorúan, de nem embertelenül kezelt honvédszázadnál lehetett. Arra a bizonyos 
„értelmes munkára" szükség volt. A bánhidai erőmű látta el Budapestet árammal, nem arra töre
kedtek tehát, hogy tönkretegyenek bennünket. Az volt a cél, hogy a bővítés készüljön el időre. Ez 
az erőmű érdeke, tisztjeinké is, akik - lehet - kaptak külön juttatást a teljesítményért az igazgató
ságtól. Nekünk is kijárt a kalóriapótlék. Nem emberi roncsokra volt tehát szükség, hanem a két ke
zünkre. S ez a józan belátás érvényesült gyakorlatilag a bánhidai tábor feloszlatásáig, 1944 végéig, 
a dunántúli halálmenetek megindulásáig. 

Odaérkezésünkkor a tó déli fele eredeti szépségében ringott: nádas, vizi madarak, békák, csík, 
kövér halak. Érintetlen természet. Csakhogy jött a parancsolat: a tavat meg kell nagyobbítani, a 
nádast kiirtani, a beton mólót meghosszabbítani, hogy az erőmű hűtővize nagyobb utat tehessen 
meg. A feladat: szádfallal elválasztani a tótól a nádast, kiszivattyúzni innen a vizet, a nádat kiirtani, 
az iszapot kiemelni, majd a fal eltüntetésével ezt a részt is elárasztani, a tavat ennyivel kibővíteni. 

Megérkezve a. századdal - tehát a húszas születésű, katonaköteles, velem együtt behívott baj
társaimmal - 1941 vége felé kemény időknek néztünk elébe. A munka napi 12 óra hosszat tartott, 
8 óra egyhuzamban, majd a bevonulás, pihenés, utána még 4. Eközben - mert katonáskodni is 
kellett - folyt az alaki kiképzés. Menetelés, hátraarc és a többi figura a Környére vezető ország-
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úton. Itt kellett tovább tanulgatni az egyszerre-lépést, a megállást és az indulást, a feküdjöt és a kú
szást. Minden bizonnyal ugyanezt gyakorolták másutt a fegyveres szolgálatra behívott újoncok is. 

Kétféle munkában vettem részt ezen a télen, olyasmit tanultam meg, amit azelőtt nem tudtam: 
kaszálni és betonvasat hajlítani. Igen, kaszálni - télen. Volt közöttünk olyan falusi fiú - a közeli 
községekből és a Felvidékről -, akinek ez nem volt újdonság. Én ekkor fogtam először kaszanye
let, dehát vita nincs. Egy munkaszolgálatos egyébként is értsen mindenhez, sosem lehet tudni, mi
kor mi a jó. A szádfallal elválasztott rész, a nádas vize befagyott. Rámentünk a jégre és vágtuk a 
nádat, hogy ha kitavaszodik ásóval kitermelhessük, mélyíthessük a medret. Megtanultam. Nem 
értem volna utol ugyan annak a dalnak a hősét, aki ezt mondta: „Vagyok olyan legény, mint te, 
vágok olyan rendet, mint te!" De azért haladtunk. A jég hol vastag, hol vékonyabb. Olykor besza
kadt a lábunk alatt. Aki így járt, bemehetett a barakkba kapcát váltani. A betonvasat egy hideg ho
dályban hajlítottuk. Középen fürészporos kályha igyekezett legalább egy-két méternyire felmele
gíteni a levegőt. Testi-lelki jóbarátommá lett Szmuk Sándorral együtt dolgoztunk e minőségben. Ő 
maga kész energetikus mérnök volt már akkor, s legalább megtanulta, hogyan kell az erőművet 
szolgáló betoncölöpöket, pallókat, a pilótákat és padlókat készíteni. A betont a másik csoport ön
tötte. Készültünk a tavaszra. 

Amint kitavaszodott, nekiestünk a learatott nádasnak. Szivattyúink szorgalmasan szippantották 
a vizet, s végül maradt a tocsogó mocsár, helyenként éles, tűhegyes nádcsonkokkal és a gyökerek
kel kétségbeesetten a talajba kapaszkodó torzsákkal. Az emlékül maradt korabeli fényképeken is 
látszik, nehéz munka volt. Keskenyvágányú iparvasúti síneket raktunk le a magas parton, töltése
ken, fönt gördültek a csillék, mi lent lapáttal kiemeltünk egy-egy több kilós, nedves sár- és gyö
kéradagot, feldobtuk a csillébe. Ha megtelt eltolták, ahol lehetett motoros csörlő húzta. Hosszú-
nyelű kaparókkal kotortuk a csilléből a sarat, a kitermelt anyaggal feltöltöttük a rézsüt. így készült 
az öreg tó máig álló új partja. Megadták a napi csillenormát, s vajon rossz néven vehető-e tőlünk, 
hogy ott csaltunk, ahol tudtunk? Akkor vettünk ki nem hivatalos pihenőt, amikor nem figyeltek 
oda. Legalábbis enyhítettünk az iramon. Veszélyhelyzet elmúltával szájról-szájra járt a jelszó: 
„Hosszú Samu!" Ha meghallotta egy tisztes, nem tudhatta mi ez, csak a műveltebb elemek értették 
a német szójátékot: „langsam". Lassan. 

Ha hagytuk volna, talán egy nyár alatt újra ott ring előttünk a nádas. Ugyanezt mondta a mun
kavezetőség kissé bürokratikus nyelven fogalmazott jelentése, a tatabányai Helytörténeti Múze
umból 1988-ban kiásott dokumentum: „A tavasz beálltával a télen learatott nád újból előretört, és a 
munkálatok területén először is a kilátást akadályozta, különösen a kitűzési munkálatoknál, má
sodszor pedig a nádterület kitermelésénél jelentős térfogatot vett volna fel a kiszállított csillékben. 
Ezért a nádast levágtuk, június hó 1 l-ig 62 100 m2 területen. Ezen zöld és erősen leveles nádat ki
száradása után felperzseltük. A kitermelődő terület egy részén, a kerülő árok oldalán kb 6 500 m2 

területen még nem sikerült ezt a nádat levágnunk, mivel az ott dolgozó legénység 1 m-re az iszap
ba süllyedt, és ezen területen való mozgás a teljes víztelenítésig egyelőre lehetetlen." 

Őszintén szólva elmosódott a kép, de a tatabányai dokumentumok arra is emlékeztetnek, hogy 
eközben voltak másfajta - nem a főtörzsőrmester vagy a szakaszvezető úr szórakozásaiból fakadó 
- izgalmas éjszakáink: „A kerülő árok és munkahelyünk közötti töltést a tavaszi olvadás és esők 
állandóan veszélyeztették, tekintve, hogy a volt Által-ér zsilipjeit teljesen lezártuk, és minden vizet 
a kerülő ároknak kellett levezetnie. A kerülő árok 6 m3 mp-kénti vízmennyiséget nem igen tudott 
levezetni, és ezért a tópart túlsó végén, közvetlenül a szádfalazás mögött a kerülő árok töltését 
kénytelenek voltunk áttörni, hogy megakadályozzuk a víznek a munkahelyünkre való betörését, 
mely ugyan két ízben megtörtént, és ezen betörési helyeket szádfallal voltunk kénytelenek meg
erősíteni. Számos esetben kellett a munkásszázad legénységének éjjel a kerülő árok töltéséhez ki
vonulni, hogy a vízáttörést megakadályozza. Helyzetünket súlyosbította az a körülmény, hogy a 
felső zsilip felett elterülő völgyön keresztül futó Által ér balpartja egészen alacsony volt és a felül
ről érkező víz kb 500 méteres szakaszon a völgyön keresztül a munkahelyünkre zúdult. Ezért az 
ottani földtulajdonos belegyezésével a munkásszázad földgátakat húzott, hogy megakadályozza az 
Által-ér vízének e völgybe való bejutását. Ezen árvízmentési munkálatokra az Által-ér partján 
összesen 1179 munkanapot fordítottunk" - hangzott a jelentés. 

A tavi munkához utászkiképzést kaptunk, másként nem tudtuk volna teljesíteni a feladatot. 
Megtanultuk miként kell pontonhídat vagy keskeny gyors rohamhídat építeni, ladikozni, cölöpöt 
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Bővítjük az erőművet hűtővízzel ellátó tavat 

verni. Manapság, amikor a hadsereg gépekkel építi a hidakat, talán csak a hadtörténészek emlé
keznek arra a hajtásra, keserves bajlódásra, amely az utászok osztályrésze volt. Nem szólva - ezzel 
Bánhídán természetesen nem találkoztunk - a pergőtűzről, amellyel az ellenség a folyókon hidat 
verő egységeket lövi. Az ilyen gyakorlat azonban békésebb körülmények között is alkalmat nyújt a 
legénység megtáncoltatására. Amíg megtanultam, hogyan kell csáklyázni, vagyis előre mozgatni a 
pontont, az éles vasperemtől combom véraláfutásokkal lett teli. A hídépítéshez szükséges gerendá
kat és pallókat futva kellett vinni, mert minél gyorsabban készül el a híd háború esetén, annál ke
vesebb az áldozat, és annál előbb kelhetnek át a csapatok. Később olvastam valahol, hogy inkább 
egy vödör izzadság a gyakorló téren, mint egy csöpp vér a harctéren. De vajon bennünket éppen 
egy vödörnyi izzadtság erejéig futtattak vagy hosszabb ideig? Nem tudom. 

Az utásztudományra valóban nagy szükség volt a munkához. A pontonokon a tófenékből ki
emelt iszapot is szállítottuk és ebből lapátoltunk ki a partra. Két ilyen ponton gerendákkal össze
kapcsolva, pallókkal kirakva egy hídtagot alkot. Az erőmű salakterén másfajta munka folyt: ott 
bent keresztény munkás és zsidó munkaszolgálatos egyaránt osztozott a pocsék feladaton: a sa
laktér fölötti rácson, amíg egy-egy rövid munkaszakasz tartott - a nagy forróságban megsült a 
krumpli. 

Úgy 1943-ra belejöttünk a munkába, és a nyári hónapokban a tavon egy szál fürdőgatyában 
dolgoztunk. Szerettem a ladikozást, ezt az ismeretemet később a Dunán és a Balatonon kamatoz
tathattam, amíg voltak olyan csónakok, amelyeket a hátsó peremen ülve egy evezővel hajt és kor
mányoz az ember. Ez az az idő - 1942 közepétől 1943 őszéig - amikor a kilengéseket tiltó 
Nagybaczoni Nagy Vilmos a honvédelmi miniszter, az olaszok kiugranak a háborúból, s túl va
gyunk a sztálingrádi csatán, Horthy Mikós kormányzó és Kállay Miklós miniszterelnök tapogató
zik az angolszászoknál. Egy alkalommal két magasrangú tiszt látogatta meg a barakktábort. Sut
togva terjedt a hír: a minisztériumból jöttek ellenőrizni, jól bánnak-e velünk. Valószínűleg 
elégedetten mentek el, mert Bánhidán nem voltak nagyobb bajok. Az erőmű nevében Péchy Pál 
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másodigazgató nyilvános elismerő ünnepséget is rendezett, amelyen természetesen tisztjeink és a 
munkavezetők kaptak dicséretet, de mi is érthettünk a szóból. 

így történhetett, hogy amikor T. szakaszvezető ácskapoccsal megfenyegette, majdnem leütötte 
Keresztes Tibort, ő - ellentétben a legtöbb beijedt, száját kinyitni sem merő fiúval - kihallgatásra 
ment panaszával, ami a szolgálati szabályzat értelmében elvileg mindannyiunk jogában állt. És a 
szakaszvezető háromheti elzárást kapott. Nem sok példa volt akkoriban az ilyesmire, de előfordult. 
Sajnos, a németek bevonulása után sok tiszt, altiszt és tisztes - akit hasonló vagy ennél súlyosabb 
kilengésekért felfüggesztettek vagy megbüntettek - kiszabadult. Visszamentek a munkásszázadhoz 
és fizettek. 

Parancsnokunk, Papp Károly főhadnagy emlékezetemben halványan él. Magas, sovány fiatal 
férfi, két gyermek apja. Amíg én ott voltam - tudtommal - senkinek sem ártott, valószínűleg az 
volt a fő célja, hogy biztosítsa magának a kényelmes hátországi életet, az erőmütői járó juttatást 
vagy más előnyöket, amelyek ilyen nagy munka parancsnoklásával jártak. Egy apróság: időnként 
helyettesével, a zászlóssal kijöttek a munkahelyre szemlélődni, ellenőrizni, teljes felszereléssel, 
derékszíjjal, pisztolytáskával. Ez utóbbiban tartotta a tízórait. Helyettese előbb karpaszományos 
őrmester majd zászlós. Amíg az alacsonyabb rangot viselte, hivatalosan Szabó főtörzsőrmester alá
rendeltje volt (tehát olyan altiszté, akiből az akkori rendszer szerint soha nem lehetett tiszt). Ezt az 
átmeneti állapotot az „Apinak", hol pedig „Vaddisznónak" becézett főtörzs igyekezett éreztetni 
vele. Ki-kitört belőle az értelmiség ellenesség, ebben a lefojtott, szigorúan szabályozott viszony
ban is. A karpaszományos őrmester azonban gyorsan előlépett, tiszt lett, és csendesen, hangsú
lyokban, szabályos parancsokban visszaadta a kölcsönt. Apró elégtételként figyeltük ezt a kötélhú
zást, számunkra nem volt nagy jelentősége, legfeljebb olykor el lehetett érni valamit a zászlósnál a 
főtörzzsel szemben. Szabó 1943-ban alhadnagy lett, ez volt a legmagasabb altiszti rang a hadse
regben. 

Mint említettem, a munka mellett bizonyos fajta katonáskodás is osztályrészünkül jutott. A 
század úgy élt, mintha igazi lenne. Kivéve a fegyvereket, s kevesebb eltávozást kaptunk, mint a 
honvédek. Reggelenként a főhadnagy úr kihallgatást tartott, felsorakozott a szolgálat, az ügyeletes 
altiszt, illetve aki átadta s aki átvette a szolgálatot, ilyenkor lehetett eltávozást és szabadságot kér
ni, panaszt tenni. A főhadnagy úr megállt az első ember előtt, mögötte Bonzó (Vasadi Pál) a 
muszos írnok. Tisztelgett, fogadta a jelentést, letisztelgett, tovább lépett. 

Munkára zárt egységben vonultunk, egy-kettő, egy-kettő, olykor végig a falun, ilyenkor fel
hangzott a parancs: „Nóta az élen!" Kétségtelen, nótára jobban megy a menetelés: „Ugye fiúk, 
szép élet a katonaélet..." daloltuk, meg „Megtiltotta a főhadnagy úr, így talán a munkásszázad mé
gis rendet tanul..." Olykor, hajói emlékszem, ordenáré szövegeket is énekeltettek velünk, feltehe
tően a bánhidaiak megbotránkoztatására, hogy azt mondja: „A tatai kuplerájban szól a zongora..." 
Azért a tataiban, mert ez a város volt a szomszédban. 

A katonadalok egyik jellegzetessége volt egyébként, hogy a szolgálati helyet és a parancsnok 
rangját behelyettesítették a szövegbe. Messziről tehát nem különböztünk valamilyen igazi katonai 
egységtől. Eleinte. De 1942-ben egy szép napon a század eltávozást kapott. Ez egyszer a hír nem 
szerzett örömöt. Civil ruháért engedtek haza, a mundért leszedték rólunk. Eddig katonaruhában 
jártunk és dolgoztunk, de hogy az Istenért össze ne tévesszenek a rendes, becsületes jó magyar 
katonákkal, egyenruhánkon sárga karszalag virított, a középkori sárga folt megalázó utóda, mely 
lábbal tapossa az emberi métóságot, és nem ránk, hanem az akkori honvédségre hozott szégyent. 

Megelőztük az 1944-es sárgacsillag-rendeletet. így lehetett csak eltávozáskor hazajönni Pestre, 
s kötelező lett volna otthon is ekként járni. Hát a pályaudvarig, ahol katonai kirendeltség működött 
és ellenőrizték papírjainkat, még viseltem. Aztán fütyültem sárga karszalaggal végigmenni a Ba
ross utcán. Egyébként is, ha a vonat megállt Kelenföld előtt (gyakran utaztam egy-egy marhava
gon peronján, attól függően, milyen szerelvény indult hamarabb Bánhidáról), szépen leugrottam, 
lefutottam a töltésen az első villamosmegállóig. Nem volt az a baka - zsidó vagy keresztény -, aki 
ne kerülte volna el szívesen a bakafántoskodó pályaudvari ellenőrzést, tábori csendőröket. 

Ha ma valakinek azt mondom, hogy levethettük a mundért, nyilván megkérdezi: miért nem 
örültünk? Amióta világ a világ, az örömkatonákon és a hivatásosokon kivül mindenki boldog, ha 
lerakhatja az egyenruhát. Csakhogy ez más volt. Nem leszerelés a szó hagyományos értelmében, 
hanem átszerelés, a megalázásnak, a különbségtevésnek a következő fokozata. Gyakorlatilag 
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Még egyenruhában, de már sárga karszalaggal 

1942-ben hozták végleg tető alá azokat a törvényeket, amelyek 1944-45-ig a korlátlan német és 
nyilas uralom végéig voltak érvényben. Ennek lecsapódása átöltöztetésünk civilbe. így folytattuk a 
munkát. 

Lett azonban Bánhidán egy érdekes mellékzöngéje a ruhacserének: egy tisztes különös 
színeváltozása. Egri szakaszvezető vidékről került a hadseregbe, birkapásztor vagy valami ilyesmi 
volt. Nagydarab, meglehetősen bárdolatlan fiatal férfi, lapáttenyerei máig is előttem vannak, amint 
menetelés közben testével párhuzamosan előre-hátra mozgatja. Bezupált, Jutáson kiképezték, az
tán hozzánk került, nyilván igen csekély szellemi felkészültsége miatt. Mondták, a munkás
századokhoz olyan tiszteket, altiszteket, tiszteseket küldtek, akiktől másutt keveset várhattak. Ez 
az ember meglehetősen durva és igen műveletlen volt.Önök helyett így mondta: Önökök. Egy 
bajtársamat, Félix Lászlót egyszer pofon is ütötte. Mégis, ő az a keretlegény, akire ma is megbe
csüléssel gondolok. Érdekes lélektani jelenségnek voltunk tanuja az ő esetében. Arra oktatták 
Jutáson, hogy a baka olyan mint a gép, a katonai erények legfontosabbika a parancs maradéktalan 
és gondolkodás nélküli teljesítése, az előljáró tisztelete. S ekként „nevelt" ő is bennünket. De 
amint civilbe öltözött a század, Egri szakaszvezetőt mintha kicserélték volna. Kiderült, hogy nem 
érdekelte, milyen vallásúak vagyunk, addig katonáknak tekintett bennünket, akiket be kell törni. 
De civilekkel mit kezdjen? S tudat alatt talán ez mozdult meg benne: ilyen megalázottakat? E sze
dett-vedett, össze-visszaöltözött társasággal mit csináljon? Az egyenruha lehúzását méltatlannak 
tartotta, e fordulat felszabadította egészségesebb énjét, aminek átalában nincs sok köze az iskolai 
műveltséghez. Ettől kezdve nem jutási kiképzőnk, hanem egyfajta barátunk lett. Szabó főtörzs 
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ezután is kivonultatott bennünket a környei útra esti menetgyakorlatokra, de Egri, ha történetesen 
rábízták a vezényletet, feszes vigyázállásban átvette a parancsot, sorakoztatott és valóban kivo
nultatott bennünket a megjelölt helyre. Amint azonban a Környe felé vezető úton a dombok mögé 
értünk, megállította és leültette a századot. „Pihenjetek!" Időnként vezényszavakat ordított, hadd 
hallatszon el a barakkokig. Amint letelt az idő, visszavonultunk. „Nóta az élen, a mindenségit!" 

Egri átváltozása nem állt meg a bánásmódnál. Ekkortájt már meg mertük neki mondani, hogy 
az Ön többes száma az Önök, mi több, arra ösztönöztük, hogy vizsgázzon le néhány további isko
lai osztályból. így is tett. Vasárnap délutánonként egy-egy muszos foglalkozott vele, előkészítette 
magyar nyelvvizsgára, a megpofozott Félix pedig számtanra. A háború után Félix László volt 
munkaszolgálatos a belügy szolgálatába lépett. Segédrendőrként kezdte, végighaladt a létrán, majd 
a jogon ledoktorált. Már mint tűzoltó főhadnagy meglátogatott egy laktanyát. Ki jelentkezett le 
nála a bejáratnál? Egri őrmester. Laci megismerte, ő nem. Szó szót követett, felelevenítették a 
múltat, majd Egri azt kérte a főhadnagy elvtárstól, segítse hozzá, hogy gépkocsivezetői tanfolya
mot végezhessen. Félix László főhadnagy a következőt tette: megérdeklődte a személyzeti osztá
lyon, hogy Egri bevallotta-e, hogy keretlegény volt. Mikor bebizonyosodott, hogy mindent őszin
tén elmondott Bánhidáról, segített neki. 

A magyar királyi közérdekű munkaszolgálat országos felügyelője 114597 számú rendelete ér
telmében a II/4-es munkásszázadhoz három tisztet és 10-12 fő keresztény vezető keretet osztottak 
be. Papp Károly főhadnagyról - mint említettem - nincs semmilyen rossz emlékem. De hát én 
1943 őszén elmentem Bánhidáról, és a keret igazi arcát 1944-ben mutatta meg, ekkor dőlt el kiben 
van emberség és kiben nincs. Ki nem adta fel emberségét, vagy kiből tört fel az embertelenség 
vagy éppen az állat. A főhadnagy (legalábbis az elbeszélések mintha erre utalnának) az elbújok 
közé tartozott. De ez nem büntetendő. Azoktól a.volt bajtársaimtól, akik végig Bánhidán voltak, 
kétféle véleményt hallottam Papp Károlyról: az egyik elitélő, a másik felmentő. Amit a főhadnagy 
szemére hánytak, azt Vasadi Pál (a főhadnagy melletti írnok) így mondta el: „Eljött 1944. március 
19-e, s gyorsan megváltozott minden. A keret gonoszabb tagjainak megnőtt a hangja. Szerencsére, 
hogy Teszár még nem volt ott, és Pál őrvezető már régebben öngyilkos lett. De a légkör megválto
zott, megfagyott. Egyik nap - 1944 nyarán - egy vasárnap reggel megjelentek a csendőrök és kipa
rancsoltak bennünket mindenestül, katonaládástul a barakk elé. Megkezdődött a hipis. A keret ren
desebb tagjai eltűntek, a csendőrök minden kiborítattak: órákat, jegygyűrűket, értéktárgyakat 
elvettek, a fényképeket és az iratokat eltépték. Egyikük kettétépte az én esküvői képemet is: „Erre 
magának úgysem lesz szüksége!" Szörnyű érzés volt. Mikor a csendőrök elmentek, egyszerre 
megjelent a főhadnagy úr, s úgy tett, mint aki nem tud semmiről. Attól kezdve nem volt már kö
zöttünk a régi viszony. Véleményem szerint neki ezt valahogy jelezni kellett volna, és főleg ott 
lenni, már a jelenléte is visszatartó erő lett volna. De volt ennek a hipisnek másik oldala is. Más
nap megkeresett Alföldi őrmester - akivel voltaképpen semmiféle viszonyban nem voltam -, hozta 
összeragasztva a széttépett esküvői képemet. Jólesett. Api (az alhadnagy) is engedett ezután a 
negyvennyolcból, kissé emberibb lett. Papp viszont elvesztette megbecsülésünket, ahogy utólag 
kiderült, az egyik fiú elkobzott könyve hozzá került. Hogyan? Ezért jelentették fel a fiúk háború 
után. Én nem tudtam, de nem is akartam megvédeni". - fejezi be Vasadi. Papp főhadnagyot 
egyébként a háború után elsőfokon egy évi felfüggesztett börtönbüntetésre Ítélték, fellebbezés után 
azonban felmentették. Azt hiszem ez utóbbi az igazságos. 

A háború után az alhadnagy is népbíróság elé került, de - ezt 1947-ben hallottam, amikor a ha
difogságból hazajöttem és a tárgyalások régen lezajlottak - nemcsak felmentették, hanem a fiúk, 
akik tanuként szerepeltek, még szekeret és lovat is vettek neki. Vasadi Pál beszélte el (1991-ben 
amikor ezeket az emlékeket idéztük), hogy főtörzsőrmesterünk 1944 nyarán tett feléje egy barátsá
gos gesztust. Pali ekkor nősült, de a muszosok keretkíséret nélkül ekkor már nem távozhattak el a 
táborból. Api vállalta a kíséretet, náluk is aludt. Vagyis, segített. 

Volt a keretben olyan, aki nemcsak bejárt esténként a barakkba sakkozni, hanem 1944-ben is 
megőrizte együttérzését. Felkísért néhány fiút (aki ezt meg tudta oldani) egy pesti védett házba, s 
otthagyta őket. Voltak Alföldi-féle őrmesterek, de T. őrmesterek is. Ez utóbbi nevét azért nem 
írom ki, mert a népbíróság életfogytiglanra Ítélte, büntetését vagy letöltötte, vagy másként szaba
dult, legszörnyűbb dolgairól csak hallomásból tudok. T. őrmestert 1944-ben egy időre kiküldték a 
frontra, s amikor visszajött, azzal dicsekedett, hogy a kinti századnál a fiúk levesébe valamiféle 

— 1166 — 



mérget öntött, és harmincan meghaltak. Igaz volt, vagy csak „dicsekedett" a korszellemnek meg
felelően? Mindenesetre ő volt az, aki még korábban egy nagyon hideg télen, kesztyű nélkül kive
zényelt bennünket a barakk elé, előre nyújtatta a kezünket, más alkalommal vízmerőlapáttal ütött 
arcul egy munkaszolgálatost. Akadt viszont olyan tisztes, aki végig csendes, emberséges volt, 
1944 vége felé azonban megvadult. 

A hivatalos rendelet tehát úgy szólt, hogy a keret körülbelül kétszáz munkaszolgálatosra fel
ügyel. Már említettem, hogy Komáromban a többiekkel együtt énekeltem a cionista indulót, anél
kül, hogy cionista lettem volna, vagy bármilyen más vágyat éreztem volna a kivándorlásra. Hát 
valahogy így állt össze ez a kétszáz - a legkülönbözőbb gondolkodású, társadalmi helyzetű, érzel
mű, műveltségű fiatalember. Valójában nem sok közünk volt - bocsánat - lett volna egymáshoz, 
ha a kor össze nem présel bennünket és nem nyom ránk azonos pecsétet. Ha ettől eltekintek - el
méletileg -, azt hiszem, több közös lett volna bennem társadalmilag mondjuk a főhadnaggyal, mint 
a máramarosiakkal. Dehát erre az összevetésre nem került sor az akkor tőlem ég-föld távolságra 
levő katonatiszttel. 

Tudják Önök, mi az a „csobi"? Valószínűleg nem. A velünk szolgáló, főleg máramarosi, szigo
rúan vallásos fiúk kapták ezt a nevet. Reggel és este imaszíjjal homlokukon, karjukon imádkoztak, 
szokás szerint gyorsan, félhangosan mormolva a hosszú szöveget. A „csobi" név azért ragadt rá
juk, mert a vallás előírása szerint csak folyóvízben szabad mosakodni, és ők jobb híján egymásnak 
öntötték a lavór fölött a pohárból csajkából a vizet. Csobogtak. Kárpátaljáról jöttek, volt közöttük 
sírásó fia, kereskedő sarj, favágó, még hivatásos csempész is. A békeidőkben Románia és Cseh
szlovákia között rendszeres áruforgalom bonyolódott az erdőn át: olcsó román élelmiszer ment, jó 
csehszlovák iparcikk jött. 

A favágó fiú egyébként - alacsony, izmos - arca, mintha keményfából faragták volna - maga 
is az előítéletek élő cáfolata. Valódi erdei lény. Egyszer Bánhidán bemutatót is tartott, megmutatta 
hogyan dolgoznak ott fenn a Kárpátokban. A keret tagjai tisztelettel nézték, hiszen bennük is élt az 
a hiedelem (kisebb-nagyobb mértékben bennünk is), hogy a zsidó vékonydongájú, görbe orrú és 
gazdag. Nos, szereztek hosszú nyelű baltát, ékeket és egy szálfát, s elkezdődött az előadás, mai ki
fejezéssel élve a favágó-show. A kárpátaljai fiú úgy hasította hatalmas baltacsapásokkal a nagy 
átmérőjű gömbfát, mint hajdan Teli Vilmos emberei a svájci hegyekben. Büszkék voltunk: ilyen is 
van! Most, visszaemlékezve a jelenetre, nem csak érzem, tudom is, hogy ezt a büszkeséget a 
belénkplántált kisebbségi érzés szülte: „Bizonyítani, bizonyítani!" 

Arról a tájról származott Szmuk Sándor (románul később így kellett címeznem Bukarestbe a 
neki szánt leveleimet: Alexandru Szmuk). A máramarosiak közül való értelmiségi volt: végzett 
mérnök, apja a két világháború között a román parlamentben valamelyik polgári párt képviselője, 
ő az illegális kommunista párt tagja. Mint ilyen, le is bukott, tárgyalást tartottak ügyében, de a ma
gyar hatóságok úgy gondolták, a fronton úgyis elpusztul, s a mi századunkba osztották be. Nem 
pusztult el. 

Bánhidán a barakkban folytatta a munkásmozgalmi propagandát ő és Keresztes Tibor. Szemi
náriumot tartottak, óvatosan, de egyértelműen társadalmi problémákról. Beszélgettünk, és valami 
kis szellemi élet is kialakult e mag körül. Magam is csatlakoztam hozzájuk, tettem amit tudtam: 
előadást tartottam a művészeti izmusokról. Még otthon olvastam erről néhány könyvet, s tudtam 
néhány fiúnak valamit mondani olyasmiről, amivel soha életükben nem foglalkoztak. De a mun
kásmozgalmi szemléletről, az osztályellentétekről, sőt az osztálygyűlöletről a szemináriumon kívül 
kaptam az igazi oktatást. 

A barakkban töltött első esték egyikén a takarodó vezényszó elhangzása után sok fiú - elsősorban 
a városiak - elővették a pizsamát. A már ismert T. szakaszvezető (a tisztesek elkülönített részén, de 
velünk egy barakkban aludtak) magából kikelve ordította: azonnal levenni, aludni is abban az ingben, 
gatyában kell, amelyet nappal hordunk, fehérneműváltás egyszer egy héten! Riadtan hallgattuk, más
nap azonban panaszra mentünk a főhadnagyhoz, aki engedélyezte a pizsamaviselést. Hadd jegyezzem 
meg, hogy a fiúk közül is többen nappali gatyában aludtak, de nem ez volt a lényeg, hanem a dühki
törés igazi oka. Az őrmester ordítozását egyszerű kitolásnak tulajdonítottuk, Szmuk azonban mélyebb 
magyarázattal szolgált: ami a szakaszvezetőből kitört, az nem antiszemitizmus, hanem osztálygyűlö
let, a jómódúakkal, a másként élőkkel szemben. „Libamájfaló úrigyerekek!" - süvöltötte felénk. 
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Itt kezdtem érzékelni valami nagy különbséget: amíg a zsidók túlnyomó többsége ilyenkor meg
ijedt, és az örök antiszemitizmus tombolását látta a hasonló kirohanásokban, a politikailag képzettebb 
fiúk higgadtan keresni kezdték a jelenség valódi okát. És ez nyugalmat, bizonyos fölényt kölcsönzött 
nekik. A pizsama-diagnózis azt hiszem nem volt rossz. Miután 1945 előtt Y őrmester X ezredessel 
szembeni esetleges utálatát még álmában sem nyilváníthatta, velünk szemben ez a gyűlölet kocká
zatmentesen kifejezésre juthatott. Megfelelő céltáblát nyújtottunk. Nálunk Bánhidán akkoriban csak 
egy-egy pizsama-ügy vagy éjjeli riadó formájában tört ki az ilyesmi, kint a Donnál vagy 1944 és 
1945 fordulója körül véres tombolással. Nem állítom, hogy egy-egy keretlegény csak vagy főleg 
osztálygyűlöletből kegyetlenkedett, de valószínű, hogy ez is szerepet játszott. 

Külön típust képviseltek a bajtársak között a vidéki muszosok, akik a környező falvakból, illet
ve a frissen visszatért Csallóközből és Kárpátaljáról kerültek ide. Nézem az akkori fényképeket. 
Parasztarcok, legalábbis nekem annak tűnnek. Fel-felvillan a múltból egyik-másik: nagydarab, 
hentes valamelyik községből. Legalább úgy ért a lóhoz, szekérhez, mint a faluról származó tiszte
sek, s ennek majd kint a fronton hasznát is veszi. Amikor századunk vonult vissza (hajói emlék
szem, két szekér, vagyis „fogatolt vonat" tartozott a felszerelésünkhöz), ők ültek a bakon. A keret 
ezeket a paraszt-zsidókat többre tartotta, mint a városiakat. (Egyébként ilyen értei mi ségellenessé-
get a felszabadulás után a néphadsereg is megőrzött, magam voltam ennek tanúja 1951-ben és 53-
ban, egy tartalékos tiszti tanfolyam résztvevőjeként). Minél közelebb volt valaki a földhöz és a 
szerszámokhoz, annál nagyobb volt a becsülete, s olyan körülmények között, mint amilyenek 
Bánhidán és a fronton uralkodtak, az ilyen emberek valóban jobban is megálltak a helyüket. 

Három barakkból, valamint latrinából és egy kútból állt a tábor. Az első barakkban az iroda, a 
raktár, a konyha, a cipész- és szabóműhely és futó kezelésekre az egészségügyi szoba. A másik 
kettőben aludtunk szalmazsákon, emeletes priccseken. Esténként vacsora és a takarodó között -
amikor az ügyeletes tisztesnek is jobb dolga volt, mint bennünket piszkálni - eljött a beszélgetés 
ideje. A priccsen vagy a ládákon ülve folyt a szó. Közben a jó üzleti érzékkel megáldott vagy a ha
szonra ráutalt fiúk tálcán édességet, csomagolt csokoládét hordtak körbe. Ez is jelezte a századon 
belüli rétegződést: néhányan árultak, jónéhányan vásároltak, és akadt, akinek nem futotta erre. A 
koszt jó volt, talán a reggeli (híg kávé, kenyér, darab marmeláde) kevés a kemény munkaindítás
hoz, de az ebéd és vacsora elég. Úgy tudom, nem loptak el nyersanyagot, jó leveseket főztek, egy
szerre sok húst raktak a kondérba, kitűnő volt a gulyás, a babfőzelék és valamilyen okból a 
mákostészta. A ládán, jó időben a füvön ülve fogyasztottuk el csajkából. így étkeztem már koráb
ban is, fiúkorom legszebb napjaiban, a cserkésztáborokban. Csak az édesség hiányzott ebből a me
nüből, ezt pótolták az esti árusok. 

Egy év után az egészségügyi osztályra kerültem szanitécnek, továbbra is dolgoznom kellett, de 
vöröskeresztes karszalagot viseltem, szükség esetén a munkahelyen nyújtottam elsősegélyt vagy 
bekísértem a sérültet a barkkba. A legtöbb baj az ásóvágásokból eredt. Csúnya sérüléséket kezel
tünk, az iszapos-véres sebet mindenekelőtt langyos szappanos vízbe áztattuk, ez megtisztította és 
fertőtlenítette. Aki súlyosabban megbetegedett, azt a falusi doktor kórházba vitette. Én magam 
sokmindent megtanultam a bánhidai egészségügyi szobán: ez à karszalag végigkíisért 1947-ig, ha
zatérésemig. Nem tudtam szabadulni tőle, de sok hasznát is láttam. Valószínűleg ez mentette meg 
az életemet. 

Gyakran volt nagytakarítás a barakkban. A hadseregben és másutt, ahol sokan laknak együtt, 
megőrizték az aranyszabályt: egy-két hetenként mindent meg kell mozdítani. Ki a szalmazsákok
kal az udvarra! Kirázni a lepedőt és a pokrócot és gyakran söpörni, szalmát cserélni. A most meg
talált, korabeli hivatalos jelentés szerint tíznaponként 10-15 mázsa szalmát vételeztünk, ilyen idő
közökben cseréltünk, tömtünk. Ezzel is foglalkoztatni lehet a legénységet, amelynek nem tesz jót a 
pangás, a tétlenség. Egyébként helyesen követelték meg a tisztaságot, nálunk soha nem tört ki be
tegség, járvány, tetvesség. 

Az olvasó nyilván folyamatosan csodálkozik, mennyi viszonylagos jót írok Bánhidáról. Lehet, 
hogy ha valaki más róná ezeket a visszaemlékező sorokat, keserűbb hangot ütne meg, talán több 
harag pezsegne tintájában. Bár, lényegében nem állíthatna mást. Vérmérséklet dolga. Mindenkinek 
megvan a maga Bánhidája, de az alaptények azonosak. Az itthoni munkásszázadoknak általában 
jobb dolga volt, mint a doniaknak. Magam is tanúsítottam a fentiekben, főképpen 1942 derekától 
1943 őszéig, sőt, mint bajtársaim később elmondták, Bánhidán még tovább is. Én egyébként nem a 
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bánhidai munkaszolgálatos tábor történetét írom, hanem saját élményeimet és ezzel kapcsolatos 
gondolataimat. 

Lantos Zoltán volt bánhidai munkaszolgálatos bajtársam mondta el 1991-ben Torontóban a kö
vetkezőket. Úgy 1944 vége felé feleségének élete Pesten veszélyben forgott (a nyilas hatalomát
vétel és Budapest szovjet bekerítése közötti időre eshetett ez). Lehozatta a fiatalasszonyt 
Bánhidára. A tábor új parancsnoka, egy tartalékos főhadnagy megengedte, hogy ott rejtse el. Darab 
ideig ment is ez, de egy - Lantos szavaival - nyilas őrmester tiltakozott a bújtatás ellen. A feleség 
beköltözött a faluba, egy ottani asszony kölcsönadta neki a papírjait, így sikerült bujkálnia a fel
szabadulásig. 

Magyarország német megszállásáig Horthy és Kállay lázasan kereste a nyugati kapcsolatokat, s 
ez érezhető volt a muszosok sorsán is. Utasították például a hadsereg illetékeseit: bánjanak ember
ségesen a hazai muszosokkal. 1943 márciusában megjelent egy rendelet, amely újra szabályozta „a 
hátországban alkalmazott zsidó alakulatok munkás egyéneinek kezelését és a velük való bánásmó
dot". Eszerint ezekre az alakulatokra „általában a honvédségre előírt szabályzatok, rendeletek és 
utasítások a mérvadóak". Az új szabályok lényegében azt szögezték le, hogy „sem az embertelen-
ség, sem az engedékenység nem kívánatos a zsidók munkaképessége és teljesítménye érdekében". 
Megtiltották a muszosok bántalmazását, szidalmazását, előírták a nyolcórás munkát, a rendes tisz
tálkodás lehetőségét, szabályozták és engedélyezték a vallásgyakorlást (ami főleg a csobiknak volt 
fontos). Az említett rendelet azonban megmutatta az érem másik oldalát is, itthon sem volt fenékig 
tejföl. Vendéglőket, kávéházakat, szórakozóhelyeket muszos nem látogathatott. 

Egészében 1943 folyamán a kormány valamelyest felülvizsgálta a honvédelmi minisztérium 
munkaszolgálatos politikáját, és megpróbált változtatni azon az eredeti szándékon, hogy a zsidók 
behívása főként egy célt szolgáljon: kivonásukat a társadalomból, helycsinálást másoknak. Ugyan
csak 1943 őszén megszüntettek további néhány hátrányosan megkülönböztető intézkedést: az elesett 
muszosok özvegyei és árvái ugyanúgy kaptak (néhány hónapig) járadékot az Országos Társadalom
biztosító Intézttől, mint a katonáké. A közigazgatási bíróság kimondta: a zsidók kisegítő szolgálata 
honvédelmi szolgálatnak tekinthető. Az egyenrangúságtól azonban még így is messze jártunk. 

Találkozás egy öreg bányásszal 1988-ban adta az ötletet, hogy felkeressem az erőmű igazga
tóját. Megkérdeztem, tud-e valamit a hajdani időkről, van-e valaki az üzemben, aki velünk dolgo
zott? Kézségesen fogadott. Ez az udvariasság az erőmű igazgatói irodájában azonban nem csak a 
sajtónak, a múltnak is szólt. Itt ültem hát két egykori munkással - a mai igazgatóval és a párttitkár
ral - , olyan egyenrangúságban, amilyenről hajdan nem álmodhattam. Nem lennék igazságos a tör
ténelemhez, ha erre a különbségre nem emlékeztetnék. Szívesen megszervezték a beszélgetést, ta
lálkozhattam néhány régi emberrel, hajdani erőműi munkásokkal, akiket én magam akkoriban 
ugyan nem ismertem (a véletlen nem hozott össze velük), de most öszebarátkoztunk: Zsebők Sán
dor lakatos, Nyitrai Károly esztergályos, Pozsár Ferenc lakatos, Wittmer Antal villanyszerelő, Ba
konyi Mihály lakatos, Varga István villanyszerelő, Somhelyi Antal salakos. 

Hogyan emlékeznek ránk? - ez volt az első és természetes kérdésem. 
Tudtam, könnyen lehet, hogy most másképpen beszélnek, mint akkor, a párttitkár hívta őket, 

1988-as írtunk! Minden kötelező fenntartás ellenére azonban úgy éreztem, amikor Nyitrai ezt 
mondja: „Munkatársainknak tekintettük őket" (mármint a muszosokat) - őszinte. A közös munka 
összehozott bennünket. És elhittem Somhegyinek, hogy segítőtársként kezelték a melléosztottakat, 
mert akik együtt verik le a hatvan fokos hőség közelében az izzó salakot, barátokká válnak. Ben
nünket se kíméltek - fűzi hozzá. Nagyon örültem ennek a rövid mondatnak. Igaz, Somhegyi min
den nap hazament a családhoz, mi pedig a barakkba, de azért ez a „bennünket se" kezdetű mondat 
a befogadás kinyilatkoztatása volt. Varga szülei kertészkedtek, gyakran adtak ebédet egy-egy be
surranó muszosnak. Környén, a szomszéd faluban laktak, a Krausz fűszeresnél vásároltak alkal
manként tojást, tíz deka cukrot. „Szerettem a maceszt" - mondja a villanyszerelő. Wittmerék háza 
levél- és csomagcsempészési központtá vált. Ide hozták (feltételezem, csak 1944-től) a fiúk olyan 
hazaküldendő leveleit, amelyeket nem kívántak a cenzúra kezére adni. Hozzájuk érkezett - amíg 
lehetett - a csomag is. Az előző években ez nem volt probléma, rendszeresen kaptunk otthonról 
élelmiszercsomagokat. Merem állítani - mondja a nyugdíjas villanyszerelő - , a faluban nem volt 
antiszemitizmus. 
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Szívesen elhittem neki. Bakonyi Miklósék is ilyen levél- és csomagtovábbítók voltak, de fi
gyelmeztették a fiúkat: „Ne a Fő utcán jöjjetek, hanem a kertek alatt." O lett egyébként az erőmű 
felszabadulás utáni egyik első párttitkára. Előtte azonban még egyet-mást át kellett élnie. Hadi
üzem volt az erőmű, a főmérnök nyilas, akit az emberek csak „kitartás testvérnek" neveztek. Egy 
nap behívatta Bakonyit: „Lépjen be, különben becsukatom." (Mármint a nyilaspártba.) Nem lépett 
be. Egyik éjjel kopogtak az ablakán, ismerős csendőr: „Tűnjön el reggelig, mert elviszik." Végül 
büntetőszázadba került, fogságba esett, és igaz, rövid ideig, ott volt velem szemben a Dnyeper má
sik oldalán egy darnicai lágerben. 

Az üzem többi vezetője nem lett nyilas, és szinte törvényszerűen elkapták őket a fogaskerekek. 
Beszélgetőpartnereim szerint Péchy másodigazgató nagyon rendes ember volt, szerették. Mikor az 
oroszok közeledtek, a németek és a nyilasok azt az utasítást adták a vezetőségnek, hogy bénítsák 
meg az üzemet. Ez feltehetően valamelyik fontos részleg felrobbantását jelentette volna. Megta
gadták az engedelmességet. Nyolcukat elvitték, a munkások úgy tudták, hogy Demény főhadnagy 
katonai parancsnokot és Péchyt a nyilasok agyonlőtték. A főmérnök később népbíróság elé került, 
Bakonyi az üzem egyik vezetőjévé lépett elő. 

Utóhang Bánhidához 

Kétszeresen is érvényes az utóhang kifejezés: amiről az alábbiakban írok, azután történt, hogy 
elhagytam Bánhidát, s már Kijevben voltam, a 16-os hadifogoly altáborban. Sokkal később, 1989-
ben tudtam meg, mi esett meg a faluban, pontosabban szólva a környéken, 1944 és 1945 forduló
ján. Öt munkaszolgálatos bajtárs kivégzéséről fogok írni. Kömlődön, Bánhidától néhány kilométerre. 

December vége felé zárták be a bánhidai tábort: a Il/4-esekét, a Vértesszőllősre kihelyezettekét, 
és Nagypatárpusztán a testvérszázad II/3-asokét. Közeledtek a szovjet csapatok. 26-án indították 
útnak őket (már aki még ott volt) Nyugat felé. Belekerültek a dunántúli halálmenetbe. Volt a 
bánhidaiak között olyan, aki már előzőleg felszökött Pestre vagy máshova. Másoknak menet köz
ben sikerült kereket oldaniuk: egy észrevétlen pillanatban beleborultak az országút árkába. Olyan 
századbelivel is találkoztam később, aki valamelyik ausztriai koncentrációs táborba jutott, ott sza
badult fel. Többen - nem tudom hányan, ez utólag már megállapíthatatlan - tehát menet közben 
szöktek meg. Kinek sikerült életben maradnia, kinek nem. Ez utóbbiak közé tartozott az öt, 
Kömlődön kivégzett fiú. Most, hogy a nevüket részben ismerem, részben nem, látom: nálam két 
esztendővel fiatalabbak voltak, már nem ismerhettem őket. Emlékükkel 1989-ben ismerkedtem 
meg. 

Említettem, hogy visszaemlékezéseim emlékanyagának gyűjtésekor elmentem az erőmű igaz
gatójához, más vezetőihez, bennük olyan embereket ismerhettem meg, akik előtt tisztelettel kell 
meghajolni. Mi közük lenne nekik a hajdani barakokkhoz, miért kellene törődniük a megőszült, 
megkopaszodott volt munkaszolgálatosokkal? Milyen érdekük fűződött volna ahhoz, hogy ebben 
az emlékezésben támogassanak bennünket? Semmilyen. És mégis. Nemcsak udvariasan fogadtak, 
hanem két találkozó lehetőségét is megteremtették a volt bánhidai munkaszolgálatosok számára: 
rendelkezésünkre bocsátották a klubhelységeket, autóbuszon szállítottak, programot készítettek, 
így tisztelegtek a múlt előtt. Hadd írjam ide a nevüket: az 1989-es találkozóra a meghívót Patyus 
Ádám, az erőmű párttitkára és Homor György ezredes, az 1990 júliusára szólót ugyancsak Homor 
György, valamint (a változó idők jeleként) az erőmű személyzeti osztályának vezetője Grimm Já
nos írta alá. Mindkét esetben ott volt tehát Homor. Ö a kivégzettek sorsának feltárója: a kulcsem
ber. Tőle hallottam az alábbi történetet. Munkája, nyomozása talán külön könyvet, történelmi kri
mit is megérne. Következzék tehát az öt fiú sorsa, az ő elbeszélése alapján. 

Még 1986-ban történt, hogy a Komárom megyei KISZ Bizottsághoz levél érkezett Debrecen
ből, egy Németh József nevű kömlődi születésű ember küldte a halálos ágyáról. Elmondta a levél
ben, hogy 1945 elején a falu temetője mellett kivégeztek és elkapartak öt fiatalembert. Miért csak 
most írta meg? Miért érezte úgy, hogy az élettől való búcsú óráiban ezt még el kell mondania? 
Nem tudni. Németh József Kömlődön élő húga, akit megkérdeztek, csak ennyit mondott: „Meg
történt, aztán el lett feledve." Kik voltak, miért írta a bátyja, nem tudja. 
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Homor, a Magyar Néphadsereg ezredese, nem elégedett meg ennyivel. Két évet szentelt a 
nyomozásnak, s a lényeget kiderítette. Miért tette? Ki ez az ember, aki ennyi energiát szánt az 
ügynek? A levél érkezésekor a Komárom megyei honvédelmi bizottság tagja. Ezért továbbították 
neki a levelet. A kiszesek nem tudtak vele mit kezdeni, „katonai ügy". Jó helyre küldték. Idézem 
öt magát, első beszélgetésünk idejéből: „Nem köt semmi a zsidósághoz. A Magyar Néphadsereg 
hivatásos tisztje vagyok. Gyermekként katolikus iskolába jártam, de szülővárosomban Sárváron 
sok zsidó család élt, akiket én is ismertem, és nagy tisztelettel gondolok rájuk. Anyámtól hallottam 
többször is, hogy amikor a nyilasok kisérték a zsidókat a cukorgyárba - ott volt a gettó - akkor a 
város szegényemberei sírva követték őket a járdán. 

A tisztesség és a nem mindennapian izgalmas feladat nyilván egyaránt hajtotta őt, hogy kiderít
se az öt személy kilétét. Még éltek Kömlődön olyanok, akik látták a kivégzést, akiket kirendeltek, 
hogy ássák meg a sírt, majd temessék el a holtakat. Egy hadbíró tiszt kért - mondják - a falu akko
ri bírójától erre négy embert. A közelben állomásozó légvédelmi tüzéregység hadnagy parancsno
ka - ezt az Oroszlányi Televízió videófelvételéből, a falubeliek rögzített visszaemlékezéseiből 
tudni - megtagadta, hogy katonákat adjon ehhez a bűntetthez. Nyilasok vagy tábori csendőrök 
azonban megtették. „Az öreg Hanics bácsi állított nekik fejfát, de aztán a helyet felverte a gaz, be
nőtte a bozót." 

A nyomozás során, a korabeli dokumentumok olvasásakor kiderült, Kömlőd 1944 decembere 
és 1945 márciusa között a Kisbéren működő VIII. hadtest hadbíróságának hatáskörébe tartozott, ez 
ítélte halálra az öt fiatalembert, mint katonaszökevényt. A gödör széléhez parancsolták őket, egy 
hadbíró felolvasta az ítéletet. Minden az előírt formák szerint, szabályosan zajlott. A fiúk megcsó
kolták egymást, letérdeltek a puskacsövek elé, szemük bekötve. Lövések dördültek, előbb három, 
majd a másik kettő esett össze. Tábori csendőr felügyelete mellett temették el őket. Mindebből 
még nem derült ki, hogy kik voltak. Homor Györgynek és a segítségül hívott rendőrségi szakem
bereknek a falubeliek elmondták, hogy a fiatalemberek civilruhát viseltek és az egyik szemüveges 
volt. Szemüveges? Ez már valószínűsítette, hogy zsidó munkaszolgálatosokról lehetett szó. A fel
tárt sírgödörből pedig több, a nyomozás szempontjából érdekes és sok erre utaló tárgy került elő. 
Egy „Magyar Királyi Állami Ybl Miklós Gimnázium" feliratú sapkajelvény, szemüvegdarab, sze
mélyi igazolvány ezzel a szövegtöredékkel:..."fehérvári 193..." , nadrágszijjcsat „Sváz Junáku 
Skautu" vagyis szlovák cserkészöv. Előkerült fogsor, levelezőlapdarab, amelyen ez a személynév 
töredék olvasható: „...MRE". 

Az ezredes rendőrségi segédlettel széleskörű nyomozásba fogott, s felbukkantak a nevek: 
Fenyves Imre székesfehérvári fogtechnikusé, Gerőfi László hőgyészi származású fehérvári órásé, 
és Braun László polgárdi vízvezetékszerelőé. A nyomozók vizsgálódni kezdtek a fehérvári levél
tárban, meghallgattak volt gimnáziumi osztálytársakat: beszerezték Gerőfi tanoncszerződését, érett
ségi bizonyítványát, megnézték a gimnáziumi tablóképet, levél ment Gerőfi unkanővéréhez Skóciába 
(a hölgy később el is jött az 1989-es bánhidai találkozóra). Végül is a következő kép alakult ki. 

Az említett karácsony táján, 1944 végén útnak indítottak Nyugat felé két munkaszolgálatos 
csapatot: a II. zászlóalj bánhidai négyes és patarpusztai hármas századát. A szovjetek már 
Felsőgalla-Tata vonalánál álltak, ugrásnyira innen. A fiúk Kocson és Nagyigmándon keresztül 
Komáromba, az igmándi erődbe mentek, majd Bábolna, Bana, Bőnyrétalap felé irányították őket. 
Közben mind többen szöktek meg, hiszen személyes tapasztalataik és a hírek arról szóltak, hogy 
halálra szánják őket. E menetből lépett le az öt fiú is, igyekezett vissza az orosz vonalak felé. De 
elfogták, s mint láttuk, a katonai törvények szerint ítélték el őket. Nem mondhatná-e akkor ma is a 
felelős bíró (ha előkerülne): „Kérem, én a szabályoknak megfelelően jártam el!" De ha valamilyen 
törvényt számon lehet kérni azoktól az időktől, az akkori magyar hadvezetéstől és kormányzattól, 
úgy az a szolgálati szabályzat ama része, amely szerint minden parancsnok köteles messzemenően 
gondoskodni beosztottairól. Olyan körülmények között a hadbíróság gálád színjáték volt. 

Kömlőd az 1989-es és az 1990-es találkozónkon mementóvá lett, jelképpé emelkedett. Már ak
kor ilyen gondolatok ébredtek bennem, amikor a videófelvételen hallgattam egy ottani idős asz-
szony szavait. Ő az, aki mindig friss virágot visz a temetőbe, a zsidó fiúk sírjára, éppen úgy, mint a 
honvédekére és utóbb a Vöröskereszt megbízásából a német katonákéra is. „Az én uram a Donnál 
esett el, talán ott is van egy asszony, aki virágot visz a magyar katonák sírjára." 
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A halottak e megrázó közösségével, a magyar sorsnak a közösségével ezután a kömlődi temp
lom falánál találtam magam szemben. A református egyházközség kezdeményezésére és az akkor 
még létező helyi népfront szervezet közreműködésével márványtáblát helyeztek el a templom fa
lán. A falu háborús halottainak nevét vésték rá ezzel a felirattal: „A fasizmus áldozatai": 
Markovics, Weiss, Bihari, Madari, Jókuthy - elhurcolt zsidó családok, doni katonák, cigányok, 
Belgiumba vitt levente. A falu együtt emlékszik rájuk. 

Homor György, Tatán lakó nyugállományú ezredes, később Für Lajos honvédelmi minisztertől 
elismerő, a Yad Vasemtől köszönő oklevelet kapott ezért az önként vállalt, nemes munkáért. 

Búcsú Magyarországtól 

Azokat a munkaszolgálatosokat (köznyelven muszosokat), akik a Komárom-bánhidai lI/4-es és 
a vele szomszédos Nagypatárpusztán elszállásolt II/3-as kmsz-századnál szolgáltak, második évük 
letelte után, 1943 őszén áthelyezték Bácsszentivánra, egy, az ukrajnai frontra induló kmsz-század 
kiegészítésére. Az ezt a századot jelölő számra nem emlékszem, de arra igen, hogy parancsnoka 
Wodiáner százados volt, állítólag Horthy Miklósné valamilyen oldalági rokona. (Nem is jött ki 
velünk a frontra.) Fel kellett készülni az útra, erre kaptunk - Bánhida és Bácsszentiván között, te
hát miután elbocsátottak a barakkokból és mielőtt a Bácskában jelentkezni kellett - néhánynapos 
pesti szabadságot. Előírás szerint a muszos saját ruhában és saját felszereléssel a maga költségén 
volt köteles felkészülni a frontszolgálatra s az alábbiakat magával vinni: „Két rend fehérnemű, 1 
rend erős minőségű felsőruházat, 1 db téli felöltő, 1 pár erős lábbeli, 1 db evőcsésze, 1 db ku
lacs, 1 készlet evőeszköz, 1 db kenyértarisznya, 1 db hátizsák, 2 db takaró, 1 db villany zseb
lámpa (elemmel, égővel), 1 pár meleg kesztyű, 1 db kötszövött ujjas (pulóver), 2 db kötszövött 
alsónadrág, 1 db haskötő, 2 pár meleg harisnya (meleg kapca), 1 db hósapka, 1 db szőrmés 
mellény (bekecs)." Nem emlékszem, hogy mindezt valóban magammal cipeltem volna. Haskö
tőt semmi esetre sem. Az orosz télről szóló hírek azonban már elérkeztek hozzánk. Apám vásá
rolt nekem egy vastag, báránybéléses vasutaskabátot, vittem a sícipőm s a cserkészhátizsákom. 
„Önköltséges frontszolgálatos." 

Ukrajnában 

A bácsszentiváni szépnapok után (Wodiáneréknél az a keretlegény kapott ki, aki egy rossz szót 
mert mondani a muszosnak) bevagonírozás, és meg-megállva, valamikor novemberben megér
keztünk Proszkurovba. A városka, mai nevén Hmelnicki, mintegy félúton a Kárpátok és Kijev kö
zött, akkoriban a németek egyik ellátó központja, darab ideig von Mannstein hadiszállása. Első 
szállásunk egy istállóból átalakított lókórház: az egyik oldalon rühes lovak, a másikon mi. Meg is 
rühesedtem. Miután a hazaküldött tábori levelezőlapokon kívül ezekből a viharos esztendőkből 
semmilyen papírt se mertem vagy tudtam megőrizni, galíciai tartózkodásom katonai adatairól ke
veset tudok. Egy hajdani muszos bajtárs szerint kinti századunk száma 106/8 volt, s egy 1991-ben, 
Király Bélával folytatott beszélgetésem során megtudtam, hogy 1943 végén és 1944 elején minden 
Proszkurovban tartózkodó munkaszolgálatos század a 201. megszálló hadosztályhoz volt beosztva, 
s Király százados ennek a gazdasági vezérkari tisztje. A munkaszolgálatosok, akik ott kint talál
koztak vele (én nem tartoztam közéjük) hálásan emlékeznek úriemberi magatartására. Még egy 
adat, tábori postaszámunk B-137 volt. 

A következő év, tehát 1944 februárjában jött a parancs: pakolás, indulunk a Kárpátok felé. 
Hatalmas menetoszlop alakult ki: muszosok, honvédegységek, németek. Nem láttam az oszlop 
elejét, nem tudtam, hol a vége, csak annyi biztos: az oroszok valahol támadnak, nekünk vissza kell 
vonulni. Csak most, hogy erre visszagondolok, nézem meg pontosabban, miért kellett az oszlop
nak lóhalálában visszavonulnia. Moszkalenko tábornok ukrán frontparancsnok visszaemlékezései
ben az olvasható, hogy a Legfelsőbb Főparancsnok (tehát Joszif Visszárionovics Sztálin) a követ
kező parancsot adta ki: „Ma március 24-én 22 órakor hazánk fővárosa Moszkva, a Haza nevében 
kétszázhuszonnégy löveg húsz díszössztüzével üdvözli az 1. Ukrán Front dicső csapatait, amelyek 
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Tyernopol s Proszkurov szakaszán áttörték a németek védelmét. Kimagasló harctevékenységükért 
köszönetemet fejezem ki az áttörésben részt vett valamennyi csapatnak." Március 24-én, amikor a 
Legfelsőbb Főparancsnok ezt a közlést tette, mi már tudtuk, hogy a németek megszállták Magyar
országot. Összedugtuk a fejünket: érdemes-e, szabad-e ilyen körülmények között hazamenni, 
egyenesen a németek karjaiba? Sokkal kevesebbet tudtunk még a tömeggyilkosságokról, mint ma, 
de annyit igen, hogy a német megszállás nem életbiztosítás. Szmuk Sándor véleménye szerint át 
kell szökni a szovjetekhez. Kényszermunkások vagyunk, önként megyünk át - csak szívesen fo
gadnak! Március 29-én jött el az alkalom. Delatinnál, a Kárpátok keleti lábánál jártunk, amikor 
villámütésszerűen szaladt végig a menetoszlopon a hír: itt vannak a szovjet tankok! „Szétszóródni 
az erdőben!" - szólt a parancs. Szmuk Sándor, Laufer Károly, Krausz Tibor és én s még néhányan 
egy csoportban álltunk - térdig hóban. Mások a századból átgázoltak a hideg Pruton. A folyó túlsó 
partján partizánokba ütköztek, de azok visszaküldték őket. Más dolguk volt. 

Szmuk: 
- Itt az alkalom az átszökésre. 
Krausz: 
- É n hazamegyek! 
Ott álltam kétségek között, és mint később oly sokszor, az erősebb egyéniséget követtem. Le

maradtunk. Hátunk mögött a harckocsiágyúk dörgése. Kis házak között szedtük a lábunkat, a ke
rítésen áthajolva parasztasszonyok szelet kenyeret, süteményfélét nyújtottak ki. Miért? Sajnálták a 
menekülőket? Saját fiúkra, férjükre gondoltak, aki az egyik vagy a másik oldalon harcol? Vagy 
féltek a közeledő szovjet hadseregtől, és bennünk az elvonuló védelmet látták? Ki tudja? Mindene
setre elfogadtuk az ennivalót. Az ismert módszer szerint bekéredzkedtünk a parasztokhoz, szállást 
kértünk és ennivalót. Ketten-hárman egy-egy házacskába. Rövidesen a létszám tíz-tizenötre szapo
rodott, többségünk munkaszolgálatos s néhány fiatal honvéd. Lemaradásunk után két hónappal 
szüleim értesítést kaptak a Vöröskereszttől, mely szerint sajnálattal értesítik, hogy „fia, a II. kmsz 
zlj. állományába tartozó kmsz, ... a szovjet elleni háborúban 1944. III. 29-én Delatinnál eltűnt. 
Felkutatására a Nemzetközi Vöröskereszt útján mindent elkövetünk. Esetleges hadigondozás iránti 
igényével forduljon a lakóhelye községi (Budapesten kerületi) Elöljárósághoz, illetőleg a Polgár
mesterhez, mint a hadigondozottakat nyilvántartó hatósághoz. Budapest, 1944. évi május hó 20-án." 

A mármarosszigeti születésű, bukaresti mérnök Szmuk Sándor, aki a lemaradásra rábeszélt, 
felelősséget érzett sorsunk iránt, s miközben mi ukrán parasztházakban húzódtunk meg, elment 
megkeresni az oroszokat. A harckocsioszlop ugyanis, amely bennünket eredetileg szétszórt, végül 
is elkanyarodott Lemberg felé, s mi ott maradtunk hoppon, két szék között a pad alatt. Szmuk vé
gül is talált egy magányos, az útkereszteződésen álldogáló öreg orosz hadfit, aki „fogságba vett" 
bennünket. Majd intett: menjetek csak tovább! S mentünk. Közben egy-egy orosz katonai teher
autó robogott el mellettünk ügyet sem vetve ránk. Az első város, amelyet elértünk, Kolomija. 
(Láttam a német megszállás alatt és most ismét). Kerestünk valami parancsnokságfélét, s egy szép 
épületben, valószínűleg az egykori városházán meg is találtuk. Ezek se akartak foglalkozni velünk. 
Szerencsére a kárpátaljaiak tolmácsolásával mégiscsak rávettük őket, hogy meghallgassanak. Két 
gárdista ült le velünk: egy fiatalember és egy katonalány. Együttérzéssel hallgatták panaszunkat: 
„Önként jöttünk át, magyarok vagyunk jelentkezünk, csináljanak velünk valamit, helyezzenek el." 
Ebédet adtak, de egyébként vállat vontak. Nekik erre se idejük, se módjuk, menjünk csak tovább, 
befelé az országba. 

Igen ám, de idefelé jövet kissé tájékozódtunk, és láttunk is egy teherautót: halottakat, ukrán 
vagy lengyel banditák által agyonlőtt lemaradottakat vitt. 

- Dá, d á - bólintottak - ez sajnos előfordul. 
- De hát akkor bennünket is ez a sors érhet? Adjanak valami védelmet! - kértük a gárdistákat. 
Furcsa helyzet volt, ugye? Emberek, akiknek (egyelőre) szabadságot kínálnak, fegyveres őrsé

gért könyörögnek. A fogalmak és az értékrendek tótágast álltak, de nem csodálkozott ezen senki, 
az értékek már 1938 óta összekeveredtek bennünk és körülöttünk. A gárdisták összedugták a fejü
ket, eltűntek, nyilván valamilyen parancsnokhoz mentek, majd visszatértek egy fiatal orosz kato
nával. 

- Ő lesz a kísérőtök - közölték barátságosan, és búcsút intettek. 
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Az ifjúnak csekély felszerelése volt, hátán lötyögő, meglehetősen koszos zsák, a szovjet hadse
regben rendszeresített „borjú", valamint géppisztoly. 

Elindultunk az ismeretlen felé: 1944 áprilisa volt. 
Friss hó esett, az utat hamarosan csak a villanyoszlopok mutatták. Katonánk legelöl ment, ta

posta az utat, mi pedig libasorban utána. Nem bennünket őrzött, hanem vigyázott ránk. Esténként, 
amint elértünk egy falut, sorra járta a házakat, megparancsolta a lakóknak, ki-ki fogadjon be né
hány embert, adjanak enni és fekvőhelyet. Miután valamennyiünkről gondoskodott, ő is eltűnt egy 
családnál. Mentünk letarolt, kilőtt tankokkal tarkított terepeken, itt-ott látszottak még a csaták friss 
nyomai. Megszálltunk a háborútól viszonylag kevéssé érintett jobb módú falvakban. Az akkori 
Beszarábiában. Itt ettem életemben először puliszkát, minden formában s nagy élvezettel: hidegen 
meleg tejjel, és melegen hideg aludttejjel, krumpli helyett és süteményként. 

Áthaladtunk - körülbelül ötvenen lehettünk már - Csernovcin. Néhányad magammal egy (el
menekült vagy elhurcolt) orvos család házában szálltam meg arra az éjszakára. A villát szemmel 
láthatóan már kifosztották, de a megmaradt berendezés is jólétre vallott. Ilyen időkben és helyzet
ben a beszállásoltak - függetlenül attól, milyen oldalon állnak s mely nációhoz tartoznak - megle
hetősen barbárul viselkednek: székekkel fűtenek, a matracokat kirángatják az ágyból, letépett füg
gönyökkel takaróznak. Itt minden Csáki szalmája, vagy még annál is rosszabb. 

Ekkortájt - lassanként belegyalogoltunk a tavaszba - teljesült a vágyunk, gyűjtőhelyre, ponto
sabban szólva gyűjtőoszlopba kerültünk: több százan innen-onnan összegyűlt foglyok. Én ugyan 
soha nem kérdeztem (jószerivel nem is volt kitől, csak néhány géppisztolyos katonát láttam, de hi
vatalt, intézményt, épületet sehol), szóval nem érdeklődtem, hol van az a „dokument", amelyet a 
frontokon átkiabáló orosz és magyar propagandisták ígértek az önként átjövőknek, s amelynek el
lenében külön kenyéradag jár, az illető pedig, amint vége a háborúnak, tüstént hazamehet. Kitől 
kértem volna ilyen papírt? Az országúton álldogáló népfelkelőtől? A gárdistáktól? Az elpusztított 
vidékeken mellettünk ballagó géppisztolyosoktól? Mire valamennyire is rendezett helyre értünk, ki 
tudta volna ellenőrizni, megkülönböztetni az önként átjöttet a többitől? Mindenki az előbbit állí
totta volna. De mondom, soha senki nem kérdezte, azt hiszem az egész csak trükk volt, hogy át
csalogassák az embereket, gyengítsék a német-magyar frontot. Én legalábbis nem találkoztam 
senkivel, aki valaha is ilyen dokumentumot kapott vagy látott volna. Lehet, hogy létezett, de az 
egész helyzet ellentmondott ennek: ebben a véres, sáros összevisszaságban okmányokat kiállítani 
és osztályozni a foglyokat? A szovjet anarchiában? 

A kivégzés 

E menetelés közben fejünk fölött váratlan árnyak is megjelentek. Valahol Csernovci és 
Kamenyec Podolszkij környékén történhetett, hogy az Erdélyből származó fiúk - akik íme szülő
földjük közelébe értek és románul is tudtak - elkezdtek szökdösni. Lemaradoztak, eltűntek, dél 
felé vették útjukat. Mármaros vagy Kisinyov irányába. Jól tették. A szovjet kíséret azonban nem 
így szemlélte az ügyet. Utánuk eredtek, néhányukat elfogták, visszahozták. Másnap reggel felsora
koztattak bennünket, volt muszosokat. Kopár dombos terep, távolabb erdő. Két fiút - elrettentő 
példaként, hogy elvegyék kedvünket a szökdöséstől - kiválasztottak. Odaállították a szerencsétle
neket sorfalunktól vagy ötven méterre. Dermedten néztük. A két fiú a félelemtől félőrülten hango
san sírva imádkozott az Úrhoz, de az nem hallgatta meg őket. A halotti imát mondták. Két szovjet 
tiszt odalépett hozzájuk. Elővették a pisztolyt, hátraarcot vezényeltek és tarkón lőtték őket. 

Egyszercsak látom, a szovjetek között ott van az a gárdista lány, akivel az első napokban talál
koztunk. O is meglátott, odajött, és sajnálkozva mondta: 

- Plóha! (Rossz!) 
Rábólintottam: 
- Plóha! 
Egy eredménye mégis volt e tragédiának. Az érdeklődés felénk fordult, s mi elmondhattuk a 

tiszteknek, hogy sokat szenvedünk bizonyos honfitársaiktól. Ekkor még velünk együtt vonultak 
azok az ukránok, akik a németekhez pártoltak és így estek szovjet fogságba. Hát ezek nagyon is jól 
tudva, kik vagyunk, a többhetes menetelés közben, ahogy csak lehetett, borsot törtek orrunk alá: 
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kellemetlenkedtek, el-elbuktattak-gáncsoltak, menet közben lökdöstek, gúnyos megjegyzéseket 
tettek. Mini pogromokat rendeztek. Ha lehetett volna, durvább eszközökhöz is folyamodnak, aho
gyan akkor tették, amikor még policájok vagy a németek más kiszolgálói voltak. Most meg kellett 
elégedniük ilyen apróságokkal. A kivégzés reggelén azt kértük a szovjet parancsnoktól, hadd vo
nuljunk külön, a menet önálló osztagaként, így legalább a buktatásoktól a bokarugdosásoktól, a 
lökdösésektől megszabadulunk. Megengedték. Ezeket az ukránokat egyébként hamarosan elvitték 
külön táborokba, ahol felelősségre vonták őket az együttműködésért a németekkel. Ettől fogva 
nem irigyeltem őket. Sztálin ebben sem ismert irgalmat. 

Mi pedig vonultunk tovább, a régi sláger szavaival: „Én is megyek, de nem tudom, hova." 
Időnként meg-megtelepedtünk. Egyebek között valahol Zsitomir környékén, egy volt kolostorban. 
Ránk is fért a megálló, mert a társaság eltetvesedett. Szemem előtt máig a látvány: ismeretlen 
muszos, kókadt, elhanyagolt, kedvetlen, lelkileg összetört fiú ül az udvaron és szedi le ruhadarab
jait. Csak úgy nyüzsög rajta milliónyi tetű, minden ruharéteg teljesen elférgesedett. A lelkiállapot 
és a tetvesség között szoros az összefüggés: ez a háború, a hadifogság és minden szükséghelyzet 
egyik törvénye. A legkeményebb, a legerősebb lelkű ember se akadályozhatja meg ilyen körülmé
nyek között, hogy tetveket kapjon - csökkenteni, mértékét erőteljesen korlátozni azonban lehet. 
Csak az kell hozzá, hogy legyen lelkierőd minden nap nekilátni, szépen sorra leszedni a ruhadara
bokat és gondosan átnézni. A legrejtettebb gatyakorcot, az inghajlatokat, a nadrágvarrásokat is át
vizsgálni, a férget körömmel megölni, a serkét (petéit) irtani. Ilyen kisipari módszerrel nem lehet 
valamennyit eltüntetni, de a relatív jó állapot és főleg az önbecsülés fenntartható. Ez a fiú feladta. 
Láttam hasonló állapotban egy németet, húszéves ha lehetett, ült magába roskadtan, fején ujjnyi 
vastag kosz, alatta biztosan hajtetvek tömege. 

- Miért nem ápolod a fejed? - álltam meg előtte. 
Rámnézett réveteg tekintettel: 
- Itt még fésűt sem adnak! 
És visszaroskadt önmagába. 
íme, gondoltam, a túlcivilizáltság átka: ha nem áll rendelkezésére a szokott komfort, összeom

lik. Egyébként sem ilyen jövőt jósolt neki Hitler. 
Dél-kelet felé haladva egyszer, a kolostor-lágerben megfürdettek ugyan, de rosszul: felületesen 

tetvetlenítettek. Tanulságos hely volt ez a kolostor-láger, két okból is. Maga a látvány: hatalmas 
építmény, méter vastag falai hófehérre meszelve. Amikor megérkeztünk, messziről látszott, hogy e 
felületeket - a német hadifoglyok politikai átnevelésre - propaganda-célokra használják. Óriási 
méretű karikatúrák virítottak a fehér alapon: Hitler, mint a kapitalisták pórázon vezetett kutyája; a 
Führer bohócként Napóleon pózban és így tovább. Később, az ötvenes években, mint a Szabad 
Nép munkatársa és a Pravda szorgos olvasója, jobban megismertem a karikatúrának ezt a fajtáját, 
és legnevesebb művelőit, a valamilyen csodálatos együttműködést kialakító grafikus-hármas ne
vét: „Kukrinikszi". Három művész készítette valamennyi rajzot, nem tudom, hogy osztották be a 
munkát, de évtizedeken át uralkodtak a szovjet sajtóban. Az ő háború alatti műveiket másolták föl 
a kolostor falára. Biztos, hogy a legtöbb német katona itt látott életében először gúnyrajzot az iste
nített Führerről. S ha a későbbi, zsurnaliszta ízlésemnek már nem is felelt meg az a szájbarágós, 
jelszószerű, tehetséges, de primitív mondanivalójú stílus, amelyet a Kukrinikszi-iskola képviselt -
azt hiszem itt, a front közvetlen közelében jól hatott. Ahol gránátok csapkodnak, ott az árnyalt 
humornak nincs helye. S a frontot járt németek egy idő után politikailag valóban kikupálódtak, a 
szovjet géppisztolyok torka előtt feltett kézzel szorgalmasan kiáltották: „Hitler kaput! 
Hitlerkaput!" 

Ez a kolostor-láger - amelyben mindössze néhány napot töltöttünk - német hadifogoly
parancsnok uralma alatt állt, s ez még is látszott rajta. Voltaképpen itt kezdtem el az együttlakást a 
németekkel. Miután ilyen helyzetben mindenki önmagát adja, őszintébb, mint a civil életben, ahol 
nem megy vérre, életre és ennivalóra a játék - jó l megismerhetők az emberek. És egy-egy náció. A 
németek kitűnő szervezők, olykor túlszervezők, és összetartanak, sokkal inkább, mint a magyarok. 
A német hadifogoly-parancsnok csak honfitársait vette maga mellé segédszemélyzetnek: helyet
tesnek, felügyelőknek, szakácsnak. S bevezetett egy meglehetősen öncélú rendet. Több teremben 
helyeztek el bennünket, mindegyik ajtónál őr állt. Természetesen német. Ha át akartam menni, 
megkérdezte: „Hová? Mit akarsz ott?" Többnyire nem engedett - csak úgy, minden hivatalos ok 
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nélkül - sétafikálni. S volt egy nagy előnye az ilyen beosztásnak: a többletmunkáért több leves 
járt. A szovjet parancsnokság rajtuk keresztül intézkedett, tartott rendet, bár aki tudott oroszul, oda 
mehetett közvetlenül is egy-egy tiszthez. Én akkor még nem beszéltem a nyelvet. 

Felfedeztem viszont a tábori könyvtárat. Körülnéztem benne. Ha már itt vagyok, igyekszem ta
nulni. Néztem a listát: a moszkvai idegen nyelvű kiadó lefordíttatott magyarra néhány ideológiai 
művet, ezekből lehetett válogatni. Kivettem Sztálintól a Leninizmus kérdéseit. Talán fölösleges 
említenem, hogy honfitársaim nem verekedtek e könyvekért, de ne vegyük rossz néven tőlük, eltö
kélt, mindenre elszánt könyvmolynak kell lennie annak, aki ilyenkor nekiül az olvasásnak. Küz
delem az ennivalóért, a talponmaradásért - ebbe aligha fér bele a művelődés. Végigrágtam magam 
a Leninizmus kérdéseinek néhány fejezetén, de egy szót sem értettem belőle. Magyarul szólt, igaz. 
Minden szó külön-külön világos, ez is tény. Együtt az egész - kínai. Később, amikor (már idehaza) 
újra olvastam a müvet, mindent megértettem belőle, hiszen Sztálinnak ez a munkája amennyire 
képmutató, annyira egyszerű, sőt leegyszerűsített. A baj a kolostor-lágerben az volt, hogy a szö
vegben szereplő fogalomkör volt teljesen ismeretlen. Idegen világról, gondolkodásmódról szólt, és 
olyan fogalmakkal dolgozott, amelyeknek nagy többségét soha nem hallottam. 

A kiütéses tífusz 

Hamarosan el kellett búcsúzni a kolostortól és a leninizmus kérdéseitől. Bevagoníroztak, s 
nyomasztó napok következtek. Két éjszakát töltöttünk a zsúfolt marhavagonban. Vagy hármat? 
Nem emlékszem. Akkoriban az utazási időt egyébként sem a távolság határozta meg, hanem az, 
hogy mennyi ideig ácsorogtatják a szerelvényt. Sokan voltunk, a szovjet hadsereg nem bővelkedett 
vagonokban, spórolniuk kellett. Ügy aludtunk, mint a szardíniák, meleg is volt, a vécé pedig egy 
lyuk a vagon padlatán. 

Az ajtót csak rövid időkre nyitották meg, amíg beadták az uborkát. Vizet ugyanis nem kaptunk. 
Gondolom, nem kínozni akartak, hanem a hasmenésjárványt megelőzni. A vizek szennyezettek, és ha 
ilyen vagonban dizentéria tör ki, az maga a szörnyűség. így azután egyetlen italunk az egyébként jó, 
zaftos kovászos uborka lett. Csak a zónapörkölt hiányzott mellőle. Olyan szomjasak voltunk, hogy 
amikor kiszálltunk és megindultunk új telephelyünk felé, sokan lehasaltak a földre, a tócsák vizét 
szürcsölték. Szerencsére megálltam, amíg hivatalos italt, teát nem osztottak. A vagonban nem volt 
mese: az is eltetvesedett, aki eddig nem. De amint kiszálltunk, a szovjet parancsnokság immár radi
kálisan megoldotta a fertőtlenítést. Kórházba vitték az elgyötört társaságot tetvetlenítésre, egészség
ügyi szűrésre. A fertőtlenítőbe. Minden ruhámat le kellett adni. Soha nem láttam viszont őket. Igaz, a 
báránybéléses vasutaskabátom száz fok Celsiuson valószínűleg gyerekméretre zsugorodott. 

Tragikomikus jelenet. Nagy hodály, fürdés előtti procedúra: a szőrtelenítés. A szőrzetben 
ugyanis elbújnak a férgek és tojásaik, le kell hát nyírni mindenütt. Kopaszra a fejet: eltűnt a ván
dorlásunk alatt oly szépen megnőtt szakállam is. Ott álltunk sorba meztelenül és vártunk a legké
nyesebb aktusra: a lágyék környezetének lekopasztására. Fiatal nő volt a borbély (minden felada
tot, amely nem függött össze a harccal, lehetőleg nők végezték). Rá kellett ülni olyasfajta 
faalkalmatosságra, mint a nőgyógyászati vizsgálószék, szét a lábat, a nővér-borbély mosószappan
habbal bekente az illetékes részt, egyik kezében borotvakés, a másikkal megragadta a fútyülődet. 
„Csak le ne vágja!" - volt minden delikvens felrémlő gondolata. S leborotválta a genitáliákat kör
nyező szőrzetet. Aztán intett: „Tovább!" Nem tekintette férfiembernek ezt a csomó kopasztott 
csirkére emlékeztető lényt. Mi sem tekintettük magunkat annak. 

Aztán megfürödtünk. Jólesett. Még nedvesen kiléptem egy tágas szobába, amely a kórházi 
részleghez vezetett. Végtelen naivitásomban körülnéztem, hol a törülköző? Kinevettek. Törülköző! 
Tiszta fehérneműt azonban kaptunk, majd megvizsgált az orvos, ki mennyire romlott le? Ott álltam 
kukac simán, orosz ingben, gatyában, vadidegen világban. Senki barátom nem volt már mellettem. 
Szétszóródtunk. Egyetlen távoli ismerős fiút láttam viszont hamarosan. Ablakom az udvarnak ép
pen arra a részére nézett, amerre naponta vitték a szekérnyi halottat, a kiütéses tífuszban aznap el
haltak viaszsárga, lefogyott tetemét. Egy reggel az övé is ott volt: „A bakának sej-haj, a bakának 
nem csinálnak koporsót..." 
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Tartottam magamat ahhoz, hogy egészségügyi vagyok, így a kórházparancsnok szovjet orvos
ezredes beosztott maga mellé. 

Az oltás ellenére megkaptam a betegséget. Gondolom a vagonban fertőződtem meg, hiszen ott 
feküdtek közöttünk a lázas, önkívületben forgolódó emberek. Az ezredes nem valami nagy közös 
terembe, hanem háromszemélyes szobába helyezett el, ami előkelő elbánásnak számított. Szoba
társaim: két német orvostiszt. Kiütéses tífuszosok. Az ezredes - úgy gondoltam - két okból fekte
tett ide. Egyrészt szolidaritásból, másrészt fricskát akart adni a két németnek. Nem szokták meg, 
hogy zsidóval osszák meg szobájukat. Bár nem sokat törődtek velem. Egymással beszélgettek. Egy 
alkalommal azt fejtegették - sebészek lévén - , hogyha valakinek gránát roncsolja szét a lábát és 
amputálni kell, jobb nem elaltatni az illetőt, ébren több remény van a túlélésre. Azt hiszem, igazuk 
lehetett, mert egy munkaszolgálatos barátomnak 1944 végén a dunántúli halálmenetben két lefa
gyott és elüszkösödött lábfejét közönséges fűrésszel vágták le, minden altatás nélkül. Túlélte. 

Bár én is megbetegedtem, azt hiszem, mégiscsak volt értelme a proszkurovi védőoltásnak 
(amelyet én szereztem a németektől a századnak). Az egyik reggel látom, ágyszomszédom merev 
halott. A következő reggelen a másik. Nekem is át kellett esnem a krízisen. Keserű teákat kaptam 
csak és lázcsillapítót. Vizet inni ilyenkor, a hasmenést elkerülendő, tilos. Akinek ilyen állapotban 
megindul a hasa, elveszett. Úgyis élet és halál mezsgyéjén tántorog. Ha kibírtad, jó, ha nem - ki
visz a szekér. Furcsa állapot a negyven fok fölötti láz. Feküdtem az ágyban és bámultam a falra 
festett állatfigurákat; álmomban pedig az erdőt járva tiszta friss forrásvizet ittam. Mikor jobban 
lettem, eltűnt a forrás, és a falon hiába kerestem az állatfigurákat. 

Feljavító lágerbe is elküldtek bennünket, majd tovább Kijevbe, mely város két és fél évre lakó
helyemmé vált. Budapest után itt éltem egyhuzamban a legtovább. 

A bunkerláger 

Ukrajna fővárosa odaérkezésemkor, 1944 vége felé meglehetős romos állapotban volt. S óriási 
gyűjtőhely: magához szippantotta az 1944^5-ös hadjáratok temérdek német és magyar hadifog
lyát. Szüksége volt munkaerőre: a szovjet férfiak java a fronton, a városban temérdek félig vagy 
egészen szétlőtt épület, újjáélesztendő üzem. Központunk a bunkerláger. Nevét onnan kapta, hogy 
a foglyokat, a legénységi állományt bunkerekben helyezték el. A tisztek más, rendesebb barakkok
ban laktak, ahogyan ezt a genfi konvenció előírta. Még a németek létesítették ezt a bunker renge
teget a szovjet foglyok számára. Most jól jött ennek az oldalnak. Néhány lépcső lefelé, hosszú 
emeletes priccsek. Negyvenen-ötvenen aludtunk egymás mellett. Az őszi idő beálltával vaskályha 
birkózott a nyirkos hideggel. 

Az első este, rendes kiscserkészhez méltóan lehúztam síbakancsomat, és mint aki jól végezte 
dolgát, odatettem a prices elé, az alváshoz kigomboltam ruhadarabjaimat (pizsamát nem kaptunk, s 
elég hideg volt). Elaludtam. Reggel hiába kerestem a bakancsot. A láger kerítése mellett élénk cse
rekereskedelem folyt: a kijeviek élelmiszert és dohányt hoztak, a foglyok ruhaneműt meg mit tu
dom én még mit adtak érte. A városban szinte semmit nem lehetett venni, virult a feketekereske
delem. Nyilvánvaló, hogy valamelyik bunkertársam észrevette hülyeségemet, s a bakancs már 
ment is a kerítéshez. Jelentkeztem a parancsnokságon, kaptam egy pár ócska cipőt - keményet, 
lötyögőset. Mit tehettem volna, zárva volt a Salamander. Ha mai fejjel és érzékenységgel gondolok 
azokra a napokra - beleborzongok. Ott álltam Ukrajna közepén egyszál magam, csupa idegen kö
zött, kiszolgáltatottan, hatalmas, közömbös gépezet fogaskerekei között. Senki, akivel szót vált
hatok, támaszt kereshetek. Ha most meghalnék, senki meg nem siratna. Az otthoniakról semmit 
nem tudok. Ilyen árva csak sivatagban vagy sok ezer ember között lehetünk. 

A bunkerláger nagyüzem. Irodák, orvosi rendelők, kórház, raktárak, konyhák, műhelyek. Itt 
kezdtem el tanulmányozni az orosz ábécét: első olvasókönyvem a hivatalos helységek feliratai. S 
ott vettek először lajstromba. Sorbaálltunk az NKVD irodája előtt. Odaértem a főhadnagy asztalá
hoz. Rámmordult: „Zsid?" Ez a kifejezés a forradalom előtt dívott, sértő, megvető forma, hivatalo
san a „jevrej"-t használták. De egy hadifogollyal szemben az ukrán tiszt kimutathatta utálatát. 
Széltében-hosszában suttogták, hogy a zsidószármazású szovjet tisztek inkább azt írják be szemé
lyi adataik közé: „ukrán" vagy „orosz", „grúz". Ez előnyösebb. Igaz, voltak zsidó államvédelmista 
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tisztek is - nem kevesen és magas beosztásban. Fogoly orvos barátom, dr. Rochlitz Károly, aki 
előttem hónapokkal érkezett ide, mondta el, hogy szabad kijárása volt a városba, mert összemele
gedett az egyik zsidó NKVD-s tiszttel, a láger főorvosnőjének a férjével. Azt kérte tőle, adjon va
lami írást arra az esetre, ha a városban igazoltatnák. 

- Minek magának írás - hangzott a válasz - , ha elfogják, úgyis hozzám hozzák. 
Időnként kivezényeltek romeltakarításra. Hideg lett, a téglákra ráfagyott a pára. Kesztyűm nem 

volt. Kézről-kézre kellett adni a többé-kevésbé épen maradt téglákat. Szomszédom magas, jóképű 
muszos. Most ismerkedtünk meg. Levette az egyik kesztyűjét és odaadta. Rosenberg Miklós volt. 
Kihelyezésünk után majd annak a lágernek a fogolyparancsnoka, ahová én is kerültem. 

Ez a kesztyű-gesztus volt az első jele annak, hogy a nehéz telet meg lehet úszni. Másik segítőm 
az említett dr. Rochlitz Károly, később évtizedekig jó barátom, a háború után a János kórház ren
delőintézeti igazgatója és haláláig a VI. belosztály főorvosa. A bunkerlágerben ismerkedtünk meg. 
Sétálgattam, ettem a híg hallevest (utálom a halat, itthon meg nem eszem, de ott kint tudtam, min
den zsírcsepp az életet jelenti). O is kanalazott a csajkából, beszélgetésbe elegyedtünk, elmondtam 
eddigi fogolypályafutásomat. Mint utóbb megtudtam, szólt a láger főorvos asszonyának: miért 
hagynak engem, kiképzett egészségügyit téglát hordani, amikor az altáborokban nincs elég szani-
téc? így kerültem azután a tizenhatos számú altáborba, egy kijevi orvos, Altmann doktor mellé. 
Azt hiszem, ennek köszönhetem, hogy túléltem a telet. Akkoriban, 1944 és 1945 fordulóján még 
folyt a háború, az oroszok is gyakorlatlanok voltak a fogolyellátásban, a szervezésben, s dúlt a kor
rupció is. Gyanítom: sokat elloptak a foglyok élelméből, járandóságaiból. Ilyen vékony öltözetben, 
vizes koszton, nem túl erős fizikummal, ennyi hányattatás és a kiütéses tífusz után egyedül és el
hagyatottan aligha maradtam volna meg. 

A szovjet orvos egy kijevi zsidó fodrász fia, frissen került ki az egyetemről. Nem sokat értett a 
gyógyításhoz, nem is törődött túl sokat a foglyokkal. Elhelyezésünk silány, nem tudom mi célt 
szolgált ez az épület a háború előtt. Túlzsúfolt helyiségekben, földre rakott szalmán aludtunk, kon
zervdobozokból készített olajmécsesek világítottak. Az ennivaló kevés, a tél kemény. Sorra haltak 
az emberek. Miben? Honnan tudnám? Aki jelentkezett, bevezettem a doktorhoz. Hányan haltak 
meg: húszan? Ötvenen? Nem tudom. Egy 1989-ben kelt történészbecslés szerint a Szovjetunióban 
230-280 ezer magyar hadifogoly vesztette életét - a fogságbaeséstől a gyalogoltatások időszakán 
át a lágerek viszontagságáig terjedő halálokig. A mi táborunk ehhez a számhoz ezen a télen járult 
hozzá, később már nem! Emlékszem egy muszos fiúra, együtt feküdtünk összezsúfolva a szalma
zsákokon; az egyik éjszaka már magánkívül volt a láztól. Reggel elvitték. Mi lett vele? Egy német 
- ő is így fog élni mindvégig bennem - megette déli levesét, keki színű csajkáját kiöblítette, lefe
küdt és estére meghalt. A „temetőbrigád" leves- vagy kásarepetáért temette el őket. A talaj kőke
ményre fagyott, csákánnyal kellett a nem túlságosan mély gödröt kivájni. Tavasszal azután, amikor 
a föld felengedett, valamennyiüket újra temettük mélyebbre, tisztességesebben. 

Akinek tudtam, segítettem: németnek, bakának, volt muszosnak. Igaz, sokat nem tehettem, 
egy-egy csajka víz, tea, a betegszoba priccsének szélére ülve néhány jó szó. Akiket az orvos súlyos 
betegnek talált, a központi kórházba vitette be, Kijevbe. Egyébként az orvosságválaszték egyelőre 
igen gyenge. Felbukkan ebből a múltból egy német fiú arca. Nevére nem emlékszem, csak arra, 
hogy északról, Schleswig-Holsteinből származott. Beteg lett, amennyire tőlem tellett ápoltam, meg 
is gyógyult, s azt vette a fejébe, hogy nekem köszönheti az életét. Pedig valószínűleg saját fiziku
ma és szerencséje segítette át a bajon. Ezután tudta meg, hogy zsidó vagyok. „Jude?" Lehet, egy 
világ omlott össze benne, bár az is lehet, hogy éppen ennek az epizódnak a hatására új világ kez
dett benne épülni. „Még soha nem láttam zsidót!" - mondta. Húsz-huszonkét éves lehetett. Mire 
gyerekkorát elhagyta, már el is tüntették körüle a nácik a zsidókat. S amit hallott róluk iskolában, 
rádióban, az utcán, a Hitler Jugendben, az nem hasonlított ahhoz, amit most velem kapcsolatban 
tapasztalt. Barátságunk megmaradt. Betegsége és gyógyulása emlékét remélem nem felejtette el 
otthon, az új Németországban sem. 

A sok haláleset feltűnt a kijevi parancsnokságnak. Vizsgálatot indítottak. Szovjet orvosunk 
megijedt. Látom: parancsot ad, hogy egy éppen elhunyt németet rakjanak fel arra a teherautóra, 
amely a súlyos betegeket a kijevi kórházba szállítja: hadd higgyék, hogy útközben halt meg, ne 
rontsa a statisztikát! A központot azonban úgy látszik, nem lehetett becsapni. Meglepő eréllyel in
tézkedtek. A lágert áttelepítették a közeli, jóval tágasabb iskolaépületbe, s addigra elkészültek az 
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emeletes priccsek és a fürdő is. Ide helyezték a hadifogoly orvos dr. Rochlitz Károlyt. „Egyetlen 
hadifogolynak sem szabad többé meghalnia!" - jött a szigorú utasítás. Ettől kezdve valóban na
gyon kevés haláleset fordult elő. A szovjet orvos minden munkát és felelősséget rábízott Karcsira, 
aki e tekintetben rendet, tisztaságot és a körülményekhez mért szakszerű egészségügyi feltételeket 
teremtett. 

Az 1944-1945-ös kísérteties tél után megkezdődött a „normális" lágerélet. 
Az egykori iskolaépület szép helyen állt. Dombtető, alattunk a Dnyeper. Amikor először lett 

kedvem szétnézni a nyomasztó, sötét 1944-45-ös tél után kibontakozó tavaszban, tengernyi part
talan vizet láttam: a folyót. Az áradás addig terjedt, ameddig csak akart, se gát, se híd. Szemben az 
oly sok magyar fogoly járta Darnyica (akkor falu, ma Kijev egy kerülete), ugyancsak lágerköz
pont. Az új, tágasabb épületet is kettős drótkerítés vette körül, őrtornyokban géppisztolyos őrség. 
A fegyveres őrség nem léphetett be a táborba. A keret szigorúan két részre oszlott. Külön katonai 
egység látta el a külső őrzést, s kísérte a brigádokat a városba munkára, ők adták a szolgálatot a 
portán. A keret másik része olyan, tőlük független tisztekből és polgári tisztviselőnőkből állott, 
akik a láger életét irányították. Ők foglalkoztak velünk, de pisztolyukat a portán le kellett adniuk: 
fegyveresen ők sem léphettek be. Érdekes szabály, már ebben is különbözött a német lágerektől. 
Velük kerültünk emberközelbe: a táborparancsnok kapitánnyal, helyettesével, a politikai tiszttel, az 
NKVD-ssel (tehát az elhárítóval), más tisztekkel, a szovjet orvossal és két egészségügyi nővérrel, 
a raktárossal és a könyvelést végző civil tisztviselőnőkkel. A szomszédos, épen maradt kis házak
ban vagy a városban szállásolták el őket. A drótkerítésen kívül, egy kisebb épületben volt az iroda 
és a raktár. 

Miért él emlékezetemben ez a tavasz s a nyár ilyen derűsen? A tél után hozott valami frisset: 
gyümölcsöt szüreteltünk, tiszta fehérneműt kaptunk, kisütött a nap, és befejeződött a háború. Ami
kor ez a hír végigfutott a lágeren, mindenki üdvrivalgásba tört ki, orosz, magyar német, fogoly és 
tiszt egyaránt: „Hurrá!" Megkérdeztem politikai tisztünket: 

- Főhadnagy úr, mikor mehetünk haza? 
Szokásától eltérően kikelt magából és szinte kiabált: 
- Idejöttetek, elpusztítottátok az országot, és haza akartok menni! Előbb tegyétek jóvá! 
Aztán kissé megnyugodva szelídebben tette hozzá a szokásos, minden tartalom nélküli orosz 

mondást: 
- Nu, ládna. Szkóra, szkóra. (Jól van, jól, hamarosan, hamarosan.) 
Még több mint két esztendő lett belőle. 

A szovjet tisztek 

Gyümölcsszedés, útépítés, időszakos munkák, lágerünk hadifoglyainak többsége bejárt Kijevbe 
romeltakarításra, bőrgyárba, fegyvergyárba. E rendszeres kivonulásnak óriási előnyei lettek, a fiúk 
hoztak mindenféle megvásárolható vagy egyébként megvásárolhatatlan holmit: vettek, kértek, ta
láltak, csentek. Ennivalót, dohányt, deszkát, papírt, konzervet. Alkalomadtán mást is. 

Aludtuk az igazak álmát, egyszercsak: „Riadó"! Mi történhetett? Elvégre nem vagyunk 
Bánhidán - gondoltam sértődötten. A parancsnokhelyettes és még vagy két tiszt izgatottan sora
koztatta a társaságot, majd a szalmazsákokban kezdtek kutatni. Nem eredménytelenül. Nagy ré
mületünkre géppisztolyalkatrészek kerültek elő, meglehetős mennyiségben. Kiderült, az őrség fel
biztatta azokat a fiúkat, akik a fegyvergyárban dolgoztak, lopjanak számukra bizonyos 
alkatrészeket, éjszaka dugják el, másnap majd kiviszik és továbbadják. Mi célból? Kinek? Milyen 
üzletelés rejlett emögött - mert annak kellett lennie a háttérben - , soha nem derült ki. A gyárban 
nyilván hamar rájöttek a turpisságra, még este értesítették a lágerparancsnokságot. A foglyoknak 
érdekes módon nem esett bántódásuk, a felbujtó katonákat valószínűleg megbüntették. 

Kutatást máskor is tartottak. Nappal. Időnként felsorakoztattak bennünket, mindenkinek magá
hoz kellett vennie teljes cuccát. Először végigfésülték a hálótermeket, aztán jött a személyi moto
zás. A hadifogoly - e szempontból - rejtélyes lény volt a szemükben. Nincs semmije és senkije, 
mégis szerez magának kincseket: kést, dísztárgyat, ruhaneműt, konzervet, cigarettát. Az utasítás 
értelmében a legszükségesebben kívül semmit sem tarthattunk magunknál, de a „legszükségesebb" 
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bizonytalan fogalom. így aztán minden motozás után egy csomó holmi került szovjet kézre. Kis
termetű főhadnagy a leglelkesebb motozó. Civilben irodalomtanár. Gyakran beszélgettünk, némi 
nosztalgiával a békés iskolai időkről. Byron, Goethe... De amikor az átfésülésekre került sor, ba
rátunk megváltozott, se Byron, se Goethe, se líra, se irodalom. Arcát izgalom töltötte el, eszelősen 
kutatott oldalzsákokban és priccsek alján. Arcára írva a szent meggyőződés, hogy ezek a plenik 
valamit tudnak, amit ők nem, és folytonosan elővarázsolnak olyan értékeket, amilyeneket ők, 
szovjet tisztek sem tudnak megszerezni. Aztán megnyugodott. Egészen a következő hipisig. 

Egyébként rendes ember volt. Együtt élt az egyik nála idősebb tisztviselőnővel. Csendes hall
gatója voltam egyszer - néhány asszony, más tisztviselőnők - pletykálkodásának. Kissé provokáló 
szándékkal megkérdezték a főhadnagyot: mikor nősül meg? Mire ezt válaszolta: „Én már nős va
gyok." Erre az asszonyra gondolt, bár nem voltak megesküdve. A rendkívüli idők a meglehetősen 
nyárspolgári, múltszázadi szovjet erkölcsöket is átformálták. Egyik tisztünk a láger közelében ki
utalt házban lakott élettársával és itt született kisgyerekével - másik családja: feleség és két na
gyobbacska gyerek, az Uraiban. Nem is tagadta, dehát, amennyire tudom, a szovjet hadseregben 
nem volt divat a rendszeres szabadságra utazás, az óriási emberveszteséget pótolni kellett, a fiatal 
férfiaknak nőre, az asszonyoknak férfira van szükségük. Hát megoldották. Az egyik egészségügyi 
nővérünknek volt kisgyereke. „Férjem elesett" - szokta volt mondani. Valójában nem egészen így 
történt. Kint a fronton teherbe esett valakitől. A harc folyt tovább, a feltételezett apa elvonult vagy 
elesett, a lányt pedig a hátországba helyezték. A hadseregben sok nő szolgált, s akivel ilyesfajta 
baleset történt, természetesen hátra küldték. 

Politikai tisztünkről már szóltam, meglehetősen egyszerű ember, kevés vizet zavart. Azok közé 
tartozott, akire a „ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna" szólás érvényes. Amikor elkészült a 
kultúrtermünk, és először be kellett számolnunk az előadandó műsorszámokról, a németek valami 
versféléről vagy jelenetről beszéltek, amelynek a lényege: a műben szereplők nagy nyomorúsá
gukban úgy döntenek, hogy áthajóznak Amerikába. 

- Miért nem a Szovjetunióba? - kérdezte gyanakodva. 
- Mert az eset a XIX. században játszódik! . 
Örök bánata, hogy nem akarunk politikai mondanivalójú számokat előadni. Már itt megkezdő

dött a később jól megismert vita a művészet hivatásáról. Minden műsorunkban valami tanulságosat 
szeretett volna látni, oktatót, politikailag nevelőt. Én meg azt bizonygattam, hogy a foglyok amúgy 
is gondterheltek, fáradtak, szórakozni kívánnak, munkakedvüket is emeli a kikapcsolódás. Min
denesetre nagyon boldog volt, amikor egyszer egy uzsorás monológja (Rosenberg Miklós műve) 
hangzott el a színpadról. Ez igen, ez osztályharc, elméleti képzés a művészet eszközével! 

Keményebb dió volt a NKVD-s tiszt, vagyis az elhárító. Nem alkata vagy természete, hanem 
funkciója és hatalma miatt. Kötelessége volt bűnösöket szállítani (háborúsokat vagy másfajtákat), s 
ma már tudjuk, hogy az olyan rendszerben, ahol ez érdem és kötelesség - ha van, ha nincs - , fo
lyik a szállítás. Ez a húsz évnél alig idősebb, lányos képű alhadnagy szerencsére nem volt se 
rosszindulatú, se túlbuzgó, s így a mi lágerünkből (egy-két kivétellel) nem vittek el senkit. Forra
dalmi hagyományként csekistának nevezték az ilyen tiszteket, mert kezdetben a fiatal szovjet rend
szer államvédelmi testületét így hívták: Cserezvicsájnaja Kamisszija (rendkívüli bizottság) CsK -
vagyis cseka. Később lettNKVD (belügyi népbiztosság), majd KGB: állambiztonsági bizottság. 

A mi alhadnagyunk fő feladata - legalábbis ami a foglyokat illeti - háborús bűnösök keresése a 
németek között. Magyarokkal nem foglalkozott. S mivel én elfogadhatóan beszéltem németül és 
oroszul, kiválasztott tolmácsnak. Takarodó után dolgozott két okból is: nappal a brigádok kivo
nultak, s a késői órák egyébként is félelmetesebbek, nyomasztóbbak, a delikvens ijedtebb, köny-
nyebben nyílik szóra. Volt egy listája, megmondta a nevet, s én odamentem az illető német prics-
cséhez, megfogtam a vállát: „Komm". Tudta, miről van szó. Gondolom, ezek az emberek nem 
nagyon szerették, ha takarodó után megjelenek a szobában. Szerencsére - elismerem, örültem en
nek - egy kivétellel nem talált senkit német lágertársaim között, akire valami bűnt rá lehetett bizo
nyítani. Nem emlékszem pontosan a kérdésekre, de a cél nyilvánvaló volt: kideríteni, ott szolgált-
e, ahol mondja, milyen egység volt ez, nem követtek-e el valami galádságot? Úgy látszik szeren
csém volt, csupa egyszerű Wehrmacht katonával hozott össze a sors. „Szerencsém" - mondom. 
Miért nem inkább azt, hogy sajnálom, amiért nem sikerült segédkeznem több gazember lefülelésé
ben? Kettős érzés fogott el. Ha tegyük föl valahol szembetalálkozom egy SS vagy Gestapo gyil-
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kossal, s ha az én kezemben is fegyver van, gondolkodás nélkül lövök. Ekkorra már megtanultam, 
hogy vannak helyzetek, amelyben vagy az egyik vagy a másik marad felül, és nem szabad birka
ként vágóhídra vonulni. De így, éjjeli kihallgatásokban részt venni! Valami kellemetlen mellékíze 
volt a dolognak. Tolmácsoltam. Ha nem teszem, bajt hozok saját fejemre. Mivel indokoltam volna 
akár magam előtt is, hogy nem akarok segíteni bűnösök leleplezésében? Vállaltam a munkát. 

Egyetlen őrmesterféle akadt csak fenn a szűrőn, bár korábban is tudták róla, hogy valamilyen 
kisebb láger őrségében szolgált. Hamarosan elvitték. így azután - legjobb tudomásom és érzésem 
szerint - nem utáltak meg a németek, jó barátságban voltam velük végig. „Vérdíjam" egyébként 
egy-egy ilyen késői tolmácsolásért csajka hajdinakása, kalóriapótlékként. 

Beütött ugyan egy másik lebukás is, de nem ezen az úton. 

A doktor papája 

Időnként egészségügyi vizsgálatot tartottak a lágerben: mindenki meztelenre vetkőzött. Egy
részt megnézték a fenekünket, elég domború-e, mert a testi leromlásnak legriasztóbb és szemmel 
azonnal észlelhető jele, a disztrófía, vagyis az utolsó tartalék: e domborulat ellaposodása. Ilyenkor 
azonnal kórházba fektették az illetőt, a munka alól mindenképpen felmentették, és javító kosztot 
írtak elő: táp italt, kenyérből erjesztett sörfélét kapott. A vizsgálat másik célja a bal hónaljak meg
tekintése: tudták, hogy az SS minden tagjának beletetoválták, sérülés esetére, a lágy bőrbe vércso
portjának jelét. Nálunk - nagy meglepetésre - egy magyar katona bukott le: fogságba esése előtt 
vagy közvetlenül utána, feltehetően ruhát cserélt, és honvédként esett szovjet kézbe. Hóna alatt 
azonban ott volt az SS jele. Talán olyan bácskaiak közül került a Wehrmachtba, akikkel Tyernopol 
környékén magam is találkoztam? Tökéletesen beszélt magyarul, titkát eddig a percig nem árulta 
el. A külön SS-táborba vitték. Mint a többieket, akikkel az első hónapokban együtt voltunk. 

Kezdetben még felvigyázó is került ki az SS katonák közül. A szovjet parancsnokság ugyanis 
tartotta magát a nemzetközi szabályokhoz, és a láger hierarchiáját is a rendfokozatok szerint épí
tette fel. Egy-egy kivonuláskor a rendre - például arra, hogy munka közben a fiúk ne kódorogja
nak el - karszalagos, sorainkból származó felügyelők vigyáztak. S mert SS-eink esetenként maga
sabb rangot viseltek, közülük is került ki felügyelő. Beszélgettem egyszer egy beszarábiai 
némettel: izmos, kuglifejű fiatalember. Tőle hallottam először, hogy az úgynevezett népi némete
ket, tehát a más országokban élő nemzeti kisebbség tagjait eleve a fegyveres SS-be sorozták. Ez 
nem volt azonos a lágerek őrségét ellátó halálfej egységekkel vagy a Gestapo legénységgel. Nyil
ván sok önkéntes volt közöttük, de tartottak, főleg a háború vége felé, kényszersorozást is. Láge
rünk németjei szó nélkül tűrték, hogy SS-ek felügyeljenek rájuk szovjet fogságban is. Megszokták. 

A magyarok e tekintetben nem voltak ilyen béketűrők. A honvédekkel együtt csendőrök is fog
ságba kerültek, hozzánk is jutott három vagy négy. Fegyelmezett emberek, törzsőrmesteri vagy 
főtörzsőrmesteri rangban. Következésképp felügyelők. A honvédek azonban zúgolódtak: még 
most is ezek parancsoljanak nekünk! Szerencsére itt „mi" voltunk hatalmon, tájékoztattuk a szov
jet parancsnokot, elmondtuk kik és mik voltak a csendőrök. Megértették, leváltották és munkára 
osztották be őket. Az SS-eket hamarosan külön lágerbe vitték, a csendőrök itt maradtak, a többiek
kel együtt jöttek haza. 

Legközelebbi viszonyba a szovjet tisztek közül - egészségügyi beosztásom következtében -
Altmann doktorral, egy kis fiatal hadnaggyal kerültem. Tíz-tizenkét ágyas kórházunk - pontosab
ban szólva: fektetőnk - névleges főnöke. A friss sütetű doktorka nem törte magát, hogy gyógyít
son, szerencsére rábízott mindent Karcsira, vagyis dr. Rochlitz Károly volt munkaszolgálatos bel
gyógyász orvosra. A kórházat ő vezette, mint említettem már, a betegeket ő minősítette, mentette 
fel szükség esetén a munka alól, vette fel a helyi, vagy ajánlotta beutalásra a kijevi kórházba. Lel
kiismeretesen, hozzáértéssel, emberséggel. Sokat köszönhet neki a láger, és a szovjet orvos be
csületére legyen mondva, nem féltékenykedett, hagyta őt dolgozni, s ha Karcsi valamilyen gyógy
szert kért, igyekezett megszerezni. Altmann egy szót tanult meg magyarul, ezt kérdezgette a vizit 
alatt: „Osmenés?" (Altmann doktor orvosi tapasztalataiban egyébként honfitársai se bíztak. 
Rochlitz doktort viszont gyakran hívták ki a környéken lakó ukrán vagy orosz civil betegekhez.) 

— 1181 — 



Tanúja voltam egyszer, hogyan küzdött Rochlitz doktor a halállal. Egy német fogolynak tüdő-
vizenyője lett, meg akart állni a szíve. A munkahelyről hozták be, egyenruhában volt, nem maradt 
idő a vetkőztetésre. Karcsi megcsapolta a vénáját, szíverősítőket adott neki, amíg szállítható álla
potba nem került. Aztán bevitték Kijevbe. Ilyen drámai esetek ritkán adódtak, időnként egy-egy 
bélelzáródás a kukoricás kenyér vagy valamilyen más nehezen emészthető étel miatt. Kis kórhá
zunkban rend, tisztaság. Fehérre meszelt falak. Az ilyen felületek azonban nem hagyják nyugodni 
a funkcionáriusokat. A kórházterem falán óriás betűkkel ez volt olvasható: „Pered jedoj moj ruki!" 
Vagyis: étkezés előtt moss kezet. A jelszót kiírták, mi kell még? 

Mint említettem, jó barátságba kerültem a kijevi doktorral. Bizalmasa lettem, amiért erkölcsi
leg meg kellett fizetnem. Időről-időre megkaptuk a központi raktárból a tisztálkodáshoz szükséges 
szereket: szappant, borotvakéseket, ecsetet, lepedőket, fehérneműt. Egy részüket a kis doktor el-
sinkófálta. Miután én hivatalból jelen voltam az átvételnél, tudtomon kívül ez nem történhetett 
meg. Nem vitt el túl sokat, de rendszeresen. 

Mit tegyek? Mégiscsak hadifogoly vagyok, aki ha véletlenül eltűnik - s másik táborba kerül, 
mondjuk az Uraiba vagy Szibériába -, ki keresi? Amellett a hadnagy-orvos nem megfélemlítéssel 
manipulált, szolidaritásérzésemre hivatkozott: „Tudod Imre, az én papám kis borbélymester Ki
jevben, dolgoznia kell, megélni, és a városban nem kapni semmit." (Mármint szappant, ecsetet, bo
rotvát.) Ez igaz volt. Lenyeltem a dolgot, mert azért a fiúkat el lehetett látni. Egyszer azonban be
hivatott a politikai tiszt: 

- Mondd Imre, igaz, hogy Altmann doktor elvisz magának az ellátmányból? 
Mit válaszoljak? Tudtam, sok mindenki más is tesz ilyesmit. Háború volt, mindent jegyre ada

goltak: egyébként sem, korábban sem voltak soha semminek bővében. Maga a szocializmus a hi
ányt termeli, ez meg korrupciót. Ösztönösen, anélkül, hogy „politikailag és társadalmilag" átgon
doltam volna, ezt válaszoltam a politikai tisztnek: 

- Nem tapasztaltam ilyesmit. 
Bólintott és meglepetésemre így bocsátott el: 
- Rendes ember vagy, nem feketítesz be egy szovjet tisztet. 
Vagyis, tudta, hogy a vád igaz, de nem akart ügyet csinálni belőle. 
Áldottam ösztönömet. Ha elkezdem kiteregetni a szennyest, ki tudja, hány oroszt hozok zavar

ba, akinek ügyeiről viszont a doktor tud egyet s mást. Megindul a lavina, vagy pedig közmegegye
zéssel nem indul meg semmi. Csak én. Valahová. A közöttük lévő szolidaritás - különösen, ha ál
talános lebukás veszélyével jár - nyilván erősebb volt, mint az igazságérzet. 

A kijevi központban meglehetősen szigorúan vették az ellátás rendjét. Nyilván tudták, sok a 
lopási lehetőség. Valami lebukás is történhetett úgy 1946 nyarán, mert egyszercsak bizottság szállt 
ki, ellenőrzendő: megkapják-e a foglyok az előírt élelmiszer-mennyiséget? Ez annál is fontosabb, 
és főleg becsületesebb volt, mert kint Ukrajnában a civilek igen szűkében voltak az élelemnek, hí
rek szerint egyes vidékeken éhínség dühöngött. A pleninek azonban meg kellett kapnia az előírt 
kalóriát. Kisebb-nagyobb csalásokat, elosztási manipulációkat amúgysem lehetett megakadályoz
ni. A szakács minden egyes adagnál köteles a merőkanállal fenékig felkavarni a kondér tartalmát! 
És ha nem nyúl mindig egészen le? S a végén a kivételezetteknek marad a leves sűrűje? Egyszer 
Hans, a német szakács disznózsíros kenyeret nyomott a markomba, rajta vastagon kristálycukor. 
Hu! Nem magyar gyomornak való étel. Az ízlésbeli és erkölcsi ellenérzés mellett is elfogadtam. 
Lenyomtam. Óriási kalóriatartalék. Más esetben nagy szelet amerikai húskonzervvel megrakott 
szendvicset kínált. 

- Tudod hány fiúnak az adagja ez? - kérdeztem. És immár nem fogadtam el. 
Nem éheztem, valójában nem volt szükségem illegális különadagokra. 
Nem az ilyen apróbb belső kivételezések, hanem valószínűleg nagyobb szabálytalanságok mi

att szállt ki a kijevi bizottság s rendelte el: mostantól kezdve hadifoglyokból álló bizottság ellenőr
zi, befut-e az előírt nyersanyagmennyiség és a kondérba kerül-e? Én is tagja lettem a bizottságnak, 
és attól kezdve a szovjet raktáros tiszt (a Szovjetunió Hőse) köteles volt elszámolni - nekünk, 
írásbeli táblázat alapján ellenőriztük a kalóriákat, inspiciáltunk a konyhán. 

Tisztességes dolog volt, ami olykor nem nélkülözte a humort sem. Egy alkalommal konzerve
ket hoztak: szovjet gyártmányúakat és amerikaiakat. A szovjet dobozokon semmilyen felirat, belül 
valami ronda vörös húsféleség, rossz ránézni. Az amerikain ízléses címke, bent pedig gusztusos, 
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zsírbafagyasztott füstöltáru. A doktor, aki hivatalból ott állt minden átvételnél és bontásnál, oda
szólt az egyik német szakácsnak: „Nos, Alfréd, melyik a jobb?" A drezdai Alfréd - kedves házi 
harmonikásunk - gondolkodás nélkül rámutatott a szovjetre. A kis doktor nagyot nevetett: „Gut, 
gut." Ennyi elégtételt vett. Családja nagy részét kiirtották. 

Lágerünkben - legalábbis tapasztalataim szerint - nem volt helye a személyes, illetve „faji" 
visszafizetéseknek. Mi se tettünk ilyesmit, mármint a velem egy lágerben lévő volt muszosok. Pe
dig lett volna némi módunk rá. Táborunkban, tehát a kijevi 62/16-os lágerben „zsidó uralom" volt. 
A mintegy hatszáz fogoly fele német, fele magyar vagy öt-hat munkaszolgálatos. Az előző eszten
dőkben (még a fronton) voltam magyar felügyelet alatt, jártam olyan helyen, ahol német, másutt 
lengyel a fogolyparancsnok. Ez az első hely, ahol a „hatalmat" a mi kezünkbe adták. Magyarázat: 
a szovjet parancsnok zsidó származású kapitány, orvosunk kijevi hitsorsos. Miután haza nem en
gedhettek bennünket, legalább kiemeltek. Szép is lett volna, ha a Szovjetunióban „német uralom" 
alatt töltünk el még éveket, vagy mondjuk a rangidős csendőr főtörzsőrmester tart rendet - bár 
nyilván volt ilyen láger is. 

Mindenki elégedett lehetett: a németek szépen fegyelmezetten viselkedtek, szorgalmasak és 
szófogadók voltak (a német jó alany, amíg hatalmat nem adnak a kezébe); a magyarok örülhettek, 
mert saját nyelvükön kaptak utasításokat, magyarul panaszkodhattak és magyar szót hallottak a 
színpadon. A szovjet tisztek sem emeltek kifogást, az ügyek nagyjából konfliktusmentesen gör
dültek. A láger fogolyparancsnoka Rosenberg Miklós, volt munkaszolgálatos, a kis kórház tényle
ges vezető orvosa, dr. Rochlitz Károly, asszisztense és egyben a kultúrfelelős én. Később a láger
parancsnok kapitányt elhelyezték, jött egy ukrán, de ő se változtatott a „hatalmi viszonyokon". 

Rosenberg ott a lágerben tudta meg (amikor elkezdődött a Vöröskereszt útján a levelezés az 
otthoniakkal), hogy feleségét és kislányát Auschwitzban elpusztították. Attól kezdve gyűlölte a 
németeket és azokat a magyarokat, akik ebben segédkeztek nekik. De az itteni parancsnoklásban 
ez nem érződött. A fogolyparancsnok feladata volt, hogy betartassa a rendet: ébresztő, takarodó, 
étkeztetés, tisztálkodás, beosztás nehezebb vagy könnyebb munkára. Miklós gördülékenyen csi
nálta, nem veszekedett, Ösztönös tapintattal kezelte az embereket, ami nem jelentette azt, hogy 
nem akadhattak, akik szívesebben mentek volna más munkára, mint ahova küldte őket. De a láger
előírások voltaképpen megszabták a teendőket, kérdés, ki milyen stílusban teszi a dolgát. Bántódá
sa senkinek nem esett, az oroszok rendezte időnkénti házkutatásoktól eltekintve a körülményekhez 
képest nyugodtan folyt az élet. 

A háború befejezése után talán egy évvel megindult a levelezés az otthoniakkal. A magyar 
nyelvű hadifogolyújságnak is volt keresőszolgálata, innen értesültem először arról, hogy szüleim 
nem pusztultak el. Hamarosan írhattunk egymásnak. Kétféle levelezőlaphoz juthattunk. Az egyiket 
az otthoniak küldték; kétrétre hajtott karton, az egyik felére ők írtak, a másikon a fogoly válaszolt. 
A lágerparancsnokság is osztott ki előnyomtatott lapokat, rajtuk orosz és részben francia nyelven: 
„A Szovjetunió Vöröskereszt és Vörösfélhold szervezetei - Postai Levelezőlap hadifogoly számá
ra." Címzett, feladó. A másik oldalon hely a mondandó számára. Csak e két fajtát használhattuk. 
Valahol dolgozott magyar vagy magyarul tudó cenzúra, mert amikor hazajöttem néhány levelező
lapon, amelyet Budapestre küldtem, idegen írással ez került rá: „Csak Vöröskeresztes lapra írj!" 
Kötelező volt ezt rávezetni, de úgy látszik néha elfelejtettem. Azokon, amelyeket hazulról küldtek, 
és a Magyar Kommunista Párt Központi Hadifogoly Irodája (Budapest, VI., Dessewffy u. 34.) bo
csátott a szülők rendelkezésére, oroszul és magyarul ez állt: „Hadifogoly-levelezőlap." A másik 
oldalon alul: „Erősítsd a szovjet-magyar barátságot!" Valamennyi haza írtat megtaláltam, de 
egyetlenegy sem maradt meg az otthonról kapottakból: visszaindulásunk előtt megsemmisítettem 
őket. Nem mertem írott papírt magammal hozni. Mit lehet tudni, hátha kémjelentésnek tekintik. 
Ennek a primitív kémhisztériának mindig ki volt téve az ember. Jobb a békesség. Amíg megma
gyarázom - lekésem a vonatot. És ezen a tájon nem jártak menetrendszerűen a transzportok. Lehet, 
túl óvatos vagy éppen gyáva voltam, de nem óhajtottam kockáztatni. 

Az itthon talált húsz levelezőlap valami keveset felidéz akkori hangulataimból. Az összevissza
ságra és a Szovjetunióból érkező tájékoztatás közismert lassúságára jellemző, hogy már egy éve 
leveleztünk, sőt úton voltam hazafelé, amikor szüleim értesítést kaptak a Magyar Kommunista Párt 
Központi Hadifogoly-tudakozó Irodájától (Bp. VI., Ó u. 12.), hogy a 7062/5. számú táborban va
gyok, jó egészségben, és sokszor üdvözlöm őket. Ez mind igaz, kivéve a számot, ezen a címen, azt 
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Az engedélyezett hadifogoly-levelezőlap Kijevből Budapestre 
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hiszem, soha nem kaptam volna lapot otthonról, a helyes címzés-kód, 62/16. Egyébként: „Érted és 
családod boldogságáért küzd a Magyar Kommunista Párt!" 

A levelezőlapok legtöbbjén nincs dátum, néhányon viszont van, úgy látszik felületes voltam. 
Nem gondoltam, hogy szerény soraim valaha dokumentumértékűek lesznek. Első lapom így szólt: 

„Drága szüleim és húgom, újságértesítéseteket megkaptam és végtelenül örültem annak, hogy 
mindnyájan jól vagytok. En magamról csak jót írhatok. Mindenem megvan és egészséges vagyok. 
Kérlek, adjátok át az arra érdemes ismerősöknek és rokonoknak üdvözletemet. Vigyázzatok ma
gatokra és írjatok!" 

A tábori színház 

Szabályos házi színházunk volt a lágerben, az egykori iskola dísztermében. Székek sorban s a 
világot jelentő deszkák. A többit magunknak kellett elővarázsolni. Az első lökést a kultúrélet 
megteremtéséhez egy látogatás adta: valamelyik szomszédos darnyicai lágerből egy német hadifo
goly-zenekar átjött vendégségbe és műsort adott. A színvonal enyhén szólva alacsony, de akkor 
több volt, sokkal több, mint a semmi. Zenekaruk kis nyomógombos harmonikából, mandolinból, 
és néhány gyerekszakszofonból állt. (Az idősebb generáció még emlékezhet azokra a vásárokon 
kapható, vékony lemezből sajtolt „szakszofonokra", amelyekbe selyempapírt kellett rakni, beléjük 
dúdolni, s orrhangú dallamot adott.) Ezzel dúsították a német vendégek a zenét, továbbá egy női 
öltözetben fellépő fiúval, akinek olyan ingerlőén ringott a feneke, mint a valódi asszonycsípő. Mű
sorukból Lincke Szentjánosbogárkájára és a Berliner Luft-ra emlékszem. E műsorból mindenesetre 
más berlini levegő áradt, mint az addig eltelt években. 

Amit ők tudnak, mi is megtesszük! - határoztuk el. Lesz zenekarunk! Koncertet rendezünk. 
Rochlitz doktor tamáskodva nézett rám: 
- Koncertet, itt? 
Fogadtunk. Mint említettem, a semmiből kellett mindent előteremteni, némi pénzmagra azon

ban szükség volt az induláshoz. Lett. Akik dolgozni jártak, azoknak bér járt, ebből levonták a koszt 
és a kvártély költségét, s a maradékot minden elsején kiosztották, lista alapján. A fiúk sorba álltak 
a gazdasági ügyeket vezető hölgy asztalánál, én pedig odaálltam egy tálcával, s amennyire emlék
szem, mindenki adott néhány rubelt. Önkéntes adományozásra hívtam fel őket, de most, hogy 
visszagondolok az ügyre, feltételezhetem, nem merte volna senki megtagadni a kérést. Elkezdtek 
ismerkedni a rendszer önkéntes mozgalmaival. Hamarosan kiderült azonban, hogy megérte. Ösz-
szegyűlt egy tangóharmonikára és néhány kottára való. Volt a németek között egy bécsi fú, aki a 
budapesti Zeneakadémián végzett, s remekül kezelte a zongorabillentyűs hangszert. Ha ő nincs, 
nem is lett volna érdemes megvásárolni. 

Nemcsak játszott, egyebekben is segített, dúdolás alapján lekottázott műsorszámokat, így ta
nultuk be például Lehár Vilja-dalát. De a karmesterséget semmilyen rábeszélésre se vállalta. Pedig 
ő lett volna erre alkalmas, senki más. Ekkor eltöltött ismét az a bátorság (vagy kóklerség?), amely 
még Proszkurovban a kiütéses tífusz elleni oltóanyag megszerzésére is hajtott: jobb híján elvállal
tam a karmesterséget. Gyerekkoromban tanultam zongorázni, nem rossz a hallásom. A kottaolva
sást ugyan már elfelejtettem, de apróra megtanultam minden taktust. Egyébként is ilyen körülmé
nyek között, az általános letargia közepette és indításként fontosabb a kezdeményezés és a 
szervezőkészség, mint a szaktudás. Az majd előjön. így lettem karmester. Zenekarunk idővel szép 
műsort tanult be (egyebek között Lehár Arany és ezüst keringőjét). Elviselhetően játszottunk, s 
amikor összecsiszolódott a zenekar, nyilván nélkülem is ment volna már a dolog. De egy zenekar
nak, amely ad magára, legyen karmestere, elvégre a számok végén valakinek meg kell hajolnia. 

Egy tangóharmonika azonban még kevés az üdvösséghez. Került Kijevből mandolin, de mit ér 
az egész dob és főleg hegedű nélkül. A dob váratlan gyorsasággal ott termett. Mi minden nem he
ver egy háború pusztította nagyváros szeméthalmai között! Egyik brigádunk örömmel jelentette: 
találtak dobkeretet, „szereztek" hozzá bőrt. íme, kiderült: a fiúk támogatják a tervet, most már iga
zi önkéntességgel. Ráfeszítették a keretre a bőrt, cintányért is sikerült vásárolni. Dobosunk is lett: 
melyik ötórai teákra rendszeresen táncolni járó pesti fiúnak nem volt annyi ritmusérzéke, hogy az 
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ütőket kezelje? Az egyik volt muszos megfelelőnek bizonyult. Következett a hegedű-probléma. 
Honnan vegyünk? 

Ekkor jelentkezett egy csodálatos ember: Bagdi főtörzsőrmester. Alacsony termet (talán ezért 
lett hivatásos katona, az egyenruha megnyújt, a parancsnoklási lehetőség magasra emel). Csak 
szokvány kifejezést találok rá: aranykezű. A fiúk hoztak falemezt, pácot, miegymást, Bagdinak 
felmentést szereztünk a kivonulás alól, nekiláthatott a hegedűkészítésnek. Üvegdarabokkal, zseb
késsel, csiszolópapírral dolgozott. Tanulta, vagy valami ősi ösztön működött benne? Nem tudom, 
de rövid idő alatt, két szép hegedű és egy cselló került ki a keze alól. (A háború után egyébként a 
főtörzsőrmester levetette az egyenruhát, az Elzett gyárban lett egy szocialista brigád vezetője. Na
gyon dicsérték munkáját. Néhány évig meg-meglátogatott feleségével a Szabad Nép szerkesztősé
gében, valami lakásügyben. Mindig örültem, amikor láthattam.) 

Egy német suszter, valamint Gellért Imre fodrász, a kiskőrösi műkedvelő zenekar tagja, s egy 
cigányfiú - ők kapták a vonós hangszereket. Most már bejelenthetjük a koncertet, a fogadást meg
nyertem. Igaz, első alkalommal csak magánszámok hangzottak el, ki-ki azt adta elő, amire emlé
kezett. Mozart: Törökinduló... a többi nem jut eszembe. Elkezdődött a kulturális élet. A málenkij 
robottal idekerült Kiss Antal Petőfi- és Ady-estet rendezett, népi táncokat tanított be. Bár napköz
ben kijárt dolgozni, este és a hétvégeken fáradhatatlan volt. Én a zene- és a színpad világának 
szenteltem magam, könnyebb dolgom volt, mert a nap jó részét bent töltöttem, szabadabban ren
delkeztem az időmmel. És „Grünfi"? A könyvkereskedő Grünfelder József honvédőrmesterről sem 
szabad megfeledkezni, rajztehetsége, ötletes díszletei nélkül aligha mutathattunk volna be színda
rabokat, pontosabban szólva jeleneteket. Két „színműre" emlékszem, amelyet írtam, rendeztem, 
koreografáltam. Az egyik Csajkovszkij Olasz capricciójának dallamára játszódott. (Mint később 
rájöttem, egy-egy taktust kihagytunk, de senki nem reklamálta.) „Oly édes az élet, oly szép a vi
lág..." - hangzott az első sor, de a szenzációt nem az én szövegem keltette. Grünfi deszkából, pa
pírból, kátránypapírból reneszánsz tornyot készített-festett. Az ablakból olasz hölgy hajolt ki, s egy 
hozzávaló ifjút húztunk be gondolán a színre (mint az a régi Lohengrin-anekdotákban olvasható), 
aki lanttal a kézben szerenádot adott. Zenekarunk pedig közben játszotta a Capricciót, már ameny-
nyire fejből emlékeztünk dallamára. Frenetikus siker. A „hölgy" - egy fiú, kissé hosszú orral 
ugyan, de némi távolságból meglehetős illúziót keltett. Valóságos rajongó tábora lett: cigarettával 
halmozták el, ajándékokat hoztak neki. Elcsábították-e? Nem tudom. Ruháját Rotschild Klára he
lyett a tábor műhelyében készítette Sáfár, a volt muszos szabó. 

A másik, emlékezetemben maradt jelenetet P. Howard ihlette: idegenlégiósok vad arab sejk fog
ságába esnek, de vidáman élnek, még a fátylakba öltözött odaliszk táncát is végigélvezhetik. A fátylat 
az egészségügyi szoba szolgáltatta: a gézt ugyanis hatalmas, több négyzetméteres darabokban véte
leztük, ebből tettünk függönyöket az ablakra, s a háremhölgy öltözetére is jutott. A láger szabója ké
szítette, egyúttal - hajói emlékszem - ő járta el a csábtáncot, az én koreográfiám alapján. 

Időnként zenekari esteket is adtunk, díszvendégeink az oroszok voltak, beleértve a külső őrség 
tagjait - fegyvertelenül. Ilyenkor záróaktusként mindig ezt kiáltották: „Dávaj, Katjusu!". Vagyis, 
játsszuk el az akkori kedvencet, a Katjusát: „Kinyíltak az almafa és a körtefa virágok..." 

A hazautazás 

Egyszer, 1946-ban (vagy 1947 elején?) összegyűjtötték különböző kijevi lágerekből a volt 
munkaszolgálatosokat: megyünk haza! Aztán visszavittek, s maradtunk még néhány hónapig 
együtt, muszosok, honvédek, németek. Majd 1947 nyarán valóban útnak indítottak. Nem tudom, 
hogy a szerelvényen csak zsidók voltak-e. Más lágerekben is akadtak muszosok, de hogy mennyi, 
meg nem mondom. Júliust írtunk. Hátizsákokkal, minden holminkkal felsorakoztattak bennünket 
egy nagy mezőn, tüzetesen átkutattak. Mit kerestek? írásos anyagot biztosan nem engedtek volna 
át, ez is a kémhisztéria része. De adtak friss katona-fehérneműt, s akinek kellett, új ruhát a néme
tektől zsákmányolt raktárakból. Kitűnő zöldes katonaköpenyt hoztam magammal, külsejéből ké
sőbb anyám kabátot, béléséből húgom szoknyát csináltatott. Debrecenben vidáman ugráltunk ki a 
vagonból, regisztráltak, papírt kaptunk: „Igazolvány hadifogságból hazatért részére." Tíz forintot 
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és élelmet. Távirat ment Debrecenből apámnak: „Fia holnap hajnalban a Nyugatira érkezik. Ma
gyar Hadifogoly Híradó." 

A kijevi láger honvéd lakói két hónap múlva ugyancsak itthon voltak. Vagy talán még előbb. 
Ezt abból a levelezőlapból tudtam meg, amelyet Dékány János írt nekem falujából, a Békés me
gyei Nagykamarásról, a kiskőrösi Gellért Imrétől, a könyvkereskedő Grünfelder exőrmestertől. 

Nem lenne teljes (teljes?) ez a beszámoló, ha nem írnék annak a századnak a sorsáról, amelyet 
1944. március 29-én Delatinnál otthagytam. Átkeltek a Kárpátokon, dolgoztak az Árpád-vonalon, 
Békés megyébe vezényelték őket. Addigra azonban a század széthullott. S miután Magyarország
nak erre a részére már 1944-ben behatoltak a szovjet csapatok, hamar felszabadultak. Nem sodródtak 
bele a dunántúli halálmenetekbe. Ha előre tudom ezt a menetrendet, átszököm a szovjetekhez? 

Aligha. 
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DŐRY LAJOS 

FEGYVER NÉLKÜL A FRONTRA 

Egy egykori huszárhadnagy emlékezései 1944-45-ös naplójegyzetei alapján1 

A magyar királyi I. honvéd gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadműveleteinek tapasz
talatai bizonyították, hogy a modern háborúban az eltérő menetsebességü és teljesítmé
nyű gépesített, valamint lovas alakulatok egy seregtesten belül nem alkalmazhatók. En
nek tanulságait levonva az 1942. október l-jén életbe léptetett új hadrendben már külön 
szerepelt a páncélos és a lovas fegyvernem. 1942. október l-jével alakult meg Nyíregy
házán az 1. honvéd lovashadosztály-parancsnokság, Vattay Antal2 vezérőrnagy parancs
noksága alatt. Az addig szerzett haditapasztalatok arra is rámutattak, hogy elsősorban a 
tűzerőt kell fokozni, s azt az alosztályokhoz szükséges csoportosítani, valamint páncélos 
és légvédelmi tüzérségi támogatást kell biztosítani, és a vonatalakulatoknál3 növelni kell 
a motorizált részek számát. 

1943 első felében a lovashadosztály alakulatai megkapták a szükséges felszereléseket, 
végrehajtották a különböző szintű összekovácsolási gyakorlatokat, és 1944 tavaszára a 
„sapkarózsától a patkószegig" mindennel ellátva az alábbi helyőrségekben állomásoztak: 

- a hadosztály parancsnoksága Nyíregyházán, 
- a 2. huszárezred parancsnoksága és a 2/II. huszárosztály Szabadkán, a 2/1. osztály 
Szentesen, 
- a 3. huszárezred parancsnoksága és a 3/1. huszárosztály Nagyváradon (a 3/3. lovas
század Nagyszalontán), a 3/II. huszárosztály Munkácson, 
- a 4. huszárezred teljes egészében Nyíregyházán, 
- a 15. kerékpáros zászlóalj Kiskunhalason, 
- az 1. lovas-harckocsi zászlóalj Zentán, 
- a 3. felderítő zászlóalj Szilágysomlyón, 
- az 1. lovas-tüzérosztály Nagyváradon (a 2. lovas-tüzérosztály csak a mozgósítás 
után alakult meg szintén Nagyváradon a huszárezredek ütegeinek összevonásával), 

Az 1. lovashadosztály és a 3. huszárezred harcairól szóló bevezetőt, valamint a jegyzeteket Bene János 
készítette. 

2 
Vattay Antal, vitéz (Sopron, 1891. augusztus 13 - Budapest, 1966. november 2.). A bécsújhelyi katonai 

akadémián avatták hadnaggyá 1912. augusztus 18-án, majd a nyíregyházi cs. és kir. 14. huszárezredhez vezé
nyelték, melynek kötelékében végigharcolta az I. világháborút. A két világháború között a Honvédelmi Mi
nisztériumban, a Kormányzóságon, a miskolci és a szegedi vegyesdandár-parancsnokságokon szolgált. 1940. 
december 24-étől a nyíregyházi 1. lovasdandár parancsnoka, 1941. május l-jétől vezérőrnagy. A lovasdandár
ral részt vett 1941-ben az ukrajnai hadmüveletekben. 1942. október l-jétől az 1. lovashadosztály parancsnoka. 
Ezzel a seregtesttel vonult el 1944. júniusban a keleti frontra, 1944. augusztus l-jétől a II. tartalékhadtest pa
rancsnoka ugyanott, 1944. augusztus 17. és október 16. között a Kormányzó Katonai Irodájának főnöke, egy
ben főhadsegéd. Német, nyilas és amerikai fogság után 1946. június 16-án tért haza. 1951-ben koholt vádak 
alapján 10 évi börtönre ítélték, rehabilitálása 2001. jún. 25-én történt meg. 

Vonat: személy- és anyagszállításra, oszlopokba foglalt fogatolt, vagy géperőhajtású eszközök a hozzájuk 
tartozó személyzettel. A magyar királyi honvédségben századszintig lemenőleg minden alakulat hadrendjében 
megtalálható volt, ütközet-, eleség- és málhavonat-részekből állt. 
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- a 3. gépvontatású tüzérosztály Nyírbátorban, 
- az 55. légvédelmi tüzérosztály Szegeden, 
- a 4. gépkocsizó utászszázad és hadihíd oszlop Zentán, 
- az 1. lovas-híradó század Nyíregyházán, 
- a hadosztályvonat parancsnoksága Szabadkán. 
A lovashadosztály létszáma. 607 tiszt, 16 639 fő legénység, 10 889 ló, 1201 országos 

jármű (szekér) és 778 gépjármű volt. Erre a létszámra töltötték fel az 1944. május 3-án 
elrendelt mozgósítás után. Maga a mozgósítás és a hadosztály frontra küldése hazánk 
német megszállása után - a magyar és német hadvezetés végül már politikai presztízs
kérdéssé fajult vitáját követően - történt meg.4 A lovashadosztályt tehát a magyar elkép
zelések (a Kárpátok védelme az 1. hadsereg kötelékében) helyett a németek által követelt 
hadműveleti területre, a Pripjat-mocsarakba vezényelték 1944 június közepén. Egy kivo
nuló huszárezred létszáma 82 tiszt, 2 988 huszár és 3 068 ló, 2 367 karabély, 375 gép
pisztoly, 24 géppuska,5 12-12 nehézpuska és gránátvető,6 60 golyószóró,7 12 páncéltörő 
ágyú és 16 aknavető volt. Az ezred az alábbiak szerint tagozódott: ezredtörzs és közvet
len alakulatai, I. és II. osztályparancsnokság és közvetlen alakulatai. Az ezredközvetle
nekhez a törzsszakasz (2 golyószórós raj), árkász-, távbeszélő-, aknavető szakasz (4 db 
81 mm-es aknavető), valamint a gépvontatású páncéltörő ágyús század (6 db 75 mm-es 
páncéltörő ágyú) és a huszárüteg (4 db 1915/31 mintájú 7,5 cm-es könnyű ágyú) tarto
zott. Osztályközvetlen alosztály volt az árkász-, rádiós- és rohamszakasz (3 golyószórós 
rajjal). Egy huszárosztályba ezeken kívül 3 lovasszázad és egy nehézfegyverszázad tarto
zott 2 géppuskás- (6 géppuska), 2 aknavető- (6 aknavető) és egy páncéltörő ágyús szakasz-
szal (3 páncéltörő ágyú). A lovasszázadokat is megerősítették egy negyedik, a nehézfegy
ver szakasz hadrendbe állításával (2 géppuskás, 2 gránátvető és 2 nehézpuskás raj). A lo
vasszázadok legénységének fegyverzete már nem a kard, hanem a kevés számú géppisz
toly, a karabély, a golyószóró és a kézigránát volt, majd a harckocsik ellen a páncélököl8 

A szállítás a Budapest - Vác - Érsekújvár - Galánta - Trencsén - Zsolna - Oderberg -
Katowicze - Kielce - Radom - Ivangorod (Deblin) - Lukow - Breszt-Litovszk - Kobryn -
Pinszk - Luniniec útvonalon történt, ahol az alakulatok kirakodtak. A végszállítmány er
re a területre június 21-én futott be és rakodott ki. A hadosztályparancsnokság Luni-
niectől 18 kilométerre nyugatra, Luninba települt. A lovas seregtest első feladatait a fe-

A német-magyar tárgyalásokról 1. részletesebben: Mindig kevesebbek leszünk... Szabadhegy István huszár 
alezredes naplója. A Jósa András Múzeum Kiadványai, 41. (S. a. r. Bene János) Nyíregyháza, 1995. 10-13. o. 

A honvédségnél az 1907/31 mintájú 8 mm-es vízhűtéses Schwartzlose géppuska volt rendszerben. Földi 
célok ellen közvetlen irányzással 1500 méteren, közvetett irányzással 3 500 méteren, légi célok ellen 1000 
méteren belül volt hatásos. Adagolása hevederből történt, a teljesen betöltött heveder 250 db lőszert tartalma
zott, amit egy perc alatt lehetett kilőni. 

A nehézpuska 20 mm-es, 45 kg tömegű páncéltörő fegyver. A gránátvető simacsövű, elöltöltő, össze
csukható, egy katona által is szállítható fegyver, mely nagyjából 1 kg-os gránátot lőtt ki és 1 km-es lőtávon 
belül volt hatásos. 

A golyószóró 1931 mintájú 8 mm űrméretű volt. Egyes, vagy sorozatlövésekre állítva, állványra szerelve 
földi célok ellen 1500, léci célok ellen 1000 méterig volt hatásos. Kis kötelékek kézi lőfegyvere. 

A páncélököl (Panzerfaust) hátrasiklás nélküli, egyszer használható kézi páncéltörő fegyver, melynek lö
vedékét a vállra helyezett vetőcsőből egyszerű irányzék segítségével indították. Nagy páncélromboló képessé
ge miatt alkalmazták előszeretettel. 

— 1189 — 



lettes német hadvezetőség Luniniec és környéke biztosításában, s az ott tevékenykedő, 
tekintélyes számú partizántól való megtisztításában határozta meg. A hadosztály elhe
lyezési és működési körzetében akkor mintegy 10-13 000, jól felszerelt partizán harcolt, 
akik elsősorban az utak elaknásításával és a váratlan rajtaütésekkel okoztak érzékeny 
veszteségeket. Június 22-én Botowon a 3/II. huszárosztály szenvedett érzékeny veszte
ségeket a váratlan éjszakai támadástól. 

1944 július első napjaiban a több ízben átcsoportosított és felesleges, fárasztó mene
tekre kényszerített lovashadosztály zöme Luniniectől északra, Kleck területén került ál
lásba, ahol a német hadvezetés, Vattay altábornagy indokolt ellenvetéseit semmibe véve, 
részenként vetette be a Bobrujszknál áttört szovjet harckocsi seregtestek megállítására. A 
2. huszárezredet és a 3. gépvontatású tüzérosztályt, valamint a 15. kerékpáros zászlóaljat 
a német XX. és XXIII. hadtest alárendeltségébe utalták, a hadosztály zömét pedig észak 
felé fordították és a Pripjat-mocsarakon átvezető egyetlen használható úton Siniawka 
körzetébe irányították. A harckocsi- és repülőtámadásra érzékeny huszáralakulatok július 
3-4-én súlyos veszteségeket szenvedtek. Helytállásuknak és hadosztályparancsnokuk 
bölcs döntéseinek köszönhetően a már-már felborulással fenyegetett arcvonalat helyre
állították és kitörtek a gyűrűből. E harcokban a 3. huszárezred mindkét osztálya kitün
tette magát Németh Dezső9 és Pongrácz Géza10 alezredesek parancsnoksága alatt. 

1944 július első felében a lovashadosztály előbb a német I. lovashadtest kötelékében 
a Szczara folyó vonalában, majd a szintén német XXIII. hadtest részeként a Grywda pa
tak mentén, illetve Pruzana térségében folytatott utóvédharcokat. Július 16-án a már 
2 500 fős véres és igen nagymérvű fegyverzeti, technikai veszteséget szenvedett had
osztályt a német XX. hadtest alárendeltségébe helyezték. A hadosztály egy kis időre ki
került az ellenséges csapatok fenyegető gyűrűjéből. A Vattay altábornagy és elöljáró 
német parancsnoka közötti, korábbról meglévő feszült viszony oda vezetett, hogy Vattay 
tábornok a magyar megszálló hadosztályokat irányító II. tartalékhadtest parancsnokságát 
vette át. Utóda, Ibrányi Mihály" vezérőrnagy bevonulásáig Schell Zoltán12 ezredes látta 
el a parancsnoki teendőket. Július végén a folyamatosan visszavonuló magyar csapatok a 

g 
Németh Dezső, nemes benkepatonyi (Dunaszerdahely, 1899. szept. 27 - ??). 1942. szeptember 29-étől 

alezredes. (Ludovika Akadémia, 1918.) 1942. december l-jétől 1944. július 10-éig a 3/1. huszárosztály pa
rancsnoka a békehelyőrségben és a fronton. 1944. július 10-étől 1945. március 28-áig a 3. huszárezred pa
rancsnoka. A németek internálták, 1945. május 8-án amerikai fogságba esett, ahonnan 1945. szeptember 14-én 
tért haza. 

Pongrácz Géza, vitéz báró szentmiklósi és óvári (Bécs, 1900. március 5 - Montclair [New Jersey, Egye
sült Államok], 1985. június 1.). 1921. augusztus 20-án avatták a Ludovika Akadémián, 1943. május l-jétől 
alezredes, október l-jétől pedig Munkácson a 3/II. huszárosztály parancsnoka. 1944. június 13-án vonult el 
osztályával a hadműveleti területre. Megsebesült Botowon 1944. június 22-én. 1945-ben orosz fogságba esett, 
ahonnan 1950. december l-jén tért haza. 

Ibrányi Mihály, vitéz vajai és ibrányi (Debrecen, 1895. december 3 - Budapest, 1962. november 19.), 
1942. október l-jétől vezérőrnagy, 1944. szeptember 11-étől altábornagy. Eredeti fegyverneme gyalogos. 
1944. augusztus l-jétől november 15-ig a lovashadosztály parancsnoka, azután a lovasság felügyelője és az V. 
hadtest parancsnoka. 1945. március l-jétől 1955-ig orosz hadifogságban volt. Szerepe az 1944. október 15-iki 
eseményekben élénk vitákat váltott ki, s egyértelműen még ma sem tisztázott. 

12 Schell Zoltán (Kassa, 1895. július 14 - Thalham bei St. Georgen [Ausztria], 1973. november 22.). 1914-
ben avatták hadnaggyá a bécsújhelyi katonai akadémián, 1942. április l-jén ezredessé léptették elő. 1942. ok
tóber l-jétől a 2. huszárezred parancsnoka. A hadműveleti területen 1944. június végétől a lovashadosztály 
lovasparancsnoka (hadosztályparancsnok-helyettes), 1944. október 15-étől az 1. páncélos hadosztály megbí
zott, 1944. november 15-étől a huszárhadosztály parancsnoka. 
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Bug vonalán, majd az onnan Siedlcébe vezető útvonalon folytattak súlyos elhárító har
cokat. Külön kiemelkedő volt a 3. huszárezred Mordy és Losice közötti helytállása, 
mellyel megakadályozta a német XX. hadtest bekerítését. 

Az immár szinte teljesen leharcolt lovashadosztályt pihenőre, a kötelékek rendezésé
re, a fegyverzet pótlására, az új fegyverekre való kiképzésre augusztus elején a Varsótól 
északnyugatra fekvő Plöhnen körzetébe irányították, majd Varsótól keletre Karlovka és 
Wolomin térségében, jellegének meg nem felelő feladatra, szívós gyalogsági védelemre 
vetették be. A német IV. SS páncéloshadtest kötelékében egy hónapig tartó védelmi har
cokban a huszárok sokszor kézitusában verték ki állásaikból az oda betört orosz kötelé
keket. Az egyik nevezetes haditettet Bialolekánál Remete Tamás13 százados 80 fős cso
portja hajtotta végre, amely - parancsnokait is meglepve - kézigránát- és közelharcban 
foglalta vissza az előzőleg kiürített állásokat. Az oroszországi és Varsó környéki harcok
ban tanúsított hősi helytállás elismeréseként a kormányzó 1944. október 2-án elrendelte 
az 1. lovashadosztálynak huszárhadosztállyá történő átkeresztelését. A névváltoztatás 
minden lovas alakulatra kiterjedt. 

Románia háborúból való 1944. augusztus 23-i kiugrása után, az ország veszélyezte
tettsége miatt, szükségessé vált a lengyel területen lévő magyar csapatok hazaszállítása. 
Ugyanakkor itthon -jelentős fegyverzeti hiányokkal - a magyar királyi honvédség erői
nek szinte teljes mozgósításakor a békehelyőrségeken működő pótalakulatokból felállí
tották az 1. tábori pót huszárezredet, amely szeptember 13-ától részt vett a 3. magyar 
hadsereg Arad és a Maros völgyének elfoglalására indított támadásában. A pót huszárez
red átkelt a Maroson, de a szovjet előnyomulás miatt tért nyerni már nem tudott. Szep
tember 17-én Lippakeszinél, Temeshidegkútnál és Szentandrásnál súlyos veszteségeket 
szenvedett, s az általános visszavonulás során Orosházánál vetették be, majd rövid pihe
nő után október 7-én a szentesi hídfőhöz vonult vissza. 

Ugyanakkorra, 1944 október elejére értek haza, Magyarországra a huszárhadosztály 
alakulatait szállító szerelvények is. A 3. huszárezred Kecskeméten, Lajosmizsén és Ör
kényben rakodott ki. A magyar hadvezetés a hazatért seregtestet a már korábban is ter
vezett hadműveleti tartalékként kívánta alkalmazni, sőt felmerült részvétele a kormányzó 
október 15-én bejelentett fegyverszüneti elhatározásának támogatásánál is. Német nyo
másra azonban, a bomladozó déli arcvonal megszilárdítására és megmentésére, pihenő és 
rendezés nélkül, azonnal a Duna-Tisza közén vetették be a huszárhadosztályt, előbb a 
szentesi hídfőnél, majd a Csongrádnál átkelt és onnan támadó orosz és román csapatok 
ellen Lakitelek és Tiszaalpár körzetében. Ott érte a hadosztályt a kormányzói proklamá
ciu, majd a nyilas hatalomátvétel. A katonapolitikai és hadműveleti helyzetről szinte 
teljesen tájékozatlan tisztikar és legénység nagy meglepetéssel, örömmel, majd teljes el
képedéssel fogadta a híreket. Monspart Gábor14 őrnagy így emlékezett vissza a sorsdöntő 

Remete Tamás, rábabogyoszlói (Körtvélyespuszta [Jánosháza], 1914. augusztus 30 - Sümeg, 1994. no
vember 18.). 1936-ban avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1942. április l-jén századossá léptették elő. 
1943. szeptember 30-tól a 3/II. huszárosztály segédtisztje, 1944. július 10-től a 3/6. lovasszázad parancsnoka 
fogságba eséséig, 1945. május 8-ig. 

Monspart Gábor (Zalaegerszeg, 1906. április 13 - Kaposvár, 1997. július 14.). 1928-ban végezte el a 
Ludovika Akadémiát, 1943. augusztus l-jén őrnaggyá léptették elő. 1942. október l-jétől 1944. július 1-jéig a 
3/1. nehézfegyverszázad, majd a 3/1. huszárosztály parancsnoka Nagyváradon és a hadműveleti területen 1945 
tavaszáig. 
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órákra: „A nagy felelősség miatt Németh Dezső csak olyan intézkedést akart kiadni, 
amely egyetértésben van mindkét osztályparancsnok véleményével. Egyetértésben a 
helyzetet úgy ítéltük meg, hogy sorsunk pillanatnyilag inkább Budapesten, mint a fron
ton fog eldőlni. Azért úgy gondoltuk, legokosabb minél gyorsabban Pestre menetelni. 
Biztosak voltunk abban, hogy ennek a proklamációnak volt politikai előkészítése, így 
inkább a némettől, mint az orosztól kellett ebben a pillanatban tartanunk."15 

Rövid harcmentes időszak után a hadosztály október 23-án támadó feladatot kapott, 
hogy ezredeivel három irányból foglalja vissza a Kiskunfélegyházától délre lévő tanya
csoportokat. A magyar huszárnak ekkor adódott meg utoljára, hogy feladatát lóháton 
hajtsa végre. A huszárok helyzete igen súlyos volt, hiszen a Budapest mielőbbi elfoglalá
sára előretörő szovjet 46. hadsereg egyik támadási sávjában tevékenykedtek. A harcok 
súlyosságára és hősiességére jellemző példa a 3. huszárezredből, hogy amikor október 
26-án a 3/2. lovasszázad parancsnoka16 a fent említett város melletti Fricska-tanyán hősi 
halált halt, katonái másnap harckocsik támogatása mellett mentették ki holttestét, sőt 
négy löveget is zsákmányoltak. 

Az 1. huszárhadosztály október 31 -ig folytatott súlyos, elhárító harcokat Kecskemét -
Nagykőrös térségében. A Bugyi község határában november l-jén megsebesült Ibrányi 
Mihály altábornagyot november 15-én ismét Schell Zoltán váltotta fel. November elejé
től a Soroksáron gyülekeztetett seregtestet kivonták az arcvonalból, s részeivel Csepel 
szigetén látott el folyambiztosítási feladatokat. A Duna vonalának tarthatatlansága után, 
a fővárosban rekedt alosztályokon (4. huszárezred zöme, 2. lovas-tüzérosztály, 2. hu
szárezred páncéltörő ágyús százada) kívül, a többiek ismét, immár a Dunántúlon kerül
tek a Budapest elleni támadás főirányába a Velencei-tó és a Váli-medence térségében. A 
leharcolt és megfogyatkozott huszáralakulatok már nem voltak képesek védelmi felada
taikat ellátni, veszteségeik csak nőttek a Kápolnásnyék és Csákvár környéki harcokban. 

A huszárhadosztály megmaradt részeit 1944 utolsó napjaiban gyalogmenetben a 
Csallóközbe irányították, a hol a már korábban oda vezényelt lovas részekből és pótala
kulatokból részben feltöltötték. 1945. január 10-én ismét hadműveleti feladatokat kapott 
a még mindig igen csökkent harcértékkel bíró seregtest. Előbb a Vértes nyugati részén 
foglalt védőállást, majd 1945 január második felében a Vértesen keresztül üldözte a Bu
dapest felmentésére indított német támadás elől visszavonuló szovjet csapatokat. 
Csákvárnak, a Vértes fontos keleti kijárójának elfoglalása viszont már nem sikerült. 

Az orosz hadsereg 1945. március 18-i nagyarányú támadó hadműveletének megin
dulása után a huszárhadosztály harcolva vonult vissza a Rába mögé. A seregtest marad
ványai (7 200 fő és 2 500 ló) 1945. március 29-én lépték át a magyar határt, Ausztriában, 
Linz környékén érték meg a háború befejezését, és ott estek amerikai fogságba, ahonnan 
1945. szeptember közepén tértek haza. 

Közli Szabó Péter: Honvédhuszárok, 80. o. In Ságvári György - Somogyi Győző - Szabó Péter: Hon
védhuszárok (Magyar királyi honvédlovasság, 1920-1945)., Budapest, 2001. 

Nádasdy Ferenc, gróf nádasdi és fogarasföldi (Nádasdladány, 1907. május 16 - Kiskunfélegyháza-
Fricska-tanya, 1944. okt. 26.) 1941. szept. l-jétől tartalékos főhadnagy, a hadműveleti területen a 3/2. lovas
század arcvonal mögötti tisztje (századparancsnok-helyettes), majd századparancsnok. 
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Ejtsünk néhány szót a szerzőről is. Vitéz jobaházi báró Dőry Lajos katonatiszti csa
ládból származik. 1924. április 28-án született Sopronban. Édesapja, Dőry József akkor 
ott szolgált a 3-as huszároknál. 1940-től a frissen megszervezett IX. hadtest huszárszá
zadának parancsnoka, alezredesi rangban. 1942-ben erősen megrokkant állapotban nyu
gállományba helyezték. 1944 őszén a IX. hadtest állományával a család is Nyugat-
Magyarországra települt, ahol 1945. április l-jén Rum község határában egy orosz járőr 
fogságba hurcolta, ahonnan nem tért haza. 

Mi sem volt természetesebb, hogy a fiú édesapja pályáját folytassa, így lett a soproni, 
majd a pécsi honvéd főreáliskola tanulója, 1942 és 1944 között pedig a Ludovika Aka
démia hallgatója, mindenütt államköltséges helyen. 

1944. augusztus 20-án avatták hadnaggyá és akkor felvett személyi lapján a követke
zőkkel bocsátotta ki az Akadémia: 

- Jellemtulajdonságok: Jó irányban kialakult jellem. Komoly, zárkózott őszinte. Ve
zetés mellett igen jó alantos tisztnek ígérkezik. 
- Tehetség, szorgalom, különös hajlam: Kiváló tehetség. Igen nagy általános művelt
séggel. Katonai hivatással össze nem függő dolgokkal foglalkozik. 
- Magatartás: Kissé félszeg. Szolgálaton kívül kiváló modorú, bajtársias. 
- Összeredménye: igen jó. Osztályában a 18 főből az 5. ranggal, évfolyamában a 278 

hallgatóból a 113. ranggal végzett. 
Avatása után Nagyváradra, a 3. huszárezred pótkeretéhez vezényelték és a 3/2. huszár 

pótszázadhoz osztották be. 1944 augusztus végén a pótezred is elvonult a hadműveleti 
területre, a visszamaradt rész pedig a front közeledése miatt a helyőrségben lévő anyag
gal, fegyverekkel, az időközben bevonultatott legénységgel, felsőbb parancsra a Nyugat-
Dunántúlra települt át, ahol az időközben megszervezett Huszár Kiképző és Felállító Ke
ret parancsnoksága alá léptek. A 3. huszárezred részei Szilsárkányban szállásoltak be és 
ott kezdődött el az újonckiképzés. Onnan rendelték Dőry Lajos hadnagyot 1944. október 
19-én a Duna-Tisza közén harcoló ezredéhez. Az ott töltött időszak eseményeit vetette 
azután papírra egészen a december 13-iki sebesüléséig. A hadikórházból 1945. február 4-
én vonult be a 3. huszárezredhez, ahol az ezred kiképző és felállító keret parancsnokságára 
osztották be. Ezen alakulattal esett fogságba. Dőry Lajos ma Németországban, Frankfurt 
am Mainban él. Visszatért fiatalkori álmaihoz, művészettörténész, filozófiai doktor. 

Végezetül néhány szót a visszaemlékezés stílusáról. A napló mindig a legszemélye
sebb műfaj, ahol az író mindenkiről bátran és megkötések nélkül mondhatja el vélemé
nyét. A visszaemlékezés és az emlékirat is lehet ilyen. Az alábbiakban a felidézett ese
mények idején még nagyon fiatal, frissen avatott húszéves hadnagy benyomásai 
olvashatók, akinek helyzetértékelése nyilvánvalóan sok esetben egészen más volt, mint 
idősebb bajtársaié, ez életkorából adódik. Ezért is igen érdekes olvasmány Dőry Lajos 
két visszaemlékezése. 

Bene János 
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DŐRY LAJOS: FEGYVER NÉLKÜL A FRONTRA 

„Oktalanul és céltalanul hullott kezdettől 
fogva a fiatal katonák százezreinek a vére" 

Tőkés István 

Előszó 

Tisztában vagyok vele, hogy ezen sorok olvasása után lesz, aki arcul köp, de lesz aki átölel és a 
vállamat veregeti. Kíváncsi vagyok, ki melyik csoportba fog tartozni. 

Ez a beszámoló két részből áll: mostani megemlékezéseimből és korabeli jegyzeteimből. 1944 
karácsonykor - otthon, sebesültként - leírt közvetlen jegyzeteim elvesztek, így 1945 őszén Né
metországban újra tollhoz nyúltam mondván: „ma egy éve." Akkor huszonegy éves voltam és 
emlékezőtehetségem még tökéletesen működött. így az 1945-ös feljegyzések autentikusnak tekint
hetők, annál is inkább, mert akkor Németországban magányosan éltem, semmi okom nem volt 
mentegetődzésre, szépítésre, elhallgatásra, valamilyen előny elérését célzó ábrázolásra. 

Amit akkor megírtam, azt azóta többet el nem olvastam. így most nem tudom, mi áll benne. 
Ezáltal adódik egy, a memoárirodalomban feltehetően páratlan alkalom: mostani megemlékezé
seim összehasonlítása a 45-ös jegyzetekkel. Mit selejtezett ki az emlékezőtehetség, jött-e ötven év 
alatt valami hozzá, és főképpen, azonos maradt-e az értékelés? 

Tehát most leírom megemlékezéseimet, függetlenül a 45-ös szövegtől. Egyetlen segítségem 
egy kis notesz, egy 1944-es zsebnaptár, amely velem volt a fronton. Abba ceruzával, vezérszó-
szerűén (egy napra 1,2 x 3,5 cm állt rendelkezésemre) vázoltam az eseményeket. Ma már persze 
sokszor nem tudom, mit jelent ez vagy az a szó. Ez természetes. De a naptár segít, hogy az esemé
nyek sorrendjét nagyjából betarthassam. így ez a forrást az I. rész. A megemlékezések rögzítése 
után majd kiderül az összehasonlításnál, hol térnek el egymástól az adatok. 

Feltételezem, hogy az összehasonlítás sokak számára érdekes lesz. Magam is kíváncsi vagyok 
rá. Talán nem kell mindent az összehasonlításkor az olvasóra bízni, magam is állást foglalhatok. 
De persze csak a végén, a II. részben. 

Bevezetés 

Amikor a második világháború kitört, apám azt mondta: „ezt a háborút a németek eleve el
vesztették". Mivel apám ritkán mondott valamit, ez a kijelentés rám, tizenöt éves fiúra, igen nagy 
benyomást tett. Apám azzal indokolta kijelentését, hogy O a Piave-fronton harcolt és látta, anya
gilag fölényben lévő ellenféllel szemben a bátorság nem használ. „Ha nekünk volt egy géppus
kánk, akkor az olaszoknak volt tíz, ha nekünk volt egy ütegünk, akkor nekik volt tíz". 

Mint cőger (Sopron, Pécs) én is részt vettem az osztályon átviharzó lelkesedésen a németek 
győzelmein. Persze. De az idő nem állt meg. 

Cőger = a honvédség katonai középiskolájának hallgatója. A honvédség első katonai főreáliskoláját Sop
ronban állították fel az 1898/99-es tanévben mint a Ludovika Akadémia előkészítő iskoláját. A két világháború 
között Budapesten (Bocskay István) és Pécsett (Zrínyi Miklós) főreál (a 14-18 éves korosztály részére), Kő
szegen (Hunyadi János) és Sopronban (II. Rákóczi Ferenc) alreáliskolák (a 10-14 évesek) működtek. 1931-ben 
a Bocskayt megszüntették, a többit pedig 8 osztályosra egészítették ki. 1938 őszén az iskolákat honvéd katonai 
nevelőintézetre keresztelték át és a kőszegi iskola csak az alsó négy osztállyal működött tovább. 
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Bajtársaimmal jól kijöttem, barátaimat megválogattam. Az 1941-42-es tanévet a pécsi Zrínyi
ben végeztem. Tanáraink nagyvonalúak voltak, így pl. 1941 őszén, mint nézők, részt vehettünk 
Mohácson egy táncünnepélyen, ahol az ormánsági lányok unalmas, vérszegény tánca szembeszökő 
ellentétben állt a bunyevácok förgetegszerű táncával, aminek lendülete és spontaneitása biztosan 
túlment a betanított szerepen (vannak fényképeim róluk). 

A földrajz mindig érdekelt. Szerény zsebpénzemből kezdtem megvásárolni a Térképészeti In
tézet vadonatúj, színvonalas katonai térképeit. Jártam biciklin a falvakat (1943-ban Komáromban 
voltunk árkászkihelyezésen. Századparancsnokom megengedte, hogy a műszak után kincstári ke
rékpárral indulhassak a vidékre). A baráti körben Kodolánvi könyvei jártak kézről kézre. Az Or
mánság ott feküdt a kapu előtt... Egyke... kihaló vidék. A kimenőt arra használtam, hogy a 
Zsolnay-gyár termékeit és a Néprajzi Múzeum gyönyörű anyagát tanulmányozzam. Valóban, egy 
cőgerhez alig illő magatartás. 

De az intézet könyvtára nem elégített ki. Hamisítottam századparancsnokunk aláírását, hogy 
hétköznap elmehessek az Egyetemi Könyvtárba. A „Viharsarok" irodalma érdekelt többek közt. 
Igen ám, de ezeket a tiltott könyveket csak írásbeli engedéllyel lehetett kikölcsönözni. Tehát újra 
hamisítottam az aláírást és így a baráti körben ismertté váltak Erdei Ferenc, Féja Géza, stb. köny
vei. Persze sok mást is olvastam, így pl. helységmonográfiákat, de átfogó irodalmat is. így egy 
Sztálin monográfiából kiszűrtem a magatartásomat meghatározó tényeket. Ahogy Sztálin a volt cá
ri tiszteket (Tuhacsevszkij, stb) átvette, és amíg kellettek, megtartotta őket, utána pedig eltette 
őket láb alól, ez a tett érlelte bennem a felismerést, hogy nekem a kommunista világban soha ren
des megélhetési lehetőségem nem lesz. Még kevésbé orosz hadifogságban. 

1942-44. Ludovika. Kimenő csak a hét végén volt, így a falon kellett kimászni, hogy hétköznap 
kijussak. Cél: a Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára. Ott volt egy pártfogóm, Bolyó Ferenc 
könyvtáros. Nála tanulmányozhattam angolszász, francia és más folyóiratokat (ott megvoltak). így 
hamarosan kirajzolódott bennem a kép, hogy az Egyesült Államok hadba léptével egy olyan ha
talmas anyagi háború bontakozik ki, amellyel szemben ellenállni nem tudunk. A felettünk átrepülő 
angolszász bombázókötelékek mindenki számára láthatóan alátámasztották a könyvekből szedett 
információimat. Szerény számú vadászaink, így aks-ok is, még hadnagyavatás előtt, támadták a 
szövetséges kötelékeket, de mit használt? - Sztálingrád és a 2. hadsereg pusztulása mindehhez 
hozzájárult. 1944 márciusában még meg is szálltak „barátaink." Apám jóslata bevált. 

Az 1944-es fegyvernemek közti akadémiai tereptani versenyen a sok tüzér mellett én is nyer
tem egy díjat, a könyv ma is a birtokomban van még. 

Utólag tudtam meg, hogy a két régi barát, apám és Kubinszky Jenő (az Akadémián 1943-44-
ben századparancsnokom) többször tanakodtak azon, hogy mi legyen velem, aki sehogy se illettem 
az adott keretekbe. 

Nem tudom, hogy az 1944 augusztus 20-án hadnaggyá avatottak közül kire tett még parancs
nokunk, Sáska ezredes búcsúbeszéde ugyanolyan mély benyomást, mint rám. Virágnyelven 

A népi íróknak nevezett politikai-irodalmi csoportosulás a két világháború közötti időben szerveződött 
Magyarországon. Az ide tartozó írók (Veres Péter, Szabó Pál, Erdei Ferenc, Féja Géza, Németh László, 
Kodolányi János, Illyés Gyula, Kovács Imre, Darvas József stb.) történelmi érdeme, hogy ráirányították a fi
gyelmet a magyar parasztság súlyos helyzetére, vádló írásokban tárták fel a szegényparasztság és az agrárpro-
letáriátus elviselhetetlen életkörülményeit. A Baranya megyei Ormánságban a vagyon szétaprózódását a csalá
dok az egykézéssel (csak egy gyermeket vállaltak) próbálták megakadályozni. Erről a jelenségről írt megrázó 
könyvet Kodolányi János. 

19 Tuhacsevszkij, Mihail Nyikolajevics (1893-1937) volt cári tiszt, 1935-től a Szovjetunió marsallja. 1934 
és 1937 között honvédelmi népbiztos-helyettes. Jelentős elméleti és hadseregszervező tevékenysége ellenére a 
sztálini törvénysértések során perbe fogták és kivégezték. 

20 Akadémikusok, a Ludovika és annak II. főcsoportja, a Bolyai Műszaki Akadémia hallgatói. 
21 

Kubinszky Jenő (Szombathely, 1901. szeptember 1 - ??). 1921. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a 
Ludovika Akadémián További előléptetési dátumai ismeretlenek. 1941. augusztus l-jétől tanár a Ludovika 
Akadémián és a lovaskülönítmény parancsnoka, 1944-ben alezredes. 1944. november 28-tól beosztás nélkül, 
1945. március l-jétől 27-ig az I. önálló huszárosztály parancsnoka volt. Az amerikai fogságból 1945. szeptem
ber 15-én tért haza. 
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ugyan de lelkünkre kötötte, hogy a magyar tisztikar becsületét be ne mocskoljuk olyan tettekkel, 
mint ami a Délvidéken történt. Akkor még nem tudtuk pontosan, hogy mi történt Zsablyán, de 
hogy arra célzott, az biztos. 

/. rész 

Mint hadnagy a 3. huszárezredhez kerültem Nagyváradra, de az újonckiképzés már csak Szil
sárkányban (Sopron megye) öltött formát kora ősszel. Sajnos, arra már nem emlékszem, hogy a 
Kormányzó fegyverszüneti rádióbeszédére miként reagáltam (hallottam-e?). Sok idő nem maradt a 
gondolkodásra, mert befutott Deske parancsa, valamennyi jelenlevő nem beosztott tiszt vonuljon 
be azonnal a harcoló ezredhez. 

Tompított fényszóróval éjjel, teherautón vittek a Bakonyon át - Csesznek vár romjait (egykori 
hadijáték színhelyét) holdfénynél láttuk - Budapestre (X. 19-20.). 

X. 20. Egy nap szabadság. A kiszállásnál leesett a szemüvegem és valaki rálépett. Dühöngtem, 
hogy ezt az egyetlen napot az új szemüveg beszerzésével (Hadikórház, stb.) kellett eltékozolni. De 
eljutottam Bolyó úrhoz is. A statisztikák, amiket mutatott, elképesztettek, az amerikai hadiipar 
adatai mindent elsöpörnek. 

- Este meg voltam híva nagybátyámhoz, vitéz Haász Aladárhoz. 0, mint a Kultuszminisztéri
um osztálytanácsosa, engem mindig pártfogolt. Neki nagyobb volt a látóköre, mint egy frissen sült 
hadnagynak. A rádiót hallgattuk. A helyzet mindhármunkra (felesége mesterházi Mesterházy Má
ria) nyomasztóan hatott. Analízis és mérlegelés után Aladár mondott egy mondatot, amit sem csa
ládi sem tiszti körben addig senki hangosan nem mert volna kimondani: „ha én lennék a kormány, 
beereszteném az oroszokat." Éppen az oroszokat. 

Kimondhatatlan belső vajúdással hagytam el vendéglátóimat. Fából vaskarika. Hogyan egyez
tessek három különféle szempontot? 

1. Mint Dőry, csak az ezred legfaszább tisztje lehetek, 
2. Mint magyar, menteni kell, amit csak lehet, mind emberéletet, mind tárgyi értékeket, 
3. Mint nemesembernek, semmi esetre sem szabad orosz fogságba kerülnöm. 
De most már eldőlt a kocka, útban vagyok oda. Ott a legénységem sorsa rám van bízva, őket 

nem hagyhatom cserben. 
X. 23. Este érkeztünk az ezredtörzshöz Alsómonostorra. Az újonnan érkezett tisztekhez Deske 

lángoló beszédet intézett, melynek utolsó mondata így hangzott: „és megmentjük a hazát!" Te, ba
rom, gondoltam, van neked fogalmad a helyzetről? - Most az esküre (a nyilasokra!) került sor, én 
csak néztem, hogy lehetne egy WC-re, vagy máshova eltűnni. Deske észrevette tétovázásomat, 
zubbonyomnál fogva odatoloncolt a többiek sorába és esküdni kellett. Már csak ez hiányzott, most 
benn vagyok a csapdában. Mostantól fogva még arra sem hivatkozhatom, hogy esküm csak a kor
mányzóhoz köt. 

A gyors cihelődés miatt Szilsárkányban nem maradt idő felszerelésre, így nem volt se kabátom, 
se pisztolyom. Nem is kaptam később sem. 

Aktív tisztként a legnagyobb súlyt helyeztem arra, hogy olyan parancsnokhoz kerüljek, akinél 
tanulni lehet. Szerencsémre ez a kívánságom teljesült, mert Misához osztottak be. O nagyon jó 

Sáska Elemér (Kassa, 1898. november 20 - Stuttgart, 1985. március 31.). 1916. augusztus 18-án avatták 
hadnaggyá, 1944. november l-jén vezérőrnaggyá nevezték ki. 1943. augusztus 21-től 1944. októberig a 
Ludovika Akadémia parancsnoka, majd a Honvéd Vezérkar Főnökének helyettese. 1945 májusa és 1946 között 
amerikai fogságban volt. 

23 ' 
Az újvidéki razzia, mely 1942 januárban zajlott le Újvidéken Csurgó és Zsablya térségében, partizánva

dászatnak indult, de a razziának sok békés szerb lakos is áldozatul esett. A hivatalos adatok mintegy 3 300 
szerb, zsidó és magyar halottról tudnak, köztük időskorú férfiak, nők és gyermekek is voltak. 

Deske = Németh Dezső ezredes, a 3. huszárezred parancsnoka. 
Misa = Czánth Emil, vitéz (Nagyvárad, 1914. március 6 - ??) 1935. augusztus 20-án avatták hadnaggyá 

a Ludovika Akadémián. 1942. március l-jén századossá léptették elő. 1944. június 15-től mint a 3. huszárezred 
ezredközvetlen távbeszélő század parancsnoka teljesített frontszolgálatot szeptember 30-ig, ezután osztályse-
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parancsnok hírében állt. Misa nem osztott be, hanem a törzséhez vett. Mint kiskutya a gazdáját, 
úgy követtem útjain. 

Az első kellemetlen tapasztalatom a csapatnál az a tény volt, hogy többek közt német 42-es 
golyószórókkal (magyarul fosó) is fel voltak szerelve. Bár az Akadémián hangoztatták, hogy kor
szerű kiképzést kapunk, a német 42-es golyószórót csak hírből ismertük. Hogy vezethetek egy 
csapatot, ha nem ismerem fegyvereinket? Mit volt mit tenni, feláldoztam cigarettajárandóságomat 
(nem dohányoztam, nem nagyon fájt), és egy golyószóróssal megegyeztünk abban, hogy esténként 
- harcszünet esetén - kioktat. Tehát pokrócot a fűbe és... Két alkalomban állapodtunk meg. A má
sodik este versenyt rendeztünk: ki szedi szét és rakja gyorsabban össze bekötött szemmel a fegy
vert? Én nyertem. Megnyugodtam. 

X. 24. Előre megyünk. Jellegzetes kiskunsági táj. Találkozunk Pallavicinival. Most tanulga
tom a tüzérségi párbajt csak úgy hallásból kiértékelni. - Felejthetetlen a következő éjjel: egész éj
jel lóháton ide-oda, előre-hátravezényeltek. Ez tanácstalanságra utalt és nekem nem tetszett. Utó
lag tudtam meg Várady Gézától, hogy amikor a hadosztály Kecskeméten kirakodott (X. 4.), ő, 
mint... tiszt semmiféle felvilágosítást nem kapott. Egy ismerős gyalogostisztet tudott csak a közel
ben felkutatni, attól kapta az első tájékoztatást. - Csípős éjjel volt, fáztam. 

Misa álláspontján, egy tanyán. Aknatűz és távoli lövöldözés. Egyszerre az előttünk fekvő, 
szomszéd tanya ura befogja lovait a szekérbe, és nagy sebességgel jön hozzánk. Hozza elölről a 
sebesült golyószóróst. Letettük. A hasa teljesen fel volt tépve, percek alatt meghalt. Némán körül
álltuk. Misa azonnal írt a hozzátartozóknak. - Hogy a ruszki ne nyomuljon tovább előre, aknatüzet 
viszonoztuk. A vetőink egy erdőcskéből lőttek, Csaba távcsövén irányította a tüzet. Ez hatott, 
csend lett. 

X. 26. Már nem tudom miért, de nem voltam a századtörzsnél és megyek gyalog előre. Jobbról 
(DNY) lövöldözés. Szembe jönnek rohanva az egyik század emberei. Köztük egy pocakos őrmes
ter géppuskásokkal. Megállásra kényszerítem őket, itt jobbra a szalmakazal jobb oldalán (DNY, 
mifelénk) vegyenek tüzelőállást és vegyék tűz alá az oroszt. Tekintve, hogy balról (DK, tehát 
szemből) több magyar katona már nem jön, azt mondom, én fogok a kazal bal (DK, az ellenség 
felé eső) oldalán biztosítani. Hiába várok a géppuska tüzére. Megkerülöm a kazalt: eltűntek! Itt 
állok a fronton fegyver nélkül, pedig kitűnően lehetett volna a fedetlen oroszokra célba lőni! Ez 
sem fog velem még egyszer megtörténni ! - Nos, itt a két front közt ez nem jó hely, bandukolok 
visszafelé. A fasor végén látom Csabát, ahogy felállva lovaglópálcájával hadonászik és torkasza
kadtából üvölt: „- Lőni emberek, lőni"! 

Valóban, az emberek vakon lőni kezdtek, de olyan sűrűn, hogy visszatért a bátorságuk. És ak
kor csodálatos dolog történt. Tőlünk jobbra (NY), ott, ahová az oroszok éppen előretörtek, moraj-
lás hallatszott, majd konzervdobozokra emlékeztető pici harckocsik bukkantak fel, és percek alatt 
felszámolták az oroszokat. Az 1. páncélos hadosztály tankjai voltak. Volt nagy öröm, volt zsák
mány is. Fegyverhez jutottam, egy kolesnikhoz. Sajnos nem tárcsás tárral, hanem a lentről be-

gédtiszt. 1945. március 28-án megbetegedett, a soproni hadikórházzal nyugatra ment, ahol május 9-én amerikai 
fogságba esett. A hadifogságból 1945. október 8-án tért haza. 

Pallavicini János, őrgróf (Pusztaradvány, 1916. július 18 - Lengyelország, 1944. július 10.). A szöveg 
végén lévő névjegyzékben Dőry Lajos Pallavicini János zászlóst említi, de ő 1944. július 10-én Lengyelor
szágban hősi halált halt. A 3. huszárezredben még egy Pallavicini szolgált: Ede (Budapest, 1916. december 26 
- ??), tartalékos hadnagy a 3/6. lovasszázadban. 

27 
Várady Géza (Sopron, 1902. február 22 - ??). 1922. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika 

Akadémián. 1943. augusztus l-jén alezredessé léptették elő. 1942. június 15-tői a 3. huszárezred ezred 1. se
gédtisztje a békehelyőrségben, majd a hadműveleti területen. 

28 
Csaba = Szemere Csaba szemerei (Miskolc, 1911. december 29 - Budapest, 1997. május 27.). 1935-ben 

avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1942. március 31-én századossá léptették elő. 1944 októbertől mint 
a 3. huszárezred egyik századparancsnoka teljesített frontszolgálatot. Október 9-én Alpárnál megsebesült, 
1945. január 13-án orosz fogságba esett, ahonnan 1947. július 21-én tért haza. 

29 
Kolesnyik = itt valami félreértés lehet, hiszen a világháború idején a szovjet hadseregben a PPD és a 

PPS géppisztolyok voltak rendszerben 71 lőszeres dob- és 35 lőszeres ív- (szekrény)tárral. A Kalasnyikov gép
pisztolyt csak az 1950-es évek elején rendszeresítették a szovjet hadseregben. 
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dugható kis tárral. Hiába keresgéltünk, csak egy kis zacskó muníciót találtunk a kolesnikhoz. 
Fegyver már van, de ezentúl a lőszert az orosztól kell beszerezni... Tekintve a tél közeledtét, szin
tén igen fontos volt, hogy kabátot szerezzek. A sötétzöld, lódenszerü orosz kabát jól állt nekem 
(nem volt tetves). Akkor még nem tudhattam, hogy ez a kabát másnap majdnem vesztemet jelen
tette. - Csaba képét, ahogy a pánik kellős közepén pálcájával hadonászva üvölt, soha nem fogom 
elfelejteni. Tapasztalat egy életre: milyen a pánik? 

Az új felvételi állásnál valamilyen okból Ferihez' küldtek. Aknatűz. Egy parasztházban va
gyunk többen, tisztek. Mindenkinek feltűnt, hogy Feri mennyire levert volt... a halálát érezte. 

X. 26. Kiskunfélegyháza, Fricska-tanya. Már alkonyodott, aknatűzben álltunk. Hirtelen elér a 
rémhír „a százados urat [főhadnagy - B. J.] egy akna megölte"! Nem voltam 50 m-re onnan, velem 
is megtörténhetett volna. - Az orosz visszalök, Feri holtteste ott marad. 

X. 27. Futótűzként ér a parancs: támadás, a százados úr tetemét visszahozzuk. Az orosz egy 
közeli buckán álló tanyánál védett. Nem sokat tétováztam, uccu neki. Szökellés, kúszás, nem is 
vettem észre, hogy a mieinket magam mögött hagytam. Mint utólag kiderült, a legénység még se 
engem nem ismert, se az orosz kabátomat, így majdnem a saját embereim lőttek le. Kézitusára 
nem került sor, mert a támadást lefújták. Lojzi' ugyanis szemből nekiment az orosz géppuskafé
szeknek és felszámolta azt. Feri teteme felszabadult, teljesen széttépte a telitalálat. 

Az egész frontszolgálat alatt megfigyelhettem a huszárok gyakori harcszerűtlen viselkedését, 
amire azon nap délutánja is példával szolgált. Lojzinál vagyok a visszafoglalt tanyán, a huszárok 
gondtalanul járkálnak a tanya épületei közt. Váratlanul egy hangtalan lövedék hatol át Csajbók hu
szár bal könyökén. Csak elkésve hallatszik a dörrenés, tehát páncéltörő lövedék volt. Csajbók alsó 
karját csak két bőrszalag tartja, hangosan panaszkodik fájdalmaira. Jön a szanitéc, de mit csinál
hat? Felköti a lelógó alsókart és hátraküldjük a huszárt. Következik Lojzi szidalma: „- nem 
mondtam eleget, hogy ne ugráljatok?" 

Estefelé mögöttem csap be egy akna, a jobb felsőkaromon megy keresztül egy szilánk. Bekötnek. 
X. 29. Leszakadtunk az orosztól. Akkor nem tudhattuk, hogy más, fontosabb dolga is volt, mint 

velünk bíbelődni (Kecskemét bekerítése). Pihenő, nagy főzés. Még nem ettük meg az ételt, riadó, 
aki csak teheti, viszi a félig lerágott húst. - Felvételi állás, majd új felvételi állás két tó közt. Hideg 
van, Misa nem engedélyezi, hogy az emberek éjjelre elhagyják lyukaikat. - Misa a sötétben az ez
redtörzshöz küld, a pitvarban várnom kell, ülve elalszom. Hirtelen robbanás, kifutok, tűzijátékot 
látok balra (É). Egy gépkocsi lángol és a lőszerkocsi utánfutó tartalma robban. Mi történt? Az 
orosz észrevette, hogy a páncélelhárító löveg vontató kocsija mozog és belelőttek. Mindez az 
egyetlen É felé vezető úton történt, amelyen másnap vissza akartunk vonulni. Más út nincsen, 
mindenütt víz. Csapdában vagyunk. A térképem szerint- nekem nem járt, másnál kellett nézegetni 
- NY-ra vezet egy mezei út, de a sok esőzéstől csak a víz felülete látható. Benyitok a szobába, a 
törzstisztek tanácstalanok, itt fogunk fogságba esni. Bár jelentéktelen kis hadnagy vagyok, mégis 
jelentkezem, hogy én kimentem az ezredet. Csodálkozva néznek rám: - ha te vállalod, akkor tes
sék. - Miután már csak az utóvédek hiányoznak, összeáll a menetoszlop. Parancsomra megfordul a 
sok ló, lovas, szekér. Szorongó érzés fog el, de most csak előre lehet menekülni. Élükre állok, és 
lépésben elindulunk a sötétségben. Az út hamarosan vízbe torkollik. Lovamnak hosszú szárat adok 
és a többit rábízom. A víz kb. 30 cm magasságig borít el lovat és szekeret, de többet nem. Lovam 
pontosan követi a láthatatlan utat, mely lassan emelkedni kezd... megszabadultunk! Hogy fog a 
ruszki holnap nézni! - 1945 februárjában Alsószelin (akkor Nyitra és Pozsony m.) a pótkeretnél 
ismerkedtem meg Sirgel őrvezetővel Lojzi szakaszából, derék nagydarab ember, gondolom 
északnémet származású. O rajával az egyik szárnyon az egyik tó nádasainál biztosított, de nem 
értesítették, hogy eltávozunk. Reggel ismerte fel nem éppen rózsás helyzetét, így - ez volt a leg-

' Felvételi állás = ideiglenes főellenállási vonal. A támadásra felvonuló alakulat először azt foglalja el, ott 
készül fel a rohamra, s ott rendezkedik be egy esetleges sikertelen akció után a védelemre is. 

31 
Feri = gr. Nádasdy Ferenc tartalékos főhadnagy 

32 
Ugody Alajos (Budapest, 1923. augusztus 13 -). 1943. augusztus 20-án avatták zászlóssá a Ludovika Aka

démián, majd a 3. huszárezredhez vezényelték. 1944. június 13-tól előbb géppuskás, majd karabélyos szakasz
parancsnokként teljesített frontszolgálatot. 1944. augusztus 20-án hadnaggyá léptették elő. 1944. december 6-
án Mélykúton megsebesült. A huszárhadosztállyal esett amerikai fogságba, 1945. szeptember 3-án tért haza. 
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okosabb, amit tehetett - gyalog elindult nyugatnak, és Dunaföldvárnál el is érte a magyar „vonala
kat", majd bevonult a pótkerethez. - Nevemet ez a „stikli" az egész ezredben ismertté tette. Misa a 
háború után Alagon sokaknak mesélt erről a kalandról. 

X. 30-31. Vissza-vissza. Valamilyen okból gyalogolunk messze-messze, a legénység nem bírja 
a menetet, lehúzzák a csizmájukat és mezítláb mennek tovább. No, ha most rajtunk ütnek... Látom, 
a golyószórós már nem bírja vinni a terhét, odaugrom hozzá, „- add ide." Nekem bilgericsizmám 
volt. Vittem is végig. Ennek a kis mozzanatnak a meséje futótűzként terjedt el az ezredben. - Ag
godalmam valóra vált, nyitott terepen, fedezék nélkül megyünk, amikor egy pulk orosz csatare
pülő jelenik meg. Pánik. De nem minket kerestek, hanem a trént az erdő mögött. Két-háromszor 
lecsapnak rájuk, aztán eltűnnek. Borzalmas volt a „cápaszájakból" felvillanó ágyútüzet figyelni, 
tehetetlenül, mert a távolság miatt nem volt értelme géppuskatűzzel közbelépni. 

Már nem tudom melyik nap, egy orosz vadászgép alacsonyan röpülve megközelít. Hirtelen 
légvédelmi gépágyú nyomjelzős sorozata éri, a pilóta kiugrik, a gép merőlegesen lezuhan. To
vábbmenve találkozunk „légfúróinkkal", éppen az új gyűrűt festik a csőre, megdicsérjük őket. 

Esténként - ha hozzájutok, mert a hadnagynak este van a legtöbb munkája - rajzolom, amit ér
demesnek tartok, pl. a búboskemencéket a kiskunsági parasztházakban. Csaba gúnyosan figyel 
rám. Nem illek egy huszártiszt sablonképébe. 

XI. 1. Kerekegyházán túl vagyunk, vissza-vissza. Csodálom Misa nyugalmát és meggyőződé
sét, hogy a lemaradt trén fel fog zárkózni. Meg is történt, egy őrmester érdeme. 

A helyzet felderítetlen, az ellenség keletről várható. Misa 4-5 huszárral felderíteni küld. Hosszú 
utunk vonalára már nem emlékszem, de Baracspusztari mi vagyunk az utolsók. Mikesek (a kastély 
tulajdonosai - B. J.) már rég elmentek, valamilyen törzs nemrég távozhatott, mert a nyitott ágyak 
még majdnem melegek. Körülnézek, a könyvtár ép. Ha most egy könyvet elviszek, az lopás? Nem. 
Gustave Lebon: „Die Psychologie der Massen" a nyeregtáskába kerül. Az udvaron személykocsi 
áll, időzített kézigránátot akarok a motorba tenni, de a lakók úgy rimánkodnak, hogy otthagyom 
őket autóstul. - Tovább. Hirtelen szemben egy buckán feltűnik egy lovas körvonala, orosz. Bizto
san kozák. Embereim megijednek, meneküljünk. Nem hallgatok rájuk, de erősködnek: „a hadnagy 
úr még nem ismeri a kozákokat!" Igazuk lehetett. Azóta is, ötvenegy éven át tűnődöm, mit tettem 
volna, ha 10-20 kozák rajtunk üt? - Lovaink kimerültek, ügetésben érjük el az ezredet, látjuk a 
századot hosszú menetoszlopban. Misa vágta-jelet ad, így vágtában vonulunk be; tudni akarta, há
nyadán áll. 

XI. 2. Éjjel tovább haladunk. Vita támad, melyik század legyen az utóvéd. Az orosz harckocsik 
morajlása jól hallatszik. Elérjük Bugyi térségét. Lojzival vagyunk az utóvédek a sötétben, O bosz-
szankodik, mert attól fél, hogy rutén huszárjai átfutnak, pofonokkal fenyegeti őket. - Az úton tor
lódás, egy orosz harckocsi nyomjelzős sorozatot ad le a menetoszlopra, a lovak megvadulnak a 
sziporkázó fényektől, Emil megsebesül. - Bevonulunk (van utóvéd?), pirkad. Megállunk, heve
dereket meglazítani. Misa legelöl, valami miatt hátraküld. Megyek gyalog hátrafelé a gőzölgő lo
vak mentén. Egyszerre a reggeli ködben felbukkan egy T-34-es és tűz alá veszi a tömeget. Hihe
tetlen gyorsan lóra ül a század és uccu neki el. Én ott maradok egyedül, rohanok előre, bár 
reményem nincs. De az ember ilyenkor spontán cselekszik... és mit látok? A megvadult lovas för-
getegben ott vár rám a legényem, alig tudván visszatartani a két ágaskodó, félelemtől gyötört lo-

A torokrészén fűzős bilgeri csizma könnyen hajlott előre-hátra, menetelésre is alkalmas volt. A kemény 
szárú huszárcsizma viszonylag merev boka-része miatt erre alkalmatlan, ezért ment, illetve nem ment a huszár 
gyalog, csak ha már nagyon muszáj volt. 

Az orosz Polikarpov vadászrepülőgép-típus magyar megnevezése volt. 
Lásd: vonat. 
Jekelfalussy-Wolnhoffer Emil, vitéz (Budapest, 1924. január 12 - ??). 1944. augusztus 20-án avatták had

naggyá a Ludovika Akadémián, majd a 3. huszárezredhez vezényelték. Frontszolgálatot teljesített 1944. októ
ber 11-étől, 1944. november 2-án megsebesült. 1945. május 1. és november 22. között amerikai fogságban volt. 

A T-34-es szovjet közepes harckocsi 76,2 mm-es lövegével, jól döntött, erős, lövésbiztos páncélzatával, 
egyszerű Diesel-motorjával és hóban-sárban egyaránt használható széles lánctalpával a második világháború 
egyik legjobb harckocsitípusa volt. 1943-tól hosszabb csövű, nagyobb tűzerejű 85 mm-es löveget kapott, a 
személyzet száma 4-ről 5-re emelkedett. 

— 1199 — 



vat! Kétoldalt vágtáznak el a huszárok, ő meg birkózik a két állattal. Ha nem lettem volna jó spor
toló és a rohampályán az első, nem kerültem volna soha nyeregbe, no most aztán vágta. Igen ám, 
de a szétbontakozó menetoszlop sűrűje magára vonta a harckocsi tüzét. Karjellel igyekszem meg
értetni, hogy széjjel-széjjel. Lassacskán elvesztem a többieket a ködben, megmenekültem. 

Valahol Alsónémedi felé. az út mentén németekre bukkanok, ott már többen összegyűltek, kb. 
20-40 fő. A németek, páncéltörő ágyúkkal és Vierlingsgeschützékkel, álcázva, nyugodtan várják 
az orosz harckocsikat. Mi tőlük jobbra (NY) egy fasor mentén, egy szántás szélén foglalunk állást. 
Hova lett a század? Majd aknatűz ér, egész közeliek a becsapódások. Sem előtte, sem azóta nem 
féltem annyira, mint abban a tűzben. Ha elvesztem szemem világát? - Minket is megtaláltak a mi
eink, bevonulunk. Holtfáradtan közeledünk a Kis-Dunához. A házakból a lakók látják a leharcolt 
alakulatot, apróságokat hoznak. „- Szegény hadnagy úr" - mondja egy néni és kolbászos kenyeret 
nyújt fel, amit én azonnal huszáraimnak továbbítok. Taksony. 

XI. 3. Menet Szigetszentmiklós-Érdre, vacsora és alvás. Valahonnan szereztem egy német au
tomata puskát, így most állandóan két fegyvert hordok a hátamon - egyik sem karabély! Cumbus" 
csak fejét csóválja, ha így felszerelve meglát (hozzá lőszer, kézigránát). 

XI. 4. A jobb karomon a seb elgennyesedett. Mivel egy mentőautó indul Pestre, elvisz egy 
Lágymányosi kórházba, ahol ellátnak. Géppisztolyomat elvittem magammal, mindig vállamon ló
gott, belém ne kössön valami nyilas gazember. Az emberek a villamosban bizalmatlanul néztek 
rám: orosz kabát, orosz fegyver, magyar sapka. Indulás előtt Miki megkért, hozzak valami jó 
süteményt. Naiv lélek, nem lehetett már semmit sem kapni! Haászéknál éjjeleztem. 

Futótűzként terjedt a városban a hír, a németek felrobbantották a Margit-hidat, autók siklottak a 
jéghideg vízbe és a teli villamos. Ökölbe szorult a kezem: ezek a mi szövetségeseink? Ebből a hír
ből trauma lett: megmenthetném-e az Erzsébet-hidat? Engedély nélkül két rajjal megszállnánk a 
híd pesti hídfőjét és megakadályoznánk, hogy a német utászok hozzáférjenek a robbantókamrák-
hoz. Marhaság, a németek letaposnának! Egy szakasszal inkább menne? Az se. Hogy is távozhat
nánk el észrevétlenül? Pedig a hidakat meg kellene menteni. Borzasztó. Ezt a fontos dolgot senki
vel nem lehet megbeszélni, még Lojzinak sem mertem szólni. 

XI. 5. Érdre visszatérve a főtér úgy hatott rám, mint egy hangyaboly. Az idegesség felhőként 
feküdt az emberek fölött. Mi ez? Pedig nem riadó. Hát: Lojzi legendás szakija, a Derzsi, szóváltás 
után agyonlőtt egy gyalogost! Büntetőszázad. A rémület általános, Lojzi a legjobb emberét vesz
tette el. - Utólag mesélte Tihamér (1. tábori pót huszárezred), hogy Kecskeméten át vonultak 
vissza. Mivel a gyalogosnak bosszúval tartoztak, egy kis különítmény megkereste és megfenyítet
te. Meg lehet ezt érteni? A tettre Tihamér még ma is büszke. Az orosz Szentes felől Kecskemétre 
ront, a huszárok meg lincs-igazságszolgáltatással babrálnak? A fegyvernemek közti versengés 
ilyenfajta csökevényeit sohasem méltányoltam. 

Persze hogy megnéztem a minaretet. 
XI. 6-12. Csepel-sziget, több helyen, részletekre nem emlékszem. Csak Mihályi Ivánnal való 

utolsó találkozásom van még a szemem előtt (1942^13-ban századparancsnokom volt az Akadé
mián): oldalkocsis motorkerékpárban ült, kezében - szokásának megfelelően - a faragott bot. Misa 
beosztott, szakaszparancsnok lettem. 

Vierlingsgeschütz = 20 mm-es, négycsövű német légvédelmi géppuska. 
39 

Cumbus = Pongrácz Géza alezredes. 
Miki = Medgyessy Miklós, vitéz nemes megyesi (Sopron, 1923. április 8 - ??). 1942. december 6-án 

avattak hadnaggyá a Ludovika Akadémián. A 3/2. lovasszázad szakaszparancsnokaként vonult el a hadműve
leti területre 1944 júniusban, 1945. január 6-tól a 3/2. lovasszázad parancsnoka, február 14. és 28. között a 3/1. 
huszárosztály osztálysegédtiszje. 1945. május 8-án amerikai fogságba esett, ahonnan szeptember 14-én tért haza. 

41 Jármy Tihamér (Budapest, 1923. szeptember 10 - ??). 1944. október l-jétől tartalékos zászlós, 1944. au
gusztus 30-tól az 1. tábori pót huszárezred rohamszakasz-parancsnoka. 1944. október 16-án Kecskeméten egy 
nyilas járőrrel történt összetűzése után tüdőlövést kapott. 

Mihályi István (Iván), nemes (Léva, 1901. július 4 - Budapest, 1952. december 31.) alezredes. 1944. au
gusztusig a 2/IL, azután a 4/1. huszárosztály parancsnoka. 1944. augusztus 25-én megsebesült. Koncepciós 
perben halálra ítélték és kivégezték. 
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XI. 13-21. Horthyligetnél Dunavédelem. A Dunaparton lakom egy villában. Elképesztő, mi
lyen harcszerűtlenül viselkedtünk ott! 

A folyóban kis sziget, kiépített fedezékkel: Misa egy rajt rendelt oda, kitűnően lehet a folyót 
mindkét irányban pásztázni. Igen ám, de hogyan jusson el oda a raj, ha az az engedetlen ladik csak 
körbe úszik? Nekem kellett őket megtanítani. Tekintve, hogy nagyapámtól kaptam egyszer egy 
csónakot, tudtam bánni vele. így amikor a Fertő nádasaiban egyedül ladikoztam, már ismertem a 
dörgést. Most huszárjaink javára vált. 

A háború egy nagyváros közelében külön szám. Többször (lásd később) tapasztaltuk, hogy 
mindenféle soron kívüli eszközzel is jöttek a nyilasok. így például közvetlenül a parton magasfe
szültségű vezetéket állítottak fel kb. 80 cm magasságban és a megszálló egységeket informálták. 
Egy magyar katona, akit nem oktattak ki, mégis a vezeték halálos áldozata lett, de az orosz annak 
ellenére partraszállt. 

Jön a Hadügyminiszter úr! Nagy az izgalom, hova fog menni? Az ördög nem alszik, éppen 
Mikihez ment, aki utálta a nyilasokat. Azt mesélte utólag Miki, majd leszakadt a karja, amikor 
nyilas köszöntéssel kellett Beregfyt üdvözölnie. 

21-én az orosz partra szállt, a hadosztály Tököl térségében súlyos harcokba keveredett. 
XI. 22. Riadó. Vissza a vasútig, a töltés mögé (!). Védőállás, balszárnnyal a Dunaparton folyón 

felfelé (É). A töltés mindkét oldalán sűrű erdő, a vasúti híd egy pillére a vízben, a keleti ív felrob
bantva, a nyugati ép. Egyszer csak egy ruszki átevez a pillérhez és a felépítmény fedezete alatt ku
kucskál. Golyószórósunk balról, a partról néha nekiereszt egy sorozatot, de behúzza a fejét. Nekem 
ez nem tetszett. Egy huszár önként jelentkezett, hogy velem jön engem biztosítani a „Niemanns-
land"-ra (a senki földjére - B. J.). Nem tudhattuk, mikor bukkannak fel az orosz élek. Átugrunk a 
töltésen, megyünk a sűrűben, amíg a part menti út mentén egy földhalomra bukkanok, a folyóval 
párhuzamosan. Magas gazzal van benőve. A huszár a sűrűben biztosít, én megközelítem a halmot, 
tetején a gaz kitűnően takar. Az orosz a pilléren erre az oldalra (folyón lefelé, D) mindig óvatla-
nabbul figyel, mert tudja, hogy itt már nincs magyar a jobb parton. Amennyire veszélyes volt is 
jobbról, mégis megvártam, amíg az orosz annyira kimerészkedik, hogy jó célt mutasson. Egy lö
vés, és eltűnt. A vízbe nem esett, de többet nem láttuk. Akkor sem kaptunk tüzet, amikor visszafelé 
átugrottunk a töltésen. 

Minden téren áttekinthetetlen a helyzet, a jobbszárnyunk védtelen. Egyszerre csak megjelenik 
Pipimadár, engem keres, ő fog jobbról hozzánk csatlakozni. Elment és embereivel együtt jött 
vissza. A fronton lehet megtanulni, ki megbízható, ki az igazi bajtárs, aki betartja szavát és nem 
lép le a más kárára. Pipimadár a megbízhatókhoz tartozik. 

Este visszavonnak, egy bucka mögött tartalékban. 
XI. 23. Lojzi a vasúti töltés azon részén véd, amelyik távolabb van a parttól. Előtte mező, an

nak túloldalán erdő. Jobbra (D) a síneken túl hosszú betonfal, hogy a mögött mi van, nem tudom. 
A töltés inneni (NY) térsége „Schreberland" (üdülőövezet - B. J.), nyári lakok, gyümölcsfák, bok
rok, jól fedett terület. Itt állította fel Lojzi a géppuskáját (Schwarzlose), a buckáról jól látom, ami
kor tüzelnek. Balra a falu (Szigetszentmiklós) felé áttekinthetetlen terep. Egész nap tűzharc, az 
orosz mesterlövészek a mező túlsó oldalán fekvő erdőszélen kitűnő állásban vannak. Este leváltom 
Lojzit. Esik. 

A nagyfeszültségű villamos akadályról azt írta Tomka Emil alezredes, a 2/II. huszárosztály parancsnoka, 
hogy az a Csepel-szigeten igen megbízhatóan működött, ott a partraszálló oroszok azonnal visszafordultak, 
amikor az első két katonájuk holtan esett össze. (Tomka Emil: Harctéri napló, 1944-1945. A Jósa András Mú
zeum Kiadványai, 48. [Szerk.: Bene János] Nyíregyháza, 2001. 134. o.) 

Beregfy Károly (Cservenka, 1888. február 12 - Budapest, 1946. március 12.). 1944. január l-jétől ve
zérezredes. 1944. október 16-tól honvédelmi miniszter és vezérkari főnök, december 20-tól a háború végéig 
honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka. A budapesti népbíróság háborús bűnösként halálra ítélte 
és az ítéletet végre is hajtották. 

Pipimadár = Roediger-Schluga Albert (Budapest, 1922. június 12. - ??). Tényleges katonai szolgálatát 
1940. december 2. és 1942. október 1. között töltötte az 1. huszárezredben. 1942. október l-jén tartalékos 
zászlóssá léptették elő és a 3. huszárezredhez vezényelték. 1944. október l-jétől sebesüléséig, december 28-ig 
a 3. huszárezredben teljesített frontszolgálatot. 
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A huszárok a töltés lyukaiban állnak, csak a gumikabátok (alpári zsákmány) védik őket. Járom 
végig az őröket, a legtöbbje alszik. A jobboldali betonfal mögé is benézek. - Kaptam egy világító
pisztolyt lőszerrel - micsoda kincs! - időről-időre fellövök egy világítógolyót a mező felé, van-e 
mozgás. Nincs. - Átázom, kimerültem. 0, itt egy áteresz a töltésen, betoncső formájában. Egy 
nyaláb kukoricaszárat dobok a mélyedésbe és azon elalszom. De nem sokáig, mert befolyik a víz a 
csőbe és engem, mint egy ürgét, kiűz. Elveim ellenére egy házikóba húzódom, ahol ágyba dőlök. 

XI. 24. Pirkad. Járom az őröket, tűzharc. A fene egye meg azt a sok nyaklövést huszárjaink
nál... Éppen a jobbszárnyon vagyok, a betonfal sarkánál, amikor balról (ÉNY) felhangzik a „hurri, 
hurri". A szakaszunkon túli erdőből kirontó sűrű orosz tömeg megközelíti és eléri a töltést. (Hány
szor végiggondoltam már életemben, hogy át kellett volna kapni a golyószórót a töltésen, és a be
tonfal védelme alatt oldalról tűz alá venni a rohamozókat. Eső után köpönyeg.) Most a gyors beke
rítés veszélye áll fenn, tehát vissza. Rendezve, veszteség nélkül elérjük a falu DNY-i szélét (tőlünk 
balra, tehát ÉNY felé), de előttünk tágas mező NY felé. Hajtom az embereket, nincs veszteni való 
idő. Pár huszárral utolsónak hagyjuk el a falu szélét és mi is nekivágunk a nagy mezőnek. Kb. 300-
400 méterre távolodtunk el a falutól, amikor az orosz eléri a falu szélét és rögtön tűz alá vesz. Si
etnünk kell. Mintha Bugyi nevű huszárom szólt volna mögöttem. Anélkül, hogy hátrafordultam 
volna, visszakérdeztem „- tudsz jönni?" Igenlő válaszára nem álltunk meg, hogy viszonozzuk a 
tüzet, a sebesülttel nem törődtünk. így a kb. 1 Vi km-re É-D irányban húzódó fasornál (leendő arc
vonalunknál) elértük a többieket, immár lőtávolságon kívül. Hol van Bugyi? Sehol. Még ma is 
furdal a lelkiismeret miatta. 

Nem tudom már, hogyan jutottunk el Lakihegyre. A németek ledöntötték az adóárbocot, kira
bolták a házakat, törtek-zúztak. Megint ökölbe szorult a kezem. 

Este hosszú fronton alakul az arcvonal a már említett fasor mellett. Beásás. Első éjjel befúrom 
magamat lábbal előre egy szalmakazalba. Nyugtalan éjszakám lett, sokszor „zizegett" a szalma: a 
huszárok is vitték lyukaikba. 

XI. 25. Építjük az állásainkat. Kapok egy fedezéket, amiben ketten alhatunk. A tető vastag akác
ágakra és rőzsére rakott gyeptéglából áll, e szerkezet napokig felfogja az esőt. így szárazon alhatom -
a szalmakazal elfogyott -, de csak ritkán egyhuzamban, mert újra és újra elhangzik hogy „- hadnagy 
úr, itt egy német, nem értjük mit akar." 

Egyszerre csak morajlás mögöttünk, hát közeledik egy széles sor hernyótalpas „Vierlings
geschütz," mögöttünk csatároszlopban gyalogság. Mintha nem is lennénk, túlmennek rajtunk és 
támadnak Szigetszentmiklós felé. Mivel az én lyukam legelöl volt, nem láttam pontosan, mi törté
nik mögöttem, gondolkozásra sem maradt idő. A német támad, és egy Dőry megbújik a lyukban? 
Uccu neki, csatlakozom hozzájuk, a Vierlingsgeschützék irtózatos tüzet zúdítanak az oroszokra. 
Megyek a német gyalogosok mellett a bokáig érő sárban: a sisakjuk alatt vacognak a félelemtől. 
Kiderül, hogy 16-17 éves gyerekek! Tanulság: a háború nem gyerekeknek való. - A német tűz elől 
az orosz előőrsök hanyatt-homlok menekülnek, lyukaikon túlmegyünk, de a támadás elakad. Eb
ben a sárban minden lépés istenkísértés. Felkapok egy orosz golyószórót, és egyedül indulok visz-
szafelé. Akna csap be előttem, egy kis szilánk bal kezem középujjába fúródik - még megvan - , 
folyik a vérem. A sár miatt holtfáradtan érem el arcvonalunkat, rettenetesen nézhettem ki. Zsák
mányomra büszke voltam. - Később Csepelen drága legényem, Lajtos István a kabátomat keféli, a 
gallérjából szilánkokat szedeget ki, és az ablakpárkányra teszi őket... 

Fölszedtük egy lábán sérült németet. Hatalmas ember, két huszár alig bírja vinni. Este, amikor 
a német támadók visszavonulnak, kérem őket, vigyék magukkal hátra a sebesültet. Nem akarják, 
de végül is rábeszélem őket mondván, hogy mi nem tudjuk ellátni. 

Éjjel járőr, golyószórót is viszünk. A szörnyű sárban csuszkorászunk, el is esünk. Mennyire 
vagyok? Milyen veszélyes dolog ilyen helyzetben, köpönyeg alatt, zseblámpával térképet nézni! 
Lassan megyünk Szigetszentmiklós felé, de nem derítünk fel semmit. Végre egy lövés, visszafor
dulunk. Uram bocsa', egyszer életemben hazudtam Misának, hogy itt meg ott voltunk. 

XI. 26. Teljes kimerülés, a fedezékben alszom. Elszórt lövöldözésre nem is figyelek. Amikor ki
mászom és körülnézek, nem látok senkit, egyedül vagyok! No csak ez hiányzott még. Baloldal (É) 
felé bandukolok, ott találok egy pici magyar aknavetőt: ez most az én zsákmányom! Nemsokára fel
bukkan észak felől egy német, szitkozódik a magyarok megfutamodása miatt, majd rám fogja gép
pisztolyát. Én ugyanazt teszem, de odakiáltok, ne rám lőjön, aki itt maradtam, hanem azokra, akik el-
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szaladtak. Végül is megegyezünk. Lassan szálingóznak vissza az emberek, az aknavetős rimánkodik 
a fegyveréért. Leszidom, de visszaadom neki. - Ma sem tudom, miért futottak meg a mieink. 

XI. 27-28. Helyben. Háború a nagyváros közelében. Nap mint nap úgy 11.30-kor megjelenik 
egy sportrepülőgép, lefelé siklik, kis magasságból bombát dob a ruszkira, majd hazarepül. Ma sem 
értem, miért nem vette az orosz tűz alá a gépet. - Nagy hercehurca, civilek egyenruhában, hogy ők 
most kipróbálják az új fegyvert. Mögöttünk 2-4 vályúszerű rácsot állítanak fel kerekeken, nagy, ot
romba bombákat helyeznek rájuk, melyek aztán rakétaként repülnek Szigetszentmiklós felé. Ott 
valahol irtózatos robbanással becsapódnak. No tessék. 

XI. 29-XII. 3. 29-én este leváltanak, pihenő Csepelen. 
XII. 4. Gépkocsin visznek Csepelről a Velencei tóig, onnan tovább. Hercegfalván (ma Mező

falva) éjjel rakunk ki. A helyzet teljesen felderítetlen. Cumbus előre küld, indulás még pirkadat 
előtt. Még sötétben lopakodunk egy majorig, majd tovább kifelé. Éppen egy erdőparcellát keresz
tezünk, amikor szemben az úton mozgást észlelünk. Kétoldalt tüzelőállásba, minden cső készen
létben, én fogok szólni. Embercsoport közeledik. Kiáltom „- Állj, ki vagy!" mire a csoport értel
metlen hangokat ad. Most azt kiáltom „- Halt! Wer da?", mire a válasz: „- Deutsche!" Egy alig 
szakasznyi német, könnyű fegyverekkel. Dunaföldvárt az orosz felszámolta, őket elugrasztották, 
csatlakozást keresnek. Mehetnek. 

Egy huszár kéri, engedjem haza, a közelben lakik. Mindenki láttára elengedem. 
Egy, a környezetet uraló dombocskát elérve (Kokasd-Határvölgy, illetve Széchényitelep térsé

gében; ma Apátszállás) DK felől harci morajlást hallunk. Beássuk magunkat és jelentést teszek, 
ahogy azt az Akadémián tanultuk, tehát úgy, hogy a címzett megértse és határozni tudjon (később 
mesélte Cumbus, az én jelentésem volt az egyetlen, amiből ki lehetett okosodni). Egy jó óra múlva 
jön vissza a futár: erősítést kapunk. Hamarosan megjelenik Zsoldos géppuskás szakasza, ők is 
beássák magukat. A harci zaj - nem erős -DK-ről ENY irányban közeledik. Egy falu szélén me
nekülő magyarok bukkannak fel, ÉNY felé sietnek. Távcsővel pontosan ki lehet venni a körülöttük 
porzó becsapódásokat (géppuskából). De senkit lövedék el nem talál, aztán a mieink eltűnnek a 
következő domb mögött. Állítólag tüzérek voltak. 

XII. 6. Valahol egy pajtában alszunk. Reggel sűrű köd. Cihelődünk helyzetmegbeszélés Zsol
dossal. Az emberek már nem akarnak harcolni. Elrejtjük az összes fegyvert, lőszert, olajat, és szél
nek eresztem őket. De szeretném tudni, mi lett belőlük? Megmentettem őket? - Egyik emberem 
leszólít, hogy Zsoldos egy huszárja, aki engem nem ismer, hátulról le akart lőni, de az én embe
reim kioktatták. - Mielőtt kelet felé eltűnnek a ködben (fegyver nélkül), mondom, hogy én nyugat 
felé próbálok egérutat találni, jön-e valaki velem? Csak Fehér tizedes jön. Hogy Zsoldos hová lett, 
arra nem emlékszem. 

Ketten vágunk neki az útnak. Egy helységben orosz távbeszélők aggatják a telefondrótot: átug
rom az úton, de Fehér nem követ. Tovább, tovább egyedül. Estére elérem Perkátát. Ott még nincs 
orosz. A falu nyugati szélén bekéredzkedem egy öreg paraszthoz. Aludnom kell, de ébresszen fel, 
hajon a ruszki. Kb. 22 óra felé ébreszt az öreg, elköszönök, neki a sötétségnek. Valamikor közele
dem egy településhez, a nagy csendben hallom, hogy valaki kibiztosít, a kattanás félreérthetetlen. 
Magyar, orosz? Nem lehet messze. Kézbe veszem a Vécsey-kézigránátot, ha orosz, odahajítom 
majd és elfutok. Bekiáltok a sötétségbe „- ki van ott?" Magyar őr. Mindketten megkönnyebbü
lünk. A helységben még magyar katonaság van, ők állították fel az őrt, de én nem maradok, tovább 
nyugatra. - Valahol, pont az útirányomban, a szabadban valami világít, olyan, mint egy pislákoló 
tűz. Ahol tűz van, ott emberek is vannak. Dermedten kémlelem a sötétséget, sehol senki. Lépésről
lépésre osonok a tűz felé, mi a szösz lehet ez? Már elég közel vagyok, amikor azonosítani tudom a 
dolgot: egy szekér lőszerládákkal, amely alá tüzet raktak. Az árgyélusát, nagy ívben rohanok to
vább balra. Legfőbb ideje volt, mert ropogni, majd robbanni kezdett a lőszer... Ezt a szekeret csak 
magyarok hagyhatták itt, és nem is olyan régen. 

Zsoldos Géza (Szentes, 1921. december 10 - ??). 1943. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a Ludovika 
Akadémián, majd 1944. december 6-ig Nagyváradon a 3/1. nehézfegyver században szolgált géppuskás sza
kaszparancsnokként. 1944. június 16-tól teljesített frontszolgálatot. 1944. december 16-án Hercegfalvánál 
orosz fogságba esett, ahonnan 1947. január 25-én tért haza. 

Vécsey Zoltán százados 1942-ben szerkesztette meg a róla elnevezett 1942 M. nyeles kézigránátot. 
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Tovább, tovább a sötétben. Hirtelen rám kiált valaki „- Állj ki vagy?" Hármas huszár volt. Per
cek múlva jelentkezem Cumbusnál, szinte hallom, amint a kő lehull a szívéről, úgy megkönnyeb
bült, hogy megkerültem. Azt hazudtam, hogy a többieket elfogták az oroszok. Nem firtatták. 

Cumbus kétségbe volt esve, mert egy szökött cőgernek sikerült - kék egyenruhában! - a tör
zséhezjutnia; mit csináljon a gyerekkel? 

XII. 7. Századunk egy vicinális út két oldalán véd. Fáradtságomat nem tudom kialudni, mert 
váratlan dübörgés közeledik szemből. Mire felugróm, már vége is a jelenetnek: egy civil teherko
csiban négy orosz fut belénk. Kettőt szitává lőttek, kettő megmenekült. No most mi legyen a te
herautóval? Senki sem tud autót vezetni. A cőger jelentkezik, ő tud. Cumbus telefonon rendel egy 
másik teherautót, a sérült kocsi elé fogják, az összekötő kötél elég rövid. A cőger a hátsó kocsiban 
a volánhoz ül, egyetlen dolga a fékezés. A vontató autó nagy rukkal indul, a hátsó majdnem neki, a 
cőger elkésve fékez... és így tovább. Tragikomikus. Elmentek, Cumbus boldog: megszabadult a fi
útól. - Éjjel Felsőszolgaegyházán (ma Szabadegyháza). 

XII. 8. Rekvirált lovakkal és szekerekkel (tartalékos huszártiszt majorja) tovább Pákozdra. Még 
a sötétben lovagolok, mint utóvéd, övemen egy karikán a kincsem, a világítópisztoly. Egyszerre 
csak zsupsz!, leesik. Azonnal megállítom a lovamat és próbálom megjegyezni a helyet, ahová a 
pisztoly eshetett. A lovat az út menti rácskerítéshez kötöm, lehúzom kesztyűmet és puszta kézzel 
bökögetni kezdem a sarat. Megvan! Lóra akarok ülni, de nem megy. Őkelmét az útszéli fü érde
kelte és a zabla megakadt a rácsban. Húzta, de hiába húzta... Átkarolom hát a nyakát, közvetlenül a 
füle mögött és egész súlyommal lenyomom. Végre kiszabadulunk. - Pákozdon mint a hullák al
szanak a huszárok. 

XII. 9. Pákozdon szemrevételezés.- A század szakasznyira csappant, átmenetileg századpa
rancsnok vagyok. Összehívom az embereket és barátként beszélek velük. Kioktatom őket, hogy 
nyugat felé lelépni céltalan, mert a tábori csendőrök úgyis összeszedik őket, és akinek nincs me
netparancsa... „- Maradjatok itt nálam, itt vagytok még a legbiztosabb helyen." Megértettek. 

Menet Velencére. 
XII. 10. Pettend. A legénységet egy uradalmi tehénistállóban szállásoljuk el. Én - mint egyet

len tiszt - velük maradok, a teheneknél meleg van. A civil lakosság eltűnt, így felszólítom a gaz
dákat a huszárjaim közül, hogy lássák el az elárvult jószágot. 

Új századparancsnokom Imi. Vele mindenről lehet beszélni. A helyzet értékelésében teljesen 
egyetértünk. Következtetés: menteni, ami menthető. - Csodálom merészségét, hogy a német tisz
tekhez férkőzött és a harc céltalanságát fejtegette nekik. Ha elkapják... 

XII. 11. Menet Kápolnásnyék-Kisvelencére. Századtörzs és kötözőhely a Meszlényi-kastélyban 
(a ház 16 éves fia erről naplót vezetett), mely az ÉK-DNY irányban futó vasút és országút mellett 
a nyugati oldalon fekszik, mögötte a tó nádasai következnek. A hatalmas fákkal fedett park tele 
van 2 méter mély, alaposan előkészített futóárkokkal, igen jó fedezék. 

Napközben számunkra idegen tisztek jönnek, támadásról beszélnek, tüzérségi támogatással és 
repülők bevetésével. Bizalmatlanul hallgatjuk őket, ez biztos megint afféle nyilas hazugság. Annyi 
huzavona, tétovázás és várakozás után késő délután támadunk - persze tüzérségi és légi támogatás 
nélkül. A támadás időpontja idiotikus, de éppen ezért lepjük meg az oroszokat. A balszárnyon, 
Kisvelence lakott részén túl egy páncélos' is támad. 

A Meszlényi-kastéllyal szemben, tehát a vasúton és az országúton túl nyílt a terep. Ehhez csat
lakozik dél felé Kisvelence. A nyílt terep és a település közt DK felől derékszögben út vezet az or
szágútig. Mély árok szegélyezi. 

Nem országos, vagy vármegyei kezelésben lévő, hanem községi fenntartású út. 
Imi = Rohonczy Imre, báró felsőpulyai (Gyöngyöshermán, 1914. szeptember 18 - ??). 1937-ben avatták 

hadnaggyá, 1943. május l-jétől százados. 1944 nyarán az I. önálló huszárosztályban szolgált, november 28-án 
a huszárhadosztály-parancsnokságra vezényelték, december elejétől századparancsnok. 

A páncélos Mártsa Sándor rohamlövege volt. Mártsa Sándor, vitéz nemes (Mosonmagyaróvár, 1921. 
november 10 - ??). 1942. december 6-án avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1944. december 8-tól a 7. 
rohamtüzér osztály egyik szakaszparancsnoka. 1944. december 11-én Kisvelencén súlyosan megsebesült. 
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Hajói emlékszem - még most is elítélem - a tőlünk balra (tehát a páncélos és köztünk) induló 
szakaszt Sárközy Pista nem engedte az árok védelme alatt előreszivárogni a kiindulóponthoz, 
hanem a kastélytól É-ra fekvő parkrészből legyezőszerűen kellett a nyílt terepen áthaladniuk. 
Azonnal aknatüzet kaptak, volt is veszteség. Mire jó az ilyen terepasztaljáték? 

Kisvelence két párhuzamos utcája - jobbára nyaralók - az országúttal, illetve vasúttal párhu
zamosan vezet. Odajutott be az orosz, verjük ki. De a ruszki nem szállta meg az egész lakott terü
letet, csak a helység déli részét. így a támadáshoz zavartalanul vonulhatunk fel az enyéimmel. Az 
árok védelme alatt azonban a támadás azonnal elakad, mert az oroszok úgy helyezkedtek el, hogy 
a két utcát tűzzel jól le tudták zárni. Nagy a tanácstalanság. Erre nekem jön egy mentő ötletem, 
most válik be a rohamkiképzés. A házak az utcák két oldalán sorakoznak, mindegyiknek van kert
je, így utcától-utcáig kerítések húzódnak. Mondom a huszárjaimnak, biztosítsanak valamennyi 
csővel kétoldalt, én meg középen átmászom az első kerítésen. Amikor elérem a következő kerítést, 
ők is másznak utánam, és így lassan, kerttől kertig, az oroszok oldalába jutunk. Egy orosz egy ici
pici házba (gondolom, szerszámkamra) menekül, mire egész közelből a német puskával vízszintes 
sorozatot lövök a házikóra. Amikor elérjük, már üres, a puskalövedékek nem ütötték át a falat. - A 
párhuzamos utcában balra a támadók most előbbre jutnak, derék parancsnokuk Kálmán Pista 
zászlós. Már félhomály van, amikor a megfélemlített oroszok egy házba menekülnek. Sok cső 
biztosít, én pedig, kalesnikov a kézben, berúgom az ajtót és „- hore ruki!"-t (kezeket fel! - B. J.) 
kiáltva belépek. Engedelmeskednek, kb. 15 katona, visszafelé indítom a foglyokat. Végre kapok 
elég lőszert a géppisztolyhoz. - A kis páncélost balra a mezőn egy páncéltörő ágyú kilőtte, arcán 
égési sebekkel élve megúszta. - Ott éjjelezünk. 

XII. 12. Támadás tovább. Harmatos téli reggel. Felsorakozunk a lakott rész déli szélén. Gyenge 
ellentűz, de nem tudjuk, pontosan honnan. Mellettem jobbra derék tizedesem, a Gádoros. Még az 
adott jel előtt a német puskával akarom végiglőni a legközelebbi, gyanús kukoricagórét, de nem 
működik. B... meg! A harmat is elég ahhoz, hogy bedögöljön. Igazolódik a régi tapasztalat: a né
met fegyverek túl komplikáltak, igen érzékenyek, bezzeg az orosz fegyverek nem! (Emlékszem az 
Akadémiára, a frontról beosztották Bajmóczi Zdenkó századost, ő oktatott ki az orosz aknave
tőkről és hangoztatta, milyen robusztusán és egyszerűen vannak szerkesztve.) - Mi marad más hát
ra, roham. Gádorossal ketten elsőnek indulunk, én futtában a kolasnikkal lövöm a górét, de ott 
nincs orosz. A górén túl egy nagy épület védelme alatt megállunk, hol az ellenség? A jobboldali 
épületsarkon biztosítok a géppisztollyal, mire vakolat hull a csőre, ahá, ez nekem szólt. Kiküldőm 
Görbe huszárt jobbra az egyik, kb. 40 m-re fekvő épülethez, lát-e oroszt? Bátran teljesítette, de ott 
nincs orosz. Maradjon ott, biztosítson jobbra. Előttünk jobbra nagy uradalmi istálló áll keresztben, 
onnan kaphattam tüzet. Megközelítjük, az első ablakon kézigránátot hajítok be, majd bemászom: 
sehol senki, csak az istálló másik végében egy öreg ló. Alig hogy kinézünk túloldalt, a balszárny
ról örömrivalgás hallatszik, a támadók letaposták az orosz géppuskafészket. Célunkat elértük, vége 
a támadásnak, védelemre rendezkedünk be. - Az elesett oroszok okmányait beküldjük kiértékelés
re. Az igazolványok közt találok egy női fényképet: feleség, szerető, anya, testvér, gyermek? Ki 
tudja. A ruszki is ember. 

Gyalogosok váltanak le. Mi szedjük ki a gesztenyéket a tűzből, ők meg majd elszaladnak? Úgy 
is lett. Most az orosz Kisvelence északi sarkáig nyomult előre. A nádas széléről Waldbott Pali 

Sárközy István (Lábod, 1901. július 25 - Budapest, 1987. október 7.). 1921-ben végezte el a Ludovika 
Akadémiát, 1943. május l-jén alezredessé léptették elő. 1944. június 16-tól október 16-áig a Honvéd Vezérkar 
Főnökének személyi segédtisztje, november 30-áig Balatonfüreden a Honi Hadsereg gyorsfegyvernemi elő
adója, 1944. december l-jétől,, mint a 2/II. huszárosztály parancsnoka, harctéri szolgálatot teljesített. 1945. 
május 8-án esett amerikai fogságba, ahonnan szeptember 14-én tért haza. 

Kálmán István (Csúz, 1916. június 14- ??). 1942. október l-jétől tartalékos zászlós, tényleges szolgá
latát 1940. december 2-án kezdte a 3/2. lovasszázadban. 1944. május l-jétől 1945. május 8-ig mindvégig a 3/2. 
lovasszázadban volt szakaszparancsnok. 1944. szeptember 11-én Varsó mellett, 1945. február 15-én Lovasbe-
rényben sebesült meg. Az amerikai fogságból 1945. szeptember 12-én tért haza. 

53 
Bajmóczi Zdenkó századosról nem rendelkezünk adatokkal. 
Waldbott Pál, báró (Mosonmagyaróvár, 1924. február 9 -) 1944. augusztus 20-án avatták hadnaggyá a 

Ludovika Akadémián és a kassai 2. felderítő zászlóaljba osztották be. 
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lőtt rájuk. - Esteledik. Irtózatos lövöldözést rendez a ruszki. A Meszlényi-kastély és a nádas között 
vezető út mentén egy mellvéd mögött állok, kalesnik a kézben, nehogy a nádas felől meglepjenek. 
Az orosz tüz talán megfélemlítésre szolgál, mert a park magas fáinak koronáiban ropognak az 
ágak, a sorozatok túl magasan feküsznek. Egyszerre erős ütést érzek a térdemen, tőlem jobbra akna 
robbant. Ha most nem tudok menni, jól nézek ki! Próbálom, de megy. A kalesnikot szeretném a 
vállamra akasztani, de nem sikerül, leszakadt a szíja. Hogy-hogy? Most látom csak, hogy majdnem 
ott, ahol a kezem volt, egy szilánk átütötte a géppisztoly tusáját, és a baloldalon letépte a szíjat. 
Egy másik szilánk kitépte térdemen a nadrágot anélkül, hogy egy karcolás ért volna. - Aztán min
den elcsendesedett, az orosz nem lépte át az országutat nyugat felé. 

XII. 13. Pirkadatkor egy rajjal a park DK-i sarkában kúszunk. A parkot drótháló-kerítés vá
lasztja el a vasúttól, illetve országúttól, jobbra pedig a Velencétől a kisvelencei sarokig vezető út
tól. Azon túl nádas. Ha az orosz támad, nem szemből jön nekünk, hanem jobbra, a Velence felé 
vezető útra tör előre, onnan felgöngyölheti a parkban védőket. Akkor mi a kerítés mögül tűzzel és 
kézigránáttal áraszthatjuk el őket. - A drótkerítést magas gaz szegélyezi, ideális búvóhely, amíg 
fel nem fedezik. Kiadom a parancsot beásásra és álcázásra, a ruszki semmi esetre se vegyen min
ket észre. Ez a legfőbb fegyverünk. - Álcázva figyelek. A ruszki a „srég-vis-á-vis" sarkon, tehát 
beásta magát Kisvelence ENY-i csücskében (ott ahol a DK-re vezető út a mély árokkal elágazik). 
Egy fej időnként röviden kémlel, nehéz lesz elérni. Ráérünk. Célba veszem és párszor rálövök, de 
úgy látszik, nem találom el. 

Váratlanul két német rohamlöveg közeledik a parkon keresztül előre, mögöttünk megállnak. Jó 
célt mutatnak, de hát elől páncélozva vannak. Lőnek az oroszra. Az az érzésem, hogy vaktában. A 
német személyzet jól lát minket. Igyekszem karjellel mutatni, hol lapul az ellenség. Ez lett a vesz
tem, mert most észrevett a ruszki és átlőtte a bal karomat. Ott kell hogy hagyjam embereimet, de a 
kalesnikovot magammal viszem és eltűnök a mély futóárokban. 

Elsősegély a Meszlényi-kastélyban, majd vissza a törzshöz. Cumbus fellélegzett. Onnan 
Lovasberénybe, a kastélyban van kötözőhely, ott körben levagdossák a cafatokat. Díványon al
szom, sebláz. Tovább Tatára a hadikórházba. 

Utószó 

December 20-án indul a nagy orosz támadás Budapest bekerítésére a Velencei-tó és a Duna 
közti szakaszon. A támadók a balszárnyon is szétverik a védelmet, sok huszár és tiszt fogságba 
esik, a maradék É felé tér ki, hiába próbál felvételi állásokban megkapaszkodni. Ki tudja, ha nem 
sebesülök meg, ott legelöl biztosan elkaptak volna. 

Januárban lábadozóként Szombathelyen jártam. Ilyenkor az ember elmegy a hadikórházba és 
megérdeklődi, van-e ott valaki a saját alakulatából. így bukkantam egy más századbeli hármas hu
szárra. Leültem az ágya szélére, mire ő mesélni kezdte, hogy nemrég jött az ezredhez egy fiatal 
hadnagy, aki... Voltam olyan mafla, hogy elárultam kilétemet, így aztán nem tudtam meg, milyen 
legendák jártak rólam körbe a legénységnél. 

Tatán a hadikórházban egy borbély járt körbe, jól esett a borotválás. Igen ám, de szerszámai 
nem voltak tiszták, csúnya kiütést kaptam és az orvosok hiába kúrálták. - Amikor februárban, fel
gyógyulva, bevonultam a pótkerethez Alsószelibe, meglátott apám régi „munkatársa," Joó őrmes
ter. „ - Hadnagy úr, hogy néz ki! Várjon csak majd segítek." Elővett egy lovaknak szánt lila tinktú-
rát és bekente vele az arcomat. Napok alatt meggyógyultam. így részesültem, mint második 
generáció, a huszárhűségben. 
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//. rész 

X. 21. Tegnap egész nap az egy év előtti három beszélgetésre gondoltam. 
X. 23. Egy éve... egy éve még Orgoványban sétáltunk és Kámori említette a „rémhírt" egy an

gol-német kiegyezésről az orosz rovására... Aztán autón utazunk, Bugacszentmihály, turistaház. 
Deskére vártunk, a (német) autó mellett a lépcsőn ülve a szép Selmecet sajnáltuk és az elpusztított 
civil életet. Aztán Deske jött, mint egy hadvezér, nagyon lekezelt... „és megmentjük a hazát." Az 
erdészkunyhóban Monspart Gábor telefonált ingujjban, nagy álmosan. Cumbust nem is igen láttuk. 
Kazalban alszom. Különös új benyomások, esős, ködös, borongós éjjel, sejtelmes sötétség és 
csend, sehol egy lövés és a nagy kérdés: megállom-e a helyem? 

X. 24. Ma egy éve... reggel félve álldogáltam a csőszkunyhó mellett (hogy valaki olyat kíván 
tőlem, aminek nem tudok eleget tenni) és néztem az életet: autókat, lovakat, melegedő embereket, 
szutykos sarat, felvonuló gyalogságot, jövő-menő hírvivőket, tiszteket. Csend volt, sehonnan 
ágyúdörej vagy hasonló, csak csörömpölés és nyerítés. Aztán egy neitflekkes, vörösarcú, távcsöves 
századosnál jelentkezem. Örül, hogy kevés csomagom van. Aztán lőszeres szekéren ülök és min
dig kérdezem, mint a kisgyerek Pesten az állatkert felé utazván: mikor jön az elefánt? Mikor érke
zünk a frontra, hol a front? Itt már látnak a ruszkik. 

Aztán egy parasztházban rántottát kapok, a térképet nézem. Ugody Lojzi üdvözöl, emberek né
zegetnek. (Elitegységnél vagyok, Cumbus úgy osztott be ide, hogy itt tanulni lehet. Ferinél és 
Tompusnál nem lehet, bár ott talán kényelmesebb.) Megkapom Gosztonyi Miki távcsövét, majd 
továbbmegyünk előre. Lojzi szakasza énekel, Derzsi előttünk biztosít. Misa elmegy, magunkra 
maradunk. Lojzi örömében, hogy hadnagy lett, iszik és mesél. Mesél Misáról, a II. osztályról. 
Pallavicinival találkozunk, majd Lojzi másutt, én Misával egy házban maradok. Este Csaba jön 
még hozzá. Lefekszünk, ők ágyban, én szalmán. Éjjel még hallom amint Csaba kérdezi Misát fe
lőlem, mire Misa: „- szolgálatkész". 

X. 25. Ma egy éve? Az orosz támadás hírére gyorsan öltözködünk. Derzsiék védekeznek, je
lentésekjönnek, vetőink a magasfigyelő irányításával jól dolgoznak, jól segítenek, a beállított pán
céltörő ágyú pár lövés után persze működésképtelen. Állok a dombon és igyekszem látni valamit, 
golyók fütyölnek... aztán egy szekér sátorlapba burkolt alakot hoz, egy halott, Gellért huszár... 
Aztán egy sebesült, ott kötözik a szemem láttára... támadás elhárítva. Gyalogság vált le - sötét ala
kok - , hátrébb megyünk. Egy akácosban lovat kapok, hátralovagolunk, tanyában szállásolunk el. 
Létszám, őrök, figyelők kiküldése, őrök felvétele... kazalról figyeljük, amit nem lehet látni. Vala
hogy még nem tudom a szerepemet és igyekszem úgy tenni, mintha tennék valamit. Az ebédre már 
nem emlékszem. A térképet tanulmányozom... Este pikézünk, először és utoljára. Dupla ágyba 
fekszünk le. Misa nem enged levetkőzni, mégis levetkőzöm. Éjjel valóban riadó. De ez már holnap 
van: szegény Feri halála évfordulóján. 

X. 26. Egy éve? Igen egy éve: riadó után elindulunk a tanyáról (megelőzően Félegyházánál irtó 
páncéltörő lövöldözés volt), Misa hamar előrehív és vezetem a századot a sötétben. Aztán csatla
kozunk az I. osztály részeihez, harmonikázás, állás. Egy helyen harckocsi mászott keresztben az 
úton, megilletődve nézem a nyomát és a letaposott akácfát. Távcsővel egy tűzcsóvát nézek. Fá
zom, az emberek a lovak mellett alusznak. Előttem Nádasdy Feri százada, őt hiába keresem. Sá
torlapom hideg, didergek, de alszom ülve, fekve az árokparton. „- Lépés indulj," tíz méter után „-
Állj!" Már nem is szállok lóra, Misa eltűnt. Kezd valamit világosabb lenni, elindulunk dél felé, egy 
tanyába megyünk. A ruszki már tüzérséggel lő, szűkében vagyunk a lovaknak, nem tudjuk szét
osztani őket. Előttünk a 2/II. huszárosztályt szétverték, a 3/2. lovasszázad ellentámad, mi utána. 
Készülődünk, gyors rántotta, sisakot csatolok, motyóm végre lőszerládát kap. Indulok, szakaszok 
csatároszlopszerűen, kérdezősködés. Szembe csak visszafelé jönnek: doki, vonat, sőt már huszárok 
is. Az az érzésünk Misával, hogy baj van, Lojzi és Derzsi szakasza beássa magát. Misával 50 mé-

Dr. Gosztonyi Miklós (Budapest, 1919. november 21 - ??) 1941. október 13-án vonult be tényleges 
szolgálatra Nagyváradra a 3/1. huszárosztályhoz. 1943. október l-jén zászlóssá léptették elő. Frontszolgálatot 
szakaszparancsnokként a 3/3. lovasszázadban 1944. június 12. és október 20. között teljesített. 1944. október 
20-án megsebesült, a kórházzal került ki Ausztriába, ahol 1945. május 9-én orosz fogságba esett. A hadifog
ságból 1948. május 3-án tért haza. 
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tért megyünk egy tanyáig. Jobbszárnyunk nyílt, meg kell szerveznem a figyelést. Misa eltűnik, lö
völdözés jobbról, az emberek egy szempillantás alatt eltűnnek, egyedül vagyok. Tanyasorok, visz-
szafelé indulok... Valami nagy zaj, suhogó, menydörgő zúgás, a félegyházai úton pánikszerűen 
menekülő had: lovasok, lovas nélkül vágtató lovak, emberek gyalog, járművek vágtában, német 
autó nem is tud menni... az áradat elhömpölyög, aztán halálos csend. Mi történt? Még egy kicsit 
hátramegyek oda, ahol reggeliztünk: egy kocsis a nadrágját gombolva jön ki a házból, ijedten lát 
engemet. Örülök hogy puskája van, megyünk vissza előre. Ha Misa nincs itt, megyek Lojzihoz. 
Emberek özönlenek vissza, nem törődöm velük. Emberemet 50 m-re elküldöm lőszerért, vissza
néz, de nem jön vissza hozzám. Nem törődöm vele. A szembejövők közt Zsoldos csak vállát vo
nogatja és megy visszafelé. Az embereknél kézigránátért könyörgök: adnak. Tenni kéne valamit, 
de már nem jön senki, tüneményes gyorsan tűnnek el hátrafelé, egyedül vagyok. Végre jön egy 
géppuskás raj, felfogom őket, jobbra az orosz visszavonul. Ledobjuk az állványt, rá a csövet, pár 
lövés, akadály, én is hiába emelem a kart. Új állást nézek, ahonnan még tudjuk lőni az oroszt, mire 
megfordulok, a géppuskások puskástól eltűntek. Utánuk eredek, de rám se hederítnek, rémülten 
futnak, az orosz is menekül! Sírni szeretnék. Hátul páncélosok dübörögnek: de hiszen magyar pán
célosok! Lőnek, lőnek! - A síkon végre egy tiszt, ahá látom már, Csaba hajkurássza előre az embe
reket, akik egymásra nézve bátortalanul mennek előre. Aztán oroszt látnak, valamennyi géppisz
toly állóhelyből lő, ez bátorságot ad, megindulnak a tanyába, tovább előre. Visszarohanok 
hozzájuk, megtalálom géppuskásaimat, akik még mindig nem ocsúdtak fel, felkapom a csövet és 
szaladok előre. Jobbra a síkon Csaba mintha vadászaton lenne: bőrkabát, sapka, puska a kézben, 
emberei mint hajtók... de nem érek rá nézelődni, erőm fogy a mély homokban való futástól, végre 
utolsó erőmmel elérek egy kukoricaszárkúpot, jóval később jön az állvány... Otthagyom őket, fu
tok tovább, egy 42-es mintájú német golyószóró lő a sapkájához kapó ruszkira, de eltűnnek. Me
gyek egyedül az orosz után, csend, senki. Nem lát senki, futás közben sem ismert meg senki, Csa
ba sem. Hátul Csaba szervezkedik, újra felderíteni megyek, semmi. Visszatérve még a harc 
rendezetlensége ül az emberekben. Misát megyek keresni. Az úton látom elmenni, utána. Az út 
mellett szétlőtt orosz halottak, az egyiknél géppisztoly: bátortalanul veszem magamhoz, lőszert és 
olajoskannát is, még ragad minden a friss vértől. Az úton Schrammel szürkéje, fejéből vér szivá
rog, odébb csizmás-sarkantyús halottak, itt-ott orosz is, lótetemek, szétszórt Panzerfaust, lőszer, 
köpeny, puska. Misa motort szerez, páncélosaink kifújják magukat. A motort nagy nehezen meg
indítjuk, egyik halottunkat elhúzom az útból, hogy átférhessünk, csupa vér leszek. Visszaszágul-
dunk a tanyához. Parancs jött visszavonulásra: felesleges. Misa, Csaba elszáguldanak, én vagyok a 
parancsnok. Senki nem mehet el. Balra egy század elindul visszafelé, álljt-t integetek és sietek oda. 
Parancsnokuk Nádasdy Feri, az osztályparancsnok parancsára visszamegy. Határozását írásban ké
rem, sajnálom, hogy ilyen kellemetlen körülmények közt kell megismerkednünk. Visszamegyek, 
egy páncéltörő ágyú éppen el akar tűnni. „- Nincs lőszer" - panaszkodnak, mire benézek a vonta
tóba. „- Ó, csak üres ládák" - védekeznek, de felugróm: persze hogy tele vannak! Géppisztolyos 
őrt állítok melléjük és tüzelőállást vétetek. Végre jönnek Csabáék, megtízóraizom, orosz vadászok 
elől lebújunk, aztán Gábor is kijön. Hozzám szól „- ne gondold fiú, hogy ez minden nap így 
lesz" -, de tetszettem neki. Van már fegyverem, boldog vagyok, Lojzi osztozik örömömben. Dél
ben Feriék leváltanak. Rántottázunk, nekik még nem kész. Miki tesz-vesz, Feri nyugtalan, valamit 
érez. Egyik lábát a székre teszi, rákönyököl, borostás állát kezébe hajtja... aztán elmegyünk. Hát
rébb a tanyában tartalék vagyunk, vacsora fő, nem ízlik. Erős aknavetőtűz Feriéken és rajtunk, 
Csaba előttünk dolgozik a vetőivel. Nyugtalan vagyok, nem ízlik az étel. Tájékozódom, ide-oda 
megyek. Golyók fütyülnek, előremegyek. Gránát csap be előttem 10 m-re, de nem robban. Erős 
tűzben állunk, lebújok. Fokozódó gyalogsági tűzben egyszer csak a 3/2. lovasszázad rohan vissza, 
jönnek, jönnek szomorúan, nem állnak meg a vonalunkban, magamra maradok a lesújtó hírrel „a 
főhadnagy úr elesett." Ma a második: Oehm, Feri... holtteste ottmaradt. Géppuskásaink tüzet 

Gábor = Monspart Gábor 
Dienes-Oehm Tivadar, vitéz (Nyíregyháza, 1907. október 20 - Kiskunfélegyháza, 1944. október 26.). 

1929. augusztus 20-án avatták főhadnaggyá a Ludovika Akadémián, 1944. január l-jével őrnaggyá léptették 
elő. A 2/11. nehézfegyver század parancsnokaként vonult el a hadműveleti területre 1944 nyarán. 1944. október 
8-tól a 2/II. huszárosztály parancsnoka volt. Hősi halált halt Kiskunfélegyházán a Halasi úti belső iskolánál. 
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nyitnak, az orosz nem támad, beesteledik, elcsendesül minden. Csatlásonként hátra, én Derzsivel 
utolsónak maradok. Sötétben új rajvonalfront-alakítás, keresgélés, kiabálás, a távolból tüzek: ég a 
magyar haza. Eső, végre egy parasztszoba, meleg konyha, étel, lefekvés fáradtan, csak alhassak! 

X. 27. Ma egy éve. Vz 5-kor hírvivő támadási parancsot hoz. Orosz köpenyemben a fák alatt vá
rok az indulásra. A két ezred egyetlen nagy rajvonalat alkot, páncélosaink dübörögnek, elindulunk. 
Elérjük tegnap esti helyünket, tovább. Az út előtti utolsó tanyánál megtorpan a dolog: lő az orosz 
„a tanyából" (ahol Feri elesett). Nincs mit tenni, szökellek egy pocoktúrásig, onnan útárokba, jön
nek utánam. Nem lő az orosz, át a másik árokba, tovább, az emberek nem jönnek, páncéltörő 
ágyútűz alatt vagyunk: csak én nem realizálom a fejem felett suhanó fénycsíkok halálos voltát (pe
dig sebesültek és halott az eredmény). A kukoricacsutkák mögül géppisztollyal kézben szaladok 
előre a kukoricásba (közben, mint utólag megtudtam a golyószórósunk majdnem lelőtt, olyan 
messze voltam egyedül), az emberek lassan jönnek. Támadási célt elértük, de továbbmegyünk. A 
szárnyak megállnak, nem megyek tovább, leállítom az egészet (a harc magját Lojzi kapta), jelen
tést küldök. Figyelés közben aknatüzet kapunk, hallom, több is jön, futok egy házba, de elkap egy 
akna. A sisak megvéd, a falhoz vágódom, jobb karomon a vér melegét érzem, füstszag, de semmi 
baj. Derzsivel beszélgetek egy istállóban, aztán Misa parancsára bevonulok. Bekötöznek, Feri ke
resztjét írjuk. Délután Bissingen Rudival hármasban iszogatunk: a házfalba becsap egy akna, jó 
pofonokat kapunk, szemünk-szánk és italunk tele vakolattal. Semmi baj. Ezt is megúsztuk. - Csaj
bók esete a szívembe markol. - Éjjel leváltanak, a kocsmáig visszamegyünk, be egy házba, lócán 
alszom, Lojzi és Misa ágyban. 

X. 28. Ma egy éve? Reggel erős tüzérségi tűzben megyek a kötözőhelyre. Hátrább megyünk 
pihenőbe. Fegyverpucolás, ruha- és csizmacsere, Misa tökre lő célba, én rajzolok, tájékozódom, 
gépágyúink hiábavaló erőlködését nézem. Estefelé eltolnak, pihenő lesz. Sokáig tart, amíg be
kvártélyozunk. Útközben élveztem a holdvilágos estét és a tavakat: egészen Afrika. Misa el
ellovagol, valaki énekelni kezd: „Elől meg a hadnagy, aki vezet...". Holnap vasárnap. Alszunk. 

X. 30. Tegnap egy éve. Vasárnap délelőtt a fiókban talált régi bibliát lapozgatom és a gondo
lataimat jegyezgetem. Megjött a legényem: nagybajuszos öreg harcos (Lajtos István, Polgárból). 
Tábori tüzérség foglal állást a szomszéd tanyában, lovaink nagy száma miatt nem szívesen látjuk 
őket. Repülők jönnek sokszor, légvédelmi gépágyúnk hiába lő rájuk. A legénység pulykaebédet 
főz, lócsutakolás. Nekünk Vadász remek ebédet főz tortával. Délután riadó, betört az orosz, új ál
lást veszünk. Még fel sem vettük, még újabb állást veszünk, próbáljuk a legnagyobb betörést oldal
ról elreteszelni. Két tó közt kell Derzsinek egy dombháton beásnia magát, a rajoknál még ott a tep
si a félig sült pulykacombbal. Besötétedik, 42-es mintájú német golyószóróink megnyitják a tüzet 
az oroszra, aztán elcsendesedik minden. Tanyában alszunk, Szemere Csaba szétszedhető ágyát 
hozza, én a búboskemencét rajzolom, Csaba gúnyosan néz. Vizes fehérneműm a búboson szárad. 
Szalmán alszom a sarokban. 23 óra után egy rajt át kell vezetnem a tó másik oldalára, ez előőrse
ink előtt történik. Géppisztolyom lövésre kész, de nem történik semmi baj. Újra lefekszem, de 2 
óra 30-kor riadó: Derzsit lerohanták a páncélosok. Gondolható, hiszen amikor kint voltam, már 
erős motorzúgás hallatszott. Most páncéltörő-lövések és zúgás, zúgás, az őrjítő motorzúgás. Hamar 
készen vagyunk, vonat indul, mi is indulunk (megelőzőleg Szomjas Gusztival találkoztam, de 
megörültem neki!). Első eset életemben, hogy eltévedtem, rettenetesen letör! Az éjszakában ezer 
és ezer vonatrész, emberek, lovak, járművek. Szerencsére süt a hold. Elhagyjuk Herkatót. Hajna-

Egy csatlás = négy huszár lovával. Amikor a huszárok harchoz lóról szállnak, egy huszár a csatlásból a 
négy lovat összefogva vezeti hátra, majd a lóraszálláshoz ismét előre. 

59 
Bissingen-Nippenburg Rudolf, gróf (Temesvajkóc [Vlajkovac], 1920. december 3 - ??). A Ludovika 

Akadémián avatták hadnaggyá 1942. június 18-án, majd Nagyváradra, a 3/1. huszárosztályhoz vezényelték 
szakaszparancsnoknak. Végig ott szolgált, részt vett ezrede 1944-es hadműveleteiben. 1945 májusban amerikai 
fogságba esett, ahonnan októberban tért haza. 

Szomjas Gusztáv (Debrecen, 1923. december 22 - Bakony, 1945 október) 1944. augusztus 20-án avat
ták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, majd Nyíregyházára vezényelték a 4. huszárezredhez. Október 10-ig a 
pótkeretnél a 4/II. nehézfegyver század parancsnoka, október 10. és 31. között a hadműveleti területen a 4/4. 
lovasszázad szakaszparancsnoka. Ekkor megbetegedett és az egészségügyi oszlophoz került. Orosz gépkocsik 
gázolták el a Bakonyban 1945 októberban. 
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lodásig ácsorgunk, megyünk. Árokban le-ledőlve az embereket hallgatom: „- miért harcolunk?" 
Világosodik, az osztályparancsnok visszavonulást határoz. Görcsösen cipelem a Panzerfaustot: ma 
éjjel elmulasztottam egy páncélost! 

X. 30. Egy éve. Jakabszállás-Félegyházai út iskolájánál védelem. Tanyában konzervet eszem 
és hozzá szőlőt, tájékozódom. Bent Csaba mesél az öreg Kogutowiczról, aztán alszunk. Ők bent, 
én szalmában, István betakar és hűségesen őrzi a még mindig száradó zoknijaimat. Fel! Tovább! A 
2. század is jön. A Jakabszállás-kecskeméti úton szalad a 18 orosz páncélos, gyerünk. Gyalogo
lunk, gyalogolunk végtelen sorban dűlőutakon, homokon át. Matkónál átcsúszunk az országúton, 
irány nyugat. Csatarepülők támadnak meg, fut szét az egész. Elrepülnek, menet tovább. Cumbussal 
és tisztekkel találkozunk a széles kocsiúton, örülünk a gondtalan hangulatnak a nyomasztó helyzet 
ellenére. Nikszbród körül a hadosztály véd, a 3/3. lovasszázad tartalék. Hármashatárról tájékozó
dom, élvezem a szép estét, az orgoványi tornyot nézve az egy év előttiekre gondolok (1943-ban 
kihelyezés Orgoványban), aztán távoli harc füstoszlopait figyelem, és a két tó közti kiutat jegyzem 
meg magamnak egészen pontosan. Alkonyban a liléket élvezem és a természet szépségét. Kővel 
kézigránátdobást gyakorlok (pedig kimerült golyószórósom helyett cipeltem a fegyvert), aztán le
fekszünk, de lövöldözés kezdődik. Harckocsizúgás, majd aknatüz, harckocsi lövések, huri-huri, 
aztán csend. Újra zúgás, lövés, lövöldözés. Osztályparancsnok parancsa: „3/2-nél az orosz betört 
egy szakasz ellentámadás." Lojzi megy a halálba. Velünk nem történik semmi, majd visszavonulás 
az osztályparancsnok álláspontjára. Sok-sok ló szinte nyíltan, Csaba izgatottan fogad Emillel 
együtt: „no most áttörhetünk"! És valóban, az egyetlen kiúton ott ég az egyetlen páncéltörőnk 
vontatója, szikrázva robban a lőszer, előttünk az orosz. Emil 50 ruszinja biztosít csak. Misa ta
nácstalan, én a lovakért izgulok, ha most közénk lőnek? De Lalumen közbelép: „- alázatosan je
lentem, én kivezetem az osztályt." Az egész lóra, megfordulunk és hála esti terepszemlémnek el
indulunk lövés nélkül a mocsáron át. Egy helyen a híd tönkremenve, de mellette a vonat és az 
aknavetős század is átjön. Megyünk tovább Ágasegyházáig. Az úton kerékpárosokkal beszélünk, 
Izsák felől is bűzlik. Misának ajánlom: csak a Kecskemét-Dunaföldvári műúton legyünk túl. Való
ban hallgatnak a jó tanácsra, hajnalhasadáskor lepihenünk szalmában. 

X. 31. Ma egy éve. Egy órai alvás után fel, tovább. Véletlenül találkozunk lovasokkal is (sok
sok tüzér az úton), a mi osztályunk és a parancsnok is. Lovaglás közben élvezem a pocsolyákban 
visszatükröződő nádat és a hajnali eget: mutatom Misának, de őt családjának gondja nyomja. Ke
rekegyházánál pihenő, alvás. A térképládákból kiveszem a térképeket, Vadász jó ételt csinál. A le
génység elhalmoz szeretetével, enni-innivalóval, a legjobb borokkal vagyok tele, nehéz a fejem. 
Lojzi szerint ezt csak olyannal szemben teszik, akit megbecsülnek. Délben tovább: végig erdő 
mellett, a légitámadás nem minket ér, Schmerzing Egon vonatját. (Muliter ott sebesült meg.) A 
repülők egész alacsonyan jönnek. Tovább, tovább Kunszentmiklós felé. Ugrayval találkozunk, 
Gusztit látom, Miklódy Pistával " majd Emillel lovagolok. Az erdőből kiérve a Kőkút-csárdánál 
rendezkedünk be. Misa, Lojzi és én együtt beszélgetünk, alszunk. 

XI. 1. Ma egy éve? Reggel önként vállalom a járőr vezetését. Kerekegyháza felé ügetünk az 
erdőig, itt már bármelyik pillanatban orosszal találkozhatunk, öten vagyunk. Géppisztoly a válla
mon, lövésre készen hatolunk át az erdőn. A Földvári-major felé itt-ott egy akna esik, különben 
sehol senki. Hátulról lovagolok be, a lépcsők előtt leugrom, ugató kutya fogad, különben senki, 
minden tárva-nyitva, a szobák részben összerámolva, részben még lakható állapotban. Minden 
frissen otthagyva, meleg tea, félbeharapott vajas kenyér... kezd nem tetszeni a dolog. A comtesse 

Schmertzing Egon, báró (Köpösd, 1898. március 27 - Pörtschach [Ausztria], 1985.). 1942. szeptember 
30-ától alezredes. 1944 nyarán a 3. huszárezred pótezred parancsnoka, 1944. szeptember 4-étöl a hadműveleti 
területen az l/III. pót huszárosztály parancsnoka. 

Ugray Gyula (Dicsőszentmárton, 1900. szeptember 6 - ??). 1922-ben végezte el a Ludovika Akadámiát, 
1943. július l-jétől alezredes. 1944. október 4-től fogságba eséséig, 1945. február 12-éig a 4/11. huszárosztály 
parancsnoka és ezred-segédtiszt. 

Miklódy István, nemes (Heves, 1908. április 7 - 1944. december 15-ével holttá nyilvánították). 1941. 
november l-jével (1940. május 1-jei ranggal) vették fel a honvédség hivatásos állományába, 1942. október 1-
jén századossá léptették elő. 1944. augusztus 30-án az 1/III.tábori pót huszárosztály III/l. lovas század pa
rancsnokaként vonult el a hadműveleti területre. A csepel-szigeti harcokban sebesülten eltűnt. 
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egy fényképét elteszem, könyvet lopok (Bognár: Psychológia, Hegedűs: Széchenyi), be a nyereg
táskába, ki a majorba. A mieink éppen most mentek el, az ezredparancsnokság volt ott. Otthagytak 
egy autót, fel akarom robbantani, de a lakosság sír, gondolom, majd visszajönnek érte, otthagyom. 
Az autónyomon lovagiunk tovább. Lóról szállások, gyalog megyünk, majd újra ügetünk. Egy 
csatlakozó járőr (az árkász szakasztól) fél: „ - a hadnagy úrnak még nem volt kozákokkal dolga." 
Rá se hederítek, „- lóról." - Újra ügetve, majd éppen lépésben megyünk, amikor egy előttünk lévő 
homokbuckára két lovas vágtat fel. Úticélunk irányában kémlelnek, amint észrevesznek, elfüstöl
nek: oroszok. Jó lesz vigyázni! Géppisztolyomat markolom, de itatok. Végre vonatrészeket látok 
visszavonulni, a mi ezredünk! Mennyire a nyomunkban vannak, tudják minden mozdulatunkat! 
Deske a 3/3. lovasszázadot bevonultatja. Kérdésemre - ha addig az alezredes úr nem lenne itt, hol 
keressük? - legorombít, egyen meg a fene. Lovagiunk, lovagiunk a végtelen buckás pusztában. 
Térképem sincs erről a részről, minden percben ránk lőhetnek. Egy csapáson szekér áll, rajta egye
dül az ember, panaszolja, hogy orosz repülők legéppuskázták feleségét és kisfiát, csak ő maradt él
ve... sírva fakad, én továbbügetek, c'est la vie. De elfelejteni nem fogom soha. Király-major után 
egy oldalkocsis motorkerékpár jön, rajta tüzérek, vezérük egy százados. Éppen gyalogmenetben 
vagyok, izgatottan akarnak kiküldeni, személyi biztonságukat biztosítani: felderíteni. Kötöm ma
gam a parancshoz, amit viszek és nem egyéni akciózom. A százados hangja kérő lesz, majd az én 
életemre hivatkozik, fütyülök rá. Egy bucka mögül kinézek, két orosz éllovas cirkál csak kb. 1 km 
távolságban: lóra, ügetés, indulj - a fene egye meg, vagy huszár vagy, vagy sem... Derék motoro
saink szájtátva vonogatják a vállukat. Erdőcskén át végre Kőkút közelébe érünk, a 4/2. lovasszá
zad éppen vonul el, vágtában vonulok be a századomhoz. Menet közben gépágyú-, géppuska- és 
aknavetőtüzet kapunk, a század szétbontakozik, mint ahogy a szabályzat azt előírja (pár méterre 
tőlem csapdosnak a páncéltörő ágyú gránátjai, lám, az utolsó percben jöttem), de később megál
lunk, bevárjuk a véget (csodálom Misa hidegvérét és szinte Rücksichtslosigkeitjet [kíméletlenségét 
- B. J.], de neki volt igaza), és minden veszteség nélkül együtt az egész..., a végén ott füstölög a 
konyha. Peszéradacs előtt az úton Kunszentmiklós felé német gépágyúk. Mit csinálnak? Aha, csak 
a reptérrobbantást biztosítják, aztán usgyi. Ürbőnél nagy kavargás, a zöm belátja, hogy a szétsza
kított frontot nem lehet nagy ugrás nélkül összeeszkábálni, az egyes ellenállás céltalan, bekerítést 
jelent. De a nagy vezérkar kitüntetésekre vágyik és sok herce-hurca után védelem a vége. Itt látni 
legjobban, mit jelent elszakadni az egységtől és más, több csillaggal bíró „urakkal" szemben min
dent zsebrevágni. Kókaival is találkoztam, undok alak lehet. 3/1. huszárosztály a második vonal
ban. A karom gennyes, pár falást eszem, a térképet nézem. Nem vagyok fáradt, pedig lelovagoltam 
ma pár kilométert. Mikivel, Lojzival beszélgetek, aztán ugrásra készen lefekszem az István által 
terített szalmára. Bár Gábor a mellettem levő szobában tartózkodik, mégsem nagyon bízom a do
logban. Valóban, lett is valami belőle. 

XI. 2. Ma egy éve. István ráz, hadnagy úr, itt az orosz. Pillanat alatt összeszedem a sötétben 
holmimat, sürgés-forgás, tilos fényt nyitni, erős harckocsizúgás. Veres vár, lóra ülök, szolgálatké
szen várok Misa mellett. Utóvéd vagyunk. Mivel a vezetéklovakkal szállingóznak hátra, Misa ki
állít: akadályozzam meg, hogy Lojzi szakaszának a lovait is elvigyék. Géppisztolyomat vállról ka
pom, fenyegetve, ordítva tartom a vezetéklovakat amíg Lojzi már nem biztosít, és minden ember 
lovon van. Aztán ügetés, indulj. A következő tanyánál lovas nélküli ló áll, „ezt elvisszük" gondo
lom, és Madelinecnek megparancsolom, hozzad. A ló nem mozdul, ő húzza, én hátul ököllel csé
pelem, nem mozdul. Ebben a pillanatban egy harckocsi ránk szalad és géppuskájával jó sorozatot 
ereszt kettőnkre. Otthagyjuk a lovat és teljes vágtában bele a sötétségbe Lojzi után. Csak úgy zizeg 
a sok lövés körülöttünk, Madelinecnek át is fut egy a karján, jajong, de itt csak vágta van. Lojzit 
elérve térkép nélkül biztos spurival keresem meg a csatorna hídját, és beérkezünk. Az országút ár
kában kúszom Misához. Derzsiék elől a 4/II. huszárosztállyal együtt. Az orosz átjött a csatornán, 
harckocsik és géppisztolyosok, azon kívül gépkocsizó egység nyomul előre nagy tömegben. Min
ket is állandóan lőnek, büdös a helyzet. Ugray állandóan beszél a telefonon, végre kiadja a vissza
vonulási parancsot. Megyünk hátra az árokban: páncéltörő és újra páncéltörő ill. harckocsi ágyú 
csíkja száguld el mellettünk, néha fényjelzős géppuskasorozat spriccel játékosan közénk, sőt a ve-

Kókai Pál (Szeged, 1898. június 8 - ??) 1944. január l-jétől ezredes. 1942. augusztus l-jétől a 4/1. hu
szárosztály, majd apótezred parancsnoka, 1944. szeptember l-jétől a4. huszárezred parancsnoka. 
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zetéklovak közé is, hogy nem lett komolyabb baj, most sem értem. Zötyögünk vissza, Emillel be
szélgetek, majd csatlakozom az elveszett századhoz. Derzsi legjobb embereit géppisztolyozták le, 
és még csak hátra sem tudja hozni őket, teljesen le van verve. - Az út két oldalán a 4/II. és a 3/1. 
huszárosztály átnyergel. Éppen a század végen megyek, amikor dübörgés közeledik, izgalom, 
emberek lóra szállnak. A dübörgés robajjá lesz, 4/11. huszárosztály lovasai elindulnak, a mieink is, 
lövések dördülnek, vágtában indul az egész, a négyesek majdnem eltipornak. Derzsit látom elvág
tázni kesely sárgáján... és máris végigsepernek minket a T-34-esek ágyú- és géppuskatűzzel. 
Szempillantás alatt mindenki lovon és mint a förgeteg el... futok előre gyalog, helyzetem remény
telen... de lám ezer vágtató lovas közt ott áll sziklaszilárdan Veres az ágaskodó Boszorkányon és 
tartja a lovamat minden erejével, ezer halállal szemben! Felpattanok és vágta el, csak úgy pattog a 
sok lövés, sorra csapódnak be a harckocsiágyú lövedékei. Ahol sűrűn vannak a lovasok, ott 3-4 lo
vas bukik le egyszerre a halálba, ahol ritkásan vannak, nem történik baj. Hullám mögött pillanatnyi 
fellélegzés, de nincs megállás, tovább. És csakugyan jönnek a páncélosok tovább. Vágta, vágta a 
csüdön felül érő, felázott, puha szántáson-vetésen át. Egy lanka mögött lépés, Panzerfaustot szedek 
fel..., de egyszerre ismét rajtunk az orosz, hátranézve látom, amint tornyát forgatja, célt keres. 
Vágta, vágta, Ritt ums Leben (Lovaglás az életért - B. J.). Lovat fogok, Bugyit elhagyom. Bugyi 
után összeverődünk, akik még látjuk egymást, Lojzi, Rudi, majd Zsoldos Géza, Miki, Miklódy 
Pista és 18 fő legénység egy rossz golyószóróval... ez maradt a 3/I-ből? Kellemetlen kalandunk 
utána nem akarunk sehol megállni. Fedett, bolgárkertes, kukoricás, tanyás, erdős rész, teljesen 
egyedül huszonötén, mit tehetünk itt még fegyver nélkül? Végre pár német Göringgel találko
zunk, frontjuk meghosszabbításaként helyet keresünk, amikor az orosz páncélos élek megérkez
nek. A négy Göring és a 4 Panzerspähwagen tüzet nyit, egy oroszt kilőnek, a többi megfordul. A 
négy Spähwagen fényjelzőmunicióval pokoli tüzet nyit, gyönyörű. Fel kell állnom, ezt látnom kell. 
Nem törődöm a suhogó lövedékekkel, Lojzi figyelmeztetésével, csak nézek, nézek, nézek. Majd 
csend lesz, csak a Duna felől gyanús a zúgás, ebből baj lesz. Éppen egy kis tereplépcső mögött 
helyezkedünk el, amikor aknatüzet kapunk. Nyílt homokon fekszünk, az aknáknak csak a sustor
gását hallom, olyan közel esnek. Félelem fog el, hihetetlen félelem, halálfélelem. Gumikabátomat 
fejemre húzva - mintha az segítene - remegek a félelemtől, az egyetlen eset életemben, amikor 
igazán féltem. De ezt is megúsztuk, mondani sem kell, hogy beásom magam. Aztán Lengyellel be
szélgetek, csodálkozom a lövészárok lélektana felett. Estére megtudjuk, hogy Misa a közelben 
van, meg is talál, már elveszettnek hitt. Megható, hogy örül nekem. Éjjelre Taksonyba lovagolunk. 
Az úton Gézával, Rudival, Mikivel beszélgetek. A taksonyi svábok a német katonákat tejben
vajban fúrösztik, a Tigrisek hűtővizében libapecsenye sistereg reflektorfény mellett, a magyar hu
szárt még csak be sem eresztik! 

XI. 3. Reggel végre parancs nélkül elindulunk Pest felé, már szeretném a Dunát magam mögött 
érezni. Harasztiban az új védőálláson megyünk át, üres. Mindenütt Szálasi-plakátok hasítanak az 
emberbe, a németek lázasan ürítenek. A vasúti hídon át a Csepel-szigetre. Miki és Géza aggályos
kodnak, de aztán végre teljes az egyetértés: ezzel a maroknyi, három ezredből összeverődött, fegy
vertelen, elcsigázott néppel nincs mit kezdeni. így zötyögünk a szembejövő, kézigránátokkal fel
szerelt légvédelmi tüzérek közt. Szigetszentmiklós, majd Horthyliget gyárai közt kopognak 
lovaink patái. És itt az emberek cigarettával kínálnak, almát dobálnak munkásemberek. A tököli 
réven elsőnek megyünk át. Odaát hajómalmot rajzolok, majd jégmadarat figyelek. Végre itt van az 
egész maroknyi nép, megkönnyebbültem. Érden pihenő, a minaretet nézem. A karom gennyes, 
Pestre kell mennem. 

XI. 4. Ma egy éve? Reggel a doki biztatására mentőautóval felutazom Pestre. A 1 l-esben [11. 
számú honvéd helyőrségi kórház - B. J.] félvállról kezeltek, „golyót a hasába" gondolom, de meg
várom: hátha felesleges. Misa feleségét meglátogatom. Bosszant hogy Rudinak és Mikinek az ég-

Egy bizonyos menettáv megtétele után a lovak hátán a nyeregtakarót újra ki kell simítani és a nyereghe
vedert újra meg kell húzni. Ez az átnyergelés. 

A Göring 10,5 cm-es gépvontatású, vagy fogatolt könnyű tarack. 
A Panzerspähwagen német páncélozott felderítő gépjármű 4 gumikerékkel, vagy féllánctalpas kivitel

ben. Áramvonalas, csapott acéllemezekkel védett, fegyverzete különféle lehetett, vagy 20 mm-es gépágyú, 
vagy páncélvadász puska, vagy golyószóró. Kezelőszemélyzete általában 3 fő volt. 
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világon semmiféle nyalánkságot nem tudok vinni. Haászék rettenetesen meglepődtek, nagyon-
nagyon kedvesek. Óvatosan fürdöm, beszélgetünk, beszélgetünk. 

XI. 5. Ma egy éve? Mise megható a tabáni templomban. A prédikáció tetszik, csak tárgyára 
nem emlékszem már. Vasárnap lévén, a városban semmit sem tudok elérni. Még beszélgetünk, 
főleg politikáról, aztán visszautazom. Kelenföldről német autóval a dunaföldvári útelágazáshoz. 
Éppen jókor érkezem, indulunk. Sietve szétnézek, aztán éppen indulás előtt, amikor a sok-sok ló 
az úton áll, géppisztoly lövöldözés... pillanatnyi ijedtség után észrevesszük, hogy mi történt: Jászai 
agyonlőtt két bakát és egy zászlóst. Letartóztatták, nélküle megyünk el. Nyomott hangulatban van 
a század, döcögünk Százhalombattára. Bekvártélyozás. Misával alszom, Le Bon-t találok, még ma 
is bosszant, hogy otthagytam. 

XI. 6. Ma egy éve? Reggel kompon át a Csepel-szigetre. Szigetszentmiklóson beszállásolás. 
Vörösek kedvesek. Rádiót hallgatok és olvasgatok, az eddigi események vázlatait készítem. Osz
tályunkat próbáljuk összeszedni. Az orosz be-beaknáz, de különben béke. 

XI. 13. Ma egy éve? Ma egy éve újra a „frontra" mentem. Addig Szigetszentmiklóson és 
Tökölön voltunk. Emlékszem a tanítóék pincéjére Szentmiklóson, a vetőállásokra, az adóra, a 
templomra, a kosárfonodára, mikor Farkas Pityuval találkoztam. Emlékszem Tökölön Salamo
nok értetlen bámulására, ha klasszikus zenét hallgattam, kis szobámra, amint Hegedűs Széchenyi
jét olvastam, amint kötözésre jártam, amint Deske a kitüntetéseket kiosztotta, dühöngésemre, ami
kor szállást csináltam, emlékszem, mennyire örültem az emberek találékonyságának, amikor oxi
génpalackból kályhát fabrikáltak, amikor lovamat jó helyen tudtam, emlékszem a templomra és 
Szabó plébános Prohászka-jellemzésére. Ma egy éve már vágytam a harcra. Emlékszem, amint a 
gyártelepnél lóról szálltunk, és felcsatoltuk a holminkat: milyen bizalmatlanul néztük a gyalogos 
századot. Aztán hosszú láncban mentünk. Vállamat nyomta a szerelék, de untam a semmittevést: 
torkig voltam. A leváltott gyalogosok kedvetlenségét az első pillanatban nem értettük, de minden 
tisztázódott, amikor láttuk: itt béke van, ők pedig Gödöllő felé mennek, a disznóságba. 

XI. 22. Ma egy éve? Éjfélkor riadó, fütyülünk rá. Amikor azonban a tüzérségi figyelőhöz jön a hír 
„vonalbontás," komolyan pakolok. Istvánt csomagommal hátra küldöm, én meg futok szakaszomhoz. 
Rajomat a szigetről visszaküldöm: golyószórósommal (Jakab) ketten biztosítunk. Majd átevezek vele 
is, a kiszállásnál az orosz már pimaszul golyószórózik. - Új állást veszünk: ha itt az erdőben közei
támadást kapunk, elsodornak. Szomszédom Schluga, sokáig nem találjuk meg egymást, de amikor 
jön, nagy az öröm. Kölcsönösen nem feltételezzük, hogy cserben hagyjuk egymást. - Éppen ettem 
valamit, amikor jelentik, hogy két orosz átevezett a vasúti töltés végéhez. Jól dekkolnak a büdösök. 
Mit tegyek? Végre veszem a géppisztolyt és a golyószóró biztosítása mellett átszökellek a vasúti sí
neken. Két embert magammal viszek és irtó óvatosan a Dunapartra csúszom-mászom. Innen látom a 
két oroszt, erről az oldalról nem sejtenek veszélyt. Az egyik mind óvatlanabbul ki-kikukucskál, én tü
relemmel várok. Végre, másfél óra múlva teljes alakot mutat, egy lövés, többé nem láttam. Az oro
szok is óvatosak lettek. Később egy embert cipeltek hátra. - A jobbszárnyon a géppisztoly-harci zaj 
már hátunkban, de még semmi visszavonulási parancs. Lojzi állásai üresek, ég a kezemben a fegyver: 
Bekerítenek! Végre itt a parancs, gyorsan értesítem Schlugát, és amikor hírvivője jön, hogy kész, 
oszlopom élére állva, a bizonytalanságon át, lövés nélkül kihúzok. A réten át szeretnénk menni, de 
pokoli aknatűz zúdul elénk, Lojzit féltem. Nekünk semmi bajunk, csak a kis lapos táramat sajnálom, 
kár volt érte. Végre megtalálom Misát, valahogy alszunk egy házban. 

XI. 23. Ma egy éve. Délelőtt dombról figyelem az oroszok támadását Lojzi jobbszárnya ellen: 
őrült érdekes, de nem tudok segíteni rajta. Az ellenség puskával elérhetetlen, golyószóróval pedig 
őt veszélyeztetem. Dél felé aknatűz borítja el vonalainkat, sok sebesült és halott, Lojzi is megsebe
sült. Misa kéret: két rajjal megerősítem a frontot és átveszem elől a parancsnokságot. Pásztázott te
rületen át szökellek előre, az emberek egyenként utánam. Szerencsére valamennyien elérjük az ál
lást. Bissingen Rudi egy szakasza van itt parancsnok nélkül, Bényi Karcsi szakasza, Karcsi 

Farkas István , vitéz (Rákospalota, 1924. január 19 - ??). 1944. augusztus 20-án avatták tüzérhadnaggyá 
a Ludovika Akadémián, majd a 103. nehéz tüzérosztályhoz vezényelték. Októbertói Hajmáskéren az 1. akna
vető osztály osztály-segédtisztje. 1945. március 23-tól 1947. július 20-áig orosz fogságban volt. 

Bényi Károly (Budapest, 1915 - ??). 1940. december 2-án vonult be tényleges szolgálatra Nagyváradra 
a 3. huszárezred ezredközvetlen huszárütegéhez. 1943. szeptember 30-án szerelt le, de 1944. május l-jén ismét 
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nélkül, Lojzi szakasza és az én két rajom. Az árok tele gránáttölcsérekkel, a szétszórt föld csíkjai
val, széttört és földdel teleszórt golyószóróval, puskával, rákásszal, sátorlappal, ruhacafattal, vér
tócsákkal, halottakkal. Borzalmas kép. Lojzi szakija és Takács szakaszvezető vázolják a helyzetet: 
egyik fejlövés a másik után, két szakasz közt nincs összeköttetés, mert a rámpa miatt nem lehet 
átjutni, aki megpróbálja, a biztos halálba megy. Már egy nyakszirtlövés van. Fekve vályút ásatok 
és átcsúszunk, jobbszárnyunk teljesen szabad, húsz m-re a gyár betonkerítése. A fejkidugás halált 
jelent, mégis gyorsan tájékozódom, aztán a megváltó sötétséget várom. Az emberek dermedten 
várják a semmit, arcukon „erschüttert"-ség (megrendültség - B. J.) és közömbösség. Borult ég. 
Futva jön valaki: „- Hadnagy úr, Ninas meghalt." Rohanok hozzá, nincs mit tenni, fejlövés, 
mausetot (szörnyethalt - B. J.). Besötétedik és megered az eső, nincs gumikabátom, az emberek
nek nincs fedezékük. Rövid idő alatt átázom, a csizmám is, az emberek sátorlap alatt vizesen gub
basztanak. Valami habos hideg ételt hoznak vödörben, a jelentések lassan mennek. Két őr a sző
lősházikónál figyelés helyett kedélyesen vacsorázik lámpafénynél. Életem első két pofonját adtam, 
de megérdemelték. Lassan egyedül maradok, nálam a géppisztoly, a rakétapisztoly és egy csomó 
kézigránát. A jobbszárny üres, a levegőben lógok. Egyedül átszökellek a töltésen, benézek a be-
tonkerítés lyukain, a drótozott lyukaknál senki. Élve visszakerülök. Ez egy kicsit megnyugtat. 
Német járőr jön jobbról, majd egyedül megyek: Borbényi géppuskáját és a 6. századot is megta
láltam, de a lyukakon bárki bejöhet! Fázom. Átereszbe bújok, de újra kimegyek, az őrök állva al
szanak, figyelésről szó sincs. Ha itt orosz jön, átsétál rajtunk, teljes szétverés! Agyonveréssel fe
nyegetem az embereket, de nem használ. Víz és fáradtság emészt, az áteresz nyílását tömetem. 
Aludni próbálok, de a víz alám folyik, nem bírom ki, ki kell mennem. Szemüvegem törlésére még 
egy száraz zsebkendőm sincs, mindenki alszik, az őrök úgy állnak, hogy mit sem látnak. Töksötét, 
öt méterre nem látni. Az őrök körvonalát lentről sem látom. Újra az átereszbe bújok, de nem bírom 
sokáig. Újra ellenőrzöm a frontot, de az átázás és a fagy emészti erőimet. A gyomrom üres. Jóval 
éjfél után megalkuszom a sorssal, töksötétben, tisztán csak tájékozódó képességem alapján, a szó 
szoros értelmében tapogatódzva jutok el a tegnapi házhoz: a dunyhát magamra húzom és alszom. 
Hajnal felé balról (németek) pokoli lövöldözés. Éppen sietnék ki, irtó aknatüz a vonalainkra. Ki
érek. Balról nincsen senki az erdőben, középen négy új halott Karcsi szakaszából, lesújtó kép. 
Teljes kilátástalanság, az emberek megrendülnek, de ez már a következő nap. 

XI. 24. Ma egy éve? Valami lekvárt osztogatnak éppen, jelentést írok, hogy a helyzet súlyos. 
Még be se fejezem az írást, jön Oláh: „- Hadnagy úr, a ruszki gyülekezik az erdőben." Mire felug
róm, már rémülten néz rám mindenki: test-test mellett, sűrű sorban, leszegett fejjel, bikaléptekkel, 
rendületlenül közeleg a ruszkik fekete tömege. Lojzi szakaszának golyószórói pattognak, de az 
oroszok észre sem veszik a felbukókat. Kézigránátjaimat kapom fel és futnék balra, hogy szemé
lyes példával közelharcban verjem vissza az oroszt, de már késő, mert két szakasz már özönlik 
vissza. Mit tegyek? Ha maradok, ha az orosz eléri a töltést, lekaszál. Sok gondolkodásra nincs idő, 
az orosz 20 méterre van a töltés előtt. Az embereknek a jobboldali árokrészen mutatom az irányt és 
sürgetem őket. Nyomorult súlyos sebesültünk ott marad, itt életről és halálról van szó. Felkapko
dok még néhány elhányt holmit, és az embereket szétoszlásra kényszerítem, mert ha így, egy cso
móban aknatüzet kapunk, mind ottveszünk. Borbényiéket szerencsésen elérjük, mert az orosz nem 
lő ránk. Még azt hiszem, hogy Misát megtalálhatom, és még felvehetünk valami reteszállást, így 
jól széttagolva, nagy karéjban elérjük Szigetszentmiklóst. A gyümölcsösökben Lojzi embereivel 
találkozunk, akik az oroszok előrejutásáról regélnek, amit nem hiszek el (nem tudtam elképzelni, 
hogy az orosz a Duna és az állomás közti frontszakaszt elsöpörte). Az emberek szavamra nem áll
nak meg, még ordításomra sem, csak amikor géppisztolyt fogok rájuk. A falu szélén terelem őket 
össze, Takács szakit állítom oda, senkit ne eresszen el. Oláhhal elindulok befelé. Az első udvaron 
tüzérek ácsorognak, a lőszerkocsik az udvaron állnak, lovak az istállóban, itt nem lehet baj. Alig 
megyünk vagy 50 m-t, szemben lopódzkodó csoport jön (elég okosan nem az úton, hanem a kertek 
közt mentem). Nézem, oroszok. Villámként vágódunk le. Másodpercnyi gondolkozás, mi okosabb, 
lőni vagy futni? „Fel" súgom Oláhnak, és inunk szakadtából rohanunk egy bucka mögé, csak úgy 

behívták, előbb a 3/1. pótosztályhoz, majd 1944. október 2-ától ismét frontszolgálatot teljesített az l/III. tábori pót 
huszárosztály aknavető szakaszparancsnokaként. 1944. november l-jén zászlóssá léptették elő. 1944. december 
20-án Kápolnásnyéknél megsebesült. 1945. május 8. és szeptember 15. között amerikai hadifogságban volt. 
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süvít a sok géppisztolysorozat. Már messziről szeretném jelezni a veszélyt, de a házak közt nem 
lehet. Futunk, a tüzérek nem hiszik, hogy itt az orosz (vagy nem akarják?), végre az embereknél 
vagyok: indulás! Én a balszárnyon rohanok el a réten át, ahogy bírom, a jobbszárny elvész a köd
ben. Még 100 m-re sem vagyunk, a házakból már fütyülnek a géppisztolysorozatok. „- Széjjel, 
széjjel!" - ordítom és megyek tovább, vagy eltalálnak, vagy nem, itt mást nem lehet tenni. Az első 
fácskáknál (a reptér felőli út meghosszabbításában) lefektetem azokat, akik még itt vannak - 6-8 fő 
- , de az orosz jön. Fel, tovább. Egy vonalban gyúrjuk a felázott vetéseket, amikor valaki ordít. 
Visszanézek, Bugyi huszár tántorog. „- Tudsz jönni?" „- Igen" - és megyünk tovább. A követke
ző töltésfélénél a fák alatt ledobatom egyetlen golyószórónkat, húzom be a hevedert, aztán Bugyi
hoz fordulok: „- no, mi bajod?" „- Nem én voltam, hadnagy úr" - volt a válasz. Megdermedünk 
mindannyian: egy bajtársunkat akaratlanul otthagytunk. Pedig a golyózáporból is kihúztam volna. 
Most már késő, az orosz már ott van, itt maradni céltalan, jobbra és balra senki. Tovább, lehetőleg 
úgy, hogy valami vezérkari el ne kapjon. Most kapom egyik emberem dicséretét „- dicsérem a 
hadnagy úr eszét." Leálltunk, megmutattam nekik a térképet, és hogy mi a helyzet, mik a lehetősé
gek. Lakihegynél tüzérek lőnek, mint az őrültek, mi inni megyünk, egy doki nem akar hátraenged
ni. Kilépek, bemutatkozom és az ügy el, van intézve. Állandóan számolom az embereket, aztán 
rátalálunk Misára és Csethére, Bényi Karcsi is megvan. Szomorú maradványok. Kazalban al
szom, reggelre már alig van valami, ami betakar. 

XI. 25. Ma egy éve. Lyukainkat furkáljuk, figyelünk, csend van. Egyszerre nagy sustorgás, 
ijedten vágódom el, no a büdös, most Sztálin-orgonázik, de nincs robbanás! Jó idő múlva a tá
volban tompa dörrenés. Hátranézek, Misa álláspontja körül emberek szaladgálnak, ekeszerű vala
mikhez futnak, majd V-l-hez hasonló lövedék repül ingadozva az égbe, tűzsávot húz maga után, 
aztán eltűnik a ködben. Szentmiklóson robban 50 m-es füstoszloppal: szegény jó magyarjaim. Hát
ramegyek megnézni a „Szálasi kutyákat," hivatalosan „Lidérc" a nevük, pofonegyszerű rakéta
fegyver. Érdekes, de nem sok bizalmam van hozzá. - Még a fejemben motoszkál az újdonság, 
amikor előremegyek előőrsünkhöz, éppen támadáshoz gyülekezik egyenként előre az orosz. Lidér
ces, bőrkabátos tüzér barátaink állig felfegyverkezve géppisztollyal erre a 600 m-re fekvő célra 
pokoli géppisztolytüzet zúdítanak - a levegőbe, csodálkozva nézem őket. Közben automata pus
kámat pucolom: hadd jöjjenek közelebb! Nagyon ügyesen csinálják, húzzák magukkal a nehéz
géppuskát. Megyek hátra, orosz aknalövéseket hallok, lefekszem. Szerencsémre, mert négy becsa
pódás között voltam, de semmi bajom nem lett. Köszönöm, Istenem. „Állásainkban" jelentek és 
bosszankodom, hogy sem a vetőket, sem a tüzéreket nem lehetett ráuszítani az oroszra, az meg 
most már a kukoricásban beásta magát. Éppen ezen spekulálok, amikor az ismert, félelmetes dü
börgést hallom, gyanakodva nézek körül, hátulról jön. És valóban, 300 m-es arcvonalon 8 német 
rohamlöveg és 16 Späh wagen közeledik. Vonalunkban megállnak, a maroknyi gyalogság rendező
dik, aztán túlhaladnak rajtunk. Körülnézek, senki sem mozdul. Veszem automata puskámat és ki
ugróm a lyukból, megyek velük. Kipufogók szagát érzem. Egy kölyök német a köpenyem gallérja 
mögött a rangjelzésemet nézi, elismerőleg bólint, aztán tovább a bizonytalanságba... életem leg-
grandiózusabb érzése volt. Ami utána történt, nem írom le, olyan tisztán előttem van. - Holtfárad
tan fekszem a lyukamban, csupa mocsok és vér vagyok, mellettem a zsákmány. Csöndben telik el 
az est, csak Szentmiklós ég. 2.30-kor két rajjal járőr. Eleinte két szakasznak kellett volna mennie, 
aztán már csak két hadnagynak és két rajnak, végül magam maradtam, az eső miatt a többieknek 

Csethe Pál, vitéz dr. nagyzeréndi és debreceni (Vedresábránypuszta, 1907. november 25 - Chile, 1984.). 
1931. április l-jén átvették a honvédség hivatásos állományába, október l-jén hadnaggyá, 1940. szeptember 1-
jén századossá léptették elő. 1944. június 15-étől mint a 3. huszárezred 2. ezred-segédtisztje frontszolgálatot 
teljesített. 1944. november 8. és december 8. között a 3/1. huszárosztály parancsnoka. 1944. december 8-tól 
1945. február 4-éig ezred 1. segédtiszt, majd a huszárhadosztály hadműveleti segédtisztje. Amerikai, majd an
gol fogságban volt 1945. május 2. és 1946. március 26. között. 

A Sztálin-orgona tehergépkocsi, vagy harckocsi alvázra szerelt szovjet sorozatvető, az orosz katonák 
Katyusának, a németek és magyarok, a lövedékek változó hangú sivítása miatt, Sztálin-orgonának nevezték. 

A Lidérc magyar szerkesztésű rakétafegyver, nevét a működésével járó hang- és fényhatásokról kapta. 
Kb. 80 darab készült belőle, zömüket a Csepel-sziget és Érd térségében vetették be. Az említett V-l (és a V-2) 
német rakétafegyverek - a német propagandában sokat emlegetett „csodafegyverek" - voltak. 
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nem volt kedvük. így mentünk bele a töksötétbe. Esik és csúszik, irgalmatlan idő, minden lépésnél 
elvágódik valaki. Végre gyanús valami, géppisztoly sorozat fütyül, megyünk vissza. Éppen a nem 
teljesített feladat lódításán gondolkozom (a parancs őrültség volt), amikor egy német hadnaggyal 
és századával találkozom, vele megbeszélek valamit, ígérek mindent. Megérkezve jelentek és di
dergek reggelig. 

XI. 26. Egy éve. Mellettem egy öregebb német ás lyukat, gondolom, nem ásott még soha, az 
arca is úrféle, beszélgetünk. Nagyon összemelegedem vele. Lyuka szélén ülök, amikor aknatüzet 
kapunk. Lyukamba mászom és kicsit ledőlök. Amikor minden csendes és csak pár lövés esik, ki
nézek, sehol senki. A szomszéd lyukakat nézem, üresek. Nem értem. Aztán egy ijedt csendőr sza
lad el mellettem, balról erős géppuskatűz. Egyedül vagyok. Nem értem, mert oroszt nem látok. 
Felcihelődöm, mindent magamra akasztok és lassan elindulok a lövésekkel ellentétes irányban: el
hagyott lyukak és szerelék, embereimnek hűlt helye, elhányt puskák, mi van itt? A süvítő golyók 
nem izgatnak, annyi mindent szedek össze, amit csak bírok. Trágyakupac mögött lefekszem, egy 
pár akna miatt lehúzódom, aztán távcsövezek, senki sem támad. Mögöttem a fasorban pár alak 
mozog: Bényi Karcsi van ott, Zsoldos Géza és 3-4 fő, a többi elszaladt. Még mindig nem értem. 
Német jön, káromkodik, mint a jégeső. A világ legtermészetesebb dolgaként puskámat pucolom és 
hagyom, hadd mondja. Hat-hét perc után kifogy a lélegzete, mire megkérdezem: elég volt már? 
Nagyon csodálkozik. Közben le is akart lőni, de azt csípőre tett kézzel kikértem magamnak. -
Visszamásztam állásunkba Karcsival kettesben, hihetetlen sok anyag maradt itt. Embereink feletti 
szégyenünkben sírni szeretnénk. Estefelé szivárognak vissza a báránykák, kérdezem tőlük, érde
mes volt-e otthagyni a hadnagy urat, pár kilométert szaladni hiába? Esküdöznek, hogy többet nem 
hagynak el. Szomorú nap volt. 

XI. 27. Ma egy éve. A reggeli orosz gyülekezést tüzérségünk szétugrasztotta, különben béke. 
XI. 29. Egy éve. A fronton nyugalom. Küppersszel beszélgetek, a németeknek kaját adok, va

csoraosztás, céllövés. Bugyi esete a csim-bummal, Karcsi és Takács szaki a pálinkával, láz gyö
tör. Lakihegyet a németek kifosztják, az adó felrobbantva, röppentyűk. Leváltanak, hál' Isten. 

XI. 30. Egy éve. Csepelnek különös a hangulata. Kitüntetések piszkossága, Misa a Hunyadi
ba akar menni, alig tudom lebeszélni. A fegyvermestertől tanulok. István szilánkokat talál a kö
penyemben, nadrágomban. Fürdő, legendák keringenek rólam, Deske gratulál, Mikivel lakásán be
szélgetek. Pestre megyek, a borotválkozás új emberré tesz. Aladáréknál lakom, este „Álarcosbál," 
Barabás Sári olyan édes. 

XII. 1. Ma egy éve. (Budapest) Bolyóról csak telefonon értesülök, Szabó Péter náciellenessége 
mélyen hat rám, Götz úr kifogását nem felejtem el soha. Az Erzsébet-hídon robbanó töltetek, kü
lönben békés kép. Este újra Csepelen, ahol a kiégett templom közelében a kapott levelekre vála
szokat adok fel. 

XII. 4. Egy éve. Már reggel rémhírek szálingóznak, hogy bevetnek. Míg fegyvereimet javítta
tom, a szereléket ellenőrzöm. Délután autók jönnek értünk. Ülök a vezető mellett, és csak annyit 
tudok, hogy nyugatra megyünk. A fehérvári térkép a kezemben. A Horthy-hídon gördülünk át, 
Kamaraerdő, Érd, Martonvásár, Dinnyés: hosszú sorban vetik a fényt a fényszórók. Sárosdon ki
szállás, de nem, tovább Hercegfalvára (ma Mezőfalva). 

XII. 5. Egy éve. Szőnyegit eleresztem, aztán hivatnak. Csethe Pál világos, kertelés nélküli pa
rancsának szívesen teszek eleget, megyünk a bizonytalanságba (még lovaink sincsenek. Idő 2.30). 
Egy erdőben németekkel találkozunk, majd újra németekkel (szétugrasztottak), aztán Kakasdra 
osonunk be, szerencsénk van. Apátszállás előtt elválok Honthytól, a falu végéig megyek, de az 
orosz miatt megállok. Krisztinában magyarok vannak. Az orosz előbbre jön, nyílt tér mögé megyek, 

A szovjet 76,2 mm-es hadosztály ágyút és az 57 mm-es páncéltörő ágyút nevezték el a magyar katonák 
„csim-bum" ágyúnak. Nevét onnan kapta, hogy a nagy kezdősebességű lövedék becsapódását hamarabb lehe
tett hallani, mint az ágyú elsütésének hangját. 

A 25. SS (magyar 1. Hunyadi) gránátos hadosztályt 1944. október végén kezdték el szervezni. A német 
felszerelésű és kiképzésű, de magyar vezényleti nyelvű és magyar egyenruhája hadosztályt - más, hasonló 
hadosztályokkal együtt - a Waffen-SS alárendeltségében, magyar parancsnokok alatt, az ország védelmében 
kívánták felhasználni. 
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látom futni a magyarokat, aztán csend. Matyival beszélgetve felderítünk, aztán besötétedik. Leomlok, 
mivel Istvánra hiába várunk. Újra elküldenek: Géza vak parancsteljesítő. Istállóban alszunk. 

XII. 6. Egy éve? Éjjel szerencsére az orosz nem lepett meg, kicsit könnyelműek voltunk talán, 
de a Jóisten megóvott. Ködben megyünk Janicsárra, a hangulat nyomott. Egy fasor sarkán össze
hívom az embereket és beszélek hozzájuk, némán hallgatnak, a fákról az olvadó dér cseppen, az út 
sárvályúiban repedezik a jég, és a szívekben repedezik valami. Némán állnak az emberek és sze-
mükkel-lelkükkel függnek a hadnagyukon, aki olyan fiatal és mégis szívükből beszél. Érzik, hogy 
látja helyzetüket, érzik, hogy tudja, mi van, érzik, hogy benne az igazi kötelesség legyőzi a látszat
kötelességet, és a magyar fajtát minden társadalmi és hősi hiúságnál jobban szerető magyar szíve 
beszél hozzájuk. Talán nem is a szavak hatolnak beléjük, inkább a szív, a féltés, a gyötrődés és a 
minden elsöprő szeretet. Mit is mond hát ez, a szemüveges, kis bajuszos, zsíros zubbonyú, gyűrött 
nadrágú, bajukat és örömüket megosztó, önzetlen, de bátor ki hadnagyocska? Nem, a szavakra 
nem is emlékeznek már, de valamit mondott: hogy ha valaki meglóg, nem tudja ellenőrizni vagy 
meggátolni, de ő nem fog fegyvert arra, aki elmegy, menjen, mert kár a drága magyar vérért. De 
szóljon: váljunk el békében, és a drága fegyver sorsáról gondoskodhassunk még. A háború elve
szett, minek még a halál, már senkinek sincs belőle haszna. Hát, aki haza akar menni, szóljon 
előbb. És az emberek hadnagyukról a fagyott fűre néznek, szótlanok. Csend van, csak az agyakban 
kalapál valami, a szívekben valami felszabadulás, mindig tudták, hogy érző szívű ember az ő had
nagyuk, mégsem tudták, mit tenne ilyen esetben. Éjjel öten szó nélkül elmentek: új emberek vol
tak, ők ilyet nem tennének, a három, aki Hercegfalván lemaradt, iszákos volt. Az „ő" hadnagyukat 
mégsem akarták csak úgy otthagyni... no meg talán hármas huszárok voltak(?). Igen, otthon vár a 
család, az asszony meg a gyerekek, ott most az orosz van és ide is el fog jönni, nem lehet meggá
tolni -jaj mi van otthon? Megvan-e még a két tehén? Tudja-e őket egyedül etetni az asszony? Ki 
vigyáz a házra? A süldőre? Jaj, de haza kellene menni...! „- No, menjünk" - szól bele egy hang a 
csöndbe, a hadnagy hangja. Felrezzennek a gondolataikba mélyedt emberek, átlökik a fegyvert a 
másik vállra, gépiesen indul el az egyik láb, a másik már magától mozdul... és elől, igen mindig 
elől, puskájával a kezében, szemüvege mögül kémlelve, megy a hadnagy. Igen, mennek utána, fel
élénkülnek a léptek, lám a hadnagy velük van, előttünk megy, nem félti magát, beszélget a hadap
ród úrral. Megáll „- ott a major, vajon van-e benne ruszki, vagy sem? Ki jön velem megnézni? 
Senki? No, Oláh?" „- Ha a hadnagy úr akarja, megyek." És mennek, lassan, aztán látják, hogy az 
egyik lefekszik... ej, mégiscsak lefekszik a hadnagy úr és a másikat küldi a bajba... de nem!... A 
hadnagy úr megy elől és az őrvezetőt fektette le: mégis csak derék ember. Aztán hosszú szünet, és 
a szívekben érlelődik, erősödik a vágy, hazamenni. Már látják magukat a határban, a templomdű
lőn, a szántások szélén, távolról az öreg templom tornya látszik... de „- Int a hadnagy úr" - szól a 
hadapród, és vége az álomnak, még itt vannak, még éhesek, még vizes a csizmájuk, de mennek. 
Beérnek a tanyába, az őrök kimennek, de lám a hadnagyuk ennivalót kér az uraságtól, ott áll a ki
osztásnál, mindenkit végigkérdez, kapott-e. De jól esik a tej, a nagy karéj fehér cipó a kolbásszal. 
A hadnagy úr bemegy. Végre egy kis kamrában néhányan összeverődnek és lassan, szinte oda sem 
figyelve szelnek a kenyérből, hogy aztán a borostás állak lassan megőröljék és a korgó gyomor 
megnyugtatására leküldjék a mélybe. Csend van, csak a hirtelen begyújtott aprófa sziporkázik, 
füsttel teli a levegő, néha szipogás hallatszik. A hideg lábak egy kicsit szétterpeszkednek, szét
nyomják a kapcát, a vállak könnyebbülnek, a sapkák a fejtetőre csusszannak: nem a meleg miatt, 
de egy gond immár nem nyomja a szívüket és a felszaladó meleg nem tűri a sapkát. „ - Hát, ha így 
gondolja a hadnagy úr..." - töri meg bátortalanul a csendet valaki. Valamennyiük szívéből beszél, 
mert mindnyájan egyet gondolnak, egy vágy ég bennük, egy ütemre dobban szívük: csak elkezdeni 
olyan nehéz, mert ki tudja, mit szólhat hozzá a másik? „- No igen" - mormolja valaki tele szájjal. 
„- Lám, Tótékat sem jelentette a kapitány úrnak." „- Pedig azok csak úgy mentek el." „- A ruszki 
is csak a németeket bántja." „- Tegnap a faluban lévőknek sem lett semmi bajuk." „- Itt is csak a 
»germanszkit« keresték." „- Mi lehet otthon?" „- A három kiscsaládom." „- Hát, én megyek haza. 
Majd csak hazajutok - fűzi hozzá sietve -, a Dunán is csak átvisz valamilyen ladik, aztán hálni 
mindenütt lehet." „- Ha Te is mégy, megyek én is." „- Én is megyek veletek." „- Leszek a negye
dik" - fűzi hozzá valaki, aztán csend. A régi harcosok nem mozdulnak. Szívük kolonca még nem 
dőlt le, sem jobbra, sem balra. „- De szóljatok ám" - véli egy öreg harcos. „- Ki menjen hát?" „-
Menjél Te, Te vagy a legidősebb." „- Nem én, én elpirulok." „- Akkor menjél Te." „- Miért én, 
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menjél Te." „- Mit marakodtok, menjen az őrvezető úr." Az őrvezető nem szívesen teszi, de nincs 
más mit tennie, kilódul az ajtón, a többiek az ablakból nézik, és örömükben nagyot sóhajtnak, mert 
éppen a hadapród úr jön szembe, és az őrvezetővel találkozván visszamegy. Jön vissza az őrveze
tő: „- Megmondtam a hadapród úrnak, ő szól." - És már jön is a hadnagy, biztos léptekkel, mint 
mindig, keze a gumikabátja zsebében, körülnéz, az őrökhöz kiált, aztán jön. Az emberek az ajtó
ban állnak, mások csak hátulról leskelődnek. „- Hol az a négy ember?" - kérdezi a hadnagy. „- Itt 
vagyunk." „- Szóval...", de nem folytatja, csak szemüvege mögül néz a négy ember szemébe. 
Nyugodt tekintetében megértő fájdalom tükröződik. „- Én is megyek" - lép elő Fehér. Öreg har
cos, a régiek felnéznek rá. „- Szóval Te is, Fehér?" - húzza el a szót a hadnagy. „- Én is mennék, 
hadnagy úr." „- Nos jó, hát ki marad velem?" „- Én maradok - mondja a kis vörös tizedes - én a 
hadnagy úrral megyek akár a világ végéig." Más senki sem jelentkezik. „- Jó - fejezi be a hadnagy 
- , indulás, mire kijövök, indulunk." Sarkon fordul és bemegy a házba, a házigazdával jön vissza. 
„- Készen vagyunk?" Senki sem válaszol, csak egy rakasz zörren valahol, valaki még az ásóját 
csatolja. A hadnagy pár szót vált a házigazdával, aztán kezet fognak. A hadnagy arcát nem látják, 
de a házigazda szeméből két könnycsepp a kabátjára hull. Valami úszik a levegőben, nem tudják, 
mit akar a hadnagy, de az a két könnycsepp mindegyiknek a szívébe markol. A hadnagy elindul, 
mennek utána. A nagy kazal mögött összegyűlnek és a hadnagy szól. „- Nincs veszteni való időnk. 
A háború elveszett, kár minden csepp vérért. A századot elérni nem tudjuk, a ruszki már tegnap 
este itt volt. A fegyvereket itt a kazal alá tesszük. Fodor jössz velem? Aztán nektek megmutatom 
az utat." Elrejtik a fegyvereket. A hadnagy nézi a golyószórókat, a páncélöklöket, puskákat, ráká
szokat, ásókat, sisakokat, szerelékes táskákat. „- Tegyetek hozzá mindent, hogy még használni le
hessen. Motozásnál a ruszki úgyis elveszi." „- Kész" - jelenti valaki. A hadnagy meg elszór pár 
szalmaszálat, aztán elindul a ködbe, mennek utána. Már nem látják a majort, nem is tudják hol van, 
csak a fasort látják halványan. „- Hát ide jutottunk. A Jóisten áldjon meg benneteket, és vigyáz
zatok magatokra, én most már nem tudok rátok vigyázni. A fasor mentén menjetek, és igyekezze
tek Dunaföldvárra. Isten veled Oláh" - és a kezét nyújtja. „- Isten vele hadnagy úr" - szól az őrve
zető, de mind mondják, és valamennyien a kezüket nyújtják. Könny ül a szemükben, alig tudnak a 
hadnagy szemébe nézni. Olyan keményen szeretnék azt a kezet megfogni, de nem igen tudják... a 
kis Bugyinak és még egynek lehajlik a feje; a hadnagy észre sem veszi, máris kezet csókoltak... Az 
utolsó is kezet fogott már, mind őrá néznek. „- Isten áldjon benneteket, menjetek az ő nevében" -
és némán tiszteleg. „- Isten áldja meg" - és az emberek elindulnak. A hadnagy csak áll, mellette a 
hadapród meg a tizedes. Egy még visszanéz, de a többi csak megy. A hadnagy nézi a távolba ve
sző, lehajtott fejű csoportot, amíg el nem tűnik... 

XII. 12. Egy éve? Mindenre emlékszem, különösképpen a Fejér megyei eseményekre, mert 
azok maradtak meg a legjobban az emlékezetemben... 
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NÉV SZERINT SZEREPLŐ KATONAI SZEMÉLYEK 

Bajmóczi Zdenko százados, akadémiai oktató 
Bényi Károly zászlós 
Gr. Bissingen Rudolf főhadnagy 
Beregfy vezérezredes 
Bugyi huszár 
Csaba 1. Szemere 
Csajbók András huszár, szül. Besenyszög 
Csethe Pál százados 
Cumbus 1. Pongrácz 
Czánth Emil százados 
Derzsi szakaszvezető 
Deske 1. Németh 
Dr. Dőry József alezredes 
Emil 1. Jekelfalusi 
Farkas István tüzérhadnagy, évfolyamtársam 
Fehér huszár 
Feri 1. Nádasdy 
Fodor tizedes 
Gádoros tizedes 
Gábor 1. Monspart 
Gellért huszár 
Görbe huszár 
Gosztonyi Miklós zászlós 
Honthy 
Imi 1. Rohonczy 
Jakab huszár 
Jármy Tihamér zászlós (1. tábori pót huszárezred) 
Jekelfalusi-Wollnhofer Emil hadnagy 
Joó őrmester 
Jászai Karcsi, 1. Bényi 
Kókai 
Kubinszky Jenő alezredes 
Lajtos István huszár 
Lengyel 
Lojzi 1. Ugody 
Marcsa hadnagy 
Madelinec huszár 
Matuskovich Endre őrnagy 

Medgyesy Miklós hadnagy 
Mihályi Iván alezredes 1942^3-ban századpa

rancsnok az Akadémián 
Miki 1. Medgyesy 
Miklóssy Sándor főhadnagy 
Miklódy István százados 
Misa 1. Czánth 
Muliter huszár 
Monspart Gábor őrnagy 
Nádasdy Ferenc főhadnagy 
Németh Dezső alezredes 
Ninas huszár 
Oláh tizedes 
Őrgr. Pallavicini János zászlós 
Pipimadár 1. Roediger-Schluga 
Br. Pongrácz Géza alezredes 
Roediger-Schluga zászlós 
Br. Rohonczy Imre százados 
Rudi 1. Bissingen 
Sáska Elemér vezérkari ezredes az Akadémia 

parancsnoka 
Sárközy István alezredes 1943-44-ben századpa

rancsnok az Akadémián 
Br. Schmerzing Egon alezredes 
Schrammel 
Sirgel őrvezető 
Szemere Csaba százados 
Szőnyegi huszár 
Szomjas Gusztáv hadnagy 
Takács szakaszvezető 
Tompus ??? 
Ugody Alajos hadnagy 
Ugray 
Vadász huszár 
Várady Géza alezredes 
Veres huszár 
Br. Waldbott Pál hadnagy 
Zsoldos Géza hadnagy 
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NAPTÁRBEJEGYZÉSEK, 1944 

X. 19. 3/4 7 Pakolás. Utazás: Győr - Hajmáskér - Lepsény. 
X. 20. Érkezés Pestre. Rácfürdő. Szepi n. Kórház. Bolyó. Götz. Opera: Iphigenie in Aulis. 
X. 21. Búcsú Aladár b-éktől. Lego. Indulás Kecskemétre Félegyháza. Kecskemét. 
X. 22. Várás Kecskeméten. Orgovány. 
X. 23. Orgovány. Érkezés Alsómonostorra. 
X. 24. Jelentkezés. Ki Hármashatárra. Éjjelezés ott. 
X. 25. Támadás elhárítása. Visszavon. Onodyra (Benedek). Eltolás Kürtösire (Benedek). 
X. 26. Megugrasztás. Felvételi műút É-n. Felvételi műút É 1600. 
X. 27. Támadás: visszafoglalás. Beásás. Szilánk. Akna becsap. 
X. 28. Leváltás. Vissza Kcs-hoz. At tny: ebéd. Tovább: este tó mellett új tanyába. 
X. 29. Nagy mosdás. Jó ebéd. Felvételi állás. Felvételi állás két tó közt. 
X. 30. Harck-Támadás. Vissza. Herkató. - Iskola. Ebéd. Vissza: Metkó. Nikszbród. Szép este. 
X. 31. Vissza: Agasegyháza-müút-Kerekegyháza-Kőkút csárda. 
XI. 1. Járőr: Földváry-Szabadrét-Királyi-Alsóadacs-Peszéradacs-Kettős. 
XI. 2. Utolsónak jövök el. Új védelem. Szétugrasztanak. Vágta. Beásás. Bevonulás Taksonyba. 
XI. 3. Menet Szigetszentmiklós-komp-Erd. Falu. Vacsora tisztiétkezde. Nagy slafi. 
XI. 4. Pihenő. Mentőautón Pestre. Kórház. Czánt. Haász. Fürdő. 
XI. 5. Áldozás. Reggeli Haászéknál. Autón Érdre. Menet Százhalombattára (Benedek). 
XI. 6. Átkelés: Szigetszentmiklós (Benedek). 
XI. 7. Szigetszentmiklós. Látogatás Csikesznél. 
XI. 8. Szigetszentmiklós. Bakonya. Látogatás Csikesznél. 
XI. 9. Út Tökölre (Benedek). Szálláscsinálás Tököl. 
XI. 10. Tököl. Szálláscsinálás. Mászkálás. 
XI. 11. Tököl. Oktatás. Látogatás, vacsora Szabó plébánosnál. 
XI. 12. Tököl. Áldozás. Kitüntetéskiosztás. Látogatás Szabó plébánosnál. 
XI. 13. Út Szigetszentmiklós-Horthyliget-Dunapart. 
XI. 14-21. Dunavédelem 
XI. 22. Szigetről vissza. Új állás. Vadászás oroszra. Vissza: tartalék. 
XI. 23. Tartalék. Figyelek. Lojzit leváltom. Alvás átereszben. 
XI. 24. Orosz támadás. Vissza. Géppisztolyosok. Lakihegy. 
XI. 25. Lidérc. Német páncélos támadás. Eső. 
XI. 26. Járőr. Mieink megfutnak. Újra előrejönnek. 
XI. 27. Visszavert támadás. 
XI. 2 8 . -
XI. 29. Leváltás. Autóút. 
XI. 30. Csepelre. Mf. Pacs. Götz, opera (Álarcosbál). Pali b. Haász. 
XII. 1. Götz-Szabó Péter-Götz. Csepel. 
XII. 2. Készültség. Ezer dologról gondoskodás. 
XII. 3. Csepel. Mise. 
XII. 4. Indulás Csepelről gépkocsin. Érkezés Hercegfalva. 
XII. 5. Előre Krisztináig. Vacakolás falu végén. Kakasd-határvölgy. 
XII. 6. Át Janicsárra. Szököm vissza. Alvás Perkátán. 
XII. 7. Átcsúszom, érkezés. Felderítek: elások. Gépkocsit elkapjuk. Szolgaegyház. 
XII. 8. Szekéren, lóháton Pákozdra (Bártfa). Alvás. 
XII. 9. Riadó. Szemrevételezés. Menet Velencére. 
XII. 10. Menet Pettendre. Pettend. 
XII. 11. Menet Kisvelencére. Várás. Támadás falu széléig. Alvás ott. 
XII. 12. Támadás, cél elérése. Tartalék. Visszalöknek. 
XII. 13. Bolyongás-összeköttetés. Kerítés sarkánál sebesülök. Lovasberény 

— 1220 — 



SZEMLE 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ (SZERK.) 

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS 
(Nemzet és emlékezet, Osiris Kiadó, Budapest, 2002., 617o.) 

A 2000/200l-es millenniumi évek méltó 
lezárásaként jelent meg az Osiris Kiadónál a 
Szent István-hagyományt átfogóan bemutató 
gyűjteményes mű. A kötet, s a majdani soro
zat csak részben követi a hagyományos em
lékkönyvek, vagy a híres „Wege der For
schung" szerkezetét, ami egy-egy szaktudo
mányos téma legjobb tanulmányait közli rep
rintben. Ugyan a jelen kötet legterjedelme
sebb fejezete - „A tudomány műhelyében" 
(107-524. o.) - is a szaktanulmányokból vá
logat, ám megelőzi azt a királyra és korára 
vonatkozó egykorú és kései források közrea
dása (1-106.O.), illetve kiegészül „A Szent 
István-kép politikuma" (525-582.0.) című, 
valamint egy áttekintő bibliográfiai fejezettel 
(583-614.0.). 

A kötet a hazai könyvkiadásban ezáltal új 
műfajt honosít meg, hiszen csak külső meg
jelenésében és terjedelmében követi a hagyo
mányosnak tekinthető „emlékkönyv" műfaját. 
Persze, jól is teszi, mivel az 1938-as három 
kötetes Szent István-emlékkönyv felülmúlha
tatlan és megismételhetetlen, de még szerény, 
ugyanakkor jól sikerült legújabb összeállítá
sokkal sem akar versenyezni (Glatz Ferenc -
Kardos József (szerk.): Szent István és kora. 
Budapest, 1988., Krístó Gyula (szerk.): Ál
lamalapítás, társadalom, művelődés. Buda
pest, 2001.). 

Szerencsés megoldásnak tekinthető, hogy 
a hagyományos válogatásokat (István király 
emlékezete, Szerk. Györffy György, Az állam
alapítás korának írott forrásai, Szerk. Kristó 
Gyula) messze meghaladó teljességben, igaz 
azokhoz képest lerövidítve, egy helyen olvas
hatók a források. A sokszor leközölt törvé
nyek, intelmek, oklevélszövegek mellett ta
nulságos olvasni a nem mindig idézett Leo 
Marsicanus-részletet, vagy a Szilveszter-bul
lát, ami hamis volta ellenére is a XIX. száza
dig befolyásolta István-képünket. Igaz, a Szil
veszter-bulla kapcsán említést lehetett volna 

tenni a jónevű medievista, Olivier Guyot-
jeannin kiadásáról és francia fordításáról, v. ö. 
Autour de Gerbert d'Aurillac. Le pape de ľan 
mil. Ed. O. Guyotjeannin és E. Poulie. Paris, 
1996, 149-154. 

Ha az egykorú források vonatkozó részle
tei még ötven nyomtatott oldalon elfértek, ak
kor ez a tudományos szakirodalomból való 
válogatás során egyáltalán nem lehetett cél. A 
válogatás gerincét az István-hagyomány for
dulópontjait tárgyaló tanulmányok adják, 
amelyek legtöbbször nem egyszerű reprintek, 
mert vagy itt jelennek meg először magyarul, 
vagy mert a korábbihoz képest bővítve, nap
rakész irodalomjegyzékkel kerültek kiadásra. 
A fordulópontokat világítják meg irodalmi, 
történeti, művészettörténeti tanulmányaikkal 
Klaniczay Gábor, Gerics József, Bene Sándor, 
Marosi Ernő és Sinkó Katalin. Rajtuk kívül 
felsorolhatatlanul sok név bizonyítja a magyar 
történészek lankadatlan igyekezetét, hogy a 
kedvezőtlen forrásadottságok ellenére is re
konstruálják az államalapítás korának törté
netét és utóéletét. E sorban éppúgy helyet kap 
a magyar koronakutatás úttörője, Révay Péter, 
mint a koronát lerajzoló Kazinczy Ferenc, a 
szent korona elmélet klasszikusai, vagy kitű
nő jogtörténészünk, Eckhart Ferenc, finom 
kitekintéssel és utalással a szent korona el
méletről írott remek könyve körül kitört bot
rányra. A tanulmányok a Szent István-kuta
tások legkülönfélébb aspektusait érintik, a 
pannonhalmi oklevéltől kezdve az intelme
ken, a pénzverésen, a várszervezeten, Pan
nonhalma építéstörténetén át a művészettörté
neti ábrázolások rendszerezéséig, a történeti, 
liturgiatörténeti és néprajzi kutatásokig, az 
Árpád-kori nemzetségek folyamatosságának 
problémájáig (Fodor István, Bak János, Györffy 
György, Wehli Tünde). Jelzésszerűen került 
átvételre a nagy három kötetes emlékkönyv
ből Váczy Péter mintaszerű tanulmánya a ki
rályság igazgatásáról, az 1988-as konferen-
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ciakötetből Szűcs Jenő és Dobszay László, a 
200l-es kötetből Bóna István, Kovács László 
tanulmánya. 

A kutatás dinamizmusát hivatott érzékel
tetni a Somogy vármegye kialakulásáról az 
elmúlt években lefolyt vita bemutatása (Zsol
dos Attila, Kristó Gyula, Solymosi László), 
jelezve, hogy a legjobb forrásadottságokkal 
rendelkező vármegyék történeti rekonstrukci
ója is milyen, szinte áthidalhatatlan módszer
tani problémákat vet fel. Látensen, a sorok 
közül kiolvashatóan persze a vita más témá
ban is jelen van, mindenekelőtt a szent koro
náról írva (Tóth Endre, Gerics József és La
dányi Erzsébet), vagy éppen a magyar egy
házszervezés kezdeteit illetően (Koszta Lász
ló, Thoroczkay Gábor). A tanulmányok érve
lései legtöbbször erősítik, illetve olykor gyen
gítik egymást, legtöbb esetben nem kerülik 
meg az alapvető kérdést: mennyiben fedez
hető fel folyamatosság az 1000 előtti és utáni 
Európai és magyar történelem menetében. Az 
átvétel, adaptáció, önálló alkotások problé
máját különösen sokoldalúan mutatja be Ma
rosi Ernő a Szent István-szarkofág kutatás
története, Takács Imre, a legújabb (és szen
zációs) pannonhalmi építéstörténeti leletek ér
telmezése kapcsán, vagy Dobszay László az 
önálló magyarországi liturgia gyökereit kutat
va. Jelen kötetben olvasható először magyarul 
a bécsi osztrák történeti intézet volt igazgató
jának, Herwig Wolframnak Konrád 1030-as 
magyar támadásáról szóló újszerű hadtörté
neti értelmezést nyújtó tanulmánya (ami ko
rábban németül a Bak János emlékkönyvben 
jelent meg). 

A záró részben leginkább a XX. századi 
közélet Szent István-beszédeiből, tanulmá
nyaiból, cikkeiből olvasható tanulságos válo
gatás, amit olyan nevek jeleznek, mint Pro-
hászka Ottokár, Szabó Dezső, Horthy Miklós, 
Révai József, Rákosi Mátyás, Csurka István, 
vagy Antall József. Az idézett cikkekben fel
villannak a legkülönfélébb értelmezések: a 
népiek nyugat- és kereszténység-ellenessége, 

a materialisták osztályharcos világképe, a kom
munisták nemzeti hagyományokat semmibe 
vevő törekvése, az 1980-as évek ideológiai 
felpuhulásán, engedékenységén át a 2000. évi 
millenniumi törvényig. Az István-hagyo
mányhoz való különféle, eltérő „zsigeri" vi
szonyuláson túl közös azonban bennük, hogy 
az István-kor emlegetése (vagy éppen totális 
tagadása, elhallgatása) illusztrációvá, színpadi 
díszletté válik, aminek nincsen más feladata, 
mint az éppen aktuális politikai szándékok 
igazolása. 

A Kiadó helyesen ismerte fel, hogy a nem
zettudat a magyar történelem sorsfordító törté
nelmi alakjainak és eseményeinek bemutatá
sával határozható meg és járható körül. Való
ban, ezekben az esetekben korántsem csak a 
„történeti valóságra" gondolunk (ez a forrás-
szegény István-kor esetében amúgy is re
ménytelen volna), sokkal inkább a rekonstru
ált, az utódok által kialakított történeti hagyo
mányra, az azzal összefüggő történeti emlék
helyekre és kultusztárgyakra kell hagyatkoz
nunk. Ez azután, érthető okokból, folyamatos 
változás, újraértelmezés és átrajzolás alatt áll. 
Ebből persze korántsem az következik, hogy a 
kor a maga történetiségében változik, inkább 
mi magunk változunk elvárásainkkal, a min
denkori jelen problémáival együtt. A kötet, a 
tervezett sorozat éppen e folyamatra igyekszik 
a figyelmet ráirányítani (1. a tervezett kötete
ket: Őstörténet és honfoglalás, Tatárjárás, 
Mátyás és a humanizmus, Rákóczi Ferenc, 
Kiegyezés, Trianon stb.), ami egyúttal arról is 
tanúskodik, hogy a kiadók vallják a történeti 
hagyomány és kultúra megtanulhatóságát, s 
ahhoz kívánnak segítséget nyújtani. 

A kötet mindennapi használhatóságát igyek
szik biztosítani a reprezentatív válogatott bib
liográfia, valamint a bőséges és jól válogatott 
illusztrációs anyag. A későbbi kiadásokban 
remélhetőleg helyreállítják az elrontott szín
bontásokat, s a bambergi lovas paripája is az 
eredeti irányba néz majd. 

Hausner Gábor 
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HERVE DE WECK (ED.) 

BONAPARTE ET LES ALPES 

Actes du Colloque Bonaparte du bicentenaire 1800-2000 
Documenta Militaria 

Thesis Verlag, Zürich, 2001, 174 o. 

Bonaparte első konzul azzal lépett be az 
egyetemes hadtörténelembe, hogy - Hannibál 
és Nagy Károly nyomán - 1800 májusában a 
francia tartalékhadsereghez csatlakozva átkelt 
az Alpokon, mégpedig a Nagy Szent Bernát
hágón, és ezzel lehetővé tette a június 14-i 
marengói győzelmet. E jelentős haditett em
lékére a hágóhoz közeli Martigny-ben a két
száz éves évfordulón, 2000. május 19-én és 
20-án kétnapos tudományos ülést rendezett a 
Svájci Hadtörténelmi és Hadtudományi Tár
saság. A tizenegy elhangzott előadás a jelen 
kötetben látott napvilágot, beköszöntőjét 
Sámuel Schmid szövetségi tanácsos, a svájci 
kormány honvédelmi, lakosságvédelmi és 
sportügyi államtitkára, bevezetőjét pedig 
Adrien Tschumy hadtesttábornok, a ren
dezvényt szervező egyesület elnöke írta. 

A bevezető közleményben Jean-Étienne 
Genequand a svájci és itáliai hadműveletek 
előkészítését mutatja be „1797 novembere: 
Bonaparte Svájcban" címmel. Elsődlegesen 
azt emeli ki, hogy a nagy hadvezér, az itáliai 
hadsereg főparancsnokaként, az első koalíciós 
háború lezárását követően, a francia hódítások 
biztosítására már 1797-ben átvonult Svájcon. 
November 17-én indult Milánóból és 26-án 
érkezett Rastattba, közben két napot Genfben 
időzött. Korabeli források alapján azt elemzi, 
hogy miként fogadta rövid svájci tartózkodá
sakor a helyi lakosság. 

A közvetlen előzményekre rátérve Marco 
Jorio „Európa új gazdája" című tanulmányá
ban az 1800-as európai politikai helyzetet 
elemzi. Témáját messziről indítja, először a 
francia forradalom alapelveit: a belpolitikai 
racionalizmust, a nemzetállamiságot és a kül
politikai küldetést idézi fel. Ezt követően rátér 
a forradalmi háborúk deklarálására, a nagy
hatalmak reagálására, röviden ismerteti az el
ső koalíciós háború fejleményeit, utal a to
vábbi különálló és koalíciós háborúkra. Újabb, 
más irányú témafelvezetésként villantja fel 
Bonaparte gyors hatalmi menetelését: 1789-
ben tüzér főhadnagyként csatlakozott a fel

kelőkhöz, 1792-től a korzikai önkéntes zász
lóalj tisztjeként szolgált és az első koalíciós 
háborút az itáliai francia hadsereg élén álló 
sikeres tábornokként fejezte be 1797-ben; a 
svájci és az egyiptomi háborút személyesen 
vitte sikerre, az első konzuli méltóság elnye
rését eredményező államcsínyt követően pe
dig immár „a nép egyedüli képviselőjeként" 
indult hadai élén a második koalíciós háború
ba. Ezen események főként svájci vonatkozá
sainak bővebb ismertetése képezi a szerző to
vábbi mondanivalóját. Az 1799-es hadjárattal 
kapcsolatosan külön kitér Szuvorov szerepére, 
így érkezik el az 1800-as esztendőhöz, amely
ből főleg a Nagy Szent Bernát-hágón való 
francia átkelés szükségszerűségéhez vezető 
hadi körülményeket idézi fel. Természetesen 
nem kerülheti meg a két magyar hadvezér, 
Alvinczy József és Melas Mihály nevének 
említését, ám a legalább ennyire jelentős, a 
szövetséges főparancsnoki beosztást Szuvo-
rovnak átadott Kray Pál neve sajnálatos mó
don elsikkad elemzésében. 

Jürg Stüssi-Lauterburg közleménye „Svájc 
Bonaparte stratégiájában" címmel felidézi, 
hogy az 1797-es történelmi fordulatig a Fran
cia Köztársaság tiszteletben tartotta a Svájci 
Kantonok semlegességét. Az első koalíciós 
háború lezárulta azonban magával hozta a 
Helvét Köztársaság létrehozását is a vazallus 
államok sorában. Végül a szerző felvillantja a 
francia forradalom exportja elleni svájci el
lenállásból fakadó külön háborút, az azt kö
vetően kibontakozott második koalíciós hábo
rú körülményeit, és Svájcnak a francia hadi
tervekben való felértékelődését. 

Dominic M. Pedrazzini közleménye a sváj
ci háború fontos helyi vonatkozását mutatja 
be: Wallis kanton lakosságának a franciákkal 
szembeni magatartását, mégpedig Bonaparté
nak a kantonnal kapcsolatos nosztalgikus, 
száműzetése idején írt visszaemlékezése kap
csán. Hangsúlyozza, hogy a franciákkal való 
korábbi szoros, három évszázados kapcsolat 
ellenére a lakosság meghasonlott, mivel a 
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„szabadság, egyenlőség, testvériség" uralma 
számára „kegyetlenséget, háborút, éhínséget" 
jelentett. Ez indokolta a szerző fejtegetése 
szerint a lakosság egy részének 1798-as és 
1799-es kétségbeesett franciaellenes felkelé
sét, miközben mások - Napóleon emlékezé
sének megfelelően - valóban a franciák szol
gálatában, a kantonnak a Helvét Köztársa
ságba való betagolásáért tevékenykedtek. 

E témát folytatja Hubert Foerster tanul
mánya, amely azt a kérdést vizsgálja, hogy a 
Wallis kantonból Eszak-Itáliába vezető Szent 
Bernát-hágó mellett a jóval keletebbre eső 
Simplon-hágó reális választási lehetőség volt-e 
1800-ban a francia hadvezetés számára. En
nek során sorra veszi Wallis belső helyzetét, a 
földrajzi körülményeket, a Simplon-hágó elő
ző két évben játszott hadi szerepét, majd Na
póleon zseniális ötletét, azaz, hogy a Szent 
Bernát-hágótól keletre fekvő Simplon- és a 
nyugatra fekvő Cenis-hágón csak a francia 
tartalékhadsereg két szárnyát küldi Itáliába, 
maga pedig a főerőkkel a Szent Bernát-hágón 
kel át. Mondanivalóját ennek az újonnan vá
lasztott hágónak a jellemzésével zárja. Füg
gelékként csatolja Alsó- és Felső-Wallis, to
vábbá a Simplon- és a Szent Bernát-hágó 
korabeli katonai szemrevételezés alapján szüle
tett leírását, valamint az azokon átkelt francia 
hadvezérek és beosztottaik emlékiratainak 
vonatkozó részleteit. 

Ezekre és számos további forrásra építve 
Leonard Pierre Closuit Bonaparte és a 45 000 
fős tartalékhadsereg főerőinek a Szent Bernát
hágón való átkelését idézi fel közleményében, 
melynek során fontos részeseményekre vo
natkozó adatokat is közöl: a hadvezér útját 
Párizstól Martigny-ig, a Nagy Szent Bernát -
hágón való átkelés megszervezését, hadainak 
megpróbáltatásait, főleg a társzekerek, lőszer
kocsik és lövegek átszállítását, a napi ötezer-
nyi katona fáradságos átjutását. írását annak a 
korabeli nézetnek a felidézésével zárja, hogy 
„Marengo volt Napóleon személyes hatalmá
nak a keresztelője." 

Vincent Quartier csatlakozó közleménye a 
hágóból Aostába leereszkedő és az észak
itáliai Marengo felé, Ivreához előrenyomuló 
első konzul útjába eső, a továbbhaladást el
sődlegesen gátló Bard erődítményét mutatja 
be. Az, illetve annak császári-királyi védőrsé-
ge elsődlegesen a francia tüzérség továbbvo
nul ásat tette lehetetlenné. Ezért Bonaparte 
már május 20-án elrendelte az erőd körülzárá

sát. A szerző aprólékosan, napról napra ha
ladva idézi fel az ostrom lefolyását a június 1-
jén este bekövetkezett kapitulációig. Befeje
zésül röviden felvillantja az erődnek a további 
háborúkban játszott szerepét is. 

Az 1799-1801 közti svájci hadieseménye
ket idézi fel Claudio Recupero forrásközle
ménye, aki a Svájcban szolgált Joseph Gautier 
levelezéséből a nővéréhez írt és fennmaradt 
tizenöt levelet tárta fel. A szerző bemutatása 
és a levelek ismertetése, valamint a háttér
események felvillantása után a talán legtöbb 
adattal szolgáló, 1800. január 29-én a Sankt 
Gallen közelében fekvő Gams faluban kelt le
velet közli bőséges jegyzetekkel. 

Szintén forrásfeldolgozás Georges Andrey 
tanulmánya, amely „Bonaparte, az új Hanni
bál" címmel két korabeli sajtótermék példáján 
mutatja be, mennyire a francia propaganda 
szolgálatában állt a korabeli svájci sajtó. Ál
lításának igazolására a vazallus svájci kor
mány hetilapja, a Lausanne-ban megjelent 
Bulletin Helvétique, 1800. május 28-i, szerdai 
számában és a Vevey-ben megjelent Messa
ger boiteux című almanach 180l-es kötetében 
a Szent Bernát-hágón való átkelésről megje
lent publikációkat elemzi. Következtetései 
igazolására felidézi két bátor folyóirat Bona
parte-ellenes hangját, a Nouvelliste vaudois 
1800. május 18-i számát és az Étrennes hel-
vétiennes et patriotiques 1801 -es évkönyvét. 

A kötetet záró tanulmány szerzője Adrien 
Tschumy, aki a Nagy Szent Bernát-hágó straté
giai jelentőségének fejlődését elemzi a tárgyalt 
1800-as évtől az 1990-es évekig terjedően: az 
első száműzetéséből visszatért I. Napóleon el
len vonuló császári-királyi csapatok (köztük a 
32. [Esterházy] magyar gyalogezred) már 
1815-ben átvonultak a hágón, de ellenkező 
irányból, Aostából Bourg Saint Pierre felé. 
183l-re áttérve arról szól, hogyan ismerte fel a 
svájci hadvezetés a hágó megerősítésének 
szükségszerűségét és annak 1847-es igazolódá-
sát. Befejezésül a hágó védelmét szolgáló, 
1890-ben kezdődött modern kori erődítési 
munkálatokat követi nyomon napjainkig. 

A hadtörténelem iránt érdeklődő olvasó 
tudása számos adalékkal gazdagodik az 1800 
körüli esztendők hadieseményeiben szerepet 
játszott magyar alakulatokról és hadvezérek
ről is. A megértést segítik a térképrészletek, 
vázlatok és a bőséges jegyzetapparátus. 

Zachar József 
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M. HRONSKY - A. KRIVÁ - M. ČAPLOVIC 

VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA IV. 
1914-1939 

(Ministerstvo obrany SR, Bratislava, 1996. 000 o.) 

A Szlovákia hadtörténete című kiadvány
sorozat negyedik kötete szervesen illeszkedik 
abba a programba, amely hat kötetben kívánja 
áttekinteni Szlovákia és a szlovák nemzet tör
ténelmének katonai, katonapolitikai összefüg
géseit a kezdetektől 1993-ig. Az első három 
kötet szerkezeti felépítését, szemléleti hiá
nyosságait bemutató recenzió a Hadtörté
nelmi Közlemények 1997/2. számában (411-
416. o.) jelent meg. 

E kötet részben az osztrák-magyar, az an
tant, vagy a csehszlovák hadseregben működő 
szlovák katonai egységekre, részben a Szlová
kia területén állomásozó katonai alakulatokra 
összpontosít, továbbá az aktuális katonai ese
ményeknek a civil lakosságra gyakorolt hatá
sát, azok következményeit vizsgálja. Mindezt 
igyekszik a történelmi korszakoknak megfele
lően magyarországi, Osztrák-Magyar Monarc
hián belüli, vagy éppen csehszlovákiai keretek
ben tárgyalni, folyamatosan figyelemmel kí
sérve a tágabb, nemzetközi, európai katonai
politikai események alakulását is. A terjedelmi 
követelmények természetesen ez utóbbi törek
vésnek helyenként határt szabtak, amire a kötet 
szerzői is felhívják a figyelmet. Az előszóban 
ugyanis rámutatnak, hogy a korlátozott terje
delem következtében nem volt mindig mód az 
adott probléma szélesebb nemzeti, európai, il
letve világtörténeti összefüggéseinek elemzésé
re, ezért eleve feltételezték az olvasó ilyen irá
nyú háttértudását. Ennek ellenére részletes 
elemzéseket olvashatunk például az első világ
háború minden korábbi háborútól alapvetően 
eltérő jellegéről, a nemzetgazdaságok mind 
hatalmasabb méretű háborús erőfeszítéséről, 
vagy az ebből (is) következő, a fegyverzetet, a 
hadvezetést és a harcászat egészét érintő nagy
arányú fejlődésről. Képet alkothatunk a fiatal 
csehszlovák állam hadseregének egységesülése 
következtében kialakult - a szlovákokra és Szlo
vákiára nézve sokszor előnytelen - viszonyok
ról. Vázlatosabb, de az összefüggések megérté
séhez többnyire elégséges az újonnan létreho
zott Csehszlovákia nemzetközi kapcsolatainak, 
szövetségeseivel kialakított katonapolitikai 
együttműködésének bemutatása. Aprólékosab

bak azok a részek, amelyek e körülményeknek 
a hadsereg fejlődésére gyakorolt hatását tag
lalják, kiemelve Csehszlovákia folyamatos, eu
rópai léptékű előrehaladását a haditechnika te
rén. Hosszabb fejezetek tárgyalják a védelmi 
rendszer kialakulásának, fejlődésének és a 
csehszlovák hadsereg államban betöltött szere
pének, elméleti és ideológiai hátterének kérdé
seit. A szerzők mind a 20-as, mind a 30-as 
évekre vonatkozóan főként Szlovákiának az 
állam védelmében, katonapolitikai koncepció
jának egészében betöltött - sokszor igen jelen
tős - szerepét vizsgálták kritikus szemmel, va
lamint a szlovák nemzetiségű legénységi és 
tiszti állomány ezzel nem mindig arányos be
folyásának, helyzetének alakulását. Érthető a 
harmincas évek végén lejátszódott események 
magyarázata is, amely a jelenlegi szlovák tör
ténetírás konzekvens, ám nem mindig kellően 
objektív álláspontját tárja az olvasó elé, vázol
va azokat az összefüggéseket, amelyek követ
kezménye a Csehszlovák Köztársaság össze
omlása és a - történelem során először létrejött 
- szlovák függetlenség lett. 

A kötet gazdagon illusztrált, számos jó, 
néha kevésbé jó minőségű térkép, fotó, fest
mény segíti a tisztán látást. Az érdeklődő 
könnyen áttekintheti a háborús áldozatvállalás 
nemzetiségekre vonatkozó, táblázatokba ren
dezett statisztikai adatait, a császári és királyi, 
később a csehszlovák hadsereg szervezeti fel
építését, a haditechnikai fejlődés mértékét, vagy 
a csehszlovák katonai közigazgatást, a had
szervezeti beosztást. A kötet közepén számos 
színes és kitűnő minőségű festmény, kitünte
tés- és rendjeltáblázat, korabeli propaganda
anyag található, láthatunk továbbá kézifegy
vereket, valamint a csehszlovák haderőnél 
használatos tankokat, könnyű és nehézbom
bázó repülőgépeket. A korábbi kötetekkel 
összehasonlítva a térképanyag mennyisége 
örvendetes mértékű növekedést mutat, pon
tatlanságoktól, esetenként a tévedésektől 
azonban ez a kötet sem mentes. Egy magyar
országi városnak egyszer román, másszor 
magyar, vagy szlovák megfelelője szerepel 
ugyanarra a korszakra vonatkozó és azonos 
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oldalon található táblázatokban, az Osztrák-
Magyar Monarchia nemzetiségi viszonyait 
feltüntető térkép láttán pedig a szlovák olva
sóban felmerülhet a kérdés, vajon milyen 
nemzetiségűek is a székelyek, hiszen a Szé
kelyföld kizárólag románok lakta területként 
van feltüntetve. Mindemellett nem e hiányos
ságok a hangsúlyosak, sokkal inkább az álta
lánosabb, köztörténeti jellegű szemléleti elté
rések következtében születtek nehézen,''"ese
tenként aligha elfogadható megállapítások, 
fejtegetések. Ehhez azonban azt is hozzá kell 
tenni, hogy kifejezetten magyarellenes tételek 
a kötetben nem találhatók. 

Ami a magyar és a szlovák megítélés kü
lönbözőségét illeti, a XX. század véres konf
liktusokat, drámai katonai és politikai esemé
nyeket felvonultató első felének elemzése 
még alapvetőbb szemléleti és felfogásbeli el
lentéteket hordoz, mint amelyekkel az előző 
kötetek áttekintése kapcsán szembesülhet
tünk. Az időrendiség szem előtt tartásával el
sőként a már korábbról ismert probléma kerül 
újra előtérbe: Szlovákia múltba történő visz-
szavetítésének kérdése. A Slovensko formula 
szerepeltetése ebben az értelemben a korábbi 
kötetek szemléletmódjának változatlanságáról 
tanúskodik. A szlovák tudományosságnak ál
talában is feladata lesz e lényeges fogalmi 
meghatározás tisztázása. Mind a magyar köz
tudat, mind a történetírás - érthetően - bizo
nyos tartózkodással veszi tudomásul a törté
nelmi Magyarország megszűnése előtti időkre 
vonatkoztatott Szlovákia megnevezést. Aho
gyan a korábbi kötetek magyar elemzője em
lített recenziójában rámutatott, a magyar tu
domány művelői évtizedek óta érzékelik azt a 
problematikus tényt, hogy a magyar nyelvben 
nem létezik eltérő kifejezés a „történelmi" és 
a „trianoni" Magyarország megkülönbözteté
sére, míg ezzel szemben a szlovák nyelv az 
előbbit az Uhorsko, az utóbbit a Maďarsko 
elnevezéssel illeti. A magyar fél részéről több 
kísérlet is történt - és történik - a történelmi 
korok filológiai szempontú megkülönbözteté
se érdekében, a szlovák szerzők munkái vo
natkozásában ugyancsak szükség lenne a fo
galmi zavart megnyugtatóan tisztázó, valami
féle magyarázó jegyzet, vagy szövegrész be
építésére. Le kell tehát szögeznünk, hogy az 
első világháborúra vonatkozóan Uhorskóról 
beszélünk, amelyen belül a szlovák lakta te
rületeknek nem létezett semminemű territori
ális, vagy közjogi természetű különállása. A 

következetlen megállapítások ellenére érzé
kelhető a történeti objektivitás igényének je
lenléte. „Szlovákia északkeleti területei [...] a 
stratégiailag jelentős Kárpátok karéjában ek
koriban a történelmi Magyarország [Uhorsko] 
határait is képezték. így a Kárpátokban foly
tatott harcok a magyar haza [uhorská vlasť] 
határainak védelmét jelentették..." 

A helységnevek pontatlansága ebben a 
kötetben is több helyütt tetten érhető. A kü
lönböző osztrák-magyar katonai egységek 
nemzetiségi viszonyait bemutató táblázatok 
esetenként akár egyazon oldalon belül is 
szembetűnő következetlenségeket mutatnak. 
Nagyvárad egyszer Nagy-Várad, másszor 
Veľký Varadín, a Szatmárnémeti településnév 
hol Satu-Mare, hol pedig Szatmár-Németi alak
ban tűnik fel. Arra szinte rutinszerűen hívjuk 
fel a figyelmet, hogy a Bratislava helynév 
használata 1914-ben, de még 1918 elején sem 
helyénvaló. 

A köztörténeti vonatkozások egyoldalú 
értelmezését mutatja a Kárpátokban 1914-15-
ben megjelent orosz katonaság emberséges, 
felszabadító-jellegű fellépésének hangsúlyo
zása, továbbá az a ténymegállapítás, hogy a 
„szláv testvér" fegyvereinek közelsége a szlo
vák társadalom jelentős részének azon remé
nyét táplálta volna, hogy végre megszabadul
hat a magyar igától. A szlovák társadalom 
legnagyobb részének szlovák-szláv nemzeti 
elkötelezettségét kiemelő nézeteket már csak 
azért is eltúlzottnak érezzük, mert a korabeli 
szlovák lakosság még nem állt a polgári fejlő
désnek azon a szintjén, amely ezt valószínű
sítené. Részletes képet kapunk a szövetsége
sek oldalán működő csehszlovák légiók lét
rehozásának nehézségeiről, a kialakult egysé
gek szervezeti felépítéséről, a harcokban be
töltött szerepéről. Több adat is tanúskodik a 
szlovák katonák légióbeli szereplésének fon
tosságáról. A szlovákok nemzetük felszaba
dításáért vállalt fegyveres elkötelezettségének 
kiemelésével szemben azonban a helyenként 
megjelenő száraz számadatok mutatják a ko
rabeli lelkesedés valós korlátait. Összesen 
mintegy 71 000 önkéntes lépett az oroszor
szági légiók soraiba, közülük 6 000 volt szlo
vák nemzetiségű. (Egy 1933-ban összeállított 
statisztika szerint pontosan 5 104 fő. A fran
ciaországi légiók esetében 12 000 önkéntesből 
2 600 volt szlovák, Olaszországban az arány: 
19 400 fő önkéntes, ebből 600 fő szlovák 
nemzetiségű.) 
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A könyv szerzőinek nézetei szerint azok
ban a sorsdöntő hónapokban, amikor a törté
nelmi Magyarország összeomlott, a szlovák 
nemzet egy emberként állt a turócszentmár-
toni határozat mellé, vagyis „a magyarokkal 
kötött ezeréves házasság" felbontása, és a 
csehek és szlovákok új közös állama mellett 
tört lándzsát. A Csehszlovák Köztársaság el
ismerése korábban már megtörtént, a Károlyi
kormány csak hátráltatta az új terület de facto 
birtokba vételét. Ez az értelmezés a magyar 
történeti irodalomban több szempontból is 
vitatott. Nézetünk szerint a szlovák lakosság 
jelentős hányada nem igényelte „sorsszerűén" 
a régi államkeret összezúzását, a néhány tíz, 
esetleg száz főből álló csoport által megfo
galmazott kiáltvány pedig inkább nyolcvan 
éves távlatban emelkedett „a szlovák nemzet 
történelmi döntésének" rangjára. A csehszlo
vák államot ugyan elismerték a szövetséges 
hatalmak, de határait még nem jelölték ki, el
lenben ismertek voltak Wilson elnök pontjai, 
amelyek a népek önrendelkezési jogát hirdet
ték. Ezért például a Duna-Ipoly határ cseh
szlovák megszállásában nem annyira a szlo
vák nemzet jogos igényeinek igazságos 
kielégítését, mint inkább a cseh emigráció kor
látlan területszerző ambícióinak szerencsés 
teljesülését vélhetjük felfedezni. (így a Káro
lyi-kormány meglehetősen naiv politikája 
inkább elősegítette, hogy az etnikailag szlo
vák területek mellett több mint egy millió 
magyar által lakott terület is az új állam bir
tokába kerüljön.) 

Az említettek mellett a magyar és a szlo
vák álláspont ennél is alapvetőbb vitapontját 
jelenti az 1938-39-ben történt közös vonatko
zású események értékelése. A müncheni egyez
mény elemzésével többé-kevésbé egyet tu
dunk érteni, úgy tűnik, a nyugati hatalmak 
hallgatólagosan valóban német befolyási öve
zetnek ismerték el Közép-Európát. 1938 szep
temberének utolsó heteiben a csehszlovák ve
zetés előtt felmerülő dilemma a következő 
volt: kapituláció, vagy ellenállás a német ag
ressziónak? Az erről folytatott máig tartó vita 
a „csehszlovák" hadtörténet egyik kulcskér
dése. Ehhez a vitához a szerzők oly módon já
rulnak hozzá, hogy elvégzik a német és a 
csehszlovák hadsereg igényes, szakmai szem

pontú, statisztikai adatokkal is alátámasztott 
összehasonlítását. A magyar területi követelé
sek megítélését illetően, a korábbi szlovák 
szakirodalmi álláspontnak megfelelően, már 
merev elutasítással találkozunk. Az októberi 
napokban, amikor a magyar kérdés napirendre 
került, a magyar kormány - számolva a kato
nai akció lehetőségével is - a magyar kisebb
ség felforgató tevékenységét is felhasználta, 
később pedig igazságtalan területi követelé
sekkel állt elő - hangsúlyozza a kötet. Minde
zekkel szemben az újabb magyar szakiroda
lom kiemeli, hogy katonai akció komolyan 
nem jött szóba, a magyar kisebbség pedig az 
adott korban jogosan követelte az anyaor
szághoz való csatlakozását, annál is inkább, 
mivel a beneši kisebbségi politika csupán a 
mihamarabb bekövetkező asszimiláció lehető
ségét kínálta neki. Emellett fel kell hívnunk a 
figyelmet arra is, hogy az új határvonal meg
állapításakor a magyar fél az etnikai elvet a 
lehető legpontosabban kívánta érvényesíteni, 
ami a szlovák delegációról nem mondható el. 

Természetesen a területi változások (1938 
október elején a Szudéta-vidék német, októ
ber 1-én Teschen lengyel megszállása, majd a 
november 2-ai első bécsi döntés értelmében 
Szlovákia magyarlakta területeinek november 
5-11. közötti, Magyarországnak történt átadá
sa) katonai vonatkozásai is bemutatásra ke
rülnek. 

Minthogy nyilvánvalóan tudományos mun
káról van szó, kiemelendő, hogy a mutatók az 
első három kötethez hasonlóan itt is hiányoz
nak. A bibliográfia viszont gazdagabb, bár a 
felhasznált magyar nyelvű, vagy magyar szer
zőtől származó egyéb nyelven írt munkák 
száma elenyészőnek mondható. Egészében 
véve mindenképpen jelentős szakmai vállal
kozásról van szó, amely megfelelő tudomá
nyos alapot jelent a szlovák történésztársada
lom számára. Mindemellett e negyedik kötet 
alapján is levonható a következtetés, hogy a 
XX. század - főként köztörténeti vonatkozású 
- eseményei alapvetően eltérő szlovák és ma
gyar megítélésének közelítése továbbra is 
megoldatlan, ám közös múltunkról lévén szó, 
az egyben elengedhetetlen feladatot is jelent a 
két nemzet kutatóinak számára. 

Sallai Gergely 
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HORVÁTH CSABA 

BOMBÁZÁSOK ÉS ROMBOLÁSOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 
(Puedlo Kiadó, Budapest, 2002. 136 o. ) 

A háború gondolatainkban mindig össze
kapcsolódik a pusztítás és rombolás fogalmá
val. A hadicselekményeket a legrégibb idők
től súlyosan megszenvedte a hadak menet
vonalához közel élő lakosság, részben a sere
gek beszállásolása, ellátása kapcsán, részben, 
ellenséges területen, a zsákmányszerzés kö
vetkeztében. Ennek lehetősége még akkor is 
fennállt, ha a mezei ütközetekhez -a lakott 
helyeket elkerülve - általában nyílt területeket 
választottak. A várak, városok ostroma már 
nagyobb rombolásokkal is járt, a várfalak le
omlasztásának, az építmények rombolásának 
mindig megtalálták a módját. Példaként csak 
Carthago városát említem, melynek területét 
elfoglalása után a rómaiak felszántották, és 
sóval hintették be, lakosságát pedig rabszol
gasorbajuttatták, vagy kivégezték. 

A tengerparti települések, főleg városok is 
állandó fenyegetettségben éltek, mindig szá
molniuk kellett a kalózok vagy más tengeri né
pek zsákmányszerző rablótámadásaira. Gon
doljunk csak a vikingekre, akik gyors hajóikkal 
a fél világot végigrabolták. A pusztító eszkö
zök tökéletesedésével, a tűzfegyverek és rob
banóanyagok megjelenésével és fejlődésével 
a hadszíntér, azaz a pusztításnak kitett terület 
egyre nagyobb méreteket öltött, mígnem a 
légijárművek feltalálása és katonai alkalmazá
sa a bombázások által új dimenziót adott a 
háborús pusztításnak és rombolásnak, a re
pülőgépek hatótávolságának és teherbírásának 
növekedésével pedig a harci cselekmények 
mélységi kiterjedése az arcvonaltól számítva 
szinte határtalanul megnövekedett. 

Dr. Horváth Csaba alezredes a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtörté
nelem tanszékének docense a Puedlo Kiadó 
gondozásában most megjelentetett könyve -
végre katonai, szakmai hozzáértéssel, a szak
terminológia helyes használatával -a légierő 
bombázásai által okozott rombolások pusztító 
erejét és hatását igyekszik bemutatni a máso
dik világháborúban. Dr. Horváth alezredes 
könyvét négy nagyobb részre osztva készítette 
el. Az elsőben az előzményeket vázolja fel, a 
másodikban az európai hadszíntéren folyó 
eseményeket mutatja be a kezdetektől a ka

pitulációig, benne külön részt szentel a ma
gyar területek elleni szövetséges légitámadás
oknak. A harmadik rész az Észak-Afrikában 
folyó harctevékenységet tárgyalja, míg az 
utolsó a csendes óceáni hadszíntéren a Japán 
sikereit és vereségét tárja elénk. 

A szerző munkája első részében bemutatja 
a kezdeteket, azt, hogy az első világháború 
folyamán a repülőgépeket miként kezdik ka
tonai célokra alkalmazni. Előbb csak felderí
tésre, majd vadászként, bombázóként és a 
szárazföldi csapatok tevékenységének támo
gatására is. A háború végére már nagy távol
ságú berepülésre alkalmas, nagy teherbírású -
50-100 kg-os bombák célba juttatására, gaz
dasági-, ipari bázisok, közlekedési csomó
pontok stb. rombolására képes - repülőgépe
ket is rendszerbe állítottak. 

Az első világháború éveiben a szárazföldi 
csapatok - miután kialakult az összefüggő 
állásrendszer - a meglévő erőkkel és eszkö
zökkel képtelenek voltak megoldani az erőd
rendszerűvé váló védelem áttörését. Ebben a 
vegyi fegyver és a harckocsik „tömeges" al
kalmazása sem hozott változást. így azután a 
Központi Hatalmak teljes gazdasági kimerü
lése vezetett a háború befejezéséhez. 

A háború után a katonai szakértők lázasan 
keresték az „állásháború" zsákutcájából kive
zető utat. Előbb megállapították, hogy a jövő 
háborúja totális lesz, azaz nem csak a száraz
földi és tengeri haderők vívják majd, hanem a 
bombázások kapcsán kiterjed a teljes hátor
szágra és már békében fel kell készülni rá. Ez 
azonban még mindig nem oldotta meg a mű
szaki akadályrendszerrel és vasbeton erődök
kel megerődített védelmi rendszer áttörését. 
Azaz a szárazföldön nem lehetett kijutni a vé
delem mélységébe, nem tudták a harctevé
kenység színterét kiterjeszteni a hátországba. 
A két világháború közötti időszak elején ké
zenfekvő megoldásnak tűnt, hogy ha a gya
logság és a harckocsik előretörése lehetetlen, 
a megerődített védelmi övek a levegőből ka
rolhatok át. így született meg a légiháború 
elmélete, melyet a repülőgépek technikai fej
lesztésében bekövetkező gyors változások alá 
is támasztottak. Mindezt a szerző logikusan 

— 1228 — 



felépítve, technikai adatokra vonatkozó táblá
zatokkal dokumentálva igen szakszerűen és 
hozzáértőén mutatja be. 

A második részben betekintést nyerünk a 
német hadigépezet, elsősorban a Luftwaffe 
Lengyelországban folytatott tevékenységébe, 
megtudjuk, mennyiben járult hozzá a lengyel 
hadsereg és a lengyel államiság felszámolásá
hoz. Arról sem feledkezik meg a szerző, hogy 
Franciaország és Nagy-Britannia gyakorlati
lag nem teljesítette a Lengyelországgal kötött 
garancia-szerződésben foglalt kötelezettségét, 
melynek nyomán kialakult a „furcsa háború." 
Ugyanakkor a Szovjetunió a Molotov-Rib-
bentrop-paktum alapján 1939. szeptember 17-
én megtámadta Lengyelországot, melynek ez
zel végképp megpecsételődött a sorsa. Említést 
tesz a balti államok Szovjetunió általi bekebe
lezéséről és arról, hogy a Finnországot orvul 
megtámadó Szovjetunió milyen nehézségek és 
óriási veszteségek árán - a terrorbombázásokat 
sem kerülve - tudta csak elérni célját. 

A következő alfejezetben megismerhetjük 
a nyugat-európai német hadjárat eseményeit 
és következményeit, elsősorban megint csak a 
légierő győzelemben játszott szerepét kiemel
ve. Külön alfejezet foglalkozik az Anglia fe
letti légi csatával, illetve a Brit Szigetek lég
védelmének emberfeletti küzdelmével a né
met légi támadó eszközök ellen, és a lakosság 
szenvedéseivel a „véget nem érő" bombázá
sok és azok pusztításai nyomán. 

A Szovjetunió elleni háború kezdeteivel és 
a német sikereket elősegítő légi hadművelettel 
külön alfejezet foglalkozik. Bemutatja a légi 
uralom megszervezésének menetét és azt a hi
hetetlen pusztítást, amelyet az előretörő német 
haderő és különösen a Luftwaffe okozott. Ké
pet kapunk a Moszkva alatti szovjet ellentáma
dásról is, mely bár szertefoszlatta a német had
sereg verhetetlenségének mítoszát, mégsem 
hozott döntő fordulatot a háború menetében, 
mert 1942 nyarán a németek - igaz, csak déli 
irányban - folytatták támadó tevékenységüket 
Sztálingrád elpusztításáért, illetve a bakui olaj
vidék és a Kaukázus megszerzéséért. A légierő 
tevékenysége óriási pusztítást eredményezett, 
de a Szovjetunió területi kiterjedése túlnőtt a 
német bombázások hatótávolságán: a Közép-
Ázsiába és az Uraiba telepített hadiüzemeket 
nem érték el. A Szovjetunió hadiipari termelése 
az 194l-es év visszaesését követően 1942-től, a 
hatalmas területi veszteségek ellenére, növeke
désnek indult. 

Az európai hadszíntéren a hadtörténészek a 
fordulatot általában a sztálingrádi szovjet el
lentámadás megindulásához (1942. november 
19.) kötik. Légi vonatkozásban ennek előjelei 
már 1942 elejétől megmutatkoznak, amikor is 
előbb az angol légierő ragadta magához a kez
deményezést, majd augusztus 17-től az ameri
kai légierő is rátért a német célpontok módsze
res bombázására. Ettől kezdve a német polgári 
lakosság is közvetlenül érezhette a bombázások 
pusztítását és kegyetlenségét. Az alfejezetben a 
szerző színes képekkel és technikai adatokkal 
egy német és három amerikai bombázó repülő
gépet is bemutat. 

A német hadiipar, főleg a repülőgépgyártó 
üzemek megsemmisítésére 1944 februárjától 
indult légi hadművelet a szövetségesek részé
ről a nyár folyamán a partraszállás előkészíté
sébe csapott át. Bár a pusztítás óriási volt, a 
német hadiipar termelésének jelentős csök
kentését nem tudták elérni. A németek vá
laszlépésként előbb a V-l-es, majd a V-2-es 
rakétákkal mértek csapást Nagy-Britanniára, 
1944 szeptemberétől pedig az immár elvesz
tett városokat, Antwerpent, Párizst és Brüsz-
szelt sem kímélték rakétáik pusztító erejétől. 
A német hadigépezet teljes összeomlása csak 
1945 februárjától indult meg. 

Magyarország területét a pusztító bomba
támadások - bár az ország 1941. április 11-én 
Jugoszlávia megtámadásával hadviselő féllé, 
nemsokára pedig a Szovjetunió elleni háború 
részesévé is vált - , hosszú ideig elkerülték. 
Előbb hazánk területe kívül esett a szövetsé
ges bombázók hatáskörén, majd a Kállay-
kormány 1943. szeptember 3-án előzetes, tit
kos megállapodást kötött a nyugati hatalmak
kal. Ennek értelmében, ha az angol-amerikai 
csapatok elérik az ország határát, a magyar 
hadsereg átáll, valamint a légvédelem nem te
vékenykedik a hazánk területe felett átrepülő 
szövetséges bombázók ellen, azok pedig nem 
pusztítanak magyar célpontokat. Sajnos az el
képzelés nem valósult meg, viszont a németek 
1944. március 19-én megszállták az ország 
egy részét, az új kormány pedig teljes egészé
ben a németek érdekében hasznosította az or
szág energia- és egyéb tartalékait. Ilyen előz
mények után 1944. április 3-án megkezdődött 
az ország területének módszeres bombázása, 
különös tekintettel a közlekedési csomópon
tokra, hadiüzemekre, kőolajmezőkre és a fel
dolgozó üzemekre. Ezek a bombázások gyak
ran városainkra is kiterjedtek Az ország had-
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színtérré válásával a pusztítások és a lakosság 
szenvedései tovább fokozódtak. 

Az észak-afrikai hadszíntér eseményeit a 
szerző három alfejezetre bontva tárgyalja. 
Bemutatja a kezdeteket, az olaszok váratlan 
támadását, majd az angolok' visszacsapását és 
a németek beavatkozását a küzdelembe. A 
harctevékenység a szárazföldre, a tengerre és 
a légtérre egyaránt kiterjedt. A hajók és ki
kötők pusztításában a repülőgépek jelentős 
szerepet játszottak. A német-olasz szövetsé
gesek számára a teljes vereség El-Alameinnél 
kezdődött, ahol a 8. angol hadsereg szilárd 
védelmet épített ki és 1942. október végén 
döntő támadásba ment át. Az angolok tevé
kenységét az amerikai légierő is támogatta, 
így nem csak a szárazföldi erőfölény, de a 
légiuralom is biztosított volt. A német-olasz 
csapatok akkor kerültek két tüz közé, amikor 
1942. november 8-án az amerikai erők is 
megkezdték a partraszállást Észak-Afrikában. 
Horváth alezredes az itt folyó eseményeket az 
előző részeknél bővebb szövegmagyarázattal 
látta el, rávilágítva a kulcsfontosságú kérdé
sekre és azok megvalósulásának módjára. 

A negyedik részben előbb a japán sikerek 
összetevőivel, a váratlan, tömeges csapások 
következményeivel, az indokínai területek és 
a csendes-óceáni szigetvilág elfoglalásával is
merkedhetünk meg. 1942 elején a japán had
erő jelentős erőfölényt szerzett az angol
amerikai haderővel szemben. 1942 második 
felétől azonban az amerikaiak fokozatosan 
növelték jelenlétüket a térségben. Az első je
lentős válaszcsapásra 1942. május 4-8. között 
került sor a hadtörténelem által korall-tengeri 

Második világháborút megjárt honvéde-
ink, különösen a „doni poklot" megjártak kö
zül többen jegyezték fel a velük történt, nem 
mindennapos fronteseményeket. Mindezek 
írásba foglalása sokat jelentett a szülőföld
jüktől, szeretteiktől messze szakadt, idegen 

csataként számon tartott összecsapásban. A 
valódi fordulat azonban a Midway-szigetek 
mellett, 1943. június 4-én következett be, 
amikor három japán repülőgéphordozó elsüly-
lyedt, egy pedig megrongálódott. Ezzel az 
amerikaiak gyakorlatilag eltörték a japán 
flotta gerincét. A végső győzelem immár az 
erőkoncentráció ütemétől függött, még akkor 
is, ha a japán kamikaze pilóták halált megvető 
bátorsággal igyekeztek teljesíteni feladatukat. 
1945 nyarára az amerikai-angol szövetsége
sek teljes erőfölénnyel rendelkeztek a japánok 
felett, de a szovjetek Japán elleni hadbalépése 
közelebb hozhatta a háború befejezését. Köz
ben elkészült az amerikai titkos fegyver, az 
atombomba, és az amerikai politikai vezetés a 
bevetése mellett döntött. így a japánok a vi
lágtörténelemben először elszenvedték az atom
fegyver által okozott pusztítás borzalmait. 

Horváth alezredes könyvét jó szívvel aján
lom minden Tisztelt Olvasónak. Sok pozití
vummal rendelkezik, melyek közül végezetül 
kettőt emelek ki. Az utóbbi évtizedben tucat
jával jelennek meg a második világháború 
eseményeit feldolgozó kiadványok, tele tárgyi 
tévedésekkel, hibás adatközlésekkel, helytelen 
szóhasználattal és még sorolhatnám a hibákat. 
Nos, Horváth alezredes, mint hivatásos katona 
és hadtörténész, munkája megírásánál nagy 
figyelmet szentelt a pontos szakmai és termi
nológiai kritériumok betartására. Másrészt a 
fényképek, amelyek a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum fotóarchívumából valók, eddig még 
soha nem kerültek publikálásra. 

Szántó Mihály 

földön harcoló katonák számára. Egyrészt a 
sok-sok gyötrelmet, magukba fojtott érzést, 
indulatot csak így, kibeszélésük által tudták 
némileg orvosolni, másrészt első találkozásu
kat a háborúval, örökké emlékezetes frontél
ményeiket, s az idegen, megszállt országok 

SOMORJAI LAJOS 

MEGJÁRTAM A DON-KANYART 
Harctéri napló. Oroszország, 1942-1943 

(Rubicon, Budapest, 2002. 256 o.) 
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közállapotáról, lakosságáról szerzett tapasz
talataikat, megfigyeléseiket szűkebb környe
zetükkel is meg akarták osztani. 

Szokás mondani, hogy az életrajzi ihletésű 
írások közül mindig azok tűnnek hitelesebb
nek, azoknak van hangulatuk, melyeknél az 
átélt események pillanatnyi gyönyörűsége, 
vagy borzalma vezette a tollat. Somorjai La
jos második világháborús oroszországi hadi
naplójára kiváltképp jellemző ezen megálla
pítás. 

A 2. hadsereg egyik egészségügyi osz
lopához, illetve rövid ideig egy első vonalbeli 
gyalogzászlóaljához beosztott orvos őszinte 
sorai valóban frontközelben, olykor a harcok 
hevében születtek, nem utólag, a vele meg
történt események, s helyzetek kellő átgon
dolásával, értékelésével. Első benyomásai, re
ményei, csalódásai és indulatai vezérelték 
naplója írása közben, melyek inkább felerő
södtek, s bizonyos dolgok megítélésénél egy
értelművé váltak, mintsem módosultak, vagy 
tompultak volna több mint egy éves front
szolgálata alatt. 

Mint az oroszországi hadszíntérre kivezé
nyelt valamennyi magyar katonát, őt is fog
lalkoztatta, vajon miért kellett egy 200 ezer 
fős magyar hadsereget hazájától több mint 
2000 km-re, vélt, vagy valós érdekekért harc
ba vetni, milyen szerepe lehet e felszerelését, 
fegyverzetét, lelki felkészítését tekintve nem a 
nagyhatalmak háborújába szánt, szerény harc
értékű katonai kontingensnek. Vitathatatlan 
tény, hogy sokan, otthon maradt családjukat, 
munkalehetőségeiket féltve, keserűen vették 
kézhez a „SAS" behívót. Voltak szép szám
mal olyanok is, akik átérezték a szovjetunió
beli nyomorúságos állapotokról hallottakat és 
semmiképpen sem akarták hazájukban ta
pasztalni annak a rendszernek a „vívmányait." 
Erkölcsi kötelességüknek tartották a néme
teknek nyújtott segítséget, hiszen az ő közre
működésükkel tértek vissza a trianoni béke
diktátum által elvesztett magyar lakta terü
letek. A többség azonban nem kereste a vá
laszt, nem ujjongott, de nem is lázadozott, kö
zömbösen viseltetett katonasorsa iránt, egy
szerűen kötelességből indult feladatát tel
jesíteni. Somorjai Lajos mindezt így fogal
mazta meg 1942. áprilisában, a keleti had
színtérre történő elvonulása alatt: „(...) mi 
katonák is messze vagyunk a lelkesedéstől. 
Egyszerűen kikerülhetetlen kényszer folytán 
megyünk, ahova kell, kötelességet tenni. " 

A 2. hadsereg frontra küldésének valódi 
okairól (a visszakapott területeket és a lát
szólag független államiságot féltő magyar po
litikai és katonai vezetésnek a határozott né
met követeléssel szembeni kényszerhelyze
téről) a Donhoz kivezényelt legénységi állo
mány, vagy az alacsonyabb, illetve közép
szintű tisztikar keveset tudhatott, Kállay 
Miklós miniszterelnök több ízben elhangzott 
kijelentéséről - „Minden katona szeptember
ben haza fog jönni" - viszont sokan hallottak. 
Ebben akkor senki sem kételkedett. Senki 
nem láthatta előre, hogy a 2. hadsereg hadi
részvétele egy évig is elhúzódhat, s tragédiába 
fog torkollani. A keleti hadszíntérre kikerül
teket kezdettől fogva az a remény éltette, 
hogy néhány hónap elteltével leváltják őket és 
hazatérhetnek. Az ukrán és orosz területeken 
vívott, minden addiginál véresebb háború 
nyomaival és veszélyeivel viszonylag hamar 
szembesülve, a partizánok által felrobbantott 
vasúti szerelvények, az állandó ellenséges lé
gitámadások, s a rengeteg katonasír láttán 
azonban sokan feltették magukban a kérdést, 
vajon viszontlátják-e szeretteiket még egyszer 
életükben. A hadinapló íróját először a Donon 
átkelt szovjet csapatok sikeres, 1942. au
gusztus 6. és 9. közötti támadása, majd áttöré
se, a körülzárás és a fogságba esés veszélye 
gondolkoztatta el igazán a kényszerű áldozat
vállalásáról, annak miértjéről, illetve végze
tessé válásának lehetőségéről. Hangulata azon
ban igazából szeptember végétől vált nem 
annyira fásulttá, vagy közömbössé, mint in
kább elkeseredetté, hogy aztán közvetlenül az 
1943 április végi hazatérés előtti napokban 
érje el a kritikus szintet. 

A 2. hadsereg honvédéi és munkaszolgá
latosai hosszú frontszolgálatuk alatt nem 1942 
tavaszán, hanem az őszi hónapoktól érezhet
ték leginkább, hogy a magyar hadvezetés a 
számukra idegen, vagy csak közvetett célok 
elérésére látszólag feláldozta őket, azt. Ak
kortól tapasztalhatták, becsapottan és kiszol
gáltatottan, hogy felváltásuk nem történik 
meg, hogy a téli hónapokban is az arcvonal
ban maradnak és a hadsereg leromlott fegy
verzeti és felszerelési állapotán, az utánszál-
lítás katasztrofális helyzetén a hazai politikai 
és katonai vezetés nem tud javítani a szüksé
ges mértékben. A 2. hadsereg hazahozatalá
nak lehetősége - védelmi feladatai, valamint a 
várható német ellenkezés és újabb követelés 
miatt - magyar politikai és katonai vezetésben 
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végül is fel sem merült. Bár ismerte a front
hadsereg ezernyi problémáját, nem volt távlati 
terve a kialakult helyzet megoldására. Német 
részről várták a segítséget, s csak a csapatok 
minimális fegyverzeti és felszerelésbeli ki
egészítésére, illetve a személyi állomány fo
kozatos felváltására hajlottak. 

A 2. hadsereg súlyos helyzete iránt tanú
sított látszólagos érzéketlenség nem a magyar 
politikai és katonai vezetés részvétlenségéből 
és felületességéből fakadt. A Don mentén 
helytálló hadsereg megsegítését a Kállay-kor-
mány új elemekkel bővült bel- és külpolitikai 
célkitűzései gátolták. A magyar kormány leg
főbb célkitűzése ugyanis volt, hogy az egyre 
feszültebbé váló magyar-román viszonyra, s a 
bizonytalan külpolitikai helyzetre való tekin
tettel az országot kivezesse a háborúból. Óriá
si teherként nehezedett rá a román vezetésnek 
Észak-Erdély és Székelyföld visszaszerzésére 
irányuló, egyre nyíltabban hangoztatott szán
déka. Mindez arra késztette, hogy erőforrásai
nak nagy részét a háború befejeztével elkerül
hetetlennek látszó magyar-román fegyveres 
konfliktusra tartalékolja. Lényeges elhatáro
zása volt, hogy fejleszti, erősíti és az ország 
határainak védelmére összpontosítja a hon
védséget. A magyar hadvezetés tehát a 2. had
sereg megerősítéséről való lemondás árán is 
embert, fegyvert és felszerelést próbált tarta
lékolni: nem akarta gyengíteni és védtelenné 
tenni az országot a jelentős minőségi és meny-
nyiségi fejlesztésre szoruló hátországi honvéd
ségi erők további megtizedelésével. 

A hadinaplóban éles, olykor kíméletlen kri
tikát olvashatunk a 2. hadsereg magasabb pa
rancsnoki karának vezetési módszereiről, a ci
vil értelmiségi életben szokatlan katonai hie
rarchia visszásságairól. írója keményen és jo
gosan bírálja azon - többnyire hivatásos -
tiszt bajtársait is, akik a hadseregben uralkodó 
áldatlan ellátási, utánpótlási helyzetet is ki
használva anyagi haszonélvezői lehettek front
szolgálatuknak, vagy akik beosztottjaik áldo
zathozatalát használták fel karrierjük építésé
re, elismerésszerzésre. Természetesen akadtak 
gyenge jellemű, katonai előmenetelüket tár
saik, beosztottjaik kárára építgető hivatásos és 
tartalékos tisztek a 2. hadsereg 7000 fős tiszti 
állományában, közel sem olyan számban azon
ban, hogy az alapot szolgáltathatott volna 
bármiféle általánosításra. Mindezt azért is 
fontos megjegyezni, mert a hadinaplóban ol
vasható meglehetősen sarkos vélemények 

akár a Horváth Miklós által 1959-ben szer
kesztett, s Münnich Ferenc előszavával meg
jelent „A 2. magyar hadsereg megsemmisülé
se a Donnál" című célzatos dokumentum
kötet hamis és igaztalan állításait („bornírt 
tisztikar", stb.) is igazolhatnák. 

Mint a „doni poklot" túlélt valamennyi hon
fitársunk, Somorjai Lajos is mély és jogos 
felháborodással értesült hadseregparancsno
kának 1943. január 24-én kelt hadseregparan
csáról. E sokat idézett dokumentum követ
kezményeként Jány Gusztáv vezérezredes egész 
hadseregparancsnoki tevékenységét, cseleke
deteit sokan - ahogy népbírósági pere során - , 
ma is eme intézkedése alapján ítélik meg. 
„Nem elég, hogy a teljes pusztulásba sodorta 
hadseregét, katonáit még becstelennek és gyá
vának is nevezte. " - hangzik az elfogult, som
más értékelés több mint fél évszázad eltelté
vel, jogi rehabilitációja után is. 

A számos esetben kilátástalan küzdelmet 
folytatott és hősiességet tanúsított magyar 
honvédek valóban nem érdemeltek ilyen le
sújtó, megalázó hangnemű bírálatot hadsereg
parancsnokuktól. Bár Jány a népbíróság előtt 
tett 1947. évi vallomásában azt állította, hogy 
a rend helyreállítása és a nagyobb veszteségek 
elkerülése végett írta meg parancsát, az súlyos 
arculcsapás volt katonái számára. 

A személyes benyomásai és a csapatoknál 
tett gyakori szemléin tapasztaltak alapján ítél
kező Jány összeroppant a többszöri bekerítés
ből kitört, meggyötört, agyonfagyott és kiéhe
zett visszaözönlő csapatrészek tömege láttán. 
A vereség, a kudarc legfőbb okát akkor egyér
telműen hadserege harcértékének, harci morál
jának csökkenésében látta. A katasztrófa mé
lyebb okait nem kereste, igazából csak később 
ismerte fel azokat. 

Az 1943. január 24.-i hadseregparancsba 
foglalt értékítéletek és utasítások egy elkese
redettségében, tehetetlenségében magára ma
radt, mély lelki krízist átélő ember dühödt 
megnyilvánulásai voltak. 1943. március 12.-i 
30. számú hadseregparancsa és a január 24-i, 
azt hatályon kívül helyező rendelkezése mel
lett számos, kevésbé ismert parancsa tanúsko
dik arról, hogy később revideálta álláspontját 
hadserege helytállását és a katasztrófa valódi 
okait illetően. Katonái nagy többsége számára 
azonban a túl sokáig érvényben maradt január 
24-i parancs vált ismertté, és az olyan mély 
sebeket okozott, amelyeket már nem lehetett 
begyógyítani. 
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A 2. hadsereg honvédéiről, tisztikaráról, 
frontközeli, vagy hátsóbb hadműveleti terü
leten véghez vitt cselekedeteikről mindezidáig 
kétféle, egymástól eltérő, meglehetősen som
más képet kaphattunk a sajtó alá rendezett 
memoárokból, korabeli harctéri naplókból. 
Korábban a Szovjetunió elleni fasiszta rabló 
hadjáratban részt vett, megvetett és elítélt 
zsoldosok voltak, majd egy nemzeti tragédia 
mártírjai, áldozatai, később hősei. E több mint 
fél évszázada papírra vetett korabeli harctéri 
napló valós környezetükben, valós cseleke
deteik által mutatja be Dont megjárt honfitár
sainkat, jó és rossz jellemvonásaikkal, minda
zon tulajdonságaikkal együtt, amelyeket egy 
háborús helyzet, embert próbáló, kemény front-

A szerzők szándéka volt, hogy az elérhető 
forrásanyag (eredeti tárgyak, sokrétű ábrázo
lás-anyag, a kortársak vonatkozó megjegyzé
sei, a legkülönfélébb dokumentumok stb.) 
alapján a lehető legteljesebb képet adják a 
XVII. századi előzményektől a XX. század 
második feléig terjedően az egyenruhákról. 
Olyan egyenruhákat, szolgálati öltözékeket, 
libériákat mutatnak be, amelyeket a vázolt 
időszakban Szászországban használtak. Mű
vüket a történelem segédtudományai, illetve a 
művelődéstörténet tematikájába egyaránt be
sorolható, fontos kézikönyvnek szánták. 

Hangsúlyozandó, hogy a szász egyenruha
történetben ilyen komplex összefoglalás eddig 
még nem született. Bár voltak eddig is szak
publikációk, azok mindig csak egy-egy rész
területet érintettek. 

Mint ismeretes, az egyenruha, a szolgálati 
öltözet mindig is sokféle elvárásnak kellett, 
hogy eleget tegyen. Elsődleges, hogy a viselőt 
kiemelje a polgárok tömegéből, s tevékenysé
gét jelezze. így pl. a kezdetektől megfigyel
hető a katonai egyenruhának az egész társa

szolgálat bármely nemzet hadseregének kato
náiból kihoz, vagy kihozhat. 

Somorjai Lajos frontnaplója lebilincselő, 
történeti értékű dokumentum, melynek olva
sásakor a szemtanú, vagy érintett hozzátarto
zó emlékezhet, az érdeklődő pedig árnyaltabb 
és hitelesebb képet alkothat második világhá
borús katonai részvételünk Don menti króni
kájáról. Az 1942. április 20. és 1943. május 2. 
közötti harctéri feljegyzések sajtó alá rende
zését, az előszó, illetve a magyarázó és sze
mélyi jellegű jegyzetek elkészítését Varga J. 
János történész végezte el, a napló által tükrö
zött képet pedig a szerző saját készítésű front
felvételei teszik érzékletessé. 

Szabó Péter 

dalomra vonatkoztathatóan is érvényesülő kü
lönleges befolyása, illetve általában bármilyen 
egyenruhának a környezetre gyakorolt hatása. 

Hangsúlyozandó, hogy az eddigi szakiro
dalomban meglehetősen mostohán kezelték a 
nem katonai vonatkozású egyenruha-viselés 
témáját. Müller és Vetters könyvében azon
ban valamennyi „egyenruhás" alakulat, szer
vezet, testület bemutatást nyer. Sokszor na
gyon nehezen hozzáférhető adatok kiértéke
lésére is sor kerül. A kimerítő forrás- és szak
irodalmi hivatkozások megkönnyítik az eset
leges későbbi részkutatásokban való elmé
lyülést. A szerzők hangsúlyt fektettek arra, 
hogy saját kutatásaik alapján helyesbítsenek 
egyes, korábbi közlésekben megjelent hibá
kat, pontatlanságokat. 

A kötet a következő fejezeteket, részeket 
tartalmazza: Bergbau (bányaügy), Feuerwehr 
(tűzoltóság) Forstwesen (erdészet), Hofwesen 
(udvartartás), Justiz und Strafanstalten (igaz
ságügy és büntetésvégrehajtás), Nationalgarde 
(polgárőrségek, nemzetőrségek), Polizeiorgane 
(rendőri szervek), ezen belül Gendarmerie 

REINHOLD MULLER - DIETER M. VETTERS - DETLEF GOSCHEL 

IM DIENSTE SACHSENS 

Zur Geschichte der Uniform und reglementierten Dienstbekleidung 
sächischen Institutionen 

(Verlag der Kunst, Dresden, 2001. 352 oldal, 125. színes tábla) 
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(csendőrség), Kommunale Polizei (városi, köz
ségi rendőrség, rendészet), Staatspolizei (ál
lamrendőrség), Postwesen (postaügy), Staats
eisenbahn (államvasutak), Zoll- und Steuer
verwaltung (vám- és adóigazgatás). 

Külön, nagy terjedelmet kapnak a hadse
reg egyenruhái. Ezen belül külön jelenítik 
meg az egyes fegyver- és csapatnemeket, szak
ágazatokat stb. - különböző időszakok vonat
kozásában is. így az anyag a Generalität (tá
bornoki kar), Adjutantur und Stäbe (szárnyse
gédek, vezérkarok), Infanterie (gyalogság), 
Kavallerie (lovasság), Artillerie (tüzérség), 
Pioniere (utászok), Train (vonatcsapat), Sani
tätswesen (katonai egészségügy), Militärische 
Bildungseinrichtungen (katonai képzési inté
zetek), Militärverwaltung (katonai igazgatás, 
tisztviselők) felbontásban szerepel. Külön, rövid 
részben tekintik át az „egyenruhások" rendjel-, 
kitüntetés-, valamint oldalfegyver-viselését. 

Az egyes részek elején történeti áttekintés 
olvasható az adott szervezet (intézmény stb.) 
kialakulásáról, fejlődéséről, legfontosabb jel
legzetességeiről. Ezt részletes egyeruházat-
történeti feldolgozás követi. 

A kötet további értéke az igen gazdag, jó 
minőségű rajzok sokasága. A táblákon a leg
különbözőbb egyenruházati típusokat, illetve 
egyes ruházati- és felszerelési tárgyakat ta-

A könyv szerzője, Hofrat i. R. Dr. Erich 
Gabriel neve nem teljesen ismeretlen a ma
gyar szakmai közönség előtt. 1965-1996 kö
zött a bécsi Heeresgeschichtliches Muse
um/Militärwissenschaftliches Institut in Wien 
állományában működött. Szakterülete a fegy
vertan, illetve a műszaki hadiszerek és -
eszközök köre volt. 1989-től nyugdíjazásáig 
osztályvezetőként tevékenykedett. Több szak
publikációja ismert (így pl. a „Die Hand- und 
Faustfeuerwaffen der habsburgischen Heere." 
Wien, 1990.). 

nulmányozhatjuk. Az ábraanyagon belül ki
emelt taglalást kapnak egyes sisakok, föveg-
félék, jelvények, hímzések, rendfokozati 
jelzések, váll-lapok, oldalfegyverek. Megta
lálhatók továbbá sapkarózsák, kokárdák, 
gombok, mellvértek, övek, övcsatok, szolgá
lati jelek, (szolgálati) karszalagok, zászlótartó 
övek, tanulmányozhatók tarsolyok, kartusok. 
Kardok, kardmarkolatok, kardbojtok szintén 
láthatók a rajzanyagban. Esetenként a legjel
legzetesebb (korabeli) zászlóanyag is feltűnik 
az ábrákon, de az olvasó akár a korabeli lóta-
karók, sabrakok, illetve (a vonatkozó) zene
szerszámok világában is elmélyülhet a köny
vet tanulmányozva. Sajátos anyagcsoportként 
jelennek meg pl. bányászbárdok, bányász
lámpák, illetve tűzoltó övek és bárdok is. 

Mindezek nagyszámú heraldikai, inszig-
niológiai, emblematikai, vexillológiai vonatko
zást is tartalmaznak a feudális abszolutizmus 
időszakától kezdődően egészen a XX. századi 
diktatúrákig, illetve lehetővé teszik a közölt 
anyag más irányú felhasználását, értékelését is. 

A könyvet a recenzens fontos, módszerta
ni (szakmai) szempontból is példaértékű mű
nek tartja, a legújabb nemzetközi egyenruha
történeti szakirodalom jeles eredményének. 

Pandula Attila 

A fenti témát (bár magának az osztrák, il
letve osztrák-magyar haditengerészetnek ki
terjedt régebbi és újabb szakirodalma van) a 
tárgyak iránti széles érdeklődés ellenére 
mindezideig más nem dolgozta fel, bár az ál
talános fegyvertörténeti szakirodalomban -
különösen pedig a szúró- és vágófegyverek 
múltját bemutató publikációkban - eddig is 
közöltek egynémely információt ezekkel a 
sajátos darabokkal kapcsolatosan. 

Érdekesség, hogy a Habsburg Birodalom
ban haditengerészeti szúró- és vágófegyver 

ERICH GABRIEL 

SÄBEL, DEGEN, DOLCHE 
Die Seitenwaffen der österreichischen und österreichisch-ungarischen Kriegsmarine 

(Heeresgeschichtliches Museurn/Militürwissenschaftlichen Institut in Wien, Wien, 2001. 
155 o., 103 fekete-fehér kép, 18 színes ill.) 
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rendszeresítésére csak 1827-ben került sor 
(1827 M. tengerésztiszti szablya), Azaz egy 
olyan időpontban, amikor az oldalfegyvernek 
egy tengeri ütközet megvívása során már nem 
jutott döntő szerep. Természetesen mindez 
szoros kapcsolatban van a hadiflotta igen sa
játos történetével, indokolatlanul késői létre
hozásával is. 

Erich Gabriel az összes rendszeresített ha
ditengerészeti szúró- és vágófegyvert bemu
tatja, kronologikus sorrendben. Az anyag 
bontása a következő: I. a tengerésztisztek ol
dalfegyverei (tengerésztiszti szablyák, tenge
résztiszti tőrök), II. az altisztek és a legénység 
oldalfegyverei (matrózszablyák, „hajóskar
dok"), III. a tengerészeti tisztviselők, alkal
mazottak oldalfegyverei (tőrkardok, szablyák, 
szarvasgyilokok, vadászkardok), IV. a cs. és 
kir. Tengerészeti Akadémia növendékeinek 
oldal fegyverei (szablyák), V. a cs. és kir. ten
gerészet fedélzeti hideg fegyverei (pikák, bár
dok, fokosok, csáklyák, szablyák, hajóskar
dok). Ennek során pl. olyan különlegességek is 
szerepelnek, mint a cs. és kir. Jacht-raj (k. u. k. 
Yachtgeschwader) szablyája, vagy a cs. és kir. 
haditengerészeti erdészek szarvasgyilokja. 

Megjegyzendő, hogy a tengerésztiszti kar
dok lényegesen eltérnek más kardoktól. A 
markolat és a hüvely szerelékei rézből ké
szültek, vagy aranyozottak voltak, hogy a sós 
tengervíznek és párának jobban ellenálljanak. 

Ezek a közel egy évszázadon keresztül 
használt tengerészeti szúró- és vágófegyverek 
(különösen a tisztek számára rendszeresített 
darabok) kevéssé szolgáltak viselőjük védel
mére, illetve tettek lehetővé hatásos támadást. 
Inkább számítottak az adott időszakban fontos 
státusszimbólumnak. Díszítésül, mind magán 
a kardon, illetve a hüvelyen (is) gyakoriak a 
gazdag díszítések. Ezek sokszor tengeri vo
natkozásúak, pl. horgony, szirének, de általá
nosabb motívumok, így a heraldikai ábrázolá
sok (császári korona) is jellemzőek. 

A szerző az előírásoktól, a szabályostól 
való eltéréseket részletezi. Kitér a fegyverek 
előállítására is. A műben a szúró- és vágó
fegyverek fejlődéstörténete a cs. kir. és cs. és 
kir. haditengerészet fejlődéstörténetébe be
ágyazva kerül bemutatásra. 

A szerző a mű megírásánál elsősorban a 
Kriegsarchivban található levéltári forrásokra 
támaszkodott. Sokszor hivatkozik korabeli 
öltözeti felszerelési, fegyverzeti utasítások 
anyagára. Gazdag bibliográfiájában olvasha

tunk az egyes szakkérdésekre vonatkozó ál
talános osztrák-magyar tengerészeti irodalom
ról, a kérdést érintő emlékiratokról, egyes 
életrajzokról is, de legfőképpen a sokrétű szú
ró- és vágófegyver-irodalomról (angol, cseh, 
francia, magyar, német nyelvű munkákról) 
egyaránt. A recenzens itt hiányolja Robert 
Berger, illetve a horvát Marija Šercer egyes, a 
témakörre (is) vonatkozó publikációinak em
lítését. 

A gazdag képanyag (tárgyak, viselési és 
egyéb ábrázolások) legnagyobb része a Heeres
geschichtliches Museum anyagából került 
közlésre, de a mű az Staatsarchiv/Kriegs
archiv gyűjteményeiből is bemutat képeket. 
Egyes illusztrációk őrzési helye magángyűj
temény, sőt, egy fontos korai tengerésztiszti 
szablya a budapesti Hadtörténeti Múzeum 
gyűjteményéből került bemutatásra. 

Forrásértékűnek tekinthető a különböző 
szúró- és vágófegyverek terv-, illetve rendsze
resítési rajzainak bemutatása, a legérdekeseb
bek közül említésre méltó a „Generale der 
Marine"-tőrkard (1815?), az 1837 M. tengeré
szeti tőrkard, az 1850 M. tengerésztiszti 
szablya, az 1849 M. tőr mintarajza, az 1907-
1908-as tengerésztiszti tőrök tervei, illetve az 
1907 M. tengerésznövendék tőr bemutatása 
csatokkal, fedélzeti fegyverekkel (1802). Igen 
hasznosak az egyes darabokat, sőt sokszor 
azok részleteit (markolat, markolatkupak, 
penge, hüvely) bemutató (részben színes) 
fényképfelvételek. 

Nagyszámú korabeli illusztráción (részben 
fényképen) tanulmányozhatunk haditengeré
szeti vezetőket, tengerésztiszteket, matrózokat 
stb.: a nagyszámú korabeli egyenruházati áb
rázolás az oldal fegyverek viseletét (is) doku
mentálja. Igen érdekes a fedélzeti fegyverek, 
hajóskardok tárolását bemutató képek közlése 
(ilyen pl. az SMS NOV ARA világkörüli útja 
(1857-1859) során a hajón tartott szentmiséről 
készült, illetve az SMS SCHWARZENBERG 
fregatt fedélzetét bemutató fénykép tartókba 
elhelyezett fegyverekkel (1864). 

A recenzens nem feltétlenül tartja a kötet 
tematikájához illő anyagnak egyes hajóábrá
zolások, (pl. SMS NOV ARA, SMS CUSTO-
ZA, SMS ADMIRAL TEGETTHOFF), illet
ve tengericsata-ábrázolások (Helgoland, Lis
sa) közlését. Végképp nem tartja a kötetbe il
lőnek pl. a „Gruss aus Pola" századfordulós 
képes levelezőlap, valamint A polai hadiki
kötő, hadihajókkal című festmény (1900) 
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közlését. Ezeknek a kardokhoz, tőrökhöz 
nincs közük. 

Kérdés, hogy esetleg nem lehetett volna-e 
további kiegészítéseket (is) eszközölni más 
múzeumok anyagából. Kínálkozhatott volna 
pl. a velencei Museo Storico Navale gyűjte
ményeinek esetleges áttekintése - amit tudo
másom szerint mindezidáig ebből a szem

pontból nem végeztek el. Ez azért is fontos 
lehetne, mert egyes osztrák-magyar haditen
gerészeti (szak)gyűjtemények az 1918-as ösz-
szeomlást követően éppen a Museo Storico 
Navale anyagába olvadtak be, illetve a hadi
tengerészet története 1866 előtt sok szállal 
kötődött Velencéhez. 

Pandula Attila 
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KRONIKA 

BALLA TIBOR 

KATONAPOLITIKA EURÓPÁBAN, 1870-1914 

Nemzetközi konferencia, Szófia, 2002. március 4-7. 

Az amerikai Partnerség a Békéért Konzor
cium, a francia hadsereg és csendőrség törté
nelmi szolgálata, valamint a G. S. Rakovszki-
ról elnevezett bolgár védelmi és vezérkari 
akadémia által közösen szervezett konferenci
ának a Szófia központjában található Hotel 
Rila adott otthont. 

Március 4-én délelőtt 9 órakor Nyikolaj 
Szviranov bolgár honvédelmi miniszter meg
nyitójával indult a tanácskozás programja, 
amelyet Michel Berlaud dandártábornok 
(Franciaország) rövid felvezetője követett a 
franciák és bolgárok múltbéli és jelenkori 
katonai kapcsolatairól. Ezt követően a béke
partnerségi konzorcium képviseletében Mark 
Wittrock (Egyesült Államok), a házigazdák 
nevében Limiter Mincsev ezredes (Bulgária), 
végül a programot koordináló Alain Porchet 
őrnagy (Franciaország) rövid köszöntője kö
vetkezett, melyben megköszönték a francia és 
a bolgár szervezők előkészítő munkáját. 

A felvezető előadást Prof. Dr. Georgi Mar
kov (Bulgária) tartotta: áttekintette az 1870-
7l-es porosz-francia háború és az első világhá
ború kitörése közötti időszak történéseit. Be
szélt a két európai nagyhatalmi tömb (a hár
masszövetség és az antant) kialakulásáról, 
felvázolta az 1877-78-as orosz-török háború 
nyomán a Balkánon végbement átalakulást, a 
politikai átrendeződést, kitért az 1878-as ber
lini kongresszusra és annak a régióra vonat
kozó döntéseire, a különböző politikai és ka
tonai szövetségkötések indítóokaira. 

Az első szekcióülés elnöke Prof. Jean-
Christophe Romer (Franciaország) volt. Első
ként Pétre Otu ezredes (Románia) előadása 
hangzott el. Az előadó Románia 1878 és 1883 
közötti katonapolitikáját vizsgálta. Bemutatta 
Románia szerepét az 1877-78-as orosz-török 
háborúban, a San Stefanóban aláírt orosz
török béke nyomán kialakult helyzetet, az 
1877 januárjában Budapesten aláírt osztrák

magyar-orosz titkos szövetség főbb pontjait. 
Megtudhattuk, hogy a román politikai elit 
tagjai a berlini kongresszus időszakában sem
legességet óhajtottak, a cári birodalommal 
kötendő szövetség nem jött számításba, annál 
inkább a Monarchiával. Felsorolta az Auszt
ria-Magyarországgal, mint a hármasszövetség 
tagjával 1883-ban kötött titkos szövetség főbb 
pontjait, elemezte Románia szerepét a szövet
ségen belül. 

Mihail Macuc ezredes (Románia) előadá
sában Románia és Olaszország 1914 szep
temberében kötött titkos szerződéséről be
szélt. Bemutatta mi vezetett oda, hogy mind
két ország a kettős-, majd a hármasszövetség
hez csatlakozott, felsorolta, román részről 
mely politikusok (Marghiloman, Sturdza stb.) 
szorgalmazták a Monarchiával történő szövet
ségkötést. Megtudhattuk, hogy 1909-10-ben 
az olasz külügyminiszter a kapcsolatok szoro
sabbra fűzését javasolta Bukarestnek. Vég
eredményben egyik ország sem lépett be 
1914-ben a világháborúba: 1915-ben, illetve 
1916-ban mindketten az antant-hatalmakhoz 
csatlakoztak. 

Frédéric Guelton alezredes (Franciaország) 
előadásában Franciaország biztonságpoliti
káját vázolta fel a XIX. század utolsó harma
dában, bemutatta a franciák fő ellenfelének 
tekintett Németország törekvéseit a nagypoli
tikában Bismarck 1890-es visszalépését kö
vetően. Kitért a francia-orosz közeledés indí
tóokaira, felvázolta milyen gazdasági, poli
tikai és katonai érdekek vezettek az 1892-es 
orosz-francia szövetség, az 1904-ben aláírt an
gol-francia antant, valamint az 1907-es angol
orosz antant megkötéséhez. 

Az első szekcióülést követő vitában Prof. 
Cemalettin Taskiran (Törökország) Otu ezre
des előadásához tett kiegészítést: a törökök 
már 1877-ben érzékelték Románia közeledé
sét az oroszokhoz, amit többek között az is 
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mutatott, hogy felajánlották cári birodalom
nak a román határ lezárását. 

Ioannis Mourelos (Görögország) Macuc ez
redeshez intézett kérdésében felvetette: Olasz
ország nagyhatalom, vagy csak középhatalom 
volt a vizsgált korszakban? A válasz egyér
telmű 'igen' volt. Frédéric Guelton alezredes 
hozzáfűzte: a nagyhatalmi létnek ekkor már 
konkrét mérhető kritériumai voltak. 

Az ebédet követő délutáni második szek
cióban Hans Joachim Harder ezredes (Né
metország) elnökölt. 

Elsőként Prof. Ioannis Mourelos (Görög
ország) filozofikus hangvételű előadása hang
zott el, amelyben arra kereste a választ, hogy 
létezett-e görög imperializmus. Először nem
zetközi összehasonlításban felvázolta, hogy 
mi az imperializmus lényege, majd a görög 
nyelvnek és a vallásnak a görög egységben a 
XIX. század elején betöltött értékmegőrző 
szerepét hangsúlyozta. Végigtekintette az or
szág történetét a század második felében, be
mutatta az 1910-es évek elején politikai vál
ságba süllyedt Görögország helyzetét, majd 
az első világháborúba 1917 júniusában történt 
belépésének körülményeit. 

Szevo Javascsev ezredes (Bulgária) előa
dásában Bulgária 1878-1914 közötti katona
politikájának változásait mutatta be. Kiemel
te, hogy az országot a XX. század fordulóján 
potenciális ellenségek vették körül. 1902-ben 
Oroszországgal katonai egyezményt kötöttek, 
ennek következtében részben orosz fegyve
rekkel szerelték fel a hadsereget. Felvázolta a 
Macedónia megszerzésére irányuló bolgár tö
rekvéseket. Beszélt arról, hogy Bulgária 1912 
őszén szövetséget kötött a többi kis balkáni 
állammal és az első Balkán-háborúban meg
támadta a törököket; szólt továbbá a háború 
politikai és katonai vonzatairól. Az ország a 
második Balkán-háborúban Ausztria-Magyar
ország támogatását élvezte, de gyors katonai 
vereséget szenvedett. 

Scott Garrett főtörzsőrmester (Egyesült 
Államok) az Egyesült Államok balkáni kato
nai érdekeltségének változását mutatta be 
1870 és 1914 között. Felvázolta az Egyesült 
Államok általános világpolitikai érdekeit a 
XIX. század második felében. Bemutatta az 
1875-ös balkáni felkeléstől kezdődően a fél
szigeten végbement változásokat és az új ál
lamok kialakulását. Kiderült: az 1877-78-as 
orosz-török háborúban voltak amerikai kato
nai megfigyelők orosz oldalon. Megtudhattuk, 

hogy mennyire voltak ismertek az 1885-ös 
bolgár-szerb háború eseményei az amerikai 
kontinensen, valamint azt, hogy az 1912-13 
folyamán lezajlott két Balkán-háborúban részt 
vett amerikai katonai attasék jelentéseiből 
milyen következtetéseket vontak le az ameri
kai elemzők. 

A szekciót követő vitában Szevo Javas
csev és Ioannis Mourelos Bulgária szerepét 
emelte ki a második Balkán-háborúban, Pétre 
Otu Románia szerepét hangsúlyozta ki ugyan
ebben az időszakban. 

A kávészünet után a harmadik szekcióban 
folytatódott a munka, amelynek elnöke Oleg 
Beloszludcsev ezredes (Oroszország) volt. 

Dimiter Mincsev ezredes (Bulgária) Bul
gária határainak 1878 és 1914 közötti változá
sairól tartott térképekkel gazdagon illusztrált 
előadást. Bemutatta a bolgárok által felszaba
dító háborúként emlegetett 1877-78-as hábo
rút lezáró san stefanói orosz-török békében 
meghúzott határok kialakulását. Szólt az 
1903-ban, Macedóniában bekövetkezett törö
kök elleni felkelésről, amelyben bolgár ön
kéntesek is harcoltak. Felvázolta a bolgár csa
patok helyzetét és hódításait az első, illetve a 
második Balkán-háborúban. Hangsúlyozta: 
bolgár részről csupán a bolgár etnikum lakta 
területeket akarták felszabadítani Macedóniá
ban. 

Dr. Pollmann Ferenc (Magyarország) a bu
dapesti Hadtörténeti Intézet főmunkatársa 
előadásban arra kereste a választ, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia katonai és civil 
politikacsinálói mennyiben látták eltérően az 
önálló Albánia létrehozásával kapcsolatos 
problémák jelentőségét az első világháború 
előtti évtizedben. Hangsúlyozta, hogy a dunai 
birodalom politikai vezetése (elsősorban a min
denkori külügyminiszter) Franz Conrad von 
Hötzendorf vezérkari főnök és a katonai oldal 
érveit akkor sem vette figyelembe, amikor azt 
szakmai szempontok indokolták volna. 

Vancse Sztojcsev alezredes (Macedónia) a 
balkáni védelmi politika és az 1913-as mace
dóniai történések, hadműveletek összefüggé
seiről tartott előadást. A Balkán-szövetség 
1912 őszén történt megkötésével kezdte mon
danivalóját, majd felvázolta Macedónia kü
lönleges helyzetét. Részletesen ismertette a 
szövetséges Szerbia és Bulgária Macedóniára 
vonatkozó igényeit, kitért arra, mely területe
ket ismerték el kölcsönösen a másik által el-
foglalhatónak. Röviden bemutatta a szövetsé-
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gesek összetűzéseit Macedónia miatt, és a te
rületén lezajlott hadműveleteket a két Balkán
háború alatt. Hangsúlyozta, hogy a macedón 
népnek egyik kormány sem akart független
séget adni. 

Dr. Balia Tibor őrnagy (Magyarország) a 
budapesti Hadtörténeti Intézet főmunkatársa 
néhány eredeti fotóval és térképpel illusztrált 
előadásában Ausztria-Magyarország katonai 
részvételéről beszélt az 1913-14-es Szkutari-
válság rendezésében. Bemutatta az 1913 tava
szán az első Balkán-háború során tetőző, az 
albániai Szkutari hovatartozása miatt kialakult 
válság lényegét, Ausztria-Magyarországnak a 
válság megoldására tett önálló politikai és ka
tonai lépéseit, a montenegróiak és szerbek ál
tal ostromlott és április végén elfoglalt 
Szkutari kiürítésének kikényszerítését célzó 
nemzetközi flottademonstráció történéseit. 
Szólt az öt európai nagyhatalom által felállí
tott (először tengerészgyalogos, majd később 
szárazföldi alakulatokból álló), Szkutarit meg
szálló és ellenőrző nemzetközi különítmény 
tevékenységéről, kidomborítva az osztrák
magyar részleg szerepét, egészen 1914 au
gusztusáig. 

A vita során Limiter Mincsev ezredes egy 
felszólalásra válaszolva kijelentette, hogy 1913-
ban a bolgárok nem kegyetlenkedtek a mace
dónokkal, nem tekinthetők agresszornak. Van-
cse Sztoicsev alezredes reagálásában ennek 
ellenkezőjét hangsúlyozta. 

A nap végén a programot a G. S. Rakov-
szki nevét viselő védelmi és vezérkari akadé
mia dísztermében adott fogadás zárta. 

Március 5-én délelőtt a résztvevők a szófi
ai Nemzeti Történeti Múzeumot tekintették 
meg angol, illetve francia nyelvű vezetéssel. 
A múzeum igen gazdag trák és római, vala
mint középkori régészeti leletanyaggal, to
vábbá számos, az 1878-1914 közötti időszak
ra vonatkozó ritka kiállítási tárggyal és doku
mentummal rendelkezik. 

Az ebédet követően a konferencia mun
kája a negyedik szekcióüléssel folytatódott, 
melynek elnöki tisztét Mihail Jonescu tábor
nok (Románia) töltötte be. 

Dr. Tódor Petrov (Bulgária) előadásában 
az 1903 és 1912 közötti bolgár haderőreform
ról beszélt. Részletesen felvázolta a bolgár 
hadsereg szervezetét 1903-tól kezdve, szólt az 
egyes fegyvernemek fejlesztéséről, amelynek 
eredményeként 1912-re a hadsereg létszáma 
elérte az 515 000 főt, és még abban az évben 

létrehozták a dunai flottillát is. Felvázolta a 
bolgár hadiipar helyzetét, felsorolta az egyes 
külföldi cégeket, amelyek fegyverzetet és ha
ditechnikai eszközöket szállítottak, így pl. az 
osztrákok Mannlicher gyalogsági lőfegyvere
ket, a németek Maxim-géppuskákat, a franci
ák Schneider gyorstüzelő ágyúkat, ugyanilyen 
típusú autókat, valamint tengeri rombolókat. 
Levonta a következtetést: a bolgár hadsereget 
1903-12 között modern fegyverekkel látták el, 
kiképzettségi szintje is jelentősen javult, ezért 
1912-ben az ország modern hadsereggel vo
nult az első Balkán-háborúba. 

Dr. Robert Rush (Egyesült Államok) az 
1910-13 közötti bolgár katonáról beszélt. A 
bolgár hadsereget 1910-es állapotában jól ki
képzettnek és felszereltnek jellemezte; el
mondta: mai áron az ország 2 200 amerikai 
dollárt költött minden katonájára. Bemutatta 
az általa csak „Georgi"-nak nevezett bolgár 
közkatonát, kitért arra, milyen volt a fegyver
zete, a felszerelése, az ellátása. Külön figyel
met szentelt a kiképzés különböző szintjei 
bemutatásának (szakaszban, században, zász
lóaljban), a legkülönfélébb természeti viszo
nyok között. Felvázolta a bolgár haderő szer
vezetét, annak 1912 őszén bekövetkezett moz
gósítása után, röviden szólt a két Balkán
háborúban alkalmazott taktikájáról. 

Eduard Ebei őrnagy (Franciaország) a tö
megek katonai ellenőrzéséről beszélt Francia
országban 1870 és 1914 között. Megtudhat
tuk, hogy a Nemzeti Gárda 1871-től létezett 
Franciaországban, ugyanakkor szervezték meg 
a csendőrséget is. Beszélt a csendőrség terri
toriális szervezetéről, alkalmazásának elmé
leti nehézségeiről. Konkrét példákat sorolt fel 
a katonaság karhatalmi bevetéseire (a kor
szakban leggyakrabban a sztrájkok leverése 
volt a feladata), felsorolta, hogy a bevetések 
során hozzávetőlegesen hány ember halt meg. 
Ismertette egy a csendőrségen belüli speciális 
alakulat felállításáról a korszakban folytatott 
vitákat. 

Prof. Cemalettin Taskiran (Törökország) a 
török hadseregben az 1912-13-as Balkán
háborúk után végbement reformokról tartott 
előadást. Felvázolta a török hadsereg területi 
elhelyezkedését 1912-ben, valamint a két Bal
kán-háború után. Kiemelte, hogy a reformokat 
csak 1910-ben kezdték el a haderőben, a ka
tonák nem voltak eléggé felkészítve az új fegy
verek kezelésére. 1913 októberében a Német
országgal aláírt szerződés értelmében érkezett 
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meg az Otto Liman von Sanders vezette né
met tiszti csoport és kezdte el a hadsereg át
szervezését. Beszélt Enver pasa hadügymi
niszter szerepéről, arról, mekkora erőt képvi
selt a török hadsereg 1914 őszén, a világhábo
rúba lépés előtt. Megemlítette, mely frontokon 
harcoltak a világégés során a török katonák. 

Mihail Jonescu tábornok (Románia) Ro
mánia 1878 és 1914 közötti katonapolitikájá
ról tartott előadást. Röviden összefoglalta a 
román gazdasági fejlődés ívét, ismertette a 
korszak bel- és a külpolitikai változásait, ki
tért a katonai kiadások alakulására, arra, hogy 
a századforduló után német tőke érkezett az 
országba. Az oroszok 1878-ban lényegében 
okkupálták Romániát, ezért az orosz fenye
getést nagyobbnak tartották, tulajdonképpen 
ez vezetett az 1883-as szerződéskötéshez a 
hármasszövetséggel. Méltatta Románia 1913-
as Bulgária elleni szereplését a második Bal
kán-háborúban. Összességében Románia szá
mára pozitív korszaknak értékelte az általa 
vizsgált időszakot. 

A szekciót követő vitában Oleg Belo-
szludcsev Robert Rush-nak tette fel a kérdést: 
mennyire hatotta át a bolgár katonát a patrio
tizmus az 1910-es években? Ioannis Mourelos 
Eduard Ebeihez intézett kérdést: a hazafias 
érzelmű volt-e a csendőrség 1914-ben Francia
országban? A válasz mindkét kérdésre egyér
telműen pozitív volt. Szevo Javascsev Cemal-
ettin Taskirantól azt kérdezte: valójában mek
kora szerepük volt a németeknek a török had
seregben? A válaszadó Liman von Sanders, 
Colmar von der Goltz szerepét és tevékenysé
gét hangsúlyozta, és hozzátette, a török had
erőt teljesen német mintára szervezték át. 

A vitát követően a bolgár-román közös ki
adásban frissen megjelent „Katonapolitikai kap
csolatok Bulgária és Románia között a XIX. 
és XX. században" című bolgár nyelvű kötet 
bemutatója zajlott le. 

Március 5-én délután dr. Négyesi Lajos őr
nagy (Magyarország), a Zrínyi Miklós Nem
zetvédelmi Egyetem tanára a Rakovszki vé
delmi akadémián nagysikerű és sok érdeklő
dőt vonzó előadást tartott az „Első bolgár had
sereg harcai Magyarországon 1945-ben. A 44. 
bolgár lövészezred 3. zászlóaljának védelmi 
harcai Kisbajom térségében" címmel. Általá
ban bemutatta a Dunántúlon 1945-ben lezaj
lott harcokat, a fennmaradt leletanyag alapján 
hadtörténelmi régészeti módszerekkel ese
ményrekonstrukciót végzett. 

A közös programot este a Nemzeti Kultúr
palotában megtekintett mintegy másfél órás 
bolgár népművészeti és néptánc előadás zárta. 

Március 6-án a délelőtti ötödik szekció
ülésen John Brown dandártábornok (Egyesült 
Államok) elnökölt. 

Prof. Jean-Christophe Romer (Franciaor
szág) előadásában az új harceszközök, hadi
technikai találmányok harcászatra és hadá
szatra gyakorolt hatását elemezte az első 
világháború előtti évtizedekben. Beszélt a po
rosz-francia háború ilyen irányú következmé
nyeiről, úgy vélte, ez a háború volt a gyökere 
az 1945 utáni hidegháborúnak is. Érdekesség
ként említhetjük meg, hogy többször is a 
marxizmus klasszikusai, Engels és Lenin vé
leményét idézte a háborúkról. 

Oleg Beloszludcsev ezredes (Oroszország) 
előadásában az 1877-78-as orosz-török hábo
rú és a hadművészet összefüggéseit emelte ki. 
Elemezte az orosz hadsereg állapotát a háború 
megindulásakor, kitért a kiképzés hiányossá
gaira, a felszerelés, a kézifegyverek, a tüzér
ség gyengéire. Beszélt az orosz hadsereg 
mozgósításának problémáiról, kiemelte a kü
lönböző fegyvernemek együttműködését a 
háború történései során, említette, hogy a nagy 
lovasrohamokat mellőzték. Röviden szólt a 
san stefanói békéről és az annak rendelkezé
seit módosító berlini kongresszusról. Hang
súlyozta, hogy az orosz hadvezetés levonta a 
megfelelő következtetéseket: a háborús ta
pasztalatok feldolgozására külön bizottságot 
hoztak létre a cári birodalomban. 

Ivan Simeonov ezredes és Dr. Ignat Kri-
vorov (Bulgária) közös előadása a bolgár ka
tonai stratégia változásáról szólt a két Balkán-
háborúban. Kiemelték, hogy 1878 után a bol
gár katonapolitika célja a tömeghadsereg meg
teremtése volt. Végigkövették a bolgár hadi
tervek kifejlődését, kidolgozásuk folyamatát 
az 1912 előtti időszakban. Megállapították: a 
bolgár hadsereg az 1912-13-as háborúkban 
nem felelt meg a modern hadviselés követel
ményeinek, csupán egy hadászati ellenfél el
len volt képes harcolni. Ezzel összefüggésben 
részletesebben elemezték az ország katonai 
részvételét a Balkán-háborúkban. 

Az ülést követő vita során Jean-Chris-
tophe Romer Oleg Beloszludcsevhez a követ
kező kérdést intézte: volt-e befolyása az 
1877-78-as háborúnak az oroszországi vasúti 
hálózat fejlesztésére? A válaszban elhangzott, 
természetesen volt, elsősorban a felvonulás és 
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a mozgósítás meggyorsítása miatt. Pétre Otu 
kérdése az orosz előadóhoz azt firtatta: mi
lyen hatása volt a plevnai csatának az oroszok 
további terveire? A válaszból megtudhattuk, 
hogy az orosz fél elsősorban villámháborúra 
készült, e hosszú ideig tartó csata megnyerése 
után már szabaddá vált az út dél felé. 

Az ebéd utáni hatodik szekcióülés elnöki 
tisztét Prof. Jan Hoffenaar (Hollandia) töl
tötte be. 

Philippe Guyot százados (Franciaország) 
az 1898 és 1909 között Kréta szigetén állomá
sozott nemzetközi megszálló alakulat törté
netéről tartott előadást. 1894-től kezdve ele
mezte a Krétán kialakult helyzetet, beszélt a 
görög felkelés kirobbanásáról 1897 februárjá
ban, az azt követő törökellenes harcokról a 
szigeten, a márciustól életbe léptetett nemzet
közi tengeri blokádról, valamint a hat európai 
nagyhatalom erőiből szervezett nemzetközi 
szárazföldi különítmény szervezetéről, annak 
rendfenntartó tevékenységéről. Természetesen 
kiemelten foglalkozott a francia tengerész
gyalogosok szerepével, akik két zászlóaljjal 
képviseltették magukat a krétai csendőrség
ben, és akiket csak 1905-ben vontak ki Krétáról. 

Juri) Iljin alezredes (Oroszország) előadá
sában a Hágában 1907-ben rendezett második 
békekonferencia katonapolitikai aspektusairól 
beszélt. Felvázolta a konferencia megrendezé
sének előzményeit, rávilágított, miért volt 
szükség az 1899-ben megrendezett konferen
cia után egy második kongresszusra. Felso
rolta, mely államok képviselői vettek azon 
részt, körüljárta a tanácskozáson elhangzott 
fontosabb kérdéseket (a semleges államokról, 
a tengeri hadviselés szabályairól, az ellensé
geskedéseket megelőző kötelező hadüzenet
ről), kidomborítva az orosz delegáció mun
káját. Értékelte, milyen szerepet játszott a 
történelemben a második hágai konferencia. 

A kávészünet után Frédéric Guelton alez
redes (Franciaország) röviden összefoglalta 

az 1870-1914 közötti időszak politikai és ka
tonapolitikai folyamatait, történéseit. Hang
súlyozta, hogy a jelenkori problémákat is 
könnyebben meg lehetne oldani a történelmi 
tények alaposabb ismeretében. 

Michel Berlaud dandártábornok (Francia
ország) rövid zárszavában többek között kitért 
dr. Ballá Tibor őrnagy előadására, és hang
súlyozta, hogy Albánia kormányzásában a 
nagyhatalmak még egyetértésben vettek részt. 

Anju Angelov nyá. altábornagy (Bulgária) 
zárszavában megköszönte a háromnapos konfe
rencia résztvevőinek és szervezőinek munkáját. 

A zárszót követő adminisztratív ülésen a 
résztvevők eldöntötték, hogy 2003. májusá
ban, Prágában kerül sor a következő, a Part
nerség a Békéért program égisze alatt rende
zendő konferenciára, melynek témája a hi
degháború 1947-1956 közötti első időszaka 
lesz. Előzetes döntés született arról, hogy 
2004-ben soron következő kongresszus Bu
dapesten kerül megrendezésre. 

Március 7-én a bolgár kollégák a konfe
rencia résztvevői számára egész napos kirán
dulást szerveztek Plovdivba. Először az 1998 
óta létező, hét délkelet-európai ország (Albá
nia, Bulgária, Görögország, Macedónia, Olasz
ország, Románia, Törökország) erőiből álló, 
jelenleg görög tábornok irányította Nemzet
közi Békeerő Délkelet-Európái Dandár 
(MPFSEE) központjában vettünk részt egy, a 
dandár tevékenységét, szervezetét, jövőbeni 
terveit felvázoló bemutatón. (Szlovénia, az 
Egyesült Államok, Horvátország és Ukrajna 
megfigyelőként vesz részt a munkában.) Ezt 
követően angol és francia nyelvű idegenve
zetéssel ismerkedtünk meg Plovdiv óvárosá
nak nevezetességeivel, többek között a nem
rég feltárt, III. századi római színház marad
ványaival, valamint a XI. században épült, 
gyönyörű ikonokkal díszített Bacskovo temp
lommal. Ebéd után szabad program követke
zett, és az esti órákban tértünk vissza Szófiába. 
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HORVÁTH MIKLÓS 

„TIZENHÁROM NAP, AMELY..." 

Emlékülés és tudományos konferencia az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére. Budapest, 2002. október 18-19. 

Kétnapos konferenciát és emlékülést ren
dezett 2002. október 18-19-én a Honvédelmi 
Minisztérium kezdeményezésére a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum. A konferencián 
megjelent Juhász Ferenc honvédelmi mi
niszter és a rendezvény díszelnöke, prof. Ki
rály Béla vezérezredes, az '56-os nemzetőr
ség főparancsnoka, valamint Gyenes Judith, 
Maiéter Pál özvegye. Az emlékülést dr. Holló 
József Ferenc vezérőrnagy, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum főigazgatója nyitotta meg. 

Ezt követően Juhász Ferenc honvédelmi 
miniszter szólt a jelen lévő történészekhez, a 
az egykori forradalom és szabadságharc 
résztvevőihez, aki többek között hangsúlyoz
ta, hogy ha van küldetése az ilyen és ehhez 
hasonló rendezvényeknek, akkor az az, hogy 
emléket állítsunk a hősöknek, élményeket 
rakjunk össze, és tényeket kutassunk, keres
sünk: hogyan lehetett a magyar nemzet egyik 
nagy tragédiája és egyik legszebb esélye 
1956, tisztázzuk mi is történt valójában. 

A tudományos konferencia előadásai - a 
szervezők szándékai szerint is - tematikailag 
négy többé-kevésbé jól elhatárolható részre 
bonthatók. Az első részben képet kaphattunk 
1956 XX. században betöltött szerepéről, a 
nemzetközi politikának a magyar forradalom
ra gyakorolt fő hatásairól, a Varsói Szerződés 
tényleges lehetőségeiről és szerepéről és nem 
utolsó sorban a lengyel és magyar '56 azonos 
és eltérő vonásairól. 

A második blokkban a politikának az erő
szakszervezetekre, a fegyveres harcra gyako
rolt hatásának vizsgálatát követően hallhat
tunk a szovjet katonai részvételről, a Magyar 
Néphadsereg alkalmazásáról és tevékenységé
ről, a felkelő-szabadságharcos csoportok meg
alakulásáról, harcairól, az új karhatalom, ezen 
belül a nemzetőrség megszervezésének kö
rülményeiről, tevékenységéről. 

A konferencia által vizsgált harmadik kér
déskörbe a november 4-ét követően történtek
kel kapcsolatos előadások tartoztak. Ezen belül 
szó esett a forradalom leveréséről, a hadsereg 
lefegyverzéséről, az utóvédharcokról, illetve a 

forradalmat követő megtorlásról, az ENSZ és a 
magyar emigráció tevékenységéről. A tudomá
nyos konferencia nem kevésbé fontos részét 
képezték az 1956 és a magyar emigráció viszo
nyát vizsgáló és bemutató, illetve a az 1848-49 
és 1956 nemzetőrségének azonos és eltérő vo
násait bemutató - tematikailag a negyedik 
blokkba sorolható - előadások. 

A konferencia első napján a délelőtti ülés
szak levezető elnöke Rainer M. János, az 
1956-os Intézet főigazgatója volt. 

Első előadóként Rainer M. János az „1956 
a XX. század történelmében" című előadása 
bevezetőjében szólt arról, hogy a „rövid" hu
szadik század - az előadó értékelése szerint 
alapvetően ez az 1917-től 1991-ig tartó idő
szakot jelenti - történetében a magyar esemé
nyek három vonatkozása - ezek: 1956 forra
dalma a Szovjetuniót valaha ért legnagyobb 
kihívás volt Kelet-Európában; a forradalom 
kirobbanásának egyik oka a szovjet típusú 
szocializmus-projekt csődje volt; 1956 ered
ményezte a szovjet típusú szocializmusok 
egyik legéletképesebb változatának létrejöttét, 
hiszen a Kádár-rendszer nem más mint per
manens reflexió 1956-ra - érdemel különös 
figyelmet. 

Később Rainer M. János azt vizsgálta, hogy 
belátható időn belül a nemzeti hagyomány
rendszerben, illetve a kollektív emlékezetben 
1956 „nagy története" helyet foglal-e, hogy 
diffúz és töredékes képe marad meg, mely 
mindig alkalmas lesz a megosztásra, vitára 
gerjeszt, semmint egységesít. 

Az ezekre a felvetésekre, problémákra és 
kérdésekre adott válaszoktól függ - mondta 
az előadó -, hogy 1956 múló epizóddá válik 
egy meglehet világméretű zsákutca történeté
ben, vagy ennél többet jelent. 

Rainer M. ezt követően három nézőpont
ból - ezek: Magyarország és a világ; Magya
rország - az „ötvenhatos vízió"; A világ - egy 
XIX. századi forradalom a XX. században -
vizsgálta, hogy milyennek láthatjuk 1956-nak 
a XX. században betöltött szerepét a XXI. 
századból. 
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Előadása befejező részében az Rainer M. 
János annak a véleményének adott hangot, 
hogy 1956 után nem lehetett úgy folytatni, 
ahogyan azelőtt. A magyar forradalom jelen
sége mindenkit meggondolásra késztetett, 
azokat is, akik a szovjet rendszer ellen lázad
tak, s azokat is, akik a rendszer életben tartá
sán vagy éppen terjeszkedésén fáradoztak. Az 
alávetett társadalom ereje, a vele való nyílt 
összeütközés félelmetes emléke, az 1956-os 
rettegés ott maradt minden további döntésben. 

Borhi László - a MTA Történettudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársa - „Az 
1956-os forradalom a világpolitikában" - cí
mű előadása bevezető részében szólt arról, 
hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 
világpolitikai jelentőségét nehéz lenne túlbe
csülni, hiszen sikere esetén véget érhetett vol
na a hidegháború, Magyarország és a térség 
többi, szovjet megszállás alatt álló országa 
megkezdhette volna újbóli beilleszkedését az 
európai vérkeringésbe. 

Az előadó többek között arra a kérdésre 
keresett választ: hogyan oldható fel a nyugati 
világ látszólagos tétlensége, illetve a forrada
lom jelentősége között feszülő ellentmondás, 
és elkerülhetetlen volt-e vajon a forradalom 
vérbefojtása? E kérdéskör tisztázása érdeké
ben röviden ismertette az USA kelet-európai 
politikájának és a szovjet-amerikai szembe
nállás fő jellemzőit. 

Borhi előadása fő részében - bevallott 
szándéka szerint - le akart számolni olyan 
tévhitekkel, mint például, hogy a szuezi vál
ság úgymond elvonta a figyelmet, mintegy 
ürügyet adott arra, hogy ne kelljen foglalkozni 
a magyar forradalommal, vagy az USA sza
bad kezet adott a szovjeteknek, hogy tegyenek 
Magyarországgal azt, amit akarnak, és vitába 
szállt azzal az állásponttal is, miszerint Anglia 
és Franciaország tudatosan a magyar forra
dalom kitöréséhez időzítette volna a szuezi 
beavatkozást. 

Az USA kelet-európai politikája témakör
ön belül szó volt a magyar forradalommal 
kapcsolatos viszonyrendszerről, a lélektani 
hadviselés szerepéről, a szovjet politikai ve
zetés fontosabb, a forradalom és szabadság
harc sorsát alapvetően érintő döntéseiről. 

Az előadó összegző gondolataiból kieme
lendő: a végső szót, akárcsak később, 1968-
ban vagy 1989-ben, Moszkvában mondták ki. 
Ekkor még elképzelhetetlen volt Kelet-
Európa feladása, hiszen jelentős gazdasági és 

katonai szerepe volt a Szovjetunió számára, 
de 1956 mégis megdöntötte a vasfüggöny 
mögötti térség mozdulatlanságának mítoszát. 

Szakolczai Attila - az 1956-os Intézet tu
dományos munkatársa - „Politika és erőszak
szervezetek 1956" című előadásában hang
súlyosan szólt a Magyar Néphadsereg helyze
téről, a forradalom alatti tevékenységéről. A 
személyi állomány fő jellemzőiről szólva töb
bek között megemlítette, hogy a tisztikarra és 
a sorozott állományra ugyanaz a kiábrándult
ság és csalódottság volt jellemző, mint általá
ban az ország lakosságára. Az általános elé
gedetlenségen túl a tisztikart még fokozot
tabban érintette a szovjet minta megalázó 
szolgai követése - ezek között az szovjet 
mintájú egyenruha, rangjelzés és az értelmet
len táborozások - és a képzettség és szárma
zás szerinti belső megosztottság. 

Az előadó a vidéki katonai alakulatokkal 
kapcsolatban kiemelte, hogy a régi rend erő
szakos fenntartását eleve lehetetlenné tette, 
hogy október 23-24-én számos alakulattól 
vezényeltek fel alegységeket Budapestre, így 
a helyben maradó erők egy esetleges meg
mozdulással szemben többségében tehetetle
nek voltak. A katonai alakulatok vezetői álta
lában igyekeztek a központban történt válto
zásokkal többé-kevésbé harmonizáló döntése
ket hozni és a hatalomba kerülő helyi erőkkel 
együttműködni, de legfőbb feladatuknak a 
rend fenntartását, a katonai felszerelések, el
sősorban a fegyverek megőrzését tekintették 
ebben az átmenetinek tartott időben. Legtöbb 
helyen nemcsak passzív, hanem némiképp 
aktív szerepet játszottak a helyi hatalomátvé
telben, ezzel azonban nem annyira a forra
dalmi erők győzelemre segítése, mint inkább 
a közrend fenntartása volt a céljuk - ez történt 
például Győrben és Miskolcon - , majd a helyi 
hatalomátvételt követően elsősorban a nem
zetőrség felállításában, felfegyverzésében ját
szottak szerepet. 

Szakolczai Attila véleménye szerint a ka
tonatisztek és a forradalmi ifjúság együttmű
ködését, egymás iránti bizalmát jelzi, hogy 
több helyen (részben) katonatisztek irányítá
sával menekültek november 4-én a lakóhe
lyüket környező erdőkbe, hegyekbe a fiatalok, 
részint hogy elkerüljék a deportálást, részint 
egy esetleges későbbi (partizán)harc remé
nyében. 

Okváth Imre - a Történeti Hivatal osztály
vezetője - „A Varsói Szerződés és az 1956-
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os forradalom és szabadságharc" című elő
adása elején - mint előzményről - szólt a ma
gyar haderő második világháborút követő idő
szaka fő történéseiről, a magyar katona
politikai helyzetben ebben az időszakban be
következett fontosabb változások okairól. 

Az előadás fő részében részletesen ele
mezte a Varsói Szerződés létrehozásának kö
rülményeit, a katonai integráció megvalósítá
sa érdekében 1956 végéig elhatározott lépések 
megvalósulásának eredményeit. Okváth a 
NATO és a Varsói Szerződés katonapolitikája 
közötti lényeges különbségnek tartotta azt, 
hogy míg az előbbi védelmi katonapolitikát 
folytatott, s a fegyveres erőinek erősítésével a 
Szovjetunió elrettentését tartotta legfőbb cél
jának, addig a Varsói Szerződés létrehozásá
val a Szovjetunió egy olyan katonai tömb ki
alakítására törekedett, amely közvetlenül biz
tosította számára a kiképzett embertartalékok 
hatalmas tömegeit, új felvonulási területekhez, 
katonai támaszpontokhoz, raktárakhoz jutha
tott, s végül amit felhasználhatott szövetségesei 
politikai, gazdasági és katonai elnyomásához. 

Fenti állítása alátámasztása érdekében 
részletesen szólt arról, hogy a szovjet csapa
tok magyarországi tartózkodásának jogi fel
tételei a forradalom időszakában is rendezet
lenek voltak, s hogy a szovjet csapatok 
karhatalmi alkalmazására vonatkozó tervek 
elkészítését és megvalósítását a Varsói Szer
ződés nem tette lehetővé. 

Az előadást - mintegy a téma összefogla
lásaként - Okváth Imre a következő gondo
latokkal zárta: a Szovjetunió a Magyarország 
ellen végrehajtott támadással megszegte a 
Varsói Szerződés előírásait, sorozatosan meg
sértette annak szellemét. Nagy Imre minisz
terelnök Snagovban írt feljegyzései talán ma 
is helytállóak, a Varsói Szerződés nem volt 
más, mint a szovjet katonai diktatúra ráerő-
szakolása a tagállamokra, a sztálini korszak 
függőségének és alárendeltségének eszköze. 

Tischler János - az '56-os Intézet tudo
mányos munkatársa - „A lengyel és magyar 
'56 azonos és eltérő vonásai" című előadása 
kezdetén megállapította: az 1956. október 23-i 
budapesti felvonulás a lengyel október mel
letti szolidaritási tüntetésként indult, ezt jel
képezte maga a helyszín, a Petőfi- és a Bem
szobor, illetve a sajátos jelszó, amely tömören 
megfogalmazta a magyar emberek követelé
sét: „Lengyelország példát mutat, kövessük a 
magyar utat!" 

Az előadó a két országban történtek azo
nosságait és különbözőségeit vizsgálva töb
bek között szólt arról is, hogy Nagy Imrével 
ellentétben Gomulka körül nem szerveződött 
meg pártellenzéki csoport, amelynek fő okát 
abban látta, hogy a két politikus habitusa el
tért egymástól. Gomulkát emberileg nehéz 
volt megkedvelni, vele bizalmi és őszinte vi
szonyt létesíteni, márpedig abban a korban 
egy pártellenzéki kör kialakításánál a nézet
közösségen túl a legfontosabb az emberi té
nyező volt - mondta Tischler János. 

Később még mindig a személyi tényezők
kel kapcsolatban az előadó kiemelte: míg 
Lengyelországban Gomulka mellett elsősor
ban Ochabnak és Cyrankiewicznek köszön
hető, hogy nem került sor vérontásra az év 
őszén, addig Gerő Ernőt és Hegedűs Andrást 
nagy felelősség terheli abban, hogy Magya
rországon a politikai és társadalmi feszültsé
gek nagy véráldozattal és pusztulással járó 
robbanáshoz vezettek. 

Az előadás második részében hallhattunk 
a lengyel pártevezetésnek a magyar forrada
lommal kapcsolatos felfogásáról, annak válto
zásairól, a LEMP KB október 28-án a magyar 
nemzethez intézet felhívása megszületésének 
körülményeiről, ezen belül többek között ar
ról a kettősségről, amely a lengyel pártveze
tésnek a szovjet csapatok kivonásával kap
csolatos álláspontját jellemezte. 

Tischler János részletesen szólt a második 
- november 4-i - szovjet intervenció lengyel 
vonatkozásairól, így arról is, hogy a lengyel 
pártvezetés különvéleménye - „Magyarorszá
gon a néphatalom és a szocializmus vívmá
nyainak védelmét és fenntartását a magyar 
népnek, nem pedig külső intervenciónak kell 
megoldania" - hangoztatása mellett az újabb 
szovjet támadás megindítását kényszerűen tu
domásul vette. 

Az előadás befejező részében hallottunk a 
lengyelek magyarok iránti segítőkészségéről, 
a tömeges véradásról, az egész országra ki
terjedő pénz-, élelmiszer- és gyógyszergyűjté
si akciókról, illetve a november 4-ét követően 
hatalomra segített magyar vezetésnek a len
gyelek magyar forradalom iránti szimpátiája 
megváltoztatása érdekében történt akcióról és 
nem utolsó sorban Nagy Imre és társai kivég
zésének lengyel megítéléséről. 

Az ülésszak második részének levezető 
elnöke prof. Izsák Lajos történész, egyetemi 
tanár, az MTA doktora volt. 
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Szani Ferenc - a Zrínyi Miklós Nemzet
védelmi Egyetem docense - a „Szovjet kato
nai részvétel az 1956-os forradalom és sza
badságharc leverésében" című előadásában 
összefoglalta a szovjet katonai jelenléttel, il
letve az első és második szovjet katonai inter
vencióval kapcsolatos ismereteket. 

Előadása bevezető részében többek között 
szólt arról, hogy a szovjet vezetés 1956 elején 
érzékelve az egyre feszültebb magyarországi 
helyzetet, közvetlen - ekkor még csak - poli
tikai beavatkozásra szánta el magát., de ké
sőbb a Lengyelországban bekövetkezett ese
ményekkel összefüggésben a Magyarországon 
állomásozó szovjet alakulatoknak karhatalmi 
terv készítését rendelték el. E terv szerint a 
szovjet Különleges Hadtest feladata az volt, 
hogy magasabbegységei egy részével rendkí
vüli esetben zárja le az osztrák határt, illetve 
alapvetően a 2. gépesített gárdahadosztály 
erőire támaszkodva Budapesten objektumvé
delemmel segítse a magyar karhatalmi erők 
tevékenységét. 

Miután azonban alig 24 órával az esemé
nyek kezdetét követően nyilvánvalóvá vált, 
hogy a magyar karhatalmi erők képtelenek a 
rend helyreállítására, október 24-től 28-ig a 
szovjet csapatok fő feladata - az eredeti terv
től eltérően - aktív támadó harctevékenység 
folytatásával a felkelő-szabadságharcos cso
portok ellenállásának a megtörése lett. E fela
dat végrehajtása során - az előadó véleménye 
szerint - a szovjet erők kudarcot vallottak, 
ezért a szovjet vezetés arra kényszerült, hogy 
október 30-31-én csapatait a fővárosból ki
vonja. A csapatkivonás azonban még be sem 
fejeződött, amikor megszületett az újabb szov
jet támadásra vonatkozó politikai döntés. 

Szani Ferenc előadása befejező részében 
részletesen szólt a második intervenció kato
nai előkészítéséről, a „VIHR" - „Forgószél" -
fedőnevű hadművelet végrehajtásáról és a 
szovjet invázió következményeiről. 

Zsitnyányi Ildikó - a Történeti Hivatal tu
dományos munkatársa - „A Magyar Néphad
sereg a forradalomban" című előadásában az 
1956. október 23. és november 4. között tör
téntekre koncentrálva vizsgálta és értékelte, 
hogy a magyar erőszakszervezetek - ezen 
belül kiemelten a Magyar Néphadsereg - kar
hatalmi célú alkalmazására a forradalmat 
megelőző időszakban milyen elgondolások 
születtek, az egyes fegyveres szervek részéré 
milyen tervek készültek. 

Az előadó felhívta a figyelmet arra azokra 
a harcértéket negatívan befolyásoló tényezők
re is, a melyek következtében - mint azt a for
radalom alatti történések is bizonyítják - a 
magyar karhatalmi erők a tervekben rögzített 
feladataik, illetve a politikai vezetés aktuális 
elvárásai és utasításai végrehajtására fokoza
tosan képtelenné váltak. 

Zsitnyányi Ildikó ismertette a karhatalmi 
erők október 23—28-ig történt tevékenységé
nek fő jellemzőit, ezzel összefüggésben a 
szovjet csapatok bevetésének legfontosabb 
indítékait. E részen belül hallhattunk a politi
kai vezetés helytelen helyzetértékelésének, 
megosztottságának az erőszakszervezetek te
vékenységére gyakorolt hatásáról, ezek között 
az országszerte bekövetkezett fegyverhasz
nálatokról, sortüzekről. 

Befejezésül az előadó elemezte az 1956. 
október 28-án bekövetkezett politikai fordu
lat, átértékelés hadseregre gyakorolt hatását, 
ismertette a Forradalmi Katonai Tanácsok 
megalakulásának körülményeit, az átalakuló
ban lévő haderő november 4-ig - az újabb 
szovjet támadás megindításáig - folytatott te
vékenységét. 

Eörsi László - az '56-os Intézet tudomá
nyos munkatársa - a „Felkelő és szabadság
harcos csoportok tevékenysége a forradalom
ban" című előadásában a fővárosban történ
tekre koncentrálva ismertette és értékelte a 
felkelő, majd nemzetőrségi csoportok össze
tételét, alakulásuk és folyamatos átalakulásuk, 
változásaik fő jellemzőit. A felkelőcsoportok 
céljairól szólva bevezetőjében elmondta, hogy 
azok túlnyomó többsége a Rákosi-rezsim és a 
szovjet megszállás felszámolásáért fogott 
fegyvert, és nem a horthysta rendszert akarták 
visszaállítani. 

A felkelő-szabadságharcos csoportok szer
veződésének három időszaka különíthető el: 
október 23-tól 29-ig, október 29-től november 
4-ig és november 4-től a forradalom leveré
séig. Ezek fő jellemzőinek ismertetését kö
vetően az előadó fő tevékenységi körzetük 
szerint értékelte a felkelő csoportok - ezek 
között a Széna téri, a Móricz Zsigmond körté
ri, az óbudai, a józsef- és ferencvárosi - tevé
kenységét. A fentieken túl Eörsi László szólt 
a főváros külső kerületeiben - például Pester
zsébeten, Soroksáron, Csepelen, Pestlőrincen, 
Kispesten, Kőbányán, Angyalföldön és Új
pesten - megalakult felkelőkről és nemzetőr 
alegységekről is. 
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Az előadás befejező részében hallhattunk 
a fegyveres harcok következtében bekövetke
zett veszteségekről, illetve a megtorlásról is. 

A második napon a konferenciát dr. Holló 
József Ferenc vezérőrnagy, a. HM Hadtörté
neti Intézet és Múzeum főigazgatója vezette. 

Szakály Sándor - történész, a Duna TV al
elnöke - az „1956 és a magyar emigráció" 
című előadása fő részében többek között szólt 
arról, hogy az 1956-os forradalom és szabad
ságharc a magyar emigráció számára is meg
határozó erővel hatott. A különböző politikai 
irányzatokhoz tartozó emigráns csoportok egy 
dologban hasonlóan vélekedtek: a forradalom 
a magyarországi kommunista diktatúra végét 
jelenti. Az emigráns csoportok közül az elő
adó a legjelentősebbnek az 1945-öst tartotta, 
amely az ún. „Horthy Magyarország" bukása 
után került a nyugati államokba. Fontossági 
sorrendben ezt követte az 1945 és 1949 között 
emigrált személyek jelentős csoportja, amely
nek tagjai a magyarországi ún. demokratikus 
átalakulásban tevőleges szerepet vállaltak. 

Szakály Sándor értékelése szerint az emig
ránsok közötti kezdeti ellentéteket az 1956-os 
események tompították, és a közös ellenség 
elleni fellépés még összefogást is eredménye
zett. Az 1945-ös emigránsok egy kisebb cso
portja megpróbált tevőlegesen is a forradalom 
segítségére sietni, de lehetőséget erre nem ka
pott, és nem is álltak rendelkezésre olyan 
erők, amelyekről 1956 után elsősorban a ma
gyarországi propagandakiadványokban olvas
ni lehetett. Egy szűkebb emigráns csoport - a 
hungaristák - spanyolországi kiképzőtábo
rokban fegyveres segítségre készült, de ebből 
semmi nem lett. 

Az előadás befejező részében többek kö
zött hallhattunk arról is, hogy az 1945 és 1949 
közötti politikai emigránsok jelentős része 
úgy vélte, hogy lehetősége nyílik politikai 
szerepvállalásra az esetleg létrejövő új Ma
gyarországon. 

A nemzetközi helyzet - mondta végül 
Szakály Sándor - nem tette lehetővé a magyar 
emigráció jelentősebb szerepvállalását, és így 
az alapvetően a Szabad Európa Rádió adásain 
keresztül valósult meg. Ez utóbbi egyébként 
az emigráció és a rádió politikai vezetése kö
zött ellentéteket is okozott. A rádió nem a hi
vatalos amerikai álláspontot képviselte, ha
nem annál radikálisabb hangot ütött meg. 

Horváth Miklós - a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum tudományos főmunkatársa - „A for

radalom új fegyveres ereje, a nemzetőrség 
megszervezése" című előadása első részében 
elemezte a nemzetőrség megalakulásának 
közvetlen előzményeit. A párt felhívására a 
munkahelyek és a települések egy részében a 
forradalom első időszakában megalakított 
fegyveres őrségek többsége - az előadó érté
kelése szerint - nem váltotta be a hatalom re
ményeit, nem folytatott aktív harctevékenysé
get a felkelők ellen, viszont közvetlen környe
zetében jelentős szerepet játszott a közrend 
fenntartásában. 

Horváth Miklós az október 27-e és 30-a 
közötti időszak eseményeit vizsgálva a civil 
fegyveres erőkkel kapcsolatos elképzelések
nek három vonulatát vizsgálta, különböztette 
meg: 1. rendőrkapitányságok aktív részvéte
lével, irányításával rendőrségi segéderőként 
nemzetőrség szervezése; 2. a területi pártszer
vezetek civil fegyveres erejének, a „munkás
osztagoknak" a felállítása; 3. mint fő törek
vés: a felkelő-szabadságharcos csoportok 
megsemmisítése, lefegyverzése. 

Az előadó véleménye szerint a szovjet és 
magyar politikai vezetés még az október 28-
án végrehajtott átértékelést követően sem volt 
képes a helyzet reális értékelésére, és a mód
szerek nem lényegtelen módosulásai ellenére 
is a legfontosabb cél a kommunista párt ha
talmi pozícióinak az átmentése volt. 

Tényleges fordulat a nemzetőrség szerve
zésében csak október 30-án következett be. 
Ennek leglényegesebb eleme, hogy ettől az 
időponttól a nemzetőrség meghatározó erejé
vé a követeléseikből semmit fel nem adó, 
fegyvereiket megtartó, zárt egységben csatla
kozó felkelő csoportok váltak. 

Az előadás második felében Horváth 
Miklós felvázolta a nemzetőrség szervezésé
nek folyamatát, szólt a nemzetőrség létszámá
ról és összetételéről és a november 4-ig foly
tatott tevékenységéről. 

Hermann Róbert - a Hadtörténeti Intézet 
Igazgatója - „1848^19 és 1956 nemzetőrsé
gének azonos és eltérő vonásai" című előadá
sában arra a kérdésre kísérelt meg választ adni: 
hogy történeti szempontból 1956 nemzetőrsé
ge örököse és folytatása volt-e 1848-49 nem
zetőrségének, vagy erősebbek azok a voná
sok, amelyek megkülönböztetik egymástól e 
két testületet. E kérdés megválaszolásához 
részletesen elemezte az 1848-49-es nem
zetőrség létrejöttének XVIII. és XIX. századi 
előzményeit, ezen belül a korszakban meg-
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alakult rendvédelmi szervezetek és testületek 
fő jellemzőit. 

Az előadó áttekintést adott az 1848-49-es 
nemzetőrség szerveződésének különböző ál
lomásairól, a nemzetőr alakulatok feladatai
ról, tevékenységéről, majd előadása befejező 
részében összegzésként ismertette a két nem
zetőrség közös és eltérő vonásait. 

Ezt követően Hermann Róbert a saját ma
ga által megfogalmazott kérdésre visszatérve 
megállapította, hogy 1848-49 és 1956 nem
zetőrsége között az eszmei indíttatás, a forra
dalmi rendvédelem tekintetében mutatkozik a 
legtöbb azonosság. Míg azonban 1848 nem
zetőrsége néhány hónap alatt spontán ön- és 
rendvédelmi testületből országosan kiterjedt, 
egységes modell alapján szervezett intéz
ménnyé vált, addig 1956 nemzetőrsége az idő 
hiánya miatt soha nem jutott túl a spontán 
szervezkedési szakaszon. Ugyanakkor az is 
jellemző tény, hogy az 1956-os forradalmat 
záró utolsó jelentős katonai cselekményeket 
elsősorban a nemzetőrség és nem a honvédség 
alakulatai hajtották végre. 

Szántó Mihály - a Zrínyi Miklós Nemzet
védelmi Egyetem tanszékvezető egyetemi ta
nára - „A forradalom leverése, a Magyar Nép
hadsereg lefegyverzése, a hadsereg tevékeny
sége a békekiképzés megkezdéséig" - című 
előadásában részletesen szólt a november 4-
én megindított általános szovjet támadás, a 
„Vihr" - „Forgószél" - fedőnevű hadművelet 
sikere érdekében végrehajtott akciókról, pél
dául Nagy Imre és politikai vezető társainak 
Jugoszlávia Nagykövetségének épületébe tör
tént „becsalásáról", illetve a katonai felső ve
zetés - köztük Maiéter Pál vezérőrnagy hon
védelmi miniszter, Kovács István vezérőr
nagy, a Vezérkar főnökének - letartóztatásá
ról, a szovjet haderőnek - a Különleges Had
test, a 8. gépesített és a 38. összfegyvernemi 
hadseregek - a nemzetőrségi és honvédségi 
alkulatok ellen végrehajtott támadásáról. Az 
előadó beszámolt a nemzetőr és honvéd 
alegységek Budapesten és vidéken november 
közepéig folytatott ellenállásáról, a Magyar 
Néphadsereg alakulatainak erőszakos lefegy
verzéséről, szétkergetéséről, a szovjet agresz-
szió következményeiről, ezek között az azon
nal megkezdett tisztogatásokról, a katonák 
ellen végrehajtott megtorlás általános céljairól. 

Szántó Mihály előadását a honvéd karhata
lom megalakításának, majd felszámolásának, a 
hadsereg újjászervezésének ismertetésével zárta. 

M. Kiss Sándor - a Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem tanszékvezetője - „A forradal
mat követő megtorlás" - témakörben tartott 
előadásában a győri börtönnél 1956. október 
25-én leadott sortűz - mint előadásából kide
rült 1988-ig ható - következményeit vizsgálta 
egy családot, a Halász családot ért tragédián 
keresztül. Az előadó véleménye szerint a po
litika, a jog és az erkölcs ütközését kísérhet
jük figyelemmel az ún. Halász-ügyben. A 
börtönnél halálos lövés következtében életét 
vesztő fiú - az akkor 17 éves Halász Ödön -
apja, Halász István évtizedekig tartó küzdel
mén keresztül nemcsak arra derül fény, hogy 
miként halt meg Halász Ödön, hanem felvá
zolható az 1956-ot követő megtorlás „termé
szetrajza" is. A fia rehabilitálásáért küzdő apa 
- mondta erről többek között az előadó - és a 
kádári állam közötti különbözőségek felold-
hatatlanok voltak. Hiába írták az apának, 
hogy a fiát nem lehet rehabilitálni, mert el 
sem ítélték, ha az apa azt akarta elérni, hogy a 
fia lelövését bűncselekménynek minősítsék, a 
fiát pedig szabadítsák meg az „ellenforradal
mi" bélyegtől. Az állam és a párt az erkölcsi és 
politikai értelemben vett bűnösséget fenntar
totta, ha valakinek valami köze volt az 1956-os 
forradalomhoz, akár passzív részesként is. 

M. Kiss Sándor előadása végén - az általa 
elmondottak összefoglalásaként - a követke
zőket mondta: „Sajátos történet az előadás 
tárgya. A hallgatónak kell eldönteni: lehet-e 
ebben az ügyben megtorlásról beszélni? 
Tényként leszögezhető, hogy a fiút, Halász 
Ödönt 1956. október 25-én halálos lövés érte. 
Ez kétségtelenül megtorlás volt. A hatalom 
fegyveres képviselője megtorolta a feltétele
zett lázadást. Az apa esetében jogi megtorlás 
nem történt, sőt a hatalom humánus is volt: 
azt ajánlották az apának, hogy felejtsen a saját 
jól felfogott érdekében. A döntés a hatalom 
részéről egyértelmű: A fiú is, s az események 
többi ártatlan részese is, s túl ezen mindenki 
aki vállalta '56 emlékét, erkölcsi és politikai 
értelemben véve is bűnös. Ez a felfogás - a 
büntethetőség, a jogi megtorlás bekövetkezté
nek lehetősége - teremtette meg a kádári 
csendet." 

Király Béla vezérezredes - '56-ban a 
Nemzetőrség Főparancsnoka, Budapest Kato
nai Parancsnoka - „A forradalom folytatása 
más eszközökkel - az ENSZ és a magyar 
emigráció" cimű előadásában szólt az 1956-os 
magyar emigráció forradalom utáni kezdemé-
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nyezéseiről, ezek között a Magyar Forradalmi 
Tanács megalakításáról. 

Saját szerepét értékelve az előadó elmond
ta, hogy 1957 januárja és 1963 ősze között 
olyan szervezeteknek volt a tagja, illetve 
olyan kezdeményezésekben vett részt, ame
lyek célja a magyar forradalom és szabadság
harc valós törekvéseinek megismertetése és az 
azt követő megtorlás méreteinek és követ
kezményeinek csökkentése - és fő célként - a 
politikai foglyok életének megmentése és 
szabadon engedésének elérése volt. 

Király Béla részletesen szólt az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa és Közgyűlése konkrét 
tevékenységétől, az utóbbi testület alárendelt
ségében - a magyar ügy vizsgálata céljából 
megalakított különbizottság, „Ötös Bizottság" 
feladatáról és az általa végzett munkáról. Az 
előadó a fentieken túl - a saját személyes ta
pasztalatai és a későbbiekben általa végzett 

kutatómunka eredményei alapján - ismertette 
és értékelte az '56-os emigráció erőfeszítései
nek összefogása érdekében megalakított szer
vezetek céljait és munkájának eredményeit. 

Király Béla Egyebek mellett beszámolt az 
1961-ben Ázsia több országát érintő kam-
pánykörútjáról, amelynek célja a figyelem 
Magyarország felé irányítása, annak elérése, 
hogy ezeknek az országoknak a képviselői a 
Szovjetunió minden fenyegetése ellenére sza
vazzák meg, hogy az ENSZ Közgyűlése a 
magyar ügyet továbbra is a napirendjén tartsa. 

A konferencia hallgatóságának kérdéseit 
és hozzászólásait követően dr. Holló József 
Ferenc vezérőrnagy értékelte a konferencia 
tapasztalatait, illetve bejelentette, hogy 2003. 
első félévében a konferencián elhangzottakat, 
illetve az előadások alapjául szolgáló tanul
mányokat a HM Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum önálló kötetben teszi közzé. 
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I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, közgyűjtemények 

1. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország 
történetének forrásaiba és irodalmába. 1., 
Általános rész. 1., Könyvtárak és bibliog
ráfiák. [Kiad.] MTA Tört. Tud. Int. M. 
Tört. Bibliogr. Kutatócs. Bp. Osiris, 2000. 
362 p. 

2. Az 1998. évi hadtörténelmi irodalom válo
gatott bibliográfiája. [Összeáll.] Bojtásné 
Damó Csilla, Bolyósné Ujfalusi Éva. = 
Hadtört, közi. 2000. 4. 952-1003. 

3. Ajánló bibliográfia az 1848/49-es forrada
lom és szabadságharc megünnepléséhez. 
Összeáll. Iván Zsuzsanna, Karika Erzsé
bet. Balatonfüred, Városi Kvt., 2000. 36 
p. ill. (A balatonfüredi Városi Könyvtár 
bibliográfiai kiadványai, 1.) 

4. Mónus Imre: Győr elestének és visszavé
telének bibliográfiája. Győr, Győr m. jogú 
Város Lvt., 1999. 31 p. (Győri tanulmá
nyok füzetek, 3.) 
Függelékben: Mohi Adolf „Győr elesté
nek és visszavételének irodalma" c. mű
vének hasonmása. 
Ism.: Márfi Attila. = Soproni szle. 2000. 
3. 300-303. 

5. Az Új honvédségi szemle 1999. évi reper
tóriuma. Összeáll. M. Szabó Árpád. = Új 
honvédségi szle. 2000. 3. füzet. 20 p. 

6. Crosby, Everett U.: Medieval warfare. A 
bibliographical guide. New York, Lon
don, Garland, 2000. 215 p. 
Ism.: Veszprémy László. = Hadtört, közi. 
2002. 2. 438-439. 

7. Hetes Tibor: "...és utódaik dicsőségére 
is..." Adalékok a Hadimúzeum előtörté
netéhez. = A Hadtörténeti Múzeum érte
sítője. 3. Bp. 2000. 153-168. 

8. Makai Ágnes: 80. születésnap. = A Had
történeti Múzeum értesítője. 3. Bp. 2000. 
217-220. 
Hadtörténeti Múzeum 

9. Egri Magdi: Ha a műtárgyak jól érzik ma
gukat. Hadtörténeti: az év múzeuma. = M. 
honvéd. 2000. 27. 26-27. 

10. A Hadtörténeti Múzeum értesítője = Acta 
Musei Militaris in Hungária. 3. Szerk. 
Kincses Katalin Mária, Szoleczky Emese. 
Bp. Hadtört. Múz., 2000. 246 p. 19 t. ill. 

11. Kineses Katalin Mária: A Hadtörténeti 
Múzeum kiállításai, 1991-2000. = A 

Hadtörténeti Múzeum értesítője. 3. Bp. 
2000.221-246. 

12. Hazatért gyűjtemények. Kiállítás a Had
történeti Múzeumban. írta: Lugosi József, 
Makai Ágnes, Ságvári György. Bp. Had
tört. Múz., 2000. 16 p. ill. 

13. E[gri] M[agdi]: Hazatért gyűjtemények. = 
M. honvéd. 2000. 21.27. 
Hadtörténeti Múzeum, kiállítás. 

14. Egri Magdi: Tavaszi zsongás. A Hadtör
téneti Intézet és Múzeum újdonságai. = 
M. honvéd. 2000. 11. 15. 

15. Galambos Sándor. Hadimúzeum Kecelen. 
= M. honvéd. 2000. 8. 26-27. 

16. Egri Magdi: Pintér művei. = M. honvéd. 
2000. 20. 10-11. 

17. Makai Ágnes: A Hadimúzeum Alapít
vány. = A Hadtörténeti Múzeum értesítő
je. 3. Bp. 2000. 211-215. 

18. Mehlhoffer Tamás: A szlengtől a harci re
pülőkig. = Népszabadság. 2000. 233. 32. 
Megújult a Hadtörténeti Múzeum honlapja. 

19. Restaurátoraink műhelymunkáiból. [ír
ták:] Vágó Erzsébet, Nádas Egon, Megy-
gyes Anita, Kulybus József. = A Hadtör
téneti Múzeum értesítője. 3. Bp. 2000. 
127-150. 

20. Kard és koszorú. Ezer esztendő katonai jel
képeiből. Kiállításvezető. Hadtörténeti Mú
zeum, 2000. november 16 - 2001. decem
ber 15. írta: Cs. Kottra Györgyi, Kreutzer 
Andrea, Baczoni Tamás, Toll László. Bp. 
Hadimúz. Alapítv., 2000. [16] p. ill. 

21. Katona M. István: Jelképes jelképtörténet. 
= Ármádia. 2000. 4. 36-37. 
Kard és koszorú c. kiállítás a Hadtörténeti 
Múzeumban. 

22. Europas Mitte um 1000. Beiträge zur 
Geschichte, Kunst und Archäologie. 
Handbuch zur Ausstellung. 1-2. Hrsg. v. 
Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz. 
Stuttgart, Theiss, 2000. 2 db (998 p.) ill. 
Európa közepe 1000 körül. Kiállítási ka
talógus. - Magyar vonatkozásokkal. 

23. Katona M. István: Európa közepe 1000 
körül. = Ármádia. 2000. 1. 27-29. 
Kiállítás a Nemzeti Múzeumban. 

24. A szabadságharc Pest megyei emlékei.[írta:] 
B. J. G. = Népszabadság. 2000. 241. 34. 
Emlékkiállítás Vácott. 
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25. Gulya István: A miskolci 10-es honvéd 
múzeum. = Hermann Ottó Múzeum év
könyve. 39. 2000. 291-299. 

26. Kótyuk Erzsébet: Sebészeti szükségmű
szerek a Semmelweis Orvostörténeti Mú
zeum gyűjteményében. = Haditechnika
történeti és katonaorvoslás-történeti kon
ferencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ., 
2000. 170-174 

27. Dunai Péter: Átdolgozzák a Wehrmacht-
kiállítást. = Népszabadság. 2000. 269. 11. 
Fotókiállítás. 

28. Tölgyesi Gábor: Budapest, az ostromlott 
város. = M. hírlap. 2000. 43. 8. 
Ungváry Krisztián kiállításáról. 

29. Az ostrom - Budapest, 1944-45. [írta:] K. 
M. = Élet és tud. 2000. 9. 236. 
Kiállítás a Centrális Galériában. 

30. Mohos Nádor Tamás: Kiállítás Budapest 
ostromáról. = Népszabadság. 2000. 41. 31. 
Centrális Galéria 

31. Vida László: Moszkvai kiállítás Hitler 
végnapjairól. = H VG. 2000. 19. 55. 

32. Hahn Veronika, R.: Brit holokauszt-
megemlékezés. Állandó kiállítás a londo
ni Hadtörténeti Múzeumban. = Népsza
badság. 2000. 133. 10. 

33. Szita Róbert: A béke hollandiai emlékműve. 
Háborús és ellenállási múzeum Overloon-
ban. = M. honvéd. 2000. 33. 26-27. 

34. Amaczi Viktor: Az aberdeeni tüzérmúze
um. = M. honvéd. 2000. 24. 28-29. 

35. Wehli Tünde: Herzan Ferenc Missaléja a 
Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjtemé
nyében. = A Hadtörténeti Múzeum érte
sítője. 3. Bp. 2000. 9-14. 

36. Kreutzer Andrea: "Hősök és hősnők lexi-
conja..." Historisches Helden- und Hel
dinnen-Lexikon. = A Hadtörténeti Múze
um értesítője. 3. Bp. 2000. 15-39. 

37. A Hadtörténeti Múzeum plakát- és 
aprónyomtatvány tárának 1848—1849-es 
gyűjteménye. [Összeáll.] Tóth Orsolya. = 
Hadtört, közi. 2000. 3. 673-733. 

38. 1956-os röplapok a Hadtörténeti Múzeum 
kisnyomtatvány-gyűjteményében. 2. rész. 
[Összeáll.] Rákóczy Rozália. = Hadtört, 
közi. 2000. 1. 185-220. 
u.a. 2000. 4. 1004-1038. - 1. rész. = u.o. 
1996. 3. sz. 

39. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár év
könyve, 1999. Szerk. Lenkefi Ferenc. Bp. 
Petit Real, 2000. 166 p. ill. (Hadtörténel
mi levéltári kiadványok) 

40. A Hadtörténelmi Levéltár képeskönyve. 
Szerk. Szijj Jolán. Bev. Korsós László. Az 
iratok válogatásában és fordításában köz-
rem. Böhm Jakab, Farkas Gyöngyi, Len
kefi Ferenc, Kiss Gábor, Számvéber Nor
bert, Ehrenberger Róbert, Tuza Csilla. 
[Kiad.] Hadtörténelmi Levéltár. Bp. Petit 
Real, 2000. 167 p. ill. (Hadtörténelmi le
véltári kiadványok) 

41. Aranyos Zoltán: Hadtörténelmi Levéltár: 
NYITVA. = M. honvéd. 2000. 32. 22-23. 
Open Hause program 

42. Szijj Jolán: Levéltári kapcsolatok. = M. 
honvéd. 2000. 6. 26-27. 
Bundesarchiv - Militärarchiv 

43. A török kor, a kuruc kor, a nemesi felke
lés, a királyi magyar nemesi testőrség 
iratainak levéltári segédlete. Összeáll. 
Farkas Gyöngyi. [Kiad.] Hadtörténelmi 
Levéltár. Bp. Petit Real, 2000. 231 p. ill. 
(Hadtörténelmi levéltári kiadványok) 

44. Saját kezébe, ott ahol... Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc Hadtörté
nelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. 
Szerk. Farkas Gyöngyi. ... vál. Böhm Ja
kab. A bev. tanulmányt írta Csikány Ta
más. Bp. Petit Real, 1998. 
Ism. Urban Aladár. = Századok. 2000. 2. 
480-482. 

45. Varga Mihály: Harcoltak, elestek, de el 
nem felejtődtek! = Új honvédségi szle. 
2000.11. 132-133. 
A Hadtörténelmi Levéltár kiadványai. 

46. Szepesi Krisztina: Újdonságok az első világhá
ború történetéből. = M. hírlap. 2000.213.8. 
A Hadtörténelmi Levéltár kiadványai. 

47. Papp Dezső: Könyvjelző - levéltári új
donságok. = M. honvéd. 2000. 42. 8. 
A Hadtörténelmi Levéltár kiadványai. 

48. Benedek István Gábor: „Sokszorosan bi
zalmas" levéltár. Újszászy, Wallenberg, 
Füst Milán és a történelem. = Népszabad
ság. 2000. 42. 32. 
Sztálin bizalmas iratairól. 

49. Kovács Ákos: Ünnepek, rakéták, kódexek. 
= Népszabadság. 2000. 194. 28. 
A nagyszebeni Brukenthal Múzeum doku
mentumairól. Haditechnikai kézirat, 15-
16. sz. 

50. Szathmary Tibor.Coúolmo nagy térképének 
rejtélye. = Cartog. Hung. 7. 2000. 25-30. 

51. Suba János: Magyarország első katonai 
felmérése. Pannónia katonai térképeken. = 
Pannon tükör. 2000. 4. 49-56. 
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52. Kelet-magyarországi és erdélyi kora Ár
pád-kori védelmi rendszerről készült tér
kép. Összeáll. Laár Tibor. Bp. MTESZ, 
2000. 40 p. ill. 
Tudományos tanácskozás, 1999. szep
tember 20. 

53. Kristó Gyula: A Fisgaga volt az első ha
tárvonal. Nyertek is, veszítettek is terüle
teket Árpád-házi királyaink. [Riporter:] 
Daniss Győző. = Népszabadság. 2000. 42. 
24-25. 

54. Engel Pál: Tudták, meddig tart az ország. 
[Riporter:] Daniss Győző. = Népszabad
ság. 2000. 77. 28-29. 
Magyarország 14. századi határairól. 

55. Pászti László: Esztergom várának első 
részletes térképi ábrázolása és ismeretlen 
erődítési terve. = Hadtört, közi. 2000. 1. 
121-140. 

56. Suba János: „Lázár deák" térképe. 
Pannónia katonai térképeken. = Pannon 
tükör. 2000. 1. 72-76. 

57. Bayerle, Gustav: Formation of the Habs
burg-Ottoman frontier in the Danubian 
region: Buda, 1540. = Hungarian studies. 
2000.2. 163-170. 
A Habsburg-török határvonal a Duna tér
ségében, 1541-ben. 

58. Kisari Balia György: Karlsruhei térképek 
a török háborúk korából. = Kriegskarten 
und Pläne aus der Türkenzeit in den 
Karlsruher Sammlungen. Bp. Magánkiad., 
2000. 703 p. ill. 

59. Pálffy Géza. Európa védelmében. Hadi
térképészet a Habsburg birodalom ma
gyarországi határvidékén a 16-17. szá
zadban. 2. jav. és bőv. kiad. Pápa, Jókai 
Mór Városi Könyvtár, 2000. 162 p., 8. t. 
+ 1 mell. 
Giovanni Jacobo Gasparini itáliai hadi
építész 1580-as években készült magyar
országi végvárvonal térképének fakszi
miléjével. 

60. Pálffy Géza: Várak, térképek a török kor
ban. Haditérképészek műhelyében. = 
História. 2000. 4. 32-34. 

61. Endrei Walter: A török-kori Buda hely
színrajza. = Népszabadság. 2000. 209. 32. 

62. Klein, Bohus: Záslužný čin vojenských 
kartografov. Jozefínske mapovanie 

územia Slovenska. = Historická revue. 
2000.2. 10-11. 
Katonai térképészek nagy érdeme: Szlo
vákia 18. sz-i térképe. 

63. Suba János: Müller Ignác /l727-1804/ és 
térképe. Pannónia katonai térképeken. = 
Pannon tükör. 2000. 2. 51-55. 

64. Magass Lóránt: Mikoviny Sámuel és a 
hazai térképészet. = M. nemzet. 2000. 
123. 32. 

65. Török Enikő: Külső-Szolnok vármegye, a 
Jászság és a Nagykunság Bél Mátyás mű
veiben és Mikoviny Sámuel térképein. = 
Lvt. szle. 2000. 1.3-19. 
Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé novae 
historico-geographica. A Hadtörténeti 
Térképtár B IX a 623, 624, és az OSZK 
Térképtára TK 1081 jelzetű dokumentu
mai. 

66. Csiffáry Gergely; Huszár Éva, B.: Heves 
megye II. József-kori katonai leírása, 
1783-1785. Eger, [Heves M. Lvt.] 1999. 
229 p., [4] t. fol. ill. + 2 térk. 

67. Kalmár János: Karók, kövek, hatalmi ér
dekek. [Riporter:] Daniss Győző. = Nép
szabadság. 2000. 140. 23-29. 
Magyarország határai a 18. században. 

68. Diószegi István: Újra „történelmi" volt az 
ország. [Riporter:] Daniss Győző. = Nép
szabadság. 2000. 158.28-29. 
A magyar határokról, 1848-1918. 

69. Suba János. A trianoni magyar-román 
határ kitűzése 1921-1925. = Az Alföld 
történeti földrajza. 2. Nyíregyháza, 2000. 
47-55. 

70. Suba János: A magyar-jugoszláv határ
megállapító bizottság működése 1921-
1924 között. = A Mura mente és a triano
ni békeszerződés. Lendva, 2000. 137-153. 
(Lendvai füzetek, 17.) 

71. Suba János: Adalékok a trianoni határ 
megállapításához Vas vármegyében. 
=Vasi szle. 2000. 3. 302-309. 

72. Sallai János: Változóban mai határaink is. 
[Riporter:] Daniss Győző. = Népszabad
ság. 2000. 194. 24-25. 
1945-től napjainkig. 

73. Cseri József: A térképészfőnök öröksége. 
[Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 
2000. 1-2.42-43. 
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Határterületek 

74. Ságvári György: Huszárviselet a 16-18. 
században. = Huszárok a történelem for
gószínpadán. Sárvár, Nádasdy Ferenc 
Múz., 2000. 183-194. 

75. Ságvári György: Magyar uniformisok a 
Habsburg-haderőben. = Nagy képes mil
lenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak út
ján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 252-254. 

76. Ságvári György: Honvédegyenruhák. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000.316-319. 

77. Ságvári György: Uniformis a Monarchiá
ban. = Nagy képes millenniumi hadtörté
net. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 332-335. 

78. Szentgyörgyvölgyi Péter: Viselettörténeti 
nyomozás egy századfordulón készült hu
szárfénykép alapján. = Huszárok a törté
nelem forgószínpadán. Sárvár, Nádasdy 
Ferenc Múz., 2000. 195-200. 

79. Ságvári György: A Magyar Királyi Hon
védség egyenruházata. = Nagy képes mil
lenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak út
ján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 369-371. 

80. Baczoni Tamás: A Magyar Királyi Hon
védgyalogság személyi felszerelései, 
1869-1914. = A Hadtörténeti Múzeum 
értesítője. 3. Bp. 2000. 71-88. 

81. Baczoni Tamás: A modern katonai egyen
ruha születése. = Új honvédségi szle. 
2000.6.124-129. 

82. Baczoni Tamás: Terepszínek Magyarorszá
gon. Bp. Hadimúz., Alapítv., 2000. 56 p. ill. 

83. Hinterstossier, Hermann; Jung, Peter: 
Geschichte der Gendarmerie in Öster
reich-Ungarn. Adjustierung 1816-1918. 
Einsätze im Felde 1914-1918. Wien, 
Stöhr, 2000. 171 p. ill. (Österreichische 
Militärgeschichte, 2000. Sonderbd. 2.) 
A csendőrség története Ausztria-Magyar
országon. Ruházata és felszerelése 1816-
1918, harctéri alkalmazása, 1914-1918. 

84. Darman, Peter: Uniformen des II. Welt
krieges in Farbe. Stuttgart, Motorbuch, 
2000. 288. p. ill. 
Eredeti cím: Uniforms of World War II. 
A második világháború egyenruhái színes 
képekben. - Magyar egyenruhák: 229-232. p. 

85. Ruha a zsaruknak. [Irta: N. Gy.] = Zsaru. 
2000. 7. 42-43. 
Egyenruhatörténet, 1881-1990. 

86. Györkéi Jenő; Kottra Györgyi, Cs.: Dicső 
ereklyék. Az 1848/49-es magyar forrada
lom és szabadságharc hadilobogóinak tör
ténete. Bp. Zrínyi, 2000. 103 p. ill. 

SÍ.Györkéi, Jenő; Kottra Györgyi, Cs.: Slav-
nye relikvii. Istoria boevyh znamen ven-
gerskoj revolúcii i osvoboditeľnoj bor'by 
1848—1849-h godov. Bp. Honvéd, 2000. 
95 p. ill. 

88. Kozicz János: 1848-as zászlók. Kiskun
halas, Thorma J. Múz., 1999. 32 p. ill. 
(Thorma János Múzeum füzetei, 2.) 

89. Kottra Györgyi, Cs: Az 1920 M huszár
zászlók és rendszeresítésük. A m. kir. I. 
Ferenc József-Jászkun Honvéd Huszárez
red zászlaja, 1921. = Huszárok a történe
lem fogószínpadán. Sárvár, Nádasdy Fe
renc Múz., 2000. 201-204. 

90. Makai Ágnes: Emlékérmek Rákócziról. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 223. 

91. Makai Ágnes: '49-es kitüntetések. = Nagy 
képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a ha
dak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 310. 

92. Hadobás Pál: Az 1848—49-es magyar 
forradalom és szabadságharc kitüntetései. 
= Szülőföldünk. 27. 1998 [2000]. 32-37. 

93. Kenyeres Dénes: Utászjelvény az I világ
háborúból. = Müsz. kat. közi. 2000. 2-3. 
109-112. 

94. Kenyeres Dénes: Tengeri utazási emlék
érmék. = Haditechnika. 2000. 4. 72.-76. 

95. Varga László: A magyar katonai ejtőer
nyőzés első jelvényei. = Haditechnika. 
2000. 3. 46-53. 

96. Mujzer Péter: Rendfokozatok a légierőnél 
a II. világháborúban. = A repüléstörténeti 
konferencia közleményei, 2000. Bp. M. 
Repüléstört. Társ., 2000. 23-24. 

97. Lyne-Gordon, David: Knight's Cross. Ger
man andaxis armed forces, 1939-1945. 2-
5. Milton Keynes, The Military Pr., 1999-
2000. 4 db (180, 181, 180, 205 p.) (The 
Knight's Cross recipients) 
A lovagkereszt birtokosai a német szövet
ségi rendszer haderőiben, 1939-1945. 2-5. 
- Magyar kitüntetettek is. 

98. Pandula Attila: Román érdemrendek és 
érmek. Kiállítás a budapesti Hadtörténeti 
Múzeumban, 1998. október 20 - novem
ber 10. = Turul. 2000. 1-2. 52-53. 
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99. Papp Dezső. A magyar sajtó napja. = M. 
honvéd. 2000. 10. 24-25. 
Honvédlapok, 1848. 

100. Papp Dezső: A szabadságharc első hadi 
lapja. = M. honvéd. 2000. 51-52. 10. 
Honvéd /Kolozsvár/ 

101. Papp Dezső: Csíkszereda hadilapja. = M. 
honvéd. 2000. 20. 26-27. 
Hadi lap 

102. Martin József: Március idusától az aradi 
Golgotáig. Lapozgató az 1848^9-es for
radalom és szabadságharc sajtójából. Bp. 
Hungarovox, 2000. 173 p. 
Magyar nemzet, Népszava 1998-1999-es 
cikkei. 

103. Galambos Sándor: „A Kárpátok lejtőin 
komoly dolgok készülődnek" /Egy német 
város lapjai a magyar szabadságharcról./ 
= Szabolcs-szatmár-beregi lvt. évkv. 14. 
2000. 75-80. 

104. Papp Dezső. A magyar nyelvű hírnök. = 
M. honvéd. 2000. 11.25. 
Tábori Újság, 1914. 

105. Tóth Orsolya: A „Harctéri fidibusz" és 
társai. Első világháborús magyar nyelvű 
tábori újságok a Hadtörténeti Múzeum 
gyűjteményeiben. = A Hadtörténeti Mú
zeum értesítője. 3. Bp. 2000. 89-117. 

106. Kovács Sándor Iván: Zrínyi Mátyás
tanulmányának versiculusai és vasi epi
zódja: a körmendi ütközet 1458-ban. = 
Vasi szle. 2000. 4. 489-494. 

107. Szempci Molnár Ferenc: Magyar króni
kásének a XVIII. századból. Zichy Mi
hály, Szilágyi Márton és Zachar József 
tanulmányával. A szöveget gond., hely-, 
és névmutatóval jegyz. ell. Zichy Mihály. 
Szerk. Ratzky Rita. Bp. Széphalom Kv.-
műhely, 2000. 248 p. 
Ism.: Lenkefí Ferenc. = Hadtört, közi. 
2000. 2. 483-484. 

108. Szegő Krisztina: A hadszíntértől a szín
padig. Molnár Ferenc. = Új honvédségi 
szle. 2000. 11.89-91. 

109. Szegő Krisztina: Irodalom és háború. 
Ernest Hemingway a haditudósító. = Új 
honvédségi szle. 2000. 9. 118-121. 

110. Történelem - kép. Szemelvények múlt és 
művészet kapcsolatából Magyarországon. 
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 
2000. március 17 - szeptember 24. [.. .szerk. 
Mikó Árpád, Sinkó Katalin.] Bp. M. 
Nemzeti Galéria, 2000. 851 p. ill. (A Ma
gyar Nemzeti Galéria kiadványai) 

111. Barbaries Zsuzsa: „Türck ist mein Nahm 
in allen Landen..." Művészet, propaganda 
és a változó törökkép a Német-római Bi
rodalomban a XVII. század végén. = 
Hadtört, közi. 2000. 2. 329-378. 

112. Hermann Róbert: Az eldöntő döntetlen -
a schwechati csata 1848. október 30-án. = 
A magyar történelem eseményei a Vay 
Ádám Múzeum metszetgyűjteményének 
tükrében. Vaja, 2000. 5-43. 

113. Tóth Vilmos: Pesti grafikus Klapka sere
gében. Százhuszonöt éve hunyt el Szerel-
mey Miklós, a litográfia úttörője. = Nép
szabadság. 2000. 183. 28. 

114. Regényes sorsú huszárkörkép. [írta:] Cs. 
L. = Népszabadság, 2000. 72. 28. 
A Bem-Petőfi körkép kiállítása a Hadtör
téneti Múzeumban. 

115. Szegő Krisztina: Művész a háborúban. 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond. = Új honvéd
ségi szle. 2000. 12. 104-106. 

116. Szentirmai István: Fejezetek a katonai 
filmgyártás történetéből. Filmgyártás a 
hadseregben 1956 után. = Új honvédségi 
szle. 2000. 1. 113-118. 

117. Tibai Tímea: Fegyverek királya, a kirá
lyok fegyvere. = M. hírlap. 2000. 183. 13. 
Kardok a világhálón. 

118. Honvéd videotéka írta: Kecsmárik Gábor. 
HM Társ. Komm, és Kult. Főoszt, 2000.143 p. 

119. Sárkányné Szabó Olga: Vezényleti nyelv, 
szolgálati nyelv, ezrednyelv. (A múltban 
is lehetnek követendő példák). = M. hon
véd. 2000. 15.27. 

120. Kovács László: A kalandozások hadmű
vészete és zsákmányának régészeti emlé
kei. = Válaszúton. Pogányság - keresz
ténység, Kelet Nyugat. Konferencia a X-
XI. század kérdéseiről. Veszprém, 2000. 
május 8-10. Veszprém, 2000. 23-37. 

121. Középkori fegyverekről árulkodnak a 
tetemek. = Élet és tud. 2000. 2. 61. 
A towtoni csata áldozatai. 

122. Szászi Júlia: A Toplitz-tó fantomja. = 
Népszabadság. 2000. 144. 6. 
A második világháborúban elsüllyesztett 
kincsek nyomában. 

123. Földvári Zsuzsa: A fenekére néznek - A 
toplitzi tó titka. = HVG. 2000. 27. 39. 
Kutatás elsüllyesztett náci iratok és kincsek után. 

124. Nagy Miklós Mihály: Magyar hajóorvos 
Kelet-Ázsiáról. = Új honvédségi szle. 2000. 
3. 88-97. 
Bozóky Dezső. 
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125. Nagy Miklós Mihály: Almásy László és a 
magyar katonautazók. = Vasi honism. 
helytört, közi. 2000. 1. 46-59. 
Almásy László: Rommel seregénél Líbiá
ban c. művéhez. 

126. Kubassek János: Almásy László. = A ma
gyarság szolgálatában. Hetedik könyv 1999. 
Wien/Bécs, ,£uropa"-Club, 2000. 133-156. 

127. Bánffyné Kalavszky Györgyi: „Édes jó 
Jancsikám!" Levelezőlapok üzenetei az 
első világháborúból. [Riporter:] Daniss 
Győző. = Népszabadság. 2000. 21. 8. 
Üzenet a frontról - a Monarchia nagy há
borúja levelező lapok tükrében. CD. 

128. Karács Zsigmond: II. világháborús földesi 
katonalevelek. = Honismeret. 2000. 2.66-70. 

129. Thielk, Horst: Zivilpost-Zensur in Öster
reich-Ungarn, 1914-1918. Handbuch und 
Katalog. 2. erw. Aufl. Graz, Österr. ArGe 
Feld- u. Zensurpost, 1914-1918, 2000. 
473 p. 11. ill. 
A magánlevelezés ellenőrzése az Osztrák-
Magyar Monarchiában, 1914-1918. 

130. Gazda István, id.: Magyarországi lengyel 
katonai táborok postája, 1939-1944. Pilis
csaba, M. Tudománytört. Int., 2000. 40, 
VIII p. 501. ill. 

131. Vasvári Zoltán: „Erőt a jó Istenbe vetett 
hitünkből merítettünk." A hadifogolyem
lékek néprajzi kutatásáról. /Nyugati hadi
foglyok visszaemlékezései alapján./ = 
Néprajzi látóhatár. 2000. 3-4. 545-556. 

132. Bóra Ferenc: A haza védelme. Népda
lokba kódolt hazaszeretet. = Új honvédsé
gi szle. 2000. 3. 116-120. 

142. Zsoldos Attila: Árpád-kori hadtörténet
írásunk mai állása. = Hadtört, közi. 2000. 
2. 417-424. 

143. Seges, Vladimir: Reflexia vojenstva v 
Dekádach uhorských dejín Antónia Bonfi-
niho. = Vojenská história. 2000. 2. 76-88. 
Hadügyi észrevételek Bonfini Magyaror
szág történetéről szóló művében a „Deká-
dok"-ban, középpontjában Mátyás korával. 
Rerum Hungaricarum Decades 

144. Tilesik András: Az eszményi hadvezér 
alakja és a magyar honvédelem reformja 
Zrínyi Miklós prózai munkáiban. = So-

133. Bóra Ferenc: A Jellasics felett aratott 
győzelem /1848. szeptember 29./ = Új 
honvédségi szle. 2000. 9. 122-125. 
népdalok 

134. Kobzos Kiss Tamás: A szabadságharc 
dalairól. = A magyarság szolgálatában. 
Hetedik könyv 1999. Wien/Bécs, „Euro-
pa"-Club, 2000. 53-58. 

135. Ságvári György: Katonazene a es. kir. 
hadseregben. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 268-269. 

136. Galván Károly: Honvédzenekarok felál
lítása 1896-ban. = A Hadtörténeti Múze
um értesítője. 3. Bp. 2000. 49-70. 

137. Füleki Mihály: Apáink, nagyapáink ka
tonadalai. = Új honvédségi szle. 2000. 12. 
140-143. 
Magyar katonadalok és énekek a XX. 
századból. CD. és kazetta. 

138. Generál Tibor: Kelet pompadurjai. Nő-
uralom az Oszmán Birodalomban. Törté
nelmi lektűr. Bp. TINTA, 2000. 493 p. 

139. Mészáros Kálmán: Két kuruc tábornokné: 
Nagyszegi Gáborné Urai Éva és Berthóty 
Istvánné Váradi Erzsébet. = Erdély és Patak 
fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. 
Tanulmányok születésének 400. évforduló
jára 2. Sárospatak, 2000. 219-237. (A Sá
rospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 41.) 

140. Újvári Ágnes: Bálok háborúban és béké
ben. = M. honvéd. 2000. 36. 26-27. 

141. Pető Andrea: Budapest ostroma 1944— 
1945-ben - női szemmel. = Budapesti ne
gyed. 2000. 3-4. 203-220. 

mogy megye múltjából. Kaposvár, So
mogy M. Lvt., 2000. 61-80. (Levéltári év
könyv, 31.) 

145. Kelenik József: A hadügyi forradalom és 
a haditechnikai újítások. = Haditechnika
történeti és katonaorvoslás-történeti kon
ferencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ., 
2000. 36-43. 

146. Ács Tibor: Rakétavita a Magyar Tudo
mányos Akadémián 1847-ben. = Hadi
technika-történeti és katonaorvoslás-törté
neti konferencia. Bp. Haditechnika-tört. 
Társ., 2000. 47-71. 

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet 
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147. Az első magyar hadtudományi Munka a 
tiszthelyettesekről. = Honvéd altiszti fo
lyóirat. 2000. 3. 54. 
Kiss Károly hadtudományi munkássága. 

148. Hermann Róbert: A 150. évforduló ter
mése. Üj kiadványok az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharc történetéről. 
2. = M. napló. 2000. 1. 103-109. 
l. = u.o. 1999.7. 

149. Hermann Róbert: Az 1848-49-es forrá
sok kiadása. = Fons. 2000. 1. 151-170. 

150. Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 
1848/1849. Vál. és szerk. Nóvé Béla 2. bőv. 
kiad. Bp. Krónika Nova, 2000. 216 p. ill. 

151. Horváth Zsolt, K.: Naplók és memoárok 
mint „lehetséges történelmek" = Alföld. 
2000.5.81-99. 
1848-49. 

152. Ács Tibor:Hadászati gondolkodásunk gyö
kereiről. = Hadtudomány. 2000. 2. 55-60. 
Kápolnai Pauer István 

153. Ács Tibor: Hollán Ernő, az MTA Hadtu
dományi Bizottságának első elnöke. = 
Hadtudomány. 2000. 1. 115-120. 

154. Magyarország az első világháborúban. 
Lexikon A-Zs. Szerk. Szijj Jolán, Ravasz 
István. [Kiad.] Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, Bp. Petit Real, 2000. 851 p. ill. 
Ism.: Lexikon jelenik meg. = M. honvéd. 
2000. 6. 27. 

155. Ravasz István: Foch marsall „két hóna
pos" tévedése. Megjelent a Magyarország 
az első világháborúban című lexikon. [Ri
porter:] Harlik Norbert. = M. nemzet. 
2000. 226. 14. 

156. Ravasz István: Pártatlanság és objekti
vitás. [Riporter:] Varga Mihály. = Új 
honvédségi szle. 2000. 12. 74-77. 
Magyarország az I. világháborúban. Lexikon. 

157. Markó Árpád: Kaleidoszkóp. Kézirat. 
[Közread., bev. és jegyz. ell. ] Tóth Gyu
la. = Századok. 2000. 3. 701-716. 

158. Réti Balázs: Az olasz-etióp háború kora
beli magyar szakirodalma. = Társad, és 
honv. 2000. 3. 182-184. 

159. Solymossy Péter: A magyar revíziós po
litika nyugati szemmel. Carlile Alymer 
Macartney, a méltatlanul mellőzött brit 
történész. = M. nemzet. 2000. 88. 18. 
Macartney, CA.: October Fifteenth: a 
history of modern Hungary 1929-1945. 

160. Solymossy Péter: A méltatlanul mellőzött 
brit történész. = Életünk. 2000.9.792-803. 
C. A. Macartney és Magyarország. 

161. Varga Imre: Bibó István a hadseregről és 
a háborúról. = Társad, és honv. 2000. 1. 
163-172. 

162. Hovanyecz László: Amikor még népfel
kelés volt. = Népszabadság. 2000. 248. 24. 
1956. 

163. Szijj Jolán: Egy tudós asszony - Dr. 
Szijj Jolán. [Riporter:] Schubert Katalin. 
= Uj honvédségi szle. 2000. 2. 92-96. 

164. Szakály Sándor: Vagyok és leszek, aki 
voltam. = Honvédségünk a harmadik év
ezred küszöbén. Beszélgetések a tegnap, a 
ma és a holnap hadseregéről. [Riporter:] 
Kiss Zoltán. = Új honvédségi szle. 2000. 
Ksz. 16-27. 

165. Vízi László Tamás: Emlékezés Gosztonyi 
Péterre. = Árgus. 2000. 2.45-46. 

166. Perjés Géza: Seregszemle. Hadtörténeti 
és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 
Balassi, Zrínyi, 1999.332 p. 
Ism.: Bánkúti Imre. = Hadtört, közi. 2000. 
1. 169-170. 

167. Papp Dezső: Történelem - illúziók nél
kül. Perjés Géza seregszemléje. = M. 
honvéd. 2000. 1-2.41-42. 

168. Szalay László: Válogatott történeti ta
nulmányok. Szerk. Soós István. Bp. 
Osiris, 2000. 311 p. (Millenniumi magyar 
történelem, Historikusok) 

169. A tízéves Magyar Hadtudományi Társa
ság, 1990-2000. Összeáll. Szabó József, 
Horváth István, Iván Dezső. Bp. M. Hadtud. 
Társ., 2000. 202 p. ill. 

170. Tudományszervezés a Magyar Honvéd
ségben a második világháború után. 
Szerk. Nick Ferenc. Közrem., a bev. ta
nulmányt írta: Kiss Jenő, Móricz Lajos. 
Bp. HVK Tudományszervező Oszt., 2000. 
= Hadtud. táj. 2000. 1.234p. 

171 .Harai Dénes: Két betű a neved előtt. 
[Riporter:] Egri Magdi. = M. honvéd. 
2000. 19. 18-19. 
Katonatudósok képzése. 

172. Veszprémy László: A Magyar Hadtörté
nészek Nemzeti Bizottságának tisztújító 
ülése. Budapest, 2000. január 12. = Had
tört, közi. 2000. 1.221-226. 

173. Ráth Tamás: Tudósok, mérnökök a hazai 
haditechnika kutatásban, fejlesztésben. = 
Haditechnika-történeti és katonaorvoslás
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ., 2000. 134-145. 

174. Papp Dezső: Jubilál a haditechnikai ku
tatás. = M. honvéd. 51-52. 1., 3. 
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175. Michelberger Pál: A modern műszaki 
tudományok és a haditechnika. = Hadi
technika-történeti és katonaorvoslás-törté
neti konferencia. Bp. Haditechnika-tört. 
Társ., 2000. 9-11. 

176. Sárhidai Gyula: Egy tudományos pálya
futás vázlata. = A repüléstörténeti konfe
rencia közleményei, 2000. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 2000. 207-208. 

177. Vajda Ferenc Antal: Hogyan lettem re
pülő történész. = A repüléstörténeti konfe
rencia közleményei, 2000. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 2000. 205-206. 

178. Zachar József: Rendvédelem és törté
nettudomány. = A közigazgatás, a véderő 
és a rendvédelem kapcsolatának változá
sai a polgári magyar állam időszakában. 
XIII. Rendvédelem-történeti tudományos 
konferencia, 1999. október 6-7. Bp. M. 
2000. 34-37. (Rendvédelem-történeti fü
zetek, 10/12.) 

179. Huszárok a történelem forgószínpadán. 
Tudományos konferencia: Sárvár, 2000. 
szeptember 14-15. Szerk.: Söptei István. 
Sárvár, Nádasdy Ferenc Múz., 2000. 204 p. 

180. Erdély és Patak fejedelemasszonya 
Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok szü
letésének 400. évfordulójára. 1-2. Szerk. 
Tamás Edit. Sárospatak, 2000. 2 db (359, 
320 p. 24 t.) (A Sárospataki Rákóczi Mú
zeum füzetei, 40-41.) 

181. „Rákóczi urunk... hadaival itten vagyunk" 
Szerk. Takács Péter. Debrecen, Nyír
egyháza, Erdély-történeti Alapítv., Perifé
rián Alapítv., 2000. 143 p. 
A Szatmárnémetiben 1999 áprilisában 
megrendezett „Élő Rákóczi" konferencia 
anyaga. 

182. V. és VI. honvéd emléknap Makón. A 
szabadságharc 150. évfordulója, 1998-
1999. [Szerk. Halmágyi Pál.] Makó, Ma
kó Város Önkorm., 2000. 83 p. ill. (A 
Makói Múzeum füzetei, 95.) 
Az 1998. október 3-án és 1999. október 2-
án rendezett hadtörténeti konferencia 
anyaga. Szerzők: Csikány Tamás, Her
mann Róbert, Kedves Gyula, Pelyach Ist
ván, Ságvári György. 

183. „Akit szolgáltatok egy árva hon volt..." 
Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én 
és a november 12-én rendezet tudomá
nyos tanácskozás előadásai. Szerk. Csur-
gai Horváth József, Demeter Zsófia. Szé
kesfehérvár, Székesfehérvár Város Lvt., 

2000. 227 p. ill. (Közlemények Székesfe
hérvár történetéből, 1.) 

184. Wçgierska Wiosna Ludów a walki 
narodnowowyzwoleňcze w XIX-wiecznej 
Europie. Konferencja hi storyczna. Pod 
red. Jerzy Snopek. Warszawa, Wçgierski 
Inst. Kult., 1999. 140 p. 
A magyarországi „népek tavasza" és a 19. 
sz-i európai szabadságküzdelmek. Törté
neti konferencia. Szerzők: Erdődy Gábor, 
Urbán Aladár, Hermann Róbert, Kovács 
István, Tornász Kizwalter, Tadeusz Kopyš, 
Slawomir Kalembka, Maciej Janowski, 
Jan Józef Kasprzyk, Engelmayer Ákos, 
Tischler János, Maciej Kožmiňski. 

185. Balia Tibor: Totális háború - totális vé
delem, 1789-2000. A Nemzetközi Had
történelmi Bizottság XXVI. kongresszusa, 
Stockholm, 2000. július 31 - augusztus 4. 
= Hadtört, közi. 2000. 3. 665-671. 

186. Magyarország a (nagy)hatalmak erőteré
ben. Tanulmányok Ormos Mária 70. szü
letésnapjára. Szerk. Fischer Ferenc, Majo
ros István, Vonyó József. Pécs, Univ. Pr., 
2000. 703 p. ill. 

187. Hábel György: A lillafüredi diákkonfe
rencia. 1943. májusában hazánk jövőjéről. 
= Erdélyi magyarság. 44. 2000. 46-47. 
Helyesbítés: u.o. 45. 2001. 52. 

188. Haditechnika-történeti és katonaorvos
lás-történeti konferencia. Budapest, 2000. 
Szerk. Varga A. József. Bp. Haditechni
ka-tört. Társ., 2000. 194 p. ill. 

189. Varga A. József: Gondolatok a konferen
ciáról, a magyar haditalálmányokról és 
alkotóikról. = Haditechnika-történeti és 
katonaorvoslás-történeti konferencia. Bp. 
Haditechnika-tört. Társ. 2000. 11-21. 

190. Erdős József: A vegyi védelmi technikai 
szolgálat 50 éve. Vegyivédelmi technikai 
szolgálat tudományos emlékülése. 2000. 
október 5. = Kat. logisztika. 2000.4.177-199. 

191. A nyugati rendvédelem hatása a XIX-
XX. századi magyar rendvédelemre. XI. 
Rendvédelem-történeti tudományos kon
ferencia, 1998. szeptember 22-25. Szerk. 
Parádi József, Őry Károly. Bp. Szemere 
Bertalan M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 
1999. 206 p. (Rendvédelem-történeti fü
zetek. 10/10.) 

192. Szabad mozgás a Kárpát-medencében. 
XII. Rendvédelem-történeti tudományos 
konferencia, 1999. április 20-23. Szerk. 
Parádi József, Suba János. Bp. Szemere 
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Bertalan M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 
1999. 88 p. (Rendvédelem-történeti füze
tek. 10/11.) 

193. A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem 
kapcsolatának változásai a polgári magyar 
állam időszakában. XIII. Rendvédelem-tör
téneti tudományos konferencia, 1999. októ-

195. Keegan, John: A csata arca. A közkato
nák háborúja, 1415-1976. Agincourt, Wa
terloo és a Somme. Debrecen, Aquila, 2000. 
407 p. 8 t. ill. (Aquila könyvek - hadtör
téneti sorozat) 
Eredeti cím: The face of battle. 

196. Keen, Maurice: Medieval warfare. A his
tory. Oxford, Univ. Pr., 1999. 340 p. 
Ism.: Borosy András. = Hadtört, közi. 
2002. 2. 437-438. 

197. Nagy Kálmán: A honfoglaló magyarok 
hadművészete. = Huszárok a történelem 
forgószínpadán. Sárvár, Nádasdy Ferenc 
Múz., 2000. 5-16. 

198. Bóna István: Die ungarische Kampf
technik in den Feldzügen gegen Europa. = 
Europas Mitte um 1000. Handbuch zur 
Ausstellung. 1-2. Stuttgart, Theiss, 2000. 
225-230. 

199. Fodor István: A haderő és a fegyverzet 
változása az államalapítás korában. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 20-22. 

200. Zsoldos Attila: A megyei csapattól a ma
gánhadseregekig. = Nagy képes millenni
umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 31-33. 

201. Robotka Csaba: Csatlakozott katonai segéd
népek az Árpád-kori Sopron és Mosón me
gyében. = Soproni szle. 2000.4. 374-401. 

202. Borosy András: Még egyszer az 1397-es 
országgyűlési dekrétumról. = Hadtört, közi. 
2000. 1. 163-165. 
Gericsné Ladányi Erzsébet: Iobagio (liber io-
bagio - ignobilis. A telekkatonaság és a par
tikuláris nemesség eredete c. tanulmányról. 

203. Ladányi Erzsébet: A források indulat
mentes vizsgálatáért. Észrevételek Borosy 
András megjegyzéseihez. = Hadtört, közi. 
2000. 1. 166-167. 

204. Engel Pál: A telekkatonaság és a „pro-
priusok". Egy vita margójára. = Hadtört, 
közi. 2000. 2. 435-436. 

ber 6-7. Főszerk. Parádi József, szerk. Suba 
János. Bp. Szemere Bertalan M. Rendvéde
lem-történeti Tud. Társ., 2000. 108 p. 
(Rendvédelem-történeti füzetek, 10/12.) 

194. A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei. 2000. Szerk. Zörgő Tibor. Bp. M. 
Repüléstörténeti Társ., 2000. 326 p. ill. 

Borosy András és Gericsné Ladányi Er
zsébet vitájához. 

205. Kubinyi András: Hadszervezet a késő 
középkori Magyarországon. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 75-81, 
83-85. 

206. Murphey, Rhoads: Ottoman warfare, 1500-
1700. UCL Pr., 1999. 278 p. (Warfare and 
history series) 
Ism.: Tóth Sándor László. = Hadtört, közi. 
2002. 2. 440-444. 

207. Pálffy Géza: Az új védelmi rendszer ki
építése. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. Ru
bicon-Aquila, 2000. 104-114. 
16. század 

208. Ágoston Gábor: Török sikerek és taktika 
a 15-16. században. = Nagy képes millen
niumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 133-134. 

209. Ágoston Gábor: Török sikerek és taktika 
a 15-16. századi török-magyar harcokban. 
= Rubicon. 2000. 5.9-11. 

210. Kelenik József. A hajdúk. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 126-132. 

211. Varga J. János: A főúri magánkatonaság. 
= Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 154-157. 

212. Hadsereg és társadalom Oroszországban 
a XVII-XVIII. században. A 2000. január 
28-án megtartott Interdiszciplináris Pro
fesszori Szeminárium anyaga. Szerk. 
Ágoston Magdolna. Szombathely, Szláv 
Történeti és Filológiai Társ., 2000. 151 p. 
(Oroszország népeinek története, 5.) 

213. Bánkúti Imre: Károlyi Sándor telepítő 
pátense a katonáskodók számára, 1711. áp
rilis 12. = Hadtört, közi. 2000. 2.477-482. 

214. Molnár András: A nemzeti haderő meg
teremtésének előzményei. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 

A hadművészet és a fegyveres erők története 
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útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 266-
267., 270-271. 

215. Hermann Róbert: A honvédség létrejöt
te. = Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 273-279. 

216. Hermann Róbert: Térdhajtás a honvéd
sereg előtt. = Honvédségünk a harmadik 
évezred küszöbén. Beszélgetések a teg
nap, a ma és a holnap hadseregéről. [Ri
porter:] Kiss Zoltán. = Új honvédségi 
szle. 2000. Ksz. 5-15. 

217. Fónagy Zoltán: A nemesség 1848-49-
ben. = Limes. 2000. 1. 107-116. 

218. Katus László: Az önkényuralom hadse
rege. = Nagy képes millenniumi hadtörté
net. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 321. 

219. Katus László: A közös hadsereg a dualista 
rendszerben. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 325-327., 329-331. 

220. Hajdú Tibor: A forradalmak hadserege. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 354-361. 

221. Szijj Jolán: Hadseregünkről... = Hadak 
útján. 471. 2000. 21-22. 
A magyar Vörös Hadsereg. 

222. Szakály Sándor: A Magyar Királyi Hon
védség születése. = Nagy képes millenni
umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 366-368. 

223. Macksey, Kenneth: A II. világháború ka
tonai tévedései. [Pécs], Alexandra, [2000]. 
252 p. 81. ül. 
Eredeti cím: Military errors of World War 
Two. 

224. Pataki István: A Magyarországon állo
másozó szovjet csapatok létszáma, állo
máshelyei és teljes kivonása. = Múltunk. 
2000. 2. 222-252. 

225. Szabó Irene: Bye-bye, Szása! Egy kato
nai megszállás tényei. = Népszava. 2000. 
152. 3. 

226. Balló István: Magyarország katonapoliti
kája, a hadseregfejlesztés feladatai, 1947-
1949. = Fordulat a világban és Magyaror
szágon. Bp. Napvilág, 2000. 291-300. 

227. Balló István: A magyar hadsereg fej
lesztésének főbb kérdései a „Pilis" had
rendektől Nagy Imre miniszterelnök kor
mányprogramjáig. = Nemzetvéd. Egy. 
közi. 2000. 1. 26-38. 

228. Balló István: Ötven éve történt... A Magyar 
Honvédség átszervezése a „RÁKÓCZI" had
renddel. = M. honvéd. 2000. 11. 18-19. 
Hozzászólás: Balogh Gyula. = M. honvéd. 
2000. 15. 27. 

229. Hidán Csaba: Mit jelent a könnyű-, és 
mit jelent a nehézlovas? Terminológiai 
problémák az „eurázsiai nomád" lovas
sággal kapcsolatban. = Társad, és honv. 
2000. 2. 7-20. 

230. Sinke Ilona, R.: Lovak a történelem há
borúiban. = Új honvédségi szle. 2000. 7. 
138-145. 

231. Göckenjan, Hansgerd: Kundschafter und 
Späher. Ein Beitrag zur Strategie und 
Taktik reiternomadischer Kriegsführung. 
= Acta orientalia. 2000. 3-4. 187-202. 
Felderítők és kémek. Adalék a lovas
nomád hadvezetés stratégiájához és takti
kájához. 

232. A magyar huszár. Szerk. Zachar József. 
Bp. Corvina, 2000. 127 p. ül. 
Szerzők: Kelenik József, Ságvári György, 
Szabó Péter, Zachar József. 
Ism.: Vida Barbara: Húsz emberöltő hő
sei. = M. nemzet. 2000. 264. 33. 

233. The Hungarian hussar. An illustrated his
tory. Ed. by József Zachar. Bp. Corvina, 
2000. 130 p. ill. 
Szerzők: Kelenik József, Ságvári György, 
Szabó Péter, Zachar József. 

234. Földi Pál: A magyar lovasság története 
az ókortól a II. világháború végéig. [Bp.] 
Anno, [2000]. 270 p. 

235. Kedves Gyula: A magyar huszárság. = 
Rubicon. 2000. 5. 30-33., 35-38. 

236. Veszprémy László: A könnyűlovasság 
problémái az Árpád-kori évszázadokban. 
= Huszárok a történelem forgószínpadán. 
Sárvár, Nádasdy F. Múz., 2000. 17-24. 

237. Kedves Gyula: A huszárság születése. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 92. 

238. Hidán Csaba László: Könnyűlovas-fegy
verzet és -harcmodor az Árpád-korban és 
az Anjou királyok alatt. = Túrán. 2000. 1. 
167-172. 

239. Söptei István: Könnyűlovasok, huszárok 
Nádasdy Tamás szolgálatában. = Huszá
rok a történelem forgószínpadán. Sárvár, 
Nádasdy Ferenc Múz., 2000. 25-34. 

240. Kedves Gyula: A magyar huszárság. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
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év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 192-195. 

241. Kedves Gyula: Könnyűlovasság az ál
landó hadseregben. = Nagy képes millen
niumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 247-251. 

242. Mészáros Kálmán: Dunántúli lovasezre
dek Károlyi Sándor kuruc generális 1704. 
január-áprilisi hadjáratában. = Huszárok a 
történelem forgószínpadán. Sárvár, Ná-
dasdy Ferenc Múz., 2000. 49-75. 

243. Seres István: Portyázás, lesvetés és kala
uzolás a kuruc korban. = Huszárok a tör
ténelem forgószínpadán. Sárvár, Nádasdy 
Ferenc Múz., 2000. 35-48. 

244. Czigány István: Könnyűlovasból huszár. 
A magyar lovasság integrálódása a csá
szári hadseregbe, 1670-1720. = Huszárok 
a történelem forgószínpadán. Sárvár, Ná
dasdy Ferenc Múz., 2000. 76-86. 

245. Babucs Zoltán: Fejezetek a jászkun hu
szárok történetéből. A XVIII. század má
sodik felétől 1945-ig. = Huszárok a törté
nelem forgószínpadán. Sárvár, Nádasdy 
Ferenc Múz., 2000. 149-170. 

246. Kedves Gyula: A magyar szabadságharc 
huszárai 1848-49-ben. = Huszárok a tör
ténelem forgószínpadán. Sárvár, Nádasdy 
Ferenc Múz., 2000. 97-108. 

247. Hermann Róbert: Huszárhősök, hőstet
tek 1848 őszén és telén Nyugat-Magyar
országon. = Huszárok a történelem forgó
színpadán. Sárvár, Nádasdy Ferenc Múz., 
2000. 109-123. 

248. Pollmann Ferenc: A Monarchia lovassá
ga az első világháborúban. = Huszárok a 
történelem forgószínpadán. Sárvár, Ná
dasdy Ferenc Múz., 2000. 137-148. 

249. Balia Tibor: A magyar királyi honvéd 
lovasság, 1868-1914. Bp. Balassi, 2000. 
176 p., 16 t. ill. (A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum millenniumi könyvtára 1.) 
Ism.: Pollmann Ferenc. = Hadtört, közi. 
2000. 4. 937-938. 

250. Ballá Tibor: A magyar királyi honvéd 
lovasság, 1868-1914. = Hadtört, közi. 2000. 
3. 577-603. 

251. Ballá Tibor: A magyar királyi honvéd lo
vasság a dualizmus korában 1868-1914. = 
Huszárok a történelem forgószínpadán. 
Sárvár, Nádasdy Ferenc Múz., 2000. 125-
136. 

252. Bene János, Szabó Péter: Magyar huszá
rok a második világháborúban. = Huszá

rok a történelem forgószínpadán. Sárvár, 
Nádasdy Ferenc Múz., 2000. 171-182. 

253. Csikány Tamás: Honvédtüzérség az 1848— 
49-es szabadságharcban. Bp. TINTA, 2000. 
189 p. 2 t. ill. (Segédkönyvek a hadtörté
net tanulmányozásához.) 

254. Csikány Tamás: A honvédtüzérség meg
szervezése 1848-ban. = „Akit szolgáltatok 
egy árva hon volt..." Az 1998. május 13-
án, szeptember 29-én és november 12-én 
rendezett tudományos tanácskozás elő
adásai. Székesfehérvár, 2000. 97-104. 
(Közlemények Székesfehérvár történeté
ből, 1.) 

255. Csikány Tamás: Honvédtüzérség a kápol
nai csatában. A csata 150 éves évfordulójá
ra. = Hadak útján. 462. 1999.11-13. 

256. Szántó Mihály: A német rohamharcászat 
kialakulása az első világháborúban. = 
Nemzetvéd. Egy. közi. 2000. 2. 124-135. 

257. Mujzer Péter: The Royal Hungarian 
Army, 1920-1945. 2., Hungarian mobile 
forces. Bayside New York, Axis Europa, 
2000. 115 p. ill. 
A Magyar Királyi Honvédség, 1920-1945. 
2., Gyorsan mozgó alakulatok. 

258. Illésfalvi Péter: A hegyi csapatok meg
szervezése a magyar királyi honvédség
nél, 1939-1940-ben.= Hadtört, közi. 2000. 
4. 743-770. 

259. Szabó Miklós: „Hegyivadász vagyok a Kár
pátokban fent..." = Haditechnika. 2000. 
1.62-63. 

260. Dorill, Stephen: M16. Fifty years of spe
cial operations. London, Fourth Estate, 
2000. 907 p. 
50 év különleges akciókban. - Magyar vo
natkozásokkal. 

261. Harda V. Balázs: Mesterségük a halál. = 
Top gun. 2000. 4. 28., 5. 42-43., 7. 44-
45., 8. 44-45., 9. 44-45. 
Különleges alakulatok. 

262. Barr, Nialľ, Hart, Rüssel: Panzer. A né
met páncéloserők képes története a II. vi
lágháborúban. Debrecen, Hajjá, 2000. 175 
p. ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Panzer. The illustrated his
tory of Germany's armored forces in 
World War II. 

263. Schneider, Wolfgang: Tiger im Kampf. 1-
2. Winnipeg, Schneider Armour Research, 
2000-2001. 2 db (484, 444 p.) ill. 
A Tigris harckocsi alkalmazása. 1-2. köt. 
- Magyar vonatkozásokkal. 
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264. Budapeszt, Balaton 1945. [írták:] M. 
Swirin... [et al.] Warszawa, Militaria, 2000. 
74 p., 101. ill. (Militaria, 121) 
Budapest, Balaton 1945. Harkocsik es 
páncélozott járművek alkalmazása. 

265. Horváth Csaba: Felderítők a Délvidéken. 
1941. április 11-13. = Hadak útján 470. 
2000. 15-16. 

266. Hauptner, Rudolf: A császári és királyi 
haderő műszaki csapatai és magyar had
mérnökei. = Hadi technika-történeti és ka
tonaorvoslás-történeti konferencia. Bp. 
Haditechnika-tört. Társ., 2000. 74-96. 

267. Bagi Szilárd: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia és a magyar honvédség műszaki 
tisztjei a robbantástechnika szolgálatában. 
= Műsz. kat. közi. 2000. 4. 88-111. 

268. Horváth Tibor: Az Árpád-vonal szakmai 
szemmel (1940-1944.) = Műsz. kat. közi. 
2000. 2-3. 68-72. 

269. Varga J. János: Kvártély és porció. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 202. 

270. Sági Erzsébet: A budai katonai kórház 
1789. évi alapításának és elhelyezésének 
története. = Orvosi hetilap. 22. 2000. 
1195-1198. 

271. Sági Erzsébet: A budai katonai kórház 
története és a katona-egészségügy fejlődé
se 1789 és 1950 között. = Haditechnika
történeti és katonaorvoslás-történeti kon
ferencia. Bp. Haditechnika-tört.. Társ., 
2000. 152-158. 

272. Sági Erzsébet: A budai katonai kórház 
szervezési adatai és működése 1950-ig. = 
Orvosi hetilap. 24. 2000. 1359-1361. 

273. Az 1848-49-es szabadságharc egészség
ügye és honvédorvosai. Sajtó alá rend. 
Gazda István. Piliscsaba-Bp. M. Tudo
mánytört. Int., Semmelweis Orvostört. 
Múz. Kvt. és Lvt., 2000. 2 db (523 p.) 
(Magyar Tudománytörténeti Szemle könyv
tára, 14.) 

274. Kapronczay Károly: Az 1848/49-es sza
badságharc egészségügye. = Haditechni
ka-történeti és katonaorvoslás-történeti 
konferencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ. 
2000. 147-152. 

275. Nagy Gábor; Aracsi László; Koronczay 
József: Pécs-Baranya katonaegészség
ügyének története korabeli dokumentu
mok és a sajtó tükrében. [Pécs], [2000.] 
138 p.ill. 

276. Nagy Gábor: A Pécsi Helyőrségi Hon
védkórház története. = Haditechnika-tör
téneti és katonaorvoslás-történeti konfe
rencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ., 2000. 
159-161. 

277. Harcz Lajos: A Nagykanizsai Honvéd
kórház története. = Haditechnika-történeti 
és katonaorvoslás-történeti konferencia. Bp. 
Haditechnika-tört. Társ., 2000. 162-165. 

278. Vámos Éva: Családi emlékek az első vi
lágháború katonaorvosáról. = Haditechni
ka-történeti és katonaorvoslás-történeti 
konferencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ., 
2000. 174-177. 
Vigyázó Gyula 

279. Szállási Arpád: A második világháború 
katonaorvosi ellátása. = Haditechnika
történeti és katonaorvoslás-történeti kon
ferencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ., 
2000. 177-179. 

280. Svéd László: Magyar katona-egész
ségügyi szolgálat a jelenkor válságaiban. 
= Haditechnika-történeti és katonaorvos
lás-történeti konferencia. Bp. Haditechni
ka-tört. Társ., 2000. 184-194. 

281. Svéd László; Kopcsó István: A Magyar 
Honvédség Egészségügyi Szolgálata há
borús és humanitárius műveletekben. = 
Tanulmánygyűjtemény. Válogatás a Hon
védelmi Minisztérium 1999. évi kutatási 
eredményeit összegező tanulmányokból. 
Bp. HM Okt. és Tudományszerv. Főoszt, 
2000.91-104. 

282. Pisecky, Helmut; Kroiher, Erik. Die tür
kischen Donauflottillen 1392 bis 1878. = 
Pallasch. 8. 2000. 50-63. 
A török dunai flottillája 1392-1878. - Ma
gyar vonatkozásokkal. 

283. Schaumann, Walther, Schubert, Peter: 
Krieg auf der Donau. Die Geschichte der 
österreichisch-ungarischen Donauflottille. 
Klosterneuburg, Wien, Mayer, [2000]. 
119 p. ill. 
Az osztrák-magyar Dunai Flottilla története. 

284. Csonkaréti Károly: A császári-királyi 
haditengerészet 1786-1867 között. = Bel
vedere méridionale. 2000. 7-8. 14-30. 

285. Csonkaréti Károly: Fejezetek az osztrák
magyar haditengerészet tengeralattjáró 
flottillájának történetéből. 1-2. r. = Belve
dere méridionale. 1999. 7-8. 80-91., 2000. 
1-2.71-97. 

286. Csonkaréti Károly: Fejezetek a cs. és kir. 
haditengerészet tengerészeti repülésének 
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történetéből. = Belvedere méridionale. 
2000. 5-6. 66-78. 

287. Jackson, Robert. A II. világháború német 
haditengerészete. Debrecen, Hajjá, 2000. 
160 p. ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: The German navy in World 
War II. 

288. Winkler László: Magyar repülők, repülő 
magyarok. Bp. Pallas Stúdió, 2000.175 p. ill. 

289. Winkler László: Osztrák-magyar repülők 
harctevékenysége az első világháborúban. 
= M. szárnyak. 28. 2000. 12-24. 

290. Pusztai János: Nyolcvanöt éve jött létre 
Szegeden a katonai repülés. = M. szár
nyak. 28. 2000. 221-222. 

291. Vajda Ferenc Antal: Az európai városok 
1919-re tervezett bombázása. = A repü
léstörténeti konferencia közleményei. 
2000. Bp. M. Repüléstört. Társ., 2000. 5-6. 

292. Szabó Miklós, M.: A Magyar Királyi 
Honvéd Légierő elméleti, technikai, szer
vezeti fejlődése és háborús alkalmazása, 
1938-1945. Bp. Zrínyi, 1999. 
Ism.: Pataky Iván: A Magyar Királyi hon
véd Légierő története. = Új honvédségi 
szle. 2000. 10. 150-151. 
Ács Tibor. = M. tudomány. 2000. 12. 
1547-1549. 

293. Szabó Miklós, M. : A magyar légierő a má
sodik világháborúban. = Nagy képes mil
lenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak út
ján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 409-413. 

294. Szabó Miklós: A magyar légierő a máso
dik világháborúban. = Rubicon. 2000. 9. 
39-43. 

295. Koteczki István: A magyar légierő meg
szervezése és a kárpátaljai hadművelet lé
gi eseményei. = Belvedere méridionale. 
1999.7-8. 129-136. 

296. Becze Csaba: Repülőmozaikok- 1942. = 
M. szárnyak. 28. 2000. 73-75. 

297. Pap János: Through darkness to light. A 
romániai légitámadások eseményei és 
adata, 1944. árpilis 4. - augusztus 26. = A 
repüléstörténeti konferencia közleményei, 
2000. Bp. M. Repüléstört. Társ., 2000. 
25-29. 

298. Tobak Tibor: 99 Lighting nem tért visz-
sza. = Top gun. 2000. 7. 22-25. 
Légi harcok Románia fölött 1944-45-ben. 

299. Tobak Tibor: Száll a kakukk fészkére. = 
Top gun. 2000. 8. 
Légiharc Románia felett 1944-ben. 

300. Tombor Tibor: Magyarország a bombák 
záporában. = M. polg. véd. 2000. 1. 10-
13., 2. 22-43., 4. 19-25., 5. 26-27. 
5. számtól a folyóirat neve: Katasztrófa
védelem. 

301. Glász József; Rehoregh Ernő: Harci cse
lekmények Környe térségében 1944-45-
ben. = M. szárnyak. 28. 2000. 100-102. 

302. Szenes László Ferenc: Meglepő tanulsá
gok Debrecen háborús bombázásáról. = 
Havi m. fórum. 2000. 11. 45-48. 

303. Gaál Gyula: Légi győzelmek: egy és 
kettő. = M. szárnyak. 28. 2000. 25-38. 

304. Teszéri György: Légi csaták a Magyar 
Tenger felett. = Zsaru. 2000. 21. 4. 

305. Groehler, Olaf: A II. világháború repülői 
és légicsatái. [Vásárosnamény], Black and 
White'95, 2000. 133 p. ill. 
Eredeti cím: Geschichte des Luftkriegs. 

306. Földi Pál: A Luftwaffe. A német katonai 
repülés története a második világháború 
alatt. [Bp.] Anno, [2000]. 256 p., [18] t. ill. 

307. Smith, Peter C: A Luftwaffe bevetésen. 
Stukák. 1., Villámháború Lengyelország
tól Dunkerque-ig, 1939-1940. 2. Villám
háború keleten, 1941-1945. Debrecen, 
Hajjá, 2000. 144 p. ill. (20. századi had
történet) 
Eredeti cím: Luftwaffe at war 1., Stuka 
spearhead. 2., Stukas over the steppe. 

308. Hinchliffe, Peter: Éjszakai vadászok. A 
Luftwaffe éjszakai vadászainak küzdelme 
a bombázóparancsnoksággal. Debrecen, 
Hajjá. 2000. 475 p. [16] t. ill. (20. századi 
hadtörténet) 
Eredeti cím: The other battle. 

309. Horváth Zoltán: Epizódok a RAF törté
nelemkönyvéből. 23-34. rész. = Top gun. 
2000. 1. 56-59., 2. 56-59., 3. 56-59., 4. 
56-59., 5. 56-59., 6. 56-59., 7. 60-63., 8. 
56-59., 9. 56-59., 10. 56-59., 11. 56-59. 

310. Szuromi Albin: A hidegháború forró pil
lanatai. Elfeledett összetűzések Európa 
felett a II. világháború után. = Aero ma
gazin. 2000. 6. 69-71. 

311. Szepesi József: Elmaradt kézfogás. = Top 
gun 2000. 7. 56-59. 
Iván Dezső visszaemlékezése a háború 
után újjászerveződő magyar légierőre. 

312. Iván Dezső: A magyar katonai repülés 
története a honi légvédelmi magasabb 
egységek felállításától az új felső szintű 
vezetési struktúra bevezetéséig. 1963. jan. 
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1. - 1972. dec. 31. = M. szárnyak. 28. 2000. 
114-126. 
1-5. rész. = u.o. 23-27. sz. 

313. Varga József: A katonai repülésbizton
sági osztály megalakulása és működése 
1968-1980 között. = M. szárnyak. 28. 
2000. 155-156. 

314. Nagy Ferenc: Az egységes légvédelmi 
rendszer kiépítésének kezdeti lépései Ma
gyarországon. Az Országos Légvédelmi 
Parancsnokság megalakulása és tevékeny
sége 1938. augusztus 23-ig. = Nemzetvéd. 
Egy. közi. 2000. 1.39-46. 

315. Berkovics Gábor: Környezetünk és a 
magyar légvédelem /légvédelmi tüzérség/ 
helyzete a XX. század harmincas éveiben. 
= Nemzetvéd. Egy. közi. 2000. 1. 47-61. 

316. A légvédelem. Nyíregyháza - Kecske
mét - Szeged /l 939-1945/. Összeáll. Papp 
János. Szerk. Bene János. Nyíregyháza, 
M. Huszár Alapítv., 2000. 69 p. 7 t. ill. 
A magyar királyi honvédség légvédelmi 
tüzéreinek emlékére. 

317. Varga A. József: Légvédelmi tüzér- és 
rakétacsapatok második világháború utáni 
története. Bp. Légvédelmi Rakétafőnök
ség, 2000. 248 p. ill. 

318. Veres Mihály: A honi légvédelmi rakéta
fegyvernem születése. = Új honvédségi 
szle. 2000. 7. 87-105. 

319. Szepesi József: 50 éves a honi légvéde
lem. = Top gun. 2000. 1. 14. 

320. Kálazy Judit: A múltnak feneketlen kút
ja. 4-6 rész. - Határőr. 2000. 1. 15., 2. 
16., 3. 16. 
A határőrség ezer éve. 

321. Kálazy Judit: Határőr-történelem. = Ha
tárőr. 2000. 25. 32. 

322. Zsoldos Attila: Confinium és marchia. Az 
Árpád-kori határvédelem néhány intézmé
nyéről. = Századok. 2000. 1. 99-116. 

323. Gáspár László: Határvédelem Szent Ist
ván korában. = Társad, és honv. 2000. 2. 
90-96. 

324. Egyed Ákos: A székelyföldi határőrrend
szer kiépítése. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 234-235. 

325. Ravasz [István] Dezső: A magyar-román 
határ hivatalos és nem hivatalos átjárható
sága. = Szabad mozgás a Kárpát-meden
cében. XII. Rendvédelem-történeti tudo
mányos konferencia, 1999. április 20-23. 
Bp. Szemere Bertalan M. Rend védelem

tört. Tud. Társ., 1999. 54-56. (Rendvéde
lem-történeti füzetek. 10/11.) 

326. Suba János: Utazási okmányok az I. és a 
II. világháborúban. = Szabad mozgás a 
Kárpát-medencében. XII. Rendvédelem
történeti tudományos konferencia, 1999. 
április 20-23. Bp. Szemere Bertalan M. 
Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 1999. 57-67. 
(Rendvédelemtörténeti füzetek. 10/11.) 

327. Hősidők a határon. [írta: Deák.] = Határ
őr. 2000. 16.28. 
Határőrizet 1956-57. 

328. Csapody Tamás: Határvédelem aknazárral. 
1949-1975. = Belügyi szle. 2000.12.64-69. 

329. Staigl, Jan: Ochrana štátnej hranice Slo
venska po druhej svetovej vojne, 1945-
1950. = Vojenská história. 2000. 1. 53-78. 
Szlovákia határvédelme a második világ
háború után, 1945-1950. 

330. Staigl, Jan: Ochrana štátnej hranice Slo
venska v rokoch 1950-1966. = Vojenská 
história. 2000. 3-4. 53-78. 
Szlovákia határvédelme, 1950-1966. -
Magyar vonatkozásokkal. 

331. Kiss István Géza: A határszéli magyar 
királyi pénzügyőri szakaszok áttelepítése 
a területi visszacsatolások után. = Szabad 
mozgás a Kárpát-medencében. XII. Rend
védelem-történeti tudományos konferen
cia, 1999. április 20-23. Bp. Szemere 
Bertalan M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 
1999. 24-34. (Rendvédelem-történeti fü
zetek, 10/11.) 

332. Szakály Sándor: A magyar nemzetőrség 
története. = Honvédelem és nemzetőrség. 
A fenti címmel 2000. május 31-én rende
zett konferencia előadásai és az elhang
zott hozzászólások. Bp. HM Társ. Kom
munikációs és Kult. Főoszt, 2000. 16-20. 

333. Kedves Gyula: Az önkéntes mozgó nem
zetőrség. = „Akit szolgáltatok egy árva 
hon volt..." Az 1998. május 13-án, szep
tember 29-én és a november 12-én rende
zett tudományos tanácskozás előadásai. 
Székesfehérvár, 2000. 155-171. (Közle
mények Székesfehérvár történetéből, 1.) 

334. Süli Attila: A nemzetőrség szervezése 
Erdélyben 1848 nyarán és őszén. = Had
tört, közi. 2000. 3. 605-630. 

335. Nagy Sándor: Az erdélyi nemzetőrség és 
a székelyek. Észrevételek Süli Attila: A 
nemzetőrség szervezése Erdélyben 1848 
nyarán és őszén című írásához. = Hadtört, 
közi. 2000. 4. 890-892. 
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336. Pájer Imre: A rábaközi lovas nemzetőr
ség. = Soproni szle. 2000. 3. 275-282. 

337. Vizi László Tamás: Polgárőrség és nem
zetőrség. = „Akit szolgáltatok egy árva 
hon volt,.." Az 1998. május 13-án, szep
tember 29-én és november 12-én rende
zett tudományos tanácskozás előadásai. 
Székesfehérvár, 2000. 63-87. (Közlemé
nyek Székesfehérvár történetéből, 1.) 

338. Kopácsi Sándor: Az 1956-os forradalom 
és a Nemzetőrség. [Riporter:] Stefka Ist
ván. = Napi Mo. 2000. 60. 24. 

339. Tóth Vilmos: A szabadságharc rendőrfő
nöke. Kétszáz éve született Hajnik Pál. = 
Népszabadság, 2000. 14. 28. 

340. Kosa László: Rendőrség Budán, Pesten 
és Budapesten 1849-1882 között. = A 
nyugati rendvédelem hatása a XIX-XX. 
századi magyar rendvédelemre. XI. Rend
védelem-történeti tudományos konferen
cia, 1998. szeptember 22-25. Bp. 1999. 
71-77. (Rendvédelem-történeti füzetek, 
10/10.) 

341. Zachar József: Az osztrák rendvédelmi 
modell történelmi gyökerei. = A nyugati 
rendvédelem hatása a XIX-XX. századi 
magyar rendvédelemre. XI. Rendvéde
lem-történeti tudományos konferencia, 
1998. szeptember 22-25. Bp. 1999. 202-206. 
(Rendvédelem-történeti füzetek, 10/10.) 

342. Parádi József: A Magyar Királyság 
rendvédelme, 1867-1919. A Magyar Ki
rályság rendvédelme a két világháború 
között. Magyarország rendvédelme a 
Népköztársaság időszakában. Periodizá
ció. = A nyugati rendvédelem hatása a 
XIX-XX. századi magyar rendvédelemre. 
XI. Rendvédelem-történeti tudományos 
konferencia, 1998. szeptember 22-25. Bp. 
1999. 98-147. (Rendvédelemtörténeti fü
zetek. 10/10.) 

343. Parádi József: A rendvédelem, közigaz
gatás és a véderő kapcsolata a kiegyezés
től a második világháborúig. = A köz
igazgatás, a véderő és a rendvédelem kap
csolatának változásai a polgári magyar 
állam időszakában. XIII. Rendvédelem
történeti tudományos konferencia, 1999. 
október 6-7. Bp., 2000. 79-87. (Rendvé
delem-történeti füzetek, 10/12.) 

344. Davola József A magyar királyi csen
dőrség határőrizeti feladatai 1912-ben. = 
Szabad mozgás a Kárpát-medencében. 
XII. Rendvédelem-történeti tudományos 

konferencia, 1999. április 20-23. Bp. 
1999. 21-23. (Rendvédelem-történeti fü
zetek. 10/11.) 

345. Ory Károly: A közrend és a közbizton
ság szervezetei a kivételes hatalom és a 
politikai rendszerek válsága idején. = M. 
rendészet. 2000. 5-6. 139-149. 
20.század. 

346. Keserű István: A rendvédelmi szervek 
újjászervezése 1919 és 1924 között. = A 
nyugati rendvédelem hatása a XIX-XX. 
századi rendvédelemre. XI. Rendvéde
lem-történeti tudományos konferencia, 
1998. szeptember 22-25. Bp. 1999. 59-65. 
(Rendvédelem-történeti füzetek, 10/10.) 

347. Ravasz István: A nyilas rendvédelmi 
testületek. = A nyugati rendvédelem hatá
sa a XIX-XX. századi magyar rendvéde
lemre. XI. Rendvédelem-történeti tudo
mányos konferencia, 1998. szeptember 
22-25. Bp. 1999. 148-153. (Rendvédelem
történeti füzetek, 10/10.) 

348. Hovanyecz László: Meddig tartott a becsü
let? A magyar csendőrség útja az elejétől a 
végéig. = Népszabadság, 2000. 36. 26. 

349. Csapó Csaba: A m. kir. Csendőrség tör
ténete 1881-1914. Pécs, Pro Pannónia, 
1999.186 p. 
Ism.: Balia Tibor. = Hadtört, közi. 2000. 
2.491-492. 

350. Davola József: A katonai rendőrség be
mutatása. = A nyugati rendvédelem hatása 
a XIX-XX. századi magyar rendvédelem
re. XI. Rendvédelem-történeti tudomá
nyos konferencia, 1998. szeptember 22-
25. Bp. 1999. 40-44. (Rendvédelem
történeti füzetek. 10/10.) 

351. Davola József: A tábori csendőrség mint 
a katonai rendőrség elődje. = A közigaz
gatás, a véderő és a rendvédelem kapcso
latának változásai a polgári magyar állam 
időszakában. XIII. Rendvédelem-történeti 
tudományos konferencia, 1999. október 6-
7. Bp. 2000. 49-54. (Rendvédelem-törté
neti füzetek, 10/12.) 

352. Szakály Sándor: A magyar tábori csen
dőrség története, 1938-1945. Bp. Ister, 
2000. 173 p. 

353. Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszerve
zet története. Bp. Korona, 2000. 378 p. 
Ism.: H.L.: Mein Kampf és muskátli. = 
Népszabadság. 2000. 261. 11. - Regényi. 
= M. nemzet. 2000. 294. 33. - Harsay, 
György. = Ungarn Jahrbuch. 25. 2000-
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2001. München, Ungarisches Ins., 2000. 
414-417. 

354. Kiszely Gábor. ÁVH: a párt „ökle". [Ri
porter:] Kőrössy Ágnes. = Népszava. 2000. 
282. Mell. 5. 

355. Államvédelem a Rákosi-korszakban. Ta
nulmányok és dokumentumok a politikai 
rendőrség második világháború utáni te
vékenységéről. Szerk. Gyarmati György. 
Bp. Történeti Hivatal, 2000. 366 p. 

356. Pünkösti Árpád: Hasad, omlik, reped, 
roskad. = Népszabadság. 2000. 1. 16. 
ÁVH 

357. Kínzókamrák a Duna-parton. = M. fó
rum. 2000. 3. 16. 
ÁVH 

362. Hermann Róbert: A 44. és 45. honvéd
zászlóaljak története. = Előadások Vas m. 
tört.-ről. 3. 2000. 377-411. (Vas Megyei 
Levéltári Füzetek, 9.) 

363. Adalékok a 48. zászlóalj történetéhez. 
Vállaji Sípos Ferenc katonai pályájának 
dokumentumai. [Közread., bev. és jegyz. 
ell.] Sípos Ferenc. = Szabolcs-szatmár
beregi lvt. évkv. 14. 2000. 51-61. 

364. Fejes Sándor: A magyar királyi 7. hon
védhuszárezred története a dokumentu
mok tükrében, 1874-1920. Pápa, Pápai 
Huszáregyesület, 2000. 170 p. ill. 

365. Szénássy Zoltán: Komáromi m. kir. 22. 
gyalogezred. Komárom, KT, 2000. 200 p. 
ill. 

366. Kóréh Endre: „Erdélyért". A székely had
osztály és dandár története, 1918-1919. 1-
2. köt. Szerk., az utószót írta: Bálint Ist
ván János. Bp. M. Ház, 2000. 487 p. (Ma
gyar Ház könyvek) 

367. Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. 
világháborúban. 1., „Század vigyázz! 
Harckocsira!" A jászberényi páncélos 
zászlóalj története a II. világháborúban. 
Jászberény, Jász Honvédekért Alapítv., 
2000. 246 p. ill. 

368. Babucs Zoltán: Jászberényi páncélosok a 
II. világháborúban. = Zounuk. 15. 2000. 
269-299. 

369. Gere József: Békében, háborúban. A ba
lassagyarmati 23/11. gyalogzászlóalj törté
nete, 1939-1945. Balassagyarmat, Nagy 
Iván Történeti Kör, Nógrád M. Lvt., 
2000. 301 p. ill. (Nagy Iván könyvek, 8.) 

358. Paine, Laurán: Az Abwehr. Német kato
nai hírszerzés a második világháborúban. 
[Debrecen], CAHS, [2000]. 254 p. [8] t. ill. 
Eredeti cím: The Abwehr. 

359. Thomas, Gordon: Moszad. A titkosszol
gálat története. Bp. JLX, 2000. 312 p. 
Eredeti cím: Gideon's spies. 

360. Andrew, Christopher; Mitrohin, Vasilij: 
A Mitrohin-archívum. A KGB otthon és 
külföldön. Sajtó alá rend., kiegészítő 
jegyzetekkel és utószóval ellátta: Kun 
Miklós. [Bp.] Talentum, 2000. 726 p. 
Eredeti cím: The Mitrokhin archiva. The 
KGB in Europe and the West. 

361. Dobrodinszky Dénes: Az FBI története. 
= Napi Mo. 2000. 84. 8. 

370. Szanati József: Ukrajnában „felejtett" 
zászlóalj. = Új honvédségi szle. 2000. 3. 
79-87. 
2. kerékpáros zlj. 

371. Galántay Ervin: így harcolt a Vannay-
zászlóalj! = Militaria. 20. 2000. 700. 
Budapest védői 1944/45-ben. 

372. Ludwig Emil: Értelmiségi rohamzászló
alj. = Napi Mo. 2000. 37. 1Ö-11. 
A M. Kir. I. Honvéd Egyetemi Roham
zászlóalj 

373. Jánkfalvi Zoltán: A RAF 205. BG és a 
334. szállító Wing tevékenysége és vesz
tesége Magyarország térségében, 1944. = 
A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei, 2000. Bp. M. Repüléstört. Társ., 
2000. 17-21. 

374. Számvéber Norbert: A II. SS-páncé-
loshadtest Prohorovkánál, 1943. július 12-én 
és 13-án. = Hadtört, közi. 2000.4. 841-860. 

375. Számvéber Norbert: A német 23. pán
céloshadosztály részvétele a tordai csatá
ban. = Hadtört, közi. 2000. 1. 156-162. 

376. Számvéber Norbert: Nehézpáncélosok. 
A német 503. nehézpáncélos-osztály ma
gyarországi harcai. Bp. Paktum, 2000. 190 
p. ill. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok) 

377. Combat history of schwere Panzer-Ab
teilung 503. In action in the East and West 
with the Tiger I and Tiger U. Ed. by Franz-
Wilhelm Lochmann... [et al.] Winnipeg, 
Manitoba, Fedorowicz, 2000. VIII, 392 p. ill. 
Az 503. nehéz harckocsizászlóalj törté
nete. A Tigris I és Tigris II harckocsik a 
keleti és nyugati hadműveletekben és har-

Csapattörténetek 
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cokban. - Rosen, Richard v.: Employment 
in Hungary 282-300. p. 

378. Lippai Péter: Az 509. nehézpáncélos
osztály harcai Magyarországon. = Hadi
technika. 2000. 4. 84-88. 

379. Trang, Charles: La Division „Florian 
Geyer" = The „Florian Geyer" Division. 
Vayeux, Heimdal, 2000. 208 p. ill. 
A"Geyer Flórián" 8. SS lovashadosztály. 
- Magyar vonatkozásokkal. 

380. Kosaras Péter Ákos: „Florian Geyer" = 
Hadak útján. 468. 2000. 7-9. 
Egy SS-hadosztály magyarországi tevé
kenysége. 

381. Tiecke, Wilhelm; Rebstock, Friedrich: ... 
im letzten Aufgebot 1944-1945. Die Ge
schichte der 18. SS-Freiwilligen-Panzer
grenadier-Division Horst Wessel. 1-2. 2. 
Aufl. Coburg, Nation Europa, 2000.321 p. ill. 
A 18. „Horst Wessel" SS önkéntes pán-
célgránátos-hadosztály története. 1 -2. köt. 
- Magyar vonatkozásokkal. 

382. Die deutschen Divisionen, 1939-1945. 
Heer, Landgestützte Kriegsmarine, Luft
waffe, Waffen-SS. Bd. 4., Die Divisionen 
17-25. Hrsg. v. Peter Schmitz [et al.] Osna
brück, Biblio-Verl., 2000. XXI, 859 p. ill. 
A német hadosztályok 1939-1945. 4. köt., 
17-25. sz. hadosztályok. - Hunyadi had
osztályról: 285-286. p. 

392. Ságvári György: Katonaélet a 18-19. 
században. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 238-239. 

393. Vida István Kornél: Az USA hadsere
gének társadalmi összetétele, 1802-1815. 
(Szemle.) = Klió. 2000. 3. 90-95. 
Stagg, J.C.A.: Soldiers in peace and war: 
comparative perspectives on the recruitment 
of the United States Army, 1802-1815. 
William and Mary Quarterly, 2000. jan. 

394. Balassa Endre: Ki segítse a tiszteket? = 
Honvéd altiszti folyóirat. 2000. 1. 26. 
Altisztek a császári-királyi hadseregtől 
napjainkig. 

395. Káplár György: Jutástól a komáromi 
szűrőtáborig, 1943-1946. = Honvéd al
tisztifolyóirat. 2000. 1.53. 

396. Hajdú Tibor: Tisztikar és középosztály. 
Ferenc József magyar tisztjei. Bp. MTA 

383. Payer Endre, G.: A „Hunyadi" hadosz
tályok története 1944-1945. 1-4. = Hadak 
útján. 470-473. 2000. 

384. Becze Csaba: A 102. vadászbombázó 
(csatarepülő) osztály története. = M. szár
nyak. 28. 2000. 54-60. 

385. Zsoldos Zoltán: A mostohafiúk légiója. = 
Top gun. 2000. 9. 52-53., 10. 52-55. 
A 2. Idegen Ejtőernyős Ezred 

386. Veres Mihály: Légtéroltalmazók jubile
uma. = M. honvéd. 2000. 13. 28-29. 
104. honi légvédelmi rakétaezred. 

387. Pálóczi Gyula: A 28. csatarepülő had
osztály. 5. r. = A repüléstörténeti konfe
rencia közleményei. 2000. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 2000. 43-98. 

388. Tóth Károly: A tököli szállítórepülő ala
kulat. = A repüléstörténeti konferencia 
közleményei, 2000. Bp. M. Repüléstört. 
Társ., 2000. 99-104. 

389. Tóth Károly: Az AN-26-os szállítórepülő 
század. = A repüléstörténeti konferencia 
közleményei, 2000. Bp. M. Repüléstört. 
Társ., 2000. 105-116. 

390. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi 
Dezső Harcászati Repülőezrede. Kecske
mét, Kecskeméti Lapok, 2000. 16 p. ill. 

391. Kővári László: Forgószárnyasok a Ba
kony alján.= Top gun. 2000. 6. 16-19. 
A „Bakony" harcihelikopter ezred 

Történettud. Int., 1999. 342 p. (História 
Könyvtár. Monográfiák, 10.) 
Ism.: Pollmann Ferenc. = Hadtört, közi. 2000. 
1. 175-177. - Gyáni Gábor. = Századok. 
2000. 6. 1503-1506. - Dangl, V. = 
Vojenská história. 2000. 3-4. 132-133. 

397. Oroszi Antal: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia vezérkarának kialakulása és mű
ködése, 1865-1918. = Új honvédségi szle. 
2000.5. 117-132. 

398. Farkasné, Zádeczky Ibolya: Magyar ka
tonák a kiegyezés korában és a konszoli
dáció alatt: a tisztikar. = Nemzetvédelmi 
Egy. közi. 2000. 1.5-25. 

399. Szakály Sándor: A magyar katonai 
felsővezetés társadalmi és anyagi helyze
te, 1919-1945. = Magyarország társada
lomtörténete, 2. 1920-1944. Szöveggyűj
temény. 2. kiad. Bp. Nemzeti Tan-
könyvk., 2000. 189-214. 

A katonaság es kiképzésének törtenete 
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400. Hart, S.; Hart, R.; Hughes, M.: A német 
katona a II. világháborúban. Debrecen, 
Hajjá, 2000. 160 p. ill. (20. századi had
történet) 
Eredeti cím: The German soldier in World 
War II. 

401. Móricz Lajos; Kiss Jenő: A magyar ve
zérkar az 1949-1999 közötti években. 
Adalékok a magyar vezérkar történetéhez. 
Bp. HVK Tudományszervező Oszt., 2000. 
= Hadtud. táj. 2000. 8. 149 p. 121. 

402. Ludwig Emil: Kádár katonái. = Napi Mo. 
2000. 78. 4-5. 

403. Hazafi Attila: A Magyar Honvédség fe
gyelmi helyzetének jellemzői, a személyi 
állomány elismeréseinek és fenyítettségé-
nek tükrében az 1994-98 közötti időszak
ban. = Társad, és honv. 2000. 1. 47-72. 

404. Tízéves a Magyar Honvédség Szociál
politikai Alapítványa. [Bp.] [HM Szoc. 
pol. Alapítv.], [2000]. 41 p. 

405. Ács Tibor: A magyar hadi főtanoda 1848-
1849. évi története. Bp. ZMNE, 2000. 155 
p. (Fejezetek a Zrínyi Miklós Nemzetvé
delmi Egyetem történetéből, 1.) 

406. Ács Tibor: A tudományegyetem hadi tan
folyama és a pesti egyetemi légió, 1848-
1849. = Hadtört, közi. 2000. 3. 501-540. 

407. Fónagy Zoltán: Hadi Főtanoda az Orczy-
kerben. = Népszabadság. 2000. 149. 34. 

408. Kapronczay Katalin: A katonaorvos
képzés reformja az 1880-as években. = 
Haditechnika-történeti és katonaorvoslás
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ. 2000. 149-152. 

409. Berger, Bernhard: Gespielte Vorberei
tung auf den Ersten Weltkrieg. Die opera
tiven Kriegsspiele in Österreich-Ungarn. 
= Österr. Milit. Zeitsch. 2000. 5. 595-604. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia első vi
lágháborús főpróbája. 

421. Nemeskürty István: Honvédség nélkül 
nincs magyar állam. Millenniumi beszél
getés - - kormánybiztossal. [Riporter:] 
Füleki Mihály. = M. honvéd. 2000. 33. 
14-15. 

422. Szakály Sándor: Nemzet és hadsereg. 
Ezer év üzenete. = Új honvédségi szle. 
2000. 8. 2-3. 

423. G Ugor János: Adalékok a magyar katonai 
értéktradíció alakulásához történelmünk-

410. Horváth Attila: Az 1938-as környei bom
bázási gyakorlat közlekedési tapasztalatai. 
= Nemzetvédelmi Egy. közi. 2000. 1. 
263-275. 

411. Lux Aladár: Visszatekintés a Soproni 
Gyalogsági Hadapródiskolára, 1941-1945. 
= Hadak útján. 470. 2000. 14-15. 

412. Sárfi István; Várhalmi Iván: A magyar 
kirlyi honvéd Repülő Hadapródiskola tör
ténete. Bp., Oslo, Szerző, 2000. 89 p. 5 t. 
16 lev. 

413. Vasváry József: A debreceni „boszorká
nyok" isteres-i kiképzése. = M. szárnyak. 
28. 2000. 98-99. 

414. Sárközi Sándor: Légvédelmi tüzér króni
ka, 1949-1999. Bp. 2000. 69 p. ill. 
Honvéd Bem Légvédelmi Tüzértiszti Is
kola. 

415. Donát Ármin: Tiszti iskolások a hazáért. 
Emlékeim az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc idejéből. [Bev.] 
Gyurácz Ferenc. = Vasi szle. 2000. 5. 
591-616. 

416. Toperczer István: Délkelet-Ázsia Ikaro
szai. = Aero magazin. 2000. 11. 68-70. 
Vietnami vadászrepülőgép-pilóták kikép
zése a Szovjetunióban. 

417. Amaczi Viktor, Steinemann Tünde: Az 
Annapolisi Haditengerészeti Akadémia. = 
M. honvéd. 2000. 16. 28-29. 

418. Zöllei Zoltán: A fizikai felkészítés és a 
katonai közelharc történetéből. = Kard és 
toll. Válogatás a hadtudomány doktoran-
duszainak tanulmányaiból. Bp. HM Okt. 
és Tud. szerv. Főoszt, 2000. 111-119. 

419. Vitári Zsolt: A testi felkészítés szerepe és 
fejlődése a Hitlerjugendben, 1933-1939. = 
Századok. 2000. 6. 1377-1427. 

420. Nagy Csaba: Feláldozott nemzedék. Visz-
szaemlékezések a leventemozgalom törté
netére. = Pannon tükör. 2000. 3. 50-55. 

ben. = Társad, és honv. 2000.1. 15-23. 
424. Erdélyi Mónika: Egy nemzeti ünnep 

születése. 1849. március 15. = Belvedere 
méridionale. 2000. 1-2. 44-62. 

425. Réthey-Prikkel Tibor: A hagyományőr
zés szolgálatában. [Riporter:] Kacsó La
jos. = M. honvéd. 2000. 29. 18. 

426. Simonffy Miklós: Hagyományőrzés fel-
ső(bb) fokon. [Riporter:] Kacsó Lajos. = 
M. honvéd. 2000. 17. 22-23. 

A katonai neveles és hagyományápolás törtenete 
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427. Pál János: Huszár hagyományőrzés fel-
ső(bb) fokon. [Riporter:] Kacsó Lajos. = 
M. honvéd. 2000. 28. 27-28. 

428. Fülöp Tibor: Radetzky Akadémia Sü
megen. = M. honvéd. 2000. 12. 22-23. 

429. Ravasz István: Emlékmű Verecke híres 
útján. = A Hadtörténeti Múzeum értesítő
je. 3. Bp. 2000. 203-210. 

430. Az őrtilosi Festung, az 1848-as emlék
hely. = Határőr. 2000. 18.20. 

431. Csapó Csaba: Csendőremléktábla. = 
História. 2000. 5-6. 62-63. 

432. Magyar emlékek a világban. - Don
kanyar. - Szpaszk. = Népszabadság. 
2000. 224. 27., 248. 31. 

433. Bősze Sándor: A kaposvári szovjet em
lékmű felépítése, 1945. = Somogy megye 
múltjából. Kaposvár, Somogy M. Lvt., 
2000. 177-194. (Levéltári évkönyv, 31.) 

434. Emlékműavatás. = M. honvéd. 2000. 20. 
19. 
Mig-19-es repülőszázad. 

435. Egri Magdi: Hadisírgondozás - máskép
pen. = M. honvéd. 2000. 14. 8. 

436. Fekete István: Hol nyugszik Vak Boty-
tyán? = Élet és tud. 2000. 3. 80-82. 

437. Szabó Lajos, H.: Negyvennyolcas em
lékművek, honvédsírok Veszprém me
gyében. Pápa, Jókai Mór Városi Kvt., 
2000. 199 p.ill. 

438. Hermann Róbert: Bem hamvainak haza
szállítása. = Európai utas. 2000. 1. 59-61. 

439. Görföl Jenő; Limpár Péter: „Pacsirtaszót 
hallok megint." Csaták a Felföldön, em
lékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron 
túl. Mosonmagyaróvár, BmegB Lap és 
Kvk, 2000. 148 p. ill. 

440. Paál Gergely: Osztrák tábornok síremlé
ke Magyarországon. = Bolyai szle. 2000. 
2. 89-98. ill. 
Götz, Christian 

441. Jánkfalvi Zoltán: A 2621. sírazonosító 
különítmény egyik bevetése Zala megyé
ben. = A repüléstörténeti konferencia 
közleményei, 2000. Bp. M. Repüléstölt. 
Társ., 2000. 35-38. 

442. Tarczai Béla: Új utakon a hadi
sírgondozás. = Hadifogoly híradó. 
2000.3. 1. 

443. Havasi Irina: Hol van a sok sírkereszt? 
Méltó nyughely a doni hősöknek. [Ripor
ter:] Harlik Norbert. = M. nemzet. 2000. 
288. 24. 

444. Fogarassy János: Egy ismeretlen hősi 
halott hazaszállítása. = M. szárnyak. 28. 
2000. 95-97. 

445. Bajzik Zsolt: A Vasvármegyei Honvéd
egylet története. = Előadások Vas m. tört
ről. 3. 2000. 449-465. 

446. Millennium 2000. Magyar Katonák, 
Harcosok, Bajtársak I. Világtalálkozója. 
[Bp.] Pro Libertate Alapítvány, [2000]. 67 
p. ill. 

447. Kertész Gyula Béla: Tízéves a Magyar 
Veterán Repülők Szövetsége. = Új hon
védségi szle. 2000. 2. 119-120. 

448. Kacsó Lajos: A hagyományőrzés ösvé
nyei. = M. honvéd. 2000. 32. 26-27. 
Kuruc Vitézek Nyugdíjas Egyesülete, 
Kiskunhalas. 

449. Pósán László: Az egyházi lovagrendek. 
= Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 46-47. 

450. Loos, Volker: A templomos lovagrend 
története. A keresztes hadjáratok korának 
krónikája. Pécs, Art Nouveau, [2000.] 175 
p.ill. 
Eredeti cím: Die Armen Ritter Christi von 
Tempel Salomonis zu Jerusalem: Eine 
ausführliche Chronik der Templerzeit. 

451. Kulcsár Péter: Kapisztrán Szent János. = 
Déli harangszó. Tanulmányok a pápai 
rendelet félezeréves jubileumára. Bp. 
Mundis, 2000. 251-286. 

452. Di Virgilio, P. Virgilio Felice: 
Kapisztrán Szent János kultusza és örök
sége. = Déli harangszó. Tanulmányok a 
pápai rendelet félezer éves jubileumára. 
Bp. Mundus, 2000. 287-323. 

453. Zachar József: Ökuméne a haditáborban 
- Sandhofen, 1794. Egy ismeretlen 
militaria hungarica nyomán. = Régi té
mák, mai kérdések a mentalitástörténet
ben. A Hajnal István Kör - Társadalom
történeti Egyesület 1998. évi esztergomi 
konferenciájának előadásai. Esztergom, 
Komárom-Esztergom M. Önkor. Lvt., 
2000. 198-215. (Rendi társadalom - pol
gári társadalom, 11.) 
Rómái Katholikusok, Reformátusok ... 
számára készült LITÁNIA gróf... Szentes 
József által... 

454. Ács Tibor: A római katolikus egyház 
szerepe az 1848-49-es forradalom és sza
badságharcban a kalocsa-bácsi főegyház-
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megyében. = Belvedere méridionale. 
1999. 7-8. 9-33. 

455. Fáy Zoltán: Katolikus papság, katolikus 
egyház 1848^9-ben. = Napi Mo. 2000. 
62. 19. 

456. Bana József: Rónay Jácint a forradalom 
egyházi főszónoka. = „Akit szolgáltatok 
egy árva hon volt..." Az 1998. május 13-
án, szeptember 29-én és a november 12-
én rendezett tudományos tanácskozás elő
adásai. Székesfehérvár, 2000. 173-183. 

460. Révész László: A honfoglalók fegyver
zete. = Nagy képes millenniumi hadtörté
net. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 14-19. ^ 

461. Gömöri János: Az Árpád-kori vaskohá
szat néhány hadtörténeti összefüggése. = 
Haditechnika-történeti és katonaorvoslás
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ., 2000. 22-36. 

462. Toll László: Az acél csodája. = Kaliber. 
2000.27.38-41. 

463. Kovács S. Tibor: Fegyverzet és katonai 
felszerelés a XVIII. század végi Ma
gyarországon. = Hegyaljai felkelés, 1697. 
Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójá
ra. Sárospatak, 2000. 53-70. (A Sárospa
taki Rákóczi Múzeum füzetei, 36.) 

464. Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadfel
szerelés. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 93-95., 158-164. 
15-17. század 

465. Dombrády Lóránd: A magyar hadiipar 
fejlesztése. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 391-392. 

466. Lénán Ferenc: A hadiipar hatalmi 
komplexummá szerveződése. = Hadtu
domány. 2000. 2. 109-115. 
1945-től 

467. Gyarmati József: Hidegfegyverek, tűz
fegyverek. Fejezetek a haditechnika törté
netéből. = Kat. logisztika. 2000. 2. 81-

468. Toll László: Az összetett íj. = Kaliber. 
22. 2000. 47-49. 

469. Toll László: A számszeríj. = Kaliber. 23. 
2000. 43-46. 

470. Toll László: Fa acél ellen - az angol 
hosszúíj. = Kaliber. 24. 2000. 22-25. 

(Közlemények Székesfehérvár történeté
ből, 1.) 

457. Varga A. József: Soltész Elemér. Doku
mentumok dr. Soltész Elemér altábornagy 
protestáns tábori püspök életéről és mun
kásságáról. Bp. Petit Real, 2000. 268 p. 

458. Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend a harmin
cas évektől a felszámolásig. = Hadtört, 
közi. 2000. 1. 35-74. 

459. Rab László: Veszekedő vitézek. = Nép
szabadság. 2000. 212. 22. 
Vitézi Rend 

471. Kenyeres Dénes: Folyamőr tiszti tőr le
írása. = Haditechnika. 2000. 3. 60-63. 

472. Kedves Gyula: Szélpuska, a tartályba sű
rített levegő csodája. = Kaliber. 29. 2000. 
44-47. 

473. Klabacsek Gyula: Sztecskin-féle APSz 
automata pisztoly. = Zsaru. 2000. 12. 39., 
13. 39., 14. 39., 15. 39., 16. 39. 

474. Klabacsek Gyula: Walther PPK pisztoly. 
= Zsaru. 2000.48. 39., 49. 39. 

475. Klabacsek Gyula: Frommer Stop. = Zsa
ru. 2000. 7. 39., 8. 39., 17. 39., 18. 39., 
19. 39., 20. 39. 

476. Klabacsek Gyula: Smith and Wesson mod. 
29 revolver. = Kaliber. 21. 2000. 22-25. 

477. Klabacsek Gyula: Gasser M1874 revol
ver. = Zsaru. 2000. 51-52. 55. 

478. Csapó Csaba: A csendőrségi forgópisz
toly, 1883-1912. •= Haditechnika. 2000. 1. 
92-95. 

479. Kedves Gyula: Pisztoly, ami újra nye
regbe emelte a lovasságot. = Kaliber. 26. 
2000. 44-47. 

480. Kedves Gyula: A muskéta. = Kaliber. 25. 
2000. 40-43. 

481. Kedves Gyula: A seregbontó. = Kaliber. 
28. 2000. 16-19. 
Az első többlövetű tűzfegyver. 

482. Kedves Gyula Téves irányú fegyverfej
lesztés csodafegyvert avat - az ellenfél 
kezében. = Kaliber. 31. 2000. 36-40. 
A hadipuskák XIX. századi fejlődése. 

483. Paál Gergely: A „dióverő" és társainak 
szuronyai. = Bolyai szle. 2000. 1. 101-112. 
1891. M. Moszin Nagant puska és szuro
nyai. 

484. Klabacsek Gyula: Az SzVO (Dragúnov) 
mesterlövészpuska. = Zsaru. 2000. 21. 
39., 22. 39., 23. 39. 

A haditechnika története 
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485. Klabacsek Gyula: A győztes fegyver. = 
Kaliber. 31.2000. 16-21. 
PPS-41 géppisztoly 

486. Klabacsek Gyula: A PPS ellenfele. = 
Kaliber. 32. 2000. 12-17. 
MP-40 géppisztoly 

487. Klabacsek Gyula: A Skorpió őse. = Zsa
ru. 2000. 9. 39., 10. 39., 11. 39. 
Mod. 26. géppisztoly 

488. Kovács Vilmos: Tüzérségi fegyverrend
szerek. = Haditechnika-történeti és kato
naorvoslás-történeti konferencia. Bp. Ha
ditechnika-tört. Társ., 2000. 128-132. 

489. Schmidt László: Kónikus csövű páncéltö
rő lövegek a II. világháborúban. = Hadi
technika. 2000. 2. 72-75. 

490. Schmidt László: Kutyák harckocsi elleni 
alkalmazása a II. világháborúban. = Ha
ditechnika. 2000. 4. 77-78. 

491. Hatala András: A 44. M Buzogányvető. 
= Haditechnika. 2000. 2. 87-90., 3. 64-90. 

492. Sárhidai Gyula: 44. M Buzogányvető 
páncéltörő rakéta. = Haditechnika. 2000. 
4.69-71. 

493. Sárhidai Gyula: AMX 13 francia pán
célvadász. = Top gun. 2000. 11. 38-39. 

494. Mészáros Károly: A légvédelmi tüzérség 
fejlődése a századfordulótól a második 
világháború kitöréséig. = Haditechnika. 
2000. 2. 2-7. 

495. Kővári László: A ZSzU-23 „Silka" légvé
delmi páncélos. = Top gun. 2000. 2. 12-15. 

496. Szabó Miklós: Az Enzian és a Rhein-
tochter. Légvédelmi rakéták. = M. hon
véd. 2000. 32. 28-29. 

497. Veres Mihály: Légvédelmi rakétafegyve
rek légterünk védelmében. = M. honvéd. 
2000. 1-2. 44-45. 

498. Zecha, Wolfgang: „Unter die Masken!" 
Giftgas auf den Kriegsschauptlätzen 
Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg. 
Wien, ÖBV, 2000. 356 p. ill. (Militärge
schichtliche Dissertationen, 13.) 
Gázálarcba! Mérgesgázok az első világhá
ború harcterein. - Magyar vonatkozásokkal. 

499. Boros Géza: Visszaemlékezés a „Nebelwer-
fer"-re. = Haditechnika. 2000.1.53-55. 

500. Faludi Gábor: Adatok a magyar bio
lógiaifegyver-kutatás történetéhez. = Ha
ditechnika-történeti és katonaorvoslás
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ., 2000. 179-182. 

501. Pintér István: A vegyi és sugárfelderítő 
eszközrendszer hazai fejlesztése a 80-as 

évektől napjainkig. Vegyivédelmi techni
kai szolgálat tudományos emlékülése, 
2000. október 5. = Kat. logisztika. 2000. 
4.200-211. 

502. Szabó Miklós: Az első szovjet atomtöltet 
története. Haditechnika. 2000. 2. 91-95., 
3. 73-78. 

503. Szentesi György: Amerika, a rakéták és 
az ellenrakéták. = Népszabadság. 2000. 
169. 6. 

504. Sasvári Endre: Volt egyszer egy Botond te
repjáró gépkocsi. = Militaria. 18. 2000. 642. 

505. Bíró Ádám: 43. M. Lehel páncélozott se
besült- és csapatszállító terepjáró gépko
csi, Nimród alvázon. = Haditechnika. 
2000. 4. 88-92. 

506. Kiss Attila: A hazai katonai gépjárművek 
gyártói és jármüveik. = Kat. logisztika. 
2000. 3. 176-190. 

507. Trewhitt, Philip: Páncélozott harcjármű
vek. [Bp.] Gabo, 2000. 320 p. ill. 
Eredeti cím: Armoured fighting vehicles. 

508. Turcsányi Károly: A harckocsi alkalma
zásának fejlődése, megjelenésétől napja
inkig. = Kat. logisztika. 2000. 4. 160-175. 

509. Bombay László: A szárazföldi csapatok 
„öklei": a harckocsik. = Honvéd altiszti 
folyóirat. 2000. 1.70., 2. 66. 

510. Demes Csaba: Harckocsimotorok 70 éve, 
1914-1984. = Haditechnika. 2000. 3. 16-18. 

511. Földi Pál: Tankönyv a Mark I-től a Ki-
rálytigrisig. [Bp.] Anno, [2000]. 293 p. 

512. Kaiser Ferenc: Harckocsigyártás a náci 
Németországban. 1933-1945. = História. 
2000. 4. 24-25. 

513. Gyarmati József: A II. világháború harc
kocsijai. = Kat. logisztika. 2000. 1. 206-222. 

514. Horváth Csaba: A magyar harckocsik. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 393-395. 

515. Bíró Ádám: A 38. M. Toldi könnyű 
harckocsi fejlesztésének kísérletei 1941-
1944. = Haditechnika. 2000. 3. 79-82. 

516. Sárhidai Gyula: Lánctalpas legendák. - A 
38. M Toldi-I. és 38. M Toldi-II. könnyű 
harckocsi. = Top gun 2000. 12. 52-54. 

517. Hughes, Matthew; Mann, Chris: A Pár
duc harckocsi. Debrecen, Hajjá, 2000. 96 
p. ill. (20. századi hadtörténet. A II. világ
háború híres harceszközei) 
Eredeti cím: The Panther Tank. 

518. Ford, Roger: A Tigris harckocsi. Debre
cen, Hajjá, 2000. 96 p. ill. (20. századi 
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hadtörténet. A II. világháború híres harc
eszközei) 
Eredeti cím: The Tiger tank. 

519. Lippai Péter: Királytigrisek Magyaror
szágon. 1-2. = Haditechnika. 2000. 2. 58-
60., 3. 93-95. 

520. Sárhidai Gyula: A francia AMX-30-as 
harckocsicsalád. = Top gun. 2000. 9. 38-39. 

521. Hughes, Matthew; Mann, Chris: A T-34-
es közepes harckocsi. Debrecen, Hajja, 
2000. 96 p. ill. (20. századi hadtörténet. A 
II. világháború híres harceszközei) 
Eredeti cím: The T-34 Russian battle tank. 

522. Ford, Roger: A Sherman harckocsi. Deb
recen, Hajja, 2000. 96 p. ill. (20. századi 
hadtörténet. A II. világháború híres harc
eszközei) 
Eredeti cím: The Sherman tank. 

523. Sárhidai Gyula: Az M-48 General Patton 
harckocsicsalád. = Top gun. 2000. 38-39. 

524. Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi vas
útépítés és a hadászati érdekek. = Hadi
technika-történeti és katonaorvoslás-törté
neti konferencia. Bp. Haditechnika-tört. 
Társ., 2000. 97-100. 

525. Szabó László: Utak és átkelők. = Hadi
technika-történeti és katonaorvoslás
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ., 2000. 100-109. 

526. Csapó László: Feimer László hadihíd
építő és a „K"-híd. = Műsz. kat. közi. 
2000. 4. 27-87. 

527. Katona Csaba: Minden híd felrobbantva! 
1945. január 17-én és 18-án az utolsó két, 
még épen maradt budapesti átkelőt is le
rombolták. = Népszabadság. 2000. 13. 26. 

528. Der fahrbare Feldbackofen M 1901 und 
sein Einsatz im Weltkrieg 1914-1918. ... 
Beiträge: Friedrich Chlebecek [et al.] 
Klosterneuburg/Kierling, Kierlinger Hei
matmuseum, 2000. 114 p. ill. 
Mozgó tábori sütöde (1901 M) az első 
világháborúban. 

529. Csonkaréti Károly: Hadihajótípusok a 
Császári és Királyi Haditengerészetben. = 
Belvedere méridionale. 2000. 3-4. 44-57. 

530. Csonkaréti Károly: Őfelsége cirkálója, a 
Kaiserin Elisabeth. = Belvedere méridio
nale. 2001. 1-2. 58-66. ill. 

531. Sieche, Ervin F: Az S. M. S. Budapest 
osztrák-magyar partvédő hadihajó. 3-4. = 
Haditechnika. 2000. 1. 78-84. 2. 61-65. 
1-2. r. = u.o. 1999. 3., 4. sz. 

532. Kovács György Attila: A Tegetthoff-
osztályú hadihajók hatása... 1-2. r. = Bel
vedere méridionale. 1999. 5-6. 77-88., 7-
8. 65-79. 

533. Prasky, Friedrich: Die Tegetthoff-Klas-
se. Modellbau, Technik, Geschichte. 
Wien, Verl. Österreich, 2000. 271 p. ill. 

Tegetthoff-osztály. - Magyar vonatkozásokkal. 
534. Krámli Mihály: Az S.M.S. „Szent Ist

ván". Magyarország és az osztrák-magyar 
dreadnought-program. = Hadtört, közi. 
2000.1.3-29. 

535. Horváth Csaba: A dunai monitorok 
múltja és alkalmazásuk mai lehetőségei. = 
Műsz. kat. közi. 2000. 4. 138-172. 

536. Bak József: A német hadiflotta újjáépíté
se és megsemmisítése, 1920-1945. = Ha
ditechnika. 2000. 2. 81-87. 

537. Crawford, Steve: Csatahajók és repülő
gép-hordozók. [Bp.] Gabó, 2000. 320 p. ill. 
Eredeti cím: Battleships and carriers. 

538. Hajdú István: Repülőgép-hordozók. Visz-
szatekintés 1. = Nemzetvéd. Egy. közi. 
2000. 2. 99-104. 

539. Bak József: A japán SHINAN, a II. világ
háború legnagyobb repülőgép-hordozója. = 
Haditechnika. 2000. 1. 64-71. 

540. Illényi Balázs: Vízüres térben. = HVG. 
2000.31.65. 
Új orosz szupertorpedó. 

541. Sieche, Erwin F.: Sommergibili in Medi-
terraneo durante la grande guerra. = Storia 
militare. 81. 2000. 52-56. 
Tengeralattjárók a Földközi-tengeren a 
nagy háború idején. 

542. Csonkaréti Károly: Japán zseb-tenger
alattjárók. = Haditechnika. 2000. 1. 75-78. 

543. Csonkaréti Károly: A törpe tengeralattjá
rók. = Haditechnika. 2000. 3. 32-88. 

544. Földi Pál: U-boot sztori. Német ten
geralattjárók a világháborúban. [Bp.] An
no, [2000]. 295 p. 

545. Amaczi Viktor: Fegyvernem a víz alatt. 
Amerikai tengeralattjárók. = M. honvéd. 
2000. 36. 28-29. 

546. Amaczi Viktor: Az USS PAMPANITO 
(SS-333) tengeralattjáró. = Haditechnika. 
2000. 3. 70-72. 

547. Sárhidai Gyula: Kiegészítések a BARSZ 
tengeralattjáró-osztály történetéhez. = 
Haditechnika. 2000. 3. 58-60. 

548. Szentesi György: A Kurszk tragédiája. = 
Élet és tud. 2000. 43. 1350-1352. 
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549. Amaczi Viktor. Egy centenárium elé. = 
M. honvéd. 2000. 7. 28-29. 
A Wright testvérek első repülése. 

550. Sisa András: Olasz gyártmányú repülő
gépek a Magyar Királyi Honvéd Légierő
ben. = M. honvéd. 2000. 29. 26-27. 

551. Chant, Chris: A második világháború 
repülőgépei. [Bp.] Gabo, 2000. 320 p. ill. 
Eredeti cím: Aircraft of World War II. 

552. Chant, Christopher: A II. világháború 
német harci repülői. Magyar vonatkozású 
kiegészítésekkel ellátta: Becze Csaba. 
Debrecen, Hajjá, 2000. 160 p. ill. (20. 
századi hadtörténet) 
Eredeti cím: German warplanes of World 
War II. 

553. Sharpé, Michael: Sugárhajtású harci re
pülőgépek. [Bp.] Gabo, 2000. 320 p. ill. -
Eredeti cím: Attack and interceptor jets. 

554. Sárhidai Gyula: A Caproni Ca 32 és Ca 
33 bombázógépek fejlesztése. = A repü
léstörténeti konferencia közleményei, 2000. 
Bp. M. Repüléstört. Társ., 2000. 7-8. 

555. Tobak Tibor: Viharmadarak... = Top 
gun. 2000. 1.20-23., 2.16-19. 
Német vadászrepülők, 1944-45. 

556.Scutts, Jerry: A Messerschmitt Bf 109-es 
története. Debrecen, Hajjá, 2000. 206 p., 
641. ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Messerschmitt Bf 109. 

557. Tobak Tibor: Rakétavadászok. = Top 
gun. 2000. 3. 20-23. 
Me-163-as kötelékek harcai. 

558. Tobak Tibor: Szárnyas szalamandra. = 
Top gun. 2000. 4. 24-27. 
Heinkel 162-Volksjäger 

559. Punka György: Heinkel He-111. Az 
üvegorrú bombázó 1-2. = Aero magazin. 
2000. 6. 57-61., 7. 57-61. 

560. Bombay László: A Moskito és a Condor. 
= Honvéd altiszti folyóirat. 2000. 3. 68. 

561. Price, Alfred: Focke Wulf. Az Fw 190-es 
szolgálatban. Debrecen, Hajjá 2000. 246 
p. ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Focke Wulf Fw 190 in combat. 

562. Tobak Tibor: A „Kígyó" méregfoga ki
hullott, és a „Nyíl" már nem röppent fel... 
= Top gun. 2000. 5. 22-25. 
Bachern Ba 349, Dornier Do 335 

563. Punka György: A Bachern Ba-349 „Nat
ter". = Aero magazin. 2000. 5. 59-62. 

564. Punka György: A Dornier Do 335-ös. 
Egy eredeti tandemrepülőgép. = Aero 
magazin. 2000. 8. 57-61. 

565. Punka György: A Tempest. A Hawker vi
harmadara. = Aero magazin. 2000. 4. 59-63. 

566. Punka György: A kétfarkú Villám. A P-
38 Lighting. = Aero magazin. 2000. 12. / 
2001.1.68-74. 

567. Punka György: A legendás „Repülő 
Erőd". A Boeing B-17-es. = Aero maga
zin. 2000. 3. 59-63. 

568. Punka György: Ragadozó madár soros 
motorral. A Reggiane Re-2001. 1-2. = 
Aero magazin. 2000.10. 57-60., 11. 58-60. 

569. Kovács Béla: Keményebb ellenfelek. = 
A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei, 2000. Bp. M. Repüléstört. Társ., 
2000. 39-42. 
Szovjet JAK vadászrepülőgépek 

570. Szabó Miklós: Sztálin Messerschmittjei. 
= Haditechnika. 2000. 2. 69-72. 

571. Azok a csodálatos Sturmovikok! = 
Aviator 2000. 31.36-43. 
IL-2 csatarepülő 

572. Varsányi Mihály: Az első sugárhajtómű
ves MIG. = Aviator. 32. 2000. 40-42. 

573. Szekeres Gábor: A MIG megtette köteles
ségét... = Aero magazin. 2000. 9. 23-30. 
MIG 19 és 21 

574. Hérincs István: A MIG-21F-13 típus al
kalmazása Magyarországon. = A repü
léstörténeti konferencia közleményei. Bp. 
M. Repüléstört. Társ., 2000. 289-302. 

575. Toperczer István: Vietnami MIG-17-
esek amerikai hajók ellen. = Aero maga
zin. 2000. 7. 70-71. 

576. Szekeres Gábor. A rettenthetetlen közei
harcos. A MIG-29-es légi fölény-front-
vadász. = Aero magazin. 2000. 5. 22-25. 

577. Szekeres Gábor: Az örökéletű. A 
MacDonnell F-4-es Phantom II. = Aero 
magazin. 2000. 10.24-29. 

578. Szekeres Gábor: Az öreg vadász. A 
Zackheed F-I04 Starfighter. = Aero ma
gazin. 2000. 8. 28-33. 

579. Szekeres Gábor: A sárkányhölgy. A 
Lochkheed Skunk Works U-2. = Aero 
magazin. 2000. 4. 22-25. 

580. Zsák Ferenc: Fegyver helyett fényképe
zőgép. Felderítő Spitfíre-ek a Szovjetuni
óban. = Aero magazin. 2000. 4. 70-71. 

581. Szekeres Gábor: Bécsben tartott ajándé
kok. = Aero magazin. 2000. 6. 26-30. 
L-39 Albatros 

582. Zainkó Géza: Légcsavaros óriás, gólya
lábakon. A TU-114-es Rosszija. = Aero 
magazin. 2000. 11.54-57. 
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583. Szekeres Gábor. Az első Saab. = Aero 
magazin. 2000. 2. 32-33. 
Saab B-17 

584. Zsák Ferenc: A galambbá változott bagoly. 
= Aero história. 2000. 12. / 2001. 1. 63-67. 
UT-2 futárrepülőgép 

585. Punka György: A Flettner-helikopterek. 
= Aero magazin. 2000. 2. 59-63. 

586. Nyári Zsolt: A forgószárnyas repülés fejlődé
se a magyar fegyveres erőknél 1957-1980 kö
zött. = Uj honvédségj szle. 2000.8.136-142. 

587. Kenyeres Dénes: Észrevételek „A forgószár
nyas repülés fejlődése a magyar fegyveres 
erőknél 1957-1980 között" című tanulmány
hoz. = Új honvédségi szle. 2000.12. 84-87. 

588. Szekeres Gábor: A forgószárnyas tank. 
A Mi-24-es harci helikopter. = Aero ma
gazin. 2000. 3. 22-26. 

589. Kővári László: Az „Ördöghintó". = Top 
gun. 2000.4. 16-21. 
Mi-24 helikopter 

590. Kővári László: A Mi-24-es harci helikopter 
fegyverzete. = Top gun. 2000.5.12-15. 

591. Lugosi József: Légvédelmi rádióbemérő 
(LRB) készülékek fejlesztése. = Haditech-

597. Vizi László Tamás: A nemesi felkelés 
törvényi szabályozása a napóleoni hábo
rúk idején. = Politika, politikai eszmék, 
művelődés a XIX. századi Magyarországon. 
Tanulmányok. Bp. ELTE BTK, 2000. 5-18. 

598. Szabad György: Érdekegyesítés és jog
védelem 1848-49-ben. = Napi Mo. 2000. 
62. 11. 

599. Szekeres Róbert: Fejezetek a háborús 
válságjog köréből. A magyar jogi szabá
lyozás fejlődése az I. világháború előtt és 
a kezdeti időszakban. = A magyar állami
ság első ezer éve. A Pécsi Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kará
nak ... szervezésében azonos címen 2000. 
december 15-én megrendezett konferen
cia anyaga. Pécs, 2000. 197-218. 

600. Szávai Ferenc: A lausanne-i osztrák
magyar döntőbíróság működése. = A hosszú 
tizenkilencedik és a rövid huszadik század. 
Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. 
Bp. ELTE BTK, 2000. 531-546. 

601. Lévai István Attila: A mai békemissziós 
tevékenységek kialakulásának történeti 
áttekintése. = Hallgatói közlemé-
nyek/ZMNE. 2000. Ksz. 177-190. 

nika-történeti és katonaorvoslás-történeti 
konferencia. Bp. Haditechnika-tört. Társ., 
2000. 132-134. 

592. Schmidt László: Magyar és német légol
talmi jármű-világítótestek a II. világhábo
rúban. = Haditechnika. 2000. 1. 89-91. 

593. Jánkfalvi Zoltán: A magyarországi cél
pontok fotófelderítése. = A repüléstörté
neti konferencia közleményei, 2000. Bp. 
M. Repüléstört. Társ., 2000. 9-16. 

594. Kovács Győző: Emlékeim az első hazai 
korai számítástechnikai alkalmazásokról. 
= Haditechnika-történeti és katonaorvos
lás-történeti konferencia. Bp. Haditechni
ka-tört. Társ., 2000. 116-119. 

595. Jeszenszky Sándor: Az elektrotechnika 
katonai alkalmazásának kezdetei. = Ha
ditechnika-történeti és katonaorvoslás-
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ., 2000. 111-116. 

596. Varga A. József: A lőelemképző mint a 
finommechanika remeke, a számítógépek 
előfutára. = Haditechnika-történeti és ka
tonaorvoslás-történeti konferencia. Bp. 
Haditechnika-tört. Társ., 2000. 121-128. 

602. Non-proliferációs ABC. Multilaterális 
fegyverzetellenőrzési megállapodások és 
exportellenőrzési rendszerek. Szerk. 
Zimonyi Attila. Bp. Külügymin., 2000. 87 p. 

603. Tóthné Nagy Mária: Adalékok a fegy
verzetellenőrzés történetéhez. = Új hon
védségi szle. 2000. 10. 99-106. 

604. Vida László: A Start II. moszkvai ratifi
kálása. = HVG. 2000. 16.9. 

605. Gudor Botond: Az erdélyi hegyalja 
1848-49-ben. = Valóság. 2000. 8. 68-82. 
Román kegyetlenkedések a szabadságharcban. 

606. Bona Gábor: Az 1848/49-es magyar 
szabadságharc katona-vértanúi. = A ma
gyarság szolgálatában. Hetedik könyv 
1999. Wien, „Europa"-Club, 2000. 13-35. 

607. Papp Dezső: Az aradi tizenhárom. = M. 
honvéd. 2000. 40. 6. 

608. Zakar Péter: Haynau egyházi áldozatai. 
= Aetas. 2000. 1-2. 62-81. 

609. Strausz Péter: Az 1849-es megtorlás és 
okai. = Havi m. fórum. 2000. 10. 41-43. 

610. Hermann Róbert: Az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc vértanúi - októ
ber 6. Iskolai emléknapok. Bp. Oktatási 
Min., 2000. 85 p. 

A katonai jog, a háborús bűnök története 
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611. Hermann Róbert: Az 1849-50. évi. ki
végzések. = Aetas. 2000. 1-2. 82-131. 
Hermann József: Megtorlás az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc után. 

612. Egri István - Gerlóczy Ferenc: Nehéz 
keresztek. - A nácizmus mint vallás? = 
H VG. 2000. 39. 113. 

613. Dawidovicz, Lucy S.: Háború a zsidók ellen, 
1933-1945. Bp. Múlt és Jövő, 2000.492 p. 
Eredeti cím: The war against the Jews, 
1933-1945. 

614. Kádár Gábor; Vági Zoltán: A magyar 
holokauszt sajátos vonásai. = História. 
2000. 3. 24-28. 

615. Szekeres József: Szégyenfolt és vezeklés. 
A pesti gettók megmenekülésének rejté
lyei. [Riporter:] Szilágyi Péter. = M. nem
zet. 2000. 42. 16. 

616. Csősz László: „Keresztény polgári érde
kek sérelme nélkül." Gettósítás Szolno
kon. = Századok. 2000. 3. 633-679. 

617. Szita Szabolcs: Ebensee. Magyar depor
táltak Mauthausen táborában. = Századok. 
2000.3.681-700. 

618. Böhm Agnes: Szita Szabolcs listái. Isme
retlen dokumentumok második világhábo
rús magyar áldozatokról. = Népszabadság. 
2000. 132.9. 

619. Kádár Gábor ; Vági Zoltán: Hullarablás. 
A magyar zsidók gazdasági megsemmi
sítése. = Népszabadság. 2000. 206. 22. 

620. Vági Zoltán: Az elfelejtett négyszázezer. 
= Népszabadság. 2000. 83. 27. 
Magyar zsidók Auschwitz-Birkenauban. 

621. Kovács-Eichner György: Az igazat, de a 
teljes igazságot! Miért nem bombázták 
Auschwitz-Birkenaut, legalább 1944 júni
usától kezdődően. = Eszmélet. 46. 2000. 
177-198. 

622. Krausz Tamás: Gulag és Auschwitz. = 
M. hírlap. 2000. 54. 11. 

623. Molnár Balázs: Auschwitzi deportáltak a 
Gulágon. = Napi Mo. 2000. 28. 6. 

624. Sipos Péter: Eichmann és a holokauszt. 
= História. 2000. 5-6. 49-53. 

625. Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálem
ben. Tudósítás a gonosz banalitásáról. Bp. 
Osiris, 2000. 340 p. (Osiris könyvtár. 
Judaika) 
Eredeti cím: Eichmann in Jerusalem. 
Report on the Banality of Evil. 

626. Eichmann, Adolf: Tárgyalástól ítéletig. 
Feljegyzések a börtönből. A fordítást ellen

őrizte, életrajz, adattár, időrendi táblázat 
Sipos Péter. [Bp.] Trifer, [2000.] 343 p. 
Eredeti cím: Götzen (kézirat) 

627. Zahar, Yeherda: Az Eichmann-papírok. 
= Népszabadság. 2000. 53. 6. 
Eichmann börtönfeljegyzései. 

628. Kepecs Ferenc: A gyerekgyilkos náci 
orvos két élete. = Népszava. 2000. 85. 9. 
Gross, Heinrich 

629. Whiting, Charles: Heydrich a hóhér. Bp. 
Ármádia, 2000. 185 p. 
Eredetei cím: Heydrich, henchman of 
death. 

630. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Heyd
rich a hóhér. [Bp.] Anno, [2000]. 247 p. 

631. Vargyai Gyula: Vidkun Qusling karrier
je. = Napi Mo. 2000. 83. 22. 

632. Braham, Randolph R.: Jaac van Harten 
különös története. Náci kollaboráns és ci
onista jótevő? - Meghatalmazás Szálasi-
éktól. = Népszabadság. 2000. 175. 6. 

633. Agte, Patrick: Europas Freiwillige der 
Waffen-SS. Biographien alles Inhaber des 
Ritterkreuzes, des Deutschen Kreuzes in 
Gold, der Ehrenblattspange und der Nah
kampfspange in Gold, die keine Deutschen 
waren. [Osnabrück], Munin, 2000. 301 p. ill. 
A Waffen-SS európai önkéntesei. A né
met kitüntetettek életrajzai. Holland, bel
ga, francia, dán, norvég, svéd, finn, lett, 
észt és magyar önkéntesek. - Hermándy-
Berencz György életrajza. 

634. Kepecs Ferenc: Svéd önkéntesek, akik 
Hitler győzelméért harcoltak. = Népszava. 
2000. 7. 10. 

635. Keresztes Lajos: Kaukázusi népek a né
metek oldalán a világháborúban. = M. 
nemzet. 2000. 163.6. 

636. Fodor Mihályné: Svájci csoportok és a 
nácik. (Szemle.) = Klió. 2000. 2. 130-135. 
Scheck, Raffael: Swiss funding for the 
early nazi movement: motivation, context 
and continuities. = The Journal of modern 
history, 1999. 4. 

637. Jaszovszky László: Bárdossy László 
bünetőjogi felelősségéről. = Havi m. fó
rum. 2000. 11.6-19. 

638. Perjés Géza: Bárdossy László és pere. = 
Hadtört, közi. 2000. 4. 771-840. 

639. Pelle János: A Bárdossy-ügy és a média
neurózis. = Népszabadság. 2000. 42. 12. 

640. Murányi Gábor: Horthy és a háborús 
bűnök. = HVG. 2000. 4. 73. 
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641. Krizsán László: A tudomány a vádlottak 
padján. Almásy László népbírósági pere. 
= Vasi szle. 2000. 5. 617-635. 

642. Földes Margit: A szétlőtt Lánchíd felna
gyított képe. Ötvenöt éve: „újra itthon a 
háborús főbűnösök". = M. nemzet. 2000. 
236. 28. 

643. Sutarski, Konrád: Emlékezzünk az áldo
zatokra. Hatvan éve történt a katyni tö
meggyilkosság. [Ford.] = M. nemzet. 
2000. 87. 7. 

644. Bognár Zalán: A kárpátaljai magyarság 
„babiloni" fogsága. 1944. november: tit
kos hadiparancs a katonakorú férfiak de
portálására. = M. nemzet. 2000. 266. 6. 

645. Szoboszlay Mónika: Mementó. A Kárpát
aljai magyar holokauszt története Técsö 
tragédiájának tükrében. Técső, Magán
kiad. 2000. 111 p. 

646. Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Dél
vidéki magyar fátum 1944-45. 1., Bácska. 
2., Bánság, Szerémség, Baranya, Muravi
dék. Bp. Hatodik Síp Alapítv., 1995. 222 p. 

647. Imenik žrtava Drugog svetskog rata na 
području subotičke opštine = Szabadka 
község II. viláháborús áldozatainak név
sora. [Összeáll.] Mirko Grlica ... [et al.] 
Subotica/Szabadka, Grafoprodukt, 2000. 
445 p. (Bácsország könyvek, 6.) 

648. Bácskai Ostoros Béla: Tito vérbosszúja. 
= M. fórum. 2000. 1.6. 
Az 1944-es bácskai vérengzés. 

649. Ungváry Krisztián: Kölcsönös félelem... 
= Népszabadság. 2000. 215. 10. 
Román és magyar vérengzések a két vi
lágháború idején. - Ipp, Ördögkút. 

650. Ravasz István: Gyilkosság vagy baleset? 
Egy máig lezáratlan történelmi vita. = M. 
honvéd. 2000. 9. 26-27. 
Osztapenko és Steinmetz halála. 

651. Kováts László: Egy csepp a tengerben, 
cseppben a tenger. = Bolyai szle. 2000. 1. 
137-158. ill. 
Kápolnapuszta 

652. Rózsás János: GULAG lexikon. Bp. 
Püski, 2000.415 p. 

653. Molnár Balázs: Társutasok és haláltá
borok. = Napi Mo. 2000. 49. 12-13. 

654. Gereben Ágnes: A GULAG a háború 
után. A tömeges megtorlás mechanizmu
sa. = M. nemzet. 2000. 36. 8. 

655. A kommunizmus fekete könyve. Bűn
tény, terror, megtorlás. [írta:] Stéphane 
Courtois [et al.] ... a magyar kiadást jegy

zeteivel kiég. Kun Miklós, Zinner Tibor. 
Bp. Nagyvilág, [2000.] 855 p. ill. 
Ism.: Pelle János: A népirtások indítékai. A 
kommunizmus fekete könyve magyar nyel
vű kiadása elé. = M. nemzet. 2000.111.31. 

656. Velancsics Béla: Századunk vétke. Fe
kete könyv a kommunizmusról. = Nép
szava. 2000. 111.6. 
A tanulmánykötet hazai megjelenése al
kalmából rendezett konferenciáról. 

657. Figder Éva: Az „Aranyvonat". A nyu
gatra elhurcolt javak sorsa. = História. 
2000. 1. 15-17. 

658. Mravik László: Kulturális örökség, s mi 
van a gyanús műkincsügyekkel? = Kriti
ka. 2000. 3. 24-27. 

659. Mravik László: Vágyhatunk-e a vereség
re? [Riporter ] Szigethy András. = Nép
szabadság. 2000. 111.35. 
Műkincsek elhurcolásáról. 

660. Szőcs László: Wallenberg nem szorul 
mítoszra. = Népszabadság. 2000. 267. 7. 
Wallenberg budapesti tevékenysége. 

661. Dési János: Wallenberg pesti segítői. = 
Népszava. 2000. 83. 6. 

662. Ember Mária: Wallenberg Budapesten. 
= Népszava. 2000. 36. 11. 

663. Ember Mária: Küzdelem a vidék zsidósá
gáért. = Népszava. 2000.129. Mell. 4. 
Dr. Lauer Kálmán hagyatéka Wallenbergről. 

664. Lengyel László, M.\ Aki letartóztatta Wal
lenberget. = Népszabadság. 2000. 282. 24. 
Tarnavszkij, Bogdan elbeszélése alapján. 

665. Kolb János: Hazája sem védte Wallen
berget. = Népszava. 2000. 303. 9. 

666. Kacsó Lajos: Kudar Lajos és a többiek. 
= M. honvéd. 2000. 6. 23. 
A nemzeti ellenállás mártírjai, 1945. 

667. Devecseri László: A Kasztner-vonat uta
sa. [Riporter:] Böhm Ágnes. - Népsza
badság. 2000. 301. 8. 
Embermentés 1944-ben. - Kasztner Rezső. 

668. Géczy István: Katonák az erdészlakban. 
[Riporter:] Kácsor Zsolt. = Népszabadság, 
2000. 198. 7. 
Embermentés. 

669. Miklós Gábor: Vízumok az élethez. A 
sanghaji magyar konzul világháborús em
bermentő akciója. Komor Pál. = Népsza
badság, 2000. 78. 6. 

670. Egri Magdi: A katonai perekről kezdők
nek és haladóknak. = M. honvéd. 2000. 
21.26-27. 
Konferencia. 
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671. Franka Tibor. Abonyban a parancsnok 
nem lövetett. = M. fórum. 2000. 3. 8. 
1956. 

672. Megtorlás, [...szerk. Zecher János.] 
[Dunaújváros], Dunatáj, 2000. 79 p. ill. 
1956. 

675. Lenkefi Ferenc: Kakas a kasban. Francia 
hadifoglyok Magyarországon az első ko
alíciós háború idején, 1793-1797. Bp. Pe
tit Real, 2000. 287 p. (Hadtörténelmi le
véltári kiadványok.) 

676. Kovács Bálint: Krisztus kisded egyháza. 
Magyar hadifogoly-gyülekezet az I. világ
háborúban. Bp. KIE, 1999. 130, VIII p. ill. 

677. A szülőföld nem felejt. A két világhábo
rú vágfarkasdi hősi halottainak emlék
könyve. [Kiad.] Vágfarkasd Önkorm. 
Vágfarkasd, AB-ART, 2000. 127 p. ill. 

678. Róbert Péter: Életmentő misszió 1920-
ban. = Napi Mo. 2000. 65. 22. 
Magyar hadifoglyok hazahozatala Vla
gyivosztokból. 

679. Hámori Péter: Hadirokkantak Budapes
ten. = Népszabadság. 2000. 219. 42. 
Az első világháború után. 

680. Hámori Péter: A fóti Suum cuique-telep 
története. = Honismeret. 2000. 1. 61-68. 
Hadigondozottak, 1921-1945. 

681. Menekült-rapszódia. Lengyelek Ma
gyarországon, 1939-1945. Emlékiratok a 
bujdosás éveiből. A lengyel eredetit szerk. 
Jan Stolárski. A magyar kiad. szerk. és 
gond. Szenyán Erzsébet. Bp. Széphalom 
Könyvmh., 2000. 627 p. ill. 

682. Lagzi István: A Magyarországon inter
nált lengyel katonák evakuációja a ma
gyarországi "északi és nyugati régió
ból" 1939-1941. = Somogy megye múltjá
ból. Kaposvár, Somogy M. Lvt., 2000. 
133-176. (Levéltári évkönyv, 31.) 

683. Szabó A. Ferenc: Egymillióval keveseb
ben... Emberveszteségek, népesedési ten
denciák, és népesedéspolitika Magyaror
szágon, 1941-1960. Pécs, Pro Pannónia, 
1998.234 p. 
Ism.: Négyesi Lajos. = Hadtört, közi. 
2000.3.661-663. 

684. Stark Tamás: Magyarország háborús em
bervesztesége. = Rubicon. 2000. 9. 44-49. 

685. Stark Tamás: Magyarország háborús 
embervesztesége. = Nagy képes millenni-

673. Bálint László: Hamisság és igazság. Ha
lállista - 1956 - Szeged. = Szeged. 2000. 
10. 30-33. 

674. Holló József: Európa elítéli a csecsen
földi erőszakot. = Napi Mo. 2000. 58. 11. 

umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 433-438. 

686. Bús János: Hol vannak a katonák? [Ri
porter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 2000. 
3. 26-27. 
Béke poraikra... c. könyv kapcsán. 

687. Tarczai Béla: A Volt Hadifoglyok Nem
zetközi Szövetsége Főtanácsának ülése Bu
dapesten. = Hadifogoly híradó. 2000. 6. 1-2. 

688. Almaikban itthon jártak. Második világ
háborús hadifoglyok visszaemlékezései. 
Összeáll. Vaszkó Sándor, Fehér József. 
Gyomaendrőd, Körösi Műhely Alapítv. 
2000. 177 p.ill. 

689. Ravasz István: Az orosz levéltár titkokat 
rejthet. — történész Magyarország máso
dik világháborús emberveszteségeiről. 
[Riporter:] Kő András, Nagy J. Lambert. 
= M. nemzet. 2000. 105.25. 

690. Voennoplennye v SSSR, 1939-1956. 
Dokumenty i materiály. Pod. red. M. M. 
Zagoruľko. Moskva, Logos, 2000. 1118 p. 
Hadifoglyok a Szovjetunióban, 1939-
1956. Dokumentumok. - Magyar vonat
kozásokkal. 

691. Bukin, S. 5.: V čužoj žemle. Pamäti vo-
ennoplennyh umerših v Novosibirskoj 
oblasti v 1944-1948 gg. = In den fremden 
Erde. Zum Andenken an die im Raum 
Nowosibirsk in den Jahren 1944-1948 
verstorbenen Kriegsgefangenen. Novosi
birsk, Izd. „Gumanitarnii Technológii", 
2000. 310 p. ill. 
Idegen földben. 1944-1948 között Novo-
szibirszk körzetében elhunyt hadifoglyok 
emlékére. - Magyar vonatkozásokkal. 

692. Bognár Zalán: Egy csata utóélete. Buda
pest ostromának (hadi)fogoly-vesztesé-
ge(i). = Studia Caroliensia. 2000. 1. 77-87. 

693. Bognár Zalán: A „felszabadítók" áldo
zatai. Ötvenöt éve ért véget Budapest ost
roma. = M. nemzet. 2000. 36. 8. 

694. Bognár Zalán: Az elmaradt szovjet
magyar hadifogoly-egyezmény. = Had
tört, közi. 2000. 4. 861-886. 

Veszteségek, a hadifogság törtenete 

— 1276 — 



695 Dupka György; Korsun, Aleksej: A „ma-
lenykij robot" dokumentumokban. Ung
vár, Budapest, Intermix, 1997. 163 p. 
Ism.: Bognár Zalán. = Hadtört, közi. 2000. 
1. 180-183. 

696. Jeney-Tóth Annamária: Hadifogság a 
Távol-Keleten. = Régi témák, mai kérdé
sek a mentalitástörténetben. A Hajnal Ist
ván Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 
1998. évi esztergomi konferenciájának 
előadásai. Esztergom, Komárom-Eszter
gom M. Önkorra Lvt., 2000. 135-155. 
(Rendi társadalom - polgári társadalom, 11.) 

697. Harsányi László: Gallföldön rabságban. 
Hadifogoly-emlékezések. Bp. Mundus, 
2000. 187 p. ill. (Mundus - emlékiratok) 

698. Frankó Tibor: Kiszolgáltatottan - arcta
lanul. A Repülő Akadémia utolsó évfo
lyama hadifogságban. 2. = M. szárnyak. 
28. 2000. 86-94. 

699. Sági Erzsébet: A II. világháborúban meg
halt gyógyszerészek. = Gyógyszerészet. 8. 
2000. 474-480. 

700. Pölöskei Sándor: Hősök és áldozatok. 
Kapuvár, Magánkiad. 2000. 176 p. ill. 
Második világháború kapuvári áldozatai. 

701. A II. világháborús áldozatok Kecskemé
ten és a környező településeken. Össze-

709. Csorba Csaba: Legendás váraink. Az 
alaprajzokat kész. Kuczogi Zsuzsanna. 
Bp. M. Könyvklub, 2000. 344 p. ill. 

710. Zsoldos Attila: A királyi várszervezet. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 44-45. 

711. Domokos György: Várépítészet és ost
romtechnika. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 188-191. 

712. Domokos György: Ottavio Baldigara. 
Egy itáliai várfundáló mester Magyaror
szágon. Bp. Balassi, 2000. 160 p. (A 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum millenni
umi könyvtára, 2.) 

713. Bitskey István: Élet a jég alatt. = Romlás és 
reménység. Magyar évszázadok. Bp. Kor
társ, Magyarok Világszöv., 2000.71-87. 
Végvári élet. 

714. Hegyi Klára; Pálffy Géza: Belül is volt 
országhatár. Várak választották el a Ma
gyar Királyságot, a hódoltságot és az Er-

gyűjt. Szelei Béla. Kecskemét, [Kecske
méti Lapok], 2000. 136 p. ill. 

702. Hering József: Barcaföldvár, a magyar 
holokauszt stációja. = M. fórum. 2000. 29. 
16., 30. 16. 
Egy romániai hadifogolytábor története. 

703. Szepesi József: In memoriam. A háború 
után újjászervezett magyar légierő halot
tai. = A repüléstörténeti konferencia köz
leményei, 2000. Bp. M. Repüléstört. 
Társ., 2000. 313-316. 

704. Miklós Gábor: Kiemelték a Hunley-t. 
136 éve süllyedt el az első katonai tenge
ralattjáró. = Népszabadság. 2000. 186. 19. 

705. Tálosi Zoltán: Sikeres kutatás egy Zalae
gerszeg közelében lelőtt angol Halifax 
roncsai után. = Haditechnika. 2000.1.68-71. 

706. Tálosi Zoltán. Egy német Ju-52-es re
pülőgép magyarországi katasztrófája. = 
Militaria. 17. 2000. 598. 

707. Tóth Ferenc: A II. világháborús roncsok 
a Csepel-sziget déli végénél. = Haditech
nika. 2000. 1.84-89. 

708. Tóth Ferenc, Punka György: „Légitan
kok" a vízben. Vadászrepülők, aknák, el
süllyesztett hajók a Balatonból. [Leje
gyezte:] Kirády Attila. = Népszava. 2000. 
65. mell. 6. 

délyi Fejedelemséget. [Riporter.] Daniss 
Győző. = Népszabadság. 2000. 100. 32-
33. 

715. Mörz de Paula, Kurt: Der österreichisch
ungarische Befestigungsbau, 1820-1914. 
3. verb, und erw. Neuaufl. Wien, Stöhr, 
2000. 162 p. ill. (Österreichische Militär
geschichte. 1995. Sonderbd. [2.]) 
Az osztrák-magyar erődépítészet, 1820-1914. 

716. Fazekasné Majoros Judit: Az 1848-49-
es szabadságharc csatái Abaújban., Bor
sodban és Zemplénben. = Szülőföldünk. 
27. 1998. [2000]. 5-13. 

717. Kemény János: Baja város katonai szere
pe az 1848-1849-es szabadságharcban a 
közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek 
tükrében. = Bács-Kiskun m. múltjából. 
16. 2000. 5-43. 

718. Graus, Igor: Vývoj fortifíkacie Banskej 
Bystrice do konca 16. storočia v podmien
kach špecifík pasívnej obrany stredoslo
venských banských miest. = Vojenská 
história. 2000. 1. 3-22. 

Helytörténet, vártörténet 
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Besztercebánya erődítésfejlesztése a 16. 
sz. végéig, a közép-szlovákiai bányavá
rosok passzív védelmi viszonyai között. 

719. Ujváry Gábor. A Gárdapalotától a Colle
gium Hungaricumig. Magyar történelem 
Bécsben. = Európai utas. 39. 2000. 65-74. 

720. Takács Tibor. Nyugat-Magyarország vá
rai 3. Borostyánkő vára. = Új honvédségi 
szle. 2000.4.134-139. 

721. K[atona] Cs[aba]: Pest-Buda számok
ban. Egy balsikerű ostrom adatai 1598. -
Buda újabb ostroma, 1602. - 1603 - egy 
ostrom, amely elmaradt. - Mennyiért véd
ték a várat? - Egy újabb ostrom kudarca. 
= Népszabadság. 2000. 195. 34., 201. 28., 
207. 30., 219. 42., 231. 34. 

722. Török Albert: A magyar székváros fő 
nevezetessége. Százhuszonöt éve szün
tették meg a budai Vár erődjellegét... = 
Népszabadság. 2000. 246. 38. 

723. Pető Mária: Fellegvár a Kelen-bércén. A 
Citadella titkai. [Riporter:] Kacsó Lajos. = 
M. honvéd. 2000. 34. 26-27. 

724. Vörös Boldizsár: Károlyi Mihály tér, 
Marx-szobrok, fehér ló. Budapest szim
bolikus elfoglalásai 1918-1919-ben. = 
Budapesti negyed. 2000. 3-4. 144-172. 

725. Helgert Imre: A Budapesti Honvédhely
őrség Parancsnoksága, 1849-1999. = The 
Military Garrison Headquarters of Budapest, 
1849-1999. Bp. Honvéd, 2000. 269 p. ill. 
Ism.: Kacsó Lajos: A helyőrség vázlatos 
históriája. = Új honvédségi szle. 2000. 12. 
136-139. 

726. Helgert Imre: Honvéd helyőrség
parancsnokság 1849. = Új honvédségi 
szle. 2000. 2. 97-111. 

727. Helgert Imre: Budapest Honvéd Térpa
rancsnokság, 1869-1914. = Kard és toll. 
Válogatás a hadtudomány doktorandu-
szainak tanulmányaiból. Bp. HM Okt. és 
Tud. szerv. Főoszt, 2000. 157-165. 

728. Helgert Imre: A Budapesti Várospa
rancsnokság a két világháború között. = 
Új honvédségi szle. 2000. 6. 71-89. 

729. Helgert Imre: Budapest Honvédhelyőr
ség Parancsnoksága, 1945-1999. = Új 
honvédségi szle. 2000. 12. 61-73. 

730. Helgert Imre: A helyőrség-parancsnok
ság múltja. [Riporter:] Kacsó Lajos. = 
Ármádia. 2000. 2. 60-61. 

731. Papp Dezső: Buják vára. = Ármádia. 2000. 
3. 50-53. 

732. Filep Tibor: Debrecen 1956. Forradalom 
nemzeti ellenállás, megtorlás. Debrecen, 
Csokonai, 2000. 187 p. 141. ill. 

733. Ágoston Sándor. Dévaványai önkéntesek és 
honvédek az 1848-49-es szabadságharcban. 
Dévaványa, Magánkiad. 2000.167 p. 

734. Pető Bálint: Az egri vár erőddé való át
építése 1552-1596 között. = Belvedere 
méridionale. 2001. 1-2. 4-39. ill. 

735. Demeter László: A szabadságharc erdő
vidéki eseményei. = Fejedelmek, forra
dalmak, vasutak. Tanulmányok Erdély 
történetéből. Debrecen, Erdélytört. Ala-
pítv., KLTE Tört. Int., 2000. 233-290. 
Függelékben: Erdővidék nemzetőrei és 
honvédéi 261-290. p. 

736. Horváth István: Esztergom 1594. évi ost
roma és Balassi Bálint megsebesülésének 
helyszínei. = Esztergom évlapjai. 2000. 
27-40. 

737. Rónay Gábor: Egy német zsoldos Esz
tergom-vidéki és Budai kalandjai 1686-
ban. = Esztergom évlapjai. 2000. 47-56. 
Dietz, Johann: Die getreue, von ihm selbst 
gemachte Beschreibung seines Lebens. 

738. Esztergom és Komárom megye az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
alatt. Olvasókönyv. Vál. és szerk. Bencze 
Cs. Attila. Esztergom, Komárom-Eszter
gom M. Önkorm. Lvt., 2000. 274 p. ill. 
(Komárom-Esztergom Megyei Önkormány
zat Levéltára évkönyvei, 6.) 

739. Balogh Boglárka: Esztergom az első vi
lágháborúban. = Esztergom évlapjai. 
2000. 171-192. 

740. Erdős Ferenc: Népfelkelés és honvé
delem Fejér megyében. 1848 szeptember 
- október. = „Akit szolgáltatok egy árva 
hon volt..." Az 1998. május 13-án, szep
tember 29-én és a november 12-én rende
zett tudományos tanácskozás előadásai. 
Székesfehérvár, 2000. 105-121. (Közle
mények Székesfehérvár történetéből, 1.) 

741. Szoleczky Emese: Adalékok a fogarasi 
várnép és birtokos asszonya XVII. századi 
életéhez. = Erdély és Patak fejedelemasz-
szonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmá
nyok születésének 400. évfordulójára. 2. 
Sárospatak, 2000. 183-217. (A Sárospata
ki Rákóczi Múzeum füzetei, 41.) 

742. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 7. A fraknói vár. = Új honvédségi szle. 
2000.8. 104-110. 
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743. Papp Dezső: A gödöllői királyi kastély. 
= Ármádia. 2000. 2. 51-53. 

744. Kozári József Adalékok Gyöngyös 
1956-os történetéhez. = Gyöngyösi tanul
mányok 2000. Gyöngyös, Mátra Múz., 
2000.223-241. 

745. Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédse
reg győri születésű tisztjei. = Győri 
tanúim. 22. 2000. 5-64. 

746. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 10. Hainburg vára. = Új honvédségi 
szle. 2000. 11.82-88. 

747. Gebei Sándor: Heves vármegye és az 
1697-es hegyaljai felkelés. = A Hegyaljai 
felkelés, 1697. Tanulmányok a felkelés 
300. évfordulójára. Sárospatak, 2000. 
133-145. (A Sárospataki Rákóczi Múze
um füzetei, 36.) 

748. Nagy József. Az 1849-es tavaszi hadjárat 
előkészítése és Heves megyei szakasza. = 
Egri tört. évkv. 2. 2000. 129-148. 

749. Mészáros Kálmán: Jászfényszaru össze
írásai a XVII-XVIII. század fordulóján. = 
Szállástól a mezővárosig. Tanulmányok 
Jászfényszaru és a Jászság múltjáról. Jász
fényszaru, Fényszaruiak Baráti Egyes. 
2000. 165-219. 

750. Ferenczy Sándor József. Vár állott... Jeszenő 
vára = Műemlékvédelem. 2000.5.293-296. 

751. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 6. A kaboldi vízivár. = Új honvédségi 
szle. 2000. 7. 131-137. 

752. Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemétiek a 
polgári társadalom és a nemzeti függet
lenség védelmében 1848^9-ben. Kecs
kemét, Kecskeméti Lapok, 2000. 41 p. ill. 
(Jelenvaló-füzetek, 2.) 

753. Végh Ferenc: A keszthelyi végvár meg-
erődítésének történetéhez. = Hadtört, 
közi. 2000. 2. 425-434. 

754. Kiskunhalas története. 1., Tanulmányok 
Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor 
végéig. Szerk. Ö. Kovács József, Szakái 
Aurél. Kiskunhalas, Kiskunhalas Város 
Önkorm., 2000. 416 p. 161., 4 térk. t. ill. 

755. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 8. A kismartoni várkastély. = Új hon
védségi szle. 2000. 9. 112-117. 

756. Alapi Gyula: Komárom vármegye kul
túrtörténetéből. Vál. és sajtó alá rend. 
Hídvégi Violetta. Tatabánya, Komárom-
Esztergom M. Önkorm., 2000. 252 p. 
(Castrum könyvek, 7.) 
Hadviselés és hazaszeretet: 73-102. 

757. Czövek Levente: A komáromi Monostori 
erőd, a hazai erődítési munkák kiemelke
dő teljesítménye. = Műsz. kat. közi. 2000. 
4. 4-26. 

758. Katona M. István: Erőd-próbák 2000. = 
M. honvéd. 2000. 35. 22-23. 
Komárom, Monostori Erőd. 

759. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai. 9. A köpcsényi vár. = Uj honvédségi 
szle. 2000. 10. 135-141. 

760. Hermann Róbert: Újabb adatok és szem
pontok Kőszeg „kapitulációjának" kérdé
séhez. = Kőszeg 2000. Egy szabad királyi 
város jubileumára. Kőszeg, 2000. 193-236. 

761. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 5. A lánzséri vár. = Új honvédségi 
szle. 2000. 113-119. 

762. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 4. A lékai vár. = Új honvédségi szle. 
2000. 5. 82-87. 

763. Lénárt Sándor József: „Őszi ködben múló 
remények." Mezőkeresztes 1596. Mezőke
resztes, Magánkiad. 2000. 241 p., 13 t. ill. 

764. Zainkó Géza: Monor és környékének re
püléstörténeti vonatkozásai. = A repülés
történeti konferencia közleményei, 2000. 
Bp. M. Repüléstört. Társ., 2000. 233-241. 

765. Feld István: A munkácsi vár a XVII. szá
zad közepén. = Erdély és Patak fejedelem
asszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmá
nyok születésének 400. évfordulójára. 2. 
Sárospatak, 2000. 23-41. ill. (A Sárospata
ki Rákóczi Múzeum füzetei, 41.) 

766. Lehoczky Tivadar: Bereg megye és a 
munkácsi vár 1848-49-ben. Bp. Bereg
szász, Hatodik Síp Alapítv., Mandátum, 
2000. 223 p. 

767. Dénes József. Árpád-kori sáncvár a 
Muzsla-tetőn. = Mátrai tanulmányok 
2000. Gyöngyös, Mátra Múz., 2000. 7-
11. l t . 

768. Balogh Béla: Nagybánya gazdasági és 
katonai szerepe a II. Rákóczi Ferenc ve
zette felkelés első harmadában. = „Rá
kóczi urunk... hadaival itten vagyunk" 
Debrecen, Nyíregyháza, 2000. 7-16. 

769. Nagykanizsa és környéke 1848-1849-
ben. Okmánytár. 1-2. Szerk. Hermann 
Róbert, Molnár András. Nagykanizsa, 
2000. 2 db (330, 296 p.) 

770. Sárközi Sándor: Fénycsóvák a Bör
zsönyben. Nagyoroszi helyőrség és a lég
védelmi tüzérlőtér története, 1950-2000. 
Bp. Honvéd, 2000. 77 p. ill. 
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771. Takács Tibor. Nyugat-Magyarország vá
rai 1. Németújvár. = Új honvédségi szle. 
2000.2. 112-118. 

772. Tóth Sándor. „Koszorút a hősnek sír
halmára." Tanulmányok 1848/49-
1998/99. Nyíregyháza, Nyíri Honvéd 
Egyes., 1999. 221 p.ill. 

773. Márfi Attila: Visy László Pécs szabad ki
rályi város főispánjának naplója, 1914-
1917. = Régi témák, mai kérdések a men
talitástörténetben. A Hajnal István Kör -
Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi 
esztergomi konferenciájának előadásai. 
Esztergom, Komárom-Esztergom M. Ön-
korm. Lvt., 2000. 156-162. (Rendi társa
dalom - polgári társadalom, 11.) 

774. Bona Gábor. Magyarország Gibraltára. 
Pétervárad 1848^9-ben. = Ármádia. 2000. 
1.46-47. 

775. Mészáros Kálmán: A Sajó-Hernád mel
léki hajdúvárosok katonaállítása a Rákóc
zi-szabadságharcban. = Hegyaljai felkelés 
1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfor
dulójára. Sárospatak, 2000. 225-247. (A 
Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 36.) 

776. Jósvainé Dankó Katalin: A pataki vár a 
XVII. század végén. = Hegyaljai felkelés, 
1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfor
dulójára. Sárospatak, 2000. 101-110. (A 
Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 36.) 

777. Viktor Sándor: A Mátyás-hegyi Szarka
vár. = Népszabadság. 2000. 275. 34. 
Solymár 

778. Tóth Sándor: Az 1848/49-es szabadság
harc és Szabadszállás. Szabadszállás, Pe
tőfi Baráti Kör, 2000. 549 p. ill. 

779. Szabolcs vármegye 1848/1849-ben. For
rások. Vál. és szerk. László Géza. Nyír
egyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ön
korra. Lvt., 2000. 591 p. (Szabolcs-Szat
már Bereg Megyei Levéltár kiadványai. 
II. Közlemények 22.) 
Ism: Tóth, Adalbert. = Ungarn Jahrbuch, 25. 
2000-2001. München, Ungarisches Ins., 
2002. 409-414. 

780. Takács Tibor: Nyugat-Magyarország vá
rai 2. A Szalónaki vár. = Uj honvédségi 
szle. 2000. 3. 110-115. 

781. Máriaföldy Márton: Vár a Tisza „szige
ten". Történelmi lecke a szegedi várról. = 
Szeged. 2000. 5. 18-25. 

782. Tóth Ilona, G.: Az 1848/49. évi forrada
lom és szabadságharc szegedi dokumen
tumai a Csongrád Megyei Levéltárban. 

Szerk. Blazocivh László. Szeged, Csong
rád M. Lvt., 2000. 471 p. 13 t. ill. (Tanul
mányok Csongrád megye történetéből, 28.) 

783. Pusztai János: Szeged első légibombázá
sa. 1941. április 7. = Belvedere méridio
nale. 2001. 3-4. 61-62. 

784. Dietz Ferenc; Dietz László: Szentendre, 
1914-1918. A Hadikórház. Szentendre, 
Hírmondó Kft., 2000. 47 p. ill. (Szentend
rei füzetek, 4.) 

785. Hangodi László: Fejezetek Szombathely 
katonai repüléstörténetéből, 1915-1918, 
1924-1937. = Új honvédségi szle. 2000. 
11.92-97. 

786. Hangodi László: Adalékok Szombathely 
repülésmúltjához. Az előzmények és a 3. 
könnyübombázó-ezred rövid története. 
1915-1918., 1924-1937. = Vasi honism. 
helytört, közi. 2000. 3. 58-66. 

787. Homor György: Tata és katonái. Rend
hagyó helyőrségtörténet. [Riporter:] Ka
csó Lajos. = M. honvéd. 2000. 9. 22-23. 

788. Végh Ferenc: A tihanyi vár tűzfegyver-
állománya a XVI. század második felé
ben. = Fons. 2. 267-273. 

789. Fejezetek az 1848^-9-es szabadságharc 
tiszafüredi eseményeiből. Szerk. Füvessy 
Anikó. Szolnok, 2000. (Tiszafüredi ta
nulmányok, 4.) 

790. Takács Tibor: Kárpátalja várai 1. Az 
ungvári vár. = Új honvédségi szle. 2000. 
12.95-103. 

791. Délvidék, negyvennyolc. Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc a mai Vaj
daság területén. Főszerk. Bosnyák István. 
Újvidék, Jugoszláviai M. Műv. Társ., 
2000. 285 p. (A Jugoszláviai Magyar Mű
velődési Társaság kiskönyvtára. Szocioló
giajog és rokon társadalomtudományok, 2.) 

792. Délvidéki S. Attila: A Vajdaság létreho
zásának elhallgatott titkai és borzalmai. = 
Kapu. 2000. 11-12. 51-57. 

793. Gergely Katalin; Hausel Sándor; Pálmány Bé
la: Varsány. Varsány, Önkorm, 2000.263 p. 

794. Dénes József: Az Árpád-kori kisvárak 
kérdései. Vas, Sopron és Mosón megye 
várai. = Vasi szle. 2000. 1. 55-64. 

795. Bajzik Zsolt: Vasi kastélyok a Tanács
köztársaság idején. 1 -2. = Vasi szle. 2000. 
5. 636-660., 6. 793-812. 

796. Gibás Andor: Veszprém és környéke re
püléstörténeti vonatkozásai. = Repülés
történeti konferencia közleményei, 2000. 
Bp. M. Repüléstört. Társ., 2000. 225-232. 

— 1280 — 



797. Hőgye István: Zempléni adatok a kuruc 
mozgalom történetéhez. = Hegyaljai fel
kelés, 1697. Tanulmányok a felkelés 300. 

évfordulójára. Sárospatak, 2000. 111-118. 
(A Sárospataki Rákóczi Múzeum füze
tei, 36.) 

Életrajzok, emlékezések 

798. Szószék és csatatér. Politikusi naplók és 
visszaemlékezések 1848-1849. Sajtó alá 
rend. Hermann Róbert. Bp. Balassi, 2000. 
570 p. 5 t. ill. 

799. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek 
az 1848/49. évi szabadságharcban. 3. át-
dolg. jav. kiad. Bp. Heraldika, 2000. 773 
p. ill. 

800. A márciusi ifjak nemzedéke. „Nem küz-
dénk mi sem dicsőség- sem díjért." Szerk. 
Körmöczi Katalin. Bp. M. Nemzeti Múz., 
2000. 574 p. ill. 

801. Schmidt-Brentano, Antonio: Die österrei
chischen Admirale. Bd. 2., 1896-1914. 
Osnabrück, Biblio Verl, 2000. VII, 565 p. 
ill. 
Osztrák tengernagyok. 2., 1896-1914. 

802. Spick, Mike: Aszok. A világ legjobb 
vadászepülöi, 1914-2000. Debrecen, Hajjá, 
2000. 259 p. 16 t. ill. (20. századi hadtör
ténet) 
Eredeti cím: The complete fighter ace. 

803. Adamik Pál: Napló. Emlékek az első vi
lágháborúból és az orosz hadifogságból. 
Szerk. Erdős Róbertné Adamik Ilona. 
Mezőberény, Magánkiad. 2000. 75 p. 3 t. 

804. Szoleczky Emese: Aggházy Kamii napló
szerű feljegyzései 1937-ből. = A Hadtör
téneti Múzeum értesítője. 3. Bp. 2000. 
169-201. 

805. Zombori István: Almai (Aigner-Rengey) 
Gyula szegedi polgár visszaemlékezése 
1848-9-es honvédszolgálatára. = A Móra 
Ferenc Múzeum évkönyve. Történeti ta
nulmányok - Studia historica, 3. Szeged, 
Móra Ferenc Múz., 2000. 5-45. ill. 

806. Hajagos József: Almásy Pál tevékenysé
ge az 1848-9-es forradalomban és szabad
ságharcban. = Mátrai tanulmányok. 2000. 
Gyöngyös, Mátra Múz., 2000. 45-82. 

807. Szabó Miklós, M.: Ami az András-nap
lóból meg- (nem) tudható. = Hadtört, 
közi. 2000. 1. 145-155. 
András Sándor rep. vez. alez. naplója 
Horthy István repülőbalesetéről. 

808. Bálint Sándor: — tartalékos hadnagy a 
II. világháborúban. Balatonalmádi, Magán
kiad. 2000. 73 p. ill. 

809. Molnár András: Barcza Boldizsár hon
véd őrnagy, /l812-1895./ = Előadások 
Vas m. tört.-ről. 3. 2000. 365-375. 

810. Baross Dénes: Igennel válaszoltak. Var
sótól Torontóig. [Riporter:] Kacsó Lajos. 
= M. honvéd. 2000. 26. 26-27. 

811. Gacsályi Gábor: Bartha Mór élete és kora. 
Bp. Szenei Molnár Társ., 2000.136 p. ill. 
1. r.: Fegyverrel Szatmár népéért. 

812. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, 
hadügyi és nemzetőri iratai. 1-2. köt. Vál., 
a jegyzeteket kész., az előszót írta: Urban 
Aladár. Bp. Argumentum, 1999. 2 db 
(1790 p.) 
Ism.: Szabad György: A nagynevű „isme
retlen". Az első magyar miniszterelnök 
iratainak gyűjteményéről. = M. tudomány, 
2000. 6. 785-787. - Hermann Róbert. = 
Hadtört, közi. 2000. 2. 484-488. 

813. Becze Csaba: Kényszerleszállás Diny-
nyés-pusztánál. = A repüléstörténeti kon
ferencia közleményei, 2000. Bp. M. Re
püléstört. Társ., 2000. 31-34. 

814. Hermann Róbert: Bem apó. = Török fü
zetek. 2000. 4. 7-9. 

815. Hermann Róbert: Bem és Görgei. = Uj 
honvédségi szle. 2000. 5. 103-116. 

816. Egyed Ákos: Bem és a székelyek. = Sza-
bolcs-szatmár-beregi lvt. évkv. 14. 2000. 
29-38. 

817. Bereczky Sándor: Naplórészletek a Don
kanyarból... [... gond. Bereczky Zsolt]. 
[S.I.] [Magánkiad.] cop. 2000. 159 p. ill. 

818. Bethlen István: Válogatott politikai írá
sok és beszédek. Szerk. és az utószót írta 
Romsics Ignác. Bp. Osiris, 2000. 462 p. 
(Millenniumi magyar történelem. Politikai 
gondolkodók.) 
Ism.: Faggyas Sándor: Fedezzük fel Beth
len Istvánt. = M. nemzet. 2000. 81. 12. 

819. Nagy Ferenc: A „nem euklideszi" had
mérnöktudós, Bolyai János és a Béke Vi-
lágév. = Haditechnika-történeti és katona
orvoslás-történeti konferencia. Bp. Hadi
technika-tört. Társ., 2000. 44-46. 

820. Tobak Tibor: Egy lovagkereszt története. 
1-2. = Top gun. 2000. 11. 20-22. 12. 20-22. 
Buchner Hermann ny. osztrák ezredes 
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821. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Canaris 
a hírszerző. Bp. Könyvmíves Kvk. [2000.] 
351 p. (Bestseller sorozat) 
Canaris, Wilhelm 

822. Földvári Zsuzsa: A svájci kártya. Új 
Canaris dokumentumok. = HVG. 2000. 25. 
97., 99., 101., 104. 

823. Oroian, Teofd: Colonelul Alexandru Coz-
loschi, ataçat militar la Budapesta. = 
Revista de ist. milit. 2000. 2. 34-36. 
Alexandru Cozloschi ezredes, katonai at
tasé Budapesten. 

824. Damó Elemér: Négy évtized mundérban. A 
szabályzatszerkesztők robotosa. [Riporter:] 
Kacsó Lajos. = M. honvéd. 2000.15.23-24. 

825. Második Sztálingrád. [Közread., bev. és 
jegyz. ell.] Ungváry Krisztián. = Buda
pesti negyed. 2000. 3-4. 221-255. 
Deseő László naplója Budapest ostromáról. 

826. Róbert Péter: Több nemzet hőse: Dunyov 
István. = Honismeret. 2000. 5. 77-78. 

827. Herre, Franz: Ferenc József és kora. Bp. 
M. Könyvklub, 2000. 469 p. 
Eredeti cím: Kaiser Franz Joseph von 
Österreich. 

828. Ferenczy György: A hadtestparancsnoki 
székből a börtönbe. = M. honvéd. 2000. 
35. 26-27. 
Bevezetés: Kacsó Lajos: A fehérvári tiszt
áldozat palackpostája. 

829. Fettich Nándor ostromnaplója, 1945. ja
nuár 16. - február 19. Sajtó alá rend. jegyz. 
Bandi Gáborné, a jegyz. kiég. Szende 
László. Bp. M. Nemzeti Múz., 2000. 184 
p. ill. (Documentationes et communi-
cationes) 

830. Harsányi Iván: A tábornok és a „szép
lány". = Magyarország a (nagy)hatalmak 
erőviszonyában. Tanulmányok Ormos 
Máia 70. születésnapjára. Pécs, Univ. Pr., 
2000. 249-260. 
Franco, Francisco 

831. Nagy Lajos Ferenc: A szabadság kato
nája. = M. honvéd. 2000. 17. 23. 
Fülöp József 

832. Mészáros Kálmán: Galambos Ferenc kuruc 
szenátor, tiszántúli vicegenerális iratai. = 
„Rákóczi urunk... hadaival itten vagyunk" 
Debrecen, Nyíregyháza, 2000. 87-109. 

833. Katona Csaba: Éljen Giuseppe Garibal
di ! Százhatvan éve tüntettek az olasz sza
badsághős mellett Pesten - Magyarország 
fél szemmel Itáliát figyelte. = Népszabad
ság. 2000. 165. 28. 

834. Sárközi Sándor: In memoriam Gidófalvy 
Lajos. Bp. Angyalföldi Önkorm., 2000. 
29 p. ill. (Angyalföldi mozaik) 

835. Csijfáry Tamás: Gózon Dániel cs. k. fő
hadnagy emlékei. = Új forrás. 2000. 10. 
73-87. 
Gózon Dániel: Forradalomkori esetem. 
1848/9. 

836. Hermann Róbert: Görgei, a magyar Bo
naparte? = A hosszú tizenkilencedik és a 
rövid huszadik század. Tanulmányok 
Pölöskei Ferenc köszöntésére. Bp. ELTE 
BTK, 2000. 207-214. 

837. Görgei és Kossuth levelezésének ki
adatlan darabjai. [Közzéteszi, jegyz. ell.] 
Hermann Róbert. = Hadtört, közi. 2000. 3. 
631-658. 

838. Hermann Róbert: Görgei és Győr. = 
Győri tanúim. 22. 2000. 155-241. 

839. Pintér István: Adalékok a Görgey-kérdés 
történetéhez. = Havi m. fórum. 2000. 3. 
25-31. 

840. Haász János: Híven az igazsághoz. Cor
vin közi emlékek. [Riporter:] Kacsó La
jos. = M. honvéd. 2000. 27. 22-23. 

841. Kolozsvári Sándor: Híradók a forrada
lomban. = Új honvédségi szle. 2000. 4. 
113-121. 
Haász János, Garab Imre, Arnóczky Pál 

842. Mária Terézia hadvezére. Válogatás Ha
dik András táborszernagy Hadtörténelmi 
Levéltárban őrzött irataiból. Szerk. és a 
bevezető tanulmányt írta Farkas Gyöngyi. 
Bp. Hadtörténelmi Levéltár, Petit Real, 
2000. 487 p. ill. 
Ism.: Zachar József. = Hadtört, közi. 
2000. 4. 933-937. 

843. Mohos Márta: Dr. Hamary Dániel, a 
Magyar Királyi Honvédség törzsorvosa. = 
Haditechnika-történeti és katonaorvoslás
történeti konferencia. Bp. Haditechnika
tört. Társ., 2000. 165-170. 

844. Mészáros Kálmán: Egy derék kuruc 
törzstiszt. Források Háncsok Ádám fő-
strázsamester életéhez. = Zounuk. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár év
könyve. 15. Szolnok, 2000. 381-407. 

845. Becsei Miklós: Vitéz Hefty Frigyes élet
útja. = Aero magazin. 2000. 3. 70-71. 

846. Nesbit, Roy; Cony er; Acker,Georges van: 
Rudolf Hess. Mítosz és valóság. Bp. Gul
liver, 2000. 183 p. ill. 
Eredeti cím: The flight of Rudolf Hess -
Myths and reality. 
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847. Hamann, Brigitte: Bécs és Hitler. Egy 
diktátor tanulóévei. Bp. Európa, 2000. 
668 p. ill. (Memoria mundi) 
Eredeti cím: Hitlers Wien. Lehrjahre eines 
Diktators. 

848. Miskolczi Ambrus: Hitler ideológiája és 
személyisége. (Szemle.) = Klió. 2000. 1. 
112-123. 
Birkern, Lawrence: Hitler as philisophe. 
Mann, Cuthbert Carson: Hitler's three 
struggles. Chicago, Spectrum Pr., 1995. 

849. Horthy Istvánné [Edelsheim Gyulai Ilo
na]: Horthy a Gestapo fogságában. Rész
letek — visszaemlékezéseiből. = Histó
ria. 2000. 8. 17-21. 
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona: 
Becsület és kötelesség. 

850. Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. 
október 15-ről. írta és vál. Isépy Dezső. 
Bp. Magánkiad. 2000. 122 p. 

851. Négyesi Lajos: Szent István, a katona. = 
Társad, és honv. 2000. 2. 62-79. 

852. Fehér Zoltán: „Biharpüspökinél átlépjük 
a trianoni határt." Egy tartalékos honvéd
tiszt naplója 1940-ből. = Honismeret. 
2000. 1.29-34. 
Jászfí János: Napló. Erdély 1940. év. 

853. Hahner Péter: Johanna, a Szűz. = Rubi
con. 2000. 1-2. 18. 

854. Joó Ferenc: A tanúságtevő ezredes. [Ri
porter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 2000. 
33. 22-23. 

855. Kadosa (Kiss) Árpád: Károly-laktanyá-
tól a Don-kanyarig. Egy tartalékos tiszt 
katonai életútja. Bp. Hét krajcár, 2000. 
274 p. ill. 

856. Pagáts Pál: Emberség a háborúban. = M. 
szárnyak. 28. 2000. 61-62. 
Kariinger Gy. Tihamér 

857. Fischer-Fabian, S.: Nagy Károly az első 
európai. Bp. Corvina, 2000. 324 p. (Faktum) 
Eredeti cím: Karl der Grosse. Der erste 
Europaer. 

858. Károlyi Sándor levelei Érsekújvárból és 
három várvédő szabályzata, 1710. április, 
október. Összeáll, bev. és jegyz. Bánkúti 
Imre. Szerk. Mészáros Kálmán, Molnár 
Sándor, Vaja, Vay Ádám Múz. Baráti Kö
re, 2000. 142 p. 1 t. (Folia Rákócziana, 8.) 

859. Katona Béla: Az utászlaktanyától a Tisza 
forrásáig. —visszaemlékezései. Közzéte
szi: Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc. = 
Belvedere méridionale. 1999. 7-8. 60-64. 

860. Kerekesházy József: Az igazi Kemál. 
Egy köztársaság születése. 2. kiad. Bp. 
Terebess, 2000. 240 p. ill. 

861. Király Béla: A huszadik század szolgáló 
katonája. [Riporter:] Stefka István. = Napi 
Mo. 2000. 18.5. 

862. Szegő Krisztina: A száguldó riporter -
Egon Erwin Kisch. = Új honvédségi szle. 
2000.7. 128-130. 

863. A kompromisszumok embere. Tanulmá
nyok Klapka György tábornok (1820-
1892) életéről. Bukarest, Kolozsvár, 
Kriterion, 2000. 234 p. 
Szerzők: Borsi-Kálmán Béla, Hermann 
Róbert, Urbán Aladár. 

864. Köpeczi Béla: Egy cselszövő diplomata, 
Klement János Mihály, 1689-1720. Bp. 
Akad. K, 2000. 90 p. 

865. Kacsó Lajos: „Karsz hőse" = Hadak út
ján. 471. 2000. 18-19. 
Kmety György 

866. Kacsó Lajos: Ki volt Kmety György? = 
M. honvéd. 2000. 23. 27. 

867. Bodó László: Adatok Knezic Károly 
családjának és leszármazottainak a törté
netéhez. 2. = Agria. 36. 2000. 165-191. 
1. = u.o.35. 1999. 

868. Durianová, Mária: Od podkapitána po 
knieža. Koháriovci - uhorský magnátsky 
rod udatných mužov. = Historická revue. 
2000.9. 10-11. 
Alkapitánytól fejedelemig. A Koháry család. 

869. Mattheidesz Konrád: A kitörés. = Napi 
Mo. 2000. 37. 11-12. 
Kokovay Gyula visszaemlékezése az 
1945. februári kitörésre. 

870. Süli Attila: Korponay János ezredes és a 
Tisza-menti népfelkelés 1849 nyarán. = 
Szállástól a mezővárosig. Tanulmányok 
Jászfényszaru és a Jászság múltjáról. 
Jászfény szaru, Fényszaruiak Baráti 
Egyes. 2000. 239-257. 

871. Hermann Róbert: Kossuth Lajos két le
vele Zárka János királyi személynökhöz 
1848 februárjában. = A Hadtörténeti Mú
zeum értesítője. 3. Bp. 2000. 41-48. 

872. Hegedűs B. András: A forradalom tábor
noka. Kovács István nyugállományú ve
zérezredes emlékére. = Népszabadság. 
2000.114.15. 

873. Elhunyt Kovács István. = Népszabadság. 
2000. 98. 22. 
1956. 
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874. Kacsó Lajos: Ki volt Kovács István? = 
M. honvéd. 2000. 19. 22-23. 

875. Takács Péter: „Az én csekélységem is be
folyást gyakorolt." Krasznay Péter vissza
emlékezései 1848-1849-re. = Szabolcs-
szatmár-beregi lvt. évkv. 14. 2000. 63-74. 
Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei 
lakosnak. 

876. Rosner Zsolt: Lahner György, az elfeledett 
aradi vértanú. = Vigília. 2000.10.787-791. 

877. Lajtos Árpád: Birodalmak árnyékában. 
Előszó, jegyz., szerk. Szigethy Gábor. Bp. 
Holnap, 2000. 123 p. 

878. László György: A nagy háború, ahogyan 
most látom, [Közzéteszi:] Pollmann Fe
renc. = Hadtört, közi. 2000. 2. Mell. 31 p. 

879. Bodó László: Lázár Vilmos felsőbb jóvá
hagyás reményében - honvéd ezredes. 1-2. = 
Új hevesi napló. 2000.11.37-42., 12. 32-37. 

880. Kovássy Zoltán: A nyolcvan huszár igaz 
története. = Napi Mo. 2000. 62. 17. 
Lenkey János honvéd tábornok • 

881. Szecska Károly: Százötven éve hunyt el 
Lenkey János honvédtábornok. = Honis
meret. 2000. 2. 19-20. 

882. Csiffáry Gergely: A másik Lenkey. 1-3. 
= Új hevesi napló. 2000. 10. 53-55., 11. 
33-36., 12. 37-45. 
Lenkey Károly 

883. Csiffáry Gergely: A másik Lenkey. 
Lenkey Károly honvéd ezredes /1803-
1874/ életrajza. = Mátrai tanulmányok 
2000. Gyöngyös, Mátra Múz., 2000. 83-108. 

884. Lipták Aurél: Drezda bombázása. [Köz
zéteszi:] Fáy István. = Hadak útján. 463. 
2000. 16-17. 

885. Rémiás Tibor: Egy miskolci ügyvéd, 
Lukács István 1848-as naplójából. = 
Szülőföldünk. 27. 1998. [2000]. 22-32. 
Lukács István. 1848. ki és 1849. háborúk 
ideje korabeli, de 1850 IKTAR ez eszten
dő eleirül mindaz által még az 1847 diki 
1KTÁR végi n is vágynak töredék mun
kák. 

886. Major Jenő: Emléktöredékek. Vissza
emlékezés az 1944. március és 1945. júli
us közötti háborús eseményekre. [Szerk. 
Kiss Gábor.] Bp. Petit Real, 2000. 137 p. 
ill. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok.) 

887. Mányi Pál: A Tiszától a Donig. Tanú
ságtevő a tűzvonalban. [Riporter:] Kacsó 
Lajos. = M. honvéd. 2000. 5. 22-23. 

888. Polonyi Péter: Mao. Sajti Enikő, A.: Tito. 
Bp. Pannonica, 2000. 307 p. (Fekete-fehér) 

889. Niederhauser Emil: Mária Terézia. 
Kamenszkij, Aleksandr: Nagy Katalin. Bp. 
Pannonica, 2000. 302 p. (Fekete-fehér) 

890. Kellner György: Egy hétköznapi hős a XX. 
századból: Markos István [Bp.] MEASz, 
2000.94 p. (Antifasiszta füzetek) 

891. Készei Szabolcs: A fővezér orvosa. Le
genda és valóság dr. Markusovszky Lajos 
1848^9-es szerepéről. = Vasi szle. 2000. 
4.522-541. 

892. Pete László: Gustavo Massoneri. Un 
capitano italiano nella guerra d'indipen-
denza ungherese. = Italianistica Debrece-
niensis. 7. 2000. 194-205. 
Gustavo Massoneri, az 1848^9-es magyar 
szabadságharc egyik olasz kapitánya. 

893. Rázsó Gyula: Mátyás király, a rene
szánsz uralkodó. = Romlás és reménység. 
Magyar évszázadok. Bp. Kortárs, Magya
rok Világszöv., 2000. 51-67. 

894. Fakász Tibor: Mecséri ezredes 1956-os 
esztergomi tevékenysége. = Esztergomi 
évlapok. 2000. 243-262. 
Mecséri Lajos. 

895. Odor Imre: Mecséry Dániel. = Rubicon. 
2000. 5. 34. 

896. Gerencsér Zsigmond: „A sajtószabadsá
got ... okvetlen függesszék fel!" Adalé
kok a Magyarország elleni 1849-es orosz 
intervenciót elrendelő orosz cár portréjá
hoz. = M. napló. 2000. 1. 89-92. 
Miklós, I. 

897. Schreiber, Georg: Raimondo Montecuc-
coli. Feldherr, Schriftsteller und Kavalier. 
Ein Lebensbild aus dem Barock. Graz, 
Wien, Köln, Štyria, 2000. 304 p. 

898. Mónus Miklós: Az én ötvenhatom. = 
Ármádia. 2000. 2. 30-32. 
Egy volt katonai középiskolás emlékei. 

899. Móricz Lajos: Békében és háborúban. 
Egy magyar katonatiszt emlékei a XX. 
század nyolc évtizedéről. Bp. [HVK Tu
dományszervező Oszt], 2000. 219 p. 
Ism.: Uj honvédségi szle. 2000. 6. 157-160. 

900. Hermann Róbert: Nagy Iván, mint kato
na. = Nagy Iván emlékezete. Balassagyar
mat, 2000. 82-101. (Nagy Iván könyvek, 6.) 

901. Nagy Kálmán: Megmentette a hercegprí
mást. Hadtörténész huszár ezredes. [Ripor
ter:] Kacsó Lajos. = Ármádia. 2000. 2.40-41. 

902. Nagy Miklós Mihály: Miksa császár ma
gyar katonája. = Új honvédségi szle. 
2000. 9. 94-102. 
Pawlowsky Ede. 
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903. Raynolds, Michael: Az ördög segéd
tisztje. Jochen Peiper páncélosparancs
nok. Debrecen, Hajjá, 2000. 341 p. [16] t. 
ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Steel inferno. 

904. Palocsay Erzsébet, B.: A bonyhádi néma 
sír. [Eger], Varga, [1999]. 85 p. ill. 
Perczel Mór 

905. Horváth Gyula: Perón. Anderle Ádám: Che 
Guevara. [Bp.] Pannonica, 2000. 342 p. 
(Fekete-fehér) 

906. Hermann Róbert: Mindig az elsők között 
Poeltenberg Ernő a szabadságharc tábornoka. 
Bp. M. Hadi Történetírást Támogató Alapítv., 
1997.150 p. (História militaris, 1.) 
Ism.: Urbán Aladár. = Századok. 2000. 2. 
477-480. 

907. Pokorný Hermann: Emlékeim. A látha
tatlan hírszerző. Összeáll., előkész. és a 
tanulmányt írta Józsa Antal. Bp. Petit 
Real, 2000. 167 p. (Hadtörténelmi levéltá
ri kiadványok) 
Ism.: Pollmann Ferenc. = Századok. 2000. 
6.1512-1513. 

908. Kacsó Lajos: A láthatatlan hírszerző. = 
M. honvéd. 2000. 8. 22-23. 
Pokorný Hermann 

909. Kocsis L. Mihály: És a nagypapák har
coltak... = M. nemzet. 2000. 30. 25. 
Proff Sándor háborús hagyatéka. 

910. Rémiás Tibor: „Maradok hű szeretettel a 
sírig." Levelek a siralomházból. 1958. 
november 15-én, Rémiás Pál kivégzése 
napján írt búcsúlevelek. = Szülőföldünk. 
27. 1998. [2000]. 156-161. 

911. Miklós Péter: Répásy Mihály honvédtá
bornok. = Honismeret. 2000. 6. 30-31. 

912. Richthof en, Manfred von: A vörös báró 
legendája. Látogatás - - nél, az első világ
háborús pilótaász unokaöccsének [Ripor
ter:] Dunai Péter. = Népszabadság. 2000. 
95. 28. 
Manfred von Richthofen (1892-1918) 

913. Czigler Klára: Risztics János élete /1895-
1973/. = M. szárnyak. 28. 2000. 48-52. 

914. Rommel, Erwin: Háború gyűlölet nélkül. 
[Kalocsa], Luxor Stúdió, 2000. 317 p. 
Eredeti cím: Krieg ohne Hass. 

915. Bánki-Nagy Endre: Rózsa Sándor. = 
Belvedere méridionale. 1999. 5-6. 21-27^ 

916. Szegő Krisztina: Egy mesés pilóta. = Új 
honvédségi szle. 2000. 6. 120-123. 
Saint-Exupéry, Antoine de 

917. Békés Pál: A Nagy Herceg. = Népsza
badság. 2000. 150. 11. 
Antoine de Saint-Exupéry születésének 
100. évfordulójára. 

918. Sunkó Attila: Adatok az erdélyi fejedelmi 
udvar szervezetéhez a Báthory-korban. 
Sasa János, az udvari gyalogok kapitá
nyának 1585. évi végrendelete. = Fons. 
2000. 2. 275-288. 

919. Sasvári Endre: Az utolsó töltényig. Egy 
szemtanú visszaemlékezése Budapest ost
romára, valamint helytörténeti vonatkozá
sú kutatásai a Svábhegy környékén lezajlott 
harcokról. = Hadak útján. 473.2000.3-5. 

920. Zachar József: „A legvitézebb huszár." 
Simonyi óbester pályaképe. = Debreceni 
Déri Múzeum évkönyve. 1999. [2000]. 
183-206. 

921. Sinkó Ervin: Bezúzott háborús napló, 
1939-1944. Sajtó alá rend., az elő- és utó
szót s a jegyzeteket írta: Bosnyák István. 
Újvidék, Jugoszláviai M. Műv. Társ., 
2000. XVI, 555 p. (A Jugoszláviai Ma
gyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. 
Sinkó Ervin kiadatlan művei, 2.) 

922. Frivalszky János: Néhány vonás Stibor 
vajda portréjához. = Turul. 2000.1-2. 32-33. 

923. Szoleczky Emese: „Jó lenne már egy kis 
béke..." Egy hősi halott a sok közül -
Szántó Pál, doberdói fennsík, 1915. = A 
Hadtörténeti Múzeum értesítője. 3. Bp. 
2000.119-123. 

924. Szentgyörgyi Kálmán: Vitéz Szentgyör
gyi Dezső emlékével a harmadik évezred 
küszöbén. = M. szárnyak. 28. 2000. 39-46. 

925. Szentiványi János: Kalandsorozat. = M. 
szárnyak. 28. 2000. 63-72. 
Visszaemlékezés 2. világháborús repülős 
élményekre. 

926. Kacsó Lajos: Egy túlélő a vezérkarból. 
„Sólyom László titkára voltam." = M. 
honvéd. 2000. 36. 22-23. 
Szilassy József 

927. Kocsis L. Mihály: Józan szökés, csak 
kellett hozzá őrület. = M. nemzet. 2000. 
12. 22. 
Szirt fivérek az I. világháborúban. 

928. Szabó Miklós, M.: Ecsetvonás a Szom
bathelyi-portréhoz. = Hadtört, közi. 2000. 
4. 887-889. 

929. Kun Miklós: Sztálin fia Hitler fogságá
ban. = M. nemzet. 2000. 6. 16. 
Dzsugasvili, Jakov 
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930. Molnár László, V. : Szuvorov generalisz-
szimusz. = Valóság. 2000. 6. 70-81. 

931. Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Egy politi
kai életrajz vázlata. Debrecen, Elektra, 
2000. 141 p. (Élet-kép sorozat.) 

932. Kubassek János: Gróf Teleki Pál utolsó 
napjai. = Napi Mo. 2000. 54. 31. 

933. Fehér Pál, E.: Jozef Tiso, a legenda és a 
dosszié. = Népszabadság, 2000. 54. 6. 

934. Tobak Tibor: A veterán pilóta szerencse
csillaga. [Riporter:] Kacsó Lajos. = Ár
mádia. 2000. 3. 59-60. 

935. Hangodi László: Egy tapolcai testvérpár 
az 1848/49. évi szabadságharcban. Török 
János alezredes és Török Antonius Flóri
án százados emlékére. = Veszprém m. 
honism. tanúim. 18. 2000. 73-80. 

936. Bálint László: A szabadság katonája. 
Fejezetek Türr István életéből. Baja, 
Magánkiad. 2000. 227 p. ill. 

937. Urban Vilmos: A haza fegyveres szol
gálatában, 1949-1990. Életrajzi és had
történeti visszaemlékezés. Szeged, Bába 
ésTsa, 2000. 305 p. 23 t. ill. 

945. [Nemere István] Weiden, Oscar. Csaták 
könyve. Pécs, Alexandra, [2000.] 220 p. ill. 

946. Csaták kislexikona. Szerk. Weiszhár At
tila, Weiszhár Balázs. Bp. Maecenas, Ta
lentum, 2000. 282 p. (Maecenas könyvek. 
Történelem.) 

947. Földi Pál: A világörténelem nagy csatái. 
Kis hadtörténet. 2., Napóleontól napjain
kig. [Bp.] Anno, [2000]. 336 p. 

948. Földi Pál: Nagy hadvezérek. Szargon, 
Nagy Sándor, Hannibál, Scipio, Caesar, 
Attila, Bulcsú, Dzsingisz kán, Hunyadi 
János, Nagy Frigyes, Napóleon, Görgey, 
Rommel. Bp. Anno, [2000]. 484 p. 

949. Livesey, Anthony: Nagy hadvezérek, nagy 
csaták. Bp. Gabó, 2000. 200 p. ill. 
Eredeti cím: Great commanders and their 
battles. 

950. Kleinschmidt, Harald: A nemzetközi 
kapcsolatok története. Bp. Athenaeum, 
2000. 22 p. 

951. Pintér Zoltán: Európa az új évezred kü
szöbén. Az európai országok rövid politi
kai és társadalomtörténete a kezdetektől 
napjainkig. Kisújszállás, Szalay, 2000. 
480 p. 

938. Primőr Dalnoki Veress Lajos vezérezre
des. /Sepsiszentgyörgy, 1889. október 6. -
London, 1976. március 29./ = M. hajnal. 
2000.5. 11-12. 

939. Vermes László, nagybudafai: Sólymok 
szárnyán. A közelfelderítő pilóták nyo
mán. [Szigetvár], [Magánkiad.] [2000.] 
159 p. ill. 

940. Nagy Kálmán: Két tábornok. Vetter és 
Vattay élete, kora, hadművészete. Bp. 
General Pr., 2000. 350 p. ill. 
Ism.: Kacsó Lajos: Párhuzamos élet
rajzok. = M. honvéd. 2000. 38. 6. 

941. Józsa Béla: Michael Wittmann élete és 
halála. = Militaria. 17. 2000. 577. 

942. Hiller István: Zrínyi Miklós. = Nagy ké
pes millenniumi hadtörténet. 1000 év a 
hadak útján. Bp. Rubicon, 2000. 165-168. 

943. Várkonyi Ágnes, R.: Az elveszett idő. 
Zrínyi Miklós nádori emlékiratai? = 
Hadtört, közi. 2000. 2. 269-328. 

944. Buzinkay Géza: A „lovassági úszó készülék" 
feltalálója. = Népszabadság. 2000.244. 34. 
Zubovits Fedor, 1877. 

952. Diamond, Jared: Háborúk, járványok, tech
nikák. A társadalmak fátumai. [Bp.] Typo-
tex, 2000.451 p. 32 t. ill. 
Eredeti cím: Guns, germs and steel. 

953. Nagy képes millenniumi hadtörténet. 
1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Ár
pád. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 440 p. ill. 
Ism.: Kacsó Lajos. = M. honvéd. 2000. 
51 -52. 1 1 . - Gréczy Zsolt: Honfiak és had
fiak ezer éve. = M. hírlap. 2000. 297. 6. 

954. Ágoston Gábor; Hermann Róbert: Ma
gyarország története 1 0 0 + 1 tételben. 
Képes kalauz a magyar történelemhez. 
Bp. Ister, 2000. 287 p. 
Ism.: H.K.: Képes történelmi kalauz. = M. 
nemzet. 2000. 188.34. 

955. Földi Pál: Ezer év csatái. Kis magyar had
történelem. Bp. Alter-Natív, [2000]. 460 p. 

956. Veresegyházi Béla: Magyar csatahelyek kis-
enciklopédiája. [Bp.] Anno, [2000]. 159 p. 

957. Romlás és reménység. Magyar évszá
zadok. Szerk. Kurucz Gyula. Bp. Kortárs, 
Magyarok Világszöv., 2000. 261 p. ill. 

958. Fejedelmek, forradalmak, vasutak. Ta
nulmányok Erdély történetéből. Szerk. 
Takács Péter. Debrecen, Erdélytört. 

III. EGYETEMES ÉS MAGYAR HADTÖRTENELEM 
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Alapítv. KLTE Tört. Int., 2000. 411 p. ill. 
(Erdélytörténeti könyvek, 3.) 

959. Sára János: A Habsburgok és Magyaror
szág, 950-1918. Bp. Athenaeum, 2000. 
736 p. 

960. Jászay Magda: Párhuzamok és kereszte
ződések. A. magyar-olasz kapcsolatok 
történetéből. Bp. Ciceró, 2000. 429 p. 44 
t. ill. 

961. Kun, Nicolas de: Onze siècles de rela
tions belgo-hongroises et luxenbourgo-
hongroises. Brüssel, 1999. 384 p. 
Ism.: Zachar József. = Hadtört, közi. 
2000. 1. 170-172. 

962. A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. 
Rigómezőtől Koszovóig. Bp. Napvilág, 
1999. 139 p. 
Ism.: Ronkovics Attila. = Századok. 2000. 
3.717-718. 

963. Réti György: Albánia sorsfordulói. Bp. 
Aula, 2000. 409 p. 7 térk. (XX. század) 

964. Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok 
külpolitikájának története. Bp. Eötvös J., 
2000. 492 p. 

965. Gilbert, Martin: Izrael története. Bp. 
Pannonica, 2000. 608 p. 
Eredeti cím: Israel - a history. 

966. Reischauer, Edwin O.: Japán története. 2. 
kiad. Bp. Maecenas, 2000. 337 p. ill. 
(Maecenas történelem könyvek) 
Eredeti cím: Japan. The story of a nation. 

967. Shakabpa, Tsepon W. D.: Tibet története. 
Bp. Osiris, Bódhiszattva, 2000. 336 p. 91. ill. 
Eredeti cím: Tibet: a political history. 

968. Botka János: Kunok -jászok katonásko
dása és ünnepi bandériumai a betelepü
léstől a kiegyezés koráig. Lakitelek, An
tológia, 2000. 334 p. ill. 

969. Köpeczi Béla: A nemzetiségek a Rákó
czi-szabadságharcban. = Tört. szle. 2000. 
3-4. 189-201. 

970. Dangl, Vojtech: Uhorsky snem a asimi-
lacné tendencie v armáde, 1889-1914. = 
Vojenská história. 2000. 3-4. 3-20. 
A magyar országgyűlés és a beolvadási 
tendencia a hadseregben, 1889-1914. 

971. Hronský, Marián: K národnostnej otázke 
v rakúsko-uhorskej armáde za prvej sve
tovej vojny. Zastúpenie Slovákov v jed
notkách pechoty a jazdectva v roku 1918. 
= Vojenská história. 2000. 2. 14-35. 
Adalék az osztrák-magyar haderő nemze
tiségi kérdéséhez az első világháború 

idején. Szlovákok belépése a gyalogság
hoz és a lovassághoz 1918-ban. 

972. Szita Szabolcs: A hadsereg és a zsidó
kérdés. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 419-425. 

973. Sajti Enikő, A.: Háború és kisebbség
politika: magyarok és szerbek, 1941-
1945. = Magyarország a (nagy)hatalmak 
erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. 
születésnapjára. Pécs, Univ. Pr. 2000. 37-42. 

974. Füzes Miklós; Újvári András: Egy nem
zedék tragédiája. Bp. Magyarországi Né
metek Orsz. Önkorm., 1999. 123 p ill. 

975. Spannenberger Norbert: A Volksbund. = 
Aetas. 2000. 4. 50-62. 

976. Egyed Ákos: A székelyek. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 49. 

977. Egyed Ákos: A székelyek katonai szere
pe és hadrendszere. = Nagy képes millen
niumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 82., 152-154. 

978. Egyed Ákos: A székelyek katonai szere
pe és hadrendszere. = Rubicon. 2000. 5. 
23-25., 28-29. 

979. Székely népesség-összeírások, 1635-
1653. Bev. és jegyz. közzéteszi. Demény 
Lajos. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyes., 
2000. 376 p. (Székely oklevéltár. Új sor. 6.) 

980. Tutula, Vasile: Institufia militarä a Prin-
cipatului Transilvania ín perioada 1691-
1711. = Revista de ist. milit. 2000. 5-6. 
62-68. 
Katonai intézmények az Erdélyi Fejede
lemségben, 1691-1711. 

981. Egyed Ákos: Székely hadak Rákóczi 
zászlai alatt. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 224. 

982. Csongor István, N.: A mádéfalvi vesze
delem a székely privilégium történet tük
rében. = Fejedelmek, forradalmak, vas
utak. Tanulmányok Erdély történetéből. 
Debrecen, Erdélytört. Alapítv., KLTE 
Tört. Int., 2000. 195-231. 

983. Egyed Ákos: Székelyek a szabadságharc 
szolgálatában. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 294-295. 

984. Zachar József: Magyarok a Habsburg
haderőben. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
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Rubicon-Aquila, 2000. 229-233., 236-
237., 240-246. 

985. Zachar József: Les houssards hongrois 
dans ľ armée imperiale des Habsbourg 
pendant l'ancien regime, 1648-1792. = 
Vivat hussar. 35. 2000. 91-104. 
Magyar huszárok a Habsburg haderőben, 
1648-1792. 

986. Zachar József: Huszárhonosító magya
rok az egyesült németalföldi tartomá
nyokban. = „Huszárok a történelem for
gószínpadán." Sárvár, Vas M. Múz. Ig., 
2000. 87-96. 

987. Boissau, R.: Les debuts de Bercheny 
1720-1743. 1. Partie. = Vivat hussar. 35. 
2000. 8-42. 
Bercsényi színrelépése Franciaországban 
1720-1743. 

988. Kis Domokos Dániel: „Vezér valék! És 
íme hontalan!" Rákóczi, mint a számki
vetettség jelképe. = „Rákóczi urunk ... 
hadaival itten vagyunk." Debrecen, Nyír
egyháza, 2000. 63-80. 

989. Csorba László: Magyarok a Risorgimen-
to harcterein. = Nagy képes millenniumi 
hadörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 322-325. 

990. Csorba György: Guyon, Tüköri és a töb
biek. Magyar katonák a török hadsereg-

1000. Kertész István: Antik harcmezőkön. 
Átdolg. kiad. Bp. Korona, 2000. 232 p. ill. 

1001. Kertész István: Helléniszikus történe
lem. Bp. História, MTA Történettud. Int., 
2000. 264 p. 4 t. ill. (História könyvtár. 
Monográfiák, 13.) 

1002. Wojtilla, Gyula: Did the Indo-Greeks 
occupy Pagdtaliputra? = Acta antiqua Acad. 
Sei. Hung. 2000. 1-4. 495-504. 
Görög törzsek elfoglalták a bengáliai Pa-
talaputrát (Patna)? 

1003. Hérodotosz: A görög-perzsa háború. 
Ford. Muraközi Gyula. Bp. Osiris, 2000. 
839 p. (Sapientia humana) 
Eredeti cím: 'Istoriai. 

1004. Kovács Péter: Vicus és castellum kap
csolata az alsó-pannóniai limes mentén. 
Piliscsaba, PPKE BTK, 1999. 188, [100] 
p. ill. (Studia classica, 1.) 

1005. Bóna István: A magyarok és Európa a 
9-10. században. Bp. História, MTA 

ben. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. hon
véd. 2000. 25. 22-23. 

991. Kapronczay Károly: Honvédorvosok török 
emigrációban. = M. tud. 2000. 3. 289-295. 

992. Marczell István: Magyar katonaorvosok 
idegen földön. = Haditechnika-történeti és 
katonaorvoslás-történeti konferencia. Bp. 
Haditechnika-tört. Társ., 2000. 182-184. 

993. Petrák Katalin: Magyarok a Szovjetuni
óban, 1922-1945. Bp. Napvilág, 2000. 
414 p. (Politikatörténeti füzetek, 16.) 

994. Sömjéni Ernő: A katonai emigráció tör
ténete. = Hadak útján. 462. 1999. 18-20. 

995. Stark Tamás: Nyilas írások 1945 után. = 
Tört. szle. 2000. 3-4. 291-308. 
Nyugati emigráció. 

996. Legyen úgy, mint régen volt... Trianon 
az emigrációban. 1-2. Szerk. Boros Béla. 
Sydney, Trianon Társ., 1999-2000. 2 db 
(200, 179 p.) ill. 

997. Parker, John: Idegenlégió. A világ leg
durvább haderejének szenzációs története. 
Bp.JLX, 2000. 315, 18 p. ill. 

998. Földi József: Zsoldosok. Az idegenlégi
ótól a délszláv háborúig. Bp. Hungalibri, 
[2000.] 146 p. [8] t. fol. ill. 

999. Somogyi Gábor: A légió a mi hazánk. 
[Bp.] M. Techn. és Tömegsportolók Orsz. 
Szöv., 2000. 125 p. [26] t. ill. 

Történettud. Int., 2000. 162 p. ill. (Histó
ria könyvtár. Monográfiák, 12.) 

1006. Fodor István: A honfoglalás. = Nagy ké
pes millenniumi hadtörténet. 100 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 9-11. 

1007. Vékony Gábor: Honfoglalók - nomá
dok, pogányok? = Romlás és reménység. 
Magyar évszázadok. Bp. Kortárs, Magya
rok Világszöv., 2000. 7-21. 

1008. Györffy György: A honfoglalástól Szent 
István művéig. = Romlás és reménység. 
Magyar évszázadok. Bp. Kortárs, Magya
rok Világszöv., 2000. 25-30. 

1009. Veszprémy László: Kalandozások Euró
pában. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 12-14. 

1010. Veszprémy László: Korai hadtörténe
tünk. = Nagy képes millenniumi hadtörté
net. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 23-29. 

A kezdetektől a XV. század végéig 
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1011. Bóna István: A kalandozó magyarság 
veresége. A Lech-mezei csata valós sze
repe. = História. 2000. 3. 5-7. 

1012. Szabó János, B.: A Bizánci Birodalom 
hadserege a X-XI. század fordulóján. = 
Társad, és honv. 2000. 2. 97-105. 

1013. Tóth Imre, H.: Bolgár-bizánci háborúk, 
968-1019. Magyarország és szomszédai 
az első ezredfordulón. = Szeged, 2000. 
11.2-5. 

1014. Stephenson, Paul: Byzantium's Balkan 
frontier. A political study of the Northern 
Balkans, 900-1204. Cambridge, Cambrid
ge Univ Pr., 2000. XII, 352 p. 
A Bizánci Birodalom kapcsolatai az Észak-
Balkán szláv és nem szláv népeivel, 900-
1204. - Magyar vonatkozásokkal. 

1015. Európa és Magyarország Szent István 
korában. Szerk. Kristó Gyula, Makk Fe
renc. Szeged, Csongrád M. Önkorai., 2000. 
403 p. 21. (Dél-alföldi évszázadok, 12.) 

1016. Kristó Gyula: írások Szent Istvánról és 
koráról. Szeged, Szegedi Középkorász 
Műhely, 2000. 229 p. 

1017. Engel Pá:. A kereszténység győzelme 
Magyarországon. = História. 2000. 2.10-13. 
István központosító harcai. 

1018. Veress D. Csaba: István nagyfejedelem 
és Koppány vezér háborúja. Gondolatok a 
sólyi kápolna rejtélyéről. = Veszprém m. 
honism. tanúim. 18. 2000. 15-22^ 

1019. Steinhübel, Ján: Nástupcovia Štefana I. 
v bojoch o uhorský trón. = Historický 
časopis. 2000. 4. 586-606. 
I. István harca a magyar trónért. 

1020. Köblös József; Süttő Szilárd; Szende 
Katalin: Magyar békeszerződések, 1000-
1526. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 
2000. 287 p. 

1021. Kristó Gyula: A tizennegyedik század 
története. Bp. Pannonica, 2000. 281 p. 
(Magyar századok) 

1022. Múcska, Vincent; Steinhübel, Ján: 11 
storočie. Medzník rozmachu Európy. (Sto
ročia končiaceho sa milénia) = Historická 
revue. 2000. 1.22-25. 
Európa a l l . században. - Magyar vonat
kozásokkal. - A magyar történelmi részt 
Ján Steinhübel írta. 

1023. Szabados György: A ménfői csata, 
1044. július 5. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 25. 

1024. Veszpremy László: A keresztes eszme 
születése. = Vigília. 2000. 11. 832-836. 

1025. Veszpremy László: A kereszténység vé
dőbástyája. — Romlás és reménység. Ma
gyar évszázadok. Bp. Kortárs, Magyarok 
Világszöv., 2000. 33-47. 

1026. Veszpremy László: Hadügy a korakö
zépkori Nyugat-Európában. = Társad, és 
honv. 2000. 2. 106-117. 

1027. Veszpremy László: Buda és Pest legko
rábbi ostromai a kezdetektől 1542-ig. = 
Budapesti negyed. 2000. 3-4. 3-24. 
Függelék: Szerémi György: Buda 1530. 
évi ostroma Szerémi György, Szapolyai 
János udvari káplánja elbeszélésében. 

1028. Foss, Michael: Az első keresztes hadjárat. 
[Debrecen], Gold Book, [2000]. 285 p. ill. 
Eredeti cím: People of the first crusade. 

1029. Szabados György: Egy elmaradt ke
resztes hadjáratról. Magyar-szentszéki 
kapcsolatok 1198-1204 között. = „Magya
roknak eleiről." Ünnepi tanulmányok a 
hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteleté
re. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 
2000. 473-492. 

1030. Makk Ferenc: A tizenkettedik század 
története. Bp. Pannonica, 2000. 223 p. 
(Magyar századok) 

1031. Steinhübel, Ján: Uhorsko v tieni moc
ných susedov. (Storočia končiaceho sa 
milénia). = Historická revue. 2000. 2. 20-21. 
Magyarország erős szomszédok árnyékában. 
12.század. 

1032. Font Márta: A halicsi hadjáratok. = Nagy 
képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a 
hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 
33-35. 

1033. Almási Pál: A tizenharmadik század 
története. Bp. Pannonica, 2000. 121 p. 
(Magyar századok) 

1034. Lukačka, Ján: Doba zlatých búl. (Storo
čia končiaceho sa milénia). = Historická 
revue. 2000. 3. 24-25. 
Az aranybulla kora. 

1035. Veszpremy László: A késő Árpád-kor 
hadi eseményei. = Nagy képes millenni
umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 36-43. 

1036. Zsoldos Attila: Lázadások és lázadók. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 47-49. 
13.század. 
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1037. Bertényi Iván: A tizennegyedik század 
története. Bp. Pannonica, 2000. 213 p. 
(Magyar századok) 

1038. Bartl, Július: Európsky svet v znamení 
storočnej vojny. (Storočia končiaceho sa 
milénia). = Historická revue. 2000.4. 24-25. 
Európa az évszázados háborúkban. - 14. 
század. 

1039. Krista Gyula: Az Anjoukor. = Nagy ké
pes millenniumi hadtörténet. 1000 év a ha
dak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 51-59. 

1040. Süttő Szilárd: A II. (Kis) Károly elleni 
merénylet 1386. február 7-én. = Hadtört, 
közi. 2000. 2. 379-396. 

1041. Draskóczy István: A tizenötödik század 
története. Bp. Pannonica, 2000. (Magyar 
századok) 

1042. Engel Pál: Magyarország és a török ve
szély a Zsigmond-korban. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 59-63., 
65-66. 

1043. Štefánik, Martin: Pokusy Benátskej 
republiky o atentát na uhorského kráľa 
Žigmunda Luxemburského. = Hitorický ča
sopis. 2000. 2. 209-230. 

1050. Páljfy Géza: A tizenhatodik század tör
ténete. Bp. Pannonica, 2000. 275 p. (Ma
gyar századok) 

1051. Fundárková, Anna : Politické pomery v 
pred moháčskom Uhorsku a kráľovná 
Mária Habsburská, 1521-1526. = Histo
rický časopis. 2000. 2. 231-256. 
Politikai viszonyok Magyarországon Mo
hács előtt és Mária királyné. 

1052. Magyar kódex. 3., Szultán és császár 
birodalmában. Magyarország művelő
déstörténete 1526-1790. Szerk. Szentpé
teri József, Stemler Gyula. Bp. Kossuth, 
2000. 458 p. ill. + CD mell. 

1053. Dávid Géza; Fodor Pál: Ottomans, 
Hungarians, and Habsburgs in Central 
Europe. The Military confines in the era 
of Ottoman conquest. Leiden, Boston, 
Köln, Brill, 2000. 335 p. (The Ottoman 
empire and its heritage, 20.) 
Törökök, magyarok és Habsburgok Kö
zép-Európában. Katonai határvidék a tö
rök hódítás idején. 

1054. Sebők Ferenc: Új szempontok a mohácsi 
csata megítéléséhez. = „Magyaroknak elei-

A Velencei Köztársaság kísérlete Zsig
mond elleni merényletre. 

1044. Petrovics István: Galambóc ostroma. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 64. 

1045.Dvoráková, Daniela: Storočie koncilov a 
veľkých objavov. (Storočia končiaceho sa 
milénia). = Historická revue. 2000. 5. 24-25. 
Századvég és a nagy felfedezések. -15. század. 

1046. Runciman, Steven: Konstantinápoly el
este 1453. Bp. Osiris, 2000. 257 p. 21. ill. 
Eredetí dm: The fall of Constantinople 1453. 

1047. Kovács Péter, E.: A Hunyadiak hábo
rúi. = Nagy képes millenniumi hadtörté
net. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 67-75. 

1048. Ágoston Gábor: A Nándorfehérvárhoz 
vezető út. Magyarország, a balkáni osz
mán tejeszkedés és a nándorfehérvári 
győzelem. = Déli harangszó. Tanulmá
nyok a pápai rendelet félezeréves jubile
umára. Bp. Mundus, 2000. 203-249. 

1049. Kubinyi András: Politika és honvé
delem a Jagellók Magyarországában. = 
Hadtört, közi. 2000. 2. 397-416. 

ről." Ünnepi tanulmányok a hatvan eszten
dős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, Sze
gedi Középkorász Műhely, 2000. 457-472. 

1055. Skladaný, Marián: V smutných časoch 
pomoháčskych. (Storočia končiaceho sa 
milénia). = Historická revue. 2000.6.18-20. 
A mohácsi csatavesztés szomorú időszaka. 

1056. Farkas Gábor Farkas: II. Lajos rejtélyes 
halála. = M. könyvszle. 2000. 4. 443-463. 

1057. Szirmay László: Afrikai Leó és a mohácsi 
vész. = Új hevesi napló. 2000. 12. 70-75. 

1058. Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség 
hadtörténete. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 139-151. 
1526-1699. 

1059. Bethlen Farkas: Erdély története. L, A 
mohácsi csatától a váradi békekötésig, 
1526-1538. 1-2. kv. A jegyzeteket és a 
mutatókat összeáll. Pálffy Géza. Bp, En
ciklopédia; Kolozsvár, Erdélyi-Múzeum 
Egyes., 2000. 226 p. XVI t. ill. 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad.: História de 
rebus Transsylvanicus. Cibinii, Hoch
meister, 1782. 

XVI-XVII. század 
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1060. Várkonyi Agnes, R.: Erdély és az euró
pai hatalmi egyensúly. = Romlás és re
ménység. Magyar évszázadok. Bp. Kor
társ, Magyarok Világszöv., 2000. 91-103. 

1061. Szakály Ferenc: A magyar állam össze
omlása. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 97-103. 

1062. Szakály Ferenc: A magyar végvárrend
szer összeomlása. = Nagy képes millenni
umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 87-92. 

1063. Németh István: A végvári harcok gaz
dasági háttere. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 169-176. 

1064. Németh István, H.: Végvárak, városok, 
hadseregszállítók. A felső-magyarországi 
városszövetség és a védelmi rendszer 
1526-1593. = Tört. szle. 2000. 3-4. 203-
243. 

1065. Varga J. János: A magyar végvárrend
szer a hódoltság peremén. = História. 
2000. 2. 33-35. 

1066. Varga J. János: A kereszténység védő
bástyája. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 196-198. 

1067. Hiller István: Tárgyalási technikák és 
békekötések. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 135-138. 

1068. Hiller István: Tárgyalási technikák. = 
Rubicon. 2000. 5. 12. 
Diplomácia a török háborúk korában. 

1069. Hegyi Klára: Török hadak a magyaror
szági hadszíntéren. = Nagy képes millen
niumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 115-119. 

1070. Hegyi Klára: A hódoltság világa. Török 
hadak a magyarországi hadszíntéren. = 
Rubicon. 2000. 5. 4-8. 

1071. Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szan
dzsák 1567. és 1579. évi összeírása. Sze
ged, Csongrád M. Lvt., 2000. 274 p. + 1 
térk. mell. 

1072. Korpás Zoltán: A lepantói csata. 
(Szemle.) = Klió. 2000. 2. 71-75. 
Hernád, Dávid; Hernád, Enrique: Lepanto: 
el dia despues. Madrid, Actas, 1999. 

1073. Tóth Sándor László: A tizenötéves há
ború. = Nagy képes millenniumi hadtörté
net. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubicon-
Aquila, 2000. 120-125. 

1074. Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi 
csata és a tizenötéves háború. Szeged, 
Belvedere Méridionale, 2000. 480 p. 
Ism.: Bagi Zoltán Péter. = Hadtört, közi. 
2002. 2. 445-446. 

1075. Lénárt Sándor: „Őszi ködben múló re
mények." Mezőkeresztes, Magánkiad. 
2000. 241 p. 
Ism.: Négyesi Lajos. = Hadtört, közi. 
2002. 2. 446-448. 

1076. Várkonyi Gábor: A konstantinápolyi 
angol politika a tizenötéves háború idő
szakában. Edward Barton angol portai kö
vet jelentései Konstantinápolyból, 1593-
1597. = Aetas. 2000. 4. 106-123. 

1077. Dogaru, Mircea: Campania din 1600 ín 
Moldova. = Revista de ist. milit. 2000. 2. 
14-24. 
Moldvai hadjárat 1600-ban. - Magyar vo
natkozásokkal. 

1078. Soreanu, Mircea: Considerarii cu privi-
re la relatiile lui Mihai Viteazul cu Poarta 
otomanä. = Revista de ist. milit. 2000. 2. 
9-13. 
Vitéz Mihály kapcsolata a Portával. -
Magyar vonatkozásokkal. 

1079. Fabók Zoltán: A Bocskai-mozgalom: 
vallásháború, szabadságharc, vagy rendi 
felkelés? = Valóság. 2000. 7. 31-45. 

1080. Fábián Gyula: A fejedelem hűségében. 
Bocskai István és hajdúi a nemzeti füg
getlenségért és a vallásszabadságért. Tör
ténelmi áttekintés. Nagyszalonta, Bocskai 
István Alapítv., Református Egyházközs., 
2000. 74 p. (Bocskai könyvek) 

1081. Ágoston Gábor; Oborni Teréz: A tizen
hetedik század története. Bp. Pannonica, 
2000. 264 p. (Magyar századok) 

1082. Seges, Vladimír: Storočie ťaživého nepo
koja. (Storočia končiaceho sa milénia). = 
Historická revue. 2000. 7.12-14. 
A nyughatatlanság százada. 17. század. 

1083. Kónya Péter: Az eperjesi béke, 1633-
ban. = Erdély és Patak fejedelemasszonya 
Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok szü
letésének 400. évfordulójára. 2. Sárospa
tak, 2000. 239-245. (A Sárospataki Rá
kóczi Múzeum füzetei, 41.) 

1084. Varga J. János: I. Rákóczi György és az 
„Orta Madzsar". = Erdély és Patak fejede
lemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanul
mányok születésének 400. évfordulójára. 2. 
Sárospatak, 2000. 247-258. (A Sárospataki 
Rákóczi Múzeum füzetei, 41.) 
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1085. Dogaru, Mircea: Prima conflagrate pla
nétára. „Ràzboiul de 30 ani" si românii. 3-
4. r. = Revista de ist. milit. 2000. 1. 22-
24., 3. 38-43. 
Az első világégés. A harmincéves háború 
és a románok. - Magyar vonatkozásokkal. 
1-2. r. = u.o. 1999. 4-5. sz. 

1086. Tóth Sándor László. Az 1663-64. évi 
háborúk. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubi
con-Aquila, 2000. 177-180. 

1087. Etényi Nóra, G.: Pécsi ostromhírek a re-
gensburgi birodalmi gyűlés idején 1664-
ben. = Pécsi szle. 2000. 1. 4-15. 

1088. Czigány István: A harmincéves háború 
és I. Rákóczi György 1644/1645-ös hadjá
rata. = Erdély és Patak fejedelemasszonya 
Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok szü
letésének 400. évfordulójára. 1. Sárospa
tak, 2000. 287-308. (A Sárospataki Rá
kóczi Múzeum füzetei, 40.) 

1089. Kármán Gábor: A fejedelem és a své
dek. Lennart Torstenson emlékirata I. Rá
kóczi György 1645-ös hadjáratáról. = Fe
jedelmek, forradalmak, vasutak. Tanul
mányok Erdély történetéből. Debrecen, 
Erdélytört. Alapítv., KLTE Tört. Int., 
2000. 115-160. 

1090. Tusor Péter: Jakusith György egri püs
pök római követjárása 1644-1645-ben. = 
Hadtört, közi., 2000. 2. 237-268. 

1091. Oktatás. Jo Elmélkedésre Magyar Or-
szághnak romlott állapottya segedelmérűl. 
[Közzéteszi:] Bene Sándor, Szabó Sán
dor: Oktatás jó elmélkedésre. = Hadtört, 
közi. 2000. 2. 437-476. 

1092. Szakály Ferenc: Két elvesztegetett évti
zed: 1664-1683. = Nagy képes millenni
umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 180-188. 

1093. Szakály Ferenc: Két elvesztegetett évti
zed. 1664-1683. = Rubicon. 2000. 5. 17-
21. 

1094. Gebei Sándor: II. Rákóczi György sze
repe a Rzeczpospolita felosztási kísérleté
ben 1656-1657. = Századok. 2000. 4. 801-
848. 

1095. Gebei Sándor: Lorántffy Zsuzsanna és 
a lengyelországi hadjárat, 1657. = Erdély 
és Patak fejedelemasszonya Lorántffy 
Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 
400. évfordulójára. 2. Sárospatak, 2000. 
259-270. (A Sárospataki Rákóczi Múze
um füzetei, 41.) 

1096. Szántó György Tibor: Anglikán refor
máció, angol forradalom. Bp. Európa, 
2000. 493 p. ill. 

1097. Tóth István György: A felszabadító há
borúk. = Nagy képes millenniumi hadtör
ténet. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubi
con-Aquila, 2000. 205-213. 
1683-1699. 

1098. Oborni Teréz: Erdély a visszafoglaló há
borúban. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. Rubi-
con-Aquila, 2000. 208. 
1683-1699. 

1099. Varga J. János: Mibe került a felszaba
dító háború? = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 210. 

1100. Varga J. János: Árulók vagy túlélők? = 
Rubicon. 2000. 5. 22. 
1683. 

1101. Szakály Ferenc: Budavár visszavétele a 
töröktől 1686-ban. = Nagy képes millen
niumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 199-205. 

1102. Napló Buda avagy Offen erős városá
nak híres ostromáról. Összeáll., a szöve
get gond., jegyz. Czigány István, Hankó 
Ágnes. Bev. Czigány István. Ford. Balogh 
Tamás, Hankó Ágnes. Bp. Balassi, 1998. 
160 p. (Régi magyar könyvtár, 7.) 
Ism.: Tulok Péter. = Századok, 2000. 2. 
464-466. 

1103. Michèle D'Aste naplója Budavár 1686. 
évi ostromáról és felszabadításáról. Ernes
to Piacentini gondozásában. Bp. Corvina, 
2000. 140 p.ill. 
Eredeti cím: II diario delľassedio e liberazi-
one de Buda del 1686 del barone romano 
Michèle D'Aste a cura di Ernesto Piacentini. 

1104. Domokos György: Buda ostromai. = 
Budapesti negyed. 2000. 3-4. 25-52. 
Forrásközlés: 53-59. 

1105. Galántay Ervin: Buda ostroma, 1686 -
spanyol szemmel. = Budapesti negyed. 
2000.3-4.71-92. 

1106. Galántay Ervin: Nemzetközi önkéntesek 
Budaváron. 1686 emléke Nyugat-
Európában. = Kapu. 2000. 11-12. 109-112. 

1107. Hegyaljai felkelés, 1697. Tanulmányok 
a felkelés 300. évfordulójára. Szerk. Ta
más Edit. Sárospatak, 2000. 271 p. ill. (A 
Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 36.) 

1108. Zachar József: Császári csapatok 1697-
ben Magyarországon. = Hegyaljai felke-
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lés, 1697. Tanulmányok a felkelés 300. 
évfordulójára. Sárospatak, 2000. 41-51. 
(A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 
36.) 

1109. Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc és a 
hegyaljai felkelés. = Hegyaljai felkelés, 
1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfor-

1111. Barta János: A tizennyolcadik század tör
ténete. Bp. Pannonica, 2000. 246 p. (Ma
gyar századok.) 

1112. Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadság
harc, 1703-1711. = Nagy képes millenni
umi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 215-228. 

1113. Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és 
kora. Bp. Pallas Stúdió, Attraktor, 2000. 
496 p. 

1114. Czigány István: Rebellisek és reálpoli
tikusok. = Romlás és reménység. Magyar 
évszázadok. Bp. Kortárs, Magyarok 
Világszöv. 2000. 107-126. 

1115. Dangl, Vojtech: Slovensko v zrkadle 
kuruckého odboja. 3., Bitka pri Trnave, 26. 
decembra 1704. 4., Bitka pri Budmeri-
ciach, 11. augusta 1705. 5., Bitka pri Tren
čianskej Turnej, 3. augusta 1708. = Histo
rická revue. 2000. 1. 8-9., 2. 8-9., 3.12-14. 
Szlovákia a kuruc felkelés tükrében. 3-5. 
rész. Nagyszombat, 1704. Pudmeric, 
1705. Trencsén, 1708. 

1121. Csorba László: A tizenkilencedik szá
zad története. Bp. Pannonica, 2000. 270 p. 
(Magyar századok) 

1122. Gergely András: A magára találó nem
zet. = Romlás és reménység. Magyar év
századok. Bp. Kortárs, Magyarok Világ
szöv., 2000. 129-143. 

1123. Magyar kódex. 4., Reformkor és ki
egyezés. Magyarország művelődéstörté
nete 1790-1867. Szerk. Szentpéteri Jó
zsef, Stemler Gyula. Bp. Kossuth, 2000. 
473 p. ill. + CD mell. 
Ism.: Vida Barbara: Gyarapodó Magyar 
Kódex. = M. nemzet. 2000. 264. 33. 

dulójára. Sárospatak, 2000. 35-39. (A Sá
rospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 36.) 

1110. Seres István: A hegyaljai felkelők kap
csolata a török Portával. = Hegyaljai fel
kelés, 1697. Tanulmányok a felkelés 300. 
évfordulójára. Sárospatak, 2000. 213-223. 
(A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 36.) 

1116. Csatáry György: Dokumentumok a 
szatmári várostromhoz, 1703-1704. = 
„Rákóczi urunk ... hadaival itten va
gyunk." Debrecen, Nyíregyháza, 2000. 
111-119. 

1117. Dobai István: A szatmári béke korszerű 
tanulságai. = Havi m. fórum. 2000. 12. 
22-27. 

1118. Zachar József: Török támogatásra építő 
kuruc utóküzdelmek 1711-1739. = „Rá
kóczi urunk... hadaival itten vagyunk." 
Debrecen, Nyíregyháza, 2000. 43-62. 

1119. Ferrero, Guglielmo: Kaland. Bonaparte 
Itáliában, 1796-1797. Bp. Osiris, 2000. 
266 p. ill. 
Eredeti cím: Aventure. Bonaparte en 
Italie. 

1120. Weltgeschichte im Hochgebirge. Ent
scheidung an der Grimsel, 14. August 
1799. Baden, Merker im Ettingerhof, 
1999.243 p. 
Ism.: Zachar József. = Hadtört, közi. 
2000. 1. 172-174. 

1124. Odor Imre: Magyarország és a francia 
háborúk, 1792-1815. = Nay képes millen
niumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. 
Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 255-265. 

1125. Vizi Sándor: Napóleon 1812. évi hábo
rúja Oroszországban. = Társad, és honv. 
2000. 1. 131-151. 

1126. Földi Pál: A történelem nagy csatái. 
[Bp.] Anno, 2000. 92, 92 p. 
Napóleon Moszkva alatt; Hitler Moszkva alatt. 

1127. Bueno, Jean-Francois; Cosseron, Serge: 
Napóleon nagy csatái. Austerlitztől Wa
terlooig. [Bp.] Kossuth, 2000. 128 p. ill. 
Eredeti cím: D'Austerlitz a Waterloo. 

XVIII. század 

XIX. század (1914-ig) 
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1848-1849 

1128. Die ungarische Revolution von 1848/49. 
Vergleichende Aspekte der Revolutionen 
in Ungarn und Deutschland. Hrsg. Holger 
Fischer. Hamburg, Kramer, 1999. 198 p. 
(Beiträge zur deutschen und europäischen 
Geschichte, 27.) 
Az 1848/49-es magyar forradalom. A ma
gyar és a német forradalom összehasonlí
tása. - Ism.: Erdödy Gábor. = Historische 
Zeitschrift. 272. 2001. 221-222. 

1129. Taylor, A.J.P.: Harc a hatalomért. Eu
rópa, 1848-1918. Bp. Scolar, 2000. 727 p. 
Eredeti cím: The struggle for mastery in 
Europe 1848-1918. 

1130. Hermann Róbert: 1848-49 magyar sa
játosságai. = Napi Mo. 2000. 89. 28. 

1131. Czövek István: A magyar 1848-49 és 
Európa. = Szabolcs-szatmár-beregi lvt. évkv. 
14. 2000. 19-28. 

1132. Pethő Sándor: A szabadságharc eszméi. 
Bp. Holnap, 2000. 211 p. 

1133. Spira György: Vad tűzzel. Bp. Osiris, 
2000. 628 p. ill. 

1134. Egyed Ákos: Az 1848. évi erdélyi ország
gyűlés előzményeihez. = Aetas. 2000. 3. 
176-197. 

1135. Hermann Róbert: Délvidéki ellenforra
dalom, Jellasics betörése. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 279-
286. 

1136. Hermann Róbert: Pákozdi kérdőjelek. 
= „Akit szolgáltatok egy árva hon volt..." 
Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én 
és a november 12-én rendezett tudomá
nyos tanácskozás előadásai. Székesfehér
vár, 2000. 123-154. (Közlemények Szé
kesfehérvártörténetéből, 1.) 

1137. Bősze Sándor: Jellasics támadó hadse
regének felvonulása Székesfehérvárig. = 
„Akit szolgáltatok egy árva hon volt...". 
Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én 
és november 1-én rendezett tudományos 
tanácskozás előadásai. Székesfehérvár. 
2000. 89-95. (Közlemények Székesfehér
vártörténetéből, 1.) 

1138. Hermann Róbert: A császári seregek 
offenzívája. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 286-291. 

1139. Hermann, Róbert: Der König von Un
garn im Kampf gegen den Kaiser von 

Österreich 1849. = Ungarn-Jahrbuch. 24. 
1998/1999. München, Ungarisches Inst., 
2000. 69-86. 
Magyarország királya az osztrák császár 
ellen, 1849. 

1140. Katona Attila: „A csend helyreállítása." 
Vas vármegye megszállása 1849 január
jában. = Előadások Vas m. Tört.-ről. 3. 
2000.413-447. 

1141. Jaczkó Zsolt: A tokaji átkelés, 1849. ja
nuár 31. = Hermann Ottó Múzeum év
könyve. 39. 2000. 544-553. 

1142. Hermann Róbert: A tavaszi hadjárat. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 297-303. 

1143. A kaponyai ütközet. 1849. március 5. 
[Szerk. Szabó József.] Szabadka, Grafopro-
dukt, 2000. 136 p. ill. (Bácsország köny
vek, 5.) 

1144. Hermann Róbert: Buda bevétele, 1849. 
május 21. = Budapesti negyed. 2000. 3-4., 
93-143. 

1145. Hermann Róbert: Az ihászi ütközet 
emlékkönyve 1849-1999. Pápa, Jókai Mór 
Városi Kvt. 1999.230 p. 141. 
Ism.: Csorba György. = Hadtört, közi. 
2000. 2. 489-490. 

1146. Hermann Róbert: A csornai ütközet 
története és okmánytára, 1849. június 13. 
Sopron, Győr-Moson-Sopron M. Lvt, 
1999.308 p. 
Ism. Csorba György. = Hadtört, közi. 2000. 
1. 174-175. 

1147. Hermann Róbert: Az erdélyi hadmű
veletek. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 291-293., 296. 

1148. Hermann Róbert: Az orosz intervenció, 
a szabadságharc veresége. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 304-
315. 

1149. Rosonczy Ildikó: Orosz beavatkozás 
Magyarországon 1849-ben. = A magyar
ság szolgálatában. Hetedik könyv 1999. 
Wien/Bécs, „Europa"-Club, 2000. 36-51. 

1150. A magyar szabadságharc spanyol meg
ítélése. Követi jelentések. Ford., sajtó alá 
rend., jegyz., előszót írta: Anderle Ádám, 
Babos Krisztina, Illikmann Anita. = 
Aetas. 2000. 1-2. 249-275. 
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1151. Demény-Dittel Lajos; Száva Tibor Sán
dor. Érdekességek az 1848/49-es forrada
lom és szabadságharc történetéből. Hatvan, 
[Magánkiad.], 2000. 26, [11] fol. ill. 

1153. Buch, Florian: István Diószegi: Bis
marck und Andrássy. Ungarn in der 
deutschen Machtpolitik in der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. = Militärgeschicht
liche Zeitschrift. 2000. 2. 480-482. 

1154. Bencze László: Solferino. 1. rész. Az 
1859-es észak-itáliai háború előzményei. 
= Hadtört, közi. 2000. 3. 541-576. 

1155. Palotás Emil: Bevonulás Boszniába. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 328. 

1156. Kiss Ágnes: Sedan, 1870. (Szemle.) = 
Klió. 2000. 2. 108-109. 
Gaillard, Jean-Michel: Sedan, 1870: L'ef
fondrement d'un reve européen. L'Histoire 
No. 211. 

1157. Vida Kornél István: Katonaföldrajz 
Észak-Amerikában. (Szemle.) = Klió. 
2000. 1. 89-94. 
Keegan, John: The military geography of 
the American Civil War. Gettysburg 
Coll., 1997. 

1158. Anderle Adam: A fajok háborúja. (Szem
le.) = Klió. 2000. 1. 100-101. 
Viliesid, Lorena Careaga: Hierofanía com 
batiente. Lucha, simbolismo y religiosi-
dad en la Guerrade Castas. Mexico, 1998. 
- Függetlenségi harcok a Yucatanon a 
XIX. sz. második felében. 

1159. Anderle Ádám: A kubai háború és az 
európai közvetítés kérdése, 1898. = Ma
gyarország a (nagy)hatalmak erőterében. 
Tanulmányok Ormos Mária 70. születés
napjára. Pécs, Univ Pr., 2000. 19-26. 

1160. Fischer Ferenc: A Monroe-doktrína 
megkérdőjelezése: Németország és Chile 
katonai együttműködése az I. világháború 
előtt. = Magyarország a (nagy)hatalmak 
erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 
70. születésnapjára. Pécs, Univ Pr., 2000. 
133-162. 

1161. Sturm über China. Österreich-Ungarns 
Einsatz im Boxeraufstand 1900. Hrsg. 
Peter Jung. Wien, Stöhr, 2000. 141 p. ill. 
(Österreichische Militärgeschichte 2000. 
Sonderbd. 1. ) 

1152. Mitták Ferenc: „Fényesebb a láncnál a 
kard..." Szemelvények 1848-49 történe
téből. Debrecen, Tóth Kvkeresk., [2000]. 
286 p. 

Vihar Kína felett. Ausztria-Magyarország 
részvétele a boxerlázadás elleni harcban, 
1900. 

1162. Mit S. M. S. Zenta in China. „Mich hatte 
auch diesmal der Tod nicht gewollt..." Aus 
dem Tagebuch eines k. u. k. Matrosen 
während des Boxeraufstands. Hrsg. Claudia 
Hamm, M. Christian Ortner, Bonn, Wien, 
Verl, Österreich, Mittler, 2000. 159 p. ill. 
A Zenta cirkáló Kínában. Egy es. és kir. 
matróz naplójából a boxerlázadás idején. 

1163. Surányi Róbert: A viktoriánus Anglia. 
Béke és háború 1900 körül. = História. 
2000. 9-10. 41-47. 

1164. Illényi Balázs: Földön, vízen. A búr 
mintaháború. = HVG. 2000. 3. 89., 92-94. 

1165. Kronenbitter, Günther. Falsch verbunden? 
Die Militärallianz zwischen Österreich-Un
garn und Deutschland 1906-1914. = Österr. 
Milit. Zeitsch. 2000.6.743-754. 
Az Osztrák-Magyar Monachia katonai 
szövetsége Németországgal, 1906-1914. 

1166. Angelow, Jürgen: Kalkül und Prestige. 
Der Zweibund am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges. Köln, Weimar, Wien, 
Böhlau, 2000. 530 p. 
Számítás és presztizs. A kettős szövetség 
az első világháború előestéjén. - Magyar 
vonatkozásokkal. 

1167. Dokumentumok az 1911-1912-es 
olasz-török háborúból. Ford. és sajtó alá 
rend. Horváth Krisztián. Szeged, JATE, 
2000. 60 p. (Documenta historica, 49.) 
Források: Histoire de la guerre italo-
turque, 1911-1912., Nouveau recueil 
général de taités et autres actes relatifs... 
Bosworth, R.J.B.: Italy, the las of the 
great powers: Italian foreign policy before 
the first World War. 

1168. Koppensteiner, Bruno: Serbien wird 
„niedergebegelt." Die diplomatischen Ak
tivitäten unmittelbar vor Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges. = Pallasch. 8. 2000. 
2-19. 
Szerbia le lesz verve. Diplomáciai tevé
kenység közvetlenül az első világháború 
kitörése előtt. 

1850-1914 
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XX. század 

1169. Gergely Jenő; Izsák Lajos: A huszadik 
század története. Bp. Pannonica, 2000. 
526 p. (Magyar századok) 

1170. Niederhauser Emil: Köztes Európa. 
1914-1989. = Vigília. 2000. 9. 654-663. 

1171. Lipták, Ľubomír: Száz évnél hosszabb 
évszázad. A történelemről és a történet
írásról. Pozsony, Kalligram, 2000. 317 p. 
Szlovákia az első és második világhábo
rúban: 95-107. 
Eredeti cím: Storočie dlhšie ako sto 
rokov. O dejinách a historiografii. 

1172. Padányi Viktor: A nagy tragédia. Szinté-

1175. Galántai József: Az I. világháború. Bp. 
Korona, 2000. 543 p. 

1176. Pollmann Ferenc: A szarajevói gyilkos
ságtól a háború kitöréséig. = Rubicon. 
2000. 9. 4-8. 

1177. Pollmann Ferenc: Az Osztrák-Magyar 
Monarchia az első világháborúban. = 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 
év a hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 
2000. 336-354. 

1178. Pollmann Ferenc: Az olasz front. = 
Rubicon. 2000. 9. 9-13. 

1179. Sedivy, Ivan: Rakousko-uherská válec-
ná propaganda, 1914-1918. = Historie a 
vojenstvi. 2000. 1.38-55. 
Osztrák-magyar háborús propaganda, 
1914-1918. 

1180. Slepcov, Igor. Z histórie Karpatskej ofen
zívy ruských vojsk v rokoch 1914-1915. = 
Vojenská história. 2000. 2. 3-12. 

1186. Hajdú Tibor. Történeti realizmus és nem
zeti bűnbakkeresés: az őszirózsás forrada
lom példája. = Magyarország a (nagy)-
hatalmak erőterében. Tanulmányok Or
mos Mária 70. születésnapjára. Pécs, Univ 
Pr., 2000. 213-224. 
Linder Béla., Bartha Albert 

1187. Suba János: A Román Királyság 1919. 
évi hadjárata Magyarország ellen. = Új 
honvédségi szle. 2000. 8. 82-90. 

1188. Ungváry Krisztián: „Sacco di Buda
pest", 1919. Gheorghe Mardarescu tábor
nok válasza Harry Hill Bandholtz vezér-

zis. 1-2. rész. Bp. Gede, 1999. 300, 368 p. 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad. 1. köt. 
Sidney, 1952. 2. köt. San Francisco, 1977. 
- Az első és második világháború követ
kezményei. 

1173. Magyar történeti szöveggyűjtemény 
1914-1999. 1-2. Szerk. Romsics Ignác. 
Bp. Osiris, 2000. 2 db (531, 559 p.) 
(Osiris tankönyvek) 

1174. P ritz Pál: Emóció és ráció. = M. szle. 
2000. 9-10. 156-165. 
Herczeg Géza: A szarajevói merénylettől 
a postdami konferenciáig. 

Az orosz csapatok támadása a Kárpátok
ban, 1914-1915. 

1181. Matthaeidesz Konrád: Przemysl emlé
kezete. = Napi Mo. 2000. 75. 13. 

1182. Eördögh István: Erdély román meg
szállása 1916-1920. Olasz és vatikáni le
véltári források alapján. Szeged, LÁZI, 
2000. 151 p. (Világegyház - történelem) 

1183. Varga E. László: Lengyel légiók az első 
világháborúban. = M. nemzet. 2000.176. 26. 

1184. Schubert, Peter: Piave 1918. Öster
reich-Ungarns letzte Schlacht. Klagenfurt 
[etc.] Hermagoras/Mohorjeva, 2000. 163 
p. ill. 
Piave, 1918. A Monachia utolsó csatája. 

1185. Fučik, Josef: Boje Britú s rakousko-
uherskou armádou v roce 1918. = Historie 
a vojenství. 2000. 3. 507-554. 
Angolok az Osztrák-Magyar Monarchia 
ellen 1918-ban. 

őrnagy nem diplomatikus naplójára. = 
Budapesti negyed. 2000. 3-4. 173-202. 
Mardarescu, Gheorghe: Repuns uniu jurnal 
nediplomatic al generalului de Divize Háry 
Hill Bandholtz, membru american al minisu-
nei militarte in Ungaria, 1919-1920. - Band
holtz, Harry Hill: Any undiplomatic diary. 
Román megszállás Magyarországon. 

1189. Popély Gyula: A Felvidék fekete ősze 
1918-ban. = M. fórum. 2000. 48. 11. 
Cseh megszállás. 

1190. Popély Gyula: Emlékezés Pozsony fe
kete napjára. = M. fórum. 2000. 7. 9. 

1914-1918 

1918-1939 
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1191. Hábel György: Balassagyarmat hősi helyt
állására emlékeztek. = Hadak útján. 464. 
1999. 13-14. 

1192. Barthó Zsuzsanna; Tyekvicska Arpád: 
Civitas fortissima. A balassagyarmati „cseh-
kiverés" korának forrásai és irodalma. 
Balassagyarmat, Nógrád M. Lvt, Nagy I. 
Tört. Kör, 2000. 519 p. 15 t. ill. ( Nagy 
Iván könyvek, 10. ) 

1193. Keynes, John Maynard: A békeszerző
dés gazdasági következményei. Bp. Euró
pa, 2000. 263 p. (Memoria mundi) 
Eredeti cím: The economic consequences 
of the peace. 

1194. Romsics, Ignác: The great powers and 
the dissolution of Austria-Hungary. = 
Hungarian quarterly. 159. 2000. 3-8. 
A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlása. 

1195. Romsics Ignác. A magyar külpolitika 
útja Trianontól a háborúig. = Nagy képes 
millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak 
útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 371-380. 

1196. Romsics Ignác: A magyar külpolitika 
útja Trianontól a háborúig. = Rubicon. 
2000. 9. 17-24. 

1197. Romsics Ignác: A trianoni békeszerző
dés. 1-3. = Népszabadság. 2000. 117. 23-
29., 123. 28., 129. 28. 

1198. Ormos Mária: A trianoni békeszerződés 
katonai rendelkezései. = Nagy képes mil
lenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak út
ján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 363-365. 

1199. Ormos Mária: A trianoni békeszerző
dés katonai rendelkezései. = Rubicon. 
2000. 9. 14-16. 

1200. Ormos Mária: Tárgyalóasztalon szüle
tett ország. [Riporter:] Zeidler Miklós. = 
M. nemzet. 2000. 129. 26-27. 

1201. Szarka László: Összeomlás és nagyha
talmi érdekegyesítés. A trianoni békeszer
ződésről. = Romlás és reménység. Ma
gyar évszázadok. Bp. Kortárs, Magyarok 
Világszöv., 2000. 167-185. 

1202. Szarka László: Országcsonkítások év
százada. [Riporter:] Daniss Győző. = 
Népszabadság. 2000. 176. 26-27. 
A trianoni és a párizsi békékről. 

1203. Vigh Károly: Létezik-e igazságos megol
dás? Trianon, történelmünk egyik legna
gyobb tragédiája. = M. nemzet. 2000.128.6. 

1204. Trianon. A magyar békeküldöttség 
1920-ban. Bev. tanulmányt írta az iratokat 
vál. Pomogáts Béla. A forrásokat szerk. és 

sajtó alá rend. Ádám Magda, Cholnoky 
Győző. Bp. Lucidus, 2000. 543 p. 1 t. 
(Kisebbségkutatás könyvek) 

1205. Ádám Magda: Vesztes a boncasztalon -
Háttérmunka Trianonban. = HVG. 2000. 
23. 35. 

1206. Mórocz Zsolt: Vereségek rejtett háló
zata. = Vasi szle. 2000. 3. 295-301. 
A trianoni békediktátum. 

1207. Boulet, Francois: A vesztes államok de
legációi és a francia közvélemény a Párizs 
környéki békeszerződések tükrében 1919-
1920. = Századok. 2000. 3. 503-554. 

1208. Rab Virág: Kritikus hangok a trianoni 
békeszerződésről a lordok házában, 1919-
21. = Magyrország a (nagy)hatalmak 
erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 
70. születésnapjára. Pécs, Univ. Pr., 2000. 
497-510. 

1209. Hovanyecz László: Trianon öröksége. = 
Népszabadság. 2000. 129. 3. 

1210. Dombrády Lóránd: Katonapolitika és 
hadsereg 1920-1944. Bp. Ister, 2000. 290 
p. (Láthatár) 
Ism.: Tilkovszky Lóránt. = Századok. 2000. 
6. 1507. 

1211. Szakoly Sándor: Trianontól Párizsig. 
Kétségek és remények között, Magyaror
szág 1920-1947. = Romlás és reménység. 
Magyar évszázadok. Bp. Kortárs, Magya
rok Világszöv., 2000. 209-223. 

1212. Popély Gyula: Volt-e alternatíva? -
Szakály Sándor új könyve. = M. fórum. 
2000. 6. 9. 
Szakály Sándor: Volt-e alternatíva? Ma
gyarország a második világháborúban. 
Bp. Ister, 1999. 

1213. Szávai Ferenc: A kettős Monarchia 
öröksége. Kiad. Pécsi Tudományegyetem, 
Budapesti Közgazdaságtud. és Államig. 
Egyetem. Szekszárd, 2000. 193 p. (IPF-
kiskönyvtár, 6. Gazdaságtörténeti közle
mények, 1.) 

1214. Mészáros Csaba: A fasiszta hatalomát
vétel Olaszországban. = Belvedere méridio
nale. 1999.7-8. 110-120. 

1215. Hegyi Gergely: Az olasz-etióp háború. 
= Belvedere méridionale. 1999. 7-8. 121-
128. 

1216. „A Népszövetség halála." Dokumentu
mok az olasz-etióp konfliktus történetéből, 
1935-1936. Szerk, és jegyz. Szélinger Ba
lázs. Szeged, JATE Történész Diákkör, 
2000.117 p. ül. (Documenta historica, 44.) 
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1217. Botlik József: Volosin uralma Kárpátal
ján. = Valóság. 2000. 12. 22-41. 
1938-39. 

1218. Botlik József. Magyar ellenállási mozgal
mak Kárpátalján a csehszlovák uralom ellen. 
= Honismeret. 2000. 3. 29-36., 4.101-106. 

1220. Milward, Alan S.: Háború, gazdaság, 
társadalom, 1939-1945. A II. világháború 
hátterében meghúzódó gazdasági esemé
nyek. [Debrecen], Aquila, 2000. 445 p. 
(Aquila könyvek. Hadtörténeti sorozat) 
Eredeti cím: War, economy and society, 
1939-1945. - Ism.: M. honvéd. 2000. 14. 
26-27. - Hegyi Gergely: Hiányosan is hi
ánypótló! = Belvedere méridionale. 2000. 
5-6. 114. 

1221. Illényi Balázs: Seftelő diktatúrák. = 
HVG. 2000. 30. 73. 
Hitler és Sztálin. 

1222. Pritz Pál: Pax Germanica. Német el
képzelések európa jövőjéről a második 
világháborúban. Bp. Osiris, 1999. 
Ism.: Sipos Balázs. = M. tud. 2000. 3. 
360-362. 

1223. Pritz Pál: Európa egysége és a biro
dalmi célok. történész a Pax Germa-
nicáról, a földrész jövőjével kapcsolatos hitle
ri elképzelésekről. [Riporter:] Hovanyecz 
László. = Népszabadság. 2000. 9.6. 

1224. Ravasz István: Finnország függetlensé
gi harca 1917-1944. 1-2. rész. = M. hon
véd. 2000. 18. 26-27., 19. 26-27. 

1225. Ravasz István: Testvér a testvérért. Al
földi bakák a Lappföldön. [Riporter:] Kő 
András, Nagy J. Lambert. = M. nemzet. 
2000.89. 16. 
Magyar önkéntes zászlóalj az 1939-1940. 
évi szovjet-finn háborúban. 

1226. Korom Mihály: Győzelem a vereség
ben. Finnország önvédelmi háborúja. = Uj 
horizont. 2000. 1. 108-117. 

1227. Korom Mihály: Finnország önvédelmi 
háborúja. = Új honvédségi szle. 2000. 1. 
88-99. 

1228. Rázsó Gyula: A finn-szovjet téli hábo
rú. = Napi Mo. 2000. 8. 11. 

1229. Büki Péter: Magyarok a finn nép mel
lett. Emlékezés a finn-orosz téli háború 
befejezésének 60. évfordulójára. = Új 
honvédségi szle. 2000. 5. 88-91. 
Szeminárium. 

1219. Petrik, Ján: Spišská tragédia. Martin, 
Matica Slovenská, 1999. 83 p. 
Szepesi tragédia. - Szlovák-magyar „kis 
háború" 1939. 
Ism.: Janek István. = Hadtört, közi. 2000. 
3.559-661. 

1230. MatthAeidesz Konrád: Az orosz-finn 
háborúról. = M. honvéd. 2000. 7. 26-27. 

1231. Ludwig Emil: A finnek háborúja magyar 
szemmel. = Napi Mo. 2000. 19. 12-13. 
Az 1939-40-es téli háború. 

1232. Vargyai Gyula: A villámháborús meg
lepetés sikerült is, nem is. Hatvan éve 
szállták meg a német csapatok Norvégiát 
és Dániát. = M. nemzet. 2000. 99. 6. 

1233. Keresztes Lajos: Német villámháború 
Nyugat-Európában. Hatvan esztendeje 
kezdődött a Sárga-terv. = M. nemzet. 
2000.108.6. 

1234. Cull, Brian; Lander, Bruce; Weiss, 
Heinrich: Tizenkét nap májusban. Debre
cen, Hajjá, 2000. 414 p., 16t. ill. (20. szá
zadi hadtörténet) 
Eredeti cím: Twelve days in May. 

1235. Lukacs, John: Öt nap Londonban, 1940. 
május. Bp. Európa, 2000. 216 p. ill. 
Eredeti cím: Five days in London, May 
1940. - Ism.: Martin József: Öt nap, 
amely megállította Hitlert... John Lukacs 
„angolgyártmányú előadásában". = Nép
szava. 2000. 170. Mell. 2-3. - Bán D. 
András: Öt nap Londonban. John Lukacs 
„sánta" trilógiájának harmadik kötete. = 
M. nemzet. 2000. 164.34. 

1236. Rázsó Gyula: Hatvan éve még nyílt volt 
a háború kimenetele. Egy régi nyár -
Churchil és Hitler háborús tervei. = M. 
nemzet. 2000. 167. 6. 

1237. Keresztes Lajos: Chuchill és Hitler légi 
háborúja. 1940 nyara, a vég kezdete. = M. 
nemzet. 2000. 191.6. 

1238. Horváth Zoltán. A „Kevesek" égi csa
tája. = Top gun. 2000. 8. 16-19. 
Az angliai légicsata. 

1239. Punka György: Kevesek dicsősége. Az 
angliai csata. 60 éve történt. = Aero ma
gazin. 2000. 9. 58-62. 

1240. Fodor Mihályné: Francia-elzászi konf
liktus 1940-ben. (Szemle.) = Klió. 2000. 
3. 139-144. 
Roswell, Laird: Franco-Alsatian conflict 

1939-1945 

— 1298 — 



and the crisis of national sentiment during 
the phoney war. The journal of modern 
history. 1999. 3. 

1241. Czettler Antal: Sorsfordító tárgyalások. 
Molotov 1940. novemberi berlini látoga
tása. = M. nemzet. 2000. 270. 24. 

1242. Borhi László: Újrafelosztók. = H VG. 
2000.47. 101. 
Molotov és Hitler találkozója 1940-ben. 

1243. Szilágyi Ágnes Judit: Portugál-francia 
kapcsolatok a II. világháborúban. (Szem
le.) = Klió. 2000. 2. 139-141. 
Janeiro, Helena Pinto: Salasar e Pétain. 
Lisszabon, Cosmos, 1998. 

1244. Lukács, John: A nagy tévedés: Sztálin 
és a német támadás Oroszország ellen. 
(Szemle.) = Klió. 2000. 3. 145-150. 
Gorodetsky, Gabriel: Grand delusion: 
Stalin and the German invasion of Russia. 
Yale Univ. Pr. 

1245. Szabó A. Ferenc: Miért tört ki a német
szovjet háború? = A hosszú tizenkilence
dik és a rövid huszadik század. Tanulmá
nyok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Bp. 
ELTE BTK, 2000. 519-530. 

1246. Beevor, Antony: Sztálingrád. A keleti 
front fordulópontja, 1942-1943. [Debre
cen], Aquila, 2000. 607 p. 16 t. ill. 
(Aquila könyvek. Hadtörténeti sorozat) 
Eredeti cím: Stalingrad. - Ism.: Kiss Gá
bor Ferenc: Túlélö-show. = Belvedere 
méridionale. 2001. 3-4. 98-99. 

1247. Forty, George: Az Afrika Korps. 1-2. 
Debrecen Hajjá, 2000. 2 db (160, 129 p.) 
ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Afrika Korps at war. 

1248. Józsa Béla: Támadás Rommel ellen. = 
Militaria. 19. 2000. 549. 

1249. Horváth Jenő: Az olasz kapitulációtól a 
békeszerződésig, 1943-1947. = Nemzete
ken innen és túl. Tanulmányok Diószegi 
István 70. születésnapjára. Bp. Korona, 
2000. 335-370. 

1250. Adair, Paul: Hiler legnagyobb tévedé
se. [Szeged], Szukits, 2000. 225 p. 
Eredeti cím: Hitler's greatest defeat, 1944 
nyara. 

1251. Willmott, H.P.: 1944 júniusa. Debrecen, 
Hajjá, 2000. 303 p. 8 t. ill. (20. századi 
hadtörténet.) 
Eredeti cím: June 1944. 

1252. Blandford, Edmund: A part két oldalán. 
A partraszállás és Európa védelme 1944-

ben. Debrecen, Hajjá, 2000. 286 p. 24 t. 
ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Two sides of the beach. 

1253. Sebők János: Hadak útján. = Top gun, 
2000. 1. 40-43., 2. 37-41., 41-43., 3. 40-
45., 4. 37-42., 5. 37-41. 

1254. Józsa Béla: Caentől nyugatra. = 
Militaria. 18. 2000. 613. 
SS hadosztályok harcai 1944-ben. 

1255. Horváth Zoltán. Arnhem, Nijmegen, 
Eindhoven. = Top gun. 2000. 10. 41-45. 
11.51. 
A Market-Garden hadművelet. 

1256. Józsa Béla: Tigrisek az Ardennekben, 
1944. december. A II. világháború utolsó 
nagy páncélosütközetének története. Bp. 
Tört. Hagyományőrző és Hadisírgondozó 
Alapítv., 1999. 336 p. 
Ism.: Számvéber Norbert. = Hadtört, közi. 
2000. 1. 177-180. 

1257. Földi Pál: A halál 50 órája igaz törté
nete. Az ardenneki ütközet a valóságban; 
A sztálingrádi csata igaz története. [Bp.] 
Anno, [2000]. 99, 99 p. ill. 

1258. Sisa András: Potsdam - az európai hábo
rú lezárása. = M. honvéd. 2000. 30. 26-27. 

1259. Cúth János: Forró nyomon. Pearl 
Harbor elleni támadás évfordulóján. = 
Hadak útján. 468. 2000. 14-16. 

1260. Harda V. Balázs: A midway-i csata. = 
Top gun. 2000. 2. 20-23. 

1261. Romsics Ignác: Nagyhatalmi politika és 
Magyarország a II. világháború alatt és 
után. = Magyarország a (nagy)hatalmak 
erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 
70. születésnapjára. Pécs, Univ. Pr., 2000. 
521-533. 

1262. Messenger, Charles: Der Zweite 
Weltkrieg in Europa. Berlin, Brandenbur
gisches Verlagshaus, 2000. 224 p. ill. 
(Weltgeschichte des Krieges) 
Eredeti cím: The Second World War in 
the West. - A második világháború euró
pai története. - Magyar vonatkozásokkal. 

1263. Lojkó, Miklós: The failed handshake 
over the Danube. The story of Anglo-
American involvement in the liberation of 
Central Europe et the end of the Second 
World War. = Hungarian quarterly. 159. 
2000.104-111. 
Sikertelen kézfogás a Dunánál. Az angol
szász csapatok Közép-Európa felszabadí
tásában, és a második világháború vége. 
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1264. Ravasz István: A német szövetségi 
rendszer a II. világháború időszakában. = 
A közigazgatás, a véderő és a rendvéde
lem kapcsolatának változásai a polgári 
magyar állam időszakában. XIII. Rendvé
delem-történeti tudományos konferencia, 
1999. október 6-7. Bp. Rendvédelem-tört. 
Társ. 2000. 88-94. (Rendvédelem
történeti füzetek, 10/12.) 

1265. Deák János: A második világháborús 
magyar-német katonai együttműködés ta
pasztalatai mai szemmel. = Kard és toll. 
Válogatás a hadtudomány doktorandu-
szainak tanulmányaiból. Bp. HM Okt. és 
Tud. szerv. Főoszt., 2000. 149-156. 

1266. Kim Ji-young: A nagyhatalmi politika 
és az erdélyi kérdés a II. világháború alatt 
és után. Bp. Osiris, 2000. 181 p. (Doktori 
mestermunkák) 

1267. Giurescu, Dinu C: Romania in the 
Second World War, 1939-1945. Boulder, 
New York, Columbia Univ. Pr., 2000. 
496 p. (East European monographs, 545.) 
Románia a második világháborúban, 
1939-1945. 

1268. Balogh Béni, L. : A magyar-román kap
csolatok a kárpátaljai bevonulástól Bessza-
rábia átadásáig, 1939-1940. = Limes. 
2000. 1.41-62. 

1269. Mihail, Alexandre: La Roumanie en 
1940, enjeu des services de renseigne
ments. = Revue Hist, des Armée. 2000. 4. 
79-90. 
Románia 1940-ben. - Magyar vonatkozá
sokkal. 

1270. Szakály Sándor. Teleki Pál balsejtelmei 
igazolódtak. A szovjet-német paktum 
egyik következménye volt a második bé
csi döntés is - a kényszerpályán nem le
hetett megállni. = M. nemzet. 2000. 197. 6. 

1271. Czettler Antal: Elkerülhetetlen lépés? 
Magyarország csatlakozása a háromha
talmi egyezményhez. = M. nemzet. 2000. 
224. 22. 

1272. Czettler Antal: A második bécsi döntés. 
Hatvan éve történt. = M. nemzet. 2000. 
200.21-22. 

1273. Ravasz István: Erdély visszacsatolása 
1940-ben. = Hadak útján. 472. 2000. 

1274. Solymossy Péter: Magyar revízió svéd 
szemmel. Diplomáciai jelentések Ma
gyarország külpolitikájáról. = M. nemzet. 
2000. 72. 17. 

1275. Olasz diplomáciai dokumentumok a 
második bécsi döntésről. Hogyan kaptuk 
vissza Észak-Erdélyt 1940-ben? Szerk. a 
bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat 
ford. Réti György [Bp.] Aula, 2000. 207 
p. 4 t i l l . 

1276. Lengyel Ferenc: A Jugoszlávia elleni 
katonai akció. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 380-383. 

1277. Lengyel Ferenc: A Jugoszlávia elleni 
katonai akció. = Rubicon. 2000. 9. 24-29. 

1278. Czettler Antal: Futó álom a semleges 
külpolitikáról. Hatvan éve kötötték meg a 
magyar-jugoszláv örökbarátsági szerző
dést. = M. nemzet. 2000. 294. 24. 

1279. Bíró László: Katonai közigazgatás a 
Vajdaságban. (Szemle.) = Klió. 2000. 1. 
124-126. 
Popov, Jeleňa: Razlovi voje úprave na 
podrucju Bánata, Backe i Baranje 1944. 
Zborník Matice Srpske za istoriju. 55. 1997. 

1280. Tombor Jenő: Újabb Trianon felé hala
dunk-e? Emlékeztető. 1941. [Közzéteszi:] 
Dombrády Lóránd. = Hadtört, közi. 2000. 
4. 893-932. 

1281. Diószegi István: Magyarország belépé
se a Szovjetunió elleni háborúba. = Nagy 
képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a 
hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 
384-385. 

1282. Diószegi István: Magyarország belépé
se a Szovjetunió elleni háborúba. = Rubi
con. 2000. 9. 30-31. 

1283. Czettler Antal: A mi kis élet-halál kér
déseink. A magyar külpolitika a hadba lé
péstől a német megszállásig. Bp. Magve
tő, 2000. 642 p. (Lassuló idő) 
Ism.: Martos Gábor: Történelmi élet-halál 
kérdéseink. = Népszava. 2000. 189. -
Tőkéczki László: Élet-halál kérdéseink. = 
M. nemzet 2000. 140. 35. 

1284. Czettler Antal: Két birodalom árnyéká
ban. - a mi kis élet-halál kérdéseinkről. 
[Riporter:] Osztovits Ágnes. = M. nemzet. 
2000. 117.22. 

1285. Czettler Antal. A mi kis élet-halál kér
déseink. Egy Svájcban élő magyar törté
nész a Hothy-korszakról. [Riporter:] 
Hovanyecz László. = Népszabadság. 
2000. 127.7. 

1286. Györkéi Jenő: A hadba lépéstől a meg
hiúsult kiugrásig. Hogyan hamisították 
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meg a minisztertanács jegyzőkönyveit? = 
M. nemzet. 2000. 65. 16. 

1287. Szabó Péter. A magyar honvédség tá
madása. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 386-390. 
1941. 

1288. Szabó Péter. A kezdet. A magyar hon
védség támadása. Ukrajna, 1941. június -
1941. november. = Rubicon. 2000. 5. 39., 
41-42. 

1289. Ungváry Krisztián: A magyar meg
szálló alakulatok Ukrajnában. = Nagy ké
pes millenniumi hadtörténet. 1000 év a 
hadak útján. Bp. Rubicon-Aquila, 2000. 
403-408. 

1290. Ungváry Krisztián: A magyar meg
szálló alakulatok tevékenysége Ukrajná
ban. = Rubicon. 2000. 9. 32-33. 

1291. Szabó Péter: A 2. hadsereg katasztró
fája a Donnál. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Aquila, Rubicon, 2000. 396-402. 

1292. Sebők János: Megkésett rekviem. = 
Top gun. 2000. 1.5-7. 
A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája. 

1293. Dombrády Lóránd: A kiugrási kísérlet 
kudarca. = Nagy képes millenniumi had
történet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 417-418. 

1294. Czettler Antal: A független Magyaror
szág utolsó hónapjai. Kálllay Miklós erő
feszítései a magyar függetlenség megőr
zéséért 1943 végén és 1944 elején. = Új 
horizont. 2000. 2. 79-96. 

1295. Czettler Antal: Két zsarnokság között. 
Kállay Miklós szerepe és helye a magyar 
történelemben. = M. nemzet. 2000. 57. 13. 

1296. Czettler Antal: Kállay Miklós külpoliti
kája és az angolszász hatalmak háborús 
céljai. = Valóság. 2000. 3. 16-28. 

1297. Szabó Péter: Kísérlet a háborús rész
vétel korlátozására, Magyarország német 
megszállása. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 413-416. 

1298. Ölvedi Ignác: Vereség Galíciában 1944 
nyarán. = Társad, és honv. 2000. 1. 117-
129. 

1299. Ravasz István: Az erdélyi hadművele
tek 1944 késő nyarán - koraőszén. 6. rész. 
= Hadtört, közi. 2000. 1. 79-118. 
1-5. rész = u.o. 1997. 3., 1998. 2. 4., 
1999. 3. 4. számokban. 

1300. Vigh Károly: Ugrás a sötétbe - a nyilas 
hatalomátvétel. Hogyan omlott össze 
egyetlen nap alatt a Horthy-rendszer? = 
M. nemzet. 2000. 244. 6. 

1301. Ungváry Kriszián: A Vörös Hadsereg 
offenzívája. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 426-432. 

1302. Ungváry Krisztián: ...és a vég. A Vö
rös Hadsereg offenzívája. Magyarország, 
1944. szeptember - 1945. április. = 
Rubicon. 2000. 5. 43-50. 

1303. Budapest ostroma. Szerk. Ungváry 
Krisztián. = Budapesti negyed. 2000. 3-4. 
339 p. ill. 

1304. Ungváry Krisztián: Második Sztálingrád. 
= Budapesti negyed. 2000. 3-4. 221-255. 
Budapest ostroma, 1945. 

1305. Syring, Enrico: Krisztián Ungváry: Die 
Schlacht um Budapest, Stalingrad an der 
Donau 1944/45. = Militärgeschichtliche 
Zeitschrift. 2000. 1. 249-250. 

1306. Ravasz István: A főváros hadszíntérré 
válásának tényezői 1944-1945-ben. 1-2.= 
M. honvéd. 2000. 1-2. 36-37., 4. 26-27. 
2. rész címe: Budapest hadszíntérré válásának 
tényezői 1944-1945-ben szovjet oldalról. 

1307. Ravasz István: Budapest körülzárása. 
[2.] = Hadak útján. 468. 2000. 3-6. 
1. rész: = u.o. 467. 1999. 

1308. Számvéber Norbert: Német ellentáma
dás - három kiadásban. = Hadak útján. 
469. 2000. 6-8. 
A „Konrád" hadműveletek. 

1309. Józsa Béla: Leomló mítoszok nyomán. 
= Militaria. 20. 2000. 685. 
Budapest ostroma, 1944-45. 

1310. Szász István: Presztízs harc a Dunánál, 
az új Verdun. = Népszava. 2000. 36. 10. 
Budapest ostroma. 

1311. Galántay Ervin: Nemzetközi önkénte
sek Buda védelmében. = Militaria. 18. 
2000. 634. 
Budapest ostroma, 1944-45. 

1312. Gosztonyi Péter: Budapest felszabadítá
sa vagy elfoglalása? [Riporter:] Ocsovai 
Gábor. = Árgus. 2000. 2. 43-44. 

1313. Illényi Balázs: Más irányú elfoglaltság. 
A Vörös Hadsereg Budapesten. = HVG. 
2000. 6. 93-95. 
1945. 

1314. Szabó József: Die Rückzugskämpfe der 
ungarischen Truppen auf dem Territorium 
der Slowakei, 1944-1945. = Slovensko a 
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druhá svetová vojna. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie v 
Bratislave 29-31. mája 2000. Bratislava, 
Vojensky Ustav, 2000. 300-303. 
Magyar csapatok harca Szlovákiában, 
1944-1945. 

1315. Korček, Ján: Slovenská republika 1943-
1945. K pôsobeniu mocensko-represív-
neho aparátu a režimu. Bratislava, MNO 
Slovenskej republiky, 1999. 222 p. [22] t. 
A Szlovák Közársaság, 1943-1945. - Ma
gyar vonatkozásokkal. 

1316. Pongrácz György: Egy elhallgatott 
csata története. = Militaria. 17. 2000. 604. 
Garam-környéki harcok, 1945. febr. 

1317. Pongrácz György. Egy elhallgatott 
csata 55. évfordulójára. = Hadak útján. 
470. 2000. 7-8. 
Garami csata. 

1324. Borhi László: A vasfüggöny mögött. 
Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 
1945-1968. Bp. Ister, 2000. 233 p. 

1325. Bognár Károly; Hajma Lajos: A hideg
háború hatása Magyarországra. = Új hon
védségi szle. 2000. 2. 8-20. 

1326. Dombrádi Krisztián: Hidegháború for
ródróton. = Napi Mo. 2000. 72. 4. 

1327. Fowkes, Ben: Eastern Europe, 1945-1969. 
From Stalinism to stagnation. Harlow 
[etc.] Longman, 2000. 164 p. (Seminar 
studies in history) 
Kelet-Európa története, 1945-1969. -
Magyar vonatkozásokkal. 

1328. Cseh Gergő Bendegúz: A Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság 1945. augusztus 22-i 
ülésének jegyzőkönyve. = Tört. szle. 
2000. 3-4. 393-405. 

1329. Documents of the meetings of the 
Allied Control Commission for Hungary, 
1945-1947. Coll., select., ed. ... Bende
gúz Gergő Cseh. Bp. MTA Jelenkor
kutató Biz., 2000. 456 p. 
Iratok a magyarországi Szövetséges Ellen
őrző Bizottság történetéhez, 1945-1947. 

1330. Baráth Magdolna; Feitl István: Két ösz-
szefoglaló a magyar-szovjet jóvátételi tár
gyalásokról, 1945. = Fons. 2000. 3. 361. 

1331. Fülöp Mihály: A párizsi magyar béke
szerződés. = Nagy képes millenniumi 
hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp. 
Rubicon-Aquila, 2000. 439-440. 

1318. Pongrácz György: A Garam menti pán
céloscsata. = Napi Mo. 2000. 40. 11. 

1319. Veress D. Csaba: A balatoni csata, 
1944. december 1 - 1945. március 30. 2. 
átdolg. és bőv. kiad. Bp. Militaria, 2000. 
367 p. ill. 

1320. Ravasz István: Adalékok a magyaror
szági harcok történetéhez - 1945. április. 
= Hadak útján. 469. 2000. 3-6. 

1321. Ungváry Krisztián: 1945: Minek ne
vezzelek? = Népszava. 2000. 36. 9. 

1322. Hovanyecz László: Az úri Magyaror
szág vége. Vida István hazánk második 
világháborús szerepléséről. = Népszabad
ság. 2000. 77. 21., 25. 

1323. Haas György: Egyezmény helyett dik
tátum. Ötvenöt éve írtuk alá a fegyver
szüneti megállapodást. = M. nemzet. 
2000. 13.7. 

1332. Kun Tibor: Indokína és a franciák 1945-
ben. (Szemle.) = Klió. 2000. 1. 127-130. 
Saint-Mieux, André: Indochine 1945: de 
l'amiral Decoux a l'amiral d'Argenlieu. 
Mondes et cultures. Paris, 1999. 

1333. Csicsery-Rónay István: A független 
Kisgazdapárt békeprogramja 1945-ben. = 
Valóság. 2000. 1.91-95. 

1334. Faludi Péter. Ötven éve tört ki a koreai há
ború. = Új honvédségi szle. 2000.7. 79-86. 

1335. Kővári László: Légi háború Korea fe
lett. = Top gun. 2000. 12. 12-15. 

1336. Düffer, Jóst: Das internationale Krisen
jahr 1956. Polen, Ungarn, Suez. = Militär
geschichtliche Zeitschrift. 2000. 2. 559-560. 

1337. Weck, Hervé de: Les alliances militaire 
depuis 1945. 1-2. Un colloque d'histoire 
militaire a Bruxelles... = Revue militaire 
suisse. 2000. 3. 31-36., 4. 46-49. 
Katonai szövetségek 1945 után. - Magyar 
vonatkozások: 35. p. - 1956. 

1338. Marton Endre: Tiltott égbolt. [Szent
endre], Kairosz, 2000. 260 p. 
Eredeti cím: The forbidden sky. Inside the 
Hungarian Revolution. 

1339. Forintos György: Modell és valóság. 
Észrevételek Kozák Gyula „Szent cső
cselék" című esszéjéhez. = Évkönyv. 8., 
2000. Magyarország a jelenkorban. Bp. 
1956-os Int., 2000. 338-368. 

1340. Pogonyi Lajos: Civilek forradalma. = 
Népszabadság. 2000. 248. 22-23. 

1945-2000 
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Standeisky Éva az 1956-os forradalomról. 
1341. Eörsi László: Budapest ostroma, 1956. 

= Budapesti negyed. 2000. 3-4. 256-310. 
1342. Eörsi László: A Vajdahunyad utcai fel

kelők. = Évkönyv. 8., 2000. Magyaror
szág a jelenkorban. Bp. 1956-os Int., 
2000. 262-273. 

1343. Bayer Zsolt: 1956. „... Hogy legyen jel" 
[Kiad.] XX. Század Int., Történeti Hiv., 
[Szentendre], Kairosz, 2000. 88 p. ill. 

1344. Molnár György. A szovjet hadsereg 
1956-ban Budapesten. = Hadak útján. 
473.2000.8-11. 

1345. Kurcz Béla: Örökláng - takarékon. = 
M. hírlap. 2000. 300. 18. 
1956. 

1346. Murányi Gábor: Más eszközökkel. = 
HVG. 2000. 42. 106., 108-109. 
Diplomáciai jelentések az 1956-os forra
dalomról. 

1347. Illényi Balázs: Esemény utáni esemény. 
A lengyel '56 és Magyarország. = HVG. 
2000.41. 123-125., 128. 

1348. Rainer M. János: Ki van ellenünk? Kis 
magyar katonai puccskísérlet, 1961. = 
Évkönyv. 8., 2000. Magyarország a jelen
korban. Bp. 1956-os Int., 2000. 40-57. 

1349. Iratok Magyarország és Auszria kap
csolatainak történetéhez 1956-1964. Vál., 
szerk. jegyzetekkel ell. és a bev. tanul
mányt írta Gecsényi Lajos. Bp. M. Orsz. 
Levéltár, 2000. 323 p. 

1350. Hahn Veronika, R.: London 1968-as 
szovjet félelmei. Levéltári dokumentumok 
szerint Wilson Románia megszállásától 
tartott. = Népszabadság. 2000. 7. 2. 

1351. Púčik, Miloslaw: Rok 1968 a armáda na 
Slovensku. Súvislosti a dôsledky. Brati
slava, MNO Slovenskej republiky, 1999. 
117 p. [10] t. 66 p. 
1968 és a szlovák hadsereg. - Magyar vo
natkozásokkal. 

1352. Kis J. Ervin: A hatnapos háború a té
nyek tükrében. = Új honvédségi szle. 
2000.6. 139-150. 
1967. 

1353. Kis J. Ervin: JOM KIPUR - a negyedik 
arab-izraeli háború. = tíj honvédségi szle. 
2000. 9. 103-109. 
1973. 

1354.Toperczer István: Májusi légicsaták Viet
nam egén. = Aero magazin. 2000.3.67-69. 

1355. Somogyi Ferenc: Vázlat az észak-íror
szági (vallási köntösbe bújtatott) konflik

tusokról. = Belvedere méridionale. 2000. 
1-2. 128-133. 

1356. Szőcs László: Afrika: gyémánton vett 
háborúk. = Népszabadság. 2000. 150. 6. 

1357. LoBaido, Anthony C: Árulás, gyémánt, 
profit: tragédia Angolában. = Napi Mo. 
2000. 43. 10-12. 

1358. Etiópia és Eritrea háborúja. = HVG. 
2000. 10. 26. 

1359. Babos László: „Allah nélkül soha!" Az 
irak-iráni háború története. = Belvedere 
méridionale. 2000. 3-4. 57-71. 

1360. Trevan, Tim: Saddam titkai. Irak titkos 
fegverei. Debrecen, CAHS, 2000. 381 p. 
16 t i l l . 
Eredeti cím: Saddam's secrets: The hunt 
for Iraq's hidden weapons. 

1361. Babos László; Andorka Gábor: A je
meni polgárháború. = Belvedere méridio
nale. 2000. 7-8. 31-39. 

1362. Kárpáti Ferenc: A román forradalom és 
Magyarország. 1989. Egy volt miniszter 
emlékezése. = História. 2000. 4. 26-27., 29. 

1363. Emlékezés a marosvásárhelyi csatára. 
Összeáll. Bernáth Gábor ... [et. al.] = 
Népszava. 2000. 65. 6. 
1990. 

1364. Csicsery-Rónay István: Csillagos órák, 
sorsfordító magyarok. Közelmúltunk közel
ről. 3-4., Magyarország, az Európai Unió és 
a NATO. Bp. Századvég, 2000.101 p. ill. 

1365. Kővári Elvira: Magyarország és a Bé
kepartnerség. 1-2. rész. = Bolyai szle. 
2000. 3. 5-31., 4. 5-27. 

1366. Blinken, Donald: Hogyan csatlakozott a 
NATO Magyarországhoz? A helyzet Ma
gyarországról nézve, 1995-ben. (Ford.) = 
Európai szle. 2000. 3. 13-34. 

1367. Pirityi Sándor: Katonapolitikai esemény
naptár. 1999. =Új honvédségi szle. 2000. 
2. füzet. 34 p. 

1368. Egy év a szövetségben. = M. honvéd. 
2000. 10. Különkiad. 14 p. 

1369. Lampe, John R.: Yugoslavia as history. 
Twice there was a country. 2. ed. Camb
ridge, Univ Pr., 2000. 487 p. 
Jugoszlávia mint történelem. - Magyar 
vontkozásokkal. 

1370. Mező Ferenc: A délszláv válság politi
ka-földrajzi aspektusai. = Új honédségi 
szle. 2000. 3. 25-42. 

1371. Kővári László: Nyolc év égiháború. = 
Top gun. 2000. 1.8-13. 
Jugoszlávia 
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1372. Bimbó József: A NATO Jugoszlávia el
leni légi tevékenysége. = Hadtudomány. 
2000. 2. 61-71. 

1373. Hahn Veronika, R.: A NATO légicsa
pásai - egy év múltán. A hidegháború 
utolsó, vagy az új világrend első háború
ja? = Népszbadság. 2000. 70. 6. 
Koszovó 

1374. Höche, Jürgen: A NATO koszóvói légi 
hadműveleteinek tapasztalatai. (Ford.) = 
Új honédségi szle. 2000. 11. 125-131. 

1375. Magyar István: A koszovói válságke
zelés katonai tapasztalatai. = Hadtudo
mány. 2000. 2. 72-79. 

1376. Der Krieg um das Kosovo 1998/99. 
Red. Erich Reiter. Mainz, Hase u. 
Koehler, 2000. 276 p. 
Ism.: Zachar Péter Krisztián. = Hadtört, 
közi. 2000. 4. 946-948. 

1377. Borsányi András: A Koszovói Felsza-
badítási Hadsereg (UCK) rejtélye. Bp. 
BONA-L Bt., 2000. 272 p. ill. 

1378. Resperger István: A NATO jugoszlávi
ai légi hadműveletének elemzése. = Kard 
és toll. Válogatás a hadtudomány dokto-
randuszainak tanulmányaiból. Bp. HM 
Okt. és Tud. szerv. Főoszt., 2000. 27-35. 

1379. Juhász József; Magyar István; Tálas 
Péter; Valki László: Koszovó. Egy válság 
anatómiája. Bp. Osiris, 2000. 392 p. 

1380. Valld László: A koszovói válság nemzetkö
zijogi utóélete. = Kritika. 2000.10. 7-10. 

1381. Szternák György: A koszovói békeki
kényszerítés (válságkezelés) folyamata és 
néhány tanulsága. = Tanulmánygyűjte
mény. Válogatás a Honvédelmi Miniszté
rium 1999. évi kutatási eredményeit ösz-
szegző tanulmányokból. Bp. HM Okt. és 
Tudományszerv., Főoszt., 2000. 59-77. 

1382. Takács Tamás: Az 1994-es grozniji 
csata. = M. honvéd. 2000. 15. 12-13. 

1383. Kun Miklós: Állóháború után partizán
harc. „Farkasvadászat" a csecsen hegyek
ben. = M. nemzet. 2000. 38. 7. 

1384. Lengyel László, M.: Csecsenföld - a 
második hadjárat. = Népszabadság. 2000. 
38.6. 

1385. Vida László: Csecsenföldi háború. -
Ballada a katonákról. = HVG. 2000. 3. 17. 

1386. Vida László: Háború Csecsenföldön. = 
HVG. 2000. 18.26. 

1387. Kővári László: Vállról indítható légierő. 1-
2. = Top gun. 2000.1.44-45., 2.10-11. 
A csecsenföldi légi háború. 
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