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TANULMÁNYOK 

KEDVES GYULA 

A 48. HONVÉD ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE 
AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARCBAN 

BUDAVÁR VISSZAVÉTELÉTŐL A FELOSZLATÁSÁIG* 

1849 májusának a végén az ország közvéleménye már a szabadságharc győzelmét 
ünnepelte, s mámoros örömmel köszöntötte az ellenséget az ország nagy részéből 
kiverő honvédeket és győztes hadvezéreit. Látszólag valóban volt ok az ünneplésre. 
£ császári-királyi hadsereg fő erői megverve és demoralizálva az ország nyugati 
határmegyéibe szorultak vissza. Ezen kívül jelentősebb erőt csak Temesvár, Arad, 
Gyulafehérvár őrségei, a Titeli-fennsík szerb felkelői, illetve az Erdélyi Érchegységbe 
szorult román felkelés képviselt. Utóbbiak ráadásul már kedveszegetten, a császári 
politikában mélységesen csalódva harcoltak, várva az alkalmat, hogy a magyar kor
mánnyal megegyezhessenek. Ezeket az ellenállási gócokat szilárd magyar ostromzár 
vagy őrlánc zárta körül, s így nem volt túlzott az elestükhöz fűzött remény. 

Valójában azonban a szabadságharcnak mind a külső, mind a belső feltételei 
erősen kedvezőtlenekké váltak. Ekkorra visszavonhatatlanul megszületett a legfel
sőbb szintű döntés az orosz cári hadsereg nagy erőkkel történő magyarországi 
beavatkozásáról a császári-királyi hadsereg oldalán. Az európai hatalmak ennek 
meggátlására nem szándékoztak semmit tenni, bármennyire is reménykedett ebben 
Kossuth. A Függetlenségi Nyilatkozat várt pozitív hatása elmaradt, sőt a belpoli
tikában kifejezetten károsan hatott, megosztotta a nemzet erőit. Mind a politikai élet
ben, mind a hadseregben megbomlott az addig többé-kevésbé szilárd nemzeti 
egység. A forradalmat vezető liberális középnemesség sorai szétzilálódtak és egyre 
észrevehetőbbé vált a társadalmi méretű ,,kifáradás". A honvédseregben meg
szaporodtak a szökések, amelyek a kipróbált, jó harcértékű alakulatokat is érintették, 
így a Közlöny 1849. május 31-i száma már a 48. honvéd zászlóaljból megszökött 
honvédeket is köröztetett. Ennél is súlyosabb volt az a gond, ami az április végén 
megszavazott 50 ezer újoncnak a törvényhatóságok által feltűnően lassan végzett 
kiállításában mutatkozott meg. Pedig a hadseregnek nagy szüksége volt az után
pótlásra és kiegészítésre. Budavár ostroma és a tartalékokra való várakozás követ
keztében több mint egy hónapra gyakorlatilag megszűntek a hadműveletek a főhad-
színtéren, s a megtépázott császári-királyi csapatoknak ez az idő elegendő volt, hogy 
rendezzék soraikat, s jelentős erősítéseket vonhassanak magukhoz. 

* A zászlóalj történetének első része megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 103. évf. 2. számában (1990) A 48. 
honvéd zászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban alakításától Buda visszavételéig címmel. 



A zászlóalj kiegészítése és harcai a Vág-menti hadműveletekben 
(1849 május vége-június vége) 

A 48. honvéd zászlóalj - akár a többi, Budavár ostromában részt vett alakulat - csak 
júniusban került ki az új hadszíntérre, bár a Klapka György tábornok által kidolgozott 
új hadműveleti tervet már május 20-án elfogadta a kormány. Ez a terv alapvetően 
védelmi jellegű volt, azzal a hibával, hogy gyakorlatilag átengedte a kezdeményezést 
az ellenségnek. Súlyosbította a helyzetet, hogy még ezt a hibás hadműveleti tervet 
sem igyekezett végrehajtani egyetlen önálló seregparancsnok sem, így tulajdonkép
pen egységes hadműveleti terv nélkül folyt tovább a szabadságharc. A seregpa
rancsnokok (Görgei, Bem, Perczel, Dembinski) maguknak alakítottak ki valamiféle 
tervet, és aszerint próbáltak tevékenykedni. Görgei sem tartotta jónak a haditervet, 
ennek ellenére - legalábbis kezdetben - elfogadta. Május végén azonban nyilván
valóvá vált, hogy a cári intervenció küszöbön áll, és elmaradásában balgaság tovább 
reménykedni. 

Ez arra sarkallta a Debrecenben hadügyminiszteri teendőit is ellátó Görgeit, hogy 
késedelem nélkül támadást indítson a császári-királyi csapatok főerői ellen, nem 
várva a Klapka-féle haditerv szerinti feltételek teljesedésére (ez jelentős erősítések
nek a főhadszíntérre vonásával számolt). 

Görgei elképzelése alapjában helyes volt. Még a cári intervenciós csapatok 
megérkezése előtt akarta megverni az osztrákokat, hogy ezáltal tárgyalásokra 
kényszerítse az udvart. A konkrét terv azonban hibásnak bizonyult. Gelich és Rüstow, 
a korszak jeles katonai szakírói szerint a Duna jobb partja alkalmasabb lett volna a 
támadó hadműveletre, de a magyar fősereg a Vág mentén készült támadásra. Ez volt 
a kisebbik baj, nagyobb volt az, hogy a támadásra kijelölt 3 hadtest (az I., a II. és a 
III.) távol egymástól, a Vág mentén, kb. 60 km-es vonalon volt felállítva. Az erők 
szétforgácsolása döntő hibának bizonyult. Ezt súlyosbította, hogy a központi 
irányítás is hiányzott. Görgei csak június 20-tól tartózkodott a hadműveleti területen, 
s távollétében a frissiben létrehozott Központi Hadműveleti Iroda (főnöke Bayer 
József ezredes) próbálta összehangolni a hadműveleteket Esztergomból, illetve 
Tatáról. Nem csoda, hogy sikertelenül, hiszen a hozzá legközelebb eső II. hadtest 
állásai is 45 km-re voltak, légvonalban számolva. 

A hadművelet megindulása előtt jelentős változások történtek a 48. honvéd 
zászlóalj tisztikarában. A tisztek száma erősen lecsökkent, egyrészt az ostrom 
követelte veszteségek, másrészt elvezényelések következtében. Utóbbira az újon
cozás miatt került sor. 

A kormány új honvéd zászlóaljak felállítását rendelte el, ahova tiszteket a régebbi, 
harcedzett és helyüket jól megálló zászlóaljakból szándékoztak beosztani. Eddig a 
48. honvéd zászlóalj katonái nem nagyon fogadtak el más zászlóaljba történt ki
nevezést. Pedig az előrelépés a zászlóaljon belül nehéz volt, mert a tisztek döntő 
többsége a szabolcsi előkelő nemesi családokból származott, s a közrendűek be-
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jutása közéjük csak a csatatéren bizonyított rátermettséggel volt lehetséges , feltéve, 
ha éppen volt betöltetlen tiszti hely. Májustól változott a helyzet. A zászlóalj tisztjei, 
altisztjei belátták, hogy az új zászlóaljakat gyorsan begyakorolni csak ezen a módon 
lehet, s azokat régi, jól képzett katonákkal kell kiegészíteni. Márpedig az új alakulatok 
mielőbbi harcba lépésére égető szükség volt. 

Május l6-án készült el a 12 újonnan alakított zászlóaljba „beosztásra alkalmasnak 
talált" tisztek és altisztek névsora a Budavárt ostromló II. hadtest vezérkaránál. 
Tanúsága szerint a 48. honvéd zászlóaljból erre Kralovánszky Gyula századost, Deb
reczeni Ignác, Kralovánszky László, Szomjasy István hadnagyokat, Propper Lipót őr
mestert, Sípos Imre, Stossan Gusztáv, Mezey János, Ráti Ignác, Csorba János tizede-
seket jelölték ki. Szomjasy és Propper azonban továbbra is a szabolcsi alakulatnál 
maradt, s itt érte őket a szabadságharc bukása is. A többiek is csak május végén, június 
elején távoztak el az új szolgálati helyükre. A felsoroltakon kívül viszont áthelyezték 
Apagyi Simon főhadnagyot a 93. honvéd zászlóaljba, mint századost. Ehhez az 
alakulathoz helyezték hadnagynak a 48. honvéd zászlóalj két őrmesterét, Jármi Sán
dort és Zömbik Józsefet is. Igaz György hadnagy - a tavaszi hadjárattól kezdve szám
fölötti tiszt volt a zászlóaljnál, s valamelyik magasabb parancsnok mellé volt szol
gálattételre vezényelve - véglegesen eltávozott a zászlóaljtól. A Majos Károly 
halálával megürült segédtiszti beosztást Galambos István főhadnagy látta el. így a 
zászlóaljnál újabb tisztek kinevezése vált szükségessé (1 százados, 2 főhadnagy, 4 
hadnagy). A kiszemelt tisztek és altisztek - bár legtöbbjük már új beosztását látta el -
hivatalos kinevezésére csak június folyamán került sor. 

1 Mihálka Endre: Egy 48-as honvédtiszt emlékiratai. Kézirat, 1854. Őrzi a Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza (a továb
biakban: Mihálkd). Előszó, V. o. 

2 Hasonló helyzettel más zászlóaljaknál is találkozhatunk, így többek között a 3- honvéd zászlóaljaknál, ahol 
Damjanich személyes rábeszélése kellett arra, hogy rávegye a honvédeket az előléptetés elfogadására, ha az áthelyezéssel 
járt együtt. 

3 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) 1848/49:28/400. a. 
4 Kralovánszky Gyula századosként a 96. honvéd zászlóaljba került, a tartalék hadtest kötelékébe. Beosztásának 

elfoglalását június l6-i keltezéssel jelöli a zászlóalj névsora. Később alakulatával az I. hadtestbe került. Öccse, Kralo
vánszky László a szintén újonc alakulatnak számító Bocskai önkéntes gyalogcsapathoz került főhadnagyként. Ez az alaku
lat a II. hadtesthez tartozott, s belőle, illetve a beregi önkéntes századból szervezték meg az (ezen a hadrendi számon 
második) 52. honvéd zászlóaljat, ahol századosi rangot ért el. (A 97. honvéd zászlóalj névsorában is szerepel mint had
nagy, de ezt az állomáshelyét nem valószínű, hogy elfoglalta, mert május 28-i kelettel lett kinevezve a Bocskai csapathoz 
főhadnagynak.) Debreczeni Ignác több forrás szerint is hősi halált halt Budavár ostrománál, ez azonban valószínűtlennek 
tűnik, ugyanis az áthelyezésére vonatkozó rendelet megjelent a Kőzlőnyben,sőt a 93- honvéd zászlóalj névsorában mint 
főhadnagy szerepel (eredetileg a 97. honvéd zászlóaljba rendelték). A 48. honvéd zászlóalj névsorában Debreczeni neve 
mellett nincs a halálára vonatkozó bejegyzés. Annál inkább van viszont Vidovits László hadnagy neve mellett, s Krasznay 
Péter is a hősi halott tisztek között említi őt. Valószínűnek látszik, hogy Vidovitsot és Debreczenit összekeverték a 
visszaemlékezések, s így nem Debreczeni, hanem Vidovits László a budavári ostrom ötödik hősi halott tisztje a zászlóaljból 
- HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 27., 34., 35. k. 

5 Apagyi Simon századosi kinevezése május 19-i ranggal történt meg a 93. honvéd zászlóaljba. Valószínűleg el is 
távozott a 48. honvéd zászlóaljtól, mert a helyét betöltötték. Ellenben a július 2-i komáromi ütközetben Krasznay szerint 
eredeti alakulatában harcolt. így elképzelhető, hogy csak ezt követően távozott véglegesen az új alakulatához. Ott a 6. 
század parancsnokságát látta el, és Vécsey hadtestének kötelékében az arad-temesvári utat biztosította - HL 1848/49: 
41/169. és Mihálka, 111. o. 

6 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 35. k. 
7 A 25. honvéd zászlóalj főhadnagya lett május 23-i keltezésű 1-i ranggal - Közlöny, 1849. évf. 115. sz. (máj. 26.) és 

HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 34. k. (Ez a zászlóalj is a II. hadtesthez tartozott.) 
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A megfogyatkozott zászlóaljak pótlására még május végén sor került. 152 újoncot 
Q 

osztottak be a szabolcsiakhoz, akiknek illetőségi helyéről nem találhatóak adatok, 
csak annyi bizonyos, hogy egy részük román nemzetiségű volt. Május 28-án a 
hadtestparancsnokság utasította a 49- honvéd zászlóalj parancsnokát, hogy egy „oláh 
nyelvben járatos" altisztet bocsásson a 48. honvéd zászlóalj rendelkezésére, az oda 
beosztott újoncok kiképzésére. 

A II. hadtest parancsnokságában is változás történt. Aulich Lajos tábornok beteg
sége miatt megvált a hadtestparancsnoki beosztásától, és azt a tavaszi hadjáratban 
kiváló teljesítményt nyújtott Asbóth Lajos ezredes (addig hadosztályparancsnok) 
vette át május 27-én. A hadtest másik hadosztályparancsnoka, Hertelendy Miklós 
ezredes még május 26-án megvált beosztásától, s a függetlenségi nyilatkozattal való 
egyet nem értését a fegyveres szolgálattól való végleges visszavonulással fejezte ki. 
Az új hadosztályparancsnok kinevezésére csak június elején került sor, s így néhány 
napig a szabolcsiak első zászlóaljparancsnoka, Patay István alezredes töltötte be ezt 
a funkciót, de ő a hadműveletek megindulása után is a fővárosban maradt, s később 
az újonnan alakuló X. hadtestbe került. A hadműveleti területre való vonulás alatt 
átszervezték a hadtestet, ami újra csak 2 hadosztályból állt, egyenként 2-2 dandárral. 
A hadtest új szervezeti beosztása június l-jén lépett érvénybe. A 48. honvéd zászlóalj 
Colling Ferenc őrnagy dandárába lett beosztva a 4. hadosztály kötelékében. A 
hadosztály parancsnokságával június 3-án Mándy Ignác őrnagyot bízták meg. 

A hadművelet május 28-án indult meg. A hadtestek egy napi távolságban követték 
egymást, az élen a III. hadtest haladt. Dorogon át meneteltek Esztergomba, ahol a II. 
hadtest katonáit lelkes ünneplésben részesítették, virágeső borította be a hon
védeket és este bált tartottak a tiszteletükre. 31-én keltek át a Dunán, és 
Köbölkúton, Perbetén át június 2-ra Érsekújvárra érkeztek. Június 3-tól az I. hadtest 
Mocsonoknál, a II. és III. hadtest Érsekújvárnál állt fel. Ezen a napon küldték ki a 
hadtestek előőrseiket a Vág felé, de csak felderítő jellegű portyázás folyt 12-ig. Ra-
kovszky őrnagy vezette a II. hadtest portyázó különítményét, amelyet a 48. honvéd 
zászlóalj, 1 osztály Württemberg-huszár és 1 háromfontos üteg alkotott. A zászlóalj 

8 Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) 1848/49. minisztériumi levéltár H. 81. 4. k. (A „budai szállítóháztól" ren
delték ókét a zászlóaljhoz.) 

9 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. (A 49. honvéd zászlóalj parancskönyve.) 
10 Uo. 
11 Négy heti szabadságot kapott, majd Komáromban tartózkodott a vár feladásáig, s névlegesen egy huszárezred 

szervezésével volt megbízva - Bona Gábor: Tábornok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 1983- (a 
továbbiakban: Bona, Tábornokok) 172. és 391. o. 

12 Asbóth Lajos: Emlékiratai az 1848/49. évi magyarországi hadjáratból. Pest, 1862. (a továbbiakban: Asbóth, Emlék
iratai) I. k. 77. o. 

13 Beniczky Alajos (a 63. honvéd zászlóalj tisztje) úgy emlékezik vissza, hogy Patay csak a peredi csata első napja 
után távozott el a hadtesttől az elmozdított Asbóthtal együtt, de ez valószínűleg tévedés (Szekulitscsal keverhette össze) 
- Vasárnapi Újság, 1899- évf. 36. sz. 595. o. (a továbbiakban: Beniczky) 

14 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. Asbóth hadosztályát feloszlatták, s alakulatait szétosztották a másik két 
hadosztályba. 

15 Mihálka, 109-110. o. 
16 Görgei és a központi hadműveleti iroda parancsai alapján - közli: Asbóth, Emlékiratai I. k. 92. o. és 109-112. o. 
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Tótmegyeren állomásozott, de gyakran vonult ki felderítésre, illetve a huszárok 
támogatására, akik a környéken portyáztak, s Tardoskeddet és Szelőcét szállták 
meg. Június 6-án Tótmegyerre vonták össze Mándy hadosztályának (4. hadosztály 
a hadrendi száma) legnagyobb részét, így meglehetős zsúfoltság volt a faluban, de 
ennek ellenére a helybeli szlovák, s kisebb részt német lakossággal rendkívül jó 

18 
kapcsolat alakult ki. 

A Károlyi-kastély előtti tágas téren naponta gyakorlatoztak a honvédek. Az 
újonckiképzés különválasztva folyt, kifejezetten erre a célra beosztott altisztek 
vezetésével. A már harcedzett legénységnek délelőtt század-, délután zászlóaljgya
korlatot tartottak. A hadosztályparancsnok utasítása szerint „leginkább az előnyo
mulva és hátra vonulva tüzelés arczjáratban, és csapatban rohanás, továbbá százados 
4 szögben fegyver változtatás" voltak a legfontosabb feladatok. Eszerint a hon
védek ekkor elsősorban az ellenségnek laza csatárláncban való megközelítését, majd 
a hátravonulást (amellyel helyet biztosítanak a mögöttük felkészült rohamoszlopnak 
a roham végrehajtására), illetve a rohamoszlopok megalakítását és magát a ro
hamozási, tehát támadó manővereket gyakoroltak. A meglepetésszerű ellenséges 
lovastámadás elhárítására a védelmi négyszög alakítását gyakorolták. 

A korán beköszönő nyári forróság jelentős problémát jelentett a honvédek 
számára. Olyannyira nagy volt a meleg, hogy a hadosztály parancsnoka kénytelen 
volt a délelőtti gyakorlatok idejét reggel 5-1/2 7 közé, a délutániakét 6-7 közé áthe
lyezni. Ennél súlyosabb következményekkel járt az, hogy még esténként is nagy volt 
a meleg, s a honvédek a 49. honvéd zászlóalj parancskönyvébe bejegyzettek szerint 
„egészen levetkezve a szabad ég alatt hálnak, s ott magokat meghűtik". Ennek 
igyekeztek elejét venni azzal, hogy elrendelték a legénység szobákban való elhe
lyezését. A hadtest orvosainak azonban rövidesen sokkal súlyosabb problémával 
kellett szembenézniük, s ez a rettegett járvány, a kolera terjedése volt. Rövid úton 
megtiltották a szalonnaevést és a ,,bár mien mocsárból való víz ivást", de a járvány 
tömegesen szedte az áldozatait, elsősorban Tótmegyeren. A 48. honvéd zászlóalj a 
járvány által leginkább sújtott alakulatok közé tartozott, ami elsősorban annak a 
következménye volt, hogy a zászlóalj 4. százada abban az utcában volt elszállásolva, 
ahol a kolera kipattant. 3 napon belül meghalt a 4. század parancsnoka, Vay Károly 
százados, ugyanebből a századból Szunyogh Manó hadnagy, a zászlóalj segédtisztje 

20 
Galambos István főhadnagy és Thóbiás Dániel hadnagy. Tulajdonképpen még egy 
tisztet veszített az alakulat, ugyanis Hrabovszky Rudolf főhadnagy is megkapta a ko-

17 HL 1848/49: 31/210. 
18 Mihälka, 110-111. o. és Vahot /rare (szerk.): Honvédek könyve. Pest, 1861. (a továbbiakban: Honvédek könyve) 

II. k. 73. o. {Horváth M. jegyzetei). 
19 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. (a 49- honvéd zászlóalj parancskönyve). 
20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levéltár (a továbbiakban: SzSzBmL) IV. B. 103. 5- d. 20. t. (a 48. honvéd zászlóalj 

tábori naplója) és a 48. honvéd zászlóalj történeti vázlata (ismertetését 1. a Hadtörténelmi Közlemények 103. évf. 2. sz. 101. 
o.). 



lerát, s bár később felépült, többé már nem tudott a zászlóaljhoz visszatérni. A 
legénységet ért veszteségről nem maradtak fenn adatok, de az meglehetősen nagy 
lehetett, ugyanis június 8-án a 61. honvéd zászlóalj - amely a hadtest legnagyobb 
létszámú zászlóalja volt - parancsot kapott arra, hogy 90 emberét adja át másnap a 

22 
48. honvéd zászlóaljnak. 

Mindezek után nagy megkönnyebbüléssel fogadhatták a 48. honvéd zászlóalj ka
tonái az indulási parancsot. Június 9-én a járványtól legjobban érintett 4. századot 
Keresztúrpusztára helyezték, a zászlóalj többi 5 századának új állomáshelye pedig 
Öreg-Angyal lett. Még ezen a napon a zászlóalj átkerült a hadosztály másik 
dandárába, a Buttler-dandárába. 

Június 10-én jelent meg napiparancs a 48. honvéd zászlóalj üres tiszti helyeire 
történő előléptetésről. Ez azonban csak részleges volt, s valószínűleg már csak az 
utólagos jóváhagyást jelentette. Erre az időre a budai ostrom veszteségei, az áthe
lyezések és a kolera következtében 2 százados, 2 főhadnagy valamint a segédtiszt és 
6 vagy 7 hadnagy (Apagyi Tamás helye kérdéses) hiányzott a zászlóaljból. Ha hoz
závesszük Hrabovszky főhadnagyot, akinek később szintén pótolni kellett a helyét, 
valamint Kállay Ferenc főhadnagyot, aki ezekben a napokban a parancsnok nélkül-
maradt beregi önkéntes századot vezényelte, láthatjuk, hogy a tisztikarnak 
valamivel kevesebb mint a fele maradt csak a helyén. Június 10-én mindössze 5 tiszt 
helyét töltötték be, előtte azonban már 6 helyet betöltöttek. Hogy ez pontosán mikor 

2fi 

történt, nem tudni, csak sejteni lehet, hogy valamikor május végén, még Pesten. 
Erről a hivatalos megerősítés június 14-én kelt, s eszerint százados lett Krasznay 
Gábor főhadnagy, főhadnagy lett Szomjasy István és Jármy János hadnagy, had
nagyok lettek Szilágyi József, Propper Lopót, Borcsik Salamon, Tatár József (aki már 

27 

Budavár ostrománál kitűnt), Klein Jakab és Povásói Ferenc őrmesterek. A június 
10-én kinevezett tisztek: főhadnagy lett Margitay Lajos hadnagy, hadnagyok lettek 

21 Borcsik Salamon: Nagykáliótól Komáromig, (kiadta: Soltész István) Nyíregyháza, 1956. (a továbbiakban:Zto«;5/&) 
16. o. Mihálka a kolera áldozatai között egy Új György nevű, Pesten főhadnaggyá előléptetett tisztet is említ, de ilyen nevű 
tiszt egyetlen más forrásban sem fordult elő. Lehetséges, hogy Apagyi Tamás hadnagy rejtőzik e név mögött, ugyanis 
júniustól kezdve nem bukkan fel többé a neve, s elképzelhető, hogy mint a zászlóalj rangban legidősebb hadnagyát -
utólagos jóváhagyás reményében - főhadnaggyá léptették elő Budavár bevétele után. 

22 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. A járvány az egész hadtestet meggyengítette. A június 1-i és 11-i harcren
dek összevetése azt mutatja, hogy ez alatt 950 fővel csökkent a hadtest létszáma, pedig katonái nem kerültek ütközetbe. 

23 Krasznay Péter önéletírása (a továbbiakban: Krasznaý). A forrás egy rendkívül érdekes, több füzetből álló 
önéletleírás, amely részletesen foglalkozik a szabadságharc katonai eseményeivel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Levéltár őrzi, azonban az 1. füzet - éppen a legfontosabb, az eseményeket 1848. márciusától 1849. június végéig tárgyaló 
rész - csak átiratban maradt meg. Ez az átirat nem más, mint Nyárády Mihály 1948-ban a Néprajzi Múzeumba beküldött 
pályamunkája, ami sajnos az eredeti Krasznay-önéletírásnak csak kisebb mértékben megcsonkított változata. Az eredeti 
szöveg, tehát Krasznay 1. füzete, jelenleg ismeretlen helyen lappang. A Nyárády-féle átirat: Néprajzi Múzeum Ethnológiai 
Adattára EA 5659 jelzet alatt. Az önéletírás többi - eredeti - része: SzSzBmL XIII. 9. (Krasznay Péter iratai) jelzet alatt. 

24 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. A dandár parancsnoka - Buttler őrnagy tartós távolléte miatt - Szabó-
Gallay Gusztáv őrnagy volt júniusban, egészen a Zsigárdnál bekövetkezett sebesüléséig. 

25 HL 1848/49: 31/46 1/2. Kállay a peredi csata után került vissza a zászlóaljhoz századparancsnoknak. 
26 Borcsik Salamont visszaemlékezése szerint május 27-én nevezték ki hadnaggyá. így valószínűsíthető, hogy a többi 

kinevezés is ebben az időben lehetett. 
27 Közlöny, 1849. évf. 133- sz. (jún. 16.). Povásói Ferenc Persgai néven szerepel a Közlönyben. Valamennyi új rend

fokozat június 1-jei ranggal volt érvényes. 
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Cseh Kálmán, Propper Móric, Szentmiklósy András őrmesterek, és a 25- honvéd 
28 

zászlóaljból átvezényelt Krasznay Péter őrmester. Utóbbi Budavár ostrománál hívta 
fel magára bátorságával Rakovszky őrnagy figyelmét, s mivel éppen a zászlóaljhoz 
való megérkezésekor halt meg a segédtiszt (Galambos főhadnagy), őt bízta meg Ra-
kovszky a segédtiszti teendők ellátásával. 

Az új kinevezésekkel nagyjából teljes lett a tisztikar, hiányzott 1 százados, illetve 
betegség és időleges elvezénylés miatt 2 főhadnaggyal és 1 hadnaggyal volt keve
sebb, utóbbiak helyét azonban egyelőre nem lehetett betölteni. A zászlóalj június 
11-éft 645 emberből állt, ezzel a létszámmal indult el történetének legvéresebb had
műveletébe. Június közepén tehát az alábbi tisztikar irányította a 48. honvéd 
zászlóaljat: zászlóaljparancsnok: Rakovszky Samu őrnagy, segédtisztje: Krasznay 
Péter hadnagy. 

A századokat vezénylő századosok (rangsorban): Hunyady Ferenc (2. század), 
Mikecz Tamás (6. század), Böszörményi László (1. század), Uray József (5. század), 
Krasznay Gábor (4. század). A 3- század parancsnoka Kralovánszky Gyula 
valószínűleg ezekben a napokban indult el új beosztása átvételére, így azt valamelyik 
főhadnagy vezényelhette. 

A főhadnagyok: Hrabovszky Rudolf (betegsége miatt tartósan távol), Kállay Ferenc 
(ideiglenesen a beregi századot vezényli), Aranyos János, Jármy János, Szomjasy 
István, Margitay Lajos. 

Hadnagyok: Fényes László, Ludvig János, Borcsik Salamon, Propper Lipót, Szilágyi 
József, Povásói Ferenc, Tatár József, Klein Jakab, Cseh Kálmán, Szentmiklósy András, 
Propper Móric. A 12. hadnagyi hely (Apagyi Tamás helye) valószínűleg betöltetlen 
volt. 

A 48. honvéd zászlóalj néhány napot Szimő és Kamocsa községekben töltött, majd 
12-én az újonnan vert hídon Guttára vonult, ahol csatlakozott az addig külön 
szállásoló 4. század is. Itt összpontosították az egész II. hadtestet. Szekulits ezredes 
hadosztályát (5. hadosztály) még ezen a napon tovább indították Puszta-Aszódra, 
hogy fedezze a császári erőkkel szemben a Kis-Dunán itt épülő hidat. Itt kellett 
átkelnie a hadtestnek a Csallóközből a Vág jobb oldali mellékére, hogy megindítsa 
hadműveleteit a császári-királyi főerők védelmi vonalának áttörésére. 

Erre a hadtestre hárult a hadművelet súlya. Át kellett kelni honvédéinek a Kis-
Dunán és a Vág jobb partján észak felé szorítva az ellenséget, hidat kellett verni a 
Vágón, hogy a III. hadtest csapatai is átkelhessenek. Ezután az I. hadtesttel 

28 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. A kinevezések megerősítése június 29-i keltezéssel és június 1-jei ranggal 
szólt, de csak a Közlöny 1849. évf. 154. sz-ban, július 20-án jelent meg. Ez a jelentős időbeli csúszás is jól jelzi a központi 
szervekben egyre inkább uralkodó zűrzavart és fejetlenséget. 

29 Krasznay, 1. f. 
30 Valószínűnek látszik, hogy június első felében az áthelyezett Kralovánszky Gyula százados még zászlóaljánál volt, 

mert a helyébe kinevezett Krasznay Gábor saját századának (4. század) a parancsnokságát vette át Vay halála után. 
31 Magyar Nemzeti Múzeum, Újkori Dokumentumgyűjtemény 1966. 13. 2. 9- (Ezúton köszönöm meg Hermann 

Róbert szíves segítségét, amellyel felhívta figyelmemet e fontos - eddig ismeretlen - dokumentumra. 
32 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. 
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együttműködve kellett volna összeroppantam a Vág mentén a két tűz közé fogott 
császári csapatokat. Ezalatt a Csallóközben a támadó csapatok oldalát és hátát a VIII. 
hadtest biztosította volna. 

A Vág mögött Wohlgemuth altábornagy IV. hadteste állomásozott mintegy 17 ezer 
fővel, ezekből 8 zászlóalj gránátos volt. A hadtest 5 dandárból állt, amelyek lép-

2 2 

csőzetesen voltak egymás mögött felállva a Vág mentén. 
Asbóth ezredes konkrét utasítást kapott Tatáról. Feladata volt Wohlgemuth jobb

szárnyának megtámadásával Farkasdra menni, hogy ott hidat verve biztosítsa^ III. 
hadtest átkelését. 

A Központi Hadműveleti Iroda által a II. hadtest számára kiadott diszpozíció rend
kívül össztett volt, s túlzottan nagy terhet zúdított e hadtestre, s csak erre a hadtestre. 
Emellett arról is tanúskodik, hogy a központi vezetés nem volt teljesen tisztában a 
Vág-vidék helyzetével, sem az ellenséges erők elhelyezkedésével, sem a terep
adottságokkal. A június 14-én kiadott diszpozíció feladatul szabta a hadtest számára, 
hogy szállja meg Farkasd és Negyed térséget, s verjen hidat (hidakat) a Vágón. Jelen
téktelen ellenséges erőkkel számol, s a hadtest feladatává teszi a guttai, illetve a június 
14-re elkészült Puszta-Aszód és Seregakol közötti hidak biztosítását is, utóbbit egy 
egész dandárral, aminek minden körülmények között meg kellett akadályoznia, 
hogy egy Szerdahely felől jövő császári támadás megsemmisítse a hidat. A had
műveleti terület erősen mocsaras, nehezen járható térség, a Vág, a Dudvág és a Kis-
Duna árterülete volt. Egy egész hadtest számára biztonságosan járható út csak 
Királyréven és Zsigárdon keresztül vezetett Farkasdra. Ott azonban ekkorra már Pott 
vezérőrnagy dandára állomásozott a császári II. hadtestből (4 zászlóalj 6 ágyúval). 
Asbóth, hogy Királyrévet és Zsigárdot könnyebben elfoglalhassa, és a hidat elkészít
sék Farkasdnál, Rakovszky Samu őrnagyot a 48. honvéd zászlóalj parancsnokát 
Farkasd felé küldte a Vág és Dudvág közötti töltésen egy különítménnyel. A 48. hon
véd zászlóalj, 1 félszázad huszár és 1 félüteg tartozott a különítménybe, valamint 1 
század kivételével a hadtest összes utásza (ez a harcrend ismeretében 1 századot 

2C 

jelentett). Ezek a csapatok június 15-16. közötti éjjel keltek át kompon Guttánál a 
Csallóközi-Dunán. Feladatuk összetett volt. El kellett foglalniuk Farkasdot, majd 
segíteni a hadtest Aszódról történő támadását a Pott-dandár ellen azzal, hogy Zsigár
dot megtámadják. Az utászoknak megfelelő helyen hidat kellett verni a Vágón, hogy 
a III. hadtesttel megteremtődjön az összeköttetés. Ehhez az utászok Negyednél láttak 
hozzá. Farkasdot is megszállták Rakovszky honvédéi még hajnalban, mert az ellen-
séges zászlóalj, értesülve közeledésükről, Zsigárdra vonult vissza. 

33 Rüstow, Wilhelm: Az 1848-49-iki magyar hadjárat története. Pest, 1866. (a továbbiakban: Rüstow) II. k. 111. o. 
34 HL 1848/49: 36/192 a. (Dispositions Protocoll der ungarischen Insurgentenarmee Görgei vom 28-ten April bis 3-ten 

July 1849.) 
35 HL 1848/49: 33/433. 
36 Asbóth, Emlékiratai I. k. 95. o. Krasznay visszaemlékezése szerint a 48. honvéd zászlóalj már 15-én délután átkelt 

a folyón, és tábort ütött Negyed mellett. 
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Asbóth 16-án reggel fél 8-kor éskezett Királyréven át Zsigárd elé a hadtest zömével 
(5 zászlóalj, 4 század huszár, 3 üteg) és véres csatában kiverte onnan Pott dandárát, 
amely Peredre vonult vissza. Elfogtak a csapatok egy elsáncolt félüteget, és 60 foglyot 

2"7 

ejtettek. A parancs értelmében a beérkező III. hadtesttel egyesülve kellett volna a 
támadást tovább folytatni, Knezic tábornok azonban félreérthető parancsot kapva 

2 Q 

nem mozdult, csak tüntetésre szorítkozott a Vág bal partján. Ezáltal Wohlgemuth-
nak lehetősége nyílt arra, hogy egy újabb dandárral erősítse meg a Pereden álló, és 
rendeződő császáriakat, akik délután 2 órakor támadásra indultak Asbóth csapatai 
ellen. 

Rakovszky a 48. honvédzászlóalj és a huszárok élén délután 4 órára érkezett meg 
Zsigárd elé (Farkasd felől). Ekkor már a császáriak voltak a faluban. Rakovszky még 
behatolt Zsigárdra, és az ellenség utóvédét kiűzte onnan. Elfoglalták a császáriak 
poggyászát és tartalék lőszerét. Rakovszky támadása - bár a csata elvesztését már 
nem tudta megakadályozni - annyi eredménnyel mégis járt, hogy a Herzinger 
vezérőrnagy által vezetett, túlerőben lévő csapatok felhagytak a visszavonuló Asbóth 
üldözésével. A kis különítmény bátor és határozott támadását ugyanis a III. hadtest 
megjelenéseként értékelték, s túl kockázatosnak ítélték a magyar csapatok 

2 Q 

üldözését. Rakovszky látva, hogy a magyar főerők már visszavonultak, kivonta csa
patait és Farkasdra tért vissza. Ekkor történt, hogy néhány zsigárdi lakos rátámadt a 
császári katonákra, s egy foglyot is ejtettek, amit Rakovszkynak adták át. A császáriak 
ezt megbosszulták, „mindenük felprédáltatott" és a honvédek negyedi táborába 
kellett menekülniük. A környék lakosságának a szabadságharc melletti kiállását bi
zonyítja az is, hogy Farkasdról önként jelentkező lakosok vállalkoztak hírszerzésre, s 
Rakovszky folyamatosan küldte értékes híreit a császári katonák mozgásáról ezekben 
a napokban. 

Rakovszky 17-én Negyedre húzódott vissza. Feladata a hídépítés fedezése volt, s 
így csapatai részére sáncokat emeltetett, Farkasdon csak az előőrseit állította fel. Az 
ellenség nem követte nagy erőkkel, csak „szemmel tartására" küldtek kisebb csapa
tot. Asbóth azonban tartott tőle, hogy nagy erőkkel fogják Rakovszkyt megtámadni, 
ezért csapataihoz rendelte a Bocskai-csapatot és a beregi századot, amelyek 18-án 

37 Asbóth, Emlékiratai I. k. 97-98. o. 
38 Miután a Központi Hadműveleti Iroda a hadtestek közötti szoros együttműködést írta elő, mint általános irányelvet, 

Knezicnek olyan rendelkezést küldött 14-én, hogy a Vágón való hídveréshez, illetve átkeléshez csak akkor kezdjen hozzá, 
ha a túlsó partról már elűzték az ellenséget Asbóth honvédéi. - HL 1848/49:36/192. a. A félreérthető parancstól függetlenül 
megfoghatatlan, hogy Knezic miért nem készült a hídverésre. Hiszen alkalma sem volt az átkelésre, mert amikor Ra
kovszky különítménye megszállta Negyed környékét, utászai semmilyen előkészített, hídveréshez alkalmas anyagot nem 
találtak még a bal parton sem, ahol pedig a III. hadtest katonái voltak. Csak 16-án tudták összeszedni a hídanyagot a II. 
hadtest utászai „kizsarolással" a környék hajómalmaiból. - Asbóth, Emlékiratai I. 96. o. 

39 Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. II. k. Budapest, 1888. (a továbbiakban: Görgey, 
Élmények) 520-521. o. A zsigárdi ütközetre - HL 1848/49: 38/383- {Asbóth igazoló jelentése a zsigárdi és peredi ütközetek
ről). 

40 HL 1848/49: 33/433- A szóban forgó területet nagyrészt magyarok lakták {Fényes Elek. Magyarország geographiai 
szótára. Pest, 1851- megfelelő címszavai alapján), de a szlovák lakosság is rokonszenvezett a honvédekkel. 
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érkeztek meg. Ezen a napon este 10 órára készítették el az utászok a hidat Negyed
nél. Rakovszky szerint csapatai állása igen erős,,,sokkal nagyobb erő ellen" is képes 
megvédeni a hidat, bár támadástól nem tart, mert járőrei egészen Zsigárd széléig 
nyomultak, és semmi fenyegető lépést nem észleltek. Aggasztóbb hírekről is be
számolt Rakovszky jelentése. Az ellenség száma ,,napról-napra emelkedik", s arról is 
értesült, hogy Királyrévet három zászlóaljjal erősítették meg a császáriakat. 

Bayer ezredes június 20-ra rendelte el a támadás megismétlését. A parancs hajnali 
támadásra adott utasítást és közölte, hogy Görgei személyesen kívánja a II. hadtest 
mellől irányítani a hadműveletet. A főparancsnok azonban csak délutánra érkezett 
meg. Asbóth egyórás várakozása után kénytelen volt megindítani a támadást (reggel 
7 óra után), mert Rakovszky is hajnali támadásra kapott parancsot Zsigárd ellen, s ha 
ott egyedül találja magát szemben a császári főerőkkel, kis létszámú 
hadoszlopa könnyen megsemmisülhetett volna. Királyrévet rövid csetepaté után 
szállták meg a II. hadtest fő erői, majd Szekulits ezredes hadosztálya indult támadásra 
az ellenséges hadállás középpontja ellen, Zsigárdot megtámadva. Az akció sikerrel 
járt, mert Rakovszky megjelenése az ellenség oldalában a császáriak visszavonulását 
eredményezte. 

A 48. honvédzászlóalj hajnali 3 órától harcérintkezésben volt az ellenséggel. A 
Farkasdról elindult csapatokat vértesek támadták meg, de a honvédek ezeket 
visszanyomva mind közelebb nyomultak Zsigárdhoz. A zászlóalj egy tömegben állt, 
és sortüzekkel űzte el a vérteseket. A csatárláncot a beregi századból alakították ki. 
Zsigárdnál sűrű tüzelés fogadta Rakovszky honvédéit, de amikor rohamra indultak, 
az ellenség kiürítette a falut. A zászlóalj katonái a kerteken keresztül nyomultak be 
Zsigárdra, majd egyesülve a hadtest zömével, az ellenséget a falu melletti mákföldek
ről is kiűzték. A zsigárdiak közül újra többen vas villát ragadtak, és rátámadtak a 
hátráló császári katonákra. 

41 A Bocskai-csapat is önkéntesekből állt, a hajdúvárosokban alakították, s jónéhány szabolcsi legény is beállt az 
alakulatba; Polgárról pl. 34 fő. 3 századból állt, és éppen ezekben a napokban szervezték át honvéd zászlóaljjá 52. had
rendi számmal, s negyedik századként ide osztották be a beregi önkéntes századot is. Az alakulatot „második" 52. honvéd 
zászlóaljként emlegetik, ugyanis az I. hadtest állományában is létezett egy 52. honvéd zászlóalj (parancsnoka ekkor Štetina 
őrnagy), ami még 1848 őszén alakult. 

42 HL 1848/49: 33/433. 
43 Bayer június 17-i és 19-i rendeletei. Közli: Asbóth, Emlékiratai I. k. 116-118. o. az utasítások most is a helyzet 

félreismerését, illetve tájékozatlanságot tükröznek. Mivel Rakovszky fedezete alatt a negyedi híd már elkészült, fölösleges 
volt a III. hadtestet hídverésre utasítani, s megint csak a II. hadtestre bízni Zsigárd elfoglalását. A III. hadtest átkelésére 
csak a támadás sikere után kellett sort keríteni. így valóban némi joggal hivatkozhatott Knezic tábornok félreérthető 
parancsra, bár mint hadtestparancsnoktól, elvárható lett volna tőle az önálló helyzetértékelés és az annak megfelelő 
döntés meghozása. Annál is inkább, mert beosztott hadosztályparancsnokai (Leiningen és Czillich) sürgették az átkelést, 
sajnos sikertelenül. 

44 Asbóth, Emlékiratai I. k. 116-118. o. A peredi csata első napjára - HL 1848/49: 38/383. illetve Asbóth Kossuthhoz 
írt igazoló jelentése - OL 1848/49. OHB/iratok H. 2. 1849:8995. 

45 Mihálka, 117-118. o. Úgy tudja, hogy később a falut a császári csapatok megtorlásul kirabolták és felgyújtották. 
Mihálka emkélirataiban a zsigárd-peredi hadművelet eseményei eléggé zavarosak. Pontatlanok az időpontok és keveri a 
helységek neveit is. Krasznay ebből a szempontból megbízhatóbb, de ő szinte semmit sem ír a peredi csata első napjáról. 
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A III. hadtest csapatai azonban most sem jelentek meg, pedig a II. hadtest szamára 
kiadott utasítások szerint közösen kellett volna a támadást folytatni Pered-Deáki 
irányába. Asbóth, tanulva a 16-i vereségéből, elhatározta a támadás egyedüli 
folytatását, bár Görgei még ekkor sem érkezett meg. 

A támadás sikeresen indult. Az ellenséges jobbszárnyat az erős és pontos magyar 
ágyútűz megingatta, majd Mándy Ignác őrnagy lovasságával elűzte a császári 
lovasságot és keresztültörte az ellenséges sorokat. A császári csapatok, központjuktól 
elvágva, Alsószelibe vonultak vissza. Ezalatt Asbóth Peredet támadta meg. Szemből 
három zászlóalját rendelte rohamra, Rakovszky őrnagynak pedig parancsot adott, 
hogy a Zsigárd és Pered közötti erdőt megkerülve kerüljön az ellenség hátába. 

Itt már sokkal nehezebb dolgukyolt a honvédeknek, Wohlgemuth altábornagynak 
ugyanis sikerült rendezni a hátráló csapatait, és jelentős erősítéseket (gránátosokat) 
is hozott magával. Bár Asbóth a tartalékait is bevetette, sorra verték vissza rohamait, 
s a 63. honvéd zászlóalj az erős tűzben megfutott. Asbóth kezébe ragadta a zászlóalj 
lobogóját és csapatai élén vezette rohamukat, de ekkor is visszaverték őket. Csak a 
következő roham vezetett sikerre (délután 1-2 óra között), amikor a helyszínre 
érkező Görgei, törzskarával rendeztetve a szétzilálódott csapatokat, újabb rohamot 
sürgetett, s ezzel egy időben a 48. honvéd zászlóalj katonái a falu másik oldalán 
harcba léptek. 

Rakovszky csapatai, miközben a megkerülő mozdulatot végezték, észrevették, 
hogy az erdő szélén egy gyengén fedezett ellenséges üteg van. A szabolcsi honvédek 
azonnal az ágyúk megrohanására készültek, s már meg is közelítették azokat, amikor 
futár érkezett Asbóthtól a falu elleni azonnali rohamot megparancsolva. A honvédek 
ebből csak annyit értettek meg, hogy megtiltották az ágyúk megtámadását, s csak 
nehezen engedelmeskedtek. A faluba Rakovszky katonái két rohamoszlopban törtek 

48 
be, melyeket a 48. és az 52. honvéd zászlóalj alkotott. Az ellenséges gyalogság a 
sövénykerítések mögül tüzelt, és hamarosan 2 üteg is a behatolt rohamoszlopokra 
szórta a tüzét. Házról házra folyt a küzdelem, és a 48. honvédzászlóalj nagy 
veszteségeket szenvedett, többek között két zászlótartójuk is itt esett el. A kétfelől 
szorított ellenség ellenállása azonban egyre gyengült, s amikor a falu közepén 
a templomnál összetalálkoztak a 48. és 63. honvédzászlóalj katonái, a császáriak 
kiürítették a falut. . 

Asbóth kimerült csapatait Pered és Deáki között pihentette. A további támadás 
lehetetlen volt a II. hadtest csapatainak kimerültsége miatt, a III. hadtest pedig csak 

46 Asbóth szerint június 20-ra Nagysándor tábornok hadteste csak tüntetésre kapott utasítást, bár csak egyetlen ellen
séges dandár állt vele szembn. Emiatt a 8 ezer főnyire olvadt II. hadtest a császáriak Pered téréségében összpontosított 
mintegy 13 ezer katonájával került szembe. - Emlékiratai 102. és 116-118. o. Asbóth egy későbbi jelentése szerint csak 
6500 embert számlált a hadteste. - OL 1848/49. OHB iratok H. 2. 1849: 8995. 

47 Rüstow, II. k. 139- o. és Asbóth, Emlékiratai 104-105. o. 
48 Ellenséges ágyúk elfoglalása igen nagy dicsőségnek számított a honvédsereg körében. Ezért volt nagy a 

szabolcsiak csalódása. Mihálka különben úgy tudja, hogy eredetileg az ágyúk elfoglalására kapott parancsot zászlóalja, s 
tévesen a „dommiguel" honvédeket szerepelteti a másik rohamoszlopban. 

49 Mihálka, 119-122. o. és Beniczky, i. m. 
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délután 5 óra körül érkezett meg, ekkor is csak a csatatérre érkezett Görgey külön 
parancsára. Az ellenséges csapatok is erősen kimerültek, s harc nélkül ürítették ki 
Deákit és Alsószelit. A két falut Asbóth parancsára huszárok szállták meg, így nyu
godtan pihenhetett a kimerült gyalogság. A honvédeket a peredi lakosság látta el 
élelemmel, de ebből csak egy részüknek jutott. 

Míg a honvédek lepihentek, Görgey a csata második napjára készült. Az első napi 
győzelmet kiaknázva folytatni akarta a támadást, de értesülve a császári csapatok 
jelentékeny megerősítéséről (ekkor érkezett meg Panjutyin közel 12 ezer fős orosz 
hadosztálya), védekezésre határozta el magát. Arra számított, hogy Szerednél az I. 
hadtest át tud törni a Vág jobb partjára, s ezzel (amellett hogy kiegyenlíti a seregek 
közötti jelentős létszámkülönbséget) az ellenség hátába kerülve lehetővé teszi annak 
megverését. Az este folyamán leváltotta a II. és a III. hadtestek parancsnokait, As
bóth Lajos ezredest és Knezic Károly tábornokot. Csata közbeni leváltásuk hiba volt, 
s különösen Asbóth leváltásának lettek súlyos következményei. A II. hadtest tisztjei 
igazságtalannak érezték parancsnokuk leváltását, aki a hadtestparancsnokok közül 
valóban a legtöbbet tette meg a győzelem kivívásáért. Június 16-án és 20-án is kitün
tette magát, s amellett hogy végül is megoldotta az eléje tűzött feladatot, személyes 
vitézségével is imponált beosztottjainak. A peredi első napi győzelem gyakorlatilag 
az ő érdeme volt. Ezek után leváltása - amit egyébként a főparancsnok, Görgei Artúr 
csak meglehetősen a hajánál fogva előrángatott indokokkal próbált alátámasztani 
- nagy felháborodást eredményezett, aminek következményeként a II. hadtest pa
rancsnoki karának nagyobb része elhagyta a döntő csaták előtt álló hadsereget, áthe
lyezésüket vagy betegszabadságot kérve, esetleg egyszerűen beadva lemondásukat, 
így elhagyta a hadtestet az egyik hadosztályparancsnok, Szekulits ezredes, a hadtest 
vezérkari főnöke, Meszéna alezredes, mind a négy dandárparancsnok, Kisfaludy, 
Coliig, Csuzy és Szabó-Gyallay őrnagyok (utóbbi valóban megsebesült még l6-án). 
A tíz zászlóaljból négynek változott meg a parancsnoka. Ez a nagyarányú pa
rancsnokcsere jelentős mértékben hozzájárult a hadtest demoralizálódásához, s az 
addig helyét derekasan megálló, kiváló hadtest („Aulich nevelése") gyakorlatilag 
néhány nap alatt szétesett. Elvileg létezett ugyan, de június végétől a hadműveletek
ben már csak hadosztályonként vett részt, s támadó feladatokat csak egyik, a harc
edzettebb zászlóaljakból összeállított hadosztálya végzett. 

50 Asbóth, Emlékiratai I. k. 106. o. és Mihálka, 130. o. A parancsnokok később kölcsönösen egymást vádolták az 
élelmezés elmaradásáért a kétnapos csata alatt. 

51 Nagysándor tábornok nem kapott erre a napra határozott utasítást a támadásra, így nem mozdult. - Asbóth, Em
lékiratai I. k. 117. o. Ezzel szemben Görgey István azt állítja, hogy erélyes utasítás ment futár útján a peredi első csatanap 
délutánján az I. hadtesthez - i. m. 537. o. A helyzet hasonló volt, mint Isaszegnél Gáspár tábornok utasítását illetően. Akkor 
még ki tudták harcolni a honvédek a győzelmet, itt azonban súlyos vereséget eredményezett a központi vezetés mu
lasztása. 

52 A tábornok öccse Görgey István meglehetősen nagy teret szentel a leváltás indoklásának már idézett művében. 
Érvei ennek ellenére nem igazán meggyőzőek.' Szó van itt 3 ágyú be nem vallott elvesztéséről Zsigárdnál, aztán Pered 
elsietett megrohanásáról, majd ugyanitt erélytelenséget vet Asbóth szemére. Valószínűleg nem járunk messze az 
igazságtól, ha Görgei hirtelen haragjában keressük hibás döntésének az okát, amit esetleg az ellenség napról-napra 
nyomasztóbbá váló túlereje miatt megoldhatatlansággal fenyegető katonai helyzet válthatott ki. 
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A II. hadtest új parancsnoka Kászonyi József ezredes lett, aki addig a III. hadtest 
lovasságát vezényelte. A tisztikar kezdetben meglehetősen ellenszenvvel fogadta új 
parancsnokát, aminek oka leginkább abban keresendő, hogy idegen hadtestből 
„ültettek nyakukba" új parancsnokot. A kapcsolat szerencsére rövidesen norma
lizálódott. 

Június 21-én a reggeli órákban a jelentékeny erőkkel gyarapodott császári sereg 
támadásával folytatódott a csata. Wohlgemuth szándéka a magyar balszárny 
megtörése, és ezzel a magyarok bekerítése és Vágba szorítása volt. Még a csata legele
jén sikerült Alsószeliből Királyrévre visszaszorítania a II. hadtest két zászlóalját. 
Királyrévet ezután mindenképpen tartaniuk kellett a magyar csapatoknak, annál is 
inkább, mert a II. hadtest Perednél álló csapatai csak ezen a falun keresztül tudtak 
visszavonulni vereség esetén a puszta-aszódi hídhoz. 

Görgei ezért erősítést küldött a legszélső balszárnyra, Királyrévre. Nagy 
valószínűséggel ekkor indult a centrumban, Pered előtt álló 48. honvéd zászlóalj 
Királyrévre, bár az ezzel kapcsolatos adatok eléggé ellentmondóak. Az tény, hogy 
Királyrév a délelőtt folyamán a császári csapatok, Theissing dandárának a kezére 
jutott. A falut eredetileg a Rakovszky Samu őrnagy vezénylete alá tartozó csapatok 
védték, de Görgei a reggel folyamán Rakovszkyt csapatai nagyobb részével Pered 
alá rendelte. Mihálka azt állítja, hogy a 48. honvéd zászlóalj már Királyrév eleste előtt 
is ott küzdött a császári csapatok ellen (s ezt megerősíti Beniczky is), ez azonban a 
többi forrás tükrében nem tartható. Krasznay és Borcsik szerint már a falu eleste 

56 után értek a helyszínre. Annyi bizonyosra vehető, hogy Rakovszky lett kijelölve 
Királyrév visszafoglalásának irányítására. Ennek végrehajtására a 48. honvéd 
zászlóaljon kívül rendelkezésre állt a faluból kiszorult 56. valamint a 63- és a ,,dom-
miguel" honvéd zászlóalj, 4 ágyúval. 

Királyrév visszafoglalása létkérdés volt a honvédsereg számára. Elvesztése le
hetővé tette a magyar csapatok jobb oldali átkarolását, majd a Vágnak való szorítását, 
mert az egyetlen hadihíd Negyednél elégtelen volt vereség esetén a teljes hadsereg 
visszavonulásának biztosítására. Görgei így utasította Rakovszkyt: „Királyrév vissza-

53 Kászonyi kiváló huszártiszt volt, s mint lovassági parancsnok hadvezetői képességeit is megcsillogtatta a korábbi 
hadműveletek során. AII. hadtest élén azonban kevésbé mutatta meg képességeit, s nem tudott az Asbóthéhoz hasonló 
teljesítményt felmutatni. Leiníngen viszont (a III. hadtest új parancsnoka) jóval sikeresebb parancsnoknak bizonyult, mint 
előde. 

54 Rakovszky ekkor dandárparancsnok lett, de a hadosztályparancsnokok hiányában gyakorlatilag hadosztálypa
rancsnoki szerepkörben tevékenykedett a peredi csata második napján. (Mándy Ignác őrnagy, a helyén maradt 
hadosztályparancsnok csak a hadtest lovasságának vezényletére szorítkozott, az 5- hadosztály pedig parancsnok nélkül 
volt. Bár Szekulits helyébe a hadtestparancsnoki beosztásából leváltott Asbóthot jelölte ki Görgei, az - beteget jelentve -
végleg távozott a hadseregtől.) Rakovszkyt egy sor szakmunka, és visszaemlékezés hadosztályparancsnokként szere
pelteti, valójában azonban ekkor még nem volt az. 

55 Talán arról van szó, hogy a zászlóalj egy töredék részével Mihálka valóban első perctől kezdve a faluban küzdött, 
mert leírása igen részletes, bár az eseményeket éppen ebben az időben eléggé keveri. 

56 Ezt erősíti meg Rüstow, II. k. 145- o., Görgei, Élmények II. k. 550-552. o., Breit József: Magyarország 1848/49- évi 
függetlenségi harcának katonai története. Budapest, 1929- második kiadás (a továbbiakban: Breit) III. k. 73-75. o. és 
Hermann Robert: Az 56. honvéd zászlóalj története (in: A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalaegerszeg, 1992.) 
240. o. 

57 Hermann, i. m., Krasznay és Mihálka ellenben a 63- honvéd zászlóalj helyett a 25--et említi. 
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foglalása élet kérdés, azt múlhatatlanul visszafoglalja, ha a hadosztályának fele ott 
hull is el! Rakovszky válaszként zászlóaljához fordult: „Hallottátok a fővezér paran
csát, hát utánam győzni vagy meghalni!" Két rohamoszlopot alakított ki, amelyek 
élére a kettéosztott 48. honvédzászlóaljat állította. A Fő utcán Rakovszky Samu tört 
be zászlóalja 3 századával s még 2 zászlóaljjal, nyugat felől pedig egy mellékutcán a 
Mikecz Tamás százados által vezényelt 3 század és a „dommiguelek" törtek előre. 
Az első roham azonban sikertelen maradt. A császári gránátosok szívósan 
védekeztek, a 48. honvéd zászlóalj támogatására rendelt zászlóaljakból pedig egyre 
nagyobb számban vonták ki magukat a csatából a honvédek, a falu melletti kuko
ricásban meglapulva. A falu szélén újra rendeződő honvédeket erős kartácstűz alá 
vették a császári tüzérség templomnál álló ágyúi, ennek ellenére még három rohamot 
kíséreltek meg. Valamennyi alkalommal mélyen behatoltak a faluba - Mihálka szerint 
egészen a templomig - de mindannyiszor nagy veszteséggel visszaűzték őket. 

Ekkor érkezett Királyrév alá Görgei. Törzskarával körbekerítve a kukoricást ki
űzette a bujkáló honvédeket, s rohamra rendeztette őket. A falu szélén magukat 
szilárdan tartó szabolcsi honvédeknek pedig olyan parancsot küldött, amire Mihálka 
így emlékezett:,,...a falut, ha mind elveszünk is ott ne hagyjuk, mert akkor a balszárny 
meg lesz törve, nyomatékul még azt is üzente, hogyha Királyrévt ott hagyjuk, fő- és 
altiszteket főbe lődözteti, a közhonvédeket pedig megtizedelteti". 

Az újra rendezett zászlóaljak támogatásával a Rakovszky vezette rohamoszlop újra 
előretört a templomig, s megkezdődött az ellenség lassú kiszorítása. Különösen erős 
volt az ellenállás a Fő utca és azon mellékutca a találkozásánál, ahol Mikecz századai 
törtek előre. A túl széles utcatorkolatban nem tudtak áthatolni Rakovszky emberei, 
mert egy sarki ház erős fallal kerített udvarából, mint egy erődből, erősen tüzeltek a 
gránátosok. Rakovszky segédtisztjét, Krasznay Péter hadnagyot küldte a közeledő 
Mikeczhez olyan paranccsal, hogy a kertek felől kerüljön a gránátosok hátába. Bár a 
segédtiszt a gránátosok orra előtt elrohanva tucatnyi puskalövést kapott, a parancs 
sikeresen célba jutott, s hamarosan betörhettek a honvédek az erődített udvarba. Az 
1. század Böszörményi László százados vezényletével hajtotta végre az akciót. A 
század egyik ácsa, egy Potár nevű szabolcsi legény, rést törve a fal tetején elsőként 
vetette át magát, s a rá támadó 3 gránátost feltartóztatva a többieknek is lehetőséget 
teremtett az udvarra való bejutásra. Egy gránátostiszt hátulról megsebesítette ugyan, 
de továbbra is vitézül forgatva hosszú nyelű ácsszekercéjét sikerült védenie magát, 
míg parancsnoka és Krasznay hadnagy meg nem szabadította szorult helyzetéből. A 
gránátosok nagy része elpusztult a sarokház védelmében, ugyanis a kert felől Mikecz 
százada zárta el a menekülésük lehetőségét, az udvarban küzdő felbőszült honvédek 
pedig senkinek sem kegyelmeztek. 

58 Krasznay, 1. f. 
59 Gőrgei, Élmények II. k. 556. o. A Királyrévet megszálló császári dandár egyébként 5 zászlóaljból (közöttük 5 

gránátos zászlóalj) 6 ágyúból és némi lovasságból állt. Rakovszky 4 zászlóalja ráadásul erősen leharcolt állapotban volt, a 
„dommiguelek" (a 39. sorgyalogezred I. zászlóalja) például alig 250 embert számláltak. 

60 Mihálka, 135. o. 
61 Krasznay, 1. f. 
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A továbbiakban már könnyebben hatolt előre a honvédek egyesült rohamoszlopa, 
az ellenséges dandár ellenállása megtört, s több részre szakadva már csak elszigetelt 
erőik védekeztek, zömük kimenekült Királyrévből. A házak közé szorult, s ott 
„tömeget alakítva" védekező gránátosokat szuronyrohammal szórták szét a zászlóalj 
katonái. A menekülőket az udvarokba szorítva szúrták le, míg a parancsnok véget 
nem vetett ennek, s így néhány gránátost foglyul ejtettek. Nehéz volt a honvédek 
dühét fékezni, mert igen nagy veszteségeket szenvedtek. Több gránátost puskatussal 
vertek agyon a nekivadult honvédek. Különösen a 6. század egy Zondi nevű köz
vitéze öldöste a gránátosokat, testvére halálát megbosszulandó. Egy gránátos őr
nagyot is lelőtt a 6. század egyik közvitéze. 

Ezalatt azonban a magyar hadsereg középpontjában Perednél, a II. hadtest hon
védzászlóaljait visszanyomta az egyesült orosz-osztrák gyalogság. Emiatt a II. 
hadtestnek is hátrálnia kellett egészen Zsigárdig, de ott heves harcok közepette szilár
dan tartották állásaikat. Görgei Királyrév visszafoglalása után úgy ítélte meg a hely
zetet, hogy lehetőség van a csapatok előnyomulására. Rakovszky a falu visszafog
lalásában részt vett zászlóaljak élén meg is indult a Királyrévtől Alsószeli felé hátráló 
gránátosok nyomában. AIII. hadtest is előnyomulásra kapott parancsot, de Leiningen 
jelentette, hogy jobb oldalában erős császári erők túlszárnyalták, s kénytelen Farkasd 
felé visszavonulni. A rendkívül kifáradt csapatokkal további támadást kezdeni nem 
lehetett. így Görgei kénytelen volt az ellenséget üldöző Rakovszkyt is visszaren-
delni, s parancsot adott az általános visszavonulásra, mivel a két hadtest el volt 
szakítva egymástól. 

A 48. honvéd zászlóalj „rendet tartva, az övig érő búzában" vonult vissza az ellen
ség szakadatlan tüzelésétől kísérve. Estére értek éhes, megfáradt honvédéi a hadihíd
hoz, s azon átkelve 11 óra után szálltak táborba Gutta fölött a Kis-Duna partján, de 
még hajnalig fegyverben álltak, mert a császáriak a folyó túlsó partjáról sűrűn 
ágyúztak. Június 22-én Guttán pihent a zászlóalj, majd 23-án délután átkelt a Vágón 
is, hogy a III. hadtesttel való összeköttetést biztosítsa. 

A kétnapos csata a magyar csapatok vereségével végződött, s a kezdeményezés 
véglegesen a császári csapatok kezébe került. A vereség oka nem annyira a honvédek 
és tisztjeik helytállásában, inkább a hadvezetés, elsősorban a Központi Hadműveleti 
Iroda elégtelen tevékenységében, hibás intézkedéseiben keresendő. Súlyosbította a 
helyzetet, hogy ekkor már az országban tartózkodott az az orosz hadsereg, amely 

62 Mihálka, 138-141. o. Ő 200 gránátos foglyul ejtésére emlékezik, ezt egyetlen más forrás nem támasztja alá, így 
bizonnyal túlzott a szám, valószínűleg a későbbi komáromi kitörés eseményeivel keverte össze ezt az eseményt. Borcsik 
400 halott gránátosról tudósít Királyréven, s egy császári tüzérezredest is a halottak között tud. A 48. honvéd zászlóalj 
történeti vázlata már reálisabb adatot közölve 113 főben (köztük egy orosz gyalogos) adja meg az ellenség veszteségét, 
ellenben a zászlóalj veszteségét csak 3 halottra teszi, ami teljességgel hihetetlen a zászlóalj harcainak ismeretében. 

63 Görgey, Élmények II. k. 557. o. és Mihálka, 142. o. 
64 Mihálka, 142-144. o. és Borcsik, 17. o. Krasznay szerint a zászlóalj a negyedi hídon a Vág bal partjára vonult át, és 

ott szállt táborba. AII. hadtest szétszóródott csapatai közül néhány Leiningen hadtestéhez csatlakozott, ez azonban a 48. 
honvéd zászlóalj esetében valószínűtlennek tűnik, hiszen éppen a pusztaaszódi híd biztosításáért vívta véres harcát 
Kiráh/réven, s így teljességgel lehetetlen, hogy a közelebb fekvő, s a visszavonulásra kijelölt híd helyett a távolabbi, 
negyedi hidat használta volna. 
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egymagában is nagyobb létszámú volt, mint a magyar kormány összes mozgósítható 
ereje. A heves harcokban a honvédek súlyos veszteségeket szenvedtek. Különösen 
a II. hadtest veszteségei voltak súlyosak. Az új hadtestparancsnok, Kászonyi József 
.ezredes jelentése szerint a zsigárdi és peredi csatákban a hadtest összes vesztesége 
2602 fő volt. A hadtest létszáma a június 24-i hadrend szerint 5925 emberre csök
kent, június eleji állományának kevesebb mint 2/3-ára. 

A 48. honvédzászlóalj veszteségeit pontosan nem ismerjük, de harcainak is
meretében igen nagyok lehettek. Június 11-i 645 fős létszáma június 24-re 195 fővel 

68 csökkent, mert ekkor 450 fő volt a 48. honvédzászlóaljban. A zászlóalj veszteségei 
valószínűleg még nagyobbak voltak, ugyanis a 450 fős létszámhoz már feltehetően 
hozzászámították a június 23-24. között megérkezett újoncokat is. Ezt alátámasztja 
az is, hogy a 24-i hadrend szélén ceruzás feljegyzés található, amelyben 698 főt levon
tak a hadtest gyalogságának létszámából. Feltevésem szerint ez a II. hadtesthez 
érkezett újoncok létszáma. Mindezek alapján a zászlóalj összveszteségét a júniusi 
hadműveletek ideje alatt mintegy 400 főre lehet tenni, ami azt jelenti, hogy elvesztette 
állományának legkevesebb a felét. Igaz, a veszteségek okaként, a súlyos harcok 
mellett a kolera pusztítását is meg kell említenünk. Utóbbi mértékéről nincsenek pon
tos adataink. 

Megállapítható, hogy a 48. honvéd zászlóalj derekasan megállta a helyét, 
különösen a peredi kétnapos csatában. Honvédéinek önfeláldozó harca jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy Királyrévet sikerült visszafoglalni, s ezzel nagy, talán 
katasztrofális veszteségektől mentették meg az itt harcoló csapatokat. Ennek elis
merését jelzi, hogy Görgei a zászlóalj parancsnokát Királyrév visszafoglalásáért újra 
kitüntette a III. osztályú katonai érdemrenddel. 

A 48. honvéd zászlóalj Naszvad és Érsekújvár között 2 napig pihent, s ezalatt a 
honvédek atilláit vászonzekére cserélték, ami a rekkenő melegben lelkes helyeslésre 
talált a katonáknál. A ,,bő öltönyt" övvel szorították derekukhoz. Rakovszky leváltotta 
segédtisztjét, Krasznay Péter hadnagyot, és Szentmiklósy András hadnagyot bízta 
meg segédtiszti teendőkkel, aki ezt a funkciót egészen a kapitulációig ellátta. 
Krasznay csapattisztként lett beosztva Kállay Ferenc századába, aki ekkor került 

65 Breit, III. k. 77-78. o. szerint a magyar veszteség 2400-2700 fő között mozgott, míg a császári-királyi és orosz 
csapatok 634 embert vesztettek a kétnapos peredi csatában. 

66 HL 1848/49: 34/333- Június 30-án azt jelentette, hogy az eltűntek közül 400 fő már visszatért a hadtesthez, sok 
honvéd ugyanis eltévedt s a III. hadtest, sőt Kosztolányi ezredes csapatai közé keveredett. 

67 HL 1848/49: 34/351. 
68 Uo. 
69 Mihálka, 145. o. szerint: „Ide kísértek valami 150 oláh újonczot kikkel Bematyus ajándékozott meg bennünket." 

Krasznay ellenben 62 román újoncról tud, de azok érkezését július 2. és 11. közé teszi. 
70 A 698 fős létszám 5 szám összeadásából jött ki, amelyek az egyes zászlóaljakhoz beosztott újoncok számát jelöl

hetik. 128 és 158 között változnak, így alátámasztanál Mihálka 150 fős adatát, viszont ellentmondanak a veszteségekre 
vonatkozó Kászonyi-jelentésnek. 

71 SzSzBmL IV. B. 103- 3. d. 20. t. Még két tisztet tüntettek ki a csatában szerzett érdemeiért, Nedbal századost, a 
„dommiguelek" I. zászlóaljának parancsnokát, és Kempelen kapitányt, aki Görgei parancsőrtisztjeként volt Királyrév 
visszafoglalásánál. 
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vissza a zászlóaljhoz. Megkezdődött az újoncok begyakoroltatása is, és Ersek-
újvárra vonult a zászlóalj. 

AII. hadtest új szervezeti beosztást kapott. A dandárokat megszüntették, s két gya
logos- és egy lovas hadosztályba osztották a legénységet. A 48. honvéd zászlóalj 
továbbra is a 4. hadosztályban maradt, aminek az összetétele némileg megváltozott. 
Az új hadosztályparancsnok gr. Alexander Buttler őrnagy lett. 

Ezekben a napokban felmerült a hadtest feloszlatásának a lehetősége is. Klapka 3 
dandárra kívánta osztani a hadtest gyalogságát, s Rakovszky alatt az egyiket a 
komáromi őrség megerősítésére szánta, míg a másikat a III. hadtesthez, a harmadikat 
és a lovasságot Kmety ezredes hadosztályához akarta csatolni. Ez utóbbi ezáltal 
hadtestté lett volna fejlesztve, s átvette volna a II. hadtest hadrendi megnevezést. 
Klapka terveiből azonban semmi sem lett, a hadiesemények gyors, és a magyar had
vezetés számára váratlan változása új helyzetet teremtett. 

A 48. honvéd zászlóalj végül is az eredeti helyén, a II. hadtestben maradt, aminek 
a szervezeti változását a hadtest június 24-i hadrendje alapján az alábbiakban lehet 
vázolni: 

A hadtest parancsnoka: Kászonyi József ezredes. 
Vezérkari főnök: betöltetlen, az iratban még Meszéna alezredes szerepel,,beteg" 

megjelöléssel, mivel a helyébe kinevezett Hügel őrnagy Perednél elesett (a 
teendőket ezekben a napokban Beisiegl táborkari százados látta el, míg ki nem 
nevezték új vezérkari főnöknek július elején Vajda Gábor őrnagyot). 

Tüzérparancsnok: Tornász Phillipowsky őrnagy. 
A lovashadosztály (Mándy Ignác őrnagy, majd alezredes): a 6. (Württemberg) 

huszárezred 6 százada, a 17. (Bocskai) huszárezred 2 százada, 1 kun lovas 
század és Simon főhadnagy lovas ütege. 

A 4. hadosztály (gr. Alexander Buttler őrnagy): a 48. honvéd zászlóalj mellett a 25-, 
54., a második 52. honvéd zászlóaljak (utóbbi a beregi századdal), a 39. sor
gyalogezred I. zászlóalja, a pozsonyi vadász század, az utászok 2 százada, Pethes 
hadnagy háromfontos-, Martinkovits főhadnagy hatfojitos- és Radenich főhad 
nagy tizenkétfontos gyalogütegei. 

Az 5. hadosztály (Horváth Pál őrnagy): a 49-, 56., 60., 61., 63. honvéd zászlóaljak 
mellett Verdősy főhadnagy háromfontos- és Kövesy főhadnagy hatfontos 
gyalogütege. 

.., 
72 Krasznay, 1. f. A fiatal hadnagy nem tudott rögtön századához csatlakozni, ugyanis a napokon keresztül tartó 

elégtelen táplálkozás és egy hirtelen megfázás úgy legyengítette, hogy kolera gyanújával kórházba szállították, így csak 
Komáromban csatlakozhatott alakulatához. 

73 Mihálka, 146. o. és Borcsik, 17. o. 
74 Buttler ezekben a napokban tért vissza a hadtesthez, s rangban idősebb volt Rakovszkynál, ezért lett ő a hadosztály

parancsnok. Bajor eredetű, de magyar földbirtokos arisztokrata volt. A másik gyalogos hadosztály parancsnoka Horváth 
Pál őrnagy lett (korábban a III. hadtestben volt zászlóaljparancsnok, s június 20. estéjén vezényelték át a II. hadtesthez, 
hogy vegye át a 63. honvéd zászlóalj parancsnokságát), a csekély létszámú lovasságot pedig Mándy Ignác alezredes 
vezényelte, mint hadosztályparancsnok. - HL 1848/49: 34/351-

75 Görgey, Élmények II. k. 625. o. Görgei Artúr ezekben a napokban hadügyminiszteri teendőit látta el a fővárosban. 
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A zászlóalj részvétele a komáromi áttörési hadműveletben 
(1849. július 2-11.) 

Míg a magyar csapatokat a nehéz csaták után rendezték és pihentették, Haynau 
táborszernagy, az új császári főparancsnok gyorsan, és a magyar hadvezetés számára 
észrevétlenül átcsoportosította erőit a Duna jobb partjára. Közel négyszeres túlerővel 
támadta meg a Győr környékén védekező honvédeket, és visszaszorította a VII. 
hadtestet Komárom felé, Kmety hadosztályát pedig végleg elvágta Görgei had
seregétől. A győri csatának az a súlyos következménye lett, hogy a kormány véglege
sen elvetette a komáromi összpontosítás tervét és Szegedet jelölte ki új összpon
tosítási központként. Görgei ezután is saját terveit erőltette, a Dunántúl friss erőire 
támaszkodva Komárom körül akarta a döntő csatát megvívni, hogy engedményeket 

76 csikarjon ki a bécsi udvartól. 
Haynau azonban határozottan és céltudatosan mozgatta csapatait, és mielőtt Gör

gei összevonhatta volna erőit, a császáriak Komárom elé értek. Haynau elhatározta, 
hogy csapást mér a magyar csapatokra, s egyúttal elvágja visszavonulási útvonalukat 
Buda felé, a Duna jobb partján. 

A Központi Hadműveleti Iroda későn reagált a császári-királyi főerők hadmozdu
lataira. Június 27-én rendelte Komáromba a II. hadtestet, amely ekkor már erőinek 
legnagyobb részével Érsekújváron volt. 28-án utasította a hadtestparancsnokságot, 
hogy Gönyűbe, majd Koroncóra vonuljon, feladata Poeltenberg tábornok VII. 
hadteste és Kmety ezredes hadosztálya között az összeköttetés fenntartása és a Rába
vonal védelme lett volna. Ezen a napon lezajlott a győri csata, s a hadtest fő erői 
(valószínűleg a 48. honvéd zászlóalj nélkül) csak Pusztaszentjánosig jutottak el, innen 
a visszavonuló VII. hadtesttel együtt a Duna jobb partján kiépített komáromi sánc
rendszerbe húzódtak vissza. Az I. hadtest és a főseregtől levált különítmények még 
mindig messze voltak Komáromtól, jó pár napig nem lehetett rájuk számítani. 

Július l-jén a II. hadtest olyan értelmű parancsot kapott, hogy térjen vissza a Duna 
bal partjára, s a Vág és a Nádor-vonal között foglaljon védőállást. Az utasítást 
valószínűleg csak a hadtest néhány egysége hajtotta végre, mert a hadtest zöme sze
rencsére a másnapi csata idején is a jobbparti sánctáborban volt. 

Július 2-án kora reggel indult meg a közel kétszeres túlerőben lévő ellenség 
támadása. A Duna jobb partján fekvő elsáncolt táborban a II., III., VII. hadtestek 
tartózkodtak és a VIII. hadtest 4 zászlóalja. Ez utóbbiak az erődrendszer legnyugatibb 
pontját, a monostori sáncokat őrizték. A támadás megindulása után lovascsata bon
takozott ki, s ennek során a III. hadtest lovasságát visszanyomta az ellenség, amelyet 

76 A magyar csapatok hadműveletei ezután nagyrészt az egyes seregparancsnokok egymástól eltérő elképzeléseitől 
függtek. A kormány általi irányítás lehetetlenné vált, eluralkodott a kapkodás, a sokszor egymásnak ellentmondó 
utasítások kiadása. Az önálló seregparancsnokok pedig csak azoknak az utasításoknak engedelmeskedtek, amelyek egy
bevágtak saját elképzeléseikkel. 

77 Görgey, Élmények 644. o. 
78 HL 1848/49: 36/192. a. 
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követett a magyar csapatok általános visszahúzódása a sáncágyúk fedezete alá. Délre 
az ellenség elfoglalta Ószőnyt, s ezzel elvágta a magyar csapatok visszavonulási útját 
a Duna jobb partján. A legváltozatosabb helyzet azonban a magyar erők jobb
szárnyán alakult ki, a monostori sáncoknál. 

Itt Schlik altábornagy hadteste (a császári I. hadtest) nyomult előre, s a sáncok előtt 
a Reischach-dandár állt fel, röppentyűiből erősen tüzelve. A sáncokat védő 4 honvéd 
zászlóaljból kitörtek az ellenséges tüzérség elhallgattatására, de rövidesen visz-
szaűzték őket, sőt a kibontakozó túlerejű (6 zászlóaljból álló) Reischach-dandár el is 
foglalta a sáncokat az ágyúkkal együtt. Az elűzött magyar csapatok rendetlen futás
sal menekültek Újszőny felé, ahol a 48. honvéd zászlóalj tartalékban állt a II. hadtest 
néhány zászlóaljával. 

Ekkor érkezett Görgei a helyszínre, s miután a futó zászlóaljak azután sem álltak 
meg, hogy közéjük kartácsoltatott, a 48. honvéd zászlóaljhoz vágtatott és parancsot 
adott az elvesztett sáncok elleni rohamra. Néhány lelkesítő szó után a zászlóalj „Éljen 
a haza! Éljen a szabadság! Éljen Görgei!" kiáltásokkal rohamra indult, amellyel meg
koronázta már addig is kiváló harci teljesítményét, és elnyerte a honvédsereg osztat
lan elismerését. 

Már a roham megindulása előtti percekben elkezdték lőni a zászlóaljat az elvesztett 
sánc ágyúi. Több halott és sebesült maradt a földön, de a zászlóalj az egyre erősebb 
tüzelés ellenére is rohamra indult, s percek alatt a sáncok elé ért. Mihálka így em
lékezik a rohamra: „Itt a tömegből elszéledtünk, ki mint tudta, úgy fedezte magát a 
golyózápor ellen, a sánc megerősítésére odahordott téglarakások mellé vonva ma
gunkat, s tüzelve mindig előrébb rohanva, egyik téglarakástól a másikig gyorsan. 
Midőn már a téglarakáson túl voltunk, nagy Éljen a haza! és Rajta! kiáltással megro
hantuk az ágyúkat s azokat kezelő tüzéreket." A hatalmas termetű tüzérek az utolsó 
emberig védekeztek, de a vadászok már kevesebb ellenállást tanúsítottak. A sáncok 
előterében lévő szőlőároknál még próbáltak ellenállni, de a zászlóalj szuronyrohamát 
nem tudták kiállni, és menekültek az Ácsig terjedő erdőbe. A roham során kü
lönösen kitüntette magát Szomjasy István főhadnagy és Tatár József hadnagy, akik 
embereik élén haladva törtek be a sáncba, s ott egy kőfal mögött védekező 
vadászcsapatot semmisítettek meg. 

A szabolcsiak rohama magával ragadta a II. hadtest többi zászlóalját is, és így az 
egész Reischach-dandárt sikerült megfutamítani, s beűzni az ácsi erdőbe. Időközben 

• 
79 Breit, III. k. 96-97. o. és Rüstow, II. k. 166. o. Krasznay Péter szerint a monostori sáncokban a 60. (a II. hadtestből) 

és a 70. (a VIII. hadtestből) honvéd zászlóaljak őrködtek, s meglepte őket a csendben közeledő császári dandár. -
SzSzBmL XIII. 9. 2. f. 

80 A „dommiguelek" és valószínűleg az 56. és 63- honvéd zászlóaljak álltak a 48. honvéd zászlóalj mellett tartalékban. 
81 Mihálka, 150-154. o. Krasznay és Borcsik is részletesen beszámol a roham körülményeiről, más alakulatokhoz 

tartozó visszaemlékezők is elismeréssel írnak a zászlóalj rohamáról, így Beniczky Alajos: i. m. (a 63- honvéd zászlóalj 
tisztje), Garzó Imre (.Tiszatáj, 1974. évf. 8. sz. 75. o.) és Jalovieš György (Honvédek Könyve, II. k. 70. o.). Utóbbiak tüzérek 
voltak a II. hadtest állományában. A császári vadászok a 2. tábori vadász zászlóalj katonái voltak Sartori ezredes 
dandárából. 

82 SzSzBmL IV. B. 103- 3. d. 20. t. A zászlóalj tábori naplójába írt bejegyzés Szomjasyt már századosnak jelzi, valójában 
ekkor még nem volt az, bár rangját később július 1-i ranggal kapja. 
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a kedvező helyzetet kihasználva Poeltenberg tábornok VII. hadteste is előretört, s az 
egyre jobban kibontakozó támadás lassan megközelítette a Concó patak vonalát, bár 
Schik egymás után 2 dandárát is bevetette az üldözés megállapítására. Ekkor Görgei 
utasítást adott Klapkának, hogy a balszárny csapataival foglalja vissza Ószőnyt. Hogy 
ehhez időt biztosítson számára, és ellenséges erőket vonjon él Ószőnytől, a jobb
szárnyon és a centrumban további előrenyomulást rendelt el. Az összegyűjtött 24 
lovasszázad élén személyesen vezetett rohamot az ellenséges vonalak ellen, 
miközben súlyosan megsebesült. 

Haynau ekkor jött rá, hogy még nincs vége a csatának, bár délben, látva a 
magyarok visszahúzódását az elsáncolt táborba, s Ószőny feladását, már csapatai egy 
részével elhagyta a csatateret s pihenőre vonult. Késő délután újra megjelent, pihent 
csapataival, Schlik altábornagy pedig az orosz hadosztálytól kért súlyos helyzetbe 
került hadteste számára segítséget. így sikerült megállítani a magyar jobbszárny 
előretörését, de ezalatt Leiningen tábornok véres harcban visszafoglalta Ószőnyt. Er
ről kora este értesült Görgei, s elrendelte a további támadások leállítását és visszaren-
delte a csapatokat. 

A 48. honvéd zászlóaljból Mikecz százada (a 6. század) túlságosan is előrenyomult, 
s a visszavonulás elrendelésével elvágatott a zászlóalj többi részétől. Heves 
csatározások után eltévedtek az erdőben, s csak nehezen tudtak a sötétben lejutni a 
Dunához, majd „folyásirányát a setétben beledobált papírdarabokkal kipuhatolván" 

84 a parton vonulva éjjel 11 óra után találták meg az előőrsön álló zászlóaljukat. 
A zászlóalj másnap is előőrsön állt, de élelmet nem kaptak a katonák. így az előző 

napi csatában agyonlőtt lovak húsából főztek, míg végül a veressipkás 9. honvéd 
zászlóalj felváltotta őket. A 48. honvéd zászlóalj a monostori sáncok mögött táboro-

85 
zott le, hogy jól megérdemelt pihenőjét eltöltse. 

Itt kereste fel a zászlóaljat egy tiszti küldöttség, melynek élén Aschermann ezredes, 
várparancsnok állt. Görgei nevében köszöntötte a zászlóaljt, s dicsérte vitézségüket, 
„mellyel a zászlóalj magát a magyar hadsereg elsőrendű csapatává avatta", majd 
felolvasta a napiparancsot, miszerint a zászlóalj parancsnoka Rakovszky Samu őr
nagy II. osztályú katonai érdemrenddel, a 48. honvéd zászlóalj zászlója a legénység 
tömeges hősiességének elismeréseképpen III. osztályúval lett kitüntetve. Emellett 

8fi 
Rakovszkyt alezredessé léptették elő és hadosztályparancsnokká nevezték ki. 

• 

83 Riistow, II. k. 168-171. o. A győztes ütközet eredményeként rövid ideig még nyitva maradt az út a dél felé történő 
elvonulásra. 

84 Krasznay, 2. f. Emlékei szerint ennél a századnál tartózkodott a zászlóaljtól már elvezényelt Apagyi Simon is (mint 
főhadnagy). Borcsik viszont Fényes Lászlót említi e században s ez a valószínűbb. 

85 Mihálka, 155-156. o. 
86 A parancs német nyelvű eredetije a Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag gyűjteményében 0279/Em. lelt. 

sz. alatt, magyar nyelvű másolata SzSzBmL IV. B. 103. 3. d. 20. t. illetve Krasznay 2. f. nyomtatásban Görgey, Élmények 
III. k. 51-52. o. 
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Gőrgei napiparancsa a 48. honvéd zászlóalj zászlóaljának és parancsnokának kitüntetéséről. 
(Hadtörténeti Múzeum, Kéziratos emlékanyag gyűjtemény) 

25 



Ezután érdekes jelenetek következtek. A honvédek eredeti, és igen kifejező 
módon nyilvánították ki ragaszkodásukat parancsnokuk iránt. Rakovszky előlép
tetését úgy értelmezték, hogy ezzel szeretett parancsnokukat elválasztják tőlük. 
Emiatt „annyira felzúdultak, hogy sok idő került bele, míg meg lehetett velük értetni, 
hogy ezáltal nem veszítjük el hős vezérünket, mert az előléptetést csak azzal a 
feltétellel fogadja el, hogy a 48. zászlóalj, hadosztálya magját képezendi." - írta 

87 
Krasznay Péter. Rakovszky meghatódva köszönte meg katonái ragaszkodását, s 
kijelentette: „Vezérelni foglak (benneteket), hova a haza sorsa kívánja, s szent 
kötelességem parancsolja. Ha leróttuk tartozásainkat a hazának, ha megérem azt 

Q Q 

veletek, együtt visszavezetlek benneteket Szabolcsba, kedveseitek karjai közé". 
Még a nagy zajongás ideje alatt megérkezett egy másik küldöttség is, amely a 3- és 

9. honvéd zászlóaljak képviselőiből állt. Kiss Ferenc 3. honvéd zászlóaljbeli főhad
nagy szónokolt, amire Krasznay Péter így emlékezett: „Látni akarták színről-színre a 
testvérüket, ki a tegnapi csatában született, ugyanis eddig őket mint a harczi dicsőség
ben testvér zászlóaljakat ünnepelték, a magyar hadsereg elsőrendű bajnokaiként, a 
kik hadi érdem koszorúzott zászló alatt rohantak győzelemről győzelemre a legvére
sebb csatákban. A tegnapi csatában egy harmadik testvér született a 48. zászlóaljban, 
amely mától fogva osztozik velük a harczi dicsőségben. Eljöttek tehát küldőik, a két 
zászlóalj nevében szívükre ölelni ezen ifjabb testvérüket." Ezután zászlóikat 
meghajtották a „Monostori hős", Rakovszky előtt, majd a három zászlót, mint 
testvéreket összeérintették. Böszörményi százados mondott köszönetet a rendkívüli 
megtiszteltetésért, s a zászlóalj nevében megígérte, hogy „minden alkalommal 
igyekezni fognak ezen nem várt, és még talán nem érdemelt szokatlanul nagy meg
tiszteltetést megérdemelni". A ceremóniák után az összetámasztott három csa-

89 
patzászló körül hajnalig mulattak a honvédek. 

Rászolgált a dicsőségre a szabolcsi zászlóalj, és nagy véráldozatokat hozott azért. 
Mihálka úgy tudja, hogy a zászlóalj ekkorra már elvesztette eredeti legénységének 

90 

több mint a harmadát. Július 2-án nem tudjuk milyen veszteségek érték a zászlóalj 
legénységét, de nem lehettek túl nagyok, mert a roham rövid idő alatt teljes győzel
met hozott a magyar sereg jobbszárnyán. 

Összesen 1500 fő volt a magyarok vesztesége, ennek nagyobb része Ószőny 
visszavételénél esett el. Azonban hiába voltak a nagy áldozatok, mert a hadsereg 
továbbra is Komáromban maradt. Időközben a kormány Görgeit elmozdította had
serege éléről, de ez élénk tiltakozást váltott ki a hadsereg tisztikarában, és a kormány
nak nem volt ereje akaratát rájuk kényszeríteni, s július 5-én beleegyezett abba, hogy 

87 SzSzBMLXIII. 9. 2. f. 
88 Mihálka, 157-158. o. Rakovszkyt annyira bálványozta a zászlóalj legénysége, hogy az a hit alakult ki, „mikor ő 

vezeti a zászlóaljat, akkor a golyó nem talál". Rakovszky is szerette katonáit, együtt evett, mulatott velük s betegsége 
ellenére az éjszakát is együtt töltötte a honvédekkel, gyakorta a szabad ég alatt egy szál köpenyen aludva. - SzSzBML XIII. 
9- (Krasznay Gábor gyászbeszéde Rakovszky temetésén). 

89 SzSzBML XIII. 9. 2. f. 
90 Valójában ennél is nagyobb volt az eredeti legénység csökkenése, a létszámjelentések alapján valószínűnek tűnik, 

hogy a zászlóalj állományának kevesebb mint a fele volt már csak szabolcsi. 
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Görgei megtartsa a Komáromból Szeged felé levezetendő hadsereg parancsnokságát. 
Az életveszélyes sebbel fekvő Görgei háta mögött egyre erősebb mértéket öltöttek 
különböző csoportok intrikái, és a tábornokok között senki sem akadt, aki erélyes 
fellépéssel elindította volna a csapatokat a kijelölt összpontosítási körzet felé. Végül 
is Görgei időlegesen felépülve engedett, s elhatározta Komárom elhagyását a had
sereg nagyobbik részével, de úgy, hogy közben Haynaura is csapást akart mérni, s a 
Dunántúlon akart elvonulni Paks, vagy Baja felé. 

Tervének kedvezett, hogy időközben Komáromba érkezett a hadseregéhez tartozó 
valamennyi alakulat, de a létszámuk még így is elmaradt Haynau csapataiétól. Az erre 
vonatkozó július 8-i diszpozíció ismételten a II. hadtest feloszlatásával számolt, 
ugyanis a levonuló hadsereghez Rakovszky alezredes parancsnoksága alatt egy 
hadosztályt csatolt, amit a II. hadtest alakulataiból állítottak össze. Ide tartozott volna 
a 48. honvéd zászlóalj mellett a 25., az 56. és a 60. honvéd zászlóalj, valamint a ,,dom-
miguelek", a volt 39. sorgyalogezred 1. zászlóalja (ekkor már új hadrendi számot 
kapva a 114. honvéd zászlóalj). Ezenkívül egy utász osztály, egy vadász század és 
három üteg alkotta még a hadosztályt. A hadtest többi része a komáromi várőrségben 
maradt volna. Ez a hadosztály végül is csak néhány napig maradt ilyen összetételben, 

92 
utoljára a július 11-i komáromi csatában, s a levonuló hadsereg nélküle indult el. 

A csatát 11-én magyar részről Klapka tábornok irányította, mert Görgei még ekkor 
is szolgálatképtelen volt. A hadművelet terve, és a csapatok irányítása nem felelt meg 
a sikeres áttörés követelményeinek. A magyar hadvezetés sehol nem tudott, de nem 
is törekedett döntő erőfölény kialakítására valamelyik ponton, ahol az áttörést végre-
hajthatták volna. 

A csatát az Aschermann Ferenc ezredes parancsnoksága alatt összeállított hadtest 
kezdte 11 órakor. Janik János ezredes (VIII. hadtest) és Rakovszky (kombinált 
hadosztály a II. hadtest alakulataiból) hadosztályai törtek ki a sánctáborból Monostor 
térségében, és a Duna partján. Feladatuk az ellenség elűzése volt az ácsi erdőből, 
majd állást kellett foglalniuk a Concó vonalánál. Poeltenberg VII. hadtestének Ács 
felé kellett előretörni, támogatva Aschermann előnyomulását. Pikéty Ágoston tábor
nok lovasságának Herkálypusztát kellett elfoglalnia. A fő feladat a III. hadtestre 
hárult, de Leiningen tábornok erői az áttöréshez Nagyigmándnál elégtelenek voltak. 
Támadását az I. hadtestnek kellett volna támogatnia, s egyúttal Mócsát megszállni. A 
csata végül a magyar csapatok vereségével végződött. 1500 embert veszítve kénytele
nek voltak a kiindulási állásaikba visszatérni. 

91 Rüstow, II. k. 185. o. 
92 Hermann Róbert: Az 56. honvéd zászlóalj története (in: A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1894. Zalaegerszeg, 

1992.) 243. o. 
93 Magyarország hadtörténete (főszerk.: Liptai Ervin) Budapest, 1984. Bona Gábor szerint még ekkor is döntő csatát 

akart a magyar hadsereg vívni, s nem áttörésről volt szó. 
94 Rüstow, II. k. 185-192. o. A vereség oka szerinte Klapka erélytelen vezetése volt, valamint az, hogy Nagysándor és 

Pikéty tábornok nem tudták feladatukat teljesíteni. 
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A 48. honvéd zászlóalj Rakovszky hadosztályával sikeresen nyomult előre, de az 
erdőben frissen épített sáncok fogadták őket. A zászlóalj rohammal bevette ugyan a 
Duna felé eső ,,két redoutot", de rövidesen vissza kellett vonulni az egész kom
binált hadtestnek, mert Schlik egész hadtestét mozgósítva túlerővel ellentámadásba 
kezdett. A zászlóalj az újszőnyi szőlőkig vonult vissza, ahol Rakovszky alezredes az 
élre állva újra előnyomulásra vezette. A hadosztály többi része (ekkor Kászonyi ezre
des vezetése alatt) azonban nem tudta követni a kialakuló magyar ellentámadást, így 
balról császári csapatok kerültek a 48. honvéd zászlóalj oldalába. A Duna magas 
partja alatt is észrevétlenül ellenséges erők kerültek a zászlóalj hátába, és rövidesen 
elvágták visszavonulási útját. Böszörményi századát fordították vissza, hogy át
törésével utat nyisson, míg a zászlóalj többi része kört képezve, lépésről lépésre 
„folyton csatározva, az ellenség folytonos tüzelése között" hátrált. Az erdőszéli 
osztrák ágyúk kartáccsal kezdték lőni a honvédeket, s ennek során megsebesült az 

96 

új zászlóaljparancsnok, Mikecz Tamás őrnagy és Krasznay Gábor százados is. Sok 
embert veszített az alakulat és még a zászló is veszélybe került. Egy cserjés mögül 
császári gyalogosok támadtak a zászlótartó Sörley Endrére, s a combján megsebesítet
ték. A zászlótartó azonban nem engedte el zászlaját, s mivel már közeledett a hon
védek segítsége, ellenfelei le akarták tépni a zászlót rúdjáról, de csak a takaróját si
került. Jármy János főhadnagy mentette ki néhány katonájával a zászlót az ellenség 
közül, s a súlyosan sebesült zászlótartót a hátukon vitték magukkal a honvédek. 

Az újszőnyi szőlőknél sikerült csatlakozni a hadosztály zöméhez, s itt fedett állás
ból a háromfontos üteg támogatásával feltartóztatták a császári gyalogságot, akik 
rövidesen visszavonultak. Itt tartózkodtak másnap is a zászlóalj katonái, s ekkor 
botozták meg azt a 23 újoncot, akik a kartácstuztől megriadva elfutottak, s elbújtak a 

98 
leégett újszőnyi házak között. 

A csata végleg meghiúsította Görgei terveit és kénytelen volt a Duna bal partján, 
Vác irányába megkezdeni az elvonulást. Komáromban, Klapka tábornok pa
rancsnoksága alatt, a II. és a VIII. hadtest maradt. Még Görgei elindulása előtt 3000 
újonc érkezett a várba, ezekből a nagyon megfogyatkozott 48. honvéd zászlóalj lét
számát is növelhették. A július 21-i létszámot alapul véve s elfogadva Mihálka adatát 
a 150 fős június végi kiegészítésről mintegy 300 újonccal egészíthették ki az alakula
tot. Görgei utolsó csapatai július 13-án hagyták el Komáromot, és a 18 ezer főnyi 
várőrség végleg magára maradt. 

95 Krasznay, 2. f. Mihálka ellenben úgy tudja, hogy nem sikerült bevenni a sáncokat, bár többször is rohamozták 
őket, nagy veszteségeket szenvedne. 

96 Mikecz Tamást július 7-én (július 1-i ranggal) nevezték ki őrnaggyá. Az addig általa vezényelt 6. századot Kállay 
Ferenc százados vette át, míg az ő helyébe Aranyos János került (századosi kinevezése július 7-én kelt 1-i ranggal). Új 
számvevő segéd is érkezett a zászlóaljhoz, Helmer János, akit hadnagyi ranggal neveztek ki másodrendű számvevő 
segéddé - Közlöny, 1849/141. sz. (jún. 26.) 

97 Krasznay, 2. f. 
98 Krasznay szerint a román nemzetiségű újoncokról van szó. 
99 Szinnyei Józsefi Komárom 1848-49-ben (Napló-jegyzetek). Budapest, 1887. (a továbbiakban: Szinnyei) 222. o. A 

zászlóalj kiegészítése valószínűleg több részletben történt, erre utal Krasznay közlése is. Az újoncok egy része ekkor is 
román nemzetiségű volt. 
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A zászlóalj Komárom védelmében 
(1849- július 13 - október 3 •) 

Klapka július közepét a csapatok megerősítésére és a védelem szervezetének 
kiépítésére használta fel. Újoncokat osztottak be a leginkább megfogyatkozott 
zászlóaljakba. Ennek során a 48. honvéd zászlóalj 62 román újoncot kapott Kraszna 
és Zaránd megyékből. Néhány somogyi is került ekkor a zászlóaljba. A 10. honvéd 
zászlóalj néhány szabolcsi honvédé is ide került, mert a Kmety-hadosztályhoz tartozó 
zászlóalj egyik századát június végén elvágták alakulatától a támadó császáriak, s 
azok így Komáromba kerültek. 

A 48. honvéd zászlóalj több tisztjét más alakulathoz vezényelték. Hunyadi Ferenc 
százados július 17-én őrnagy lett, és átvette a 6l. honvéd zászlóalj parancsnok
ságát. Helyébe századosnak Szomjasy István főhadnagyot nevezték ki. Fényes 

102 

László főhadnagy századossá előlépve az 52. honvéd zászlóaljhoz került. Mikecz 
Tamás helyébe a 6. század parancsnokaként Kállay Ferenc százados lépett, aki már 

1 A 2 

korábban visszatért a zászlóaljhoz, a század főhadnagya Borcsik Salamon lett. Az 
üres hadnagyi helyekre Liptai (Lipthay) András 25. honvéd zászlóaljbeli altisztet 
valamint Kövér István és Kövér Joachim 10. honvéd zászlóaljbeli altiszteket nevezték 
ki. Mindhárman szabolcsi nemesi családok fiai voltak. 

A honvédeket a táborban sátrakban helyezték el. Hadosztályonként egész kis 
sátorvárosokat létesítettek. A 48. honvéd zászlóalj a monostori sáncok mögött volt 
elhelyezve, minden szakasz külön sátorban. A századok 4-4 tisztjének l-l kisebb 
méretű közös sátra volt, 1 nagy sátor pedig az őrnagy és a zászlóaljiroda elhelyezését 
biztosította. Napközben gyakorlatokkal foglalkoztak, délelőtt szakaszonként, dél
után századonként folyt a sáncvédelem oktatása. Időnként Rakovszky vezényletével 
az egész hadosztály gyakorlatot tartott, s a szabolcsiak ezt szerették a legjobban. Ra
kovszky Újszőny egyik nagyjából épen maradt házában rendezte be hadosztálya pa
rancsnokságát. Egyik szobájában a 48. zászlóalj tisztikara számára ebédlőt ren
deztetett be, ahol rendes szakácsnők főztek, és többször megfordult Klapka tábornok 
is. A tisztikar jó hangulatú mulatságokat is rendezett, amiben különösen Jármy főhad-

lOS 
nagy és a zászlóalj főorvosa, Lövi doktor járt élen. 

100 Mihálka, 170. o. és Krasznay, 2. f. 
101 A napiparancs a Komáromi Lapok 62. sz.-ban jelent meg, közli Szinnyei, 396. o. A kinevezés július l6-i ranggal 

volt érvényes - HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 32. k. A 61. honvéd zászlóalj zömében somogyiakból állt és a II. 
hadtestbe tartozott. 

102 A parancs július 23-án jelent meg, s l6-i ranggal volt érvényes - Szinnyei, 399. o. Július 20-án az addig 4 századból 
álló zászlóaljhoz még 2 századot szerveztek a komáromi újonctelep katonáiból, s Fényes az egyik újonc századot vette át. 
Ugyanitt volt százados a 48. honvéd zászlóaljból már korábban áthelyezett Kralovánszky László is. 

103 Borcsik Fényes László helyét vette át a 6. században, bár hivatalosan csak szeptember 8-án jelent meg az előlép
tetése, ő maga szeptember 11-ét jelöli meg előléptetése dátumaként, ellenben Mihálka (a századában szolgált) és 
Krasznay is főhadnagynak tudja már júliusban Borcsikot. 

104 A zászlóaljnál - nem számítva a beteg Hrabovszky helyét - 1 főhadnagy és 4 hadnagy helye üres volt. Nagy 
valószínűséggel ezeket betöltötte a zászlóalj parancsnoka, csak az utólagos jóváhagyás késett szeptember 8-ig. Krasznay 
például erre az időre teszi a 3 hadnagy kinevezését. A Kövér testvérek a 10. honvéd zászlóalj Komáromba szorult 
századához tartoztak. Joachim hadnagyi kinevezését egyébként egyetlen más forrás sem erősíti meg. 

105 A zászlóalj hétköznapjaira Komáromban Krasznay, 2. f. és Mihálka, 170-174. o. 
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A Komáromban maradt hadsereg hadrendjét még július 13-án megszerkesztették. 
Eszerint 5 gyalogos hadosztályra és 1 lovas hadosztályra tagolták. A II. hadtest, 
továbbra is Kászonyi ezredes parancsnoksága alatt, 2 hadosztályból állt, ennek egyi
két vezényelte Rakovszky Samu alezredes. A 48. honvéd zászlóalj mellett a 25., 52., 
56., és 114. (,,dommiguel") honvéd zászlóaljak, valamint Mezei százados gyalogütege 
alkották. A július 21-i hadrend szerint 3586 főből állt a hadosztály, s ennek lét
számát tekintve is legerősebb egysége a 48. honvéd zászlóalj volt, 875 emberrel, 
így tehát a zászlóalj a létszámkiegészítés folytán előző havi létszámát közel megdup
lázta. Legénységének szabolcsi jellege ezáltal háttérbe szorult, s mi több, jelentős volt 
a román nemzetiségű katonái aránya. A tisztikar azonban továbbra is döntően a 
szabolcsi középnemesi réteg képviselőiből állt, hiszen még a más alakulattól oda 
került tisztek is szabolcsiak voltak. 

Az ellenség különösebben nem háborgatta a komáromi hadsereget. Egy-két 
meglepetésszerű támadást indítottak, de az őrszemek résen voltak és már az 
ágyútüzeléstől meghátráltak a támadók. Július 23-án elvonult a császári I. hadtest is 
és csak Csorich altábornagy 12 ezer fős II. hadteste maradt Komárom alatt. 

Július 25-én egy huszárportya zsákmányából kiderült, hogy milyen az ellenség lét
száma, ugyanis sikerült megszerezni az ostromzároló császári erők diszlokációját. 
Klapka elhatározta az ostromzár szétzúzását. A haditervet a hadsereg vezérkari 
főnökével, Szilányi Péter őrnaggyal dolgozták ki. Eszerint először a Duna bal partját 
szabadították fel.108 

Erre július 30-án került sor, s a Rakovszky-hadosztály 3 zászlóalja is részt vett benne 
az ágyúüteggel és 3 század huszárral. A 48. mellett a 25. és a „dommiguel" zászlóalj 
vett részt a hadműveletben a hadosztályból. Feladatuk az volt, hogy az ellenség 
hátába kerülve segítsék a szemből támadó Kosztolányi ezredes csapatait. 

Rakovszky csapatai hajnali 4 órakor indultak Komáromból, a Duna mellett Izsáig 
mentek, majd Kurtakeszinél keltek át a Zsitván, és megtámadták a falut. Az ellenség 
sebesen hátrált, nyomában Rakovszky csapataival, akik a faluban néhány foglyot 
ejtettek. Szentpéteren keresztül nyomultak előre ezután, de mivel Kosztolányi hama
rabb megkezdte előnyomulását, az ellenség előtt feltárult a magyarok terve, és 
néhány száz fős veszteség árán vissza tudtak vonulni. A magyar csapatok Szentpéter 
után állították le az üldözést, majd visszatértek a falu alá, ahol este letáboroztak. 
Másnap egyesült a két hadoszlop, és augusztus 2-án visszatértek Komáromba, 
ahol Rakovszky megkapta a jobb parti hadműveletekre vonatkozó utasításokat. 

10ó HL 1848/49: 31/1- (Opreation Journal der unter den Befehlen des Generalen Klapka vereinigten 7-ten und 8-ten 
Armee Corps angefangen den 1-te Juni 1849) Az irat július 13-tól a II. hadtestre vonatkozó utasításokat is tartalmazza. 

107 OL 1848/49. Görgey nemzetség levéltára P. 295. B/47. 
108 Már július 26-án végrehajtott Kosztolányi hadosztálya egy kisebb vállalkozást, aminek során kiderült hogy a zsák

mányul ejtett diszlokáció adatai nem megtévesztőek, s Tatán jelentós hadizsákmányt s 65 foglyot (köztük 9 tiszt) ejtettek 
- OL 1848/49. R. 295.1. es. 3. t. 

109 A két hadoszlop feladata az ellenfél Érsekújvár felé való elűzése volt, egymással szoros együttműködésben - HL 
1848/49: 31/1. és Szinnyei, 233. o. 

110 Mihálka, 176. o. és Krasznay, 2. f. 
111 Szinnyei, 187-188. o. 
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A Duna jobb partján augusztus 3-án zúzták szét az ostromzárat. A 48. honvéd 
zászlóalj újra a hadművelet kezdetétől részt vett az akcióban. Rakovszky 
hadosztályának rendkívül összetett volt a feladata. Meg kellett semmisítenie Almásnál 
az ellenség hadállását, majd délnyugati irányban hatalmas kerülőt téve csatlakozni 
Kosztolányi és Krivácsy hadoszlopaihoz (akinek Mócsát kell addig bevenni), és 
Aschermann ezredes parancsnoksága alatt a Mócsa-Csém-Ács vonalon lévő ellen
séges erőket kellett felgöngyölíteni. A Concó torkolata volt a végcél, hogy ezzel 
elvágják az ellenséges visszavonulás útját. Ezalatt Janik és Bátori-Schulcz csapatainak 

112 

az ácsi erdőnél kellett döntésre vinni a csatát. Rakovszky csapataival ment a meg
kerülő oszlopok parancsnoka Aschermann ezredes is, amikor éjjel 1 órakor megin
dultak a Csillag-erőd mellől. A 25. honvéd zászlóalj haladt elől, s Almás előtt sikerült 
meglepnie az ellenség előőrseit. A faluba betörve azonban erős ellenállásra talált, s 
heves puska- és kartácstűzbe kerülve behúzódtak a házak közé. Parancsnokuk is 
megsebesült, és Aschermann bíztatására sem voltak hajlandók előrenyomulni. Ekkor 
Ra-kovszky három részre osztotta a 48. honvéd zászlóaljat. Az úton az 1., 2. század, 
a Dunaparton a 3-, 4., a szőlőhegyen át az 5-, 6. század nyomult előre. Az egyes 
oszlopok előcsapatait Jármy Ferenc, Krasznay Péter hadnagy és Borcsik főhad
nagy vezette. Az ellenség, látva megkerülését engedett, és gyors visszavonulásba 
kezdett Neszmély felé. A zászlóalj egy része követte őket és sikerült 3 ágyút elfoglal
niuk a már menekülő ellenségtől. Neszmélybe is bevonultak, de azonnal vissza 
kellett térniük, mert feladatuk nagyobb része még hátra volt. 

Naszályon át Mocsara mentek, s a falutól délre fekvő magaslatokról látták, amint a 
Mócsáról kimenekült csapatokat a magyar csapatok körbezárták. 6 tiszt és 200 
közlegény esett itt fogságba, akiket azonnal Komáromba kísértek. Itt egyesült Ra
kovszky, Krivácsy és Kosztolányi hadoszlopa és egy nagyobb pihenőt tartot-

1 1 e ) tak. 10 órakor indultak el újra a csapatok. Csém és Igmánd között a 48. honvéd 
zászlóaljat előre küldték az ellenséges^állások megkerülésére, mire azok hanyatt-
homlok menekültek, rengeteg hadianyagot hátrahagyva. 

Ezalatt Klapka már nem győzte kivárni Aschermann csapatainak megjelenését és 
támadásba dobta Bátori-Schulcz csapatait a Herkálypuszta és Csém közötti igen erős 

112 Uo. és HL 1848/49: 31/1. Eszerint a 25., 48., 56., 108. honvéd zászlóaljak, 2 ágyúüteg és 1 osztály huszár alkotta a 
hadoszlopot. 

113 Kinevezésének hivatalos jóváhagyására eddig nem sikerült rábukkannunk, de biztosan szerepelt a tisztikarban, 
Krasznay mellett Borcsik is említi. 

114 Krasznay szerint az 52. és 56. honvéd zászlóaljak hajtották végre az akciót, az Operation Journal ellenben megadta 
a hadoszlopok összetételét, s az 52. honvéd zászlóalj egyiknél sem szerepel, tehát valószínűleg a sánctáborban maradt. 

115 Nem igazán érthető miért, hiszen a gyorsaság volt a haditervben a legfőbb szempont. Talán a csapatok fáradtsága 
tette szükségessé, hiszen a 48. és a 25. honvéd zászlóaljak előző este érkeztek vissza Komáromba mintegy 15 km-es 
menetelés után, s csak keveset pihenhettek az éjszakai indulás miatt. Mihálka megjegyzi, hogy a menetelés közben is 
többen aludva „orra buktak". Emellett aznap már további 20 km és egy ütközet volt a honvédek háta mögött. Krasznay 
mit sem tud a pihenésről sőt megjegyzi „egész nap a kidűlésig siettünk." 

116 Krasznay, 2. f. és Mihálka, 177-183- o. 
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ellenséges sáncok ellen, Janik csapatai pedig az ácsi erdőben kezdték meg az elő-
117 

nyomulást. Klapka joggal tartott attól, hogy ha sokáig vár a bekerítő hadoszlopra, 
az ellenséges erők rendezetten tudnak visszavonulni, s a pompás bekerítő had
művelet dugába dől. Délután 5 óra felé értek Aschermann csapatai egy vonalba 
Bátori-Schulcz csapataival, s ekkor tört meg a sáncokat védő császári katonák ereje. 
Az ellenség ezután már sehol sem állt ellen, pánikszerű meneküléssel igyekezett a 
lovadi híd felé, ágyúkat, s nagy mennyiségű felszerelést hagyva táborában. Az utolsó 
pillanatban ugyan, de sikerült a császári erőknek kibújniuk a bezáruló gyűrűből. 

A 48. honvéd zászlóalj a gönyűi út mellett levő kocsma kőfallal kerített udvarára 
vonult, hogy egy közeli dombon felállított üteg fedezetéül szolgáljon. Élén tűzpárbaj 
alakult ki a Duna ellentétes partjain álló ágyúütegek között. Az ellenség célja ezzel az 
volt, hogy időt nyerjenek a hajókon és a parton lévő élelmiszer és hadianyag el
szállítására, de a Nádor-vonalból is kitörnek a honvédek, és a császáriaknak rövidé-

1 1 Q 

sen a Duna túlsó partjáról is menekülniük kellett. 
Hatalmas győzelmet aratott ezen a napon a honvédsereg, teljesen szétverte a 

császári II. hadtestet, és elvágta Haynau utánpótlási vonalait. A császári seregek gyors 
ütemben vonultak vissza Győr és Pozsony felé. De a győzelem, a szabadságharc 
utolsó győzelme túl későn jött. Kossuth Vidinben, emigrációban, Görgei Nagyvára
don, fogságban értesült róla, így a szabadságharc utolsó napjaira nem tudott befolyást 
gyakorolni. Augusztus első 10 napjában azonban (utoljára a szabadságharc 
folyamán) nagy kapkodást okozott Bécsben. 

A császáriak vesztesége 300 halott és sebesült, több, mint 1000 fogoly. A magyar 
veszteség 80 halott, 130 sebesült volt. Jelentős volt a hadizsákmány is: 30 ágyú, 36 
lőszeres szekér, 3600 lőfegyver, 700 q lőpor, 2750 Vágómarha, 804 hízott sertés, és 

120 
rengeteg, hajókon talált élelmiszer. 

Késő este, a tüzelés csillapodásakor a 48. honvéd zászlóalj katonái lementek a 
partra, ahol először csak kétszersültet találtak, és pálinkát. A kimerült katonák az 
egész napi éhezés után nekiestek az ételnek, s azt pálinkában megpuhítva ették. 
Krasznay szavaival élve ,,leette magát" a zászlóalj, de tehették, mert az ellenség 
„vissza se nézett". A honvédek hamarosan feledték a fáradalmaikat és a sebeket, s 
„bokájokat, tenyeröket összeverték s danoltak, és ha a Duna közbe nem veti magát, 

121 
az ellenséget újult erővel rohanták volna meg." 

A zászlóalj vesztesége Krasznay szerint 30 halott, 49 sebesült volt, bár nem derül ki 
világosan hogy ez alatt alakulata, vagy az összes csapatok veszteségét érti-e. Az 

122 

előbbi túl soknak tűnik (az összes veszteség ismeretében), az utóbbi túl kevésnek. 
117 Szinnyei, 235-237. o. 
118 Mihálha, 184-185. o. 
119 Breit,\l\.k. 331. Mihálka 1000 halott és sebesült, több mint 1000 fogoly, Krasznay 470 halott, 1300 fogoly (köztük 

48 tiszt) elvesztését tudja az ellenség részéről. 
120 Krasznay2. f. 
121 Mihálka, 185. o. 
122 A zászlóalj utolsó ismert létszáma az augusztus 2-i hadrendben található, ez 821 fő, 54 emberrel kevesebb, mint 

július 21-én. Ez a csökkenés azonban még a jobb part felszabadítása előtt következett be, így csak a bal parti hadműveletek 
veszteségének tudható be. Utóbbiról a források többsége állítja, hogy az alig okozott magyar veszteséget. 
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Augusztus 5-én indultak meg a csapatok Győr felé. Klapka átszervezte hadseregét, 
s egy „mozgó" hadtestet Aschermann, egy ,,várőrségi" hadtestet Kászonyi ve
zetésével hozott létre. Rakovszky hadosztálya (s vele a 48. honvéd zászlóalj) a 
„mozgó" hadtestbe került. 

A 48. honvéd zászlóalj Szentjánosnál táborozott le 5-én, majd 6-án este 11 órára 
vonult be Győrbe, ahol a Bástya utcában szállásolták el a legénységet. A lakosság 

1 94 
szívesen fogadta a honvédeket, de a reménytelenség már érezhető volt rajtuk. A 
hangulat emelésére augusztus 8-án Győrben ünnepélyes keretek között tüntették ki 
a zászlóalj csapatzászlóját, és volt parancsnokát, Rakovszky alezredest. Krasznay 
részletesen leírta az eseményt: 

„Délelőtt 9 órakor kivezényelték a zászlóaljunkból a 3- század 4. és a 4. század 1. 
szakaszát. Az elsőnek balszárnyán én, a másiknak jobbszárnyán Propper Móric had
nagy, közöttünk a zászlót hozta Sörley Károly (helyesebben Endre) zászlótartó, elől 
pedig Böszörményi László vezényelt, a ki, minthogy a sátor közelében a helyszűke 
miatt a két szakasznak helye nem volt, azokat vissza vezette, és csak mi maradtunk a 
zászlóőrségen. Ugyan ily módon hozatott oda a 15. zászlóalj zászlója és velünk szem
ben állíttatott fel. Felvonult még oda 3 Württemberg huszár altiszt és egy tiszt és két 
altiszt a 15. zászlóaljból, akik egy félkör alakba állottak fel szembe a sátorral, a félkör 
két sátor felőli végét Rakovszky és Kosztolányi ezredes zárták be. így felállva 
végighallgattunk egy fiatal pap által mondott rövid, de igen szép alkalmi beszédet. 
Akkor Klapka tábornok két segédjével a félkör közepére állván igen szép hazafias 
beszéd után felolvastatta Görgey július 3-i napiparancsát, meghirdette az egyik 
segédje által egy díszes terítékű tálczán tartott katonai érdemjelek kiosztását. Első 
helyen Rakovszky Sámuelt... a II. számú érdemjellel díszítette fel, azt azzal a jelmon
dattal tűzte a mellére, hogy megérdemled szeretett bajtársam, hogy egyúttal az I. 
számú érdemjelet is hős szíved fölé tűzzem, de biztosan tudom, hogy legközelebbi 
alkalommal megint érdemet szerzesz reá, akkor azután nem tudnám mivel jutalmazni 
páratlan vitézséged melyet azután az oda sereglett sokezernyi városi és vidéki la
kosság éljenzései követtek. Onnét az éljenzés megszűntével zászlónk elé lépett, és a 
nagyközönséghez fordulva harsány hangon kijelentette, hogy amint a felolvasott 
napiparancs is bizonyítja, ez a legdicsőségesebb zászló, ha nem akarja a sors megadni 
a győzelmet, kivívja azt a 48. zászlóalj. Erre valóban megható jelenet következett: 
amint az érdemjel feltűzése végett a zászlót lehajtottuk, és én a lobogóját kiterjesztet
tem, ahol Klapka azt mondva, hogy ehhez a legnagyobb lyukhoz tűzöm az érdemjelt, 
azt feltűzte, a közönség közül a legdíszesebben öltözött előkelő hölgyek tolakodtak 
a közelébe, és a nagy terjedelmű lobogót virágokkal borították el, és úgy csókolták a 

123 HL 1848/49: 44/354. 45/18. c. és 51/69. A hadosztályba tartozott még a 25., 56., és 114. honvéd zászlóalj, egy 
huszárosztály a Württemberg-huszároktól, valamint a hatfontos lovasüteg. A hadtesthez tartozott még két másik 
hadosztály (a korábbi VIII. hadtestből) és egy „száguldó különítmény." 

124 Mihálka, 193. o. és Szinnyei, 237. és 241. o. > :; 
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zászlót, sőt egy pár azt hiszem eltévedt csók az én zászlót kiterjesztő kezemet is 
érte.»125 

Ugyanekkor kihirdették Rakovszky alezredes ezredesi kinevezését is, a 
zászlóaljnak „különösen vitéz maguktartásáért a haza nevében legforróbb köszönet 
nyílváníttatik" s végül külön köszönetet nyilvánított Klapka a zászlóalj parancs
nokának Mikecz őrnagynak és Böszörményi századosnak az augusztus 3-i csatában 
tanúsított helytállásukért. 

Klapka nagyszabású hadműveletet tervezett a továbbiakban. Haderejének súly
pontját Győrbe helyezte, de emellett gyakorlatilag a Dunántúl északi részét a magyar 
csapatok ellenőrzése alá helyezte. A mellé rendelt kormánybiztossal Újházy Lászlóval 
közösen elrendelte a felszabadított területeken az újoncozást, s néhány napon belül 
közel 6Ô00 újonc vonult be Komáromba, akikből 5 új zászlóaljat szervezve felállítói-

127 
ták a hadsereg hatodik gyalogos hadosztályát. Klapka Mosón és Pozsony felé 
kisebb méretű elterelő hadműveletet kívánt indítani, s fő erőivel Stájerországba akart 

128 

betörni. Ennek előkészítésére Rakovszky hadosztályát indították Pápa felé útnak. 
Előcsapatát a 48. és a 25. honvéd zászlóaljak alkották. Augusztus 9-én indultak el és 

129 

Téten szállásoltak be. Tovább azonban nem jutottak. Augusztus 11-én leállították 
a hadművelet előkészületeit. Ezen a napon érkezett Győrbe Almásy Pál (a 
képviselőház volt elnöke), aki a sorozatos vereségek hírét hozta, s azt, hogy Haynau 
csapataiból egy erős hadoszlop visszafordult a komáromi csata hírére, s már Pesten 
van. Emiatt Klapka 12-én kiadta a Komáromba való visszavonulásra a parancsot, s 

1 2 A 

13-án már 1 huszárszázad kivételével elhagyták Győrt a magyar csapatok. 
1 31 

A 48. honvéd zászlóalj még augusztus 11-én visszafordult Győrbe, de az alakulat 
egy része Téten maradt, s csak 16-án indult vissza Komáromba, s Szentmártonon, 
Mezőőrsön át 18-án érkezett meg a jobbparti sánctáborba, mint a visszahúzódó csa-

132 i i 
patok utóvéde. . A hadosztály több része ezalatt Ácsnál fedezte nyugat felől a többi 
egységek nyugodt bevonulását Komáromba. Ezalatt a bécsi hadvezetés rendkívüli 
erőfeszítéseket tett a határozottan fenyegető helyzet kezelésére. A Bécs térségében 
gyülekező I. tartalék hadtestet azonnal a szétvert s csak nehezen rendeződő II. 
hadtest támogatására küldték Magyaróvárra. Ezzel a létszámok nagyjából kiegyen
lítették egymást, a császáriak viszont néhány napon belül Komárom alá vonhatták a 
II. tartalék hadtestet és Haynau még ezt megelőzően visszafordította Jablonowski 
vezérőrnagy megerősített dandárát. 

125 Krasznay, 2. f. 
126 Hivatalosan az augusztus 9-i napiparancsban jelent meg, közli: Szinnyei, 240-241. o. 
127 Ez is arra mutat, hogy helyes volt Görgeinek az a terve, hogy még a jelentős kihasználatlan erőkkel bíró Dunán

túlon vívja meg a magyar csapatok Komárom környéki összpontosítása után a döntő ütközetet a császári fősereggel. Az 
újoncozásról szóló rendeletet már augusztus 5-én kiadták, a május 18-i, a népfölkelésről szóló kormányrendelet alapján 
- Szinnyei, 238. és 241. o. 

128 Rüstow, II. k. 419- o. és Szinnyei, 255. o. 
129 Krasznay szerint a hadosztály többi része még bevonult másnap Pápára. 
130 Szinnyei, 255. o. 
131 Borcsik, 21. o. és Mihálka, 198. o. 
132 Krasznay, 2. f. és Szinnyei, 257. o. 
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I 

A 48. honvéd zászlóalj rohama a monostori sáncoknál 1849. július 2-án. 
(Akvarellmásolat Than Mór festményéről, Hadtörténeti Müzeum.) 



Augusztus 19-án zárták újra körül Komáromot, egyelőre meglehetősen tág os
tromgyűrűt vonva köré, s még aznap felszólították a feltétel nélküli kapitulációra, 
hivatkozva Görgei fegyverletételére. Ezt ekkor már a Világosról menekült hon
védtisztek is megerősítették. A kapitulációt visszautasította Klapka, de orosz köz
vetítéssel augusztus 21-én 14 napra fegyverszünetet kötöttek. 

Az egyszerű honvédeket mint derült égből a villámcsapás érte a világosi fegyver
letétel híre, hiszen néhány nappal ezelőtt előlük futott fejvesztetten egy egész császári 
hadtest. Nem tudták elhinni, hogy a számbeli túlerő le bírta győzni a szabadságharcot, 
a fiatalabb tisztek pedig úgy érezték, hogy a további győzelmek dicsőségét Világos 
vette el tőlük. Éles Görgei-ellenes hangulat alakult ki a csapatok között, s igazságtalan 
vádakkal illették. Rendkívül nyomott és ideges volt a hangulat. Klapka néhány 

134 
hadosztályt az erődrendszeren kívül táboroztatott le. Rakovszky hadosztályának 
Kurtakeszi, Hetény, Marcelháza körzete lett kijelölve. Feladatukat többek között a 
terület élelmiszerkészletének összegyűjtése és a várba juttatása képezte. A hadosztály 
azonban nem akart kivonulni, mert félt, hogy a háta mögött akarják feladni a várat. 
Borcsik erre így emlékezett: „Ezen napok valának a legnehezebbek. Nem bíztunk az 
ellenség adott szavában, féltünk elhagyni sáncainkat, bizalmatlanok voltunk 

i j e 

fővezérünk iránt." A kedélyeket végül is sikerült megnyugtatni, s így a 48. honvéd 
zászlóalj Hetényben táborozott le, ahol vidám napokat töltött. Kállay százados 
cigánybandát fogadott századának, s amikor visszatértek a Duna jobb partján elsán
colt táborba, annyi banda követte őket, hogy „minden zászlóalj bizton számíthatott 
egyre."136 

De megkezdődtek a szökések is, éppen a 48. honvéd zászlóaljból voltak az elsők. 
Kurtakesziből szökött el 2 ember, de a huszárok visszahozták őket, s 25 bot volt a 
szökevények büntetése. Másnap éjjel újabb két ember szökött meg, s ezeket már 
hadbíróság elé állították, s főbelőtték. Példát akartak statuálni, de nem sokat használt, 
mert más zászlóaljaknál néhol egészen nagy mértéket öltöttek a szökések. A 60. hon
véd zászlóaljból szeptember első napjaiban egyszerre 2 szakasz szökött meg, s az 
utánuk küldött huszárokra még rá is lőttek. Az egyik Bocskai huszárszázad pedig 
egyenesen megtagadta a szolgálatot, mondván, hogy 1 évre vállalt szolgálatuk (a 48. 
honvéd zászlóaljhoz hasonlóan önkéntes alakulatként szerveződtek 1848 őszén) le
járt, s leadván a fegyvert, lovat, indulnak haza Hajdúba. Klapka elrettentésül szeptem
ber 4-én megtizedeltette őket. A 48. honvéd zászlóaljnál Böszörményi százados 

133 Borcsik 1850 márciusában lejegyzett rövid munkájában vad, és igazságtalan kifakadásokat írt Görgei ellen: „Gör
geyt egy nemzet átka kísérjen sírjába, egy nemzet bosszúja életében." Mihálka már higgadtabb, de ő is Görgei felelősségét 
hangsúlyozta: „Görgey rútul használta fel a nép és a honvédhadsereg iránta tanúsított tántoríthatatlan bizalmát... kit mi 
meglátva, mint egy hadistent tiszteltünk tehette velünk azon csúfot, melyet neki megbocsátani talán még a legutolsó 
közhonvéd sem fog soha!" (i. m. 232-233- o.). 

134 A fegyverszüneti megállapodás adott erre lehetőséget, ami a császári csapatok számára az ostromzár tágabb 
megvonását írta elő. 

135 Borcsik, 21. o. és Szinnyei, 265. o. 
136 Mihálka, 219- o. Krasznay szerint a szomszédos Kurtakesziben táborozott a zászlóalj. 
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beszélgetett el a legénységgel és megnyugtató szavaival elérte, hogy nem volt több 
szökés, és a rend teljes mértékben helyreállt. 

A fegyverszünet lejárta után sem voltak különösebb hadiesemények. A császáriak 
néhány meglepetésszerű támadással próbálkoztak, de ezt is inkább arra használták 
fel, hogy röpcédulákat juttassanak be a sáncok mögé, amelyben szökésre csábították 
a honvédeket. 

A hangulat emelésére Klapka szeptember 9-én újabb ünnepélyes kitüntetésosztást 
tartott. Ezen a napon azok kapták meg a kitüntetéseket, akiknek valamilyen oknál 
fogva nem tudták feltűzni kiérdemelt jutalmukat. A 48. honvéd zászlóaljból 6 tiszt, 14 

1 3Q 

altiszt, és 12 közlegény vett részt az ünnepélyen. Nem tudjuk a kitüntetettek nevét, 
de valószínűleg ekkor kapta meg a kitüntetést a július 2-i komáromi csatában magát 
kitüntetett Szomjasy István százados, Tatár József hadnagy és Mihálka Endre őrmes-
ter.140 

Ezen a napon jelent meg hivatalosan a szeptember 8-i napiparancs, amelyben 
szeptember 1-i ranggal Borcsik Salamon, Tatár József, és Cseh Kálmán hadnagyokat 
főhadnaggyá, Grosz Ignác (Antal), Liptai András, Igaz Sámuel, Svabik József, Kövér 
István, Czincz Albert őrmestereket hadnaggyá léptették elő. Tulajdonképpen ek
kor csak az utólagos jóváhagyás történt, mert augusztusban már a felsoroltak nagy 
része tiszti beosztásban szolgált. Szeptemberben egyre nagyobb számban tartózkod
tak Komáromban a fegyverletétel elől menekült tisztek. Ezeket sorban komáromi 
alakulatokba osztották be, így a 48. honvéd zászlóaljba először Kóvársai Pált, majd 
Sümeg Lajost hadnagyokként, majd szeptember 19-én a néhány nappal korábban 
megérkezett volt zászlóaljbeli tisztet, Bodó Alajos századost, aki számfeletti tisztként 
volt a zászlóaljnál. Beosztása szerint Klapka mellett tartózkodott, mint parancsőr-
tiszt. Szeptember közepén történt az utolsó változás a tisztikarban. Ludvig János 

137 Krasznay, 2. f. és Szinnyei, 303-305. o. 
138 Krasznay, 2. f. 
139 Klapka már az augusztus 25-i napiparancsában utasítást adott, hogy a 48. honvéd zászlóaljból „mindazok 

megjelenjenek, kik az érdemjeleket elnyerték már, de azokkal, azoknak hiányában fel nem díszíttethettek." Többszöri 
halasztás után tartották meg szeptember 9-én az ünnepséget. - Szinnyei, 317. o. 

140 SzSzBmL IV. B. 103. 3- d. 20. t. Érdekes módon a zászlóalj naplójába jegyezték be a szintén ekkor kitüntetett 
Opiczky János százados nevét is, aki pedig soha nem szolgált a zászlóaljban. Rakovszky Samu hadosztályparancsnoki 
segédtisztje volt, s a július 11-i csatában a zászlóalj katonáit kiválóan vezette, talán ez a dolog magyarázata. 

141 Közli: Szinnyei, 316. o. Ezzel elméletileg teljessé vált újra a tisztikar, azonban valószínű, hogy a korábban ki
nevezett Propper Lipót, Klein Jakab és Kövér Joachim hadnagyok valamilyen oknál fogva már nem szolgáltak a 
zászlóaljban, a Borcsik által összeállított szeptember végi tiszti névsorban ugyanis nincsenek. Helyükre oszthatták be a 
fegyverletétel elöl menekülő idegen alakulatbeli tiszteket. 

142 Szeptember 2-án, illetve 5-én - Szinnyei, 289. és 323- o. 
143 Szinnyei, 369. o. és Krasznay, 2. f. 
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főhadnagyot századossá léptették elő, és áthelyezték a zászlóaljból a komáromi tér
parancsnokságra. A helyébe Szilágyi József került főhadnagyként. 

A 48. honvéd zászlóaj szeptember elejétől egészen a kapitulációig a jobbparti sánc
táborban tartózkodott. Rakovszky hadosztálya a 4., 5-, 6., 7. számú erődöket 
biztosította. A szolgálat meglehetősen egyhangú volt, őrszolgálat, gyakorlatozás és 
sáncépítés töltötte be a honvédek napjait. Ezalatt folytak az alkudozások a vár 
feladásáról, amit már maga Haynau táborszernagy vezetett. Először ugyan hallani 
sem akart bármiféle feltételről, azonban az első vérszegény próbálkozása az erődök 
erőszakos kézrekerítésére rádöbbentette, hogy csak hatalmas áldozatok árán, s 
hosszú hónapok eltékozolásával lehetne Komárom őrségét térdre kényszeríteni. 
Klapka és a magyar csapatok parancsnokainak jó része viszont arra döbbent rá, hogy 
csak a saját erejükre támaszkodhatnak, külső segítségre várni illúzió. így a haditanács 
elfogadta, hogy a feltételek közül ki kell hagyni a nemzetnek biztosítandó általános 
amnesztiát. Ezt nem fogadta el mindenki, s különféle politikai jellegű pártoskodások 
kezdődtek. 

Szeptember elején a 48. honvéd zászlóalj tisztikara belekeveredett a Thaly Zsig
mond alezredes vezette szervezkedésbe, amely meg akarta akadályozni a vár 
feladását. Semmilyen feltétel mellett nem fogadta el a vár feladását. Egy ebben a 
szellemben írt kérvényt köröztetett a csapatok között, amit a zászlóalj tisztikarának 
közmegegyezésével a legöregebb százados, Aranyosi János és a legfiatalabb had
nagy, Krasznay Péter írtak alá. Emiatt őket idézték be a parancsnokságra szeptember 
6-án, és kemény dorgálást kaptak (25 másik aláíróval), mert szervezkedésükkel meg
bontották a védők egységét. 

Hosszas tárgyalások, és kölcsönös engedmények után (a magyar fél mondott le 
nagyobb részt az eredeti követeléseiről) szeptember 27-én írta alá Haynau és Klapka 
a kapitulációs okmányt. Legjelentősebb pontja a várőrség minden tagjának szóló am-

148 
nesztia volt. 

A vár átadása október 2-án kezdődött. A 48. honvéd zászlóalj ezen a napon tette le 
a fegyvert. A legénység a zászlót nem akarta elhagyni, hogy ,,ne érintse azt egy 
szabadságtiprónak is megfertőztetett keze". Rakovszky megnyugtatta őket, hogy 
a zászló meg lesz mentve. 

144 A parancs erről szeptember 22-én jelent meg, s a kinevezés l6-i ranggal történt. Közli: Szinnyei, 370. o. 
145 Borcsik összeállításából. Ő úgy tudja, hogy Cseh Kálmán főhadnagy élelmező tiszt lett a zászlóalj törzsében, s így 

Krasznay Pétert szerepelteti főhadnagyként. Ez azért nem valószínű, mert Krasznay munkájában határozottan had
nagyként szerepelteti magát. A menekült tiszteket Borcsik nem szerepelteti a zászlóalj tisztikarában, ellenben a hadnagok 
sorában találhatjuk Jurcsányi Elek, Benedek Dániel, Somogyi Mór és Jármy Ferenc nevét. Ezekkel más forrásokban enm 
találkoztunk. Szentmiklósy András zászlóalj-segédtiszt főhadnagy lett, valószínűleg még július folyamán. Hivatalos 
megerősítést nem találtunk erről, de több egybehangzó adat bizonyítja főhadnagyságát {Krasznay, Borcsik). 

146 HL 31/1. A hadosztály a 48., a 25., 52., 56., és 114. honvéd zászlóaljakból, és igen erős tüzérségből l-l három-, 
hat-, és tizenkétfontos ütegből állt. 

147 Krasznay, 2. f. Klapka rögtönítélő haditörvényszékkel fenyegette meg a tiszteket, ha hasonló szervezkedésben 
újra részt vesznek, Thalyt pedig háziőrizet alá helyezte. 

148 Szinnyei, 284. o. 
149 Mihálka, 239. o. 
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Kora reggel Rakovszky ezredes megjelent a zászlóalj irodájában és Böszörményi 
százados, Szentmiklósy főhadnagy, segédtiszt és Krasznay Péter hadnagy jelen
létében levágta a zászlórúdról a lobogót, azt meztelen felsőtestére csavarta, és arra 
vette fel ruháit. A zászlórúdra a parancsnoki sátorról levett lobogót ragasztották, s a 
tokot ráhúzták. Rakovszky elmondta a tiszteknek, hogy teljesíteni akarja a 
zászlóanyának még az első parancsnok, Patay István által tett ígéretet, hogy a zászlót 

1 SO 
„megkoszorúzva" hozzák haza a csatából. 

Délután 4 órakor Mikecz Tamás őrnagy könnyezve vezényelt imához, majd „Fegy
vert lábhoz! Gúlába! Három lépést hátra! Féljobb, indulj!" voltak utolsó vezényszavai. 
A fegyvergúla közepén lévő viaszosvászon zászlótokot sorra tapogatták a honvédek, 
hogy érezzék, féltett zászlójuk nincsen benne. A fegyverletétel után Kállay százados 
még azzal vigasztalta százada könnyező honvédéit, hogy „Kossuth Lajos nem sokára 

1 S1 

visszajön nagy hadsereggel, s újra fegyverre szólít majd bennünket." A honvédek 
átvonultak az óvárba, és október 3-án a 48. honvéd zászlóalj szétoszlott. Rakovszky 
hadosztályának maradéka reggel a Dunapartra ment, s a Herkules gőzös három 
uszállyal szállította el őket. 

„Elbukva is felemelt fővel" 
(A zászlóalj veszteségei, hazatérése és emlékei Szabolcsban) 

Október 3-án Vác alatt szálltak ki a szabolcsiak néhány fiatal tiszt vezetésével a 
1 S3 

hajóról, s kevesebben voltak 300 főnél. Tekintve, hogy többször is kaptak 
kiegészítést Szabolcsból, azt lehet megállapítani, hogy legkevesebb 800 embert 
vesztett a 48. honvéd zászlóalj eredeti, szabolcsi legénységéből. Az alakulat összes 
vesztesége azonban ennél jóval több volt. A Hadügyminisztérium Ujoncozási 
Osztálya irataiban 895 újonc alakulathoz vezénylésének van nyoma. Ám ezen 
kívül is nagy számban kerültek újoncok a 48. honvéd zászlóaljhoz. így 1848 decem
berben a vasiak, majd 1849 július elején a Komáromban kapott kiegészítés jelentett 
nagyobb gyarapodást. Jelentős volt a 6l. honvéd zászlóalj által átadott 90 honvéd is. 
Emiatt mintegy 500 főt hozzászámíthatunk a fenti létszámhoz. A 48. honvéd zászlóalj 
összes vesztesége így legkevesebb 1600 emberre tehető. 

A zászlóalj katonái elbocsátási jegyeket kaptak, amelyekkel igazolhatták, hogy am
nesztia alá esnek. Ennek ellenére sokan üldözöttekké váltak. Erről tanúskodnak Mi-
hálka emlékiratának utolsó oldalai, s Klapka 1850. február 6-i levele Haynauhoz. 

150 Krasznay, 2. f. 
151 Mihálka, 239- és 243- o. 
152 Krasznay, 2. f. A hadosztály egy része dunáitúli alakulat volt, pl. az 56. honvéd zászlóalj. Az újoncok között is sok 

volt a közeli megyékből való, így azok nem szálltak hajóra. 
153 Krasznay, 2. f. és Borcsik, 24. o. 
154 OL 1848/49. minisztériumi levéltár H. 81. 4. k. 
155 HK1955. évf. 2. sz. Okmánytár 200-201. o. Szabolcsban kevésbé volt jellemző a komáromi kapitulánsok üldözése. 
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A menleveleket Komáromban-a segédtiszt Szentmiklósy és Krasznay Péter töltötték 
ki, így módjuk volt hogy a maradékot, 42 darabot hazavigyenek. Ezzel Szabolcsban 
sok üldözött honvédet, honvédtisztet menthettek meg, többek között Macskásy Antal 
kormánybiztost, aki a Háromszék harcának egyik irányítója volt, s valószínűleg 
ilyen hamisított menlevél segítségével tudott éveken keresztül viszonylag nyugodtan 

157 
élni a zászlóalj első parancsnoka, Patay István is. 

Amint hazaértek Szabolcsba a honvédtisztek, máris szervezni kezdték a zászló 
visszajuttatását a zászlóanyának. „Hátha még valamikor, vagy nekünk, vagy utód
jainknak szüksége lehet reá, akkor az alá mint szent ereklye alá gyülekezhessünk." -

I C O 

mondta ki Rakovszky mindannyiuk titkos gondolatát. 
Október közepén Rakovszky Kemecsére érkezett a Krasznay-házhoz, és magával 

hozta a zászlót is. Terve az volt, hogy egy kisebb küldöttséggel s némi ünnepséggel 
adják majd azt át. Ezért a két Krasznay mellett Kemecsén volt még Böszörményi 
százados, valamint Szentmiklósy és Tatár főhadnagyok. Végül abban állapodtak 
meg, hogy az amúgy is gyanús, megfigyelés alatt álló Dégenfeld kastélyba nem taná
csos sok embernek menni, ezért a nyírbaktai kastélyba csak Krasznay Péter ment el, 
s a legnagyobb titokban adta át Dégenfeldnének az érdemrenddel díszített 
zászlót. 

1867-ben megalakulhatott a szabolcs megyei honvédegylet, s az elnöke Rakovszky 
Samu lett. Az 1868. január 27-én tartott ünnepélyes közgyűlésükön ajándékozta 
vissza Dégenfeldné a zászlót, amit aztán a honvédegylet őrzött több, a zászlóalj 
történetére vonatkozó dokumentummal együtt. A honvédegyletek megszűnte után 
őrzésüket a vármegye levéltára vette át. A háború ezekben súlyos kárt tett, a zászló 
azonban megmaradt. 1948-ban a centenáriumi kiállításon a Hadtörténeti Múzeum
ban nyilvános kiállításon volt látható, s onnan csak néhány éve került vissza a Jósa 
András Múzeum tulajdonába. 

Jelenleg is ott található, s ma is hirdeti a szabolcsi 48. honvéd zászlóalj dicsőségét. 
A honvédek utolsó akarata beteljesült, a csaták tüzében vérükkel megszentelt, s be
csülettel megóvott zászlót nem érinthette ,,egy szabadságtiprónak is megfertőztetett 
keze." 

156 Krasznay, 2. f. 
157 Patayt ezredesként érte a szabadságharc bukása, s az utolsó napokon Lúgoson Bem a teljesen széthullott X. 

hadtest parancsnokságával bízta meg. A honvédeket azonban ekkor már nem lehetett újra rendezni, hiányzott az élelem 
s a lőszer is fogytán volt. Patay hazatért Szabolcsba, s nem is jelentkezett soha a császári hadbíróság előtt. Valószínűleg 
végig Szabolcsban rejtőzködött, s ha nehéz helyzetbe jutott, a menlevél felhasználásával a vármegye polgári vezetése 
kihúzta a bajból. 

158 Krasznay, 2. f. 
159 Uo. 
160 Nyír, 1868. évf. 16. sz. 
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Gyula Kedves 

TEH HISTORY OF THE 48TH HONVÉD BATTALION 
FROM THE RECAPTURE OF BUDA TO ITS DISEMBODYING 

Summary 

The 48th Honvéd Battalion was formed as a volunteers' battalion of the National Guards in Szabolcs County in Sep
tember 1848. On the 30th of October it was transformed into Honvéd battalion on the operational area and was ranged 
among the regular units of the Honvéd Army. About the beginnings of its history and its activity during the winter and 
spring campaigns one can read in the volume 1990/2 of our quarterly. 

This part of the author's work treats the role of the battalion in the summer campaign and in the defence of Komárom. 
The activity of the battalion was of great importance during the Hungarian counter-attack at the River Vág in July 1849. 
The battalion earned distinction with the recapture of Királyrév on the second day of the battle at Pered on the 21st of July 
and with the recapture of the Monostor redoubts at Komárom, what provided an opportunity for the Hungarian army to 
start a general counter-attack to finish the battle with victory. The battalion took part in running the Imperial blockade of 
Komárom on the 3rd of August, too. After having lost three fourth of its origónál men of the rank and file the battalion 
capitulated on the 2nd of October 1849. 

Gyula Kedves 

L'HISTOIRE DU 4 8 e BATAILLON HONVED PENDANT LA GUERRE 
D'INDÉPENDANCE DE 1848-1849, A PARTIR DE LA REPRISE DE BUDA 

JUSQU'A LA DISSOLUTION DU BATAILLON 

Résumé 

le 48e bataillon honved s'est formé au début de septembre 1848 comme bataillon de garde national volontaire au 
comitat Szabolcs, et puis, le 30 octobre, déjà sur la zone d'opération s'est transformé en bataillon honved et a fait partie 
des troupes régulières. De ceci, et des actions du bataillon dans les campagnes d'hiver et de printemps voir le numéro 2 
de 1990 de la Revue d'Histoire Militaire. 

L'étude présente examine le role du bataillon dans la campagne d'été et dans la défense de Komárom. L'activité du 
bataillon était importante au Waag, au cours de la contre-offensive hongroise, à la mi-juin 1849- Le bataillon s'est fait 
remarquer surtout le 2e jour de la bataille de Pered (le 21 juin), avec le reprise de Királyrév. Son role était également 
important le 2 juillet a Komárom, où le bataillon, avec la reprise des retranchements de Monostor a créé la possibilité pour 
la contre-attaque générale des troupes hongroises, et par là, pour l'achèvement victorieux de la bataille. Le bataillon a 
participé a l'écrasement du siège impérial de Komárom le 3 août. Le bataillon, avec un effectif diminué au quart de 
l'original a capitulé le 2 octobre 1849. 
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Gyula Kedves 

DIE GESCHICHTE DES 48. HONVÉD-BATTAILLONS IM FREIHEITSKAMPF VON 1848/49 VON DER 
RÜCKEROBERUNG DER BURG BUDA BIS ZU SEINER AUGLÖSUNG 

Resümee 
Das 48. Honvéd-Battaillon wurde Anfang September 1848 im Komitat Szabolcs aus freiwilligen Nationalgardisten 

rekrutiert und wurde dann am 30. Oktober bereits auf dem Kriegsschauplatz zu einem Honvéd-Bataillon umorganisiert 
und unter die regulären Truppen eingegliedert. Eingehendere Informationen darüber, sowie über seine Rolle im Winter-
und Frühjahrskriegszug enthält die Nummer 1990/2. unserer Zeitschrift. 

Im vorliegenden Aufsatz wird die Rolle des Bataillons im Sommerkriegszug sowie on der Verteidigung von Komárom 
(Komorn) untersucht. Besonders wichtig war die Teilnahme des Bataillons am Genenangriff der Ungarn, Mitte Juni 1849 
am Flu3 Eaag. Durch die Rückeroberung von Királyrév am. 21. Juni, am 2. Tag der Schlacht von Pered, erwarb sich das 
Bataillon einen besonders hohen Ruhm. Eine ebenfalls wichtige Rolle spielte das Bataillon am 2. Juli bei Komorn, als es 
durch die Rückeroberung der Schanzen zu Monostor einen Gegenangritt der Ungarn und den siegreichen Abschlu3 der 
Schlacht ermöglichte. Das Bataillon war au3erdem am 3. August am Rückschlag des Sturms der kaiserlichen Truppen bei 
Komorn beteiligt. Seine Mannschaft, deren Zahl sich nunmehr auf ein Viertel der ursprünglichen belief, streckte am 2. 
Oktober 1849 die Waffen. 

Дьюла Кедвеш 

ИСТОРИЯ 48-ГО ГОНВЕДСКОГО БАТАЛЬОНА В ОСВОБОДИТЕЛНОЙ БОРЬБЕ 1848-1849 гг., 
ОТВОЕВАНИЯ С ОТВОЕВАНИЯ БУДАЙСКОЙ КСЕПОСТИ 

ДО РАСФОРМИРОВАНИЯ 

Резюме 

48-ой гонвеский баталон был сформирован в навале сентября 1848 года в качестве 
добровольного насионально-гвардейского баталона в комитате Сабольч, затем 30 октябрб 1848 
года уже на территории оперативных действий он был переформирован в гонведский батальон и 
был включен в число регулярных войск. Об этом, а также о боевых действиях батальона мы 
сможем прочитать во 2-м номере журнала за 1990 год, где более подробно дается описание 
зимней и весенней кампании батальона. 

В настоящей статье автор рассматривает роль батальона в летнем походе и в обороне города 
Комаром. Важную роль сыгсал батальон у местечка Ваг в ходе венгерского контрнаступления в 
середине июня 1849 года. Особенно отличился батальон на второй день битвы при Переде (21 
июня) при обратном захвате Кирайрева. Аналогично важную роль сыграл батальон также и 2то 
июля при городе Комаром, когда батальон, захватив монощторскую линию окопной обороны, 
создал предпосылки для всеобщего контрнаступления венгерских войск, и для победного 
заверщения битвы. Батальон участвовал в разгроме императорских войск, осаждавших город 
Комаром (3 августа 1849 года). 

2 октября 1849 года батальон, численный состав которого растаял до одной четверти своего 
первоначаньного контингента, сложил оружие. 
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BALLATIBOR 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD TÜZÉRSÉG, 1912-1914 
n. 

A honvéd tüzérség 1912-l4-es történetének tárgyalását a továbbiakban az alaku
latok lovasításának, anyagi és technikai ellátottságának valamint háborúra való 
felkészülésének vizsgálatával folytatjuk. 

A tüzérség lovasítása 

A Monarchia hadvezetőségének alapvető érdeke fűződött ahhoz, hogy a tüzérség 
vonóerejét adó hámos, valamint a tiszteket, altiszteket hordozó hátaslovak mindig 
kellő számban álljanak rendelkezésre, megfelelő egészségi állapotban és jó erőben 
legyenek. Az első világháború előestéjén azt mondhatjuk, szinte egész Európában a 
ló vontatású tüzérség az általános. A gépvontatást a Monarchiában is már csak a 
háború folyamán kezdték el alkalmazni, akkor is főként a közepes, vagy nagy űr
méretű lövegek szállításánál. 

Az 1912-es felállítási tervezet alapján - amelyhez mint alapdokumentumhoz is
mételten visszanyúlunk - az év december 31-ig a megalakítandó honvéd tüzérség 
részére a közös hadsereg lovasszázadainak összesen 1284, a honvéd huszárezredek
nek pedig 64 hátas- és hámoslovat kellett átadniuk. Az átadott állatok száma 
megegyezett a tervezetben szereplővel, „szemrevételezésük", kimutatásba vételük 
egy bizottság előtt történt. A császári és királyi hadseregtől átvettekért hátaslovanként 
800, egy hámoslóért 900 koronát fizettek. 

Előzetes számítások szerint 1914 első hónapjaiban a 8 ágyús ezrednek 241 hátas-, 
162 hámos-, a lovas tüzérosztálynak 189 hátas-, és 126 hámoslóra volt szüksége. Ez 
utóbbi csapattest számára meghatározott számú állatot a császári és királyi 6. és 7. 
lovas tüzérosztály biztosította. A többi lovat a már meglévő alakulatok, illetve a közös 
hadsereg adta. Ezeket szintén egy bizottság vette át az ezredek állományába. A lóál-
lomány szám szerint a következőképpen alakult a honvéd tüzérségnél: 1913 
áprilisában 974, 1913 decemberében 1365, 1914 áprilisának végén 2110, július 
legvégén pedig 2087 ló szerepelt az anyakönyvekben. 

1914 első felében egy honvéd tábori ágyús ütegnek 48, a lovasütegnek IO6 lova 
volt, ugyanakkor a német üteg 75, az orosz 49 lóval rendelkezett. 

1 HL Hfp Tüf 1912. tf. 119. 
2 HL Hfp 1913 ein. 3619-
3 HL Hfp Tüf 1913 tf. 689., 908., 1914 tf. 40., 87., 94., 118. 
4 HL Hfp 1914 ein. 4470., fp. 6188, Tüf 1914 kt. 312. 
5 KA MKSM ? ~ f i Berkó István (szerk.): A magyar királyi honvédség története 1868-1918. Bp, 1928. 478. o. 
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Az 1913- évi őszi gyakorlatokra kiadott „Általános határozványok"-ban a beszerzés 
módját így határozták meg: a csapatoknak a szükséges állatokat helyőrségeikben, 
vagy azokhoz közeli körletben kellett megvásárolniuk. Ha a teljes tüzér lószükséglet 
ezáltal nem volt fedezhető, a kerületi, illetve a hadosztályparancsnokságok lóvásár-
lási bizottságokat rendeltek ki. A lovak értékesítését, azaz eladását a gyakorlatok után 
hajtották végre. A kincstári vonatjárművek fogatolásához is kellettek lovak, ame
lyeket országos vásárokon szereztek be. Ez az eljárási mód 1914-re sem változott, 
amit az akkor kiadott rendelkezések bizonyítanak. 

A tüzérséghez fegyvergyakorlatra bevonuló tartalékos tiszteknek és had
apródoknak a huszár ezredparancsnokságok állományából utaltatott ki Hazai hon
védelmi miniszter vállalkozói lovakat 1913 tavaszán. 1913-ban a tüzérségi hajtógya-
korlatokat csak ott kellett tartani, ahol a nem tényleges legénységet elegendő 
számban behívták. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a tüzéralakulatoknál 
a fegyvergyakorlatok alatt összesen 41 ló vált szolgálatképtelenné. 

A békeállomány kiegészítésére szükséges (pót-) lovak beszerzése a következő 
módon ment végbe: a honvédelmi miniszter évente kijelölt egy külön „tüzér pót-
lovazó bizottság"-ot, vagy akár többet is, amely egy elnökből, egy bizottsági tagból, 
egy állatorvosból, egy altiszt írnokból és egy patkolókovácsból állt. E bizottság 
munkáját a tüzérségi felügyelő személyesen ellenőrizte, akinek a lovak minőségéről 
évente június végéig jelentést kellett felterjesztenie a minisztériumba. A tüzér csapat
testeknél a ,,pótlójutalék"-ot a hátaslovak állományának 12%-ában, a hámos
lovakénak 10%-ában állapította meg a lóügyi szabályzat. Előírta azt is, hogy a bi
zottság az egész lószükségletet közvetlenül a tenyésztőktől szerezze be, s ha ez nem 
lenne lehetséges, akkor szállítók, lókereskedők is szóba jöhetnek. Azt a területet, 
ahonnan a pótlovazás történt, időről-időre a honvédelmi miniszter állapította meg. E 
lovak 3 és fél - 8 éves, a vállalkozóktól visszavásárolt állatok pedig legfeljebb 12 éves 
kort érhettek el. A beszerzett „paripákat" megbélyegezték a nyakukon, majd egyen
letesen szétosztották a tüzéralakulatok között. A vállalkozóktól visszavásárolt lovakat 
még a felavatás napján, „tartás végett" addigi gazdájuknak adták vissza. 

A hadiállományhoz szükséges lovakat a honvédség megvásárolta, a csapatoknál 
beidomították, nyilvántartásba vették, majd a tényleges létszámon felülieket tartásra 
és használatra magángazdáknak adták ki. Ez az eljárás volt az ún. vállalkozói rend
szer, amit 1873-tól követtek. A magánosoknak az állatokat évente egyszer- a tavasz 
folyamán megtartott - lószemlére, valamint az őszi fegyvergyakorlatok időtartamára 
a honvédség rendelkezésére kellett bocsátaniuk. Néhány - általában 5-6 - esztendő 
után átmentek a gazdák tulajdonába. 

6 HL Hfp 1913 fp. 5645-, 1914 ein. 2571., Tüf 1913 tf. 618. 
7 HL Hfp Tüf 1913 tf. 342, 634, 1129-
8 Lóügyi szabályzat a magyar királyi honvédség számára. Bp, 1913. 13-55. o. 
9 Berká. i. m. 228. o. 
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Előírás szerint 1913-ban a honvéd tüzér csapattestek részére vásárolandó hámos
lovak mindegyikéért 950 (1914-ben 1000), egy hátaslóért 800 - egy év múlva már 850 
- , a vállalkozóktól visszaveendők darabjáért 300 koronát lehetett fizetni. Az árak 
területenként eltérőek voltak. A mezőgazdasági felesleget termelő Magyarországon 
a honvéd tüzérség felállítása tehát piaci élénkülést is hozott. 

1913 őszén a tüzérségnél hiányzó lovak beszerzését a honvéd huszárezredek pót-
lovazó bizottságai végezték, amelyekben tüzér törzs-, illetve főtisztek is ültek. Ezek 
összesen 242 hámos és 40 hátaslovat vásároltak a tüzérezredek és ágyús osztályok 
számára. Meg kell említenünk itt, hogy a huszárezredek együttesen 189 hátas- és 
hámoslovat vettek a felállítandó 1. honvéd lovas tüzérosztálynak, amelyeket azután 

1 1 
a 6. és 7. császári és királyi lovas tüzérosztályoknak adtak át. 

A tüzér pótlovazó bizottságok csak 1914-től állottak fenn, ezek létrehozását még 
12 az előző év őszén felvetették az egyes alakulatok parancsnokai. A Ludovika 

Akadémia számára a csapatoktól szerezték be a hátas-, illetve tüzérségi hámos-
lovakat. 1914 tavaszán egy külön bizottság állt fel, amely az új ezredek részére 
összesen 117 darab lovat volt hivatott vásárolni. 

A honvédelmi miniszter 1913- szeptember 12-én kelt rendeletében elrendelte, 
hogy minden tüzér csapattest hátas- és hámoslovait egy külön osztagba kell 
egyesíteni, azt pedig egy százados, illetve főhadnagy alá rendelni. Ezeket az állatokat 
az alakulat parancsnokának ellenőrzése mellett képezték ki, majd az idomítás után 
osztották be azokat az ütegekhez szolgálatra. 

A tisztek alakulataiktól ún. szolgálati lovat kaptak, ezenkívül tulajdonukat képező 
lovat is kellett tartaniuk. Ezeket azután felváltva vették igénybe. A saját költségükön 
szolgáló egyévi önkéntesek részére a huszárezredek adtak át lovakat a 
tüzérségnek. 

Kárász Ernő tábornok 1913 nyarán a próbaszolgálatra beosztott idősebb tiszteket 
a közös hadseregnél létező, vagy a honvédségnél abban az éven felállítandó ún. 
equitáció-ba kívánta vezényelni. Ez utóbbit a honvéd központi lovasiskola és a 
Ludovika Akadémia tanárainak közreműködésével tervezte beindítani. A többi 
próbaszolgálatos havidíjas képzését a lovaglás terén helyőrségenként felállított 

17 
„délutáni lovagló tanfolyamok"-kal akarta megoldani. 

Az 1913-as esztendőben állami ménes működött Mezőhegyesen, Kisbéren, Bábol
nán, Fogarason, méntelepek pedig Székesfehérvárott, Nagykőrösön, Debrecenben, 

10 HL Hfp Tüf 1913. tf. 711. 
11 HL Hfp Tüf 1913. tf. 711., 782. 
12 HL Hfp Tüf 1913. tf. 1000. 
13 Berkó: i. m. 232. o. 
14 HL Hfp 1914 ein. 1054., Tüf 1914. tf. 10. 
15 HL Hfp Tüf 1913-tf. 788. 
16 Lóügyi szabályzat i. m. 55-96. o. 
17 HL Hfp Tüf 1913. tf. 497. 
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Sepsiszentgyörgyön, Zágrábban. Mindegyik lótenyésztő intézetben egy, a ménes-
18 

karhoz tartozó ún. katonai osztag is állomásozott. 
Tábori ágyús ezredenként, illetve a lovas tüzérosztálynál 1 állatorvos, az ütegeknél 

2 kovács és 1 patkolómester, valamint több gyógykovács volt rendszeresítve. Ők 
végezték a lovak gyógyítását, patkolását. 

A honvéd tüzérségnél létező fogatolási és málházási módok az alábbiak voltak: az 
altiszti (és tiszti) hátaslovak számára a 99 M. lovaglószerszám volt előírva, amely a 99 
M. nyeregből és a 70 M. szügyszerszámból, a kantárzatból, valamint a különféle tar
tozékokból (99 M. kettős nyeregmálhatáska, bőrkötőfék, lópokróc) állt. A nyerget 
kettős málhatáskával, a tartalék takarmányt rejtő zaboszsákokkal és zaboszacskók
kal, köpennyel, evőcsészével málházták fel. A teljes felszereléshez még lócövek és 
itatóveder tartozott. A hámoslovak fogatolására a 68 M. szerszámzat, illetve a 99 M. 
szügyhám szolgált, mind a lövegnél, mind a csapatvonatnál. Mindkettő fő alko
tórészei ugyanazok voltak. A 68 M. szerszámzat a hámszerszámból (hámiga, szíjak, 
istrángok), a nyeregszerszámból (99 M. nyereggel) és a kantárzatból állt. Hatosfogat 
esetén (pl. az 5 M. 8 cm-es tábori ágyúnál) az elülső lovak - a 2 legelőire befogott ló 
- és a 2 hátsó rudasló között helyezkedtek el az ún. középlovak. Ennek megfelelően 
alakult a hámszerszámok ,,elő-, közép-, és rudas hámszerszám" elnevezése is. A 
hámoslovak málházása a következőképpen történt: a nyerges lovaknál csupán a ket
tős málhatáskát és a hajtótüzér köpenyét, evőcsészéjét csatolták fel. A 99 M. hajtó-
nyerget ugyanúgy málházták, mint a 99 M. lovagló nyerget. A hámoslovakat előbb 
fel kellett szerszámozni, azután felkantározni, a nyerges lovaknál azonban a nyer
gelés megelőzte a szerszámzat feltételét. 

A tábori ágyús ütegeknél a tisztek, az altisztek, valamint a távbeszélő szolgálatra 
kiképzett katonák voltak csak lovasítva, a kezelőlegénységet a lövegekre szerelt 2 ún. 
tengelyülésen, illetve azok mozdonyain szállították. A lovas tüzérosztálynál viszont 

20 
az ütegek minden kezelőtüzére is rendelkezett lóval. Az 5 M. tábori ágyú von
tatásához 6 ló szükségeltetett. Az elülső két felnyergelt hámoslovon l - l hajtótüzér 
ült, a jobboldali egy vezetékló kantárszárát fogta. A középső fogatszakasz baloldali 
nyerges lován ülő hajtónak egy 84 M. hajtóostor volt a kezében. A balfelőli rudasló 
hátán szintén egy hajtótüzér lovagolt menet közben. A löveg mozdonyának vánko
sán 4 tüzér, az ágyú tengelyülésein hátul 2 katona helyezkedett el. Ez összesen 10 

21 ember volt a lovasítottakon kívül. 

18 Berkó: i. m. 508-509. o. 
19 Tüzérismeretek. 5 mintájú 8 cm tábori ágyú. Bp., 1913. 297-350., 408-412. o. 
20 Barcy Zoltán-Somogyi Győző: Királyért és házkén. Bp., 1990. 95. o. 
21 Tüzérismeretek, i. m. 50. o. Ehhez 1. még a Berkó id. művének 119. oldalán levő képet. 
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Az alakulatok anyagi, technikai ellátottsága, alkalmazási lehetőségeik 

A magyar királyi honvédségnél, így értelemszerűen a tüzérségnél is, a legénység 
mindennapi étkezéséről 2ÍL ún. közétkezési bizottság gondoskodott. Ez a havonként 
megállapított közétkezési pénzből szerezte be a különböző élelmiszereket. Egy, a 
csapatparancsnok törzséhez tartozó, az alakulat havidíjasai közül kijelölt élel-
mezőtiszt látta el minden egységnél az élelmezési szolgálatot. 

A bizottság a „termény és anyagjárandósági szükségletek"-et, - amely gyűjtőfoga
lom magába foglalt a kenyértől, a dohányon, zabon, szalmán át a tűzifáig mindent, 
ami csak kellett a legénység és a lovak ellátásához - katonai élelmező raktárakból, 
honvédségi szállítóktól, termelőktől valamint bevásárlás útján a kereskedelmi forga
lomból szerezte be. A termelőkkel több évre szóló szerződést kötött a honvédség. A 
nyersanyagokból a szakácsok a laktanyák konyháiban készítették el - Wagner-, Pil-
hall-, illetve Árkay-féle katlanokban - a napi meleg reggelit, ebédet és vacsorát. A 
hadvezetés 1909-ben rendszeresítette a honvédségnél a mozgókonyhákat és 
főzőládákat, azonban ezek már az 1890-es évek végétől léteztek. Az 1860-as évektől 
volt már mozgó tábori sütőkemence, bár a honvédségnél a Békési József őrnagy által 

22 
szerkesztettet rendszeresítették 1901-ben. 1913-ban, az év áprilisáig, a közös had
sereg saját készletéből adott át ideiglenesen mozgókonyhákat a honvéd tüzérségnek. 
Ezeket azután lecserélték és április folyamán honvédségi raktárakból összesen 74 
mozgókonyhát és 10 főzőládát utaltak ki az ,,új fegyvernem" alakulatainak. 

Ütegenként, valamint ágyús- és gyalogsági lőszeresoszloponként egy-egy moz
gókonyha, minden ezred- és osztályparancsnokság, valamint egyesített eleségvonat 
számára pedig egy-egy főzőláda volt rendszeresítve. A korabeli szabályzat említi a 
6 főre méretezett tiszti tábori konyhát is. Valószínűsíthető, hogy tábori kö
rülmények között (gyakorlatokon stb.) a tisztek étrendje is megegyezett a le
génységével. 

A hadi élelemadagot háromféle kiszabatban állapította meg az 1913-ban kiadott 
szabályzat. A teljes adagot azon esetekben kapták volna meg a katonák, ha az élelmi
szer beszerzése a helyszínen (értsd a megszállt területen) lehetséges lett volna. A 
szabványos adag a teljes adagnak azt a részét képezte, amely még huzamosabb ideig 
tartó nagy napi igénybevétel mellett is elégséges táplálkozást biztosított, illetve ener
giát adott a honvédnek a harctéren. Ezt a seregtestek szállították a tartalékadaggal 
egyetemben, de ez utóbbi, ha csupán ezen élt, csak rövid ideig volt elegendő a 
bakának. Ezt külön intézkedésre lehetett kiosztani és elfogyasztani. A szabványos és 
tartalékadagot teljesre az elfoglalt terület segélyforrásaiból tervezték kiegészíteni. 
Hadműveletek közben az ágyús ütegeknek egynapi szabványos és két (a lovas 
ütegeknek 4) tartalékadaggal kellett rendelkezniük, mint alapjavadalmazással. A 

22 Berká i. m. 198-201. o. 
23 HLHfp 1913. ein. 278., 1535-
24 Tüzérismeretek, i.'m. 363- o. 
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teljes napi adag 2 darab, egyenként 46 grammos kávékonzervet, 400 gramm marha
húst, 140 gramm főzeléket, 700 gramm rozslisztből készült kenyeret, fél liter bort, 36 
gramm dohányt, tisztek és hivatalnokok részére 5 szivart vagy 25 cigarettát tartalma
zott. A tartalékadagban csak 2 kávékonzerv, 200 gramm húskonzerv, 200 gramm 
kenyér, 18 gramm dohány valamint szivar illetve cigaretta volt. 

A hadrakelt honvéd tüzérségnél illetve békében az őszi gyakorlatok alkalmával a 
szükséges anyagok, felszerelés szállításáról a vonatcsapatoknak kellett gondoskod
niuk. Két alapvető fajtájuk létezett: a csapatvonat és a seregvonat. Az előbbi 
szállította a csapattest részére a naponkénti közvetlen szükségleteket, így magába 
foglalta a mozgókonyhákat a napi ételkészítésre, az eleségkocsikat a fentebb 
részletezett élelmezési készletekkel ember és ló számára, a málhakocsikat a 
legnélkülözhetetlenebb málha szállítására, valamint a szerszám- és szerelékkocsikat. 
A csapatvonat általában kincstári járművekből, a fogatolásukhoz kellő lovakból, hajtó 
és kísérő személyzetből állt. Két részre tagolódott: az ütközetvonat azokat a dolgokat 
vitte, amelyekre a harc alatt, illetve közvetlenül előtte és utána szükség volt (pl. 
mozgókonyhák, egészségügyi felszerelés) és folyamatosan követte a csapatot. Ide 
tartoztak még mesteremberek, szakácsok, tartaléktüzérek, gazdászati tisztek, 
tisztiszolgák, számvivők. Az alakulat után - melynél a harcütegek, az egészségügyi 
szolgálatot ellátó katonák és orvosok, a nélkülözhetetlen tartalék hátaslovak voltak 
menet közben - 50 lépés távközre vonult. A málha- vagy eleségvonat 50 lépés távol
ságra követte az ütközetvonatot; azon eszközöket, anyagokat továbbította, amelyek 
a harctevékenységhez nem kellettek feltétlenül (így például élelmiszer, szerszámok, 
különböző felszerelések). Itt volt még megtalálható a fegyvermester, mesteremberek, 
nélkülözhető tartalék hátaslovak, az ezredtörzs kocsijai, az ütegek szerelékkocsijai, 
az eleség- és málhakocsik. A pótosztagok és a lőszeresoszlopok 50 lépés távközök
kel, a lőszertelepparancsnokság által megállapított sorrendben meneteltek. Az ágyús 
ütegek szerelékkocsijai és lőszeres járművei a csapatokhoz tartoztak, nem számítot
tak bele a vonatba. A seregvonat a seregtest-parancsnokságok, valamint a mozgó 
intézetek felszerelését és anyagait szállította. A honvéd tábori ágyús ezred vonata 4 
kétfogatú mozgókonyhából, 12 db 3 M. vagy 88 M. kétfogatú eleségkocsiból, 2 két
fogatú szerszámkocsiból, 2 kétfogatú tartalékkocsiból; 4 db 87 M. négyfogatú mál-
hakocsiból, 4 db 3 M. vagy 97 M. hatfogatú szerelékkocsiból állott. A lovas 
tüzérosztály vonata 3 kétfogatú mozgókonyhával, 9 kétfogatú eleségkocsival, 1 két
fogatú szerszámkocsival, 1 kétfogatú tartalékkocsival, 3 négyfogatú málhakocsival, 3 

27 
hatfogatú szerelékkocsival rendelkezett. 

Az egész csapatvonat parancsnoka egy gazdászati tiszt, az ütközet- és málhavonaté 
pedig egy-egy ún. vonatvezető altiszt volt. 

25 Uo. 364-369. o. 
26 Szolgálati szabályzat a magyar királyi honvédség számára. II. rész. Bp., 1913- 2. számú melléklet. Szauter Lajos-, hz 

első világháború ellátási gondjairól. HK 1985/4. sz. 811. o. 
27 Tüzérismeretek, i. m. 43- o.; Berkó. i. m. 232., 515. o. 
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A honvédség vezetése elhatározta a kincstári málhavonat kocsijai helyett országos 
járművek (4 főre méretezett személykocsik, társzekerek, ló- és ökörfogatú gazdasági 
kocsik, keskeny nyomtávú taligák, amelyeket a lakosságtól „hívtak be") alkalma
zását. A nehéz kincstári járművek a terepen sokszor elakadtak, általános volt ez 

9 0 

például a túlságosan súlyos eszközkocsik esetében. 
Egy kétüteges tábori ágyús osztály menetoszlopának hossza vonattal együtt kb. 

1000-1100, az 5 üteggel rendelkező ágyús ezredé kb. 2100, a 3 üteget felvonultató 
20 

lovas tüzérosztályé pedig mintegy 1700 lépés volt. Ha ezeket az adatokat összeha
sonlítjuk a 6 ütegből álló, hadosztályhoz beosztott orosz tüzérezred menethosszával, 
akkor arra az eredményre jutunk, hogy az is hasonlóan terjedelmes, - megközelítőleg 
3600-4200; a kétüteges cári lovagló tüzérosztályé 900-1200 lépés - volt a világháború 
előestéjén. 

Lóval fogatolt vonatok esetében és háborús körülmények között napi 30 km-es 
2 1 

menetteljesítménnyel számoltak az 1914-ben megjelentetett hadtáputasítás írói. Az 
őszi csapatgyakorlatokon természetesen sor került a csapatvonat járműveinek 
használatba vételére, így 1913-ban minden ágyúsezred 3 mozgókonyhát, 2 eleség-
és/vagy málhakocsit, az önálló ágyús osztályok mindegyike csak l-l járművet vi-
hetett magával a népfelkelő készletekből. Az 1914-es tervezet szintén megemlíti 

2 2 

vonatjárművek kiutalását a gyakorlatokra. 

A tüzérség alakulatainál lévő gazdasági hivatalok kezelték a személyi állomány 
ruházatát, felszerelését és fegyverzetét. Az 1912-es felállítási terv készítői egyenruha 
beszerzésére honvéd tüzér törzstiszteknek 100, főtiszteknek 60 korona egyen
ruházati átalányt engedélyeztek. A közös hadseregtől áthelyezett legénység az ott 
viselt egyenruhát hozta magával, azt a későbbiekben visszaküldték az eredeti csapat
testeknek. 

Az 1894 óta fennálló honvéd központi ruhatárból a békeállomány minden katonája 
1 csukaszürke készletet (sapka, zubbony, kékesszürke gyalogsági köpeny, láb
szárvédő, gyalogsági nadrág), valamint egyéb felszerelést - pl. kulacs, evőcsésze, öv, 
gomb - kapott 1913 folyamán; a szükséges hadiruházati készleteket pediglen a had
sereg bocsátotta rendelkezésre, de csak az év őszéig, amikorra elkészültek a honvéd
ségiek s a kölcsönadottakat visszaszolgáltatták. 

Az 1914-es átszervezés alkalmával a már meglévő ágyús osztályok katonái maguk
kal vitték a ruházatot, felszerelést az újonnan alakuló ezredek kötelékébe, illetve a 
központi ruhatár is szállított ki hiányzó anyagokat a csapatokhoz. A lovas 

28 HL Hfp Tüf 1913. tf. 96O., 1914. kt. 155. 
29 HL Hfp 1914. ein. 3040. Szolgálati szabályzat 6. számú melléklete, 26-27. o.; Schmid, Hugo: Heerwesen. Wien, 1913. 

II. Band, 70. o. 
30 HL Hfp 1913. ein. 316. 
31 Hadtáputasítás. Bp., 1914. 78. o. 
32 HL Hfp 1913. ein. 1041, fp. 5645, Tüf 1913. tf. 585. 
33 Általános határozványok az 1914. évi csapatgyakorlatokra. Bp , 1914. 23-24. o. 
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tüzérosztály ilyen irányú szükségleteiről a közös hadsereg egységei gondoskodtak. 
A hadikészletek előírás szerint április elsején az alakulatoknál voltak. 

A honvédségi ruházat 1873 óta a Pozsonyban működő posztógyárban előállított 
anyagból készült, varratását különböző fegyintézetekben végezték. A honvéd 
tüzérség felállítása kapcsán azonban nagy mennyiségű ruhaanyagra volt szükség, 
ezért hazai gyárosoktól, cégektől, kisiparosoktól kellett azt versenytárgyalás útján 
beszerezni. 

Tekintsük át, milyen is volt a tisztek és a legénység ruházata, felszerelése és fegy
verzete a honvéd tüzérség kötelékében. A tisztek menetöltözetként a következőket 
viselték: csukaszürke tábori sapka; csukaszürke zubbony a bal vállán arany váll
zsinórral, ezenkívül barna sima zubbony skarlátvörös hajtókával, szintén arany 
vállzsinórral; csukaszürke lovaglónadrág; csukaszürke köpeny szürke bársony gallér
ral, skarlátvörös hajtókával és szegéllyel, 6 pár sárga gombbal; sárga fűzős cipő és 
barna lábszárvédő, valamint felcsatolható sarkantyú. Szolgálati jelvényük bőröv 
volt. (A „csukaszürke tábori ruházat" rendszeresítését egyébként már 1908-ban el-

2-7 

rendelte az uralkodó, de akkor még csak a honvéd gyalogság részére.) 
A tisztek díszruhája a következő volt: fekete csákó, bal oldalán lefelé hajló fekete 

lószőr forgóval, elől sárga fémből készült magyar címerpajzs az uralkodó névjelével, 
vörös selyem szálakkal átszőtt aranypaszomány rangjelzéssel, kétoldalt sárga 
oroszlánfejek tartottak egy-egy láncocskát, mely a csákócímer koronájától indult ki; 
fekete tiszti sapka; sötétbarna posztódolmány meggyszínű selyemmel átszőtt 
aranyzsinórzattal a galléron és az ujjakon, a bal vállon vállzsinór, a dolmány szélein 
előrészén és zsebfödelein skarlátvörös posztószegély, törzstiszteknél arany kar
paszomány és sújtásdíszítés volt. Ezenkívül rendszeresítve volt a tüzértiszti, barna 
lenzsávoly nyári zubbony, bal vállán kis tüzérgombra gombolt vállzsinórral, gallérján 
skarlátvörös hajtókával. Díszben, lovon világoskék, szolgálaton kívül - gyalogos 
díszben - skarlátvörös szegélyű kékszürke pantallót, mindezekhez fekete huszártiszti 
csizmát viseltek. A csukaszürke köpenyt díszben is használták. Szolgálati jelvényük 
megegyezett a honvéd huszártisztekével, nevezetesen egy fekete „tiszti tokmányszíj" 
- tölténytáskaszíj - sárga fémdísszel, oroszlánfejes két lelógó lánccal, a király korona 
alatt elhelyezett névjelvényével és fémsíppal. Az ezüstözött „tiszti tokmány" (car
touche) fedelét az uralkodó nevének kezdőbetűi és a magyar korona díszítette. 

A legénység öltözete a következőképpen nézett ki: menetöltözetként csukaszürke 
tábori sapkát (a lovas tüzérosztálynál ekkor is fekete, vízhatlan vászonnal bevont 
csákót) viseltek, jobb oldalán az ezred számával, valamint csukaszürke zubbonyt 
skarlátvörös hajtókával, szürke vállszalaggal. Ide tartozott még a csukaszürke térd
nadrág; a csukaszürke köpeny skarlátvörös hajtókával, mindkét vállon ugyanolyan 

• 
34 HL Hfp Tüf 1912. tf. 119., 1913. kt. 261., tf. 690., 742. 
35 Berkó: i. m. 210. o. Nagy-Pisztrai-Tóth-dr. Zimonyi: A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története. Bp., 

1984. 232. o. 
36 Berkó: i. m. 578-579. o.; Barcy-Somogyi: i. m. 97. o. 
37 Rendeleti Közlöny, 1909 1. szám. 1-2. o. 
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színű vállszalaggal és elöl 5 pár sárga fényes gombbal. A legénység bakancsot hor
dott, azonban a tisztekhez hasonlóan a lovasítottaknak és az altiszteknek barna bőr 
lábszárvédő és felcsatolható sarkantyú is ,,járt". A legénység díszöltözetéhez tartozott: 
fekete csákó, bal oldalán fekete - a trombitásoknál vörös - lószőrforgóval elöl sárga 
fém címerpajzzsal; sötétbarna posztódolmány a galléron és ujjakon skarlátvörös 
zsinórdísszel és ugyanilyen színű hajtókával, a vállakon egy-egy tüzérségi gombbal 
gombolható skarlátvörös posztó vállszalaggal és az ujjvarrásba bevarrt, ezzel 
megegyező árnyalatú vállpereccel, elöl egy sorban 6, hátul az aljrészen 2 tüzérségi 
nagy gombbal. A gombokon egy ágyúgolyók felett keresztbe rakott ágyúcső és röp
pentyű stilizált képe volt látható. A díszhez is csukaszürke nadrágot, bakancsot, a 
lovasítottak lábszárvédőt és sarkantyút hordtak. 

A lövegvezetők beosztásukat jelző kitüntetést viseltek, mely aranyzsinór volt két 
makkal és hurokkal. Az irányzó zsinórt két skarlátpiros gyapjúzsinór, három nagy és 
négy kisebb, bársonyszerűen nyírott labda képezte, teljes hossza 324 cm volt, 
többször körülhurkolva a bal vállgombokon és a második dolmány gombon lógott. 
Az irányzótüzérek sárga fém kitüntetési kokárdát is hordtak a jobb mellen, amelyen 
cserfakoszorúval övezett korona és keresztbe tett ágyúcsövek képe volt. Az arra érdé-
mes hajtótüzérek is hasonló kitüntetéssel bírtak. 

Rangjelzésként a csákón zsinórok és paszományok - meghatározott szélességű, 
gyapjú, vagy más alapanyagú csíkok - a dolmány ujján és gallérján (a zubbonynak 
csak a gallérján) különböző színű, anyagú, vastagságú paszományok valamint a 
ruhadarabok gallérjára illetve hajtókájára felvarrt (tiszteknél hímzett arany színű, 
zászlósoknál ezüst színű, legénységi állományúaknál őrvezetőtől őrmesterig cellu
loid) csillagok szolgáltak. 

A tábori ágyús alakulatoknál a tisztek és lovasított altisztek számára 1877 M. -
tüzérségi kardkötőn viselt - lovassági kard és 07 mintájú, (1908-ban bevezetett) 
pisztolytáskában hordott, 8 mm-es Roth-Steyr-ismétlőpisztoly volt rendszeresítve 30 
tölténnyel. A legénység fegyvere Werndl-féle kardszurony és 95 M. ismétlőkurtály 
volt 40 tölténnyel; a hajtótüzéreknél ez annyiban módosult, hogy ők 95 M. is
métlőkarabélyt és hozzá 20 lőszert vittek magukkal. A lovas tüzérosztálynál lévő ka
tonák kardszurony helyett lovassági kardot kaptak. A honvéd tüzérek, valamint tiszt
jeik szál- és kézilőfegyverei teljesen azonosak voltak a császári és királyi hadsereg 
tüzérségénél rendszeresítettekkel. 

A tisztek felszereléséhez a már' említett vállszíjas tölténytáska és bőröv, valamint 
látcső, térképtáska, köpenyszíj tartozott. A legénység szerelvényéhez sorolhatjuk a 

38 Galván Károly. A magyar királyi honvédség (1868-1918) békeruházati emlékanyaga az Országos Hadtörténeti 
Múzeumban. Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítője. (OHME) Bp., 1971/1. sz. 256. o.; Berkó: i. m. 578-579- o. Az 
öltözetre vonatkozóan 1. még Berkó művének 89-99-, illetve a Barcy-Somogyi mű 92-94. és 98. lapoldalán található 
ábrákat. 

39 Barcy-Somogyi: i. m. 97. o. 
40 Galván: id. cikk, 230-231-, 275-278. o. 
41 HL Hfp 1908. ein. 492, 1912. ein. 3612-, Tüf 1914. tf. 259. 
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derékszíjat, a kardszurony tokját, a puskához és karabélyhoz szolgáló tölténytáskát, 
illetve még a trombitások kürtjét. Az ún. tábori eszközök kategóriájába a tüzérta
risznya, az evőcsésze és a tábori palack (kulacs) tartozott. 

A barna vízhatlan len vitorlavászonból készült, dobozszerű, merevített falú ta
risznyát, vagy másnéven hátibőröndöt, hordszalagokon a vállukra akasztva vitték a 
tüzérek. Ebbe raktak egy váltás ruhát, evőeszközt, tisztálkodási felszerelést, evő
csészét, szabványos adag élelmet, egy sátorlapot, tisztítóeszközöket a ruházat és a 
fegyverek karbantartásához. A tisztek és a lovasított tüzérek felszerelésüket a 
huszárokhoz hasonlóan kettős málhatáskába csomagolták. Minden ember számára 
sebkötöző csomag volt rendszeresítve. A tábori ágyús és lovas ütegek technikai 
felszereléséhez tartozott még többféle eszköz, műszer, amiket a csapatvonat járművei 
szállítottak44 

A tisztek és a legénység elhelyezésére 1913-ban nagyrészt a közös hadsereg adott 
át laktanyákat, épületeket. így például a 7. honvéd tábori ágyús osztály Zágrábban a 
császári és királyi lovassági laktanyában; Nagyszebenben az 5. tábori ágyús osztály 
szintén a közös hadsereg tulajdonát képező lovassági épületekben, az 1. ágyús ezred 
II. osztálya Budapesten a cs. és kir. 10. ágyús ezreddel együtt volt elhelyezve. Ennek 
fejében magyar részről a hadseregnek költségtérítést kellett fizetni. A meg
szervezés évének őszére már akut problémává vált az elhelyezési kérdések meg
oldása, a tüzérségi felügyelő állandó tüzér laktanyák létesítését szorgalmazta a hon
védelmi miniszternél és a honvéd főparancsnoknál. 

Egy 1913 szeptemberében Bécsben tartott tanácskozáson a hadvezetőség el
határozta, hogy az osztrák-magyar hadsereg által a honvéd tüzérség rendelkezésére 
bocsátott épületeket, raktárakat csupán 1915 őszéig használhatja a magyar fél. Ezért 
azután nagyszabású laktanyaépítés'folyt többek között Zágrábban, Nyitrán, Bu
dapesten. 

A már fennálló alakulatok, illetve az újonnan megalakuló ezredek törzsei által a 
tüzérségi felügyelőnek címzett jelentésekből kiderül, hogy 1914 januárjában a 2. 
tábori ágyús ezredet Versec, az 1. honvéd lovas tüzérosztályt Szeged városában szét
szórtan, barakkokban, különböző rendeltetésű épületekben próbálták elszállásolni. 
A budapesti 1. ezredet, továbbá a felálló nyitrai 4. valamint a zágrábi 6. és 7. ezredet 
laktanyákban kívánták elhelyezni. Az átvett, vagy bérelt kaszárnyák mellett fontos 
szerephez jutottak az elhelyezés terén az ún. sátortáborok is. (Marosvásárhelyen 
épült az első 1874-ben, ezt követte 1877-ben a lugosi, 1879-ben a pécsi, 1884-ben a 

42 Öltözeti és fölszerelési szabályzat a magyar királyi honvédség számára. IV. rész. Bp., 1913. 2. 2-31- o. 
43 Tüzérismeretek, i. m. 358-359. o.; Öltözeti és felszerelési szabályzat, i. m. 38. o. 
44 Tüzérismeretek, i. m. 360. o.; Öltözeti és felszerelési szabályzat, i. m. 8-31. o.; Schmid: i. m. II. Band 86., 

102., 140. o. 
45 HL Hfp 1913. ein. 3590., 1914. vo. 93. 
46 HL Hfp 1913. ein. 3265., Tüf 1913 kt. 579. 
47 HL Hfp 1913. ein. 3590, Tüf 1913. kt. 686.; HL HM 118/eln.: 9/b. 1914. 
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nyitrai.) Ezek - a magántulajdonban lévő tápiósülyit kivéve - kincstári tulajdont 
képeztek, részint téglából, részint fából épített barakkokból, istállókból stb. állottak. 
Mivel az 1900-as évek elején csak a téglaépületeket hagyták meg területükön, így 
1913-ban megfelelő módon ki kellett azokat bővíteni (pl. lövegszínek építése), hogy 
egy-egy tüzérségi alakulatot befogadhassanak. A felsoroltakon kívül még Kassán 
létezett sátortábor. A3-, valamint az 5. honvéd ágyús ezred törzse a kassai, illetve a 
marosvásárhelyi, a 8. ezred teljes egészében a lugosi táborban nyert elhelyezést, igen 

48 
szűkös körülmények között. 

A 4. tábori ágyús ezred példáján keresztül mutathatjuk be, hogy általában milyen 
objektumok voltak a laktanya kapuin belül. Elsőként említhetjük a parancsnoksági 
épületet (ezred-, osztály-, üteg-, pótkeret-, lőszertelepparancsnokság), ahol még he
lyet kaptak az anyagkezelő bizottság és az osztályok gazdasági hivatalainak szobái. 
Ezen kívül voltak legénységi épületek, kantinhelyiségek, konyhák, kutak a víz
ellátásra. Külön épületben rendezték be a gyengélkedő szobát az orvosi személyzet
tel, valamint az állatorvos irodáját. Voltak természetesen lóistállók, elkülönítve egy
ben a beteg és pótlovak; élelmiszer-, ruha-, fegyver-, tüzérségi anyagraktárak, 
tüzérségi jármű- és ágyúszínek, fáskamrák; kovács-, lakatos-, bognár-, fegyvermes-
terműhelyek; latrina. Végezetül ne felejtsük ki a felsorolásból a két osztály ki
képzéséhez szükséges 4 lovardát, ugratópályát és gyakorlóteret. 

Sokhelyütt problémát jelentett az alakulatok parancsnokainak megfelelő lovagló-, 
hajtó-, gyakorló- és házi lőtér biztosítása az elhelyezési állomáson, illetve annak 
közelében, azonban mindent megtettek ennek érdekében. Ágyús ütegenként 32 
(lovasütegnél 26) ún. hordható sátorfelszerelés volt rendszeresítve, a felállított sátrak 
mindegyikében 6 honvéd, vagy 2 tiszt fért el tábori körülmények között. Ezeket ren
desen a csapatvonat járművei szállították. Egy sátrat 4 lapból kellett összeilleszteni, 2 
rúd és 12 cövek segítségével lehetett kimerevíteni. 

Emellett gyakorlatokon, szükségmegoldásként, tényleges, illetve tartalékos ál
lomány elhelyezésére; ünnepélyeken egészségügyi intézetek és ruhatár, valamint 
raktárak gyanánt 10 és 30 főre méretezett sátrakat is használt a magyar királyi hon
védség és persze a tüzérség. Őrzésük a parancsnokságokhoz tartozó vonat
századoknál történt. A 10 fős sátor 10 nem lovasított katonát, vagy nyeregszerszám
mal együtt 6 lovasítottat fogadott be, a 30 főre méretezettben 30 honvéd vagy 20 
lovasított helyezkedett el felszereléssel. A tiszti sátrat - amely ugyanakkora volt mint 
a 30 fős legénységi - belül négy részre lehetett osztani, összesen 4 havidíjas részére 
biztosított férőhelyet. 

Az egyes honvéd tüzér csapattestek anyagainak, felszerelésének, lőszerének elhe
lyezése, raktározása is néhány esetben a közös hadsereg alakulatainál, raktáraiban 

48 HL Hfp 1914. vo. 93-; Berkó: i. m. 218., 220., o. 
49 HL Hfp 1914. vo. 93. 
50 Tüzérismeretek, i. m. 361-362. o. 
51 Utasítás a sátrakról a magyar királyi honvédség S2ámára. Bp., 1911. 9-12. o. 
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történt: mint pl. a 8. ágyús ezredé megosztva Temesváron és Lúgoson. Mint arra már 
az előzőekben utaltunk, a lőszert a császári és királyi tüzérszertárakból vételezte a 
honvéd tüzérség, ugyanakkor 1913. január 1-től a Weiss Manfréd-gyártól Csepel
szigeti épületeket is bérelt tüzérségi és lőszerraktárak céljaira. E helyzet részbeni meg
oldására 1914-ben szinte mindegyik tüzér állomáshelyen lőszerraktár építését 
kezdték el.52 

1908-tól állott fenn - az 1894-től létező - központi fegyvertárnál és a honvédelmi 
minisztériumban a „honvéd fegyvertári műszaki tisztek" állománycsoportja. A hon
véd tüzérség megszervezése után létszámukat növelték és 1914 tavaszán külön 
testületként vált ki ebből a műszaki tüzértisztek csoportja. 

A magyar királyi honvédség vezetése 1913-ban tüzérsége számára az 5 mintájú 8 
cm-es tábori ágyút rendszeresítette. Ez a pajzzsal ellátott könnyű löveg csőhátrasik
lásos rendszerű volt. Főrészei korabeli elnevezéssel a következők: egyfalú kovácsolt 
bronzból készült cső, amely vezetősíneken mozgott lövés után hátra, majd vissza az 
eredeti helyzetbe; belseje huzagolva volt. A csőtorkolat és a csőfar megóvására tor
kolatóvó és lövegzárburok szolgált. A lövegzár vízszintesen működő lapos ékzár, 
amelyet ismétlő elsütővel és idő előtti elsütést megakadályozó biztosító szerkezettel 
láttak el. A zár az elsütő- és kivető készüléket is magába foglalta. A felső lövegtalp az 
ágyúcső „csúsztató pályáját" képezte, amelyhez még a fékező és helyretoló szerkezet 
tartozott. A lövegcső fékezése hidraulikus volt, azaz e célra víznyomás szolgált, hely
retolását öt rugó biztosította. Az alsó lövegtalpat, amelyen a felső lövegtalp nyugo
dott, a két vasalt faküllős kerékkel ellátott tengely, illetve a sarkantyú és az ún. jég
sarkantyú alkották. Ez utóbbiak felfogták a lövés során fellépő visszalökő erőt, 
gátolták a löveg elmozdulását, az ágyút a talajhoz rögzítették. 

A kézikerék forgatásával mozgatott oldalirányzó-gépet, valamint a hasonlóan 
működtetett magassági irányzógépeta. pontos oldal- és magassági irány megadására 
használták. A két kerék egyidejű fékezésére kocsifék volt rendszeresítve, h pajzs csak 
gyalogsági lövedékek, srapnelgolyók ellen nyújtott védelmet a kezelőknek. Ezen egy 
ún. irányzónyílás volt, hogy az irányzóeszközöket annak védelmében is használni 
lehessen. Menet közben a pajzs felső részét hátrafelé billentették, alsó részét fel
húzták és rögzítették. A lövegtalp-szekrényAien az ágyú alkalmazásánál használatos 
eszközök (besüvegező korong, lövegtávcső, elsütő zsineg) voltak elhelyezve. A 
lövegtalp külső részén még két tengelyülés - két tüzér menet közbeni szállítására -
volt, azonkívül egy irányléc és két ásó, felerősítve a pajzs és a tengely között. 
(Az 5 M. 8 cm-es tábori ágyú felépítése az 1. és 2. számú ábrákon - 56-57. o. - látható. 
A löveg technikai adatait, méreteit az 1. számú táblázat - 55. o. - ismerteti.) 

52 HL Hfp Tüf 1913. tf. 250., kt. 343-; HL HM 3578/eln. 14. 1914, 280, 868, 5096/eln. 9/b. 1914. 
53 Berkó: i. m. 173- o. 
54 Tüzérismeretek, i. m. 1-21. o. 
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AZ 5 M. 8 CM-ES TÁBORI ÁGYÚ TECHNIKAI ADATAI ÉS MÉRETEI.' 

1. számú táblázat 

Gyártó üzem: Skoda 
A löveg súlya: 1020 kg 
A löveg súlya mozdonnyal: 2140 kg 
A cső űrmérete: 76,5 mm 
A cső hossza: 2295 mm, az űrméret 30-szorosa 
A cső súlya zárral és vezetősínekkel együtt: 355 kg 
A cső hátrasiklásának hossza: 1250-1310 mm 
A kerék átmérője: 1300 mm 
Vízszintes csőtengely magassága a földfelszín felett: 1000 mm 
A pajzslemez vastagsága: 4,5 mm 
A löveg hossza a vízszintesre állított cső torkolatától a mozdonyrúd végéig: 9180 mm 
Maximális lőtávolság: 7000 m 
Hatásos lőtávolság: 6100 m 
Tűzgyorsaság: 10 lövés/perc 

nem időzített lövedékkel történő tüzelésnél: 20 lövés/perc 
Legnagyobb emelkedési szög: -5° - +23° 
Oldalszög: 9° 

Az ágyúhoz különféle irányzóeszköz-ok tartoztak, úgy mint: 8 M. 8 cm-es 
lövegirányzék, a 8 M. lövegtávcső fonálkereszttel ellátva, 5 M. 8 cm-es irányzóív, 
szintező célgömb, szükségbeli irányvonal (a cső felületén végigfutó bevésett 
középvonal), az 5 M. mérőlemez, iránytű az északi kisegítő cél megjelölésére. Az 5 
M. Baumann-féle ütegszögmérő az állásból nem látható célra történő tüzelésnél a 
lőelemek meghatározására volt rendszeresítve, amelyet a 8 M. megfigyelőlétra - egy 
összecsukható, tolószerkezetű alkalmatosság, melyet 6 m magasságig lehetett állítani 
- tetején is elhelyezhettek. A létra fő funkciója az volt, hogy nem áttekinthető terepen 
megfigyelőállásként szolgáljon. 

A lövegnél az 5 M. 8 cm-es gránátot, az 5/8 M. illetve a 8 M. 8 cm-es srapnelt, 
valamint egységes lőszert - amelyet gránátként és srapnelként egyaránt fel lehetett 
használni - alkalmaztak. Egy 1913 februárjában kiadott miniszteri rendelet a gránátok 
és a 8 M. srapnel helyett 13 M. 8 cm-es lőszer rendszeresítését írta elő, amelyeknél a 
fekete puskaporos gyújtó már nem volt megtalálható. 

A gránátot fedezékben (pl. lövészárok, páncélkupola, erődítmény stb.) lévő ellen
séges katonák, különböző építmények, az ellenség tüzérütegeinek leküzdésére; a 
srapnelt a terepen helyét változtató, vagy fedetlen élőerő megsemmisítésére használ
hatták. A srapnel acélhüvelyes szerkezetű lőszerfajta, amelynek belső üregét két 
részre osztották. Az alsó, kisebbe lőport, a felső részbe 316 darab gömb alakú, 9 
grammos, és 16 darab 13 gramm súlyú ólom töltelékgolyót raktak, melyeket kénnel 

. 55 Kováts-Lugosi-Nagy-Sárhidai: Tábori tüzérség. Típuskönyv. Bp., 1988. 225. o.; Hogg, Ian V.: The Illustrated En
cyclopedia of Artillery. London, 1987. 83-84. o.; Tüzérismeretek, i. m. 355-366. o. 

56 Jámbor Ferenc: Fegyvertan. Bp., 1915.173-, 179-, 210., 213. o.; Tüzérismeretek, i. m. 69-81., 113-, 120., 144. o. 
57 HL Hfp Tüf 1913. tf. 142. 
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1. sz. ábra. 5 mintájú 8 cm-es tábori ágyú, hátulnézet. 
(Tüzérismeretek, 5. m. 8 cm. tábori ágyú. Budapest, 1913-18-19- o.) 



2. sz. ábra. 5 mintájú 8 cm-es tábori ágyú, elölnézet. 
(Tüzértsmeretek. 5 m. 8 cm. tábori ágyú. Budapest, 1913- 18-19- o.) 
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vagy gyantával rögzítettek, hogy ne mozogjanak. Gyújtókészüléke segítségével - az 
időzítéstől függően - a célpont előtt, vagy felett volt felrobbantható. A srapnel csú
csában időzíthető kettősgyújtó volt, amelynek segítségével a maximálisan 6200 m 
távolságra robbanó lövedéket időzített, vagy csapódó gyújtásúra lehetett állítani. A 
gránát a srapnelhez hasonló alakú, acélfalú, kettősgyújtóval ellátott lőszer volt, 
csapódó lövedékként 7200 m távolságra lőhettek ki. 

1913-ban a honvédségnél a következő tüzérségi lőszerek voltak használatban: az 
említett 5/8 mintájú és 13 M. 8 cm-es gránáton valamint srapnelen kívül, 8 M. 8 cm-es 
gyakorló gránát és srapnel éleslövészetekhez; 5 M. 8 cm-es vak hüvelytöltény gya
korlatokhoz, 5/8 M. 8 cm-es oktató gránát és srapnel az ágyú kezelésének elsa
játításához; 5/8 mintájú 8 cm-es iskolagránát és -srapnel vaktöltettel. 

A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a kilőtt töltényhüvelyeket - mivel azok 
többször felhasználhatóak voltak - minden év decemberéig szállítsák be az alakula
tok a honvéd központi fegyvertárhoz. 

A srapnel különleges változata volt a világító srapnel; a gránátokat a megsem
misítendő cél szerint robbanó- vagy repesz-, akna-, vérttörő-gránátnak nevezte a 
század eleji szakirodalom. (Az első világháború előtti időszakban még jellemző a 
kartács lövése is, amit általában közelről jövő, tömeges támadás esetén, élőerő elleni 
védekezésül alkalmazhattak. Legtöbbször rövid időre időzített srapnelt lőttek e cél
ból, amely néhány tíz lépés távolságra robbant. A régebbi kartácslőszer egy bádog
szelence volt, ólomgolyókkal tele; a lőporgázok nyomására a henger az ágyú 
csövében szétszakadt és a golyókat szétfröcskölte. (Az 5 M. ágyú lőszerének adatait 
a 2. számú táblázat sorolja fel.) 

2. számú táblázat 

AZ 5 M. 8 CM-ES TÁBORI ÁGYÚ LŐSZERÉNEK ADATAI.62 

A srapnel- és gránáttöltény súlya: 8,31 kg 

A srapnel- és gránátlövedék súlya: 6,68 kg 
A lövedék kezdősebessége: 500 m/s 
A lőportöltet súlya: 0,353 kg 
A töltényhüvely súlya: 1,07 kg 
Az üres lőszeresláda súlya: 3,1 kg 
A 3 lőszerrel megrakott láda súlya: 28,3 kg 

A honvédség harmadik fegyverneme számára szükséges lövegek és tüzérségi 
felszerelés - ez utóbbi egy részét a császári és királyi hadsereg kölcsönbe bocsátotta 
rendelkezésre - beszerzése a honvéd központi fegyvertár, valamint a honvéd 

58 Tüzérismeretek, i. m. 22., 27. o.; Jámbor: i. m. 116., 119-122. o.; Coffin de Depaix Géza. Tüzérségi zsebkönyv a 
tábori és hegyi tüzérségről. Bp., 1911., 158. o. 

59 HL Hfp Tüf 1913. tf. 624. 
60 Jámbor: i. m. 116., 123. o. 
61 Bethell, H. A.: Modern Artillery in the Field. London, 1911. 86-96. o.; Jámbor: i. m. 12-124. o. 
62 Tüzérismeretek, i. m. 356. o.; Jámbor: i. m. 215. o. 
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központi ruhatár közreműködésével történt. Ez annyiból állott, hogy az említett in
tézmények bizottságokat állítottak össze, amelyek feladata a megrendelt anyagok, 
eszközök gyártásának, illetve a késztermékek minőségének ellenőrzése volt. 

Az 5 mintájú tábori ágyú lövegtalpát legnagyobb részben a pilseni Skoda-gyár, 
csövét pedig a bécsi császári és királyi hadszergyár (Arsenal) készítette. Természete
sen a magyar ipar is részesedett a szállításokból, hiszen a löveg ékzárát a budapesti 
Fegyver és Gépgyár Rt.; lövegtalpát az Osztrák-Magyar Államvasúttársaság resicai 
vasműve és a Diósgyőri Állami Vasmű is gyártotta; a lövegmozdonyt, a lőszerkocsi 
illetve az üteg-távbeszélőkocsi hátsó részét a csepeli Weiss Manfréd-gyár, a győri 
Vasúti Kocsigyár Rt., a budapesti Ganz és Társa - Danubius Rt., a pozsonyi Hunnia 
Hadfelszerelési és Fémiparművek Rt., valamint az Államvasúttársaság románbogsáni 
gépgyára állította elő. Az ágyúhoz lövedékek és töltényhüvelyek a resicai és diós
győri vasműben, a pozsonyi Roth-féle lőszergyárban, valamint a Csepel-szigeti Weiss 
Manfréd töltény gyárban készültek. 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában tüzérségi lövegek és lőszer előállítása részben 
kincstári, részben pedig magáncégeknél történt. A birodalom nyugati felének kincs
tári tulajdonú üzemei közül legfontosabb az említett császárvárosi Arsenal volt, ahol 
gyakorlatilag mindenféle eszközt gyártottak a tüzérség részére. Ezenkívül lőszergyár 
működött még WöUersdorfban, lőporgyár Blumenauban, Stein bei Laibachban. A 
magánüzemek közül a jól ismert Skoda-művek, a kapfenbergi Böhler Vasmű és a 
hirtenbergi lőszergyár érdemel említést. 

Magyarországon a fentebb felsoroltakon kívül lövegalkatrészeket, lőszert, rob
banóanyagot a Vitkovici Bánya- és Vasműben, a pozsonyi Nobel Dynamit Gyárban, 
valamint a Vulkán Gépgyárban és az Eperjes melletti Sósgyülvészen gyártottak. 

Hosszas tervezgetés után az 1913-as esztendőben Győrben ágyúgyár építése 
kezdődött. A 13 millió korona alaptőkével létrehozott üzem részvényeinek többsége 
a magyar kormány tulajdonában volt, azonban az osztrák és német tőke is jelentős 
érdekeltséggel rendelkezett. A műszaki berendezéseket a pilseni Skoda-cég, a 
gyártási technológia leírását pedig részben a Krupp-vállalat szállította. A gyár nem 
épült fel teljesen a világháború végéig, de a hadianyaggyártás megindult, főként 
Skoda-lövegeket készítettek. 

Az alakulatoknál lévő tüzérségi anyagot (bőrnemű cikkek és járművek) az anyag
kezelő bizottság, a lövegeket pedig a gazdasági hivatalok kezelték; a tüzérségi 
eszközök, felszerelések pótlását és javítását a csapattestek e bizottságokon keresztül 

63 HL Hfp Tüf 1912. tf. 119., 213.; HL HM 9367/eln. 1912., Szn./eln. 14.1913. 
64 Hoffmann Lipót: Ágyúiparunk. In.: Magyar Katonai Közlöny (MKK) 1909.1. szám, 97-115. o.. 
65 Waldschütz, Otto: Einführung in das Heerwesen. Wien, 1910. 14-15. o. 
66 BerendIván-Ránki György: Magyarország gyáripara 1900-1914. Bp., 1955. 270-271., 276., 288., 290-291. o.; Wald-

schütz: i. m. 14-15. o. 
67 Galántai József Magyarország az első világháborúban 1914-1918. Bp., 1964. 77. o.; MKK 1913- 418. o.; Horváth 

Árpád: hz ágyú históriája. Bp., 1966.189- o. 
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eszközölhették a központi fegyvertárnál. Az olyan cikkek javítását, pótlását, ame
lyekét Magyarországon nem lehetett megoldani, az Arsenal végezte. Értelemszerűen 
a javítások és az anyagok beszerzésének költségei a honvédség költségvetését ter
helték.68 

A lövegmozdony az ágyúnak négykerekű járművé alakítására szolgált, 
mozdonyállványból, mozdony- és lábszekrényből állt. Kerekei megegyeztek a 
lövegével. Málházása a következő volt: a mozdonyszekrény 12 fiókjában 8 ládában 
hármasával 24 darab srapneltöltény, ezen kívül 9 gránát 3 ládába csomagolva, össze
sen tehát 33 lőszer; valamint itt szállítottak egy szerelékesládát is. A mozdony tetején 
4 tüzér elhelyezésére szolgáló ülésvánkos volt, az ott ülő katonák lába alatti lábszek
rényben a legkülönfélébb felszerelések (itatóveder, patkók, szerszámok) helyez
kedtek el. A mozdonyon szállítottak még nagyobb szerszámokat (pl. csákány, ásó), 
tartalékzabot a lovaknak, a tüzérek hátbőröndjeit és köpenyeit. Lovas ütegnél - mivel 
ott a legénység is lovasítva volt - a lövegmozdony ülésének a helyén is felszerelést 
vittek. 

Az 5 M. 8 cm-es hatfogatú üteglőszeres kocsi (amely az eszközkocsival egyetemben 
a csapathoz és nem annak vonatához tartozott, és aminek parancsnoka egy főtüzér 
volt) mozdonya ugyanolyan volt mint a lövegé. A félkocsi tengelyei és kerekei 
azonosak a mozdony hasonló részeivel. A mozdonyszekrény fiókjait 24 srapnel és 9 
gránát, valamint egy eleségláda töltötte ki, egyéb felszerelése azonos volt a löveg
mozdonyéval. A félkocsi szekrényében összesen 60 lőszer (36 srapnel és 24 gránát) 
fért el. A félkocsin még sátorkészleteket, szerszámokat, távbeszélő felszerelést szál
lítottak.69 

Az 5 mintájú eszközkocsi mozdonya szintén megegyezett a lövegével. Szek
rényében ládákba rakott távbeszélőanyag, élelem, illetve mindenféle szerelékek fog
laltak helyet, kívülre az egészségügyi felszerelés darabjait és a jeladó készletet 
erősítették. Félkocsiján egy 8 M. vetőhíd, a 8 M. figyelőlétra, hordágyak, sátor
felszerelés voltak. A vetőhíd keskeny, de mély árkokon való átkelésre szolgált, 
amelyből 3,6 méter hosszúságú rendes, 1,8 illetve 5,4 méteres rövid, vagy kettős hidat 
lehetett építeni. 

Egy tüzérütegnek 1 lovas és 2 gyalogos (lovas ütegnek 3 lovas) távbeszélőjárőre 
volt l-l távbeszélőállomás-felszereléssel (1 távbeszélő készülék, 1 telep, telefon, 
zászlós jeladókészlet). Az üteg összes vezetékanyaga 30 km hosszúságot ért el. E 
készletet az alosztályok táborozás vagy ütközetek alatti érintkezésére rendszeresítet-
ték.71 

Egy ágyús üteg 6 ágyút, 6 lőszerkocsit, 1 eszközkocsit foglalt magába, a lovagló 
üteg 4 ágyúval és 4 lőszerkocsival rendelkezett. Ezen kívül minden üteghez 5 vonat-

68 HL Hfp Tüf 1913. tf. 359., 666. 
69 Tüzérismeretek, i. m. 28., 31-, 34-36., 38-39. o.; Jámbon i. m. 215. o. 
70 Tüzérismeretek, i. m. 40^1. o.; Schmid: L m. II. Band, 140. o.; Jambon i. m. 2l6. o. 
71 Tüzérismeretek, i. m. 224. o.; Jámbor, i. m. 216-217. o. 
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jármű tartozott. Az orosz tábori ágyús ütegnek ugyanakkor csak 4, a lovas ütegnek 6 
72 

lövege volt, viszont minden egyes ágyút követett egy lőszerkocsi. 
A lőszerjavadalmazás a honvéd tábori ágyús illetve lovas ütegnél egyaránt 756 

lőszer volt, ami nevezetesen 576 srapnelt és 180 gránátot jelentett. (Az osztrák-magyar 
hadseregben is ugyanennyi volt a javadalmazás mértéke.) Minden lövegre 126 
ágyúlőszer (96 darab srapnel és 30 gránát) esett, amely a lövegmozdony szek
rényében lévő 33, valamint az üteglőszeres kocsiban található 93 darabból tevődött 
össze. Az ágyús lőszeresoszlop ezenkívül még csövenként 366 lőszert szállított. Más 
államokéval összehasonlítva ez a mennyiség igen kevésnek bizonyult (főleg később, 
a háború hadműveleteiben), például a kis Szerbiában 366, Franciaországban 312, 
Németországban 137 lőszer jutott minden lövegre. Ehhez természetesen hozzá kell 
még számítani az oszlopokban szállított plusz muníciót is, ami a felsorolt országok 
hadseregeiben 100, 265, illetve 120 lövés volt. A honvédségnél az őszi gyakorlatokra, 
illetve • tüzérségi lőgyakorlatokra kiadott utasításokban is szigorúan megszabták a 
felhasználható lőszermennyiséget, de mint azt már láttuk, sokszor azzal is takaré-

• 7 2 

koskodni kényszerültek az alakulatok. 
A tüzérségnél létező harcászati alakzatok sorában az első a fogatos félszakasz 

volt, amelyhez a lövegvezető parancsnok, hat kezelőtüzér, egy löveg és egy lőszer
kocsi tartozott. A félszakasz gyülekező és mozgási alakzata a menetoszlop volt, harci 
körülmények között tüzelőállást foglalt el. Két félszakasz egy parancsnok vezénylete 
alatt képezte a szakaszt. Gyülekezéskor zárt vonalba, mozgás közben menet
oszlopba fejlődött, harc esetén tüzelőállásba vonult. Két vagy három szakasz az üteg
parancsnok alá rendelve egy üteget alkotott. Ugyanazokat az alakzatokat vehette fel, 
mint a szakasz, de még vonalban is mozoghatott. Két vagy három üteg egy pa
rancsnok vezetésével osztályt képezett. Gyülekező alakzata a zárt vonal volt, amikor 
az ütegek 30 lépésnyire álltak egymás mellett. Mozgás közben menetoszlopban, az 
ütegek közötti távolság 30 lépés volt, de mozoghattak vonalban is. Tüzelőállásban az 
ütegek között legalább 50 lépés térköznek kellett lennie, (ütegen belül az ágyúk 
egymástól 30 lépés távolságra, egy vonalban voltak felállítva) lépcsőzött felállás 
esetén e távolság a lépcsőzet mélységével volt egyenlő. Két osztály, parancsnokának 
vezetésével alkotta az ezredet. A felvehető alakzatok megegyeztek az osztályéval, 
azonban vonalba fejlődve, sakktáblaszerűen is mozoghatott. 

A tüzérségnél alkalmazott tüzelési módok a következők voltak: sortűz, amikor is 
az üteg, vagy szakasz lövegeit bal felől haladva, az első tiszt parancsára egymás után 
sütötték el úgy, hogy az egység parancsnoka minden egyes találatot megfigyelhes
sen. A tüzelésnek ez volt a szokásos módja. Szórótűz esetén egy kb. 400 méter 
mélységű terület elárasztására, pillanatnyi hatás elérése céljából, lövegenként 4 srap-

18 — 7 
72 KA MKSM 1913. ^—- Jámbor: i. m. 217. o. 

73 Szolgálati szabályzat, 6. sz. melléklet 32-33. o.; Felszeghy Ferenc (szerk.): A magyar tüzér. Bp., 1938. 173-, 
215-216. o. 

74 Gyakorlati szabályzat a magyar királyi honvéd tábori tüzérség számára. Bp., 1913. 46., 49., 63-64., 71., 80., 84. o. 
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nelt lőttek. Egyes tűznél minden ágyú a lövegvezetők vezényszavára kétszer vagy 
többször lőtt, ez volt a tüzelés leggyorsabb neme, amit közeli harcban, vagy saját 
csapatok sikerének kiaknázásakor használtak. Össztüzet erődítmények, páncélku
polák stb. rombolására lőttek, ilyenkor az üteg valamennyi lövegét, az első tiszt 
tűzparancsára, egyszerre sütötték el. 

Eltüzelésnél a megtöltött lövegekkel a lövegvezetők vezényszavára lőttek. Légi 
célok ellen, közeli harcban, illetve a lövegek kiürítésekor alkalmazhatták. Ütegtűznél 
a lövegeket az első tiszt figyelmeztetőjére, megfelelő időközökben egymás után 
sütötték el; akkor használhatták, ha a célterületet lassú tűzzel kellett lefedni. 
Lövegvezető tűz esetén a lövegek vezetőik vezényszavára tüzeltek, ők figyelték a 
találatokat. Alkalmazására akkor kerülhetett sor, ha 2000 méternél közelebbi, kisebb, 
helyüket változtató célokra lőttek, valamint ha a célra szabatos belövés volt szük
séges. Ez utóbbi a lőelemek megállapítására, illetve ellenőrzésére szolgált. A 
leghatásosabb a sortűz és a szórótűz alkalmazása volt. Egy üteg párhuzamos 
csőfekvés mellett kb. 120 méter széles területet tarthatott tűz alatt. A tüzérségi tűzne-
mek egyébként csak az első világháború támadó és védelmi harcai során 
kristályosodtak ki teljesen. A tüzelőállásban a lőszer pótlása a következőképpen 
zajlott: a megrakott lőszerkocsi az üres, kicserélendő félkocsihoz hajtott, ahol a csere 
megtörtént. Az új lőszeres jármű mozdonyában lévő muníció a lövegek és lőszeres
kocsik mozdonyaiból esetlegesen elhasznált lőszer pótlására volt használandó. Az 
üres lőszeresládákat mindig a hátramenő kocsira rakták. Ha teli, újonnan megrakott 
lőszereskocsik nem álltak rendelkezésre, akkor a muníciót először a kocsi-, majd a 
lövegmozdonyból használták el a tüzérek. Ezért a mozdony a rudaslovakkal a 
tüzérségi álláshoz közeli fedezékbe vonult és onnan a lőszert a tartaléklegénység, 
illetve a nélkülözhető hajtótüzérek hordták a löveghez. 

A csapattestekhez beosztott lőszeresoszlopoknak a csapat menetoszlopát köz
vetlenül, mint ezred-, zászlóalj-, osztály-lőszeresoszlopnak, vagy mint üteg-
(szakasz-) lépcsőknek kellett követniük. Ezen oszlopokat szükség esetén külön 
osztagok biztosították. Jelölésük számmal történt, pl.: „1. számú ágyús lőszeres
oszlop". Ezek üteglőszereskocsijaival cserélték ki az állásnál lévő járműveket, s ezek
ből pótolták az elhasznált muníciót. Az oszlopok egyébként a lőszertelep-pa
rancsnoksághoz tartoztak. Az ütegek lovait tartaléklovak hiányában az üres lőszeres 
járművek fogataiból egészítették ki. Az oszlopokra hárult többek között az anyag
pótlás - mint például a megrongálódott lövegeké - is. 

A honvéd gyaloghadosztályoknál a 63/75 mintájú fegyverlövőszeres kocsikkal 
felszerelt, 1-től 4-ig terjedő számozású gyalogsági lőszeresoszlopok szállították a 
hadosztályhoz hadrendileg beosztott, különböző fegyvernemekhez tartozó csapatok 
kézifegyver- (puska, pisztoly) lőszerét. Ezenkívül az 5 M. lőszereskocsikkal ellátott 
1-4. számú ágyús lőszeresoszlopok a löveglőszert továbbították, a hadosztályhoz tar
tozó ágyús ezred számára legénységet, lovakat pótoltak. Az ezred pótosztagának 

75 Jámbor: i.m. 243-246. o. 
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háborús körülmények között a legénység, lövegek és tüzérségi anyag pótlása volt a 
feladata. 

A lovashadosztály 1-4. számú lovas lőszeresoszlopa szállította a fegyverlőszert, a 
lovas tüzérosztály ágyúlőszerét, valamint legénységet és lovakat pótolt az osztály 
számára. Itt az osztálypótosztag végezte az emberállomány, lövegek, anyagok 
kiegészítését. 

A gyaloghadosztály 1. számú ágyús lőszeresoszlopának menethossza kb. £5Q, míg 
a 2. számúé mintegy 700 lépés volt. Az előbbihez 170 ember, 190 ló és $9 jármű 

ifi 

tartozott, az utóbbi 100 főt 140 lovat és 36 szállítóeszközt számlált. Az alakulatot 
parancsnoka vezényszavakkal, különböző jelekkel, parancsokkal vezethette és 
irányíthatta. A jeladást zászlóval, kardra kötött zsebkendővel, lámpával, trombita
jelekkel végezhették. A parancsok továbbítására távbeszélőt, jelbeszédet, lovas-, 
kerékpáros- és gyalogküldöncöket vehetett igénybe az egységet vezénylő tiszt. 

A tüzérség lépésben, ügetésben, vágtában mozoghatott; de menetek végrehaj
tásakor csak az első két járásmódot használták. Menet közben minden üteg élén egy 
tiszt, az egyes alosztályok végén pedig egy tiszt és a szolgálatvezető altiszt lovagolt. 
Folyón való átkelést az üteg és a vonatcsapatok hadihidakon, menetoszlopban haj
tottak végre; áthajózáskor fogat nélkül szállították a lövegeket, járműveket és külön 
a lovakat. Hosszú tüzérségi oszlopokban az ezredek, osztályok közé tüzér fedezet
ként gyalogszázadokat oszthattak be. Tüzérségi felderítést főként harci körülmények 
között, az ütegenként 1 tisztből, 1 tűzmesterből és 2 tizedesből álló tüzérjárőrőknek 
kellett végezniük. Feladataik közé tartozott, hogy közreműködjenek a saját tüzérségi 
állások helyének megválasztásánál, felkutassák az ellenséges tüzérséget és célpon
tokat, megfigyeljék a saját lövegek tüzének hatását, fenntartsák az összeköttetést az 
első vonalban lévő gyalogsággal. A más fegyvernemek számára általuk nyert értékes 
információkat közölni kellett azokkal, de természetesen e kölcsönösség a többi fegy-

"70 

vernem! járőr részéről is fennállt. 
A bécsi vezérkar a gyalogságot a „fegyvernemek királyának" kiáltotta ki. E nézet 

természetesen a gyalogsági szabályzatban is helyet kapott, amelynek készítői 
kategorikusan kijelentették: „A gyalogság a főfegyvernem ...Ő dönti el a csatákat; a 
győzelem babérát más fegyvernemnek támogatása nélkül és ellenséges túlerővel 
szemben is ki bírja vívni..." 

Bécsben úgy vélték ,,... egyedül a támadás hoz döntő sikert..." - így a kiképzés 
során is a támadó gyalogsági harcászat elsajátítására helyezték a hangsúlyt - és 
csupán a természetes terepakadályok, valamint domborzati formák mögötti ideigle-

QA 

nes, rövid ideig tartó védekezésre számítottak, árokvédelemre egyáltalán nem. 

76 Gyakorlati szabályzat, i. m. 60., 130., 136., 139-140. o. 
77 Uo. 5-6. o. 
78 Gyakorlati szabályzat, i. m. 45., 108. o.; Szolgálati szabályzat, i. m. 33-, 42., 50., 53-, 93-, 124. o. 
79 Gyakorlati szabályzat a magyar királyi honvéd gyalogság számára. Bp., 1912. 1. o. 
80 Uo. 180., 195., 210., 214. o. 



A későbbi ellenfelek közül a szerbek, valamint az oroszok a japánok ellen vívott 
háború (1904 január-1905 augusztus) tapasztalatai alapján nagyon is számításba vet
ték ezt az eshetőséget. Ez a tévedés többek között kihatott oda is, hogy a Monarchia 
katonai szakemberei nem fordítottak elég figyelmet a magas röppályájú közepes- és 
nehéztarackok, mozsarak számának növelésére. 

Eluralkodott az a felfogás, miszerint a tüzérség (a lovassággal egyetemben) csak 
támogatja a gyalogság támadását, leköti az ellenség fegyvernemeit, tehát e nézet sze
rint eleve kisegítő és alárendelt szerepre volt kárhoztatva. Hibának ráhatjuk fel azt is, 
hogy nem tartották fontosnak a gyalogság megvédését (tüzérségi fedezet) az ellenség 
támadásakor. 

A tüzérség együttműködése a többi fegyvernemmel a világháború első néhány 
hónapjában sèm volt kielégítő. Ez az elmondottakon kívül még annak tudható be, 
hogy a gyaloghadosztály tüzéralakulatait csak mozgósításkor kapta meg (természete
sen a parancsnokok tudták, hová tartoznak hadrendileg). 

Rá kell mutatnunk arra a tényre is, hogy a honvéd tüzérség állománya békeidőben 
csak kevés tapasztalatot szerzett, sok esetben még a lőszerrel is takarékoskodni 
kényszerült gyakorlatozás közben. 

1914 augusztusának legelején a magyar királyi honvédség kötelékébe 32 gyalog
ezred, 10 huszárezred, valamint összesen 198 löveget felvonultató tüzérség tartozott. 
A honvédség harmadik fegyverneme 31, egyenként 6 löveget számláló tábori ágyús 
és 3 négylöveges lovasüteg felett rendelkezett. 

A közös hadsereg gyalogságát ugyanakkor 102 gyalogezred, 4 tiroli vadászezred, 
4 boszniai-hercegovinai gyalogezred, 29 császári és királyi valamint 1 boszniai 
vadászzászlóalj, 6 határvédő vadászszázad; a Landwehr-ét 37 gyalogezred és 3 tiroli 
lövészezred (Landesschzützenregiment) alkotta. Az osztrák-magyar lovasságot 16 
huszárezred, 15 dragonyosezred, 11 ulánusezred képezte, ezenkívül a Landwehr 
kötelékébe tartozott még 6 ulánusezred, 1 tiroli és 1 dalmát lovas országos 
lövészosztály (Landesschützendivision). 

Az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi haderejében 14 tábori és 3 hegyi tüzér
dandárparancsnokság létezett a mozgósítás elrendelése előtt. (A mozgósítás után az 
utóbbiakat feloszlatták, 36 császári és királyi, illetve császári királyi Landwehr tüzér
dandárparancsnokság, valamint 3 dandár erősségű tüzércsoport-parancsnokság jött 
létre). A parancsnokságok annak a gyaloghadosztálynak a számát viselték, ahová 
hadrendileg be voltak osztva. Minden közös tüzérdandárhoz elvileg egy tábori ágyús 
ezred és egy tábori tarackos osztály tartozott. A 42 osztrák-magyar ágyús ezred mind
egyike 5 üteggel, ütegenként 6 darab löveggel rendelkezett; kivételt képezett 8, a 

81 Uo. 181., 189., 222. o. 
82 HL Tanulmánygyűjtemény, 399- sz. tanulmány; Szanatí József: A tábori tüzérség az első és második 

világháborúban. Bp., 1984. 21., 26., 51-52. o. 
83 Berkó: i. m. 524-525. o. 
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Landwehr hadoszályokhoz beosztott 4 üteges ezred. A14 tábori tarackos ezred közül 
mind négyüteges volt, egyenként 6 löveggel. 

Volt a felsoroltakon kívül a közös hadsereg kebelében még 9, egyenként 
háromüteges, ütegenként 4 löveggel bíró lovas tüzérosztály. Ezek szolgáltatták a 
lovashadosztályok tüzérségi erejét. A 14, alakulatonként 2 üteget, ütegenként pedig 
4 löveget számláló nehéztarackos osztály mellett még 10 császári és királyi hegyi 
tüzérezred (egyenként 4 ágyús és 2 tarackos üteggel); egy kétüteges, önálló hegyi 
ágyús osztály; 6 közös vártüzérezred, valamint 10 önálló vártüzérzászlóalj alkotta az 
osztrák-magyar hadsereg tüzérségét. 

A császári királyi Landwehr tüzérségi ereje 8 tábori ágyús és 8 tábori tarackos 
osztályból állott, amelyek mindegyike 2, egyenként hatlöveges üteggel rendelkezett. 
Ez összesen 32 üteget jelentett - megközelítőleg annyit mint a honvédségnél - , így 
ott is szükség volt közös ezredek által történő megerősítésükre. Mindent összevetve 
a Monarchia 441 tábori és hegyi üteget számláló tüzérséggel indult a háborúba, annak 
létszáma a lőszeresoszlopokkal együtt 206 000 fő volt, ugyanakkor a szárazföldi had-
erő hadilétszáma 1 220 000 embert tett ki. 

(A Monarchia tüzérségi alakulatainak területi elhelyezkedése a 66. és 67. oldalon 
található térképvázlatokon látható.) Néhány európai nagyhatalom, valamint a biro
dalom 1914 nyarán meglévő lövegeinek mennyiségét a 3- számú táblázat - 68. o. -
részletezi. Ebből kitűnik: az Osztrák-Magyar Monarchia lövegeinek számát tekintve 
elmaradt a többi államtól. A löveganyag minőségét vizsgálva is hasonló követ
keztetésekre jutunk. Ha a tábori tüzérség részére - mind a honvédségnél, mind a 
közös hadseregben - rendszeresített 5 M. ágyút a világháborúban ellentétes oldalon 
álló országok lóvontatású könnyű tábori lövegeivel összevetjük, (az 1. és 4. számú 
táblázatok - 55. és 68. o. - adnak erről képet) kiderül, hogy közel azonos technikai 
adottságok mellett, elsősorban 1000-1500 méterrel kisebb maximális lőtávolsága - a 
hatásos lőtáv ennél is kisebb volt - miatt került hátrányos helyzetbe. Tűzgyorsasága 
- 1 perc alatt 10, illetve 20 lövés - is elmaradt pl. a francia 1897 M. Schneider-ágyúhoz 
képest, amellyel 25 lövést lehetett leadni percenként. (A régi ún. lövegtalp-hátrasik-
lásos lövegekkel átlagosan 5-6-szor lehetett lőni az említett időegység alatt.) 

84 Oberstleutnant Sobicka: Gliederung und Entwicklung der Batterien der österreichisch-ungarischen Feld- und Ge
birgsartillerie im Weltkriege. 1914-1918. Wien, 1920. 5- o.; A világháború 1914-1918. (Szerk.: a Magyar Királyi 
Hadtörténelmi Levéltár) Bp., 192a I. k., 208. o.; Félszeghy. i. m. 121. o. 

85 Lucas, James: Fighting Troops of the Austro-Hungarian Army 1868-1914. New York, 1987.147. o.; A világháború, 
I. k., 208-209. o.; Sobicka: i. m. 5-7., 21. o. 
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3. számú táblázat 

NÉHÁNY EURÓPAI ÁLLAM LÖVEGEINEK MENNYISÉGE 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETÉN.'** 

Ország Könnyű Nehéz Összesen Löveg
lövegek lövegek sűrűség 
(darab) (darab) (darab) (löveg/1000 fő) 

Osztrák-Magyar 3582 506 4088 3 
Monarchia 
Németország 7992 1396 9388 5,7 
Oroszország 6790 240 7030 3 
Franciaország 3992 308 4300 í 

4. számú táblázat 

NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG RENDSZERESÍTETT 
KÖNNYŰ TÁBORI ÁGYÚJÁNAK ADATAI 

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN.H7 

Németország Franciaország Oroszország Olaszország Szerbia 
1896 n/A. M. 7,7 cm-es 1897 M. 7,5 cm-es 1902 M. 7,62 cm-es 1911 M. 7,5 cm-es 1906 M. 7,5 cm-es 

ágyú ágyú ágyú ágyú ágyú 

Gyártó üzem: Krupp/Ehrhardt Schneider Putyilov Deport Schneider 
Cső űrmérete: 77 mm 75 mm 76,2 mm 75 mm 75 mm 
Cső hossza: 2102 mm 2700 mm 2286 mm 2025 mm 2350 mm 
Cső súlya: 355 kg 462 kg 400 kg 338 kg 340 kg 
Vízszintes csőmagasság 
földfelszín felett: 989 mm 1020 mm 927 mm 950 mm 959 mm 
Keréknyomköz: 1530 mm 1515 mm 1470 mm 1450 mm -
Kerékátmérő: 1360 mm 1330 mm 1320 mm 
Löveg súlya: 925 kg 1160 kg 1040 kg 1076 kg 1083 kg 
Löveg súlya mozdonnyal: 1910 kg 1970 kg 1965 kg 1600 kg 1817 kg 
Lövedék tömege: 6,85 kg 7,2 kg 6,58 kg 6,5 kg 6,5 kg 
Lövedék kezdősebessége: 465 m/s 529 m/s 593 m/s 510 m/s 500 m/s 
Maximális lőtávolság: 7800 m 8500 m 8750 m 7600 m 8000 m 
Legnagyobb emelkedési 
és szög: -12 -+15° -12-+18° -6 -+17° -15-+65° -8-+16° 

Oldalszög: 4° 6° 5° 45° 6° 

86 Szanati: i. m. 13. o.; A korszakra vonatkozó és a témával foglalkozó szakirodalom fellapozásakor más szerzőknél 
a táblázatban feltüntetett adatoktól eltérőekkel találkozunk. így például a Monarchia összes lövegeinek számát 1914 
nyarán egyes művek 2840 darabra teszik. {GalántaiJózsef: Az első világháború., Bp., 1980.170. o., Österreich - Ungarns 
letzter Krieg 1914-1918. Unter den Leitung von Edmund Glaise - Horstenau. Wien, 1930. I. Band. 31. o., valamint Fel-
szeghy idézett művének 172. lapoldalán.) A világháborús ellenfelek lövegeinek mennyiségét tekintve szintén a legkülön
bözőbb adatokra bukkantunk. Szerbia tüzérségi ereje példának okáért 354 (Österreich - Ungarns letzter Krieg 97-98. o.), 
474 {Kerchnawe, Hugo: Ehrenbuch unserer Artillerie. Wien, 1935. 248-249- o.), 542 {Galántai: Az első világháború, 173. 
o.), 628 (Felszeghy: i. m. 215. o.) darabban nyer megállapítást. 

87 Mutker, Alfred: Das Gerät der leichten Artillerie. I. Teil. Feldgeschütze. Berlin, 1925-18., 216., 234., 236., 240., 251., 
316-317., 324-327. o.; Típuskönyv 163-, 275., 313., 328. o. A felsorolt lövegek képét az itt említett oldalakon találja meg az 
olvasó. 
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A tábori ágyúk és tarackok aránya (3:1) is kedvezőtlen volt, ezenkívül az osztrák
magyar haderőben nem rendszeresítettek a háborút megelőzően aknavetőket, a helyi 
háborúk tapasztalatai ellenére sem. Az 1911 M. 30,5 cm-es, a világégés alatt hírnevet 
szerzett mozsarat, valamint a 9 M. 7 cm-es hegyi ágyút és a 10 M. 10 cm-es hegyi 
tarackot leszámítva a többi lövegtípus korszerűtlen volt. A honvéd tüzérség nem ren
delkezett sem tarackôs, sem hegyi; a Landwehr tüzérség pedig hegyi alakulatokkal. 
(Igaz az 5 M. ágyút hegyi utakon történő szállításra is alkalmassá tették.) 

Hibás döntésként értékelhetjük, hogy a hadvezetés a srapnelek gyártásának adott 
elsőbbséget, noha a gránátok többféle felhasználást tettek lehetővé. Ugyanakkor más 
államok tábori ágyúinál - pl. az 1911 M. Deport-lövegnél - rendszeresített srapnelek 
hatásadatai jobbak voltak az osztrák-magyar 5 M. ágyú srapneljénél. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy e fegyvernem a Monarchia haderejében 
nem a megfelelő helyet foglalta el, alárendelt szerepe volt. Az átszervezés és kiépítés 
alatt álló tüzérség nem felelt meg teljesen az akkori idők alkalmazási követelményei
nek, az előtte álló feladatok megoldására a harctéren nem volt képes. A hadvezetés
nek a továbbiakban a következő problémákat kellett megoldania: növelni kellett a 
lövegek abszolút mennyiségét, lőtávolságukat, mozgékonyságukat, tűzgyorsa-
ságukat, a felső szögcsoporttal tüzelő tarackok arányát; új fegyverként bevezetni az 
aknavetőket. Javítani kellett a gyalogsággal és lovassággal történő együttműködésen, 
részleteiben is kidolgozni a támadó és védekező hadműveletek közben alkal
mazandó harcászati elveket. Ilyen irányú intézkedéseket azonban már csak a háború 

Q Q 

tapasztalatainak birtokában lehetett tenni. 

Felkészülés a háborúra 

A magyar királyi honvédség vezetői kezdettől fogva fontosnak tartották, hogy a 
tüzérség már felállítása után nem sokkal mozgósításra készen álljon. Az 1913-ban 
kiadott „Mozgósítási utasítás" is ezt tükrözi. A mozgósítási tervezetek meg
szerkesztését a csapatparancsnokok feladatául szabja, amelyeket kidolgozásuk után 
az illető honvédkerületi parancsnokságoknak kellett felterjeszteniük. Mozgósítás 
esetén, terv szerint, a tábori ágyús ezredek mindegyikének egy ezredparancsnokság
törzset, két ezredkötelékben lévő osztályparancsnokság-törzset, három-öt ágyús 
üteget, pótkereteik által egy pótüteget; egy hadosztály lőszertelep-parancsnokságot 
(amely négy gyalogsági és négy ágyúlőszeres-oszlopot és egy ezred pótosztagot 
állított volna fel), a lovas tüzérosztálynak pedig saját hasonló „intézeteket" kellett 
létrehoznia. A törzsek és a tábori ütegek rendszerint a békeállomáshelyen, vagy 

88 Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie - und Geniewesens. Wien, 1914. 1333- o.; Az 5 mintájú 8 cm tábori 
ágyú hatására vonatkozó adatok és lövőtáblázatok. Bp., 1914. Függelék. 1. táblázat; Heigl Frigyes: A tüzéiségi anyag 
fejlődése 1914 óta. MKK 1929-1229. o.; Feiszeghy. i. m. 123., 145., 159., l6l. , 172. o. 
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tüzérségi anyagaik raktározási helyén, a többi alegységek a kijelölt felszerelési ál
lomásokon mozgósítottak. 

A hivatásos tiszteket a lehető legnagyobb számban volt kívánatos az ütegekhez 
beosztani, a többi csapatrész ezirányú szükségletét már tartalékosokkal is lehetett 
fedezni. A törzseknél és az ütegeknél az egész legénységnek, a lőszeresoszlopoknál 
és a pótosztagnál a szükséges tisztesek és hajtótüzérek egynegyedének, a 
pótütegeknél ez utóbbiak közül csupán 12-12 főnek kellett az anyakönyvi állomány
ban szerepelnie. A nyilvántartásban a következő év január elsejével előreláthatólag 
meglévő legénységről kimutatás volt készítendő, és az évente október végéig a hon
védelmi miniszternek volt előterjesztendő, aki ezek alapján intézkedhetett az 

89 
esetleges állomány-kiegyenlítésekről. 

Az ún. haditáskalőszert mozgósítás utánra ismétlő kurtályonként 40, karabély 
esetén 20, pisztolynál 30 töltényben állapította meg a rendelkezés. A lovak az egyes 
csapattestek számára elvileg mozgósítási állomásaikon lettek kiutalva. 

A honvéd főparancsnokság 1914. április 1-től ágyús ezredenként 13, a lovas 
tüzérosztálynál 37 hátaslovat kívánt kiutalni tisztek lovasítására. Mozgósítás esetén a 
honvéd tüzérségnek összességében 1680 hátas- és 11 844 hámosló felett kellett ren
delkeznie. 

A bevásárlás útján beszerzendő országos szállítóeszközökhöz kocsisokat a csapat
testek saját állományából kellett biztosítani. Tábori ágyús és lovas ütegenként a „föl
riasztási állomány" az alábbiakból állott: 4 fogatolt löveg, 4 fogatolt üteglőszereskocsi 
és 1 fogatolt eszközkocsi. Ezenkívül még 2 országos járművet is kiutaltak. A kézifegy
verek és ágyúk hadilőszerét az ütegen belül kellett szállítani. (Itt jegyezzük meg, hogy 
a honvéd hadosztályok törzseinek vonatát mozgósítás esetén a közös hadsereg 
állította ki, ilyen készletek ugyanis nem voltak a honvédségnél). A mozgósítás által 
érintett egységeknek annyi lovat és málhásállatot kellett bevásárolniuk, amennyire a 

92 

lövegek, járművek, mozgókonyhák fogatolásához szükség volt. A bécsi hadvezetés 
a honvéd tüzérséget a közös hadsereg alakulataival együtt kívánta alkalmazni egy 
elkövetkező háborúban. 1914 tavaszán a következő esetekkel számoltak: 1., 
részleges mozgósítás Szerbia és Montenegro ellen - ,,B" (Balkán) háború; 2., ál
talános mozgósítás Oroszország ellen - ,,R" (Russland) háború; 3-, általános 
mozgósítás Olaszország ellen - ,,I" (Italien) háború; 4., Bosznia-Hercegovina és 
Dalmácia önálló mozgósítása; 5., az egyes katonai körletek önálló mozgósítása. ,,R" 
és ,,I" háború esetén a vezérkar mindig számolt a ,,B" háborús esettel is, viszont egy
idejű ,,R", ,,I", ,,B" háborúra nem készültek fel. A Monarchia haderejét ennek meg
felelően 3 felvonulási csoportra osztották. Az ,,A" csoporthoz 27 gyaloghadosztályt 
magába foglaló 9 császári és királyi hadtest (I., II., III., V., VI., X., XI., XII., XIV.); az 

89 Mozgósítási utasítás a magyar királyi honvédség számára. Függelék a tábori tüzérség számára. Bp., 1913. 1-4. o. 
90 Uo. 
91 HL Hfp 1914. ein. 716. 
92 Mozgósítási utasítás, i. m. 1-4. o.; Berkó: i. m. 214. o. 
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önálló 41. honvédhadosztály, 3 közös lovashadosztály, ezen kívül a hadtestek 
kerületeiben felállítandó népfelkelő és menetalakulatok tartoztak. A ,,B" csoportot a 
IV., VII., VIII., IX., hadtest, a 21. és 26. Landwehr, a 23. és 40. honvéd gya
loghadosztály - összesen 12 gyalog- és 10 lovashadosztály - valamint a hozzájuk 
tartozó menetalakulatok alkották. A „Balkáni" csoportot a XIII., XV., XVI. hadtest, a 
42. és 20. honvéd gyaloghadosztály menetalakulataikkal; a 2. és 36. osztrák, a 104., 
107., 109- magyar népfelkelő gyalogdandár; 3 magyar népfelkelő és 1 osztrák Land
sturm gyalogezred, ezenkívül Bosznia-Hercegovina és Pétervárad őrsége képezte. 

A felvonulási tervek szerint egy Oroszország, vagy Olaszország elleni háború 
bekövetkeztekor az „A" és ,,B" csoport északon vagy nyugaton, a Balkán csoport a 
déli határokon vonul fel. Ha a szerbek oldalán Oroszország vagy Olaszország nem 
avatkozna be, akkor a déli háborúban a Balkán, a ,,B" csoport teljes egészében, sőt 
még az „A" egy része is részt venne. Abban az esetben, ha az orosz illetve olasz 
közbelépés a Szerbia elleni felvonulás, vagy már a hadműveletek megkezdése után 
következne be, a ,,B" csoportnak addig kell délen maradnia, ameddig az ,,A" fel nem 
vonult északra. 

A menetkészültségi határidők az egyes csapattesteknél és azok részeinél a követ
kezők szerint alakultak: az ágyúsezredek törzseinek, osztályparancsnokságainak, 
ütegeinek, a hadosztály lőszertelep-parancsnokságoknak, a pótosztagnak, valamint 
az 1. és 2. gyalogsági és ágyúlőszeres-oszlopoknak a 10., a 3- számú lőszeres
oszlopoknak a 12., a 4-es számú oszlopoknak a 14., a lovas tüzérosztálynak az 5. 
mozgósítási napon kellett menetkész állapotban lenniük. A harctérre történő 
felvonulás esetén a csapatok és felszerelésük, fegyverzetük szállítására a vasúti 
főközlekedési vonalakat kívánták elsősorban igénybe venni. E célra 50, 70 és 100 
tengelyes vonatszerelvények jöttek számításba. 

Már 1913 februárjában elrendelte a honvéd főparancsnok, hogy mozgósításkor 
népfelkelő tüzérosztagok alakuljanak (1914-ben 38 meg is szerveződött), az ide tar-
tozók erődítmények, várak lövegeinek kezelésére voltak beosztva. 

Az 1914-es átszervezéssel kapcsolatos tervezetekből kiderül, hogy az 1. honvéd 
lovas tüzérosztály hadiállományat (a békelegénységgel egyetemben) a felállító 
császári és királyi lovas tüzér csapattesteknek kellett adniuk. A 6 új ágyús ezred hadi
illetve tartalékállománya szintén a közös tüzérségtől volt áthelyezendő. 1913-ban 
egy miniszteri rendelet az ágyús osztályok hadiállományát 30 havidíjasban, 843 fő 
legénységben, 743 lóban, 120 lövegben és járműben állapította meg. Az 1914-es 
esztendőben egy honvéd tábori ágyús üteg hadiállományába 6 tiszt, 1 zászlós, 167 

93 A világháború, i. m. 90-91. o. 
94 Általános mozgósítási utasítás a honvéd tábori tüzérség számára. Bp., 1913- 31-35. o.; HL HM 7310/eln. 10. 1912. 
95 Katonai műszak. 1. füzet. A vasutak és tábori vasutak. Bp., 1913-10. o.; Kéri Kálmán: Az Osztrák-Magyar Monar

chia vasúthálózata 1914-ben és felhasználása az I. világháborúban. HK 1985/2. sz. 225-255- o. 
96 HL Hfp Tüf 1913. tf. 189. 
97 HL Hfp Tüf 1913- tf. 690., kt. 524. 
98 HL Hfp Tüf 1913. tf. 168. 
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katona, 137 ló, 6 löveg, 13 jármű; a lovas ütegébe 5 tiszt, 1 zászlós, 170 tüzér 178 ló, 
4 löveg és 11 jármű tartozott. A mozgósítás befejezése után egy négyüteges ágyús 
ezred több mint 800 embert, kb. 650 lovat; a lovas tüzérosztály 470 főt és 530 lovat 
számlált. 

Végezetül a honvéd tüzérség háborús hadrendjét (5. számú táblázat) vizsgálva 
szembeötlő, hogy - mivel a fegyvernem létszáma, lövegeinek mennyisége egyaránt 
csekély volt, így tűzereje sem felelt meg a kívánalmaknak - a hadvezetés a honvéd 
hadosztályokhoz kénytelen volt 29 közös tüzérüteget beosztani. A honvéd gya
loghadosztályokhoz azok számozásával megegyező tábori tüzérdandár-parancsnok
ságok tartoztak. Minden dandár egy magyar királyi ágyús ezredet és 1-2 császári és 
királyi ágyús osztályt, összesen tehát 6-9 üteget foglalt magába. 

5. számú táblázat 

A HONVÉD HADOSZTÁLYOKHOZ BEOSZTOTT TÜZÉRSÉG 1914 AUGUSZTUSÁBAN."10 

A gyalog- illetve 
lovashadosztály 

száma 

A gyalog- illetve 
lovasdandárok 

száma 

A tüzérdandár A gyalog- illetve 
lovashadosztály 

száma 

A gyalog- illetve 
lovasdandárok 

száma száma csapatai 

20 
29 
81 20 8. honvéd tábori ágyús ezred (5 üteg); 

cs. és kir. 20. tábori ágyús ezred 1. és 2. ütege, ossz. 7 üteg 

23 
45 
46 23 2. honvéd tábori ágyús ezred (3 üteg); 

cs. és kir. 20. tábori ágyús ezred 3-, 4., 5. ütege, ossz. 6 üteg 

37 
73 
74 37 4. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 13. tábori ágyús ezred (5 üteg), ossz. 9 üteg 

38 
75 
76 38 5. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 34. tábori ágyús ezred (5 üteg), ossz. 9 üteg 

39 
77 
78 39 3. honvéd tábori ágyús ezred (3 üteg); 

a cs. és kir. 18. tábori ágyús ezred (5 üteg), ossz. 8 üteg 

40 
79 
80 40 1. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 12. tábori ágyús ezred 1. és 2. ütege, ossz. 6 üteg 

41 
40 
82 41 7. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 12. tábori ágyús ezred 3-, 4., 5. ütege, ossz. 7 üteg 

42 
83 
84 42 6. honvéd tábori ágyús ezred (4 üteg); 

cs. és kir. 37. tábori ágyús ezred (4 üteg), ossz. 8 üteg 

5 
19 
23 császári és királyi 6. lovas tüzérosztály 3- ütege 

11 
22 
24 1. honvéd lovas tüzérosztály (3 üteg); 

99 Berká i. m. 526., 534. o. 
100 Felszeghy: i. m. 114., 127. o.; Berkô: i. m. 534. o.; Sobicka: L m. 8. o. 
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Ferenc József 1914. július 25-én este részleges mozgósítást rendelt el Szerbia ellen, 
majd az ismert események felgyorsulása után július 31-én általános mozgósításra 
adott parancsot. Az első mozgósítási napot augusztus 4-ében jelölte meg. Ez az 
intézkedés azonban már a világháború kitörésének árnyékát vetítette előre, amely
nek vihara csak több mint négy év múltán csendesedett el. 

* 

A honvéd tüzérség 1912-1914-es históriájának tárgyalását ezen a ponton zárjuk le. 
Röviden összegezve a leírtakat kijelenthetjük: a magyar királyi honvédség harmadik 
fegyverneme megszervezésétől 1914 augusztusáig jelentős fejlődésen ment keresz
tül; elsősorban mennyiségileg gyarapodott, de az állomány kiképzése, tovább
képzése terén is jelentős eredményeket mutathatott fel. Gyakorlatilag meg
teremtődtek a jövőbeni fejlesztés alapjai, amely folyamat, paradox módon, a 
világháború folyamán rohamos gyorsasággal folytatódott, mivel a frontokon zajló 
hadiesemények is erre ösztönöztek. A Monarchia tüzérségének csupán egy kis részét 
alkották a honvéd ütegek, de harcértékük megközelítette, sőt elérte a közös hadsereg 
tüzérségi alakulataiét. E honvéd fegyvernem létrejöttéhez szükség volt a bécsi 
vezérkar felismerésére: létre kell hozni a tüzérséget a honvédség keretein belül; 
ezenkívül a szervezési munkálatok megkezdésétől elengedhetetlen volt a császári és 
királyi hadsereg minden téren tevőleges közreműködése. Részben ennek, részben 
pedig a honvéd tüzértisztek és a legénység áldozatvállalásának köszönhetően a 
kezdeti időszakban, majd az átszervezések során jelentkező problémákat sikerült 
megoldani. 

A honvéd tüzérség mozgósításának lefolyása, alakulatainak a különböző harctere
ken való szereplése - amelyet itt nem állott módunkban kifejteni - merőben új jellegű 
nehézségek megoldását kívánta a katonai vezetéstől és egy új fejezet kezdődött a 
fegyvernem életében. 

101 HL HM 12.970/eln. 1. 1914. 
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Tibor Balia 

THE ROYAL HUNGARIAN HONVÉD ARTIERY, 1912-1914 

Summary 

The Royal Hungarian Honvéd Army, having existed between 1868 and 1918, had an own artillery service only from 
1913- This study follows the history of the Honvéd artillery with attention from March 1913 to August 1914 with special 
attention to the events proceeding to the composition of the service, the process of organization and to the changes in the 
organizational system; treats the development of the effective force, the questions of training concerning the officers and 
the rank and file either; the organization of the reserves - always in comparison with the parallel service of the Army of 
the Austro-Hungarian Monarchy and with those of other European armies. 

Tibor Balia 

L'ARTILLERIE ROYALE HONGROISE DE HONVEDS, 1912-1914 

Résumé 

Le Honved royal hongrois (l'armée nationale hongroise), existant entre 1868 et 1918 ne disposait d'artillerie qu'à partir 
de 1913. L'essai suit l'histoire de l'artillerie de honveds à partir du mois de mars 1913 jusqu'au mois d'août 1914. L'auteur 
présente brièvement les antécédents de la formation de cette catégorie d'arme, le déroulement de l'organisation, les 
changements de l'organisme; il s'occupe également des effectifs, il esquisse le système de formation et de recrutement de 
officiers et des troupiers; et là où cela est possible, l'auteur compare cette artillerie à celle de l'armée de la Monarchie 
Austro-Hongroise et d'autres pays européens. 
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Tibor Balia 

DIE KÖNIGLICH-UNGARISCHE HONVÉD-ARTILLERIE, 1912-1914 

Resümee 

Die Königlich-Ungarische Honvédarmee, die zwischen 1868 und 1918 bestand, verfügte erst ab 1913 
über eine Artillerie. 

Im vorliegenden Aufsatz wird die Geschichte der Honvéd-Artillerie vom März 1913 bis zum August 
1914 verfolgt. Der Autor behandelt kurz die Vorgeschichte der Aufstellung dieser Waffengattung, die 
Abwicklung der organisatorischen Arbeit und die Veränderungen der Organisation. Er geht auf die 
Standes - Veränderungen ein; skizziert das Ausbildungs - und Nachschubsystem des Offizierkorps und 
der Mannschaft und vergleicht - wenn möglich - die ungarische Artillerie mit der von anderen 
europäischen Staaten. 

Тибор Балла 

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ГОНВЕДСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В1912-1914 ГГ. 

Резюме 

Венгерская королевская армия, существовавшая, существовавшая в перкод 1868-1918 гг., имела 
артиллерию всего начиная с 1913года. 

Автор стасьи прослеживает историю гонведской артиллерии, начиная с марта 1913 года до 
августа 1914 года. Исследователь коротко описывает предпосылки формирования этого рода 
войск, проведение организационных работ, орданизационноштатные изменения в армии. Автор 
останавливается на анализе складывания соотношений численных составов, характеризует 
систему боевой подго товки офицеров и рядоводо состава и пополнения их. Там, где это возможно, 
бвтор сопоставпяет гонведскую артиллшрией армии Австро-Венгерской Монархии и армий 
других европейских государств. 
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DOMBRÁDY LÓRÁND 

A MAGYAR KÖNNYŰ FEGYVERZET GYÁRTÁSA 
1938 ÉS 1944 KÖZÖTT 

Az 1938-tól lendületet vett magyar hadiipari termelés egyik kiemelkedő fontosságú 
területe a könnyű fegyverzet gyártása volt, ami megnövekedett feladatok elé állította 
és termelési potenciáljuk emelésére késztette az ebben érintett két üzemet, a Fémáru, 
Fegyver és Gépgyár Rt-t, valamint a Danuvia Fegyver és Lőszergyár Rt-t. Előző a 
puska, pisztoly és géppuska, amíg utóbbi a golyószóró, nehézpuska, harckocsi- és 
repülőgéppuskák, valamint géppisztolygyártás gazdájaként kapcsolódott be a had
felszerelési programba. A magyar ipar felkészítése a várható hadiipari feladatokra, 
ennek ipari, pénzügyi sőt jogi megalapozása 1938 előtt nehézségekbe ütközött, ez 
csak nyílt fegyverkezés s az érintettek megfelelő foglalkoztatása esetén lehetett volna 
eredményes. A katonai vezetés ezirányú korábbi bátortalan kezdeményezései csak 
igen visszafogottak és csekély hatásfokúak lehettek, nem válhattak a nyílt fegy
verkezési tevékenység megfelelő szintű megalapozóivá. A hadfelszerelés különböző 
szintjén és területein több-kevesebb érdekeltséggel bíró üzemek nagy részénél a 
Fegyvergyár és a Danuvia, akkor még mint a Hadianyaggyár Vezérigazgatósága 
,,Fegyver- és Motorüzem"-e kedvezőbb helyzetben volt. Habár limitált határok között 
és a kisantant,,érdeklődésétől" kísérve, de legálisan gyárthattak és fejleszthettek ki 
fegyvereket a honvédség számára, sőt még exportálhattak is gyártmányaikból. 
Tevékenységük során előkészületeket is tehettek az általuk gyártott fegyvereknek a 
várhatóan megnövekedő szükséglet szerinti mennyiségben történő gyártására is. 
Ilyen előzmények mellett az újrafelfegyverzés meghirdetését követően a két üzem 
mentes volt az új gyártmányok bevezetésének gondjától, csupán termelő te
vékenysége új mennyiségi mutatók szerinti folytatásáról kellett intézkedjen. 

A továbbiakban, áttekintve az egyes fegyverfajták gyártásának történetét, a speci
fikumok által megkíséreljük számba venni, összegezni és elemezni mindazon 
tényezőket, melyek a hadiipar e fontos ágazatának helyét meghatározták 1938-1944 
között a hadiipari komplexum egészén belül, eredményességének, illetve kudarcai
nak okozói voltak. 

A 35 M. és 43 M. puska 

A Honvédelmi Minisztérium csak 1938 augusztusában adta ki a beruházási prog
ram keretében az első puska megrendelését a Fegyvergyárnak. Ez 70.000 db 35 M. 
szuronnyal együtt 94 P-ős egységáron szállítandó puskáról intézkedett. A gyár az 
1939 február és 1940 március közötti időszakban maradéktalanul teljesítette is a ren
delést, A gyártás menete hullámzó volt, havi 2.000 és 4.000 db között mozgott. 
Teljesítéséhez nem volt szükség a hadseregvezetés által szorgalmazott nagyobb ka-
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pacitásra. Az 1939-es évben már csak egy, augusztus hónapban kiadott, 10.000 db-os 
újabb megrendelést tett szükségessé a hadrend fejlesztése, amit a gyártók az előző 
megrendeléshez csatlakoztatva 1940 szeptember-októberben időben le is szállítót-
tak. Az 1939 májusában a Belügyminisztérium részére rendelt 1.500 puska nem sokat 
lendített a HM kívánságára mégiscsak növelés alatt álló gyártási kapacitás kihasznált-
ságán. A puskagyártással szemben 1939 februárjában támasztott igény, miszerint a 
Fegyvergyár meglevő havi 5.000 db gyártási kapacitását haladéktalanul fejlessze fel 
8.500 db-ra, ezek szerint nem volt összhangban az adott és a belátható időn belül 
várható szükséglettel. Fenyegetett a kapacitás kihasználatlansága. 

A katonai vezetés által készített összegzés szerint 1940 közepéig a már korábbról 
meglevő és az újabb gyártásból származó 454.000 db 31 és 35 M. puskákkal kielégítet
ték a hadsereg meglevő, 425.000 db-ra rugó szükségletét. Ehhez jött még a Német
országból 1940-ben megvásárolt és átalakításra váró 100.000 db 95 M. Mauser és 
11.000 db 89/90 M. osztrák eredetű Manlicher. így a honvédség ekkor összesen 
565.000 puska birtokában volt, ami 140.000-rel meg is haladta az igényeket, meg
felelő tartalék is képződött. 

Az 1940-es év ennélfogva nem sok foglalkoztatási lehetőséget ígért. A honvédség 
részére mindössze 84 db!!! puskát rendelt a minisztérium, amin a Belügyminisztérium 
amúgy is csak 1941-ben leszállítandó megrendelései - 2.000 és 1.250 db - nem sokat 
segítettek. A foglalkoztatási válságot csak némileg enyhítette a már említett, német 
importból származó 100.000 puskából 30.000-nek 31 AM.-é való átalakítása. A kép 
teljességéhez tartozik, hogy 1940 júliusában a „Hegyi-hitel" terhére rendelt ugyan a 
HM 50.000 db puskát, azonban mielőtt a gyártás megkezdődhetett volna, augusztus
ban a III. Csoportfőnökség a megrendelést tévesnek, valamint fedezet nélkülinek 

Q 

találta és törölte. A minisztérium még a következő évben sem rendelt puskát a hon
védség részére, a hazai szükségletet még ekkor is csak a belügy 1.000 puskája 
reprezentálta. így az 1941-es évben a Fegyvergyár csak a belügynek gyártott 3.285 
puskával jelent meg a hazai „piacon". 

A hadseregvezetés által szorgalmazott kapacitás fenntartására és a munkás 
leépítések elkerülésére a német hadsereg számára végzett bérmunka kínálkozott 
megoldásként. Ez ugyan pillanatnyilag enyhített a gondokon, azonban előre látható 
volt, hogy a későbbiek^ során az adódó magyar szükségletek kielégítésének 
akadályozójává válhat. A német hadsereg megrendelései kétségkívül jelentősek vol
tak, nemcsak az adott kapacitás teljes kihasználására alkalmasak, de további 
bővítésekre is ösztönzőek. 1941 áprilisában 6O.OOO db 98/40 M. puskát rendeltek, 

1 OL Z 1085 - 44 - 42. és HL HM Ein. 3. a. 1938/16898. 
2 OLZ1085-44-42. 
3 OL Z 1085 - 44 - 42. és HL HM Ein. 3.a. 1939/8444. 
4 HL HM Ein. 3.a. 1939/16519. 
5 HL HM Ein. 3.a. 1940/16076 és 70971. 
6 HL HM Ein. 3.a. 1940/8854. (Ein. 3.a. 1940/3000.) 
7 OL Z 1085 -45 -42 . 
8 HL HM Ein. 3-a. 1940/40971. 
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amit már májusban egy még jelentősebb 100.000 db-os tétellel toldottak meg. A szer
ződésben rögzített ár sem volt megvetendő, hiszen az első széria esetében 75 RM-ban 
(123 P-ben), míg a később szállítandó másodikban már 83,15 RM-ban (136,50 P) 
szabták meg a fegyverek egységárát, ami meghaladta az ekkor érvényben levő 110 
P-ős magyar árat. A puskákhoz pótalkatrészeket is rendeltek. A szerződésben szere
pelt a gyártás nemesacéllal és diófával történő rekonpenzációja is. A gyártás havi 
12.000 db-ra történő felfutását feltételezve az első 60.000-es széria szállítását már 1941 
áprilisától november végéig kérték, amit azonban a Fegyvergyár nem tudott vállalni. 
A termelés további felfuttatásában óvatos gyár végül is igen változó havi gyártási 
teljesítménnyel 1941 októbere és 1942 áprilisa között, bár késéssel, de maradék
talanul teljesítette a 60.000 puska szállítását. Az ilyen magas követelmények elé 
először kerülő üzem a korábbi felhalmozódott nyersanyagok felhasználásával csak 
1941 novemberében és decemberében volt képes elérni az eddig csúcsnak számító 
12.000, illetve 10.000 db-ot, ezt követően a gyártás már csak 5.000-8.000 db között 
mozgott havonta. A második, 100.000-es sorozatot az előzőhöz csatlakoztatva 1942 
májusától folyamatos havi 12.000-es szállítással az év végéig kérte a Wehrmacht. Az 
eddig mindössze egyetlen hónapban elért maximális teljesítmény állandósítását 
feltételezve ez elvileg teljesíthető lett volna ugyan, azonban a gyakorlati meg
valósíthatóság még akkor is kétségeket támaszthatott, ha az időközben bekövetkező 
események nyomán nem támad halaszthatatlan igény a honvédség részéről is. A hon
védség megváltozott puskaszükségletének alakulásában több tényező is közreját
szott. Első helyen említendő a Ribbentroppal és Keitellel folytatott tárgyalások ered
ményeként mozgósított 2. magyar hadsereg és a megszálló erők révén nagy 
mértékben megnövekedett háborús részvétel nyomán várható veszteségek pótlása. 
De emellett éreztette hatását, hogy a felszerelésben levő 31 M. puskák a használat 
során lassan kiöregedtek. Ezek javítása alkatrészek híján egyre nehezebbé vált, pótal
katrészek gyártása pedig csak a gyártás alatt álló puskák kárára történhetett. A 
harctéri tapasztalatok szükségessé tették továbbá, hogy az új hadrendben az eddig 
rendszeresített pisztolyok számát a puska és géppisztoly javára csökkentsék. 

A megnövekedett magyar szükséglet csak a német hadsereg részére lekötött gyártó 
kapacitás legalább részleges felszabadítása révén volt lehetséges. Ez nem volt 
egykönnyen megoldható, mivel a német fél ragaszkodott a megrendelésben foglal
takhoz. Sőt, a magyar igényeket figyelmen kívül hagyva, hivatkozva a két had
seregvezetés között éppen végetért tárgyalásokra, 1942. január 14-én további 100.000 
db puska megrendelését fogadtatták el a Fegyvergyárral. Ezt is havi 12.000 db-os 
ütemekben kellett szállítani, ami 1943 elején vette volna kezdetét. Erre azonban 
már nem került sor. Ezért a továbbiakban az első 100.000-es széria sorsát kísérjük 
nyomon. A megváltozott körülmények miatt az 1942. év végéig ebből is csak 5.000 
puskát adtak át a német hadseregnek, holott az eredeti terv szerint ezideig a gyártást 

9 OL Z 1085-47-42 . 
10 OL Z 1087 - 47 - 42. 

- 7 8 -



már be is kellett volna fejezni. A német részről érthetetlennek minősített lemaradás
ban az anyagszállítási nehézségek mellett két előre nem látott, sürgős magyar me
grendelés játszott közre. A 2. magyar hadsereg szükségleteinek kielégítése nyomán 
keletkező hiány pótlására már 1942. február 16-án 24.000 db 35 M. puskát rendelt 
meg a Honvédelmi Minisztérium. Ezt július 16-án még további 2.000 db-bal megtol-
dotta. Ezt a számára sajnálatos s magyar részről a megváltozott helyzet adta szük
ségletekkel indokolt tényt a német vezetés nehezen tudta akceptálni. A honvédelmi 
miniszter 1942 áprilisában meglepő ajánlathoz kötötte a német részre történő gyártás 
zavartalanságának biztosítását:szállítsanak 150.000 fegyvert a magyar honvédségnek. 
A Wehrwirtschaftoffizer válasza nem késett sokáig: ilyen szállítás „sem most, sem a 
jövőben" nem lehetséges. Másik megoldásként sikertelenül ajánlották a gyártó ka
pacitás német segítséggel történő azonnali növelését. A körülményeket figyelembe 
véve végülis kénytelenek voltak belenyugodni a magyar szállítások minősíthetetlen 
pontatlanságába. 

A politikai és fronthelyzet alakulása 1942 őszétől további követelményeket állított 
a fegyvergyártás, ezen belül is a puskagyártás elé. A 2 magyar hadsereg már ezideig 
elszenvedett veszteségei, kivonásának és hazaszállításának teljes bizonytalansága 
arra késztette a magyar vezetést, hogy új hadrend felállításával és felfegyverzésével 
pótolja a kiesett erőket, s biztosítsa az ország biztonságát. Ennek megfelelően 1942 
decemberében - többek között - gyalogsági fegyverek megrendelésére is sor került, 

I C 

melynek egyik legjelentősebb tétele 171.000 db 43 M. puska volt. Ezt a mennyiséget 
1943 márciusától 1944 végéig folyamatosan kellett legyártani, kezdetben, a legszük
ségesebbek pótlására, 13.000, majd szeptembertől 7.000-es havi részletekben. Egy-
egy puska árát szuronnyal 120 P-ben határozták meg. Késleltette a gyártás 
megkezdését, hogy a Mauser rendszerű 43 M. puska miatt át kellett szervezni a 
gyártást. A Honvédelmi Minisztérum a rendelt mennyiségből egyelőre csak 74.000 
db-ot rendelt meg 43 M. Mauser, a többit 35 M. Mannlicher kivitelben azzal, hogy a 
döntés később még megváltoztatható. 

A HTI1943. február 4-én kissé megkésve terjesztette fel és a honvédelmi miniszter 
március 2-án már rendszeresítette is a 43. M. puskát. A rendszeresítés mögött egy 1942 
augusztusi döntés állt, miszerint át kell térni a honvédségben is a német hadsereggel 
megegyező Mauser lőszerre. A puska teljes egészében megfelelt a 35 M. fegyvernek, 
kivéve, hogy az a 8 mm-es 31 M. lőszer helyett a 7,91 mm-es német, perem nélküli 
Mauser lőszert tüzelte. A német hadsereggel közös lőszer nyújtotta előnyök mellett 
hátrányt jelentett, hogy ily módon még hosszú időre kétféle lőszert tüzelő puska 
került a felszerelésbe. A hadvezetés úgy tervezte, hogy ez a németekével azonos 

11 Uo. 
12 O L Z - 4 5 - 4 2 . 
13 Uo. 
14 HL HM Ein. III. Csfség. 1942/23301. 
15 HL HM Ein. 3.a. 1942/53244. 
16 OL Z 1085-45 -42 . 
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puska a hadosztályonkénti átfegyverzés során ki fogja szorítani a 35 M. vagy még 
17 

régebbi puskákat. Mivel a 35 M. puska gyártására való visszatérés az alakulatok 
felszerelésének megosztottságát eredményezte volna, s a gyártásban felesleges fenn
akadást, a vezetés 1943 nyarán az első 50.000 43 M. puska legyártását követően végül 

1 Q 

úgy döntött, hogy valamennyi puskát 43 M. kivitelben gyárttatja le. 
A 2. magyar hadsereg katasztrofális veresége tovább növelte a puskahiányt és még 

sürgetőbbé tette a pótlást. Felvetődött a német hadsereg részére folyó puskagyártás 
teljes megszüntetése, amiről azonban a hasonlóképpen egyre nehezebb helyzetbe 
kerülő német vezetés hallani sem akart. Ugyanakkor a magyar érvek elől sem lehetett 
mereven elzárkózniuk. A puskagyártás valamilyen ésszerű és mindkét fél részére el
fogadható megosztására kellett törekedni. 

Az 1943 januári magyar-német hadiipari tárgyalások során a német fél vállalta, 
hogy a számukra gyártott puskákból 16.000 db-ot átenged a legszülségesebb magyar 
igények kielégítésére, valamint további 24.000 puska legyártásáig átengedi a gyártó 
kapacitás felét. A 16.000 puska átengedése - márciusig meg is történt - igen, azon-

20 

ban a kapacitás ilyen rövid távú megosztása nem elégítette ki a magyar felet. A 
holtpontra jutott tárgyalásokba a vezérkar főnöke is bekapcsolódott. Szombathelyi 
Ferenc vezérezredes februári németországi látogatása során az elszenvedett 
veszteségek sürgős pótlásának szükségére hivatkozva más fegyverzeti kérdések 
mellett szóbahozta a puskagyártás megosztását is, ami létfontosságú kérdés a hon
védség számára. A puskában keletkezett 140.000 db-os hiányt 85.000 db azonnali 
legyártásával kell pótolni, ami csak a német hadsereg részére folyó gyártás jelentős 
csökkentésével történhet. A német javaslat nem fogadható el. A 85-000 puska időbeni 
elkészítéséhez a gyártó kapacitás teljes, de legalább 75%-os átengedésére van szűk-

21 

ség. Ezt követően végül olyan megállapodás született, hogy 1943 június végéig, 
amíg 50.000 puska elkészül, a gyártás teljes egészében a honvédséget szolgálja. 
Július-augusztusban pedig csak a németek részére fognak gyártani 24.000 db 98/40 

22 
M. puskát, majd szeptembertől fele-fele arányban folyik tovább a gyártás. 

A Fegyvergyár igyekezett eleget tenni a megnövekedett követelményeknek. Az 
1943-as évtől 1944 június végéig sikerült biztosítani a havi 12.000 db-os átlagos ter
melést, sőt az anyagellátástól függően a kapacitás lehetővé tette, hogy egyes 
hónapokban a 13.000-et is elérjék. A magyar és német kívánalmak egyidejű és ma
radéktalan kielégítéséhez azonban további bővítésekre lett volna szükség, amit azon
ban a nehezedő feltételek - szerszámgépek, nyersanyagok és félkész gyártmányok 
beszerzése - mellett már nem volt lehetséges. Május-június hónapban a megál
lapodás szerint csak a honvédség részére, majd megosztva folyt a gyártás, s november 

17 HL HM Ein. 3.a. 1943/13847. és Ein. Vkf. 1.1943/4640. 
18 OL Z 1085-45-42. 
19 HL HM Ein. 3.a. 1943/5540. 
20 HL HM Ein. 3.a. 1943/12590. 
21 HL Ein. Vkf. Hdm. Csf. 1943/614. 
22 HL HM Ein. 3.a. 1943/5540. 

- 8 0 -



végéig 62.5000 puskát adtak át a honvédségnek. Ez természetesen elmaradást jelen
tett mindkét fél, de elsősorban a német féllel szemben, ami kiváltotta utóbbiak tilta
kozását. Különösen azt fájlalták, hogy július-augusztusban az ígérettel szemben 
24.000 helyett csak 11.000 puskát kaptak. Bele kellett azonban nyugodniok, hogy 
tiltakozásaik dacára is a honvédség előnyt élvez. Az első 100.000-es sorozatból az 
1943-as évben 59.000 98/40 M. puskát kaptak, amiből 16.000-et át is engedtek a ma
gyar hadseregnek. A Fegyvergyárnak a német hadsereg számára átadott puskákról 
készített kimutatásából jól nyomon követhető az év végi alapos 52.000 db-os lema-

25 
radás, amit az 1944-es év első felében sem sikerült behozni: 

1943 1. 10.000 VII. 5.000 1944 1. 
II. 6.000 VIII. 6.000 II. 4.000 
III. 10.000 IX. 10.000 III. 4.000 
IV. 3.000 X. 5.000 IV. 4.000 
V. - XI. 1.000 V. 2.400 
VI. - XII. 3.000 VI. 

Ennek okát a vezérkari főnökség elsősorban abban jelölte meg, hogy a fokozódó 
nyersanyaghiány közepette a németek nem tudnak anyagot adni a részükre készülő 
puskákhoz, pontosabban diófát, illetve a tokfúráshoz szükséges nemes szer
számacélt. 

A termelés természetesen a magyar igényeket sem volt képes kielégíteni. A Hon
védelmi Minisztérium 3.a. osztálya kidolgozta és 1943 szeptemberben a vezérkar ren
delkezésére bocsájtotta a folyamatban levő „Rákóczi" és az 1944-toľmegvalósításra 

27 
kerülő „Szabolcs" hadrend puskaszükségletét, mint a gyártás által elérendő célt: 

Van (kell) puskaállomány 

• . ; .••••• •,••": ííu, ' 1943 1944 1945 
IX. 25. XII. 31. VI. 30. XII. 31. VI. 30. 

Peremes 
31 M. 35 M. 291.027 291.027 291.027 291.027 291.027 
Mauser 
43 M. 66.000 94.000 136.000 159.337 169.337 
Mauser zsákmány 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
Összesen: 397.027 425.027 467.027 490.364 500.364 

Ezzel szemben a 43 M. puskából a kitűzött időpontokig a következő mennyiség 
28 

állt a honvédség rendelkezésére: 
1943. XII. 31. 81.500 (-12.500) 
1944. VI. 30. 129.500 (-6.500) 

23 HL HM Ein. 3-a. 1943/86548 
24 OL Z 1085 - 45 - 42. 
25. OL Z 1 0 8 5 - 4 7 - 4 2 . 
26 HL Ein. Vkf. 1.1943/6587. 
27 HL Ein. Vkf. 1.1943/5605. 
28 OL Z 1 0 8 5 - 4 5 - 4 2 . 
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Látható, hogy a még 1944 első felében elért 62.400 db gyártási csúccsal a magyar 
igényektől való lemaradást sikerült felére csökkenteni. Kárvallottja a német hadsereg 

20 
volt a neki ebből átadott 14.400 puskával. A magyar igények kielégítésével szem
ben a német megszállást követően is tapasztalható volt türelem minden bizonnyal 
azzal magyarázható, hogy azokat az 1. magyar hadsereg harcbavetését követően a 
német vezetés saját érdekéből kifolyólag is igazoltnak látta. Amennyiben a Fegyver
gyárat 1944. július 2-án nem éri pusztító bombatámadás, amelynek során 181 
szerszámgép teljesen elpusztult, a továbbiakban minden bizonnyal nagyobb mérték
ben érvényesítették volna igényeiket. Ezt követően a német hadsereg számára már 
egyáltalán nem gyártottak puskákat, a törökbálinti és tétényi pincébe menekített és 
ott egész novemberig folyó termelés már csak 6.000 puskát adott a honvédség 

2ß 

számára. A pincékbe átmenekített csekély termelői kapacitás bővítése, a bom
bakárok helyreállítása már megoldhatatlan feladatnak bizonyult. 

A Honvédelmi Minisztérium nem láthatta előre a rövidesen bekövetkező 
eseményeket, így 1944. január és februárban még újabb, 16.000 illetve 14.000 db 43 

21 

M. puskát rendelt, amelyek szállítása 1945-ben lett volna esedékes. Az összesen 
30.000 fegyver megrendelését ugyan még 1943 végén adták ki, azonban azt a Fegy
vergyár már csak 1944-ben kapta kézhez. (Az összesítő kimutatásban 1000. o. azért 
az 1943-as évben szerepelnek.) Azt viszont már nehéz indokolni, vajon milyen 
kilátásokkal küldte meg 1944. szeptember 7-én a Honvédelmi Minisztérium a lebom
bázott Fegyvergyárnak immár utolsónak bizonyuló újabb 30.000 puskáról intézkedő 

2 0 

megrendelését. 

A Fegyvergyár puskagyártási teljesítményének vizsgálatánál nem tekinthetünk el 
az elkészülő puskákhoz szükséges és gyártott tartalék, valamint a régebbi puskák 
javításához szükséges pótalkatrészektől, ami igen jelentős gyártási kapacitást kötött 
le. Még 1943 októberében is a német hadsereg 1,8 millió RM értékű megrendelést 
adott különféle pótalkatrészek gyártására. Ebből 1944 áprilisáig csak 6.959 RM értékű 
alkatrészt tudtak szállítani. Habár a puskákat szuronnyal együtt rendelték meg és 
szállították, számottevő volt az a mennyiség is, amit külön rendeltek belőlük a Fegy
vergyártól, így még 1944-ben is 25.000 db-ról kaptak megrendelést, amit szállítottak 
is.3* 

29 OL Z 1087-47-42. 
30 OL Z 1085-45-42. 
31 OL Z 1085-46-42. 
32 Uo. 
33 OL Z 1087 - 47 - 42. 
34 OL Z 1087-46-42. 
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A 35M. és 43M. puskagyártás alakulása 

Év 

1938 

Megrendelve 
Összesen 

Átadva 
Összesen 

Gyártás 
havi átlaga 

Év 

1938 

magyar német 
Összesen magyar német Összesen 

Gyártás 
havi átlaga 

Év 

1938 70073 - 70073 73 - 73 -
1939 11500 - 11500 53500 - 53500 4458,3 

1940 33334* - 33334 29084 - 29084 2423,6 

1941 1000 160000 161000 33258* 33003 66261 5521,7 

1942 197000 100000 297000 27000 32000 59000 4916,6 

1943 30000 - 30000 72000 59000** 131000 10916,6 

1944 30000 - 30000 54000 14400 68400 10400,0*" 

Összesen: 372907 260000 632907 268915 138403 407318 

A megrendelt puskák 63,4%-a került legyártásra. 

•Ebből 30000 db átalakítás. 

**l6000 db-ot a német hadsereg átadott a honvédségnek. 

***1944 első félévi gyártás átlaga. 

35M. + 43M. puska 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 
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A 37 M. pisztoly 

A 29 M. pisztolyt és módosított változatát, a 8 mm-es 37 M. pisztolyt egyaránt a 
Fegyvergyár Rt. gyártotta. A változtatás az elvi szerkezet és súly megtartása mellett 
jelentéktelen volt. A vezérkar 1938 februári felmérése szerint ekkor 22.800 db 29 M. 
pisztoly volt a hadsereg birtokában. Ezt a mennyiséget kellett az új hadrendi 
követelményeknek megfelelően gyarapítani, de tervbe vették a 29 M. pisztolyok le
cserélését is. A Honvédelmi Minisztérium még 1937-ben 18.000 db új pisztolyra adott 
megrendelést, amit nyersanyag problémákra való hivatkozással 1938. július l-e he-
lyett csak december 31-ig gyártott le a Fegyvergyár. Ennélfogva az első 1938-ban, 
már az új fejlesztési program keretében kiadott megrendelés csak egy csekély 400 
db-os tétel volt. A kisebb gépi felkészültséget és kevesebb nyersanyagot igénylő 
pisztolygyártás volt a gyalogsági fegyvergyártás azon ága, amely 1942-ig a vállalt 
határidők betartásával, kisebb tételek esetében még annak lejárta előtt, fennakadás 
nélkül tudtak teljesíteni. A havi gyártás 1941-ben meg is haladta a minisztérium által 
1939-ben előírt havi 5.000 db-os kapacitást. A Fegyvergyár 1938 és 1941 közötti tíz 
megrendelés keretében összesen 142.829 pisztolyt gyártott és adott át a honvéd
ségnek. Ezek egységára 1940-ig 54,26 P, ezt követően 56,86 P volt. A legnagyobb 
volumenűek az 1939 áprilisi 56.000 db és az 194l-es két (15.000+50.000 db), összesen 
65.000 db-ot kitevő megrendelések voltak. Az 1941. október 2-i, a honvédség 
részére kiadott utolsó nagy 50.000-re menő megrendelésből 43.000 db-ot 1942-ben, 

2 0 

a többit 1943 első hónapjaiban szállították. A gyártás havi átlaga 1941-ben 5234 db, 
s még 1942-ben is 4632 db volt. A nagyarányú honvédségi megrendelések várható 
megszűntével 1941-ben a pisztolygyártásban is előrevetítette árnyékát a kapacitás 
kihasználatlansága, ezért 1941 májusában 50.000 db 7,65 mm-es 37 M. pisztoly 
gyártását vállalták a német hadsereg számára, amit 1942 januárjában és júliusában 
30.000-30.000 db-bal meg is toldottak. Az első megrendelés pisztolyait - póttár és 
tartalék alkatrészek beszámításával - még 32 RM árban - 52,55 P - a másodikat 
viszont, igaz már nyersanyagkompenzáció beszámításával, 30 RM-ért vállalták. Az 
első 50.000-es tételt igen gyorsan, már 1942 márciusáig, a magyar gyártással 
párhuzamosan, teljesítették is. Az azt követő 30.000-est folyamatosan, havi 4.000-es 
tételekben kellett szállítani. Ez azonban már nem volt zavartalan, mert a puska és 
géppisztoly iránt megnövekedett igény következtében 1943-ban csak 14.000-et adtak 
át, 1944-ben pedig a kitelepítésben egész novemberig folyó gyártás eredményeként 
21.874 db pisztolyt gyártottak. Ez volt a gyalogsági fegyvergyártás egyetlen, viszony
lag igénytelen területe, ahol a Fegyvergyár a júliusi bombázás rombolásai után meg-

2 Q 

maradt termelési eszközeivel is még jelentősebb teljesítményre volt képes. 

35 HL Ein. VI-1.1938/2187. 
36 HL HM Ein. 3.a. 1939/16519. 
37 OL Z 1085 -45 -42 . 
38 Uo. 
39 OL Z 1087 - 47 - 42. 
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A második 30.000-es német megrendelés teljesítésére már nem került sor. A hon
védelmi tárca 1942-ben már szerette volna felmondani a német pisztolymegrendelést, 
azonban a német fél ebbe nem ment bele. Ekkor, bár a honvédség pisztolyban is 
hiányt szenvedett, újabb megrendelést mát nem adtak ki, hanem utasították a Fegy
vergyárat, hogy pisztolykapacitását állítsa át géppisztoly gyártásra. Ehhez szükség lett 
volna a német hadsereg által lefoglalt kapacitásra is. Erre azonban, a géppisztoly 
gyártásnál majd ismertetett okoknál fogva, nem került sor. 

'Ebből 18000 db-ot még 1937-ben rendelt meg a Honvédelmi Minisztérium. 

A37M. pisztoly gyártásának alakulása 

Év Megrendelve Átadva Gyártás 
havi 

átlaga 

Év 

magyar német összes magyar német összes 

Gyártás 
havi 

átlaga 

1938 400 - 400 18400* - 18400 1533,3 

1939 58400 - 58400 17100 - 17100 1425,0 

1940 17029 - 17029 48329 - 48329 4027,5 

1941 65000 50000 115000 20400 42409 62809 5234,0 

1942 - 60000 60000 48000 7591 55591 4632,5 

1943 - - - 7000 14000 21000 1750,0 

1944 - - - - 21874 21874 2187,4 

Összesen: 140829 110000 250829 159229 85874 245103 

37 M. pisztoly 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

fS RENDELT 

D ÁTADOTT 

40 Uo. 



A 7/31 M. géppuska 

A 7/31 M. Schwarzlose géppuska gyártása nem állította új feladat elé a Fegyver
gyárat. Nehézséget csak az jelentett, hogy a katonai vezetés havi 250 db gyártására 
való felkészülést kért 1939 tavaszán. Ez a gyár 1940 közepétől vállalta is, habár csak
hamar bizonyosságot nyert, hogy erre nincs szükség. Az első 1000 db 7/31 M. gép
puskát csak 1938 augusztusában rendelte meg a Honvédelmi Minisztérium. A gyártás 
azonban így is csak 1939 júniusában kezdődött el. Mivel a hadrendi szükséglet gép
puskából egyelőre korábbról fedve volt, lehetőség adódott a késedelmére. Ennek 
oka az volt, hogy a vezérkar a HTI-vel felülvizsgáltatta a géppuska eredeti, 193l-es 
idomszereit és szerkezeti rajzait, s némi módosításokat eszközöltetett rajtuk. Ez a 
művelet jobban elhúzódott a vártnál, úgy, hogy a megrendelő 3- a. osztály kezdetben 
az első 700 db, majd az egész sorozat gyártását is még az eredeti változtatás nélküli 
formában kényszerült engedélyezni. A gyártás és a fegyverek átadása 1940 
augusztusában fejeződött be. A géppuskákat ekkor még 4500 P-ős áron számlázták. 
A gyártás havonkénti alakulását tekintve, az a különösen kis kezdeti tételek mellett 
mindössze négy hónapban haladta meg a 100 db-ot. (1939- XII. 118 db, 1940.1. 112 
db, V. 108 db, VI. 102 db). Az 1939-es év végéig még csak 424 géppuska került 
átadásra. Az időközben esedékessé vált hadrendbővítés követelményeként 1939 
decemberében újabb 500 db 7/31 M. géppuskát rendelt a HM, változatlan 4500 P-ős 
egységárban. Ennek a szállítását azonban csak 1941 február és októbere között volt 
esedékes bonyolítani havi 50-70 db-os tételekben. A szükséges típusmódosításokat 
azonban még ekkor sem végezték el az illetékesek, mivel még ez az újabb megren
delés is úgy intézkedett, hogy 240 db-ot változatlan formában fogadnak el. A gyár a 
megrendelést a vállalt határidő szerint teljesítette. Ezt követően leszállították azt a 
30 db géppuskát is, amit pótlólag még 1941 februárjában rendelt meg a HM. A 
termelés számbavételénél nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fegyverek szakasz-
és rajfelszereléssel, illetve pótalkatrészekkel, pót- és gyakorló csövekkel együtt 
kerültek gyártásra. 

Az 194l-es évben nem kapott újabb géppuska megrendelést a Fegyvergyár. A 
Schwarzlose gyártás pedig nem volt bérmunkába adható a német hadseregnek, mivel 
az amúgy is elavult fegyver ott nem volt használatban. így a kívánságra felfuttatott 
kapacitás már az év utolsó két hónapjában teljes egészében kihasználatlanná vált. 
Ebben azonban nemcsak a hadrend telítettsége, hanem az is közrejátszott, hogy a 
vezérkar géppuska típusváltást javasolt. Már meg is történt a kapcsolatfelvétel a 
német illetékesekkel az ott is újnak számító 42 M. géppuska gyártási jogának átadása 
érdekében. A német fél abban a reményben, hogy az így keletkező lehetőséget majd 

41 HL HM Ein. 3.a. 1939/12180. 
42 OL Z 1085-44-42. 
43 Uo. 
44 Uo. 
45 OL Z 1085-45-42. 

-86-



kihasználhatja, készségesnek mutatkozott. A vezérkar az egységes, géppuskaként és 
golyószóróként egyaránt használható fegyverrel nemcsak a régi Schwarzlose-kat, de 
belátható időn belül a 31 M. golyószórókat is fel akarta váltani. 

Az 1942-ben bekövetkező események a stagnáló géppuskagyártást is kimozdítot
ták a holtpontról. A 2. magyar hadsereg felszerelésével előállott hiányok pótlására 
IS 42 áprilisában 250 db 7/31 M. géppuskát rendelt meg a HM, ekkor már 4.725 - P 
árt an, amit az év novembere és 1943 februárja között rendben szállítottak is. Az ezt 
követő, 1942 decemberi fegyvermegrendelések a géppuskagyártást is érintették. A 
42 M. géppuska bevezetésének várható elhúzódása folytán 1.600 db 7/31 M. gép
puskát rendeltek meg a szokásos felszerelésekkel és pótalkatrészekkel együtt. 
Figyelembe vették a tervezett Mauser töltényre való átállás követelményeit is. így az 
1 500 géppuskából 500-at rendeltek a peremes töltényt tüzelő változatba'n,' a követ-

48 kező 1.100 db-ot már az új követelményeknek megfelelően. Az eredeti határidő 
szerint 500 db-ot 1943 novemberéig, míg az egész mennyiséget havi 150-150 db-os 
gyártással - tehát még a gyártástól korábban megkívánt kapacitás alatt - 1944 május 
v< igéig kellett szállítani. A MÁVAG acélszállításainak késése folytán azonban ez sem 
volt betartható. A Fegyvergyár júliusban - ezideig 75 db-ot szállítottak - már határidő
in >dosítást kért és kapott. E szerint az év végéig csak 550 géppuska szállítását tartot
tál: kivitelezhetőnek, az egész sorozatot, megfelelő anyagszállítások biztosítása 
esetén csak 1944 szeptemberére ígérték. Azonban az új megállapodás is túl opti
mistának bizonyult, mert 1943 végéig csak 368 géppuskát sikerült átadni. A gyár a 

C l 

durván egy hónapos elmaradás betudtával új határidő kijelölést kért. A ne
hézségeken azonban a Honvédelmi Minisztérium sem tudott úrrá lenni, ugyanis az 
1944 májusáig folyó gyártás keretében mindössze csak 368 géppuskát adtak át. A 
gyárat július 2-án ért bombatámadás a géppuskagyártás végére is pontot tett. De, nem 
kevésbé érzékeny veszteség érte a hadsereget az alkatrészek, gyakorlócsövek 
gyártásában bekövetkezett kiesés révén is. Az elkészült géppuskák minden 
valószínűség szerint az eredeti, peremes változatban készültek, azonban nincs 
kizárva, hogy 1944 tavaszán kis mennyiségben már Mauser kivitelben is. (Ez a for
rásokból megállapíthatatlan.) 

A folyamatban levő géppuskagyártás mindazonáltal 1943 nyarán még nem volt 
égető kérdés a vezetés számára. A vezérkari főnökség kérésére a minisztérium 3.a. 
osztálya ugyanis 1942 szeptemberében kimutatta, hogy egyelőre elegendő géppuska 
áll rendelkezésre, hiszen a 2.958 kell álladékkal szemben 3.525 db van. A felesleges 
tehát 567 db. A géppuskák közül azonban 983 db különböző típusú és eredetű, 
úgynevezett „zsákmányból" származó Mauser típusú volt. Ezeket a fegyvereket csak 

46 Uo. 
47 OL Z 1085 - 45 - 42. - HL HM Ein. 3a. 1942/53244. 
48 OL Z 1085 - 45 - 42. - HL Ein. Vkf. 1.1943/5605. - HM Ein. 3-a. 1943/51565. 
49 OL Z 1085 -45 -42 . 
50 HL HM Ein. 3.a. 1943/45393. OL Z 1085 - 45 - 42. 
51 OL Z 1085-55-45. 
52 OL Z 1085 -45 -42 . 
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hátországi alakulatoknál tartották beállíthatóknak. Az új „Szabolcs" hadrend go
lyószóró- és géppuskaszükségletét pedig már az egységes 42 M. géppuskával 
szándékoztak folyamatosan kielégíteni. 

A Honvédelmi Minisztérium 1942. október 30-án 6 millió RM-ért (10 millió P) 
megvásárolta a 42 M. nagy tűzgyorsaságú (1550/m/sec) géppuska gyártási jogát. E 
valóban modern fegyver gyártásának mielőbbi megkezdése érdekében a mi
nisztérium és a Fegyvergyár igyekezett mindent megtenni. A vezérkar főnöke 1943 
februári berlini látogatása során sürgette a gyártáshoz szükséges rajzok, illetve 
idomszerek, szerszámgépek stb. mielőbbi átadását és szállítását. Az első rajzok 
1943 februárjában meg is érkeztek a Fegyvergyárba, melyet kértek, hogy a cvorsítás 
érdekében is társvállalkozóként lehetőleg a Danuviát is vonja be a gyártási 
előkészületekbe. Áprilisban a Fegyvergyár szakértői Berlinbe utaztak, hogy 
megtekintsék a 42 M. géppuska gyártását, tapasztalatokat szerezzenek, s tárgyaljanak 
a sajtoláshoz és forgácsoláshoz szükséges gépek megvásárlásáról. Kétségtelenné 
vált, hogy a tokhoz szükséges különleges elektroacél beszerzése is csak német im
port útján, vagy az előállítására vállalkozó magyar cég költségigényes felkészülése, 
szakembereinek németországi kiképzése révén oldható meg. Növelte a gondokat, 
hogy a géppuska nagy csőelhasználódása következtében fegyverenként legalább hat 
cső gyártását kellett tervbe venni, ami szükségessé tette a csőgyártó kapacitás jelentős 
megnövelését. A kiküldöttek mindenesetre igyekeztek megnyugtató képet adni: 
„Tanulmányútunk során megnyugtató kijelentéseket kaptunk az egyes német cégek
től, hogy a művelettervek az egyes alkatrészek gyártására megvannak, ugyancsak 
készen vannak a készülékek, szerszámok és idomszerek rajzai is. Azonban a dol
gok kedvező alakulása esetén is a felkészülés és a gyártás megindítása egy év alatt 
úgy volt megvalósítható, ha a megrendelt szerszámgépek időben megérkeznek, s az 
egyes sajtolt alkatrészeket egyelőre Németországból szállítják, a forgácsolt alkat
részeket pedig megosztva készítik a Danuviával, s a gyártásba alvállalkozóként más 

CQ 

üzemek is belefolynak. 
A felkészülés az egyre nehezedő körülmények között természetesen elhúzódott. A 

német cégek nem tudtak eleget tenni vállalt kötelezettségeiknek. így, a HM csak 
1944. május 27-én tartotta érdemesnek kiadni a megrendelést a Fegyvergyárnak 6.500 
db 42 M. géppuskáról, amit a gyár június 29-én vissza is igazolt. Csak ekkor tartották 
megfelelőnek és reményt keltőnek a felkészülés fokát, s nagyobb támogatást 
reméltek a gyártásban érdekelt német hadseregtől. A szállításnak így is csak 1945 
januárjában kellett volna megindulnia havonta 500 db-os tételekben. A három nap-

53 HL Ein. Vkf. 1.1943/5605. 
54 HL HM Ein. 3.a. 1943/40536. 
55 HL HM III. Csfség. 1943/10742. M. 
56 HL HM Ein. 3.a. 1943/12591. 
57 OLZ 1085-45 -42 . 
58 Uo. 
59 OL Z 1085 -46 -42 . 
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pal később bekövetkezett bombatámadás alapjaiban törte keresztbe a felkészülést. A 
megrendelés egyszer s mindenkorra teljesíthetetlenné vált. 

Mivel a 42 M. géppuska gyártása akadályokkal küszködött, az 1944-ben fellépő 
hiányokat részben a Németországból még 1943 nyarán megrendelt s eredetileg a 
„Szabolcs" hadrendben felhasználandó 34 M. Mauser géppuskával akarták áthi-
dalni. A megrendelt 1000 db-ból 1943 novemberében 200, 1944 januárjában majd 

6l márciusban 100-100 db-ot szállított is a Borsig cég. 

A 7/31M. géppuska gyártásának alakulása 

Év Megrendelve Átadva 
1938 1.000 -
1939 500 424 
1940 30 788 
1941 - 318 
1942 1.850 138 
1943 - 480 
1944 - 316 
Összesen: 3.380 2.464 

7/31 M. géppuska 

M RENDELT 

E3 ÁTADOTT 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

60 HL HM Ein. 3.a. 1943/76885. 
61 Uo. 
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A 31 M. golyószóró 

A honvédségben 1931-ben rendszeresítették a svájci eredetű Stange golyószórót. 
Gyártásával a Danuviát bízták meg, amely 1938 előtt már több ezer darabot gyártott 
is belőle. A bevált fegyver gyártása az új hadseregfejlesztési program keretében 
akadálytalanul folytatódhatott. A szükségletet a hadvezetés csak 1938 őszére tudta 
kialakítani, így a Danuvia csak ezt követően kaphatta meg az első golyószóró meg
rendelést. Már júliusban ajánlatot kértek a gyártól, azonban ekkor még csak 344 db 
golyószóróról és a hozzá tartozó felszerelési cikkekről. A megrendelés feltételéül 
szabták, hogy a gyár meglevő havi 240 db havi kapacitását növelje 300-ra, valamint 
szerezze be és tartsa raktáron 1.000 db golyószóró félkészre gyártott anyagát, ily 
módon áthidalhatóak legyenek egy a jövőben bármikor szükségessé váló gyors 
gyártás késleltető tényezői. Elsősorban ide sorolható a Danuvia alvállalkozóinak több 

62 hónapos vállalási határideje. Az események alakulása következtében felgyorsult 
hadrendfejlesztés azonban megnövelte a golyószórógyártással szembeni igényeket 
is. A minisztérium már nem elégedett meg korábbi elképzelésével. 1939 őszétől már 
havi 600-ban határozta meg a gyártással szembeni elvárásait. A Danuvia erre csak 
a várható megrendelések ismeretében és a gépbeszerzési lehetőségek függvényében 
mutatott hajlandóságot. A hosszan elnyúló tárgyalásokat követően végre 1939 január
jában a gyár által kalkulált 1.026 - P-ős egységárban megrendelt 3.500 db, majd az 
ezt az új hadrendi igényként kiegészítő 300 db golyószóró 1940 júniusáig történő 
gyártása igazolni látszott a fejlesztés szükségességét. A megrendelések a kapacitás 
igénybevételét alaposan megnövelő nagymennyiségű tartalékalkatrész, továbbá 
83.000 tár, 25.000 töltényrakasz és 2.200 db új, 1938-ban rendszeresített golyószóró 
nehézállvány gyártását is magukban foglalták. Az alvállalkozóknál folyó fél éves 
előkészítő munkálatokat követően, bár határidő módosításokkal és csúszásokkal 
ugyan, de a Danuvia 1940 július végéig eleget tett a megnövekedett feladatnak. Az 
1.000 db golyószóró félkészgyártmányai is tárolásra kerültek. 

Ezt követően a felfuttatott gyártás szinten tartásának igénye újabb megren
deléseket kívánt. Óhatatlanul felmerült a hogyan kérdése. A Danuvia már 1939 őszén 
puhatolózott a katonai vezetés szándékai felől, felvetve, hogy már most folyamatba 
teendő 7-9 hónapos előkészületre van szüksége ahhoz, ha 1940 júliusában zök
kenőmentesen akarnak kapcsolódni a folyó gyártáshoz. Ellenkező esetben ugyanis 
csak nagy időveszteséggel lehet ismét az elért szintre felfuttatni a termelést. A 
minisztérium 3-a. osztálya ezért gyors döntést kért további 1.200 db golyószórónak a 
,,Huba I-A." keretében, a tartalékok hiányának pótlása céljából történő megren
deléséről, hogy a folyamatos gyártás még fenntartható legyen. 

62 HL HM Ein. 3.a. 1941/3537. (HM Ein. 3.a. 1938/16903.) 
63 HL HM Ein. 3.a. 1939/16519- (HM Ein. 3.a. 1939/18567.) 
64 HL HM Ein. 3-a. 1939/15430. és HM Ein. 3a. 1940/17315- A 300 db golyószórót 150,100 és 50 db-os megoszlásban 

rendelte meg a HM. 
65 Uo. 
66 HL HM Ein. 3-a. 1939/15430. (HM Ein. 3.a. 1939/46815.) 
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A vezetés egyetértett a javaslattal, azonban a különböző szintű fórumokat 
megjárva, a megrendelésre változatlan 1026-P árban a szükséges kísérő cikkekkel 
együtt - köztük 60.000 tár, 18.000 töltényrakasz, 1.200 gyakorló cső stb. - így is csak 
1940 januárjában került sor. A folyamatos termelés megszakadt, mert a felkészülési 
időt figyelembe véve a golyószórók szállítása csak októberben vehette kezdetét, a 

67 
kísérő cikkeké még később. 

A figyelem ugyanekkor a németországi szállítási lehetőségek felé is fordult. A 
Danuvia berlini tárgyalásai eredménnyel bíztattak. A katonai vezetés hozzájárulását 
adta az 1940 júniusi bejelentésükben foglaltakhoz, miszerint a német hadsereg 
szándékában áll 3.600 Stange golyószóró megrendelése, amit 1941. január l-jétől havi 
600-as tételekben kér majd szállítani. A későbbiek során nem kizárt újabb rendelés 
és havi 1.000 db-os termelés sem. Ez a magyar rendeléseket nem fogja befolyásolni, 
mert a nyersanyag nagy részét, főként az ötvözőanyagokat, a német kormány 
szállítja. Sőt, a kellő kapacitás elősegítésére még 52 szerszámgépet is felajánl: „Az 
üzem foglalkoztatottságán kívül igen nagy előnyt jelent a Danuvia kapacitásának a 

6ft 

mi részünkről költségmentes növekedése." A kedvező feltételű és sikerrel bíztató 
tárgyalások végül mégsem vezettek eredményre. A rendelkezésre álló dokumentu
mokból nem hámozható ki bizonyossággal, hogy miért nem. A leginkább 
valószínűsíthető ok, hogy a német illetékesek végül úgy ítélték meg, hogy a német 
hadseregben ezideig nem rendszeresített, kakukk fiókaként szereplő nem Mauser 
rendszerű fegyver megjelenése és utánpótlásának, lőszerének biztosítása csak fölös 
gondokat okozhat. 

A sikertelen próbálkozást követően csak átmenetileg oldódott a Danuvia gondja 
azzal, hogy 1940 novemberében a „Hegyi hitel" keretében rövid határidejű, 1941 
júliusi szállítással, 500 golyószóróra kapott megrendelést. Nem változtatott a hely
zeten, hogy ezt az induló „Huba II." terhére 1941 januárjában még csekély 50 db-bal 
kiegészítették. A rendeléseket a gyár már három hónappal a kitűzött határidő előtt, 
április végéig teljesítette is. Ezt csak az tette lehetővé, hogy engedélyt kaptak az 

72 
1938 óta tárolt félkészgyártmányok 50%-ának felhasználására. Egyben kötele
zettséget is vállaltak az így felhasznált anyag azonnali pótlására. A Danuvia vezetése 
azonban nem számított rá, hogy fél éven belül újabb golyószóró megrendelést kap, 
ezért nem sietett ennek eleget tenni. Csak 1941 februárjában adott rendelést a Magyar 
Acélárugyárnak a felhasznált tartalék zárakhoz szükséges kovácsolt darabok 
szállítására. Az acélárugyár váratlanul közölte, a legnagyobb igyekezete ellenére csak 
október közepére tud eleget tenni a megbízásnak, mert partnerét az ózdi vasművet a 

• 7 2 

nikkel hiány késlelteti az alapanyag szállításban. E késedelem miatt keletkezett 
67 HL HM Ein. 3.a. 1939/58565. 
68 HL Ein. Vkf. 1.1940/4025. 
69 HL HM Ein. 3.a. 1940/114781. 
70 HL HM Ein. 3.a. 1941/4102. 
71 HL HM Ein. 3.a. 1941/4973. (Ein. 3.a. 1941/54194.) 
72 Uo. 
73 Uo. 
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zavar csak akkor jutott a minisztérium tudomására, amikor az erdélyi hadrendfej
lesztési szükségletek céljára 1941. március 19-én váratlanul 1.800 db golyószóró meg
rendelést adott a Danuviának, havi 300-as, már szeptembertől esedékes szállítással. 
A megrendelő rosszallással vette tudomásul a Danuvia mulasztását, a késedelmes 
anyagrendelés miatti időveszteséget. A csekély készletre (124 db) való tekintettel az 
anyagi csoportfőnökség semmiképp sem tudta respektálni a gyár kérését, hogy a 
partnerek hibájából hosszadalmassá vált előkészületek miatt csak januárban kezd
hesse meg a szállítást. A késedelemért a Danuviát tette felelőssé, és ragaszkodott az 
eredeti időponthoz. Végülis, mivel a félgyártmányok szállításának sürgetése ered
ménytelennek bizonyult, áthidaló megoldásként engedélyt adott a gyárnak a rak
táron levő félkészanyag második 50%-ának felhasználására is. így lehetővé vált, hogy 
az, azl94l-es év végéig 500 golyószórót gyártson, illetve szállítson le. Az alvállal
kozók novembertől meginduló szállításai aztán lehetővé tették, hogy 1942 május 
végéig a hátralék szállítására is sor kerüljön. 

Az 1942 decemberi nagyszabású hadianyag rendelések keretében sor került jelen
tős mennyiségű golyószóróra is. Ekkor már 1372- P-ős egységárban 3.400 db került 
megrendelésre, természetesen megfelelő mennyiségű kísérő cikkel együtt. 
Figyelembe véve az anyagellátás terén mutatkozó nehezedő körülményeket, és a 
hadrendi szükséglet alakulását, többszöri módosítás után végülis 1943 novem
berében és decemberében 500-500, 1944 áprilisában 500, októbertől-decemberig 
pedig 1.500 db golyószóró szállításában egyeztek meg. A fennmaradó 400 db csak 
1945-ben lett volna esedékes. Az összmennyiségből csak 1.000 db a hagyományos, 
a többi már Mauser kivitelben volt szállítandó. Ezt a megrendelést 1943 őszén még 
183 db-bal kiegészítették. Több megrendelésre már nem került sor, hiszen az 1944 
őszén életbe lépő új hadrendben a tervezett egységes géppuska már fokozatosan 
átvette volna a 31 M. golyószóró szerepét. Ezt figyelembe véve már az 1944 őszi és 
1945 tavaszi szállítások is csak azzal indokolhatóak, hogy a vezetés eleve számításba 
vette az egységes géppuska gyártásának várható nehézségeit. Meglehetős késéssel 
ugyan, de a Danuvia 1944. február végéig átadott összesen 1.000 golyószórót, s már
cius-április folyamán még 500, immár Mauser kivitelű fegyvert is. Az év végén 
esedékes golyószórók gyártására már csak töredékeiben került sor. Ennek ered
ménye, hogy 1945 tavaszán még 283 különböző készültségi fokon álló golyószórót, 

on 

valamint alkatrészeket találtak a Danuvia raktáraiban. Megjegyzendő, hogy június
ban a németekkel folytatott fegyveregységesítő, s a közös hadianyaggyártás feladatait 
meghatározó tárgyalásokon elvetették a golyószóró további gyártását. 

74 Uo. 
75 Uo. 
76 Uo. 
77 HL H M Ein. 3.a. 1942/11025. (Ein. 3a. 1943/48827.) 
78 Uo. 
79 HL HM Ön. 3.a. 1943/45900. 
80 OL Z 4 7 2 - 8 . 
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A 31 M. golyószóró gyártásának alakulása 

Év Megrendelve Átadva 

1938 1000* -

1939 3800 200 

1940 1750 4900 

1941 1800 950 

1942 3583 1300 

1943 - 183 

1944 - 1500 

Összesen: 11933 9033 

'Félkész állapotban került raktározásra és 1940-1941-ben felhasz
nálásra. 

31 M .golyószóró 
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A 36M. nehézpuska 

A 36 M. nehézpuska, mint az alegységek egyik fő páncéltörő és pontlövő eszköze, 
bevált fegyvernek számított a honvédségben. A Solothurn licencű fegyvert, annak 
1936-os bevezetését követően, a Danuvia gyártotta, bár a gyár maga is kísérletezett 
egy 20 mm-es nehézgéppuska előállításával. A fegyver licencét a HM a Fegyvergyár
nak is átadta ugyan, azonban az éppen a saját kísérletei folytán is az e téren 
felkészültebb Danuviának engedte át a gyártást. 

A hadseregfejlesztési program meghozta a Danuvia számára az újabb nehézpuska 
megrendelést is, vele együtt a minisztérium azon óhaját, hogy a meglevő 30 db 

81 
gyártási kapacitásukat záros határidőn belül növeljék 45-re. A kérésnek a gyár 
vezetése vonakodott eleget tenni, mivel úgy ítélte meg, hogy ily mérvű kapacitás 
kihasználtsága a jövőben nem tekinthető biztosítottnak. A minisztériumi kívánal
makat alátámasztani látszott, hogy a gyalogság és lovasság mellett megrendelőként 
jelentkezett a páncéljárműgyártás is. A HTI javaslatára ugyanis a vezérkar 1938. szep
tember 8-án olyan döntést hozott, hogy a gyártásra kerülő „Toldi" harckocsikba és a 
„Csaba" páncélgépkocsikba a rendelkezésre álló és minden változtatás nélkül 

82 
beépíthető 36 M. nehézpuska kerüljön. A gyár részéről megnyilatkozó óvatosságot 
igazolta, hogy az 1938 nyarán folyó tárgyalások eredményeként csak l69 db ne
hézpuskát szándékozott a HM megrendelni, 1939 májusi szállítási határidővel. A gyár 
által ajánlott egységár 5500- P volt, amit a megrendelő sokallott. A megrendelést 
kiegészítette, hogy a fenti kapacitás növelése mellett feltételűi szabták 195 db ne-
hézpuska félgyártmányainak beszerzését és tárolását. A szükséglet időközbeni 
megnövekedése eredményeként a megrendelést augusztusban már 300 db ne-hézpuskáról adták ki, amit csakhamar 19 db-bal ki is egészítettek. Az alkudozások és 
a nagyobb darabszám eredményeként az egységárat 4980- P-ben szabták meg. A 
megrendelés megfelelő számú raj- és szakasz felszerelés, tár és alkatrész készlet 
gyártását is előirányozta. A szállítási határidőt, megfelelő felkészülési időt figyelembe 
véve, az 1939 augusztus-decemberi időszakban határozták meg, meglehetősen nagy, 
havi 60 db-os tételekben. Ez a havi mennyiség és határidő a hosszú felkészülési időt 
tekintve, amit az alvállalkozók - MÁVAG, Magyar Acélárugyár stb. - bevonása és 
velük a félkészgyártmányok legyártatása tett szükségessé, elfogadható is volt. Ugyan
ekkor a HM engedve a gyár óhajának már megelégedett a havi 30 db-os kapacitás 
fenntartásával is. 

A nehézpuska-megrendelést a páncéljárműgyártás igényeinek figyelembe vé
telével 1939 márciusában 100 db-bal kiegészítették. A megnövelt mennyiséget is 1939 
végéig kellett volna szállítani, amit azonban a gyár a felkészülés elhúzódása okán 

• 

81 HL HM Ein. III. Csfség. 1939/18567. 
82 HL Ein. Vkf. 1.1938/3126. és HM Ein. 3-b. 1938/39373- Az első páncéljármű-megrendelés keretében 80 db „Toldi" 

könnyű harckocsi és 6l db „Csaba" páncélgépkocsi került legyártásra. 
83 HL HM Ein. 3.a. 1941/3537. (HM Ein. 3.a. 1938/16903.) 
84 Uo. 
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nem tudott vállalni, s többször is módosítást kért. Az év végéig csak 26l nehézpuskát 
adtak át, a fennmaradó 158 db-ot, köztük az 1939-ben a páncéljárművekbe építendő, 
elektromos elsütésre átalakított és kevésnek bizonyuló 100 db-ot, csak 1940 február 
és május között. Januárban egy darabot sem, míg februárban 39, márciusban a csú
csot jelentő 59, április-májusban pedig 27 és 33 darabot adtak át. A kísérő szakasz és 
rajfelszerelések, pótalkatrészek és tárak mellett kissé megkésve bár, de a páncéljár
művekbe beépítésre kerülő fegyverekhez még 2.240 db speciális tárat és töl-
tényrakaszt is kellett szállítani. A Danuvia az alvállalkozóktól megrendelt nyers
anyagok és félgyártmányok, valamint a saját megrendelésű sajtoló és egyéb gépek, 
szerszámok késésére, a telepen folyó építkezésre hivatkozva igyekezett igazolni le-
maradását. A késedelem azonban nem okozott nagyobb gondot, mert a páncéljár
művek átadása is késett. Június végéig még csak 40 harckocsi és a 61 páncélgépkocsi 
átadására került sor, amit nem a nehézpuskák hiánya okozott. A Danuvia szerelői 
fennakadás nélkül építették be a fegyvereket az elkészült járművekbe. A további 
beépítésekre nézve azonban a III. Csfségnek intézkednie kellett. A hadtesteknek már 
kiadott 24 db nehézpuska bevonását rendelték el a további beépítések céljára, mivel 
az erre rendelkezésre álló 100 db nem volt elégséges, s a legközelebbi nehézpuska 

87 
szállítás csak november hónapban volt várható. 

Az 1940-es év közepén a nehézpuskagyártásban is várható volt a kapacitás ki
használatlansága. Amint a golyószórógyártásban, itt is már 1939 szeptemberében fel
merült a folyamatos gyártás biztosításának a kérdése: Már lekéstünk arról, hogy a 
folyamatos szállítás májusban lehetővé váljék. ,,Ha ma adunk rendelést, azt már csak 
1940 júliusában szállíthatja a cég. Június már kiesik." Ezért a 3.a. osztály sürgős dön-

QQ 

tést kér, hogy 100 nehézpuskát a hiányzó tartalékok pótlására megrendelhessen. 

November lett mire megszületett a döntés, hogy miként a golyószóró esetében, az 
üzem további foglalkoztatása végett 100 db nehézpuskát kell megrendelni raj- és 
szakaszfelszereléssel együtt. Erről szóban azonnal értesítették ugyan a Danuviát, 
azonban a hivatalos írásos megrendelésre csak 1940 januárjában került sor. A 
szállítást a nehézpuskák és felszerelési cikkeik esetében 1940 október-novemberben 
- 50-50 db - kellett teljesíteni. Az egységár változatlanul 4980- P volt. Az ugyanakkor 
megrendelt egyéb eszközöket, mint 1.700-1.700 tár és töltényrakasz, már júliustól 

QQ 

kérték. Ezt a tulajdonképpen még 1939-ből datálódott megrendelést követően 
1940-ben csak két nehézpuska megrendelést kapott a Danuvia. A júliusban rendelt 
330 db nehézpuskából 118 a gyalogság részére készült, míg 110 a ,,Toldi" harcko
csikba, 32 pedig „Csaba" páncélgépkocsikba került beépítésre. A még változatlan 

85 HL HM Ein. 3-a. 1940/17315 
86 HL HM Ein. 3.a. 1939/63520 
87 HL HM Ein. 3.a. 1940/32179 
88 HL HM 3.3.1939/46815. 
89 HL HM Ein. 3.a. 1939/58565 

95-



on áron vállalt megrendelést 1941 végéig szállította a gyár. A novemberben érkezett 10 
db-os kiegészítő rendelést 1941 januárjában adta át a Danuvia. 

A Fegyvergyár nehézpuska kapacitása kiépítése iránti nehezen indokolható igény 
vezette a katonai vezetést, amikor 1940 júliusában nem a Danuviánál, hanem a 
vonakodó Fegyvergyárnál rendelt meg további 100 db nehézpuskát, méghozzá a 
Danuvia által kalkulált árnál magasabb, 5600- P árban. A gyár a felkészülés költ
ségeire és a kis szériára hivatkozott. A HM szándékát igazolta, hogy hosszú 
felkészülési időt hagyva, a szállítást csak 1941 szeptemberétől a következő év márci
usával bezárólag kérte. Sőt, miután a Fegyvergyár, mely ódzkodott a számára csak 
fölös nehézségeket és bizonytalan megtérülésű költségeket jelentő új cikk 
gyártásának bevezetésétől, s különböző kifogásokkal igyekezett elodázni a gyártás 
megkezdését, 1942 elején új határidőt is kapott, amely szerint csak 1943-ban kellett 
megkezdenie a szállítást. Változatlanul a felkészülési nehézségeket s az anyag
ellátási zavarokat hozta fel a Fegyvergyár vezetése a még mindig csak a gyártás 
megindításának lehetőségeiről tárgyaló sokadik, immár 1943. július 23-án sorra 
kerülő értekezleten is. Ekkor 1943- novemberben szabták meg az ominózus 100 ne
hézpuska átadásának határidejét. Ehhez csatlakozott volna 1944 februári fefejezéssel 
az a 150 db nehézpuska is, amit a halmozódó akadályokat figyelmen kívül hagyva, 
még 1941. október 2-án rendelt meg a minisztérium a Fegyvergyártól. Az 1943 
novemberi és 1944 januári jegyzőkönyvek szerint a makacsul kitartó katonák az im
már 250 db nehézpuska 1944 végéig történő szállításába is hajlandó voltak 
beleegyezni. Annál feltűnőbb a ragaszkodásuk, mivel időközben már lemondtak a 
további nehézpuska rendelésekről. A Danuviánál stornírozták legutolsó megren
delésüket. Az sem térítette el őket, hogy a Fegyvergyár, szabadulni akarva terhes 
kötelezettsége alól, felajánlotta, hogy a nehézpuska megrendelések stornírozása 
esetén a gránátvetők termelését havi 50, illetve 100 darabbal növeli. Ez esetben is csak 

96 
a gyártás határidejének kitolásába lettek volna hajlandóak beleegyezni. Az állandó 
halasztást szenvedő fegyvergyári előkészületek eredményeként azonban csekély 
mennyiségű alkatrész mégis elkészülhetett, mert lehetővé vált, hogy az első százas 
szériából 1944 júliusában, még a gyárat ért bombázás előtti időszakból, leszállítsanak 
8 db elkészült nehézpuskát, immár 7900,- P árban. A gyár egy már 1947-ben 
készített felmérése szerint, 12 nehézpuskát adtak át 1944-ben, s mintegy 36 fegyverre 

98 
való alkatrész maradt a raktárban. 

90 HL HM Ein. 3a. 1940/16079. 
110 db „Toldi" könnyű harckocsi és 32 db „Csaba" páncélgépkocsi részére volt szükség nehézpuskákra. 

91 HL HM Ein. 3.a.l94l/4l02. 
92 OL Z 1085 - 45 - 42. 
93 Uo. 
94 HL HM Ein. 3a. 1943/45939. 
95 OL Z 1085 - 45 - 42. 
96 Uo. 
97 HL Hadianyaggyártás Hadbiztossága 1944/13815. 

d • 
98 OL Z 1085 - 43 - 39. 
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A nehézpuskagyártás tehát gyakorlatilag a Danuvia kiváltsága maradt. Az „Erdélyi" 
hitel szükséglete 1941. március 19-én biztosította a folyamatosságát egy különben 
csekély 50 darabos megrendeléssel, amit igen gyorsan, már szeptember végéig 
teljesítettek is. Jelentős tétel volt viszont a „Huba III." hadrendhez szükséges 820 
db nehézpuska, amiből 670-et teljes szakasz- és rajfelszereléssel és pótalkatrészekkel 
együtt 1941. október 2-án a Danuviánál rendelt meg a HM. Az egységár ekkor még 
változatlanul 4980- P volt.100 A szükséges előmunkálatokat követően 480 db-ot 1942 
április-június folyamán, míg 190-et csak 1943-ban két tételben kellett szállítani a 

101 
tervezett hadrendfejlesztési szükségleteknek megfelelően. 

1942. június l-ig csak 100 db nehézpuskát szállított a Danuvia. Ekkor engedélyt 
102 

kapott, hogy novembertől havi 100-as tételekben folytassa a fegyverek átadását. 
Ebből újabb kényszerű engedmények révén 1942 decemberében csak 94 db re
alizálódott, s a következő év július végéig vált esedékessé a teljes gyártás befe-
jezése. Mindezek oka, az időben -1941. szeptember - megrendelt nyersanyagok 
és félgyártmányok késése volt. A Magyar Vagon a kovácsolt darabok (zárak) teljes 
szállítását május végére ígérte, amit azonban csak kisrészben teljesített. A labdát a 
Rimamurányi Vasgyárnak dobta tovább, amelyik nem szállította kellő mennyiségben 
és időben a szükséges acél alapanyagot. A november-decemberi gyártáshoz szük
séges kovácsolt anyagok ugyan időben beérkeztek a Danuviába, akkor azonban a 
Hubert és Siegmund cég jelentett akadályt. Az általuk gyártott alkatrészek késését a 
szénacél szerszámok silányságával és gyakori törésével indokolta. Közben más, a 
gyártást akadályozó tényező is támadt. Korábban átadott 330 nehézpuskával kapcso
latban is érkeztek panaszok. Kideríthetetlen kovácsolási vagy hőkezelési hibákból 
kifolyólag a zárrészek nagymértékben eltörtek. A Danuviát hátráltatta a további 
gyártásban ezeknek utólagos -1942. március és október közötti - legyártása is. A 
nehézségek közepette is végül az 1943- év végére sikerült befejezni a gyártást. 

A fenti akadályok közepette nehezen érthető a katonai vezetésnek a fegyvergyári 
nehézpuskagyártás melletti - az előzőekben már érintett - makacs kitartása, a 
korábbi teljesíthetetlen megrendelés 150 db-bal történő megtoldása. 

Az 1942-es évben még két újabb nehézpuska megrendelést kapott a Danuvia. Júli
usban, 1943- év végi szállítással 51 db-ot rendelt a HM, immár felemelt 5577- P-s 
árban. Ennek a gyár maradéktalanul és határidőre eleget is tett. A már a 
veszteségeket is pótló 1942 decemberi fegyverrendelések keretében 220 db ne
hézpuska megrendelésére is sor került. Ezt csatlakoztatva a folyó gyártáshoz 1943 

99 HL HM Ein. 3-a. 1941/4973. 
100 HL HM Ein. 3-a-1941/51013. 
101 HL HM Ein. 3.a. 1943/7871. 

1943.1—III. 50 db, X-XII. 140 db nehézpuska szállítási határideje. 
102 HL HM Ein. 3-a. 1942/467924. 
103 HL HM Ein. 3.a. 1943/77985- (Ein. 3.a. 1942/74533.) 
104 Uo. 
105 HL HM Ein. 3.a. 1943/45900. 
106 HL Hadianyaggyártás Hadbiztossága 1944/160. 
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decemberétől 1944 márciusáig kellett teljesíteni. Egy 1943 augusztusi jegyzőkönyv 
szerint azonban a Danuvia engedélyt kért és kapott, hogy a nehezedő helyzetre való 

1 Oft 

tekintettel a szállítást csak 1944 áprilisától realizálhassa. Későbbi jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint 1944 februárjától-áprilisig l60 szállítása meg is történt, azonban a 
hátralevő 60 db átadására közös megegyezés szerint csak augusztusban tartott igényt 
a HM. Ez utóbbi megtörténtéről ugyan nem állnak adatok rendelkezésére, azonban 
nagy biztonsággal valószínűsíthető. 

A 2. magyar hadsereg veszteségeinek pótlására 1943 májusában még újabb 120 db 
nehézpuska megrendelését tervezték. Ennek kiadása azonban már stornírozásra 

110 

került. Szeptemberben ugyanis olyan döntés született, hogy tekintettel a ne
hézpuska időközbeni elavult fegyverré válására, a folyó gyártás kifutását már további 
megrendelés nem követi. Az így felszabaduló kapacitást más fegyverek gyártására 
kell átállítani.111 

A 36 M. nehézpuska gyártásának alakulása Év Megrendelve Átadva 
1938 319 50* 
1939 100 261 
1940 550 268 
1941 870 380 
1942 271 194 
1943 120 530 
1944 - 228*' 
Összesen: 2230 1911 

*A megrendelés még 1938 előtt, az „Előd" program keretében történ
hetett meg. 

**A Fegyvergyár által átadott nehézpuskák közül csak a honvédség 
dokumentálta 8 db-ot vettük figyelembe. 

36M. nehézpuska 

(M RENDELT 

• ÁTADOTT 

1938 

107 HL HM Ein. 3.a. 1942/56442. 
108 HL HM Ein. 3.a. 1943/48827. 
109 HL HM Ein. 3.a. 1943/45900. 
110 HL HM Ein. 3.a. 1943/31852. 
111 HL HM Ein. 3.a. 1943/60411. 
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Harckocsi- és repülőgéppuskák 
34/40 M. harckocsigéppuska 

Habár nem a gyalogság fegyverzetét képezte, mégis e fejezet szerves részét képezi 
azoknak a géppuskáknak a gyártása is, melyek a páncélos csapatok és a légierő szük
ségletét elégítették ki. A Gebauer Ferenc, a Danuvia főkonstruktőre által már koráb
ban szerkesztett és a gyár által a honvédség részére gyártott géppuskák, illetve 
azoknak az új követelményeknek megfelelően átszerkesztett változata került 
rendszeresítésre és gyártásra a hadseregfejlesztés során. 

A harckocsikba és páncélgépkocsikba a vezérkar döntése nyomán a jól bevált és 
elérhető 34/37 M. táras harckocsigéppuska új hevederes változatát kellett beépíteni. 
Utasították a Danuviát a fegyver ez új típusának mielőbbi kialakítására. Tekintettel 
azonban arra, hogy a gyár szerint az új átszerkesztett géppuska csak legfeljebb 1940 
őszén állhatott rendelkezésre, az első „Toldi" és „Csaba" sorozat járműveiben még a 

1 1 2 

régi ívtáras változat került beépítésre. Az ehhez szükséges 141 db géppuskát még 
a központi készletben tárolt - minden bizonnyal a végül gyártásra nem került V 4-es 
harckocsik számára készült - fegyverekből bocsájtották rendelkezésre. 

Ezenközben a HTI közreműködésével folytak az új hevederes géppuska 
kialakításának munkálatai, s 1940 áprilisában már sor került egy harckocsiba épített 
géppuska kipróbálására is. Ehhez képest meglehetős késéssel csak 1940. július 
31-én javasolta a HTI a 34/40 M. 8 mm-es hevederadogatású harckocsi géppuska 
rendszeresítését. A késést tovább növelte a gyártási előkészületek elhúzódása. így 
a katonai vezetés csalódására még az 194l-ben gyártásra kerülő újabb 110 db „Toldi" 
és 32 db „Csaba" járművekbe csak változatlanul a régi 34/37 M. táras géppuska kerül
hetett. A központi készletből még további 42 db-ot sikerült rendelkezésre bocsájtani, 
100 db-ot azonban - ezzel is hátráltatva az új gyártást -1941 szeptember és december 
közötti időszakban kellett legyártani. A rendelkezésre álló iratokból nem deríthető ki, 
hogy a szokásos anyagellátási, koordinációs tényezőkön kívül milyen egyéb okok 
játszottak közre a feltűnően hosszúra nyúlt felkészülésben, hiszen nem új konstruk
cióról, hanem egy bevált fegyver módosításáról volt szó. A HTI, mindenesetre magára 
vállalva a késedelem ódiumát, 1941 január elején közölte feletteseivel, hogy az 
időközben már megrendelt 540 db 34/40 M. géppuska gyártását - havi 100 db-ot - a 
Danuvia csak 1942 januárjától - több mint egy évvel a rendszeresítést követően -
tudja megkezdeni. így a gyárakból amúgy is csak 1942-ben kijövő „Túrán" harcko-

116 csikba már az új géppuskák kerülhetnek beszerelésre. 

112 HL HM Ein. 3.a. 1938/48937. Ein. Vkf. 1.1938/3136. 
113 HL Ein. Vkf. 1.1939/4538. (Ein. Vkf. 1.1939/4453.) 
114 HL HM 3-a. 1940/20739. 
115 HL HM HTI 1940/34778. 
116 HL HM Ein. 3.a. 1943/1474. (Ein. 3.a. 1940/118622.) 
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Még el sem kezdődött az első sorozat gyártása, amikor a HM a „Túrán" program
hoz 1941. október 2-án már meg is rendelt újabb 686 db géppuskát is. Az 1942 
decemberi ,,Huba III." kiegészítő rendelések keretében pedig sor került még további 

1 1 Q 

275, majdd 108 db géppuska megrendelésére. A fegyverek árát az első két megren
delés során még 3613 - P-ben, míg utóbb már 4667 - P-ben szabták meg. 

A gyártás 1942 januárjában végre megkezdődött ugyan, azonban még ekkor is az 
első sorozatból júliusra csak 100-at ígért a Danuvia, s decemberig a befejezést, 
ígéretének megfelelően július 15-én át is adott 50 db-ot, majd 24-én még 47-et. A HTI 
az első fegyvereket tartóssági próbára bocsájtotta, s 10 pontban foglalta össze 
észrevételeit azzal a kívánalommal, hogy azokat a gyár a legsürgősebben küszöbölje 
ki. Az ezzel kapcsolatos munkálatok miatti, a gyártási folyamatban bekövetkező 
részleges leállás, valamint az amúgy is késésben levő németországi szerszámgépek 
hiánya további késedelemhez vezettek. A következő 96 géppuskát augusztus 15 he
lyett csak októberben adta át a gyár, s az év végéig is még csak 373 géppuskát vehetett 
át a KÁB. Az első sorozat gyártását így csak 1943 februárjában, két és fél hónapos 
késéssel fejezték be. A keletkezett késedelem természetesen kihatott a következő, 
686 db-ból álló sorozat gyártására is. 1943 júliusában a Danuvia azzal a korántsem 
szokatlan panasszal fordult a HM 3.a. osztályához, hogy a harckocsigéppuska, de a 
nehézpuska és géppisztoly gyártás határidejét sem tudja betartani, mert a Rima
murányi Vasmű az esedékes 22 vagon elektroacél és 75 vagon martinacél nyersanya
got kapacitás hiánya miatt még nem szállította az alvállalkozóknak. A 3a. az Iparügyi 
Minisztériumnak továbbította a panaszt és sürgős intézkedést kért, mert a fegyverekre 
a kijelölt határidőre szükség van, különben a most gyártott és gyártás alatt álló 
harckocsik felfegyverzése a 37/40 M. hevederes géppuskával nem eszközölhető. Az 
osztály csak akkor vállal felelősséget a késedelemért, ha az anyag a gyártó cég ren
delkezésére áll. A címzett minisztérium mi mást tehetett, mint ígéretet tett, hogy a 
szükséges anyagot a Rimamurányi Vasmű július-szeptemberi gyártási keretéből a 

120 
Danuvia megkapja. Ilyen körülmények között az egyre nagyobb lemaradás 
kiküszöbölése puszta ábrándnak bizonyult. Igen egyenetlen teljesítménnyel, a terv 
szerinti 100 helyett havi 60 db körüli gyártással, 1943 október közepéig csak 463 
géppuskát adott át a gyár. Végül, dacolva a téli hónapokban fokozódó nehézségek
kel is, de hajtva a harckocsigyártási program szükségleteitől, 1944. január 31-ig sike-

121 
rült befejezni a második sorozat gyártását. Eredetileg még 1943 október-novem
ber volt a határideje a még 1942-ben programba vett további 275 harckocsigéppuska 
szállításának, azonban arra az egyre nehezedő körülmények között csak 1944 
tavaszán került sor. Májusig azonban csak 100 db fegyver átadása történt meg. 

117 HL HM Ein. 3.a. 1941/49457. 
118 HL HM Ein. 3.a. 1942/54442. 
119 HL HM Ein. 3.a. 1942/74533-
120 HL HM Ein. 3.a. 1942/7206. (Ein. 3.a. 1942/40401.) 
121 HL HM Ein. 3.a. 1943/48827. és Ein. 3.a. 1943/45900. 
122 Uo. 
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A számításaink szerint összesen átadott 1.326 db harckocsigéppuska maradék
talanul kielégítette a harckocsigyártásnak a tervezett típusmódosítás miatt időlegesen 
lecsökkent igényeit. A német megszállás után azonban a magyar harckocsigyártás 
megszűnt, így a meglevő harckocsik átfegyverzésére, illetve az új típus kialakítására 
vonatkozó elképzelések és tervek is. Az ezeket szolgáló 1942-ben és 1943-ban még 
megrendelt, de csak 1944 végén szállítandó 108, illetve 300, összesen 408 géppuska 

192 
gyártására nem került sor. 

A 3 7/40 M. harckocsigéppuska gyártásának alakulása 

Év Megrendelve Átadva 

1939 141* -
1940 540+142* 141* 

1941 686 142 

1942 283 373 
1943 300 820 
1944 - 133 
Összesen: 1809+283 1326+283* 

*34/37 M. ívtáras géppuska. 

37/40 M. harckocsi géppuska 

123 HL HM Ein. 3.a. 1943/24087. - Ein. 3.a. 1943/48827. 
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39 M. 8 mm-es és 40 M. 12,7 mm-es repülőgéppuska 

Szerény helyet foglalnak el az 1938-at követően kialakult magyar fegyvergyártás
ban a repülőfegyverek, holott Gebauer Ferenc révén a Danuviában már korábban 
kialakították a 12,7 mm-es motorgéppuska prototípusát, s a 8 mm-es megfigyelő gép
puskák pedig már használatosak is voltak a magyar légierőben. 

Ismerve a légierőnek a megfelelő géptípus és fegyverzete kiválasztása körüli 
dilemmáit, a Danuvia 1939 márciusában jelentette a HTI-nek, hogy konstruktőreinek 
egy megfelelőnek látszó, 8 mm-es gázdugattyús, nagy tűzgyorsaságú (1800-2000 
lövés/sec.) repülőgéppuskát sikerült szerkeszteniük, s kérte annak kipróbálását. 
A Légierő Parancsnoksága és a HTI örömmel üdvözölte a jelentkezést, s rövid próbák 
után, 1939- július 28-án rendszeresítésre javasolták a fegyvert, mint a vásárlás alatt 
levő CR 42 gépekre is szóbajöhető nagy tűzgyorsaságú motor, szárny és esetlegesen 
szóbajöhető légvédelmi géppuskaként. A légierő felszerelési problémáira különböző 
megoldásokat kereső vezérkari főnökség azonban sürgős szükség ellenére is csak 
meglehetős késedelemmel, 1940.március 13-án adta meg beleegyezését. Ezt 
követően már felgyorsultak az események, s gyorsan, május 7-én megtörtént a 39 M. 
8 mm-es repülőgéppuska rendszeresítése. Meg sem várva az elhúzódó vezérkari 
döntést, a légierő parancsnoksága már 1939. szeptember 14-én felszólította a HM 3a. 
osztályát, kérjen árajánlatot 320 géppuskára. Nyolcvan meg nem határozott típusú 
gépet (CR 42?) kívántak felfegyverezni, gépenként 2-2 géppuskát alkalmazva a 
légcsavaron át azzal szinkronban, illetve szárnygéppuskaként. A Danuvia a megren
delés kiadását követően tizenkét hónapra vállalta volna a sorozatgyártás 
megkezdését, s csak ezt követő hat hónap múlva a szállítást. így optimális esetben is 
a géppuskák csak 1940 végétől kerülhettek volna folyamatosan a gépekbe. A meg
rendelést azonban a rendszeresítést követően csak 1940 júniusában - más forrás sze
rint májusában - adták ki a Danuviának. A géppuska árát 8969- P-ben határozták 
meg, amiből csak 6093- P volt a fegyver ára, 2875- P a gyártáshoz szükséges be
fogókészülékek és szerszámok költsége. Ez utóbbi költségtényezőt egy esetleges 
további megrendelés esetén már nem számították volna be. A korábbi ajánlatnak 
megfelelően azonban a 320 géppuska szállítását, a felkészülést februártól számítva, 
12+6 hónap múltán, 1941 augusztustól ígérték. A gyártásra azonban már nem 
került sor. A hosszú előkészületek közben a géppuska felett eljárt az idő. Az 1940-ben 
gyártani kezdett Héja vadászgépekbe már nem találták alkalmasnak a 8 mm-es ka
liberű géppuskát. A HTI munkája is feleslegesnek bizonyult, amely a géppuska 
légvédelmi iker változatának kialakításán dolgozott, s 1942 augusztusában végre is 
hajtotta annak csapatpróbáját. A vezérkar úgy foglalt állást, hogy a repülőgépek 

124 HL Ein. Vkf. 1.1939/3225. 
125 HL Ein. Vkf. 1. 1939/4354. 
126 HL HM Ein. 3.a. 1940/31837. 
127 HL HM Ein. 3.a. 1939/47436. 
128 HL HM Ein. 3.a. 1941/4294. (Ein. 3.a. 1940/22587.) 
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páncélzata miatt a 8 mm-es géppuska hatástalan, így gyártása nem időszerű. 
Különben is a bevezetésre kerülő 42 M. egységes géppuska a szaklégvédelmi felada
tokat is el tudja látni. Ilyen előzmények után, 1943- június 30-án született meg a HM 
végleges döntése: a Danuvia a gyártási előkészületeket szüntesse be. Kárpótlásként 
a fejlesztésre és gyártásra kapott 1.434.000-P előlegből 1 milliót megtarthat. 

Miközben a 8 mm-es géppuska rendszeresítése és gyártása körül zajlottak az 
események, a Danuvia 1939- szeptember 4-én Fütterer tábornok, német légügyi at
tasénak is bemutatta a 8 mm-es nagy tűzgyorsaságú, valamint 12,7 mm-es motorgép
puskáját, s tanulmányozásra rendelkezésre bocsájtotta azok műszaki leírását. A gyár 
1940. március 29-én kérte a HM engedélyét, hogy a géppuskáról Németországban is 
tárgyalásokat kezdhessen és azokat ott is bemutathassa, mert végre német részről 
érdeklődést tapasztalt. A minisztérium április 2-án megadta a hozzájárulást a német
országi tárgyalásokhoz azzal a kikötéssel, hogy ennek során ragaszkodjanak legalább 
1000 géppuska magyar gyártásához, s ennek legalább részbeni anyagokkal történő 
kompenzációjához. 

A Danuvia tárgyaló küldöttsége Seibert Sándor vezérigazgató vezetésével 1940. 
április 19-én érkezett Berlinbe, ahol igen szívélyes fogadtatást tapasztaltak. Maga 
Udet repülőtábornok is érdeklődésével tüntette ki őket. A tárgyalások is eredménnyel 
bíztattak. A német fél elsősorban a 8 mm-es géppuska iránt érdeklődött. A gyártási 
jog megvétele esetén hajlandók lennének 1000 db-ot Magyarországon legyártatni, 
sőt gépi berendezéseket is szállítani. Érdeklődtek, megrendelés esetén milyen segít
ségre van szüksége a gyárnak, hogy a 8-10 hónapos felkészülést követően a zök
kenőmentes szállítást biztosítani tudja. Végezetül a felek megállapodtak, hogy a 
további részleteket majd Budapesten tisztázzák, amikor működés közben is 
megtekintik a fegyvereket. Ekkor kerülhet sor a végső megállapodásra is. A 12,7 mm-
es géppuska iránt viszont a németek igen mérsékelt érdeklődést tanúsítottak, ennek 
ügyét függőben hagyták. 

A sikerrel bíztató tárgyalásoktól fellelkesült gyári vezetők, amint erről a hon
védelmi minisztériumbeli partnereiket tájékoztatták, német megrendelés és tá
mogatás esetén a gyártási előkészületek lerövidítését is lehetőnek tartották. A magyar 
megrendeléssel együtt összesen 1.320 db 8 mm-es géppuska gyártását már 1941 
januárjában megkezdhetnék, s havi 333 db átadásával áprilisig, de legkésőbb június 

1 32 
végéig be is fejeznék. 

A német féllel az üzletkötésre végül nem került sor. A források között nem találjuk 
nyomát, hogy a magyar gyári vezetők által túlértékelt tárgyalások Budapesten 
folytatódtak volna, s az egész ügy meghaladta volna az epizódjelleget a magyar
német fegyverzeti tárgyalások sorában. Az ok aligha kétséges. Miként a magyar 

129 HL Ein. Vkf. 1.1942/5408. 
130 HL HM Ein. 3.a. 1943/24081. 
131 HL HM Ein. 3.a. 1940/21394. 
132 Uo. 
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vezetés, úgy a német is már meghaladottnak tekintette a csak 1941-ben szállításra 
kerülő fegyvert. 

Ha a német légierő nem is, a magyar érdeklődést mutatott a 12,7 mm-es géppuska 
iránt. A Danuvia légcsavarkörön át tüzelő motorgéppuskájának 1940 áprilisi, CR 32 
és Sólyom gépekkel végrehajtott csapatpróbáját követő rendszeresítési javaslatát csak 
egy évvel a 8 mm-es géppuska után, 1940 júniusában terjesztette fel a HTI. E lépés 
megtételét, s nyomában a gyártás mielőbbi megkezdését sürgette, hogy a MÁVAG és 
a Weiss Manfréd gyárakban megrendelt és a tervek szerint 1941 második felében 
gyártásra kerülő 100 db Héja vadászgépbe fegyver kellett. A gép eredeti olasz fegy
verének licencét nem vásárolták meg, a magyar géppuskát jobbnak ítélték. A hazai 
Héja gyártásának megindulásával egyidőben, 1941 decemberében sor került a 100 
készülő géphez 300 géppuska megrendelésére, először 1943 májusi majd év végi 
gyártási határidővel. A gyártási ár 13.783,- P-ben állapíttatott meg. Egy-egy gépbe 2-2 
párhuzamosított géppuska került beépítésre. Már ekkor szóba került a várható 
második 100-as Héja sorozathoz szükséges további géppuskák megrendelése is. 

A 12,7 mm-es géppuskára a harckocsigyártás is felfigyelt. Szóba került a készülő 
„Túrán" harckocsikba történő beépítés - a toronyba vagy a vezető mellé - gondolata, 
azonban, bár Ansaldo harckocsikba építve szeptemberben ki is próbálták, azt mint 
túlzottan drága és technikailag a gyakorlatban megoldhatatlan megoldást, elvetet-
ték.135 

A Danuvia az 1942-es évet a felkészüléssel töltötte, majd 1943 elején hozzá is fogott 
a gyártáshoz. Június 15-ig, amikor már kb. 50 Héja vadászgépet adtak át a gyártók, s 
várható volt a gyártás felgyorsulása, még csak 50 géppuskát adott át a Danuvia. ,,A 
késedelem oka - mint ezt a gyár a vezérkari főnökségnek június elején jelentette -, 
hogy az üres járatás következtében előfordult sok zártörés miatt a gyártás szünetel, 

1 ^kf\ 

míg a hibát megfelelő zárfék felszerelésével ki nem küszöbölték." Akadályozó 
tényező volt, hogy a MÁVAG késlekedett a késve megrendelt megmunkálandó 
nyersanyag szállításával is. A hibák kiküszöbölése nem volt egyszerű feladat. A 
gyártás továbbra is késett. Augusztus 1-én a HM úgy módosította a tervet, hogy no-
vember-december folyamán kell átadni 100-100 géppuskát. A Hadianyaggyártás 
Hadbiztosságának anyagai szerint 200 géppuska némi további késéssel 1944. január 
31-ig átadásra került. Áprilisban 50 és csak decemberben ismét 50 db átadásra 

1 2 8 

kötelezték a Danuviát, amiből az áprilisi realizálódott is. 
A másodikként megrendelt 100-as Héja sorozat géppuskái gyártásának nincsenek 

nyomai a Danuvia fennmaradt gyártási terveiben, s az ezekkel kapcsolatos 

133 HL HM Ein. III. Csfség. 1941/42563. 
134 HL HM Ein. 32.b. 1941/130008. 
135 HL Ein. Vkf. 1.1940/4569-
136 HL Ein. Vkf. 1.1943/5384. 
137 HL HM Ein. III. Csfség. 1943/1159. 
138 Hadianyaggyártás Hadbiztossága 1943/6824 és 1944/13256. 
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jegyzőkönyvekben. Habár azok legalább szóbeli megrendelése minden bizonnyal 
megtörtént, már gyártási előkészületekre sem került sor. 

40 M. mot géppuska 

A 39 M. és 43 M. géppisztoly 

A géppisztolyról sokáig megoszlott a katonai vezetők véleménye. Voltak, akik csak 
karhatalmi célokra tartották alkalmasnak. A többség azonban felismerte hasz
nosságát, s olyan eszközt látott benne, amely nélkülözhetetlen harcászati előnyeinél 
fogva egyetlen hadsereg eszköztárából sem hiányozhat. Végül megszületett a hivata
los vezérkari döntés: a gyalogos zászlóaljakat géppisztolyokkal kell ellátni. Ehhez a 
hazai gyártási lehetőségek adottak voltak. A Danuvia már korábban bemutatta a 
Király Pál által szerkesztett géppisztolyát. A vezérkar 1939. március 2-án elrendelte a 
fegyver csapatpróbáját, ami kedvező eredménnyel zárult. így, már 1939. szeptem
ber 11-én megtörténhetett a 39 M. géppisztoly rendszeresítése. Intézkedés történt, 
hogy a Danuvia mielőbb kezdje meg az előkészületeket, ami reményt kelthet, hogy 
a sorozatgyártás 1941-ben megkezdhető. A Honvédelmi Minisztérium már 1939 
őszén jelezte ebbéli szándékát, s 1940. március 19-én át is adta első, 1.566 db 39 M. 
géppisztolyról intézkedő megrendelését, darabonkénti 2 9 0 - P egységáron. 

139 HL Hm Ein. 3.a. 1938/56401. 
140 HL HM Ein. 3.a. 1939/35787. 
141 HL HM Ein. 3.a. 1943/7785. (Ein. 3.a. 1942/74533.) 
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A Danu via számára az új gyártmány bevezetése, s ennek megfelelően a szükséges 
öntvényeket és alkatrészeket gyártó alvállalkozókkal való együttműködés kiépítése, 
belső átszervezés és új beszerzések révén a szerszámgép bázis létrehozása, a nyers
anyagok biztosítása, s mindez oly módon történő végrehajtása, hogy ne zavarja más 
fegyverek folyamatos gyártását, tovább tartott a vártnál. Zavaró tényezőként 
jelentkezett a felkészülésben, hogy a katonai vezetés, amely eleddig maga sem túlzot
tan szorgalmazta az előkészítést, egyelőre csak kis sorozatra adott megbízást, nem 
zárva ki, hogy a későbbiek során akár havi 1000 db-os gyártási felfutás is lehetségessé 
válhat. A jelentősebb megrendelések azonban egyelőre késtek. Az újabb rendelések, 
1940-ben 270 db, 1941-ben 150 majd 350 db, lényegében nem sokat változtattak a 
gyártás volumenén. Az egységárat ezeknél változatlanul 290 - Prben határozták meg. 
Ezen mindaddig nem szándékozott változtatni a Danuvia, míg a rendelt gép
pisztolyok mennyisége a 6.300 db-ot el nem éri. Mivel a gyártási felkészülés el
húzódása már 1940 nyarán bizonyossá tette, hogy a gyártás beindítása csak 1942-ben 
lehetséges, az utóbbi rendeléseket is, az első 1566-os sorozattal együtt, ahhoz csat
lakoztatva, 1942 január és november között kellett átadni. A Danuvia azonban még 
ekkor is csak az új határidőt túllépve tudott a feladatnak eleget tenni. Az erről készült 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint a nyersanyagok késése mellett a gyár mentségül 
hozta fel a HTI által többször is elrendelt újabb módosításokat s a fegyverek 
belövéséhez szükséges lőszer hiányát. Mindezeket a HM elismerte. 

A háború és a szovjet fronton szerzett közvetlen tapasztalatok is a géppisztoly 
feltétlen szükségességét igazolták. Miközben még a gyártás beindítása is késedelmet 
szenvedett, a vezérkar javaslatára a honvédelmi miniszter már szorgalmazta a gép
pisztoly tömeggyártásának azonnali és kiemelt programként való kezelését. A ka
pacitást a lehető legrövidebb idő alatt havi 2-3.000 darabra kell emelni. Ennek első 
megnyilvánulásaként 1942. február 19-én egy, az eddigieket messze meghaladó 
mennyiségre, 5600 db géppisztolyokra kapott sürgős megrendelést a Danuvia. 
Miközben még a korábbról esedékes gyártás sem kezdődött meg, ebből 600 db 
szállításával már 1942 utolsó napjaiban számolt a vezetés. Azonban teljesítésére 
nem került sor, mert a megrendelést törölték, s helyette 1942 novemberében immár 
45.000 39 M. géppisztoly s a hozzá szükséges számú tár, tartalék alkatrész stb. 
gyártására kapott megbízást a Danuvia, amit a tervek szerint 1945 áprilisáig kellett 
teljesíteni. Ehhez a gyárnak kezdetben havi 1.000, majd 1943 októberétől már 2.000 
db-os termelést irányoztak elő. A nem végleges termelési ár az anyag és termelési 
költségek növekedése következtében már 3 7 5 - P-ben állapíttatott meg. A meg
rendelést azonban csakhamar módosították. 1943 márciusában sor került ugyanis a 
géppisztoly új, 43 M. változatának bevezetésére. A fő különbség a behajtható 
válltámasz volt, ami a fegyvert rövidebbé és könnyebbé, ennélfogva a gépesített 

, 142 HL HM Ein. 3.a 1941/51015. 
143 Uo. 
144 HL HM Ein. 3.a. 1942/7206. (Ein. 3.a. 1942/40401.) 
145 HL HM Ein. 3.a. 1942/56442. 
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alakulatok számára is alkalmasabbá tette. A Honvédelmi Minisztérium szorgal
mazta, hogy a Danuvia azonnal tegye meg az előkészületeket, s mielőbb álljon át a 
43 M. gyártására. Ennek megfelelően a megrendelt 45.000 db 39 M. géppisztoly 
gyártását 10.986 db átadása után állítsa le, s a fennmaradó 34.014 db-ot, valamint az 
1943. szeptember 30-án pótlólag rendelt újabb 14.000 db géppisztolyt már 43 M. vál
tozatban s az időközbeni árnövekedésnek megfelelően 6 8 6 - P-ős áron szállítsa. Ezt 
további bővítések révén elérendő havi 3.000-es termelési kapacitás reményében 1945 
júniusig kellett volna végrehajtani. 

A jelentős megrendelések, de főként a határidők, ha nem is váratlanul, de változat
lanul felkészületlenül érték a Danuviát. A katonai vezetés túlértékelte a felkészülés 
terén eddig történteket, s úgy vélte, 1942-ben már egy. olyan kaliberű géppisztoly-
gyártó részleg áll rendelkezésre, amely szükség szerint könnyen és főként gyorsan 
tovább bővíthető. Ez azonban, figyelembe véve a nehezedő beszerzési viszonyokat 
is, közel sem volt így. A gyártást még 1943 januárjában is csak a még 1942 február
jában rendelt és most a 45.000 db részévé lett 5.600 géppisztolynak az alvállalkozók-
tói most beérkező félkészgyártmányai felhasználásával tudták megkezdeni. Most 
vált bizonyossá, a géppisztolygyártás késői programba vétele súlyos hiba volt. Az 
általánossá váló anyag- és eszközhiány, a beszerzési nehézségek, már leküzdhetetlen 
akadályokat gördítettek a géppisztolygyártás remélt arányú kibontakoztatása elé is. 
A Danuvia hiába jelentette mindazon tényezőket, melyek akadályozzák a terv szerinti 
gyártást. A kül- és belföldi gép- és anyagszállítások késése illuzórikussá teszi már a 
2.000-es kapactás elérését is. Még a havi 1.000 db géppisztoly is csak a golyószóró, 
harckocsigéppuska gyártásának 40-50%-os csökkentése, valamint a nehézpuska 
gyártás teljes leállítása révén elképzelhető. Ezt az utóbbi mennyiséget a termelés 
szeptemberben elérte ugyan, azonban ekkor egy váratlan akadály ismét visszavetette 
a termelést. A júliusig átadott kb. 1.500 géppisztoly zárszerkezetében alkalmazott, a 
korábban engedélyezett gyengébb minőségű szénacél nem vált be, tömeges törések 
fordultak elő. Ez nemcsak a gyártás menetében okozott jelentős fennakadást, de a jó 
minőségű anyagok egyre nehezebben kiküszöbölhető hiánya a termelés várt 
növelésének is leküzdhetetlen akadályává vált. Hiába történtek intézkedések, hogy 
a Danuvia azonnal rendelje meg a MÁVAG-tól a szükséges jó minőségű anyagmeny-
nyiséget. Egyre sokasodtak a Honvédelmi Minisztériumba érkező irományok, me
lyek sürgették a romló anyagellátás megjavítását s a koordinációs és egyéb zavarok 
rendezését, a gyártási program ismételt kényszerű megváltoztatását. Bebizonyoso
dott, hogy a géppisztolygyártás annak ellenére is súlyos lemaradásban marad, ha azt 
kiemelten, mint egyik legfontosabb, akár más hadianyagok és fegyverek gyártásának 
kárára is végrehajtandó programként kezelik. „Minden súlypontképzés csődöt fog 
mondani, nem képes ezzel az égető problémával megbirkózni sem a gyártás, sem a 

146 HL HM Ein. 3.a. 1943/11025. és Ein. Vkf. 1.1943/4688. 
147 HL HM Ein. 3.a. 1943/45895. 
148 HL HM Ein. 3.a. 1943/7785. 
149 HL HM Ein. 3.a. 1943/48827. 
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tervezés" - jelentette novemberben a hadianyaggyártás országos felügyelője a hon
védelmi miniszternek, aki erre Bátor Elemér mk. ezredes személyében miniszteri 
biztost nevezett ki a géppisztolygyártás élére. Tőle várta, hogy rendet tesz ezen a 
fontos területen. 

A nagymértékben megnövekedett igényekre való tekintettel a Honvédelmi 
Minisztérium szükségesnek tartotta a Fegyvergyár mielőbbi bevonását is a gép
pisztolygyártásba. Ezért 1943 márciusában meg is kezdődtek a tárgyalások a gyár 
vezetőivel, akik felmérve lehetőségeiket, közölték: azt követően, hogy a Danuvia 
átadja a 43 M. géppisztoly szerkezeti rajzait és műveletterveit, szerkesztő irodájuknak 
és gyártó részlegüknek kilenc hónap felkészülési időre van szüksége. További három 
hónap alatt lehetséges a havi 1.000 db sorozatgyártásra történő felfutás. A zavartalan 
gyártás feltételeként jelölték még meg a 37 M. 9 mm-es pisztoly gyártásának 
leállítását. Ezért törölni kell a német hadsereg részére készülő 6O.OOO pisztoly máso
dik 30.000-es sorozatának gyártását is. De zavaró tényezőként jelentkezhet ez a 
tervezett egységes géppuska gyártására való felkészülésben is. Időtrabló al
kudozásokat követően e feltételekkel elégedetlen hadseregvezetés nyomására júli
usban végre olyan megállapodás született, hogy a gyár a géppisztoly és az egységes 
géppuska gyártására párhuzamosan, nem egymás kárára, fog felkészülni. Sőt, a gép
pisztolygyártásban már amúgy is bekövetkezett eltolódás következtében még a 
német részre történő pisztolygyártás is folytatható a befejezéséig, amennyiben az eh
hez szükséges anyagokat a német fél 1943- október 31-ig hiánytalanul rendelkezésre 
bocsátja. A tárgyalásokba az Iparügyi Minisztérium is bekapcsolódott. Október 
3-án a honvédelmi miniszterrel egyetértésben utasította a Fegyvergyárat, hogy ,,a 
géppisztoly gyártását minden más honvédelmi megrendelést megelőzően, soron 
kívül végezze el, hogy a kész géppisztolyok minél gyorsabban rendelkezésre 
álljanak". Egyben közölte a gyárral, a géppisztolyalkatrészeket gyártó alvállalko
zóinak, illetve félgyártmány- és szerszámszállítóinak hasonló tartalmú rendeleteket 
adott ki. 

A gyártandó géppisztolyok havi kontingensével kapcsolatosan azonban csak nem 
akart létrejönni a megegyezés. A HM makacsul ragaszkodott a havi 2.000 darabhoz, 
a Fegyvergyár azonban következetesen, még e tárgyban összehívott november 11-i 
értekezleten is, a júliusi megállapodásokra hivatkozva, a tévedések elkerülése végett 
szükségesnek tartotta leszögezni: a gyártást a „havi 1.000 db-on felül csak más fegy
ver gyártásának rovására lennénk képesek fokozni". A szűk keresztmetszetet a cső 
és a tok gyártása képezte, ami ütközött a szintén el nem hanyagolható, magyar és 

150 Uo. 
151 OL Z 1085 - 55 - 45. és HM Ein. III. Csfség. 1942/63824. - Ein. Vkf. 1. 1942/6009. 
152 Uo. 
153 OL Z 1085-55-45. 
154 OL Z 1085-57-57. 
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német részre történő puskagyártással. A havi második ezer géppisztoly ugyanezen 
idő alatt már 3-000 puska kiesését jelentette volna. 

December 18-a volt már, amikor végül is sor kerülhetett a 11.000 db 43 M. fegyver
gyári géppisztoly megrendelésére 7 8 0 - P nem végleges áron. Figyelembe véve a hat 
hónapos felkészülési időt, a gyártás 1944 júniusában kezdődött volna meg és havi 
1.000 db átadásával a tervek szerint 1945 májusában fejeződött volna be. Tekintettel 
a puskagyártásra és az egységes géppuska gyártásának remélt kibontakozására a HM 
engedni kényszerült a havi darabszámból. Habár a gyár által géppisztolygyártás 
bevezetésére felvett 1,2 milliós előleg fejében valamiféle előkészületek meg-
kezdődtek, a kész fegyverek átadására már nem került sor. 

A Danuvia közben folytatta az előkészületeket, hogy a kívánalmaknak meg
felelően mielőbb átállhasson a 43 M. géppisztoly gyártására. Egyre nehezebben 
leküzdhető akadálynak látszott azonban, hogy a gyártás felfuttatásához szükséges 
810 db szerszámból, idomszerből és egyéb a gyártáshoz szükséges készülékekből 
1943 augusztusában még csak 585 állt rendelkezésre. Hasonlóképpen a 96 tételt 
képező, a gyártáshoz szükséges nyersanyagfajtából 32 egyáltalában nem, s a többi is 
csak részben volt a gyár birtokában. Két hónappal később is még 19 féle nyersanyag 
hiányáról jelentett a gyár. A Danuvia igen szkeptikusan foglalt állást a külföldi 
import szállításokkal szemben is. Novemberig ugyanis a Németországból, Svájcból és 
Svédországból megrendelt 120 db szerszámgép közül is még csak alig néhány 

1S7 
érkezett meg. Ilyen körülmények között a 43 M. géppisztoly gyártása csak nagy 
késéssel, 1943 novembere helyett 1944 februárjában indulhatott meg. A csapat
próbáktól is késleltetett nehézkes indulást követően 1944. március 31-ig, a módosított 
terv által előírt 900 db helyett csak 315 db-ot sikerült átadni, május végéig is még csak 
összesen 1.195 db 43 M. géppisztoly került ki a gyárból. Ezideig befejeződött a 10.986 
db 39 M. géppisztoly gyártása is. 

A géppisztolygyártás alakulását ezt követően már nem tudjuk bizonyossággal re
konstruálni. A német megszállást követően a német katonai vezetés nem 
akadályozta, sőt a fegyverzetet és annak gyártását egyeztető tárgyalásokon pártolólag 
lépett fel, s a folytatás mellett foglalt állást. Sőt, hogy a termelés folytonosságát ne 
zavarják, korábbi óhajukat sem újították fel. Ugyanis még 1943 szeptemberében 
német részről eredménytelen kísérlet türtént, hogy a fejlődő és részükről is figyelmet 
érdemlő magyar géppisztolygyártás érdekeik szerinti átalakítására vegyék rá a ma
gyar katonai vezetést. Az esetleges közös gyártás akadályaként emlegették fel, hogy 
a magyar géppisztoly nem a német parabellum lőszert lövi, ezért javasolták az 
egységes lőszerre való áttérést. Habár Denk Gusztáv vezérőrnagy, III. Csoportfőnök, 
hajlott is volna a német óhaj figyelembe vételére, Csatay Lajos vezérezredes, hon-

155 OL Z 1085-46 -42 . 
156 HL HM Ein. 3.a. 1943/48827. 
157 Uo. 
158 HL HM Ein. 3-a. 1943/45900. Hadianyaggyártás Hadbiztossága 1944/6746., 10772. 
159 HL HM Ein. 3.a. 1943/48813. és Ein. 3.a. 1943/52692. 
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védelmi miniszter elutasította. Az amúgy is döcögő gyártást ez még tovább kés
leltetné. Különben is a magyar lőszer hatásadatai jobbak voltak a németnél. így, 
1944 nyarán a fokozódó bajok, a nehezedő körülmények között is tovább folyt a 
munka. A biztonság kedvéért a géppisztoly üzemet a Danuvia törzsgyárból, amit 
különben nem ért légitámadás, egy budafoki pincébe telepítették. Az itt 270 
szerszámgéppel, edző és faipari műhellyel működő, 1200 munkást foglalkoztató 
üzem folyamatosan dolgozott egész december végéig. A sértetlen maradt 
felszereléseket és 5.475.019 - P értékben géppisztoly félkészárut és alkatrészeket 
1945 tavaszán a szovjet csapatok szállították el. Az 1944. év végéig még jelentős 
mennyiségű géppisztoly készülhetett el. Ehhez támpontul a Danuvia igaz
gatóságának egy későbbi, 1945. október 29-én az Iparügyi Minisztérium részére a 
gyár háborús termeléséről és szállításairól készített összeállítása szolgál. E szerint a 
korántsem megbízható jelentés szerint 1944 júniusától az év végéig a zömében a 
budafoki pincékben telepített üzemben még 15.319 db 43 M. géppisztoly készült el 
és került átadásra. Emellett még további, mintegy 100.000 géppisztoly alkatrészei 

162 készültek el, ami már nem került összeszerelésre. Ez az erősen túlbecsült gyártási 
teljesítmény számunkra elfogadhatatlan. Ilyen nagy számú géppisztoly le
gyártásához, az állítólagos alkatrészek nagy tömegét figyelmen kívül hagyva is, hét 
hónapot és egyenletes teljesítményt véve alapul, havi 2.188 db géppisztolyt kellett 
volna előállítani, amit ezideig, sokkal jobb gyártási körülmények és anyagviszonyok 
közepette sem sikerült elérni. Hogyan sikerülhetett volna az 1944 őszi-téli hónapok 
egyre romló frontközeli állapotai közepette! A jelentés összeállítói ugyanakkor saját 
állításaik hitelét is megkérdőjelezik, amikor arról „jelentenek", hogy a Danuvia 
ellátása a felhasznált ötvözött acélokból és más nyersanyagokból 1944-ben jelen
tősen visszaesett az előző évhez képest. Márpedig a csak kiemelten a géppisztoly
gyártásra összpontosító anyagfelhasználás feltételezését is el kell vetnünk, mivel a 
jelentés összeállítói szerint a Danuvia ugyanakkor más, általa gyártott fegyverekből 

163 is elismerésre méltóan teljesített 1944 második felében. Ha a valóban elkészített 
géppisztolyok számát 3.500-4.000-re becsüljük is, teljesen légből kapottnak és el
fogadhatatlannak kell minősítenünk a 100.000 géppisztolyalkatrészről közölt ada
tokat. Vajon miből, hol és milyen eszközökkel gyártottak volna alkatrészeket sok ezer 
meg sem rendelt géppisztolyhoz? Az összesítés szerzőinek késői és túlzó, a valóságtól 
messze elrugaszkodó, az Iparügyi Minisztériumnak küldött, amúgy is el
lenőrizhetetlen jelentését csak azzal magyarázhatjuk, hogy ily módon kívánták 
megnövelni a HM által már el nem számolt, ugyanekkor ellenőrizhetetlen gyártmá
nyok mennyiségét, azok legalább részbeni kiegyenlítését remélve a nehéz helyzet
ben levő és ekkor órarugó gyártással foglalkozó Danuvia számára. 

160 OL Z 472-8. 
161 OLZ472-5-18. 
162 OL Z 472-8. 
163 Uo. 
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A 39 M. és 43 M. géppisztoly gyártásának alakulása 

Év Megrendelve Átadva 

39 M. 43 M. 39 M. 43 M. 

1940 1.836 - - -
1941 500 - - -
1942 10.986 

(45.000) 
- 2.336 -

1943 - 59.014 4.783 -
1944 - - - 6.203 5.195* 

Összesen: 13.322 59.014 13.322 5.195 

Összesen együtt: 77.336 18.517 

'Regisztrálható 1944. június 30-ig bezárólag 1.195 db 43 M. géppisztoly átadása, s kb. 4.000-re 
tehető az 1944-es év végéig még feltehetően átadott, de nem igazolható mennyiség. 

39 M. + 43 M. géppisztoly 
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Ha a bevezetőben jelzett szándéknak megfelelően az egyes fegyverfajták 
gyártásának vizsgálata eredményeként összegezni kívánjuk a fegyvergyártás 
alakulását, elért eredményeit, az elvárásoknak való megfelelését, illetve az attól való 
elmaradását, azonnal szembetűnő, hogy a gyártás mennyiségi mutatói így is jelen
tősek (l. a grafikont), bár a kifejlesztett és rendelkezésre álló gyártó kapacitás koránt
sem került felhasználásra. A termelési folyamat az évek során emelkedő tendenciát 
mutatott, az a belső- és külső gazdasági és politikai feltételektől befolyásoltan nem 
volt mentes fölös energiákat emésztő szükségszerű megtorpanásoktól és újra
kezdésektől, ismétlődő vargabetűktől, egyenetlenségektől, ami az eredményt 
felemássá tette. 

Átadott fegyverek mennyisége 1938-44. 
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A katonai vezetés a könnyű fegyverzet gyártását is rövid idő alatt kezdetben el
sősorban arra a szintre szándékozott fejleszteni, amely képessé teszi azt a megkésett 
hadseregfejlesztés kívánalmainak kielégítésére, a későbbiekben már a háborúban 
álló s veszteségeinek utánpótlására is szoruló, növekvő létszámú hadsereg igényei
nek kielégítésére is. Az egyre növekvő szükséglettől indíttatva ezért oly mérvű 
gyártási kapacitást szándékoztak kifejleszteni, amely megfelelt ugyan a hadsereg 
akkori igényeinek, de láthatóan még a háborúnak a vezetés számára optimális 
végkifejlete esetén sem lett volna kihasználható a béketermelés körülményei között, 
még zömében fogyasztási cikkek gyártására átállított árnyékiparként is aligha kerülte 
volna el a súlyos leépülést. A katonai vezetés elképzelései azonban, melyek ter
mészetszerűleg elsősorban a háborús igényeknek rendeltek alá mindent, nem vették 
figyelembe a későbbiekben várható nehézségeket okozó gazdaság- és iparpolitikai 
kihatásokat. Ezek a törekvések az események előrehaladtával egyre inkább elhatal
masodtak. 

A fegyvergyárak a Honvédelmi Minisztérium által 1938-1940-ben előterjesztett 
gyártási követelményeknek a meglevő kapacitásuk óvatos növelése révén még 
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nagyobb nehézségek nélkül eleget tudtak tenni. Sőt, további kihasználtságuk le
hetősége elsősorban a Fegyvergyárban már ekkor is bizonytalanságot keltett. 1940 
áprilisában már elkerülhetetlennek látszó leépítésekről tájékoztatták a katonai 
vezetést, amennyiben megfelelő - elsősorban puska - megrendelésekről nem gon
doskodik számukra. Júliustól novemberig 2.627 dolgozót, ebből 846 szakmunkást 
kell elbocsájtaniok, ami a későbbiekben nehezen pótolható hiányt jelenthet. A 
kisebb munkáslétszámot foglalkoztató, a folyó gyártás mellett az új típusú harckocsi-
és repülőgéppuska bevezetésével is elfoglalt, s ezekből új megrendelésekre számító 
Danuvia ekkor még kevésbé tartott termelő erői kihasználatlanságától. 

Az ország háborúba lépését követően megnövekedett igények már olyan fejada
tokat támasztottak a két gyárral szemben, amelynek zavartalan anyag- és szer
számgép ellátást feltételezve, csak kapacitásuk jelentős további fejlesztésével tudtak 
eleget tenni. Bár ez kétségeket is ébresztett a konjunktúrának örvendő gyári vezetés
ben, igyekeztek megfelelni a követelményeknek. Növekvő nyereségük egy részét 
viszont olyan fejlesztésekre fordították, melyek túl is mutattak a szorosan vett könnyű 
fegyver gyártáson. Elsősorban a Danuvia fogott hozzá új létesítmények alapításához: 
„Ama törekvésünk - olvasható az 1942. évi zárszámadásukban - , hogy az új meg
rendelések szerzésével a vállalatunknak foglalkozást biztosítsunk szintén ered
ménnyel járt, mert a vállalat néhány újabb megrendelés birtokába jutva, üzletmenetét 
javítani is tudta. Az év folyamán a teljesítőképességet meghaladó rendelések lebo
nyolítása mellett kénytelenek voltunk budapesti gyárunkat úgy épületekben, mint 
területben, mint munkaeszközökben lényegesen bővíteni, és egy újabb üzletág 
részére Székesfehérváron fiókgyártelep létesítését előkészíteni, illetve annak 
felépítésére és berendezésére sürgős intézkedéseket megtenni, hogy a fiókgyártelep 
üzemét még az 1943. év folyamán megkezdhesse." A Fegyvergyár nem létesített 
ugyan új gyáregységeket, nem bővítette a Danuviáénál amúgy is szélesebb gyártási 
profilját, hanem meglevő üzemeit, a Soroksári úti fegyverüzeme mellett Kőbányai úti 
öntődéjét és hengerművét, valamint törökbálinti lőszergyárát is bővítette, amennyi
ben ezt az egyre szűkösebb gépimport lehetővé tette. 

Növelte a gondokat, hogy miközben a bevezetett fegyverek gyártásának felfut
tatása és zökkenőmentes üzemeltetése is állandó gondoktól volt terhes, 1941-től már 
gyors típusváltásra, a géppisztoly és az egységes géppuska bevezetésére is fel kellett 
készülni. A gyáraknak ezzel kapcsolatos jogos felvetéseit, hivatkozását az egyre ne
hezebben elhárítható akadályokra és a nyomukban keletkező lemaradásokra, a had
seregvezetés részéről nem respektálták megfelelőképpen. A gyárak teljesítménye, 
mely az adott körülmények között többnyire a maximumot jelentette, számukra nem 
volt kielégítő. Nem akarták tudomásul venni, hogy nem a gyárakon múlott, ha nem 
tudták kihasználni nagy nehézségek közepette felfuttatott kapacitásukat sem. Az 
időleges kihasználatlan részlegek foglalkoztatása más fegyver gyártására való ideigle-

164 HL HM Ein. 3.a. 1940/9185. 
165 OL Z 1 4 1 6 - 2 - 1 . 
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nes átcsoportosítás útján nem bizonyult járható útnak. A mindig bizonytalan és 
kapkodó központi intézkedések keltette labilis helyzet, a nehézkes és lassú 
előkészületek, nem tették rentábilissá egy-egy fegyver gyártásában jól begyakorolt 
gyártó részlegek nehézkes és hosszadalmas átállítását a számukra új gyártási folyama
tokra. Az egyes részlegek pedig még messze voltak attól a katonák által remélt ideális 
állapottól, hogy minden különösebb előmunkálatok mellőzésével, bármikor képe
sek legyenek több fegyvernek is váltakozó vagy akár egyidejű gyártására. Egy ilyen 
helyzet gépekben és idomszerekben további költséges beruházásokat igényelt volna. 

Az ismétlődő lemaradások a vállalt határidőktől, a gyakori leállások, elsősorban 
nem a végterméket gyártó üzemek hibájául voltak felróhatóak. A megrendelés el
fogadása és a gyártás törzsgyári megkezdése között mértéktelenül sok idő telt el. 
Előidézői főként az alapöntvények és egyes alkatrészek gyártásában érdekelt 
nagyszámú alvállalkozó hosszadalmas, előre nem látott késedelmekkel is még 
megnyújtott szállításai voltak. Mivel a hadianyaggyárak általában, de esetünkben sem 
maguk végezték el az egész gyártási folyamatot, kiszolgáltatottjaivá váltak az alvál
lalkozóknak. Ezek viszont sorozatos késedelmeiket az alapanyagok hiányára, be
szerzésük nehézségeire hárították át. A Danuviának és a Fegyvergyárnak is magának 
kellett gondoskodnia, hogy partnereik hozzájussanak a megfelelő minőségű és 
mennyiségű nyersanyaghoz. Arra azonban már alig tudtak befolyással bírni, hogy sok 
megrendelésük között betartsák a sorrendiséget, s az általuk biztosított anyagokat 
megrendeléseikhez használják fel. Az állandó konfliktusforrást képező helyzet 
kiküszöbölésének a Honvédelmi Minisztérium által is hangoztatott módja a minél 
nagyobb mérvű saját gyártásra történő berendezkedés lett volna, ami normális 
viszonyok között szükségtelen s adott körülmények között pedig megvalósíthatatlan 
volt. 

A feszített tempójú gyártáshoz megfelelő képzettséggel és gyakorlattal bíró 
műszaki vezetésre és szakmunkásokra volt szükség. Ennek törzsállománya mindkét 
gyárban a már korábbról adott volt, erre alapozva, a szükségletnek megfelelően folyt 
a létszám gyarapítása. A gyári kollektívák színvonalának fenntartása nélkül aligha 
lehetett volna a termelést átlendíteni a megújuló műszaki kihívások és akadályok 
szövevényén. A katonai vezetésnek a létszám gyarapítására is kiterjedő kívánalmait 
a gyári vezetés csak módjával, a gyártási kapacitás növekedésének arányában 
teljesítette. Nem a hozzáértő szakmunkások hiánya hiúsította meg a termelés 
növelését, hanem - mint erről már szóltunk - az anyaghiány. Ennélfogva a meglevő 
géppark több műszakban történő, jobb kihasználásának nem volt realitása. Mind
azonáltal a szak-, betanított- vagy akár a segédmunkások számának növelése a 
háborús helyzetben már akadályokba ütközött, az legfeljebb a hiányok pótlására 
szorítkozhatott. 

Összegezésként megállapítható, hogy a közvetlenül és közvetetten ható sajátos 
tényezőket figyelembe véve a magyar könnyűfegyvergyártás a vizsgált időszakban 
eredményesen működött. Ha jórészt rajta kívül álló okokból természetesen nem is 
teljesíthette a katonai vezetésnek a realitásokkal nem számoló követelményeit, 
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erőfeszítései eredményeként technikai és mennyiségi tekintetben egyaránt fi
gyelemre méltó teljesítményt produkált. Az általa gyártott fegyverek paraméterei és 
minősége, alkalmazhatósága megfelelt a kor követelményeinek. A hadiiparnak ez az 
ága ennélfogva jelentős részét képezte a haditermelés szolgálatába állított, Trianontól 
és a gazdasági válságtól megtépázott, az erejét meghaladó feladatra kényszerülő és 
ahhoz felnőni képes magyar ipar tevékenységének. 
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Lóránd Dombrády 

THE PRODUCTION OF LIGHT ARMAMENT IN HUNGARY BETWEEN 1938 AND 1944 

Summary 

This study treats the history of the production of Hungarian light arms in the „Metal, Arms and Ammunition Factory" 
and in the „Danuvia Arms and Machine Factory" between 1938 and 1944. One can find exact data on the progress of 
production (illustrated with diagrams and charts) during the years of preparations for the war and the war years. The 
author deals with the obstacles which came up against the production and with the military and economical motivations 
in the background. The study treats the problems having arisen in connection with the production of submachine guns 
and machine guns. The history of the rifle-production for the German army is a real curiosity in the study. Comparing with 
previous treatises this work gives more precise data and informations on this very important field of the Hungarian 
war-industry. 

Lóránd Dombrády 

LA FABRICATION DE L'ARMEMENT LÉGER HONGROIS ENTRE 1938 ET 1944 

Résumé 

L'étude présente l'histoire de la fabrication de l'armement léger d'infanterie entre 1938 et 1944 dans l'Usine de Métal, 
d'Arme et de Munitions et dans l'Atelier d'Arme et de Construction Mécanique Danuvia. L'étude fournit des données 
précises sur le résultat de la fabrication, en illustrant avec des tableaux et des graphiques la marche de celle-ci au cours 
de la préparation à la guerre et pendant la guerre. Ľ essai fait connaître les difficultés de la fabrication, qui, au cours de 
la guerre étaient de plus en plus difficiles à surmonter. Le lecteur peut connaître le fonctionnement des motifs 
économiques et militaires - politiques des arrières. Ľ auteur traite la situation de la fabrication de la mitraillette et de la 
mitrailleuse uniforme. L'histoire de la fabrication de fusils pour l'armée allemande est un intérêt spécial de l'essai. L'auteur 
donne une image sur ce terrain important de l'industrie militaire hongroise, avec des données et des connaissances 
beaucoup plus amples et plus précises que celles que l'on avait jusqu'ici. 
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Lóránd Dombrády 

DIE PRODUKTION VON LEICHTEN WAFFEN IN UNGARN ZWISCHEN 1938 UND 1944 

Resümee 

Im vorliegenden Aufsatz wird die Geschichte des Produktion von leichten Waffen für die 
ungarische Infanterie in der Metall-, Waffen - und Munitionsfabrik sowie in der Danuvia Waffen-
und Maschinenfabrik zwischen 1938 und 1944 dargestellt. Der Autor liefert genaue Engaben über 
die Produktionsergebnisse, in dem er die Veränderungen der Rüstung der Vorkriegsjahre bzw. im 
Laufe des Krieges durch Diagramme und Tabellen veranschaulicht. Er berichtet über die 
Probleme der produktion, die während des Krieges immer schwieriger zu lösen waren. Der 
Interessent bekommt einen Überblick über die militärpolitischen und wirtschaftlichen 
Beweggründe. Der Autor schenkt besondere Aufmerksamkeit der Produktion der standardisierten 
Maschinenpistole bzw. des maschinengewehrs. Eine Besonderheit des Aufsatzes ist die 
Darstellung der Geschichte der Maschinengewehr-Produktion für die deutsche Armee. Mit seinen 
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ПРОИЗВОДСТВО ВЕНГЕРСКОГО ЛЕГКОГО ОРУЖИЙ В ПЕРИОД 1938 1944 ГОДОВ 

Резюме 

Статья показывает историю производства легкого оружия для венгерской пехоты, 
производимого на заводе Металлических изделий, оружия и боеприпасов, а также на 
Машиностроительном и Оружейном заводе ДАНИВИЯ. В статье приводятся точные данные о 
результатах производства, подкрепляемые графиконами и таблицами, которые 
свидетельствуют о военных приготовлениях старны, а также иллюстрируют ход работи 
заводов во время войны. Автор статьи рассматривает препятствия, возникшие в ходе войны 
перед производством, которые по мере приближения войны становились все труднее 
преодолимыми. Любопытный читатель сможет заглянуть также в действие военно-
политических и экономических пружин, которые составляли фон военного производства. 
Особенно подробно описывает автор состояние производства автоматов и унифицированных 
пулеметов. Особый интерес предстбвляет раздел, описывающий историю производства 
винтовок для германской армии. Автор в отличие от вышеизложенного приводит существенно 
более точные и многочисленные данные, дает наглядную картину о положении венгерской 
военной промышленности в этой области. 
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KÖZLEMÉNYEK 

SZABÓ JÁNOS 

A MAGYAR KATONATÁRSADALOM ÚJKORI ÖRÖKSÉGE 

I. A KATONATÁRSADALOM EGYÁLTALÁN 

a) A katonatársadalom kifejezés a művelt köztudat számára legalább két jól 
elkülöníthető jelentéstartalommal bírhat. Az egyik a társadalmak történelmi-funk
cionális tipizálására törekvő elme nem túl szakszerű, inkább karakterológiai ihletésű 
fogalma, azoknak a társadalmaknak (vagy örököseinek) a jelölésére, amelyek javaik 
megszerzése, tevékenységük domináns orientációja, értékeik, vagy szervezettségük, 
valamint intézményrendszereik struktúrája és működése alapján a védelmi-, illetve 
támadó hadakozás köré szerveződtek. Különleges történelmi példái ennek a 
hódításra berendezkedett törzsi társadalmak, vagy a különböző birodalmakhoz ka
tonai szolgálatukkal kapcsolódó társadalmak, de ide sorolandók az újkor „garnison 
state" típusú társadalmai, azaz az államilag mélységükben és terjedelmükben milita-
rizált (totalizált) társadalmak is. Minden ilyen esetemlítés fontos ismérve, hogy az 
ilymódon jellemzett társadalom komplexitása a neki tulajdonított politikai, kulturális, 
etnikai azonosságra épül. 

A katonatársadalom másik - a következőkben általunk használt - jelentése a tár
sadalmi komplexitáson belül, szociológiai értelemben vett elkülönítés terméke, 
amennyiben egyfelől tükrözi, hogy a modern társadalmakon belül a munkamegosztás 
viszonylag kis területére szorult vissza a katonai tevékenységre specializálódottak 
köre, másfelől, e kört jelölendő, abból a felvetésből indul ki, hogy a katonai aktivitás 
köré történő szerveződés - hasonló értelemben mint a művésztársadalom, tudóstár
sadalom esetében - viszonylag komplex társadalmi képlettel rendelkezik. Az ilyen 
értelmű említésben azonban a viszonylagos komplexitás forrásává nem a politikai, 
kulturális, etnikai azonosság, hanem mindenekelőtt az ezen belüli szervezeti struk
túrák, szakmai értékek és hivatásintézmények, valamint az ezekhez kötődő élet
módelemek lesznek. 

A katonatársadalom ezen szociológiai értelemben vett elkülönítése azonban -
lévén, hogy a legtöbb modern társadalomban a védelmi szektor általában, 
veszélyeztetettség esetére, megtartotta az egész társadalomra történő kiter
jeszthetőségének szervezeti kereteit (gondoljunk az általános hadkötelezettséggel 
bíró országok kiképzett katonáinak a szélesebb társadalomba történő visszaáramol-
tatására, vagy a tartalékos tiszti rendszerrç) - nem feltétlenül magától értetődő. Ezért 
különbséget kell tennünk a szélesebb értelemben vett katonatársadalom (ebbe a ka
tonai alkalmazhatóság szempontjából számításba jöhető tartalékosok és más 
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kiképzettek, sőt a védelmi közigazgatás és a védelmi ipar - béke- és háborús ter
jedelmében egyenként is igen tág határok között változó létszámú - dolgozói is be-
sorolhatóak) és a szűkebb értelemben vett katonatársadalom (amelybe csupán a hi
vatásos és továbbszolgáló tábornoki, tiszti, tiszthelyettesi kar, valamint az éppen 
katonai szervezettségben, katonai joghatósági helyzetben lévők, azaz az aktuálisan 
szolgálatát teljesítő sorállomány tartozik) között. Ez a különbségtevés lényegében a 
hadiállapot és a békeviszonyok közötti terjedelmi különbségeket rögzíti, s erről e 
helyen csak annyit mondhatunk, hogy e „két katonatársadalom" kondíciói rendkívül 
bonyolult mechanizmusokon keresztül gyakorolnak hatást egymásra. 

Összességében: a továbbiakban a katonatársadalmat, a nagytársadalmi összefüg
gésekből speciális szervezeti keretek és intézményi sajátosságok által viszonylagosan 
elkülönülő szociokulturális mezőként értelmezzük, olyan társas közegként fogjuk 
fel, amelyben folyamatosan előáll és többé-kevésbé tartós hivatásgyakorlatot folytat 
a sajátosan motivált, képzett katonák csoportja. A védelmi szektor instrumentális 
készletén belül a katonapolitikai oldaltól a katonatechnikai oldal felé való köz
vetítésben e háromszög legfontosabb elemét éppen az így értelmezett katonatár-
sadalmi oldal képezi. 

b) A katonatársadalom történetisége 

Az empirikusan rögzíthető katonatársadalmak egy olyan, viszonylag jól 
körülírható régióban is, mint Európa, rendkívül jelentős eltérésekkel bírnak. E köz
helyszerűségében is jelentéktelennek tűnő összefüggésnek ott kezdünk valamelyes 
gyakorlati értéket tulajdonítani, amikor világossá válik, hogy a klasszikus strukturális 
leíró módszerekkel feltárható formák az azonos regionális társadalomtörténeti 
hatásoknak kitettségük szerint azonosságokat, az eltérő hatások arányában pedig 
eltéréseket mutatnak. 

A régi jó szentenciát, hogy tudniillik ,,a struktúra titka a dinamikában van" nem 
gyöngíti, csak erősíti a felismerés, amellyel az adott struktúrát más pályára állítani 
igyekvő reálpolitikus előbb-utóbb szembetalálja magát, hogy ti. ,,a dinamika titka 
pedig a struktúrában van". 

Ennyi általánosság után itt az ideje, hogy rátérjünk azokra a konkrét kiin
dulópontjainkra, amelyek alapján a magyar katonatársadalom jelen idejű megítélése 
és jövőbeli tételezhetősége érdekében számot kívánunk vetni annak történelmi örök
ségével: A kérdés az, hogy milyen kondíciók fogják vissza, vagy lendíthetik 
valamerre ma e társadalmi nagyszervezetet, milyen mélyen gyökereznek terhei, ame
lyek nyomásától szabadulni akar, hol és milyen állapotban találhatóak, s milyen 
Ígéretet hordoznak ez idő szerint a minták, amelyeket követhet? A válaszokra égető 
szüksége van ma a lehetséges változatokra figyelő döntéshozónak csakúgy, mint az 
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adósságait pótolni igyekvő tudományos kutatásnak, vagy a védelmi szektor tömeges 
identitásváltását támogatni kívánó beavatkozásnak. 

A kezelhetőség és a szakértelem korlátai szűkítést igényelnek. Ezért a hadsereg 
problémakörén belül csak annak leglényegesebb jelenségegyüttesét, a katonatár
sadalmat vizsgáljuk. A katonatársadalmat sem a klasszikus strukturális leíró értelem
ben, hanem a kérdések megválaszolásához szükséges dinamikájára koncentrálva 
mutatjuk be. E helyen a feltételezett jelen idejű fordulópontig vezető dinamika
analízist tekintjük tehát feladatunknak, amelynek során a katonatársadalmak két új
kori európai alapmodelljéhez való viszonyában próbáljuk elhelyezni a jelen magyar 
katonatársadalmát. 

Hipotézisünk szerint történelmi értelemben kettős premisszából kiindulva 
juthatunk el a magyar katonatársadalom mai útválasztásának megértéséhez. Az egyik 
premissza, hogy az európai újkorban a korszerű hadseregeket kialakító társadalmi 
fejlődési periódus az abszolutizmus korában, alapvetően más kiinduló helyzetekre 
épült, más-más lefutási pályákat produkált, s másként torkollott a modern, vagy mo
dernizálódó társadalmakba a kontinens nyugati és keleti felén. Ennek következtében 
a keleti és nyugati társadalmak központosított és központosító erőszakszervezetei
nek társadalmi minősége is eltért egymástól, ami alapján tartalmi elvonatkoztatás le
het a katonatársadalmak keleti és nyugati típusáról, modelljéről beszélni. A nyugati 
típusú modell alapsajátossága, hogy a kifejlett rendiség tagolt kölcsönösségeit korán 
centralizálták a feudalizmus túlérésére a reneszánsszal reagáló abszolutizmusok, 
amelyeket képes volt elsöpörni és autonómiáiban újraépíteni a polgárosodás. Ez 
viszont formafejlődésében mindmáig megőrizte a szervezeti változások piaci 
egyenérték elvű, a társadalmi csoportszerveződések autonómia elvű elemeit. 

Ezzel szemben a keleti típusú modell a nyugati abszolutizmusok általi ve
szélyeztetettségre reagálva, későn és felülről, egyirányú függőségekre épített cent
ralizáció lehetett, amelyet legvirulensebb oroszországi formájában nem volt képes 
lebontani a polgárosodás. Ezt az abszolutizmust századunk elején egy proletárfor
radalom söpörte el, de inkább csak módosította, sajátos, ideológiai-bürokratikus ab
szolutizmussá. 

E két modell tartalmi elkülönítése nélkül nem tudnánk megmagyarázni, miért van 
az, hogy másként vannak ma válságban a katonatársadalmak a kontinens keleti és 
nyugati felén. 

A másik premissza, hogy Magyarországon - rövid, de annál keményebben vissza
fordított kitérők kivételével - az újkori fejlődésfolyamatok meghatározó sajátossága, 
hogy a kevert keleti-nyugati elemek dinamikája és további keveredése bár változó, 
de lényegében folyamatos idegen dominancia alatt ment végbe egészen a legutóbbi 
időkig. 

E két kiindulópont mai fejleményei perdöntőek a hazai katonatársadalom 
útválasztásában: Nemcsak arról van ugyanis szó, hogy lehetőségünk van választani 
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egyfelől SLZ autonómiákat megőrző, a katonát egyenruhás állampolgárnak elismerő, a 
társadalmi legitimációra érzékeny, a foglalkozáselvűség felé fejlődő, a társadalmi 
státussal konzisztens életmódelemeket társító, professzionalitás dominanciájú stb., 
másfelöl az autonómiákat Kizáró, a társadalmi legitimáció hiányára nem érzékeny, a 
katonát jogon kívülre helyező orientációjú (fent teljhatalmú, lent jogfosztott), az in
tézményi jelleget integráns szimbólumokkal, ideológiákkal kitöltő, a hatalmilag ki
jelölt státus és az ezzel inadekvát életmódelemek közötti inkonzisztenciát szimbólu
mokkal, ideológiákkal kompenzáló, a professzionalitást csak az ideológiai-politikai 
dominancia alatt „engedő" stb. modellek között. 

Ennél sokkal bonyolultabbá teszi a helyzetet az a tény, hogy az idegen (legutóbb 
keleti mintázatú) dominancia jelen idejű megszűntével a két modell közötti választás 
kényszere egy időben történik a magáratalálás, a saját nemzeti hagyományok felmu
tatásának kényszerével, amelyek - tekintve a folyamatos idegen dominanciát - ön
magukban is keverednek a korabeli megkésettségek, anakronizmusok, ide
genkezűségek terheltségével. 

Egy pluralista, piacelvű demokráciában meglehetősen egyértelmű, hogy a szu
verén védelem legfőbb intézménye, a hadsereg, nem mondhat le a társadalmi legi
timációról, hiszen ez biztosíthatja szellemi és anyagi forrásait. A hadsereg legitimitása 
alapvetően a nemzeti jellegben és a modern követelmények szerinti teljesítőképesség
ben gyökerezhet. A katonatársadalom számára mindkét legitimitás-tényezőnek 
kulcsszerepe van, mindkettő csak történeti kondíciói alapjára épülhet, ugyanakkor 
mindkettő gyors realizálása előtt akadályok tornyosulnak: a nemzeti jelleg reor
ganizálása során a katonatársadalomnak meg kell küzdenie a korábbi időszak ne
gatív legitimációjának örökségével, illetve eközben a modernitással illeszkedő 
nemzeti hagyományait újra kell építenie. A modern teljesítőképesség megteremtése 
előtt pedig egyfelől a forrásszegénység, másfelől a modern katonatársadalmi in
tézmények hiánya képezik a legfőbb akadályokat. Ráadásul - legalábbis egyelőre -
reális veszély, hogy az egyik legitimációs elv kijátszható a másikkal szemben. 

c) A katonatársadalom európai alapmodelljei 

Európai előzmények 

A keleti- és a nyugati típusú abszolutizmus oly mély és lényegi eltérésekkel jött 
létre, állott fenn és enyészett el Európa keleti és nyugati felén, hogy annak lenyomatai 
minden nehézség nélkül máig kimutathatóak a belőlük eredő társadalmi formákban, 
így az első látásra mindenütt csaknem azonos elveken épülő katonatársadalmak 
működésében is. 

A tipikusan nyugati gyökerű hivatásos hadsereg első megjelenésekor egyfelől mind 
szervezési, mind technikai szempontból a több centrumúság, s ezzel az állandó 
versengés, de egyben az egyetlen domináns fegyveres hatalom felülkerekedése 
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hatékony megakadályozásának, azaz összességében a versengő tökéletesedésnek a 
lehetőségeivel indult, másfelől pedig kifejezte a nemesi (arisztokrata) dominancia 
parasztság fölötti rögzítésének, a paraszttömegek felfegyverzése elutasításának, il
letve a terméktöbblet-elvonás kiterjesztésére irányuló feuflális törekvés (háború) fon
tosságát. Az abszolutisztikus állam, aminek égisze alatt ez létrejöhetett, nyugaton is 
jórészt a csatatér számára szerkesztett gépezet benyomását nyújtotta, egy olyan hely
zetben, amelyben a hadakozás nem sport, hanem sors volt. Ám a despotizmusból a 
birodalmi egycentrumúság törekvésével szerveződő keleti abszolutizmushoz képest 
itt ez mégis csak sokkal korlátozottabb lehetett. Az orosz mintájú keleti abszolutizmus 
részint az ázsiai eredetű pusztító betörések, részint a kívülről jövő nyugati 
veszélyeztetettség (pl. a svéd haderő mint „kelet kalapácsa") nyomására felülről, egy-
centrumú struktúrában, azaz önmagában, a tökéletesítő versengés mozzanata híján 
szerveződött, belső feladata nem a fizetendő szolgáltatások rögzítése, mint nyugaton, 
hanem fordítva, a jobbágyi röghözkötés, a szökések megakadályozása, az alulról 
jövő felkelések elfojtása volt. 

Nyugaton a felaprózott szuverenitásra, lépcsőzött tulajdonra, korlátozott és meg
osztott joghatósági rendszerre épülő abszolutizmus sohasem lehetett annyira 
kizárólagos és rigid, mint keleten, sem az állam és arisztokráciája, sem az arisztokrácia 
és az alávetettek között. Ahogy Szűcs Jenő fogalmaz, nyugaton a társadalom emelt 
maga fölé államot, míg az ellentétes póluson keleten az állam szervezett maga alatt 
társadalmat. S ez az alapvető különbség az alattvalókat homogenizáló abszolu
tizmusokban is jelentős mértékben megőrizte nyugaton a társadalom állammal szem
beni mozgásterét. A növekvő hadseregek és általában a bürokráciák itt a fokozódó 
tisztségkiárusítással, a pénzes polgárok integrálódásának lehetőségével, a főúri kli-
entélarendszer visszaszorulásával, a „becsület" és a „lojalitás" összekapcsolódásával; 
a vertikális feudális szolidaritás organikus intézményeinek jelentős mértékű megőr
zésével épültek ki. 

Nemcsak az eltérő feudális örökség, és az erre épülő államszervezetek külön
bözése, hanem a keleti és nyugati abszolutista államok eltérő orientációja is másfelé 
terelte ezen államok katonatársadalmait: Míg a puskapor használatának elter
jedésével 1450 és l600 között a Moszkvai Nagyfejedelemség, a Tokugavák Japánja és 
a mogul India létrehozhatták Kelet „puskaporbirodalmait", addig a nyugati abszolu
tizmusok versengő haditechnikai fejlődése ezt megakadályozta. A nyugati hatalmi 
centrumok zsoldjába szegődő katonák és a hadieszközöket gyártó specialisták 
körében az alkalmilag ellentételes elkötelezettség ellenére is létrejött a szakmai 
standardok iránti érdeklődés és a meghaladni akarás ethosza. Ebben hajtotta őket az 
a kényszer is, hogy a nyugati, tengeren túli expanziójuk során egymással (közel 
azonos technikai fejlettségű ellenfelekkel) szemben kellett helytállniuk. 

Az orosz „puskaporbirodalom" ágyúival minden ellenfelét engedelmességre 
kényszeríthette, keleti expanziója során pedig, ha csak tehette, kerülte a többi ha
sonló birodalommal való konfrontációt, fegyverzetét a nyugati mintákat követve fej
lesztette, így szembeszökő, hogy történelme során hosszabb békés időszakokban 
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képes volt felzárkózni, gyors technikai váltásokkor azonban mindig hátrányba került. 
Az élenjáró technikai fegyvernemek és gyártó központok specialistái itt hosszú ideig 
külföldiek voltak, s azt követően is az új minták állami közvetítéssel kerültek be a 
katonai használatba, nem pedig - miként nyugaton - a szolgáltatásaik értékét felverni 
kívánó, egymással versengő condottierék újításaiként. A tisztek ismeretei és a fegy
verek műszaki-technikai szintje erősebben függött a hadszervezetben e területért 
felelős posztot betöltő személytől, mint a technikai forradalom éppen jellemző szín
vonalától. A tiszti ethoszban így mély gyökereket eresztett a professzionalizmusnak 
az a típusa, amely mindig jobban értett a technikai hátrányok emberi erővel és vérrel 
történő kompenzálásához, mint a bármilyen technikai kezdeményezés vállalásához. 

Keleten az abszolutisztikus államban a nemesség rögzítette helyzetét a külső és 
belső vetélytársakkal szemben, ezért ez az államapparátus sokkal inkább a katonai 
gépezet mellékterméke, szerkezetében döntőbb a háború, reformjaiban, közigaz
gatási fejlesztéseiben mindig erősebben és közvetlenebbül jelentette a hadiapparátus 
növelését mint nyugaton. Itt nagyobbak a háborús zavarok, erősebb az imperia
lizmus, a birodalmi késztetettség is, mint az uralomgyakorlásában szisztematikusan 
megosztott, csupán a közös vallás és a tudós nyelv által összekapcsolt, de alkotmá
nyosan független, etnikai és nyelvi pluralitásában szabadabban hagyott nyugaton. 

Alapvető eltérő jellegzetesség a nemesség és a bürokrácia integrálódása az ál
lamba. Nyugaton a burzsoázia hagyta rajta kézjegyét az abszolutista államon: itt a 
polgár jelenléte a bürokráciában, az uralkodó arisztokrácia és a polgár közötti 
szabályozott szerződéses csere révén, elindította a bürokratizálódást, kifejlesztette a 
hivatásszerű közszolgálat ethoszát, kérlelhetetlen akadályává vált az arisztokratikus 
törtetésnek, s autonóm tartományi és katonai bázis nélküli reformer minisztereknek 
nyitott teret. Keleten a despotizmusból szervezett abszolút hatalom alattvalóvá tette 
egyebek közt a gyenge burzsoáziát is. Az állam jellegét módosító polgár hiányzott, s 
a fojtogató városellenesség a fejlődése esélyeit is kitolta, helyette a szolgáló nemesség 
intézménye erősödött meg a feudális rang és a bürokratikus hierarchia össze
olvasztásával. 

Az adott helyzetben más-más módon különültek el a katonatársadalmak az adott 
társadalmakon belül, s nemcsak más-más viszonyt formáltak az őket fenntartó tágabb 
társadalmakhoz, hanem eltérő orientációval fejlődött belső intézményrendszerük is. 
Egészen más társadalmi elemekből építkezhettek tehát az interfeudális versengés 
során a funkcionális szerkezetükben egyre hasonlóbbá váló katonai szervezetek 
keleten és nyugaton. Keleten az egyértelműen alávető szolgálati viszony sokkal köz
vetlenebb, kétségbevonhatatlanabb kiszolgáltatottságot, sokkal kevesebb köl
csönösséget és jogi biztosítékot, sokkal direktebb kegyetlenséget és a személyi szféra 
merevebb irracionalitásait jelentette, a mechanikus katonai engedelmességnek sok
kal virulensebb kultuszát fejlesztette ki és tartotta fenn. 
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Az európai abszolutizmusok pályáinak a polgárosodásban való elválása - bár az 
abszolutizmus során felvett közös jegyek őrzését nem gátolta meg - még élesebben 
eltávolította egymástól a katonatársadalmak nyugati és keleti típusát. A spanyol, an
gol és francia abszolutizmusokat elsöpörték az alulról induló polgári forradalmak, az 
itáliai és a germán fejedelemségek abszolutizmusát a felülről indított polgárosodás 
győzte le, ha megkésve is. A csak korlátozottan abszolutizálható lengyel-cseh és 
magyarországi régió túloldalán azonban a leghatalmasabb keleti abszolutizmus, 
Oroszországé, csak századunk elején esett áldozatul, de nem egy polgári, hanem egy 
kapitalista rendszer ellenes szerveződés proletárforradalomnak beállított erőszakos 
akciósorozatának, ami jobbára csak arra volt elegendő, hogy az abszolutizmus di
nasztikus jellegét módosítsa ideológiaira, jelentős mértékben meghagyva, újrater
melve - még ha személyzetében alapvetően kicserélve is - annak abszolutisztikus 
jellegét. 

A polgárosodás felerősítette a keleti és nyugati abszolutizmusok divergenciáját: A 
felvilágosodás keleten néhány arisztokrata (esetleg uralkodó) személyes kedvtelése, 
nyugaton viszont már a társadalom ügye volt. Míg nyugaton az abszolutizmus 
nemzetállamokat szült, amelyek nemzeti társadalma gyakorlati kontrollja alá vette az 
államot, addig a cári birodalom csak a saját modelljének kelet-európaizálására volt 
képes. 

A nyugati katonatársadalmak a polgári forradalmak után egyre inkább - ha 
visszaesésektől és kerülőutaktól tarkítottan is - a hadügybe való társadalmi behatolás 
eredményei lettek. A keleti katonatársadalom ezzel szemben annak orosz 
modelljében - először a nyugati katonai eredmények és eszközök átvételével 
erősítve önmagát, majd késői szovjet modelljében (Sztálin után) ezzel kombinálva a 
társadalmi érdekek centralizált beszámítását is - elsősorban fordítva, a társadalomba 
való behatolása arányában próbálta determinálni azt. 

A kapitalizmus nyugaton - a cerftfum-periféria határok hangsúlyossá válásával 
egyenes arányban - megengedheti magának, hogy a terméktöbblet-elvonás kézen
fekvő feudális „bellicizmusát" talonba tegye, s a katonaitól egyre inkább a gazdasági 
verseny irányába orientálódjék, ahol már nem a „nulla összegű játék" dominál, a 
gazdasági konfrontációból mindkét fél prosperálhat, hiszen az ipari termelés belsőleg 
korlátlan. Az ilyen társadalmakban a katonatársadalmak sem maradhatnak változat
lanok: egyre halványodik a hadseregek integráns szimbólumok köré szerveződése, 
intézményi jellege, társadalomtól való elkülönülése, a ezzel szemben egyre karakte
risztikusabbá válnak a katonai szektor társadalmi kontrolljának mechanizmusai, il
letve a katonai pálya foglalkozási jegyei. 

1815-re Európa két,,perem" hatalmának (Nagy-Britannia és Oroszország) a jelen
tőségét megnövelte a tény, hogy beavatkozhattak Nyugat- és Közép-Európa küzdel
meibe, miközben földrajzilag védve voltak tőlük és Európán kívül terjeszkedhettek. 

Az angol ipari forradalom és terjedése, valamint Oroszország és az Egyesült Ál
lamok terjeszkedése, belső problémáik, s a katonai felkészülés szükségességét 
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sokkolóan követelő háborúk (a krími háború, az amerikai polgárháború és a francia
porosz háború), óriási mértékben megnövelték a nagyhatalmi verseny nyerteseinek 
és fenyegetettjeinek katonai erőit, harci elszántságát és fokozatosan bizonytalanná 
tették a nemzetközi rendszert az 1815 utáni koalíciós háborútól mentes évszázadban. 
Az ebben gyökerező két világháborút követő gazdaságilag, katonailag és 
ideológiailag megosztott, kétpólusú világrendszer hidegháborús szembenállása 
olyan szélsőséges fegyverkezési hajszát indított el, amelyben a két szuperhatalom 
mögött sorra maradtak le a közép- és kishatalmak, mígnem az enyhülés, s méginkább 
a szembenállás megszűnése egyebek között azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a nagy
hatalmak termelői és katonai egyensúlya óriási mértékben elválik egymástól és a 
modellsajátosságaikat őrző katonatársadalmak keleten és nyugaton nem a fej-fej 
melletti katonai egyensúlyhoz, hanem a megroggyant és az ereje teljében lévő ter
melői eltérésekhez állnak közelebb. 

A nyugati modellsajátosságokkal bíró katonatársadalom szerveződései elveit, a tár
sadalomhoz való viszonyát, értékeit, azok dinamikáját egyre inkább az azt körülálló 
társadalom konkrét fejleményei határozzák meg, a katona különleges funkciójához 
egyre nagyobb mértékben felcsatlakoztathatja állampolgársága csaknem minden 
elemét (ebben jó ideje még az érdekképviselet intézményrendszere is helyet kap). A 
hadsereg része a társadalmi szolidaritási hálónak, aminek köszönhetően pl. a II. 
világháború után az USA-ban hirtelen feleslegessé váló katonatömegek társadalomba 
való visszavezetésére (csakúgy mint előtte ezek toborzására) össztársadalmi méretű 
politikiai programok szerveződnek (az USA felsőoktatási rendszerének II. 
világháború utáni óriási prosperitása alapvetően annak a kormányzati támogatásnak 
volt köszönhető, amit a több mint 10 millió leszerelő katona edukációs szférában való 
„táboroztatása" címén kapott), de ide vezethető vissza az USA haderő 1973-as önkén
tes rendszerre való áttérése is. 

Ma a katonai világrend átalakulásával ismét előtérbe kerül a nyugati katonatár
sadalom új helyzetnek megfelelő átalakítása is: a védelmi konverzió folyamatában a 
társadalom hadsereg felé kiépített gazdasági, politikai és társadalmi szervezetei, il
letve a katonatársadalmak ezekkel közlekedő cizellált belső intézményei együtt vég
zik a hadiipari kapacitások és a védelmi szektorban lekötött munkaerő civil szektorba 
való „visszaforgatását". A sürgető feladatokat a számottevő előzményekre támasz
kodó „diverzifikációs", illetve „helyi közösségek által végrehajtott" modellek mind a 
védelem gazdasági, mind pedig humán szektorában jó eséllyel képesek elvégezni. 

Ha elfogadjuk, hogy a nyugati katonatársadalmak válságban vannak, akkor azt 
semmiképpen nem abban a formában kell elképzelnünk, ahogyan az ma a szovjet 
modellben vagy a Szovjetunió által a közelmúltig befolyásolt országokban érvényes. 
Sőt még a leíró kategóriák tekintetében is jelentős eltérések tapasztalhatóak. Ezek a 
válságjegyek ugyanis a társadalmak védelmi igényének egyetemessége és a piaci tár
sadalom haderőszervezetbe való behatolásának következményei körében, valamint 
a posztmodern tendenciák katonatársadalmakat érintő hatásaiban lelhetőek. Ezek 
következtében csökken a klasszikus katonai szerepek népszerűsége, az estab-
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lishmentek a védelmi szerepek és struktúrák új típusait kezdik kiépíteni (peace
keeping activity), a katonatársadalmaktól távol tartják magukat azok a rétegek, ame
lyek ezt megengedhetik maguknak, a hadseregeken belül sajátos kisebbségi 
problémák kezelésére kell felkészülni stb. 

Ezzel szemben az abszolutizmus keleti (ideológiai-bürokratikus) meghaladásában, 
a szovjet modellben nem kínálkozott a birodalmi orientáció alternatívája, sőt a „külső 
fenyegetés" tartósítása mellé felzárkózott a „világforradalmi vezető szerep" és ,,a 
belső osztályellenesség elleni harc éleződésének" sztálini tétele. Ezek együttesen 
hatékonyan pótolták a dinasztikus abszolutizmus „bellicizmusának" érvrendszerét. 
A katonatársadalom a 20-as évek átmeneti „milícia- vagy regularitás" hezitálásán 
túllépve a sztálini államszervezet „magáratalálásának" szerves részeként visszatalált 
saját hagyományaihoz: a társadalomtól elkülönített, a szolidaritási hálózataiban -
még a bajtársiasság elemi formáiban is - meggyengített, a mechanikus engedel
messég áttételességet és kölcsönösséget nélkülöző katonatársadalomhoz. Az 
újjáélesztett drasztikus - és minden más intézmény által csak e jellegében 
megerősített - szolgálati viszonyban a fent és a lent a kollektív ideológiát megjelenítő 
pártra való hivatkozással különült el, sajátos kiváltságokkal rögzült, s nyersebb vál
tozatában örökös bizonytalan, kiszolgáltatott, a felülről való megítéléstől függő ál
lapotot tartósított. A szakértői autonómia nem kaphatott működési teret, a pozíció 
rögzítésében a hitszerű viszonynak, a személyes lojalitásnak, a teljes önalávetésnek 
jutott főszerep, minden irányú szolidaritás és önszerveződés gyanúsnak számított és 
tilalmas lett. 

Ennek a katonatársadalomnak a szerveződési elvei - a társadalom fölötte gyakorolt 
kontrollja helyett - kisebb-nagyobb mélységben, de folyamatosan áthatották a tár
sadalmat, s olyan militarizált társadalmi körülményeket teremtettek, amihez 
viszonyítva mindez nem tetszett túl távolinak és dehumanizáltnak. 

Ez a katonatársadalom önmagát mint „kibővített élcsapatot" kezelte, s ennek 
nevében tartott igényt a civil szféra támogatására, vélte megokoltnak a gazdaság le
fölözésére vindikált jogait éppúgy, mint a második világháborús győzelem okán a 
közép-kelet-európai országok birodalomhoz csatolását, s e birodalom megőrzésére 
érvényesített katonai doktrínát. 

Ugyanakkor e katonatársadalom mindvégig szenvedett attól, hogy nem léteztek 
konszolidált visszaútjai a civil társadalom felé, azaz sem a társadalom hadsereg 
irányába kiépített intézményi cizelláltsága, sem a hadsereg belső önátalakító in
tézményei nem fejlődtek ki annak megfelelően, ahogyan azt a hirtelen és nagy 
volumenű civilesítés ma megkövetelné. 

Ezért a keleti katonatársadalom számára (most, amikor a hipertrofizált haderő és 
védelmi ipar gazdátlansága önmagában biztonsági fenyegetés) ismeretlen és - a jól 
működő piacgazdaság, valamint a civil társadalom hiánya miatt - lehetetlen is a 
védelmi konverzió „diverzifikációs", illetve „a helyi közösségek által végrehajtott" 
modellje. A „parancskonverzió" pedig azért problematikus, mert időközben a 
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központi tervutasításos „parancsgazdaság" - és vele a katonatársadalmat utasításos 
alapon befogadó polgári szektor is - összeomlott. 

Amennyiben a keleti típusú katonatársadalom ma válságban van, annak legfonto
sabb faktora, hogy elfogytak „alóla" a társadalom erői, gazdasági forrásai, ideológiai 
struktúrái, legitimációs hatékonysága stb., ugyanakkor folytathatatlanná vált ön
magával való azonossága, mint azon hatalmi apparátus részének, amely mindezt 
„vezérelte". Az, hogy a keleti típusú katonatársadalomnak ma „nincs hová leszerel
nie", de nincs értelme a korábbiak szerint „megtartani hadállásait" sem, természete
sen csak áttételesen lelheti magyarázatát e katonatársadalom válságában. Ám, hogy 
az egész rendszer válsága bekövetkezett, abban részesedését gyakorolt szerepe a 
leginkább felelős faktorok közé sorolja. 

II. A MAGYAR KATONATÁRSADALOM ÖRÖKSÉGE 

1. Mohácstól az I. világháborúig 

A magyar katonatársadalom Mohácstól kezdődően a totálisan csődöt mondott 
feudális állami katonai szervezet romjain, az állandó hadakozásban, valamint a kato
nai megszállás miatt dezintegrálódott társadalmi bázison és a Habsburg, valamint a 
török birodalmi hatások hullámverésében alakult. 

A török és a német veszély miatt egyfelől a „laborator" és a „bellator" elválasztása, 
a nép kirekesztése a hadakozásból nem mehetett végbe olyan maradéktalanul, mint 
Nyugat-Európában, ahol a katonáskodás és a termelő munka különválásának 
feltételei adottak voltak, másfelől azonban a feudális viszonyokat itt nem az eredeti 
tőkefelhalmozás, hanem a káosz lazította fel, aminek folytán kialakultak ugyan a 
szabadon költözködő paraszti rétegek, ám ezek inkább találtak utat a katonáskodás 
felé, mint a polgárosodáshoz. A magyar katonatársadalom sajátos kényszerhiper-
trófiájában magába olvasztotta a birtokaikról elűzött közép- és kisnemeseket, a török 
által földönfutóvá tett, javaikat veszített, a török elleni harcot hivatásuknak tekintő 
balkáni népcsoportok tagjait (hajdúk, uszkókok), de az örökös jobbágyság szo
rításából menekülőket is. 

Ez a katonatársadalom sajátos kapcsolatban állt a szélesebb társadalommal: Az al
kalomszerűen hullámzó nagyságú mezei hadak a működésképtelen nemesi felkelés 
mellett alapvetően zsoldosokra épültek, akiknek a hadipénztár örökös pénzzavara 
csak szította zsákmányszerző kedvét, az amúgyis pusztuló lakosság elleni fellépését. 
A tartósabb végvári katonaság sajátos átmeneti képlet; zsoldos, amely nem kap zsol
dot, oltalmazója a környék lakosságának és egyszersmind - az önfenntartás kénysze
rűségéből - sanyargatója is annak. A paraszti emelkedésnek rést nyitva feszegetője a 
feudális kereteknek, de fel lehetett használni apró úri marakodások eszközéül épp
úgy, mint a földesúri és állami adók erőszakos behajtójául. 
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A XVII. század második felére a magyar katonatársadalom a császári regularitás és 
a Habsburg-ellenes felkelések között az utóbbi túlsúlyával polarizálódott. A török 
gyengülésével, majd kiűzésével a Habsburg-ellenes hadseregek a termelésből 
végérvényesen kiszakadt, vagy abba soha be sem kapcsolódott elemek - mint a 
szabad hajdúk a végvári katonák és a székely katonatömegek - egyre nagyobb 
tömegeit foglalták magukba. A szakadatlan hadakozás ekkorra a „hivatásos kato
naság" akkora tömegeit halmozta fel, szakította el tulajdonától és a békés termelő 
munkától, hogy ez a fegyveres harc több évtizedes elhúzódásának önmagában is 
egyik fenntartója lehetett. Ezek, mivel a Habsburg birodalom többnyire csak a sem
mibe sem kerülő védelmi elemet látta bennük, természetesen sodródtak a hol főúri, 
hol nemesi, hol paraszti felkelések mögé, amelyekben az említetteken túl több-keve
sebb érdekeltséggel és változó, többnyire csak korlátozott intenzitással, a főurak és 
főpapok egy része mellett szerepet vállalt a vármegyék nemessége, a zsoldos veg-
zálásokat megelégelő városok és mezővárosok polgársága, a falvak jobbágynépe is. 

A szegénylegény-mentalitást a lovagi életfelfogással vegyítő kuruc katonaság 
lényegét képezte az a századokon át kialakult és megcsontosodott életstílus, amely
nek gondolkodásában és magatartásában nem kaphatott helyet a testi munka, a pol
gári foglalatosság, de még a parancsuralmi fennhatóság elfogadása, privilégiumaik 
jottányi sérelme sem. Ennek a katonatársadalomnak a fénykora a thökölyánus 
„vitézlő nyargalások", a virtusra, lesre, meglepetésre építő harcmódok időszakára 
tehető s nem véletlen, hogy e korszak a későbbi kuruc nosztalgiák fő forrása is. 

Nemcsak a békés munkába való bekapcsolódást nem vállalta ez a katonatár
sadalom, hanem azzal a lehetőséggel sem élt, hogy a császári reguláris zsoldos ezre
dekbe szolgálatba állhatott volna (pl. 1702-től, amikor a spanyol örökösödési háború 
jelentős emberszükséglettel lépett fel a császári hadseregben). De nem tudott 
beletörni a regularitásba önmaga érdekeiért a II. Rákóczi Ferenc vezette szabad
ságharc alatt sem. Mint ismeretes, Rákóczi, aki a reguláris hadszervezés szorgal
mazásával a nagy vérveszteségekkel járó döntő csatákat is vállalva akarta kicsikarni 
a győzelmet, a számítások szerint több katonát veszített a 8 esztendő alatt, mint 
amennyit Bocskai, Bethlen, Rákóczi György és Thököly Imre összesen a XVII. száza
di harcokban. 

Ez a katonatársadalom győzelemre nem, de a birodalmon belüli külön elbánás 
kierőszakolására mégis alkalmas volt: ,,Az az akaratom - írja a szatmári béke után 
1711 májusában III. Károly a kancellárjának - és különösképpen arra kell ügyelni, 
hogy ezzel a nemzettel nagyobb megértéssel kell bánni s elejét kell venni azon 
panaszának, hogy a németek elnyomják; meg kell mutatni, hogy bennük épp úgy 
megbízom, mint a többiekben, s becsületben tartom őket..." A majtényi hadiszem
léről fegyvereiket megtartva hazaoszló kuruc katonák lezárták ugyan az önálló ma
gyar katonatársadalom kontinuitásának egy periódusát, azonban az ország meg
tartása és a fejlődését lehetővé tevő következmények a bukásban is valóságos 
eredményei voltak küzdelmüknek. 
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1711 után a magyar katonatársadalom két formában élt tovább. Az egyik valóságos 
és tényleges forma a Habsburg birodalom hadseregén belül jelentős arányt képviselő 
magyar ezredek működése (a szatmári békekötéskor a Habsburg hadsereg két 
huszár és egy hajdú [gyalog] ezrede viseli magyar ezredtulajdonos nevét, 1848 
tavaszán pedig e hadseregen belül 12 huszár és 16 gyalogezred - az egész haderő 
mintegy egynegyede - szerepel magyar elnevezésekkel a nyilvántartásokban.) 

A másik forma a magyar nemesség törvényben rögzített felkelése, ami azonban -
az 1741 utáni porosz-bajor háborúk során, illetve a napóleoni háborúkban mutatott 
„helytállás" tanúsága szerint - a „vitám et sanguinem!" pátoszának jórészt inkább 
csak az imaginárius katonáskodásban biztosított kibontakozási lehetőséget. De ez 
nem is lehetett másként abban a helyzetben, amikor a katonai szolgálat a nemesség 
társadalmi funkciójának egyik alapvető igazoló ideológiája, miközben létszáma sok
szorosa a tiszti létszámnak, átháríthatóak a hadseregfenntartás költségei és más terhei 
a nem nemesi rétegekre, illetve a hadbaszállás esetén másokat fogadhatnak maguk 
helyett. 

Az osztrák haderő visszatérő sajátossága volt a szövetséges fegyverekre támasz
kodás (Sobieski l683-as erőinek csak hatoda volt osztrák, a cseh rendek ellen Fehér
hegyen a Bajor Katolikus Ligáé a főszerep, Bécset I. Lipót menekülése után lengyel
német seregek mentik fel, az 1848-49-es magyar szabadságharcot orosz csapatok 
verik le, az I. világháborúban csatáit jórészt német seregek harcolják végig stb.), a 
haderő szerkezete tükrözte az etnikai, nyelvi heterogenitást és az egységes arisztok
rácia hiányát, az uralkodó rétegen belüli politikai szolidaritás gyengeségét. Szemben 
az abszolutizmus azon normális és egyetemes jellemzőjével, hogy az állami haderő 
külföldi zsoldosokra támaszkodik, ám a vezető posztokon az ország uralkodó 
csoportjaiból toborzódik, itt a legfelső parancsnoki posztokon is idegenek osztoztak 
(az itáliai Piccolomini, Montecuccoli, az itt gyökértelen Savoyai Jenő, Laudon, Dorn 
stb.). Ennek következménye volt, hogy az osztrák hadseregek nem érték el Hohen-
zollern-, vagy Romanov-megfelelőik teljesítményét, illetve, hogy a birodalom katonai 
önbizalma fokozatosan csökkent. A katonai eszköz helyét a képlékeny klerikalizmus, 
a kusza közigazgatás és a dinasztiális házassági diplomácia próbálta átvenni, végső 
soron mindvégig lehetetlenné téve az osztrák központosítás egységesítését. 

A Habsburg birodalmi állam a XIX. század második feléig alig fogadta be a magyar 
arisztokráciát, igyekezett a politikai apparátustól távol tartani, ami azon túl, hogy 
konzerválta annak Béccsel szembeni ellenzékiségét, a magyar nemesség számára a 
papi pálya (a protestáns születésű Pázmány Péter katolizálása jó példa arra, hogy 
ebben látták a jövőt) és a katonai pálya kizárólagos érvényesülési útjait tette tömege
sen elérhetővé. A magyar katonatársadalom számára az osztrák haderő sajátosságai 
tették lehetővé, hogy úgy tagolódjon be abba, hogy fenntartja identitását, a kitartóan 
őrzött inszurrekciós hajlam, a példátlanul gyakori fegyveres szembefordulás számára 
mindvégig újra aktivizálható mértékben (l604-l606 Bocskay, 1619-1620 Bethlen 
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Gábor, 1678 után Thököly, 1703-1711 Rákóczi, 1848-49, hogy csak a jelentősebbeket 
említsük). 

Az osztrák abszolutizmus adott szerkezetében a magyar katonatársadalom a 
nemzeti előjogok védelmére sorakozott fel, ennek érdekében adott esetben nem 
riadt vissza attól sem, hogy saját forrásainál nagyobb erőkkel szövetkezzék (pl. a 
XVI-XVII. században a török, a XVII. század elején a francia-bajor szövetség voltak 
ilyenek, de érdekes „visszatérése" látható e hajlamnak a két világháború közötti 
olasz, majd német orientációban is), ugyanakkor hatékonyan képes volt 
megakadályozni a saját polgárosodását, a XIX. században már önmaga egzisztenciális 
ellehetetlenítése árán is. A magyar tisztikar katonai szolgálatát rendies vazallusi 
önkéntességi tudattal (így az uralkodóval való egyenrangúság képzetével) vállalta 
(adott esetben ez megkönnyítette számára a ,,ius resistandi"-hoz való visszatérést). 
Ez még a XIX. században is - amikor a katonatiszti kar tőlünk nyugatabbra már min
denütt az állam fizetett alkalmazottai közé tartozott - még saját gazdasági érdekünk 
ellenében is fenntartotta a szabad önálló harcos image-ét a fegyveres hivatalnok új 
típusú, ám általuk méltatlannak ítélt alternatívájával szemben. 

Ebben a modellben kivételes fontosságra tettek szert a katonai becsület és ál
talában a katonai hivatás szimbolikus mozzanatai. Emellett lehetséges volt olyan, a 
magyar nemzeti önállósulási folyamatban alig túlértékelhető kultúrmisszió betöltése, 
mint az 1760-tól a napóleoni háborúk végéig közvetlen hatást gyakorló magyar ne
mesi testőrségé (amelynek tagjai közül a kor európai műveltségű, szolgálata után a 
hazai közigazgatást gazdagító elitje került ki). Ezzel szemben azonban a birodalmi 
állam számára megtakarítható, elodázható volt a hadsereg modernizálása, a polgári 
elemek előtti nyitás éppúgy, mint a szolgálatba szegődés szimbolikus mozzanatainak 
anyagiakra váltása, azaz a tisztikar megfizetése egészen a XIX. század második feléig. 
A magyar katonatársadalom számára azonban viszonylagos identitása sem volt képes 
semmissé tenni, hogy egy állandóan csökkenő katonai hatékonyságú és önbizalmú 
rendszerbe ágyazódik: annak ellenére, hogy a központosító állami intézmények 
sorában a Haditanács (1566-tól) az elsők között jött létre és az egyik leginkább sikeres 
abszolutizáló intézményként működött, a hétéves háborútól (1756-63, ahol 
Poroszország az osztrák kincstár harmadával, a népesség hatodával kétszer is győzel
met aratott) a solferinói (1859) és a sadowai (1866) vereségeken át az I. világháború 
teljes és végső vereségéig az osztrák haderő csupán olyan foglalatát alkothatta a ma
gyar katonatársadalomnak, amelyben nem alakulhatott ki a győzedelmesség-tudat 
erkölcsi tőkéje. 

A magyar társadalom első polgári társadalmi rendszerbe ágyazódó modernkori 
hadserege az 1848-49-es magyar honvéd hadsereg úgy alkotott ismét önálló magyar 
katonatársadalmat, hogy annak felső vezetése s egyéb állomány-kategóriái is jelentős 
mértékben fenntartották kontinuitásukat a Habsburg birodalmi hadseregből való 
származásuk előzményeivel. E katonatársadalom jellegét számos, egymásnak is el
lentmondó tendencia határozta meg, amelyek között kulcsszerep jutott a Habsburg 
hadsereg birodalmi jellegének, amellyel szemben állott egyfelől a birodalom népei-
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nek ébredése, másfelől az a tény, hogy a huzamos ideje nem háborúzó hadsereg 
tisztszükséglete visszaesett, rengeteg állástalan, jövedelem nélküli tiszt várt ki
nevezésre, de a kinevezettek között is óriási volt a megrekedtek, előlépni, illetve a 
zsoldjukból megélni képtelenek aránya. 

A hadsereg birodalmi jellege a császári-királyi tisztek körében (de a hivatalnoki 
rétegekben is) egyre növelte azok arányát, akik a folytonos állomáshelyváltás és 
kusza családi szövevények miatt nemzetiségüket nem tudták meghatározni, leg
feljebb eldönteni. Ez a XVIII. század elején az állandó hadsereg megjelenésével 
kezdődő folyamat a XIX. század közepére már viszonylag jelentős számú olyanuka-
tonatiszti és hivatalnoki réteg kialakulását eredményezte, amelynek tagjai a"jnonar-
chiát és nem annak valamely konkrét országát tekintették hazájuknak, egzisztenciáli
san és érzelmeiket tekinte csakis a dinasztiához kötődtek. Bizonyára e tényező sokat 
magyaráz abból a tényből, hogy 1848-49-ben csaknem ugyanannyi magyar születésű 
tiszt maradt hű a kétfejű sasos lobogóhoz, mint amennyi a vele szemben álló honvéd
séghez átlépett. 

A birodalom népeinek ébredése még a polgári lakosságtól, a helyi politikai 
mozgalmaktól jól elszeparált, tisztikarhoz is utat talált és miután az uralkodó 
felesküdött az áprilisi alkotmányra, még a dinasztiának tett hűségeskü sem 
akadályozta a tisztikart, hogy áthelyezését kérje az alakuló magyar csapatokhoz. Eb
ben a magyar ügy támogatása, a magyar jelleg elfogadása, a magyar alkotmányra 
történő felesküvés vállalhatósága mellett domináns szerepe volt a birodalmi tisztikar 
katasztrofális egzisztenciális helyzetének, amelynek megoldásához, éppen a monar
chia országainak gyatra polgárosodása folytán, képtelenek voltak alternatívát kínálni 
a polgári pályák. Számos forrásból (pl. Görgei Artúr önéletírása) tudjuk, mennyire 
erős volt ez az egzisztenciális presszió, s hogy éppen a ,,sor végén" álló fiatal tiszteket 
sújtotta a legerőteljesebben. Ebben leli magyarázatát, hogy a császári-királyi hadsereg 
aktív tisztjei is tömegesen csatlakoztak a honvédséghez, s habár annak tisztikarában 
csupán 10%-nyi arányt alkottak, a felső vezetésében mindvégig túlsúlyban maradtak. 

A klasszikus megállapítás, miszerint 1849 tavaszán a magyarországi hadszíntéren 
az öreg Ausztria a fiatal Ausztriától szenvedett vereséget, szintén innen táplálkozik, 
hiszen a császári seregek idős, 60-70 esztendős tábornokaival szemben a szabad
ságharc 30-40, sőt huszonéves tábornokai vezettek hadakat. 

A szabadságharc, a magyar polgári kormányzat, a nemzeti ügy minden kétséget 
kizáróan nyert a katonai elites a tisztikar kontinuitásának felvállalásával. A tisztek 
szakismereteivel, gyakorlati tapasztalataival ugyanis egyfelől lehetővé vált a regu-
laritás katonai hatékonyság szempontjából pótolhatatlan jelentőségű intéz
ményesítése, másfelől a szigorú hierarchikus tekintélyi korlátoktól megszabadulva 
szabad teret kaphattak kisebb-nagyobb újítások bevezetéséhez is. Ennek köszönhető 
pl., hogy a magyar tüzérség - ami a császári hadseregbe sorozott magyar alakulatok 
között korábban nem létezett - hihetetlenül rövid idő alatt létrehozható volt, illetve, 
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hogy a harcok során mozgékonyságban, tűzgyorsaságban és találati pontosságban 
fokozatosan fölébe kerekedhetett az ellenfél tüzérségének. 

Az 1867. évi kiegyezés, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia véderejéről és a Ma
gyar Honvédségről szóló törvények megteremtették annak lehetőségét, hogy a közös 
hadsereg kiegészítő részeként ugyan, de mégiscsak a Magyar Királyi Honvédelmi 
Minisztérium fennhatósága alatt, 1868. október 1-től megkezdjék a honvédség 
szervezeti kiépítését. 

Az a tény, hogy az 1866. évi königgratzi vereség után a Habsburg monarchiában is 
bevezették a kötelező katonai szolgálatot, azaz több százezer újoncot kellett évente 
kiképezni és elodázhatatlanná vált a hivatásos tisztikar kifejlesztése, azt jelentette, 
hogy a magyar nemességnek az önálló hadügy utáni évszázados sóvárgása éppen 
akkor teljesült, amikor maga a haderő és a katonatársadalom is menthetetlenül 
rálépett a polgárosodás útjára. 

Az ily módon történt magáratalálás során a 48-as jogutódi szerepet felvállaló ma
gyar katonatársadalom érthető módon sem a nemesi reprezentációnak, sem a polgári 
nemzeti öntudatnak nem válhatott maradéktalanul terepévé: valami hasonlíthatatlan 
mixtúra kerekedett belőle: a polgári társadalom egyfelől a feudális hagyományok 
utolsó bástyáját, másfelől az 50-es évek zsandáruralmának leáldozásával a kuruc-
kodó ösztönök, a saját véderő, mint politikai ellensúly-lehetőségét látta a honvédség
ben. Az arisztokrata családok ugyanakkor lassan kivonultak belőle, legtovább a 
vezérkarban, a lovasezredeknél, a méneskarnál maradnak szolgálatban jelentős 
arányban, a gyalogság és a főerőt képviselő tüzérség tisztikara azonban ment
hetetlenül elpolgárosodik (80% feletti arányt képviselnek bennük a polgári vagy 
népi, kispolgári családok fiai). Az általános hadkötelezettséggel rendszeresített tar
talékos tiszti intézmény maga. is sajátos kettősség: katonai célja a hadgyakorlatok és 
főleg háború esetén megnövekvő tisztszükséglet biztosítása, társadalmi célja az 
értékeiben a nemességhez asszimilálódó új polgárság és értelmiség mentesítése a 
számukra megalázó hároméves együttszolgálástól a társadalmilag alacsonyabb 
paraszti tömegekkel. 

Mindazonáltal a tartalékos tiszt és a tényleges tiszt között is éles határ húzódott, s 
ezen az sem változtatott, hogy nélkülük az I. világháború tömeghadseregeit sehol 
nem hozhatták volna létre. 

A haderő szervezete modern, a katonatársadalom morálja rendies: a honvédség 
1914-re mintegy 30 ezer fős békelétszámot, 200 ezer fős hadilétszámot szervezett 7 
honvédkerületbe. A HM létszáma 1877-ben 89 fő, 1890-ben 128,1913-ban 639 fő volt. 
Emellett a népfölkelés szervezete volt hivatva a háborús veszteségek pótlására. A 
közös, a honvéd és a népfelkelő alakulatoknál szolgáló magyar állampolgárok száma 
az I. világháború éveiben megközelítette a másfél milliót. 

Ennek a haderőnek a tisztikara, bár képzettebb volt elődeinél, presztízsét nem a 
szaktudásából származtatta. Az érettségi, a tiszti becsület, a hírnév, a jellem, az írott 
és íratlan illemszabályok betartása, a párbaj, a késői, gyakran csak nyugdíjazás utáni 
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házasság kultusza stb. erősebb hatást gyakorolt e katonatársadalom belső integ
rációjára, mint azok a racionális szervezeti mechanizmusok, amelyeken a háborús 
hatékonyság feltételei nyugodtak. 

2. A két világháború között 

A modern magyar katonatársadalom hagyományainak második nagy korszaka a 
két világháború közötti, trianoni éra, amelyben a magyar katonatársadalom első 
ízben független, de egzisztenciális lehetőségeiben végletesen beszűkülő, több rétegű 
katasztrófatudattól sújtott, ugyanakkor a polgári elemeknek és a professzionalizmus
nak jelentős mértékben utat nyitó, politikailag azonban mind bel-, mind külpolitikai 
útkeresésben retrográd irányba sodródó, végül függetlenségében is megkérdő
jelezhető képlet lett. 

Az I. világháború után a magyar katonatársadalom az ország és saját függetlenné 
válása kezdetén hármas vereséget könyvelhetett el (vesztes oldalon „végzett" a 
világháborúban, de veszített a szétszakadó Monarchia utódállamaiba szorult hajdani 
bajtársakkal szemben is, ezenkívül pedig a trianoni békeszerződés által szűkre 
szabott hadseregkeretekből is nagyrészt kiszorították), amely vereségeket a poli
tikában való részvétellel vélte kompenzálhatónak, annál is inkább, mivel kon
tinuitásának érzése során a forradalmak szolgálatába is „beletévedt". 

Miután a „botlását" a Horthy-rendszer hatalomra juttatásában bőségesen 
„levezekelte", látnia kellett, hogy a konszolidáció kormányai (Teleki, Bethlen) min
dent megtesznek, hogy befolyását, hatalmát korlátozzák és szerepét a Monarchia 
időszakában betöltött funkciók ellátására szorítsák vissza. A trianoni trauma azonban, 
így vagy úgy, beterelte a politikába a katonákat és bekényszerítette a politikát a had
seregbe. Ennek során egyrészt nemzedéki szakadás következett be a monarchia ka
tonaiskoláiban felnőtt, hadseregeit szolgáló, az első világháborús harctereket 
megjárt, az abszolút tekintély elvét valló, a napi politikába való bekapcsolódást mere
ven elutasító idősebb, és a jobboldali szociális demagógiára fogékony, nyíltan is poli
tizáló fiatal tisztek között, másrészt ezzel összefüggésben kiépültek azok a külső és 
belső politikai kötődések is, amelyek a feltétlenül megbízhatónak vélt tisztikart a 
kritikus pillanatban nem engedték együtt „fordulni" a mozgásterében beszűkült poli
tikai felsővezetéssel. A hadsereg politizálása a politika és az állam halála lett. 

Ez a katonatársadalom ismét együtt élt azzal a diszkrepenciával, ami a tradíciókat 
folytatni kívánó, magas nívójú és költségű álláskötelmek hivatalos elvárásai és a privi
legizáltságot csak szűk rétegnek megteremteni képes társadalmi-egzisztenciális hely
zet között feszült. A zömében középosztályi, alsó-közép és a kisegzisztenciák egyéb 
rétegeinek gyermekeiből rekrutálódó tisztikar úrisága már nem annyira a stabil 
egzisztenciális, illetve a legitim nemesi származási háttérben, hanem inkább az illem-
és viselkedéstani regulázásban gyökerezett. S ahogy úriságát meg tudta tanulni, úgy 
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vált alkalmassá arra is, hogy a rábízott erők és eszközök hiányát a faji adottságokból, 
a trianoni fájdalom keltette erkölcsi mozgósító-erőből vélje pótolhatónak. E kato
natársadalom szakmai teljesítményei ezzel együtt nem lebecsülendőek: A hadsereg 
létszáma 1919 augusztusában mintegy 3, szeptemberében 6,1920 őszén pedig 8 ezer 
főt tett ki. Ez a szám 1927-ben 22,1930-ban 42 ezer, 1937-ben pedig már 85 322 főre 
növekedett. A háborús igénybevétel még ezt a dinamikát is túlszárnyalta: 1942-ben 
142 873 főből álló haderő állt fegyverben a határokon belül, illetve azon kívül még a 
2. HDS és a Megszálló Csapatok kötelékében lévő kb. 350 ezer fő. 1944 szeptem
berében a mozgósítás után a honvédség létszáma elérte a 900 ezer főt. 

A későn induló fejlesztés és a német hadigépezet mellett neki szánt szerep azonban 
a mégoly nagy erőfeszítéseket is kudarcra ítélte. 

Mindazonáltal a civil társadalom számára a nemzetcsonkítás megváltoztatásának 
felvállalása alapvetően biztosította a hadsereg keretein kényszerűen túlnyúló kato
natársadalom (a paramilitáris szervezetektől a közigazgatásba kiszorított hivatásos 
katonákig) legitimitását. 

3- AII. világháborútól az 1980-as évekig 

A II. világháború után a magyar katonatársadalom harmadik nagy újkori 
hagyományrétegének kiépülése vette kezdetét a hazai sztálinizálással. Ennek 
folyamatában lezajlott a társadalom más szegmenseivel együtt a katonatársadalom 
paradigmatikus átrendezése is: politikai és egzisztenciális megbélyegzéssel egy
bekötött lecserélése; a nemzeti függetlenség és a határon kívül fekvő magyarság 
ügyének vállalásától való elválasztása; az illegitim politikai rendszer mögé való 
felcsatlakoztatása, azaz legitimitás-lehetőségeitől való megfosztása. 

A katonatársadalom nyugati típusában kifejlődött professzionalizmus és szakmai 
autonómia elemeinek felváltása a keleti típusú modell jellemzőivel, a hitelvű 
ideologikus viszony, a korlátlan lojalitás, a külső és belső kontroli-mechanizmusokat 
kiküszöbölő felelősség érvényesítésével. A korábbi, immár modell-idegen katonai 
értékeket differenciálatlanul feudális csökevényként értékelve az új rendiség ne
vében elutasították anélkül, hogy polgárias elemeinek, belső szubkulturális értékei
nek, sajátos csoportszolidaritási intézményeinek túlélési esélyt hagytak volna. A ma
gyar katonatársadalom sokoldalú elgyarmatosításához, „Sztálin külső hadseregévé" 
szervezéséhez sajnálatos módon azok a jellemzők is - ideológiailag túldimenzionált 
-kapaszkodókat képeztek, amelyek a korábbi időszak magyar katonatársadalmában 
jórészt annak nemzeti értékőrző, a polgáriasulásban az „idegennel" szembeszegülő 
jellegzetességei miatt maradtak fenn. A „keletiesítés" lényegi visszalépését így 
„ideológiai baldachin" alá szorították a korábbi világháborús szerepháttérre, az 
arisztokratikus mintakövetésre, a félelmen alapuló társadalmi presztízsre, a lum-
polással imponáló bohémekre, a politikai befolyás kisajátítására történő hi-
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vatkozások, szembeállítva az új történelmi igazságtétellel, az alacsonyabb társadalmi 
rétegek gyorsított mobilitásával, a népi frissítéssel, a pártgondoskodással, a párt 
vezető szerepének.érvényesülésével stb. 

A hazai haderő a szovjet katonai jelenlét miatt 1944. augusztus 31-től 1991. június 
19-ig (47 évig) nem lehetett a magyar szuverenitás független katonai biztosítéka. Az 
erő és a világháborús győzelem a háború után is jogot teremtett a szovjet csapatok 
Magyarországon történő állomásoztatására. Először az osztrák államszerződés meg
születéséig (1955. május 15.) az ausztriai szovjet megszállási övezethez vezető 
közlekedési vonalak biztosítása (1948-ban mintegy 65 ezer fő által), majd a Varsói 
Szerződés aláírása (1955. május 14.) után annak alapokmánya képezte az itt tartóz
kodás, 1956. november 4-én pedig az MFMPK segítségkérése a fegyveres 
beavatkozás (mintegy 250-300 ezer fő, 2500 harckocsi és ezer kísérőjármű) hi
vatkozási alapját. A magyar és a szovjet kormány 1957. május 27-én kötött 
egyezménye rögzítette első ízben az országban állomásozó mintegy 80-100 ezer fős 
szovjet „Déli Hadseregcsoport" elnevezésű csapatok jogi helyzetét. Kellő kutatások 
hiányában nincs pontos képünk a magyar kormányzatok mindenkori viszonyáról 
ehhez a helyzethez, ám a meglévő dokumentumok egyelőre azt erősítik meg, hogy 
nem csupán az ellenállhatatlan külső kényszernek engedtek: az MKP Politikai Bi
zottságának 1948. január 29-i ülése (nem egészen fél évvel a SZEB távozása után) a 
vezérkari főnök előterjesztése alapján értékelte a honvédség állapotát és állást foglalt 
abban, hogy minden, ami a honvédelemmel kapcsolatban a jövőben történni fog, 
csak a Szovjetunióval való egyeztetésre épülhet. Számos olyan jelentésről tudunk, 
amely a szovjet tanácsadói rendszer (ezredeknél és azoktól feljebb minden vezetési 
szinten rendszeresítve voltak 1951-52-re) kibővítését szorgalmazta; 1958-ban a 
romániai szovjet csapatkivonások idején Hruscsov felajánlotta Kádár Jánosnak, hogy 
Magyarországról is kivonják a szovjet katonákat, Kádár viszont - a lépés „imperia
listákat bátorító" hatására hivatkozással ezt nem fogadta el. A szovjet itt-tartózkodás 
korántsem volt csupán formális: 1948-tól a szovjet modell szerint kerül a párt kon
trollja alá a hadsereg (a Politikai Főcsoportfőnökség 1949. március l-jén alakul), teljes 
egészében szovjet szabályzatokat vezetnek be, szovjet mintára alakítják át a tanstruk
túrát a hazai tisztképzésben, 1956-ig szovjet mintájú egyenruhát rendszeresítettek, 
fegyverbeszerzésünk, sőt saját fegyvergyártásunk is szovjet licencek alapján történt, 
vezérkari tisztjeink, repülőgépvezetőink, vezető hadmérnökeink és katonapoli
tikusaink a Szovjetunióban kaptak kiképzést. A szovjet csapatok természetesen nem 
bizonyultak a „vendégjog" túlságosan precíz alkalmazóinak: csak 1991 áprilisában 
derült ki véletlenül, hogy volt olyan időszak, amikor a Magyarország területén elfog
lalt 151 objektum valamelyikében nukleáris tölteteket is tároltak. 

A szovjet mintára létrehozott haderőből azonban - annak ellenére, hogy jelentős 
mértékben változatlanul átvette a szovjet szerkezetet és a szimbolikát is - nem lett 
„teljes mélységében" keleti típusú katonatársadalom. Inkább csak olyan, annak 
alárendelt képlet, amely elveszítette a korábbi hagyományait, amelynek szétrom
bolták korábbi szolidaritási intézményeit, leépítették korábbi szakmai autonómia-
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érvényesítő mechanizmusait. Ennek egyik legjellemzőbb vonása, hogy míg a 
Szovjetunióban a nyolcvanas évek közepén Gorbacsovnak kellett elkezdenie a 
központi párt és állami szervekben 40% fölötti részarányt birtokló katonák 
„visszaterelését" a laktanyákba, addig nálunk sokkal jellemzőbb volt, hogy a párt 
léptetett be megbízható kádereket katonai elit-pozíciókba. Ez a katonatársadalom 
ugyanakkor meglehetősen élesen kettévált a „gyarmatosítást" lehetővé tevő, azt 
vezérlő, fenntartó, döntően a párt nómenklatúrához kötődő privilegizált katonai 
elitre, és az egzisztenciális és jogi kiszolgáltatottság helyzetében a hatalmilag dek
larált társadalmi státusz mögött messze lemaradó életmódelemekkel „elengedett" 
beosztott katona tömegekre. 

A katonatársadalom 1945 utáni „rendszerváltása" drámai lépések közepette ment 
végbe. A koalíciós időkben az Ideiglenes Kormány által örökölt csekély hadsereg
magot (1945-ben 43 488 fő) a meghatározó posztok megszerzéséig tovább re
dukálták: 1946-ban 13 686, 1947-ben 14 477, 1948-ban 18 177, ám 1949-ben 56 900, 
1951-ben 190 000, 1953-ban 202 000 katona, polgári alkalmazottakkal együtt több 
mint negyedmillió fő tartozott a HM állományába. A HM felügyelet alatti hadiipar (64 
ezer fő), illetve a BM létszáma (66 ezer) hozzáadásával összesen 382 ezer fő, az aktív 
férfilakosság (2 900 000) több mint 13%-a tartozott az erőszakszervezetek kötelékébe. 
A nemzeti jövedelemből a védelmi szektor 1950-ben 20%-ot, 1951-ben 21,7%-ot, 
1952-ben 22,2%-ot emésztett fel. 

Az új hadsereg gazdái ugyanakkor mindent megtettek, hogy a hadsereg keleti ori
entációja elől eltakarítsák a legfőbb akadályt, a korábbi éra hivatásos katonáit, s ezzel 
felszámolták a magyar katonatársadalom kontinuitását: 1947. augusztus 30-ig az iga
zolási eljárások nem igazolták a tábornokok 27%-át (109 fő) és a tisztek 22%-át (1830 
fő). Ezenkívül a „B" lista bizottságok 1947. szeptember 3-ig további 5000 tisztet és 
tábornokot távolítottak el a hadseregből. 

A szakmai értékeknek már a nyilas hatalomátvételkor zátonyra futott kontinuitása 
a hadsereg deklarált demokratizálásának, valójában sztálinizálásának, azaz párthad
sereggé történő átépítésének folyamatában már 1948 végéig, 1949 elejéig végképp 
elveszítette újraalkotásának esélyeit. 

A nemzetnek felelős szakmai értékelvű szerveződés helyét hihetetlenül gyorsan 
átvette a pártnak felelős közéleti-politikai dominanciájú hivatáselv: 1947 végére a 
tisztek 71%-a, a tiszthelyetteseknek 80,2%-a, a legénység 45,3%-a tagja volt a kommu
nista pártnak. 1950-ben a tiszti állománynak csupán 10%-át tették ki azok, akik a 
korábbi hadseregben szereztek tiszti rendfokozatot, s több mint 80%-uk már 1945 
után került kiképzésre. 

A kontinuitás megszakadásának - amit tetézett még egy példa nélkül álló meny-
nyiségi fejlesztés is - óriási ára a minőség zuhanásában jelentkezett. Az 1950. június 
18-án kinevezett tábornok közül 8 fő (köztük a miniszter) nem rendelkezett katonai 
iskolai végzettséggel, 7 fő nem fejezte be a középiskolát és hárman csak elemi isko
lába jártak. A tiszti állománynak még 1955-ben is több mint 75%-a volt 30 év alatti 
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életkorú, a nagy engedmények ellenére is a rendszeresített 149 tábornoki rendfoko
zatba csak 25 személyt, a 772 ezredesi rendfokozatba csak 107 személyt, a 2267 
alezredesi rendfokozatba csak 477 személyt, a 4243 őrnagyi rendfokozatba csak 1060 
személyt tudtak előléptetni, miközben a rendszeresített 5816 hadnagyi rendfokozatú 
tiszt helyett 17 180 töltött be nem egy esetben igen magas beosztásokat. Ugyanebben 
az évben (1955) az MN 394 csapatparancsnoka közül l60-an mindössze 6 elemi is
kolai, 214-en 8 elemi, illetve 4 középiskolai osztály végzettséggel rendelkeztek, s 
mindössze 18 parancsnok érettségizett, s 2(!)-nek volt felsőfokú végzettsége. 

A tisztikarnak a korabeli polgári lakosságéhoz képest relatíve magasabb illetménye 
a katonai elitben sajátos privilégiumokkal társuló exkluzivitást hozott létre. A 
beosztotti, főleg csapattiszti korban viszont az infrastruktúra (pl. lakások, laktanyák) 
nélküli hadseregfejlesztés és a szovjet kiképzési elvek spártai felfogásának kritikátlan 
másolása olyan viszonyokat teremtett (téli-nyári táborozások), ami a gyors előme
netel ellenére is hamar népszerűtlenné tette a hivatásos pályát. Csaknem egyidőben 
tetőzött ez azzal, hogy a társadalom és a polgári gazdaság oldalán is kiderült, a 
védelemfejlesztésnek ez a változata folytathatatlan. Sztálin halálával lehetővé vált az 
elodázhatatlan: a védelmi szektor gyors (és a fejlesztéshez hasonlóan körültekintés 
nélküli) redukálása. A politikai, a társadalmi-gazdasági folyamatok és a katonai 
szervezet lépései nyomán úgy érkezett 1956-hoz a politikai hatalom, hogy sem a 
társadalomba üres kézzel visszatérő leszerelt hivatásos katonák tízezrei, sem a had
seregben maradó elbizonytalanodottak demoralizálódó ezrei nem szolgálhattak 
számára stabil támaszul. 

A „saját nevelésű" hivatásos katonákkal sem voltak kíméletesebbek, mint a 
korábbi hadsereg hivatásosaival: az 1953-tól beinduló hadseregcsökkentés után több 
hullámban a hivatásos katonák ezreit tették ki a hadseregből egyik napról a másikra, 
úgyszólván minden egzisztenciális biztosíték nélkül (1953-54-ben kb. 5000 tisztet 
szereltek le). Az igazán látványos keleties hatalomhasználatra azonban az 1956-os 
forradalom után került sor a katonatársadalom soraiban: a bíróságok 1957. december 
31-ig 1434 katonát ítéltek el (köztük 294 tisztet), 1958-ban újabb 305-öt, 687 tisztet 
pedig tartalék állományba helyeztek. A 24 tábornokból 10 maradt a felülvizsgálatok 
után és 55 ezredest is eltávolítottak. Ehhez képest nem különösebben meglepő, hogy 
361 tiszt disszidált és 6731 tiszt nem írta alá a tiszti nyilatkozatot. 

A tartalékos tisztek körében ezen túl 21 652 főt fokoztak le, a bírói eljárások utáni 
lefokozásokkal együtt 23 370 főt. 

Ami a szellemiség alakulását illeti, a társadalomtól való hivatalos elzárkózásra 
törekvés és a masszív indoktrináció ellenére a posztsztálini éra katonatársadalmában 
jelentős mértékben fennmaradt a nemzeti értékek iránti érzékenység, amit első ízben 
az 1956-os szerepvállalások bizonyítottak. A diktatórikus intézményrendszer „fel
puhulásának" arányában a hivatalosság egyre mélyülő repedéseiben felerősödött a 
fogékonyság egyfelől a korábban mellőzött történelmi-szakmai kontinuitás keresése, 
másfelől a modernitás társadalmi és szervezeti értékei, a reformeszmék iránt, ami 
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minden bizonnyal egyik fontos mozzanatát jelentette a 80-as évek végére a békés 
rendszerváltás melletti lojalitásnak. 

A sztálini típusú párthadsereg gyakorlatát és eredményeitelsősorban nem az mu
tatja, hogy „minden idők legnagyobb magyar hadseregéből" minden idők leg
gyorsabban demoralizálódott hadserege lett, hanem inkább azok a lépések, amelyek 
ennek feltételeit létrehozták. Az új tisztikar a politika küzdőterére kényszerült, így 
sem saját aktivitási tere, sem saját stratégiái nem lehettek. Főbb „vállalásai": a 
Szovjetunióhoz csatlakozó hatalom legitimálása a „népi hadsereg" -image ki
alakításával, a hidegháborús felkészülés vezérlése, a „történelmi igazságtevés" saját 
területen történő kiteljesítése. Ennek érdekében magáévá tette az exogén (szovjet) 
ellenségképet, átvette a szovjet működési standardokat, kialakította a szovjet 
modellel való azonosulás mintáit, megkísérelte önlegitimáláshoz, önérték
kivetítéshez kisajátítatni részben a hazai szabadságharcos hagyományok, részben a 
II. világháborús szovjet győzelmi mítosz elemeit. 

A párthadsereg mozgósító módszereiben, a követési készség elérésében folytatója 
volt a jól bevált „forradalmi" mósdszereknek: megfélemlítés,-terror az ellenfelek felé, 
gyors előmenetel, magas hivatali pozíció, indoktrináció a saját bázis erősítéséhez, 
olyan „biztosítékokkal", mint a személyi kiszolgáltatottság rendszerének kiterjesztése 
(káderezés), a bármikori leválthatóság, a demagógia és a félelem stabilizálása, a 
„néppártoló" beállítottságú értelmiségellenesség. ,,Eredményként" elkönyvelhető a 
hadsereg kelet-orientációjának, a „szovjet fiókhadsereggé" építésének betetőzése, a 
hazai szakmai, tudományos értékek és a szakértő állomány elpazarlása, a szovjet 
minták változatlan formában történt importálása, a hazai hadügyi gondolkodás meg
bénítása. 

A polgári társadalom körében mindez eleinte vonzó, energetizáló hatású volt, 
később, a korábbi elit diszkriminációját (esetenként fizikai megsemmisítését), 
valamint a gazdasági kiszipolyozást követően egyre inkább taszító, félelemkeltő lett. 
Az 1953-at megelőző hadsereg-leépítésekkel széles körben erősödött a hadsereg 
érdekében vállalt terhek hiábavalóságának és a megaláztatásnak az érzete. Erősítette 
ezt, hogy a korábbi válsághelyzet-reakciók (perek, meghurcolások) folytathatósága 
megkérdőjeleződött, a személyi állomány egyéb kezelésképesség híján alkalmazott 
„szétszélesztése" pedig lehet, hogy a hadsereg konkrét konfliktus-potenciálját képes 
volt limitálni, de csak azon az áron, hogy mindezt visszaömlesztette a társadalomba. 

Az 1956 utáni időszakról elmondható, hogy a restaurált hatalom erőszakos stabi
lizációja olyan helyzetben indult, amikor a hadsereg létszáma - a csapatok felbom
lása következtében 1/3-ra csökkent. A 16 766 tiszt közül 1957. január 01-ig 7 500 fő 
a karhatalomba került, amely 1957 januárjában 13 ezer, április végén 18 ezer főt (a 
karhatalom nemcsak honvédtisztekből állt) számlált. 

A tiszti állomány is csökkenőben volt, 1957 májusában már „csak" 14 522 tiszt 
szolgált a hadseregben. Ez a tisztek felülvizsgálatának megkezdését mutatja, amely
nek befejezéséig 9 018 tisztet leszereltek. A képhez hozzátartozik, hogy egy sajátos 
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pozicionális „csereforgalom" is felerősödött ez idő tájt: számos polgári életben dol
gozó „megbízható kommunista" került be a katonai vezetés meghatározó pozícióiba 
(a Politikai Csoportfőnökség állományába - amely 1957. november l-jével alakul az 
addigi Főcsoportfőnökség átszervezésével). Ezek egy része polgári alkalmazott ma
radt, legtöbbjük azonban magas beosztást és rendfokozatot kapott, ugyanakkor ma
gas állami-gazdasági vezetői stallumokhoz jutott a hadseregből kikerülő vezetők 
tekintélyes része is. 

Az erőszakos stabilizáció idejének lerövidítése, a karhatalmi alakulatok megszün
tethetősége érdekében - valamint a restaurált hatalom biztonságérzetének 
fenntartására - került sor a Munkásőrség felállítására, amelynek parancsnoki ál
lománya egy részét áthelyezett honvédtisztek adták. 

Az 1957-ben elkezdett „csonka" kiképzési évre kibocsátott új hadrendben a 
rendszeresített katonaállomány nem haladta meg a 33 ezer főt. 

A pozíciójába visszajuttatott hivatásos állomány társadalmi státusa - a restauráció 
ellenére - nem lehetett ugyanaz, mint 1956 előtt. A katonai funkció társadalmi 
alapját ugyanis most a korábbi „népi demokrácia" deklarált akaratával szemben a 
külső erőszakkal restaurált hatalom, illetve az idegen fegyveres erőtől átvett belső 
rendfenntartó szerep képezte. A visszaállított párthadseregi jelleg arról is döntött, 
milyenek legyenek az újjászervezett hadseregbe való bebocsátás feltételei, kö
vetelményei és az újjászervezett elit működési standardjai. Ennek eredményeként 
került sor a szelektálásra, illetve új személyek pártapparátusból való beléptetésére, 
eléggé egyértelműen a restaurációban szerzett érdemek messze elsődlegessé té
telével. 

A párthadsereg újjászervező eredményei közé tartozott a párthadsereg új magjának 
megszervezése, a megszálló szovjet hadsereg rendfenntartó szerepének átvétele és 
folytatása, az újraalárendelődés elfogadása. A politikai és a katonai elit „újra
egyesülése" hozzájárult ahhoz, hogy a restauráció a „néphatalom visszaállításává", a 
szovjet hadsereg beavatkozása pedig „a nyugati imperializmus bekebelezésétől való 
megmentéssé" fogalmazódjék, s végsőleg ahhoz, hogy végbemehessen az ország 
szovjet modellbe való visszaillesztése. 

Az MN éles elhatárolódásokkal nemigen jellemezhető posztsztálini korszakának 
felszálló ága nagyjából a '60-as évekre, a stagnálás a 70-es évekre, az erózió leszálló 
ága pedig a '80-as évekre tehető. 

A VII. kongresszus után induló hadseregfejlesztés három periódusa is nagyjából 
fedi e tendenciákat: a '60-as évek „szelektíve extenzív" fejlesztését követte a 70-es 
évek „önkorlátozó minőségfejlesztő", majd a '80-as évekre (a társadalmi feszültségek 
és a forráshiány „begyűrűzései", valamint a belső szervezeti megoldatlanságok „gör
getése" miatt) a „sarokba szorított permanens átszervezés "korszaka. 

Az 1960-as évek tisztikarának kvalifikációs mutatói már előrevetítik a katonatár
sadalom fő feszültségeit (alacsony feltöltöttség a kvalifikációt igénylő helyeken; a 
'60-as évek elején 26-35 évesek több mint 80%-os arányt alkotó generációs dugóvá 
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„kövesednek"; ez a generáció „együtt megy" a nála alig „érdemesebb" és főleg alig 
kvalifikáltabb elittel, s ezzel példátlan módon a '80-as évek elejére az MN-ben csak
nem azonos lesz a főtisztek és a beosztott tisztek aránya, miközben az alsó irányítási 
szinteken egyre égetőbb a tiszthiány) az antiintellektualizmust, az elöregedést, a 
csúcsba tömörülő, kasztosodó hajlamot, illetve azt, hogy a katonai elit indokolatlan 
előléptetésekkel igyekszik „felvásárolni" a közvetlenül alatta lévő tisztek lojalitását 
(némileg egyező módon a kádári konszolidáció egyik fő rendezőelvével, az életszín
vonal által történő lojalitás-felvásárlással). 

Szervezeti szempontból a tisztképzés volt a leginkább sürgető feladat, s valójában 
ezen a területen jöttek létre valóban időtálló eredmények: Az 1967-ben formálisan 
főiskolai rangra emelt három katonai főiskola (Kossuth, Zalka, Killián) a 70-es évek 
elejétől négy éves képzési idővel kettős (katonai-polgári) diplomát adott, ami együtt 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia többszöri, átfogó korszerűsítésével, illetve a VSZ 
tagországainak katonai tanintézeteiben is folyó tisztképzéssel, lényegileg mó
dosította a tisztikar felkészültségi mutatóit: az 1960-as 17%-kal szemben 1980-ra 80%-
ra nőtt az érettségivel, vagy felsőfokú polgári iskolai végzettséggel rendelkező tisztek 
száma. 

Ennek két szempontból is kulcsjelentősége lett a '80-as évek erózióját erősítő ten
denciák szerveződésében. Először is a szakmai, s a részben már megjelenő 
hadtudományi érdekeket hordozó és megfogalmazni képes rétegek aránya jelentős 
túlsúlyra tett szert, s a racionális szervezeti értékeknek egyre nyilvánvalóbbá váltak 
ellentmondásai a hivatalos származási és politikai szempontú szelekció, valamint a 
tekintélyérveket és a korábbi politikai érdemeket, illetve a fegyelem külső jeleit 
preferáló folyamatosság monopolhelyzetével. A szakmai értékek sohasem voltak 
képesek emancipálódni a politikai értékek egyeduralma alól, ami sajátos feszült
ségeket tartósított a szakmai és politikai értékeket hordozó szektorok között, kor
látozta a szakmai értékek érvényesülését. 

Másodszor a hivatalosan elismert társadalmi státus nem volt képes társadalmi el
fogadottsággá változni a társadalomban, de nem volt képes az ehhez konzisztens 
életmódelemek megteremtéséhez elegendő anyagi-erkölcsi feltételeket sem biz
tosítani a hivatásos állomány körében, a szervezeten belül. Ennek következtében 
tartósuk és egymást erősítő módon összefonódott a hadsereget és hivatásos ál
lományát illetően fennálló külső legitimációhiány és a belső identifikációs zavaro
dottság. 

Rendkívül fontos, hogy a kormányzat személyi változtatásokkal is törekedett a 
konszolidáció biztosítására: Az erőszakos stabilizálás feladataiban kompromit
tálódott elit egy része „érdemi elismerése mellett" távozik, az új vezetésbe 1962-től 
kezdődik az új garnitúra beiktatása. 

Ellentmondásosságukban is jellegzetesek a tisztikar értelmiségi jegyeinek (legiti
mitáshiányt kompenzáló) erősítésére irányuló lépések. Szinte egyidőben került sor a 
három katonai tisztképző intézménynek (Kossuth, Zalka, Killián) „a HM felügyelete 
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alatt álló" katonai főiskolákká nyilvánítására (ET, 1967, 13. tvr.), illetve az állami 
személyzeti munka HM-et is érintő szabályozására. 

Ehhez képest azonban, miközben teljesen végig lehetett vinni a katonai szervezet 
teljesítményeit a hatalom számára biztosító katonai elit társadalmi ellenőrzés alóli 
kivonhatóságát, s jogosítványainak fokozatos növelését, az értelmiségiesedés 
feltételeit csak rendkívül lassan és viszonylagos érvénnyel lehetett fejleszteni. A sokat 
emlegetett élet- és munkakörülményekben lényegében nem sikerült a státus-in
konzisztencia tényét módosító áttörést elérni, a hivatásos állomány élet- és 
munkakörülményei olyannyira elmaradtak a munkájuk színvonalával és a mun
kaerejük, teljesítőképességük újratermelésével szembeni követelményektől, hogy ez 
nemcsak a külső jegyekben, kvalifikációs igényekben, hanem az állomány el
használódása, egészségügyi jellemzői, sőt moralitási mutatói tekintetében is kezdtek 
letagadhatatlan következményeket produkálni. 

A 70-es évek közepére állandósul a káderhiány, az utánpótlás minőségi gondja, 
felerősödik a pályaelhagyás, nyilvánvalóvá válik a pályával való elégedetlenség ter
jedése. Ebbe jelentősen besegít - az általános státus-inkonzisztencia enyhítésének 
reménytelenségén túl - még néhány további fontos strukturális jelentőségű tényező. 
Ezek közül az egyik a költségvetési források beszűkülése miatt a csapatépítkezések 
belső erőre támaszkodó kényszerű vállalása, illetve a népgazdasági munkaigény 
megnövekedése, a másik a tiszthelyettesi állomány kritikán aluli műveltségi, és kul
turális színvonala, ráadásul mennyiségi hiánya miatt a tisztikar jelentős részének 
tiszthelyettesi munkákra kényszerítése, a harmadik pedig a műszaki, mérnöki munka 
alacsony státusából történő elmozdulás lehetetlenségének ellentmondása az idő
közben jelentős műszaki kvalifikációt igénylő technikai korszerűsítéssel (alacsony 
pénzügyi és beosztási besorolás, mérnöki végzettséget nem igénylő munkakörök, az 
elitben a képviselet hiánya stb.). 

Mivel állandó zavaró körülményként kellett számolni a társadalomban a hivatásos 
állomány kulturáltsági hiányait pellengérező véleményekkel, megnyilvánulásokkal, 
s a hivatásos állomány közérzetében a magsabb követelmények emelkedő szintű 
teljesítése a szervezeti klíma konzervatív tendenciáival, illetve az '50-es évek relatív 
privilegizáltságát fokozatosan deprivációba váltó folyamatával kapcsolódott össze, a 
'80-as évekre igen fontos dimenziókban széles körben meggyengült a pályakötődés. 

A nehézségek kezelési módja a kádárizmus logikájából következett. A legitimitás
hiányos hatalom nem ismerhette el a társadalom előtt, hogy valamely szektorában 
csak a társadalmi átlagot meghaladó anyagiakkal képes helyre állítani a pálya 
piacképességét, ezért a megtakarítási látszatok megőrzésével súlyos milliárdokat 
pazarolt el anélkül, hogy akár csak reménye lehetett volna a kádergondok meg
oldására. 

Ez a tendencia 1985-re már odáig jutott, hogy kiépült a felső korhatáron túli hi
vatásos szolgálat anyagi ösztönzési rendszere, amely anélkül, hogy megoldotta volna 
a „piramis alján" lévő foltok betöltését, jelentősen akadályozta az egyébként is meg-
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rekedésekkel telített előmeneteli mozgásokat és a beosztottak körében indulatokat 
ébresztő extra beneficiumokat jelentett az elithez közelálló kényelmes, magas 
beosztásaikban továbbszolgálók számára. A múlt képviselői előnyökhöz juttatták 
magukat, a jövőt képviselő katonai felsőoktatás viszont eközben intézményes 
presztizsrombolásnak esett áldozatul. 

Az 196l-ben meglévő 13 tábornokkal és 96 ezredessel szemben 1986-ban már 83 
tábornokot és 565 ezredest találunk egy nagyjából hasonló létszámú hadseregben, 
ami egyfajta arisztokráciává merevítő „önvígasztalását" mutatja a legitimálatlansá-
gáért önmagát eképpen kárpótló katonai felsővezetésnek. Eközben a kiáramlás a 
'80-as évek közepétől méginkább erősödik, a tisztek iskolai végzettsége körében 
pedig tartósan 10% körül marad a tiszti iskolával nem rendelkezők aránya, mivel az 
üres tiszti helyeket kénytelenek tiszthelyettesekkel betölteni. 

A '80-as évek közepére a hadseregben is erősödő válság a korábbi generáció fel
erősödő cseréjét és ezzel párhuzamosan a permanens átszervezés korszakát indítja 
el. 

Az 1956 utáni magyar katonatársadalom a '80-as évek derekára nagy utat tett meg 
és számottevően felhalmozódtak benne a változás kondíciói. Ellentmondá
sosságában is jelentős technikai fejlődés, előrehaladott szakmai differenciálódás 
zajlott le, a felhalmozott kvalifikációk tekintélyes tömegei képződtek, ám mindez 
képtelen volt kiszabadulni a politikai-ideológiai dominancia alól, s nem tudta növelni 
a hadsereg társadalmi elfogadottságát. A politikai presszió mértéke és jellege is vál
tozott ugyan a '60-as évektől (pl. kevesebb és kvalifikáltabb lett a politikai munkások 
rétege, rendezettebben került sor a politikai képzésre és a szabadidő indoktrinációs 
célú igénybevételére), ám diszfunkcionális jellege - egyebek mellett - a szakmai 
autonómia elnyerésének akadályozásában ettől csak kifinomultabban, ám nem 
kevésbé érvényesült. 

A hivatásos állomány utánpótlása egyre szűkült és minőségében romlott, a 
pályafeszültségek növekedtek, mindez kifejeződött az állomány egészségügyi hely
zetének romlásában és a kiáramlás növekedésében. Ezen az sem segített lényegesen, 
hogy a hivatásos állomány számára is nyitás történt a kispolgári gyarapodás csatornái 
felé (saját lakás, telek-, autóvásárlás engedélyezése, frizsiderszocializmus vita befe
jezése, szelektíve másodállás engedélyezése stb.). 

Eközben a sorállomány helyzete is minden szolgálatteljesítő korosztállyal több 
averziót áramoltatott vissza a társadalomba a hadsereggel szemben. A nagy bevonul-
tatási arány miatt nem, vagy csak későn vették figyelembe a nősök, családosok jelen
tősen megnövekedett arányát, az ugyancsak növekvő egészségügyi és a szociális 
problémák jelentős részét, a társadalomban növekvő ifjúsági feszültségeket, s 
nyomukban a súlyosbodó devianciákat, a vallási, lelkiismereti okból, illetve az alter
natív mozgalmak erősödése folytán új megoldást igénylő fejleményeket. 
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///. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az újkori magyar katonatársadalom sajátos szektora a magyar nemzeti társadalom
nak. Ez az a szektor, amellyel először kerül kapcsolatba minden nálunk dominan
ciára törekvő idegen hatalom, amely elsőként közvetíti befelé azok hatásait, illetve 
nyilvánítja ki azok felé a társadalom élniakarásában, igazságérzetében gyökerező 
mindenkori alapválasztását. 

A sikertelen centralizáció esetén az identitásőrző betagolódása módot ad a tár
sadalomnak a nemzeti erőteljesség-tudat megőrzésére, illetve a világ első vonalbeli 
értékeit asszimiláló kulturális mintaközvetítésre a katonáknak. Az abszolút külső 
dominancia beteljesülési periódusaiban azonban ez a szektor kapja a legelső és leg
pusztítóbb csapásokat, ennek betagolása igényli a legradikálisabb pozíciócseréket, 
ennek kell elsőként alkalmassá válnia a társadalom új csatlakozóképességének 
felmutatására (akár helyettesítő értelemben is). A részleges, vagy teljes idegen domi
nancia illékony szüneteiben viszont a függetlenséget rendszerint igen magas áron 
kapó társadalom - szorongatottsága, illetve nemzetközi jogi, gazdasági, politikai stb. 
korlátai miatt - erős késztetésekkel rendelkezik arra, hogy elforduljon katonatár
sadalmától, s vagy könnyelműen szétszéleszti, vagy önálló politizálásra, a hivata
lostól különálló szövetségkeresésre készteti azt. 

A magyar katonatársadalom adott helyzetében olyan struktúrát mutat, olyan ten
denciákat hordoz, amilyeneket a regionális hatalmi hullámzások árapályában a hazai 
társadalmi kondíciókat megtermékenyítő, vagy ellehetetlenítő hatások termelnek ki. 
Azaz nem rendhagyó módon, csupán csak egyedi minta szerint - mert konkrét 
történéseiben még a szomszédaitól is eltérő szerkezetben - alakult a hazai katonatár
sadalom öröksége. 

Ez az örökség nem egynemű, nem egyszerűen vállalható, mégis nemzeti örök
ségünk egyik leggazdagabb vonulatát jelenti. Ha nem akarunk azok csapdájába esni, 
akik a történelmi örökséget csupán a dicsőségtablókon történő szemléltetés alap
anyagának tekintik, el kell ismernünk, hogy a katonatársadalom örökségében sa
játosan rétegeződnek egymásra a nyugati és a keleti katonatársadalmak különböző 
generációinak formaelemei, illetve a mindenkori magyar katonatársadalmak azoktól 
való távolságát hangsúlyozni és/vagy áthidalni igyekvő kompenzációi. 

Megtaláljuk ebben az örökségben az úri exkluivitás és a vele szembeálló népi bir
tokbavétel elvén működő kirekesztőlegességeket egyaránt, sőt a társadalom had
seregtől való „alulról jövő" elfordulását is. 

Megtaláljuk az egyéneiben modernizálódó, intézményeiben konzervatív kato
natársadalmat csakúgy, mint a vélt modernizálódásért a hagyományait elvető kép
letet. 

Megtaláljuk az idegen hatalomnak a haza érdekeit szem előtt tartva szolgálókat 
ugyanúgy, mint az esküszegéssel is a magyar ügy mellé állókat, vagy az esküjük 
ellenére is azzal szembefordulókat. 
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Volt idő, amikor az úriság intézményei korlátozták a professzionalizmus szabad 
fejlődését és volt más periódus, amikor a kollektivista ideológiai-politikai meg
bízhatóság nevében lebontották a professzionalizmus addig kiépült fejleményeit is. 

Magyar katonaerény volt a „szabad harcos" kiválósága akkor is, amikor a regu-
laritás azon minimumának meghonosítását is ellehetetlenítette, amennyi mindenkép
pen kellett volna a helytálláshoz, de ugyancsak magyar katonaerény volt az a fegyel
mezettség is, ami lehetetlenné tette, hogy kritikus helyzetben a katonai elit kreatív 
döntést hozzon. 

Volt időszak, amikor a magyar társadalom szorongatottságaiban még jogosulatlan 
reményeit is a hadseregére vetítette ki és minden tudatos kezelés nélkül magas 
presztízse lehetett a katonai hivatásnak és lettek időszakok, amikor kormányprog
rammá vált a katonai presztízs erodálása stb. 

E sokféleség, a maga előjelváltásaival együtt, a legutóbbi időkig képes volt a ma
gyar katonatársadalom folytonosságában végbemenni, azaz úgy, hogy a magyar ka
tonatársadalom megőrizhette viszonylagos kontinuitását. A hármas rendszerváltás 
(1944-48) azonban a maga két diktatúrájával szétzilálta az addigi szerves folyama
tosság, nemcsak a szélesebb társadalom, hanem a magyar katonatársadalom 
vonatkozásában is. 

Az 1989-el elinduló békés rendszerváltás a katonatársadalom reorganizációja 
számára is új lehetőségeket nyitott. Hosszú ideig meglévő akadályok hárultak el a 
szuverén magyar katonatársadalom nemzeti hagyományaihoz, illetve modernizá
ciójához vezető utakról. Korszakos kérdés: mindkét irányban egyformán aka
dálytalanok maradnak-e ezek az utak a jövőben is? 
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FORRASKÖZLEMÉNYEK 

HERMANN RÓBERT 

A HATVANI-SZABADCSAPAT NÉVSORA 

A Hadtörténelmi Közlemények 1992. évi 1. számában jelent meg a Hatvani
szabadcsapat megszervezéséről és harctérre vonulásáról szóló tanulmányom. Ennek 
függelékeként közöltem a Hatvani-szabadcsapat tisztikarának névsorát, az egyes 
tisztekre és a törzs más tagjaira vonatkozó adatokkal egyetemben. A Hatvani
szabadcsapatnak azonban nem csupán a tiszti névsora maradt fenn, hanem 
1849 február végéről egy 801 nevet tartalmazó listája is. Az 1848/49. évi forradalom és 
szabadságharc alakulatai közül a Hatvani-szabadcsapat azok közé tartozott, amelyek 
kevés harctéri dicsőséget arattak, s annál több viszontagságot szenvedtek el. E viszon
tagságok közepette azonban újabb és újabb töredék-névsorok készültek, s ezek 
összevetésé és feldolgozása révén a legénység kb. 20%-ának 1849- évi pályája 
követhető. Mindez azért érdekes, mert a szabadságharc honvéd zászlóaljainak 
többségéről - tudomásunk szerint - nem rendelkezünk teljes névsorral, de a fennma
radt névsorok ilyen jellegű elemzése és összeállítása sem történt még meg. 

Jelen közleményünkben tehát ABC-sorrendben közöljük a Hatvani-szabadcsapat 
legénységének névsorát. A teljesség kedvéért a névsor előtt ismét közzétesszük a 
tisztikar és a törzs névsorát, kiegészítve azt az időközben előkerült adatokkal. Ezúton 
köszönöm Bona Gábor kollégám szívességét, aki a szabadságharc hadnagyainak és 
főhadnagyainak életrajzát feldolgozó gyűjtéséből átengedte a hiányzó adatokat. A 
tisztikar és a törzs névsorában a Bona Gábortól kapott adatokat kurziválással jelöltük. 

A Hatvani-szabadcsapat tisztikara és törzse 

A névsor alapjául a Hatvani Imre által 1849. február 28-án felterjesztett számadás 
mellett található névsor szolgált. A tisztikarnál és törzsnél feltüntetett rangok az 1849. 
február-áprilisi állapotot tükrözik. A későbbi változásokat külön jeleztük. Az át
tekinthetőség kedvéért hét pontban foglaltuk össze az egyes személyekre vonatkozó 
adatokat: 

1. Beállási sorszám. Forrás a fent említett névsor. Volt olyan személy, akinek a neve 
itt nem, a számadáshoz csatolt 55 nyugta valamelyikén viszont megtalálható volt. 
Ezeknél SZA jelöléssel közöltük a nyugta sorszámát. 

1 MÓL HM Ált. 1849:5786. 
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2. A beállás időpontja. A tiszteknél ezt nem mindig jelölték egyértelműen, ezért 
található itt néha két-három egymást követő nap. Forrás az említett névsor. Azoknál, 
akiknek neve csak a számadások között fordult elő, a nyugta dátumát adtuk meg. 

3. Előző katonai rang, vagy beosztás. A beállási dátum után jelzett rangváltozások 
a Hatvani-szabadcsapaton belüli előléptetésre utalnak. 

4. A beosztás. Ennek forrása a tanulmányban feldolgozott iratanyag. 
5. A tiszti rang minősége. Forrás a Hatvani által 1849. március 19-én megerősítésre 

felterjesztett, s Mészáros Lázár hadügyminiszter által március 25-én csak részben 
9 

megerősített, a Közlöny 1849. április 4-i, 70. számában közzétett tiszti névsor. Az ettől 
eltérő forrásokat külön jelöltük. 

6. További adatok. Itt általában azt jelöltük, hogy mi lett az illető személy sorsa a 
harctérre vonulás, illetve az abrudbányai ütközetek után. Forrás a Péterffy József 
százados által 1849- június 2-án Déváról felterjesztett névsor (rövidítése DN), Hatvani 
június 16-i számadásának pénztári naplója (rövidítése PN), végül a szabadcsapat 
július 24-26. között keletkezett főtiszti névsora (rövidítése FN). Az ezektől eltérő for
rásokat külön jelöltük. 

6 
7. Az illető személyre vonatkozó bővebb életrajzi adatok könyvészeti lelőhelye. 

A Hatvani-szabadcsapat legénységének névsora 

A legénység névsorának összeállításánál szintén a számadás mellett található lista 
szolgált segítségül. A név után található első numerus erre az iratra utal, s az illető 
személy beállási sorszámát jelzi. A kiegészítő adatokat a következő forrásokból vet
tük: 

1. A Reviczky-vadászcsapat Dömsödy Ferenc százados által toborzott századának 
névsora . Dömsödy ugyanis később a Hatvani-szabadcsapat tisztikarában tűnt fel, s 
ezért gyanítani lehet, hogy az általa toborzottak egy részét is magával vitte. Az ebben 
a névsorban szereplő személyek sorszáma előtt az RD betűjel szerepel. 

2. A Hatvani által felterjesztett számadás mellett található nyugták. Ezek sorszáma 
előtt az S2A betűjel szerepel. 

3- A Dévára kikülönített század 1849. június 2-i névsora. Ezek sorszáma előtt a DN 
betűjel található. 

2 MOL HM Ált. 1849:7341. 
3 MOL HM Ált. 1849:19785. 
4 MOL HM Ált. 1849:25310. 
5 MOL H 89. Hadügyi vegyes iratok. 8. doboz. A Hatvani-szabadcsapat iratai. 
6 Bona Gábor. Kossuth Lajos kapitányai, Bp., 1988. (a továbbiakban Bona, 1988.) és Zétény Győző- (Antall Lajos}. A 

magyar szabadságharc honvédorvosai, Bp., 1948. (a továbbiakban Zéténý) 
7 MOL OHB 1849:1181. 
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4. Hatvani 1849. június 16-án felterjesztett számadásának pénztári naplója. Az eb
ben szereplő személyekre a PN betűjel utal. 

5. A Hatvani-szabadcsapatnak a zarándi dandárhoz tartozó századaiból 1849. 
július 25. előtt a honvédekhez (valószínűleg a második 141. zászlóaljhoz) átlépő ka
tonák átadási jegyzéke. Az ebben szereplő személyek sorszáma előtt az ÁJ betűjel 

Q 

található. 
6. Egyéb források. Ezeket minden esetben külön jelöltük. 
Az egyes sorszámok után mindig külön jelöltük az illető személy rangját és 

beosztását. Ha a sorszámok után ilyen jelölés nem található, akkor az illető mindvégig 
közvitézként (őrvitézként) szolgált. A tisztikarhoz és a törzshöz tartozó személyek 
nevét kurziválással jelöltük. 

A LEVÉLTÁRI RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

Görgey-lt. MOL P 295. A Görgey-család levéltára 
HL Hadtörténelmi Levéltár 
HM Ált. MOL H 75. Hadügyminisztérium. Általános 

iratok 
HM Iü. MOL H 84. Hadügyminisztérium. Igazság

ügyi osztály iratai 
Hodossy-ir. MOL H 106. Hodossy Miklós kormánybiztos 

iratai 
MOL Magyar Országos Levéltár 

48-49. 

OHB 

Számvev. 
d. 
d. sz. 

HL Az 1848-1849- évi forradalom és szabad
ságharc iratai 
MOL H 2. Miniszterelnökség, Országos 
Honvédelmi Bizottmány és Kormányzóel
nökség iratai 
MOL H 83- Számvevőség iratai 
doboz 
dátum szerint 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

alezr. alezredes kisz. kat. kiszolgált katona 
ezr. ezredes lszd. lovasszázad 

fhdgy. főhadnagy nőr. nemzetőr 
fme. felterjesztett, megerősített opk. osztályparancsnok 
fmne. felterjesztett, meg nem erősített önk. önkéntes 
fnt. fel nem terjesztett őrgy. őrnagy 

gye- gyalogezred őrm. őrmester 
h. huszár pk. parancsnok 
he. huszárezred szcs. szabadcsapat 

hdgy. hadnagy szdpk. századparancsnok 
HM Hadügyminisztérium szds. százados 

ht. halig. haditanodai hallgató szül. született 
hv. honvéd tiz. tizedes 
hve. honvédegylet zalj. zászlóalj 
hvzalj. honvédzászlóalj zaljpk. zászlóaljparancsnok 
kisz. h. kiszolgált huszár 

8 L. az 5- jegyzetet. 
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Századosok 

Beró Ferdinánd. 1. No. 184. ~ 2.1,25-26. ~ 3- Szül. 1815. 
Szeged, 1832-38. között hadfi a 37., majd a 40. gye.-ben, 
1848. IX. hdgy. a szegedi önk. mozgó nőr. szd.-ban, IX. 
25-től fhdgy., X. 7. szdpk. (MOL Görgey-lt. b/6-7. fasc.) -
4. szdpk. ~ 5. fnt. (Hatvani 1849-III. közepén önkényesen 
elzáratja). ~ 6. PN No. 22-23- 1849. V. 23. Kristyóron 
felveszi elmaradt illetményeit, 1849. VU. 21. (16.) hdgy. a 
132. hv. zlj.-nál. - 7. - -

Dömsödy Ferenc. 1. No. 589. ~ 2.1. 27-28. ~ 3- nőr. szds., 
1849. I. a Reviczky-vadászcsapat toborzótisztje az ér-
melléki járásban. - 4. szdpk. - 5. fme. - 6. PN. No. 14.1849. 
V. 22. a 3. szd. pk.-a., Hodossy-ir. 7. d. VI. 3. zaljpk. FN No. 
2. Nagyváradon. ~ 7. Bona, 1988. 684-685. 

Hidassy Elek. 1. No. 642. ~ 2.1. 29-30. ~ 3. 12. he. hadfi, 
jászberényi nőr.flidgy., 1848 nyarán a Délvidéken harcol, 
LX. egy jászkun önk. nór. szd. pk.-a Görgei alatt. MOL Gör
gey-lt. b/6. fasc. 1849-1. a 65. hvzalj., majd a 19. gye. 3 
zalj.flidgy.-a (ez utóbbit nem foglalja el), végül a Rákóczi-
szcs. toborzótisztje. ~ 4. szdpk., majd opk. - 5. fmne. (a HM 
által jóvá nem hagyott lszd. pk.-ává terjesztik fel.) ~ 6. 18. 
he. szds. - 7. Bona, 1988. 262. és Görgey István: 1848. júni
usától novemberéig. - Okmánytár. Szerk. Katona Tamás. 
Bp, 1980. 273., 304. és 336. 

PogrányiSándor. 1. No. 1. - 2.1.12. ~ 3. önk. nőr. fhdgy. 
- 4. szdpk., majd opk. ~ 5. fme. - 6. Csutak Kálmán őrgy. 
segédtisztje, majd 1849- VIII. 10. a 131. hvzalj. szds-a. ~ 7. 
Bona, 1988. 480. és 781. 

Topler Károly. 1. No. 185. - 2.1. 24-26. ~ 3- nőr. szds. -
4. szdpk. ~ 5. fme. - 6. FN No. 1. 1849. VII. 27. csapatpk., 
VIII. 7. a 141. hvzalj. 6. szd. pk.-a - 7. Bona, 1988. 704. 

Főhadnagyok 

Balogh Sándor. 1. No. 186. ~ 2.1. 24-26. ~ 3. ht. halig. ~ 
4. 1. szd. ~ 5. fme. - 6. FN. No. 4. Szegeden. 1849. VIII. a 
47. hvzalj. szds-a. - 7. Bona, 1988. 91-92., Bona Gábor Az 
1848/49-es honvédsereg Zala megyei születésű tisztjei. In 
Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédéi 
1848-1849. Zalaegerszeg, 1992. 22. 

Bartók László. 1. No. 504. - 2. I. 26-27. - 3. kisz. kat. -
4. segédtiszt. - 5. fmne. (neve a Hatvani-szcs. tervezett 
lszd-ának tisztikara után szerepelt, s Mészáros Lázár 
hadügyminiszter figyelmetlenségből nem írta alá). - 6. PN. 
No. 10. 1849- V. 26. szdpk., FN No. 6. Nagyváradon a csa
pattal, VIII. 12.141. hvzalj. 6. szd. ~ 7. - -

Bojtsi Endre. 1. No. 2. - 2. I. 12. - 3- ht. halig., majd a 
pesti akadémiai légió segédtisztje. ~ 4. Hatvani, majd Csu
tak Kálmán őrgy. írnoka. - 5. fme. ~ 6. PN No. 26. 1849. V. 
26. Belényes, FN No. 5. Vaskohn, „lovassághoz szegőd
vén, huszár akar lenni". Inczédy László alezr. segédtisztje. 
- 7. 1867-68-ban nyugalmazott szolgabíró, a Zemplén 
megyei hve. tagja. 

JablonowskiEduard. 1. No. 652. ~ 2.1. 30.-II. 1. ~ 3. Szül. 
1818. Jesopol (Galícia), 1839-47. a es. kir. 4. 
dzsidásezredben szolgál, majd gazdatiszt Jakabfalván 
(Bihar megye), 1848. nőr. őrm., X. 25. -1849.1. végéig nőr. 
hdgy.-i rangban részt vesz az erdélyi harcokban, megse
besül. ~ 4. - -. ~ 5. fmne. (lszd.) ~ 6. 1849. IV. elején kéri 
áthelyezését a lovassághoz, IV. 19-én ismét. Közben Nagy
váradon hadbírósági vizsgálat alatt áll. - 6. 1852. V. a 
nagyváradi cs. kir. hadbíróság halálra, majd kegyelemből 
20 év sáncfogságra ítéli. ~ 7. - -

Kun István. 1. No. 631. ~ 2.1. 28-29. ~ 3. Szül. 1823-1824 
körül Kismarján (Bihar megye), református, 1841-től a cs. 
kir. 6. (Württemberg) he.-ben szolgál, sérülés követ

keztében leszerel. (MOL HM Ált. 1849: 22 042.). - 4. - -. -
5. fmne. (lszd.). - 6. Részt vesz a második abrudbányai ex
pedícióban. Abrudbánya után szolgálati vétségért le
tartóztatják, majd rablás gyanúja miatt is vizsgálat indul el
lene. MOL OHB 1849:7567-7568., HM Ált. 1849:22 042. és 
lü. 2388. és 2573. - 7. - -

Nagy István. 1. No. 632. ~ 2.1. 28-29. ~ 3. nőr. fhdgy. -
4. - -. - 5. fmne. (lszd.) ~ 6. - -. - 7. - -

Nyíri Vilmos. 1. - -. - 2. 1849. III. 8. után. MOL OHB 
1849:3022. ~ 3. 43- hvzalj. hdgy.-a. - 4. - -. ~ 5. fme. - 6. 
1849. V. 21. futár. PN No. 13. V. 24. Debrecenbe érkezik, V. 
26. visszaindul. MOL Számvev. 2. d., VI., 3- szds., opk. uo. 
HM ált. 1849:17 982. „Szegedre utaz". FN No. 3. - 7. Bona, 
1988. 444. 

Péterffy József. 1. No. 591. - 2. I. 27-28. ~ 3. 3. hvzalj. 
őrm., 1849.1. a Rákóczi-szcs. hdgy.-a. ~ 4. - -. ~ 5. fme. - 6. 
1849. VI. 2. szds., szdpk. DN No. 1. - 7. Szinnyei József : 
Magyar írók élete és munkái X. k. Bp., 1905. 862-865. 
hasáb, Magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Kenyeres Ágnes. 
II. k. Bp., 1969. 398. 

Végsey Sándor. 1. No. 336. ~ 2.1. 21-22. - 3- nőr. hdgy., 
majd 1849- II. végéig hdgy. a Hatvani-szcs.-ban. ~ 4. 3- szd. 
~ 5. fme. - 6.1849- VI. 7. futár. PN. No. 30.1849. VII. fhdgy. 
a Bihar megyei szcs.-okból és újoncokból alakuló (máso
dik) 141. hvzalj. 2. szd.-ánál. HL 48/49. 35/76., más forrás 
szerint a 27. hvzalj. tartalékánál (később 144. hvzalj.)-7. 
Bona, 1988. 642-643. 

Hadnagyok 

Bern (Böhm) Mór. 1. No. 642. ~ 2. I. 29-30. - 3. kisz. h. 
- 4. - -. ~ 5. fmne. (lszd.) - 6. Részt vesz a második abrud
bányai expedícióban. MOL HM ált. 1849:22 042. Nagyvára
don. FN No. 1 1 . - 7 . - -

Bencze György. 1. No. 643- ~ 2.1. 29-30. ~ 3- 1848 előtt 
királyi táblai jegyző, 1848. XII. ht. halig. - 4. - -. - 5. fme. ~ 
6. Szegeden. FN No. 8. 1849. VLU. a 141. hvzalj., VLU. 10. 
a 47. hvzalj. szds.-a. 1867-68. ügyvéd, Pest és Bars megye 
tiszti ügyésze, meghalt 1889-ben Vácott, 64 éves korában. 
~7. --

Böszörményi Gyula. 1. No. 590. - 2.1. 27-28. - 3. Szül. 
1826 körül Tiszavárkonyban (Heves megye). - 3- hvzalj. 
tizedes. ~ 4. - -. ~ 5. fme. ~ 6.1849. VI. 2. fhdgy. DN No. 2. 
1851 földbirtokos otthon, dec. 9. nyolc napi elzárásra 
ítélik. - 7. - -

Csillag János (a felterjesztett tiszti névsorban tévesen 
András). 1. No. 693. - 2. II. 1-2. ~ 3. Szül. 1814. Monó 
(Szolnok megye), református, nős, 12 évig őrm. a 37. gye.-
ben, majd uradalmi gazdatiszt. 1848 nyarán nőr. fhdgy., 
ősztől részt vesz az erdélyi harcokban, a XI, 1-jei zsibói és 
a XII. 25-i kolozsvári ütközetben, 1849. ni. 20. hdgy. a 16. 
hvzalj.-ban, de állását nem foglalja el. ~ 4. - -. ~ 5. fme. -
6. 1849. V-VI. fhdgy., VII. 25. Marzsó Imre és Cserey Ignác 
ezr. Nagyváradról szds.-i kinevezésre terjesztik fel a (máso
dik) 141. hvzalj.-hoz. MOL HM Ált. I63. d. d. sz. - 7. - -

Egyházi Bálint. 1. No. 281. ~ 2. I. 19. ~ 3. Szül. 1812. 
körül, Pozsony vármegyei hivatalnok, 1849.1.19- kv., 1.26. 
őrm. ~ 4. - -. ~ 5. fme. ~ 6. Abrudbányánál megsebesül, 
utána Jószáshelyen tartózkodik. PN No. 7-8. Nagyváradon 
kórházban. FN No. 12. Világosnál fhdgy., 1849 után ár
vaszéki hivatalnok, meghalt 1886. Pozsony (?) - 7. - -

GergelyiFerenc. 1. No. 129. ~ 2.1.15. ~ 3. tiz., I. 30. őrm. 
~ 4. - -. ~ 5- fme. ~ 6. 2. szd. hdgy.-a, 1849. V. 19. Abrud
bányánál golyó által megsebesül. MOL HM Ált. 163- d. júl. 
6. d. sz. V. 21. Jószáshelyen két havi szabadságot kap. PN 
No. 5-6. VII. 6. Szeged, kéri Vetter Antal altbgy.-tól valame-
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lyik hvzalj.-hoz kinevesét. MOL HM Ált. 163. d. d. sz. Foton 
(Pest megye) FN No. 14. ~ 7. - -

Kendelényi István. 1. No. 235- ~ 2.1. 18. - 3. őrm. - 4. 
iroda. - 5. fme. - 6. 1849. V. 27. Kristyór. PN No. 27. 
Szegeden. FN No. 7. ~7. - -

Kék István. 1. No. 4. ~ 2. I. 12. ~ 3. ügyvéd, őrm. - 4. 
iroda. ~ 5. fme. ~ 6. Vaskohn. FN No. 10. Elképzelhető, hogy 
azonos azzal a Kék Istvánnal, aki Esztergom megye 
ügyészeként 1894-ben Balassagyarmaton halt meg 65 éves 
korában. - 7. - -

Kossuth András (Endre). 1. No. 258. ~ 2.1.19- ~ 3- Sző/. 
1830. Sárospatak (Zemplén megye), diák, 1848. VI. önk. a 
9. hvzalj.-ban, MII. végén Fehértemplomnál megsebesül, 
1849. I. 19. őrm. a Hatvani-szcs.-ban, II. 10. hdgy. - 4. - -. 
5. fme. ~ 6. Nagyváradon. FN No. 9. 1852. a 34. gye. köz
vitéze. - 7. - -

Köller (Köhler)József. 1. Nd. 128. - 2.1.15. ~ 3. tiz. a 33-
gye-ben. - 4. --. ~ 5 . fnt., Ü7. JS. a 16". hvzalj. szds.-a.-6. 
- -. ~ 7. Bowa, 1988. 341-342. 

Lőrinczi Imre. 1. No. 187. - 2.1. 24-26. - 3. nőr. hdgy. -
4. - -. ~ 5- fme. ~ 6. Vaskohn. FN No. 15.1867. törvényszéki 
bíró Bihar megyében® ~ 7. - -

Margó Dénes. 1. No. 259- ~ 2.1.19. - 3. őrm., II. 20. hdgy. 
- 4. - -. - 5. fme. - 6.1849. VI. 3- DN No. 3. ~ 7. - -

Románffy János. 1. No. 547. ~ 2.1. 26-27. ~ 3- kv., SZA 
No. 40. hdgy. ~A.--.r5- fnt. - 1849. V. 6. fhdgy.-irangban 
kéri áttételét a sorkatonasághoz, a HM kérelmét elutasítja. 
MOL HM Ált. 1849:13 020. - 7. - -

Sas Rezső. 1. No. 758. ~ 2. II. 6. ~ 3- őrm. ~ 4. iroda, titkár. 
- 5. fme. ~ 6. 1849- III. közepétől Csutak Kálmán őrgy. tit
kára, V. 10. Kossuthhoz küldött futárként Debrecenbe 
érkezik, V. 12. visszaindul Abrudbányára (valószínűleg ő 
vitte Kossuth V. 11-én kelt, a hadműveletek folytatását 
szorgalmazó utasítását). HL 48-49. 28/409- és MOL Szám
vevőség 2. d. V. 12. reggeli jelentés. Futár. FN No. 13. ~ 7. 

Vári József. 1. No. 653. - 2.1. 30. - II. 1. - 3. nőr. hdgy, 
majd a Rákóczi-szcs. tisztje. ~ 4. - -. ~ 5. fmne. (lszd.). ~ 6. 
1849. V. 24. fhdgy. PN No. 25. - 7. - -

VeiszAntal. 1. No. 3- ~ 2.1.12. ~ 3- őrm. - 4. - -. - 5. fme. 
~ 6. 1849. V. 20. Debrecenbe érkezik. MOL Számvevőség 
2. d. V. 20. reggeli jelentés. ~ 7. - -

1849 áprilisa után kinevezettek 

Bornemissza Jónás. 1. No. 280. - 2.1. 19. ~ 3. kv. - 4. 
lszd. - 5. fnt. ~ 6. 1849. V. 21. hdgy. Hatvani őt küldi 
futárként Kun István fhdgy. után, Inczédy alezr. jelen
tésének visszatartása végett. Visszatérése után Inczédy 
hadbíróság elé állítja. (MOL HM Ált. 1849: 22 042.) - 7. - -

Péterfl György. 1. - -. ~ 2. - -. ~ 3- - -• ~ 4. - -. - 5. fnt. ~ 6. 
1849. VI. 2. hdgy. DN No. 4. - 7. - -

Simig (Sümegh) Lajos. 1. No. 136. - 2.1. 15. ~ 3- kv, II. 
16. tíz. ~ 4 .1 . szd. - 5. fnt. ~ 6.1849. V. 21. Jószáshely, őrm. 
PN No. 9. hdgy. Nagyváradon. FN No. 16. Világos után 
Komáromba menekül, 1849. LX. 5. beosztják a 48. hvzalj.-
ba. Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. 
(Naplójegyzetek). Bp, 1887. 323- 1867-68-ban a Szabolcs 
és Heves megyei hve. tagja, uradalmi kasznár az egri káp
talan birtokán. ~ 7. - - • 

Zöldi Samu. 1. No. 6. ~ 2. II. 12. - 3. tiz. ~ 4. 2. szd. ~ 5. 
fnt. - 6.1849- V. 21. Jószáshely, őrm. PN No. 2. és 4. hdgy. 
Nagyváradon. FN No. 17. ~ 7. - -

A szabadcsapat törzséhez tartozó egyéb személyek 

Bíró Ferenc. 1. - -. - 2. II. 5. SZA No. 8. - 3- - -. ~ 4. 
ideiglenes főorvos. ~ 5. fmne. Hatvani 1849. III. 25. felter
jeszti, de a HM a megerősítéshez kéri Bíró okleveleit. MOL 
HM Ált. 1849:7893. ~ 7. Zétény 99. 

Molnár István. 1. No. 237. ~ 2.1.18. - 3. őrm, II. 2. hdgy. 
~ 4. számvevő. ~ 5. fnt. - 6.1849. IV. 20. előtt saját kérésére 
áthelyezik a sorgyalogsághoz. MOL HM Ált. 1849:11 799-
1867-68-ban és 1890-ben(?) a budapesti hve. tagja. - 7. — 

PappMihály. 1. - -. - 2. II. 26. SZA No. 30. ~ 3- állatorvos. 
~ 4. segédorvos. ~ 5. fmne. (Id. Bíró Ferencnél). ~ 6. - -. -
7. Zétény 185. 

Szekeres László. 1. - -. - 2. - -. - 3- Temes megyei esküdt. 
~ 4. számvevő, hdgy. - 5. fmne. Hatvani IV. 20-án felter
jeszti, a HM V. 6-án megerősíti. MOL HM Ált. 1849:11 799-
~ 6. 1849. V. 23. Kristyór. PN No. 20. (Kinevezése a 
Közlönyben Szekeres Sándor néven jelenik meg. V. 9-én a 
HM Szekeres Sándort nevezi ki a szatmári rokkantak háza 
számvevő hdgy.-óvá). - 7. - -

Alberger József No. 232, ÁJ 57. 
Alföldi Károly No. 337, I. 21. kv, II. 27. tiz. 
Almási Zsigmond No. 663-1. 30. kv , II. 20. tiz. 
Andrássi Sándor No. 446.1. 24. kv , II. 2. tiz, II. 18. őrm, 

DN6. 
Antal József No. 291.1.19- kv. 
Antal József No. 759. II. 20. kv. 
Argillán (Argyillán) László No. 55, ÁJ 62. 
Aszalós György No. 619, DN 39. 
Aszalós István No. 490, DN 137. 
Aszalós János No. 348, DN 105. 

Back Sándor No. 6 l , 1.14. kv. 
Back Sándor No. 421, I. 24. kv. 
Bagdi János No. 250, 1.19- kv , DN 138? 
Bagdi János No. 483, I. 24. kv, DN 138? 
Bagdi József No. 452, DN 58. tiszti küldönc 
Bagdi Miklós No. 238. 
Bakó Sándor No. 154. 
Balassa Lajos No. 97, 1.14. kv, II. 18. tiz. 
Balaton József DN 64. 
Balázs Benedek No. 624. 
Balogh András No. 266. 
Balogh Ferenc No. 734. 
Balog Imre No. 671. 
Balogh István No. 377, DN 133. 
Balog János No. 636, I. 29. kv. 
Balog jános No. 760, II. 9. kv. 
Balog József No. 415, Dn 81 kórházban 
Balog Lukács No. 434. 
Balog Péter No. 425, I. 24. kv, II. 10. tiz, RD 7 5 , Dn 15. 

kórházban 
Balog Sándor No. 486. 
Balogh Sándor No. 659. L 30. tiz, II. 20. őrm, PN 19- 6. 

szd. őrm. 
Balozs György DN 130. 
Bandár István No. 91. 
Baráth Imre ÁJ 2. őrm. 
Baráth Sándor No. 707. 
Barázda János No. 23. 
Barbócz Ferenc No. 202. 



Bamucz Döme No» 539. 
Bartha István No. 611. 
Barta (Bartha) János No. 387., DN 132. 
Bartha Mihály No. 768. 
Bartók László No. 504. 
Bálint László No. 797. 
Bányai István No. 198. 
Bányai János No. 108., ÁJ 29. 
Báthori István No. 585. 
Beké János No. 420., I. 23. kv., II. 19- tiz., DN 10. 

kórházban 
Belényi Dániel No. 392. 
Bencze György No. 60. 
Bencze György No. 643-
Bende Ferenc No. 210. 
Benedek Sándor No. 697. 
Benki József No. 545., RD 38? (Benke) 
Benkhardt Vilmos No. 67., I. 14. tiz. 
Bérezi Imre No. 95., I. 14. tiz. 
Bereczky Ferenc No. 520., ÁJ 21. 
Bereczky István No. 72., 1.14. kv. 
Bereczky István No. 791-, II. 15. kv. 
Bessenyei János No. 338., I. 21. kv., II. 2. tiz. 
Bessenyei János No. 798., II. 20. kv. 
Bessenyei József No. 163-
Bern (Böhm) Mór No. 642. 
Bérezi József No. 256. 
Béres György No. 21. 
Béres János No. 731-
Beró Ferdinánd No. 484. 
Birizdó János No. 755. 
Bíró Ferenc SZA 8. 
Bíró János No. 38., 1.12. tiz. 
Bischotka István No. 165. 
Bischotka Miklós No. 464. 
Bodai Gábor No. 139., L 15. kv., II. 16. tiz., ÁJ 5. 
Bodnár András No. 570/. DN 50. 
Bodnár Ferenc No. 202. 
Bodnár István DN 67. 
Bodó Ferenc No. 676. 
Bogdán József NO. 645. 
Bogdán Sándor No. 121., ÁJ 20. 
Boglári Gyula No. 37., I. 12. tiz. 
Bognár István No. 386. 
Bojtsi Endre No. 2. 
Bokor András No. 534. 
Bona István No. 488. 
Bondás István No. 433-
Borbély Bálint No. 705. 
Borbély Mihály No. 180., 1.18. kv., ÁJ 10. tiz. 
Bornemissza Jónás No. 280. 
Borok István No. 521., DN 28. 
Boross József No. 320., I. 21. kv., DN 104? 
Boross József No. 356., I. 22. kv., DN 104? 
Borsos József No. 529. 
Botos Gábor No. 423., DN 96. 
Böhm Mór Id. Bém No. 642. 
Böszörményi Gyula No. 590. 
Böszörményi Károly No. 162. 
Budai Sándor No. 458. 
Bujdosó Károly No. 586. 

Bujdosó Mihály No. 204. 
Búzás József No. 441. 

Csaba István No. 370. 
Csabay János No. 151. 
Csala Imre No. 176. 
Csapó József No. 451., DN 116. 
Csata Lajos No. 324. 
Csatári József No. 220. 
Csató Sámuel No. 137., 1.15. kv., II. 16. tiz. 
Csató Sándor No. 227., 1.18. kv., DN 5. óim. vagy DN 82. 
Csató Sándor No. 773-, II. 10. kv., DN 5. őrm. vagy DN 

82. 
Csák István No. 335. 
Csákó István No. 592. 
Csákó Péter No. 601. 
Cseh János No. 788., RD 6l., ÁJ 24. 
Cseke János No. 369. 
Csengeri Béla No. 424., I. 24. kv., II. 20. tiz., DN8. kór 

házban 
Csengeri Mihály No. 748. 
Csepcsányi Mór No. 505., I. 26. tiz., II. 5- őrm., ÁJ 3. 
Csepcsányi Vince No. 5.1. 12. őrm. 
Cseti Bálint No. 623., ÁJ 46. 
Csékis ld. Cs. Kiss 
Csifári Albert No. 401., kv., DN 13. tiz. 
Csikós János No. 587. 
Csillag János No. 693. 
Csiszár János No. 312. 
Csizmadia József No. 371., DN 66. 
Csóka János No. 610. 
Csokmai András No. 782. 
Csokmai József No. 562., ÁJ 47. 
Csorna Mihály No. 526., ÁJ 43. 
Csopai Péter No. 559-
Csorbái Imre No. 502., I. 26. kv., II. 16. tiz. 
Csorbái Péter No. 71. 
Csornai Mihály No. 560. 
Czakó János No. 395., I. 23. kv., DN 46? 
Czakó János No. 428., I. 24. kv., DN 46? 
Czigán Ignác No. 87. 
Czirák József No. 608., RD 62. 
Czirák (Czirják) Sándor No. 609-, Rd 58., ÁJ 32. 

Dande Bálint No. 394. 
Dávid András No. 658., DN 139. 
Dávid Ferenc No. 447., I. 24. kv., II. 14. tíz., DN 12. 
Dávid Sámuel No. 522., RD 69. 
Deák Imre No. 118., RD 1., ÁJ 37. 
Debreczeni Lajos No. 510., I. 26. kv., II. 5. tiz. 
Debreczeni Péter No. 509-, I. 26. kv., II. 15. tiz. 
Demjén Mihály No. 323., DN 92. 

• Déczi Gábor No. 615. 
Diós István No. 234. 
DióptfózsefNo. 721. 
Dobos András No. 640. 
Dombrádi László No. 246., DN 98. (Domrádi) 
Dorogi Simon No. 196. 
Dömsődy Ferenc No. 589. 
Durkó Ferenc No. 380., I. 23. kv. 
Durkó Ferenc No. 801., II. 20. kv. 
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Egyházi Bálint No. 281. 
Elek István No. 352. 
Elek Pál No. 334. 
Eötvös ld. Ötvös 
Erdőháti István No. 443-, I. 24. kv. 
Erdőháti István No. 784., II. 15. kv. 
Eszényi (Eszenyi) Ferenc No. 525., DN 31. 
Eszényi Imre No. 438., DN 49. 

Facsar János No. 111. 
Fajzi József No. 286. 
Faragó János No. 455-, DN 69. 
Faragó Pál No. 684. Kismarjai lakos, 1849 május végén a 

város elöljárói kérik kiadását, mert sorshúzás útján a 
kiállítandó honvédek közé sorozandó. 1849- június 3-án 

Dömsödy Ferenc százados Nagyhalmágyról Kismar
jára küldi. MOL Hodossy-ir. 7. d. d. sz. és 8. d. No. 
1363. 

Farkas András No. 763-
Farkas Endre No. 93. 

Farkas Ferenc No. 500., I. 26. kv. 
Farkas Ferenc No. 712., II. 2. kv., RD 93. 
Farkas István No. 314., I. 21. kv., DN 21. (dobos) 

vagy 59-
Farkas István No. 689., II. 1. kv., DN 21. (dobos) vagy 59. 
Farkas János No. 47., RD 42. vagy 86. 
Farkas Mihály No. 78. 
Fazekas Mihály No. 717. 
Fehér György No. 245. 
Fejér József ÁJ 39. 
Fekete György No. 297. 
Fekete István No. 277. 
Fekete Lajos No. 727. 
Fekete Sándor No. 627. 
Felbek András No. 361. 
Ferenczi József No. 780. 
Ferenczi Lajos No. 638. 
Fibik Ferenc No. 664., I. 30. kv., II. 20. tiz. 
Figyesi János No. 604. 
Flórencz János No. 492. 
Fodor Gábor No. 239-, L 19. kv., DN 9- (kórházban) vagy 

74. 
Fodor Gábor No. 305-, L 19. kv., DN 9. (kórházban) vagy 

74. 
Fodor István No. 185., RD 36., ÁJ 53-
Fodor János No. 366. 
Fodor Mihály No. 341., I. 22. kv., DN 18., tiz. 
Fogarassy Endre No. 329-
Fogarassy János DN 61. 
Fogarassy József DN 76. 
Fonyad István No. 518. 
Fonyad József No. 469-
Fóris István No. 416., DN 33. 
Furcsa Márton No. 263-
Futaki Mihály No. 478., DN 117. 
Fülep János No. 219. 
Fülöp Mihály No. 634. 
Fülöp Pál No. 46. 
Für Ferenc No. 143-
Fütös András No. 644. 

Galgócsi Mihály No. 205. 
Galli Balázs ld. Gáli 

Gábor Sámuel No. 738. 
Gál István No. 304., I. 21. kv. 
Gál István No. 553., I. 27. kv. 
Gál István No. 753-, II. 6. kv. 
Gál (Gaál) János No. 242., ÁJ 56. 
Gáli András No. 247. 
Gáli (Galli) Balázs No. 247. Szerepi lakos, 1849 február

jában megszökik, március 10-én Hatvani kéri vissza
küldését a község elöljáróitól. Március 17-én Ňagy János 

szerepi főbíró közli Hatvanival, hogy .óáli közben 
Nagyrábén 210 váltóforintért beállt honvédnek, s hal
lomás szerint besorozás végett Nagyváradra 
kísértetett. MOL HM Vegyes 8. d. A Hatvani-szcs. ir. 

Gáli Márton No. 241. 
Gáspár István No. 569. 

Gáspár József No. 107., DN 88. 
Gebei Ferenc No. 248. 
Gergely András No. 32., 1.12. kv. 
Gergely András No. 673-, II- 1- kv. 
Gergelyi Ferenc No. 129. , 
Gombos József No. 463-
Gönczi Döme (Demeter) No. 119., ÁJ 17. 
Gönczi Sándor No. 497., DN 100. 
Görbe Sándor No. 411., DN 122. 
Grezső József No. 177. 
Grosz Gergely No. 14. 
Gulyás György No. 77. 
Gunda Ferenc No. 549-

Gyalog István No. 754. 
Gyarmati (Gyarmaty) József No. 460., DN 90. 
Gyöngyösi Péter No. 454. 
Győrffy István No. 666. 
Győri Péter No. 769. 
Győri Sándor No. 672. 

Hajdú Ferenc No. 178. 
Hajdú László No. 141., I. 15. tiz., dobos 
Hajdú László No. 397., I. 23- kv. 
Hajdú Sándor No. 532. 
Hajdúk János No. 359., DN 119. 
Halász Gergely No. 254. 
Halász Mihály DN 55. 
Halász Mózes No. 491. 
Hallgató Pál No. 310., I. 21. kv., I. 28. tiz. 
Halmi Miklós No. 19. 
Harmati Farkas No. 682. 
Harmati (Harmaty) Lajos No. 362., DN 118. 
Hatházi Ferenc No. 716., II. 3. kv., II. 19. meghalt 
Hatos Kálmán No. 507., I. 26. kv., II. 5. tiz., ÁJ 6. 
Hegedűs Sándor No. 778. 
Hegyi József No. 201. 
Helbán Mihály ÁJ 57. 
Hendre Miklós No. 357. 
Hermann Gábor No. 271. 
Hevesi Imre No. 396., I. 23- kv., II. 1. őrm., porkoláb, PN 

17., a zarándi dandár porkolábja 
Hidassy Elek No. 633. 
Higyed Mihály No. 625. 
Hollósi József No. 27. 
Horog György No. 35-
Horog József No. 126. 
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Horváth István No. 605., RD 49. 
Horváth Pál No. 630., I. 28. kv., II. 19. megszökik 
Högye Ferenc No. 667. Kismarjai lakos, 1849 május 

végén a város elöljárói kérik kiadatását, mert a sorshúzás 
útján kiállítandó honvédek közé sorozandó. 1849. június 

3-án Dömsödy Ferenc százados Nagyhalmágyról Kis
marjára küldi. MOL Hodossy-ir. 7. d. d. sz. és 8. d. No. 
1363. 

Hubinszki István No. 156. 
Husi Bálint No. 414., DN 124. 

Husi (Husy) Mihály No. 405., DN 52. 
Huszti Sándor No. 173. 

Jabkmowski Eduárd No. 652. 
Jakab József No. 471., I. 24. kv., II. 8. tiz., DN 16. 
Jakab Sándor No. 581., RD 99. 
Janó János No. 695. 
Jámbor István No. 723. 
Jenéi János No. 113. 
Jónás András No. 7a, RD 35. vagy 79. 
Jónás György No. 641. 
Jósa Gábor No. 62. 
Józsa György No. 575. 
Józsa Márton No. 376., DN 128. 
Juhász István No. 221. 
Juhász József No. 189-, 1.18. kv., ÁJ 31? 
Juhász József No. 544., I. 26. kv., ÁJ 31? 
Juhász Márton No. 351., DN 129. 
M. Juhász Pál No. 794. 
Juhász Sándor No. 692. 
Juhos József No. 739-
Jurcsa Márton No. 73. 

Kacsárdy József No. 188. 
Kalmár Sándor No. 86., RD 28. vagy 63. 
Karap László No. 190. 
Karasszon József No. 419-, DN 37. 
Karcza Imre No. 696. 
Karsai Lajos No. 131., 1.15. kv., I. 25. tiz. 
Katona István No. 573-, RD 39., DN 109. 
Katona János No. 147. 
Katonka Péter No. 694., II. 1. kv., II. 19. meghalt. 
Kádár György No. 68., I. 14. tiz. 
Kána Simon ÁJ 22. 
Kányássy József No. 159. 
Kecskés István No. 209-
Kecskés Péter No. 618. 
Kelemen István No. 44., I. 14. kv. 
Kelemen István No. 495-, I- 26. kv. 
Kendelényi István No. 235. 
Kendi Károly ÁJ 40. 
Kenéz Béni No. 166. 
Kenéz István No. 746., II. 6. kv. 
Kenéz István No. 799-, II. 20. kv. 
Keniczky János No. 607. 
Kentz Károly No. 606. 
Kerekes István No. 52., DN 56. 
Kerekes józsef No. 114. 
Keresi Flóra No. 422. (Elképzelhető, hogy azonos Körösi 

Flórával). 
Keresi Márton No. 429-, RD 26. (Elképzelhető, hogy azo

nos Kőrössy Mártonnal). 

Kertész János No. 614. 
Kertyák Jakab No. 66. 
Kék István No. 4. 
Király István No. 249., 1.19. kv., DN 73? 
Király István No. 303-, I. 21. kv., DN 73? 
Király Lajos No. 408., DN 111. 
Kirtyán András No. 174. 
Kiss András No. 384., I. 23. kv. 
Kiss András No. 709-, II. 2. kv. 
Kiss Balázs No. 233-
Kiss Bálint No. 199-, I. 18. kv., RD 84? DN 60.? 
Kiss Bálint No. 436., I. 24. kv., RD 84.? DN 60.? 
Kiss Gábor No. 711. 
Kiss P. Gábor No. 431., DN 103. 
Kiss Imre No. 22., I. 21. kv. 
Kiss Imre No. 332., 1.21. kv. 
Kiss István No. 740. 
P. Kiss István No. 273-
Kiss János No. 290., RD 50. vagy 77. 
B.Kiss János No. 741. 
Kiss József No. 109., 1.14. kv. 
Kiss József No. 353., I. 22. kv. 
Kiss József No. 364., I. 22. kv. 
Kiss László No. 656. 
Kiss Márton No. 29. 
Kiss Mihály No. 566. 
Kiss Péter No. 255., I. 19. kv. 
Kiss Péter No. 435., I. 24. kv. 
Kiss Péter No. 565., I. 27., kv. 
Kiss Samu No. 17. 
Cs. Kiss Sándor No. 375., DN 135. (Csékis) 
ifj. Kiss Sándor No. 538., I. 26. kv. 
id. Kiss Sándor No. 542., I. 26. kv. 
Kiss Sándor No. 708., II. 2. kv. 
Kiss Sándor No. 743., II. 6. kv. 
Kladek Károly No. 548. 
Kocsis Ferenc No. 551., I. 27. kv. 
Kocsis Ferenc No. 790., II. 15. kv. 
Kocsis János No. 57., RD 48. 
Kocsis Sándor No. 789-, RD 5., ÁJ 55. 
Kolonpár Lajos No. 385., DN 89- (Kolombár) 
Komlóssy János No. 345. 
Konrád József No. 33. 
Kopányi Imre No. 597. 
Korosi István No. 732. 
Korpássi Tamás No. 771. 
Kosonczy Mihály No. 406., RD 23- (Kosontzky), DN 45. 
Kossuth András (Endre) No. 258. 
Kosztolányi József No. 153-, ÁJ 44. 
Kovács András No. 85. 
Kovács György No. 13., 1.12. kv. 
Kovács György No. 508., I. 26. kv., II. 5. tiz., ÁJ 13. (?) 
Kovács Imre No. 226., 1.18. kv. 
Kovács Imre No. 331., I. 21. kv. 
Kovács Imre No. 516., I. 26. kv., II. 5. tiz., ÁJ 13.(?) 
Kovács István No. 288., I. 19. kv., DN 83-? 
Kovács István No. 410., I. 23. kv., DN 83.? 
Kovács János No. 368., I. 28. kv., II. 10. tiz. 
Kovács János No. 719., II. 4. kv. 
Kovács József No. 54., 1.14. kv., RD 11. 
Kovács József No. 127., I. 15. kv., I. 30. tiz. 
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Kovács Károly No. 766., DN 23. 
if). Kovács Márton No. 426., I. 24. kv., DN 112. 
id. Kovács Márton No. 429., I. 24. kv., DN 48. 
Kovács Mihály No. 393., I. 23. kv. 
Kovács Mihály No. 674., II. 1. kv. 
Kovács Péter No. 65. 
Kovács Sándor No. 321., I. 21. kv., RD 12.? DN 114.? 
Kovács Sándor No. 655-, I. 30. kv., RD 12.? DN 114.? 
Kovács Sándor No. 702., II. 2. kv., RD 12.? DN 114.? 
Kozák Gábor No. 155. 
Köhler (Kőller) JózsefNo. 128. 
Kőmíves János No. 69. 
Körösi Flóra DN 95- (Elképzelhető, hogy azonos Keresi 

Flórával). 
Kőrössy István No. 179-
Kőrössy Márton DN 47. (Elképzelhető, hogy azonos í 

rési Mártonnal). 
Krassa Károly No. 101. 
Kun István No. 225., 1.18. kv. 
Kun István No. 631 • 
Kun Lajos No. 668. 
Kun Mihály No. 660., I. 30. tiz., II. 20. őrm. 
Kun Sándor No. 467. 
Kurtán Sándor No. 148. 
Kurucz János No. 79. 

Laczinyák János No. 680. 
Laczkó János No. 218. 
Lada György No. 212. 
Lada Sándor No. 800. 
Lakatos Ferenc DN 41. 
Lehellősi Sándor No. 472., I. 24. kv., II. 8. tiz., DN 17. 
Lengyel Endre No. 282., 1.19. tiz., I. 28. őrm. 
Létai Sándor No. 647., RD 78. 
Lévay Bálint No. 208. 
Lovas János No. 679. 
Lovas Pál No. 322. 
Lőricz (sic!) Lipót No. 94. 
Lőrincz Mihály No. 557., ÁJ 42. 
Lőrinczi (Lőrinczy) Imre No. 487. 
Lőrinczi Károly No. 474., DN 108. 
Lukács Péter No. 476. 

Macsinga József No. 313-, DN 94. 
Madoss Gergely No. 737-
Magyart István No. 28. 
Magyart Sándor No. 231. 
Major Gábor No. 448., I. 24. kv., II. 14. tiz., DN 14. 
Majoros Sándor No. 781. 
Majtán György DN 84. 
Majtényi György No. 298. 
Maka Lőrinc No. 31. 
Makacsek János No. 11. 
Makai Ferenc No. 6l6. 
Makai Sándor No. 187., I. 18. kv. 
Makai Sándor No. 774., II. 10. kv. 
Makiári István No. 703. 
Maksai Cézár No. 96. 
Malomkay András No. 402., DN 24. 
Margó Dénes No. 259. 
Markus Sándor No. 612., ÁJ 51. 

Marossányi János No. 635. 
Maxim János No. 688. 
Máté József No. 90., 1.14. kv. 
Máté József No. 442., I. 24. kv. 
Máté Sándor No. 558. 
Medve György No. 706. 
Menyhárt József No. 482. 
Menyhárt Mihály No. 550. 
Mester József No. 626., DN 99. 
Mezei János No. 49-
Mező Zsigmond No. 628., ÁJ 49. 
Mészáros János No. 480. 
Mészáros József No. 9. 
Mészáros Péter No. 223-, 1.18. kv. 
Mészáros Péter No. 749-, II. 6. kv. 
Micskei István No. 183., 1.18. kv., DN 72.? 
Micskei István No. 462., I. 24. kv., DN 72.? 
Mihályi Gábor No. 40. 
Miklós Ferenc No. 561. 
Mille János No. 267., I. 19. kv., ÁJ 12. tiz.? 
Mille János No. 503-, I. 26. kv., ÁJ 12. tiz.? 
Mille Károly No. 260., 1.19. kv., DN 32.? 
Mille Károly No. 412., I. 23. kv., DN 32.? 
Mille Mihály No. 283-, 1.19. kv., II. 1. tiz. 
Mille Pál No. 450. 
Miskolczy Mihály No. 757. 
Mogyoróssy Gábor No. 7., 1.12. tiz. 
Mohácsi Ádám No. 102. 
Molnár Frigyes No. 517. 
Molnár István No. 237. 
Molnár István No. 582.1. 27. kv., ÁJ 41. 
Molnár János No. 133-, L 15. kv., II. 25. tiz. 
Molnár Károly No. 145., ÁJ 15. 
Molnár Lajos No. 122., ÁJ 52. 
Molnár Mihály No. 41., RD 18. vagy 71. 
Molnár Miklós No. 776. 
Molnár Sándor ÁJ 36. 
Mosolygó Miklós No. 533. 
Móré Ferenc No. 158. 
Mótók Károly No. 770. 
Muránszky János No. 138., 1.15. kv., II. 26. tiz. 
Murguj Ferenc No. 88. 

Nagy Bálint No. 123., 1.15. kv , ÁJ 54.? 
Nagy Bálint No. 595., I. 28. kv., ÁJ 54.? 
Nagy Bálint No. 691., II. 1. kv., ÁJ 54.? 
Nagy Dienes No. 236., 1.18. tiz. 
Nagy Ferenc No. 563-, ÁJ 48. 
Nagy Gábor No. 296., DN 75. 
Nagy István No. 115-, 1.15. kv. 
Nagy István No. 274., 1.19- kv. 
Nagy István No. 556., I. 27. kv. 
Nagy István No. 632. 
id. Nagy István No. 646., I. 29- kv. 
Nagy János No. l60., 1.15- kv., DN 123.? 
Nagy János No. 213-, 1.18. kv., DN 123.? 
Nagy János No. 326., I. 21. kv., DN 123.? 
Nagy József No. 473., RD 94. 
Nagy Károly No. 182. 
Nagy Lukács No. 389. 
Nagy Mihály No. 45-, 1.14. kv., RD 46.?, DN 120.? 
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Nagy Mihály No. 103., I. 14. kv., RD 46.?, DN 120.? 
F. Nagy Mihály No. 456., I. 24. kv., RD 46.?, DN 120.? 
P. Nagy Mihály No. 530., I. 26. kv., RD 46.?, DN 120.? 
Nagy Péter No. 26. 
Nagy Sándor No. 192., 1.18. kv., RD 20. vagy 27., DN 53-

vagy 97. 
Nagy Sándor No. 240., 1.19. kv., RD 20. vagy 27., DN 53. 

vagy 97. 
ifj. Nagy Sándor No. 536., I. 26. kv., RD 20. vagy 27., DN 

53. vagy 97. 
Nagy Zsigmond No. 117., RD 52. 
Nemes Imre No. 169., I. 18. kv. 
Nemes Imre No. 228., I. 18. kv. 
Nemes János No. 322., I. 21. kv. DN 95.? 
Nemes János No. 722., II. 4. kv., DN 95.? 
Nemes Károly No. 197., ÁJ 33. 
Nemes Péter No. 191. 
Németh Lajos No. 761. 
Németh Károly No. 125. 
Nikita Mihály No. 50. 

Nyéki Sándor No. 251. 
Nyika János No. 583. 
Nyika László No. 554. 
Nyilas Ferenc No. 555. 
Nyirádi Ignác No. 200. 
Nyiri Gábor No. 206. 
Nyiri István No. 25. 
Nyiri Sándor No. 43. 
Nyiri Vilmos 

Oláh Ferenc No. 620. 
Oláh István No. 704. 
Oláh János No. 150. 
Oláh Lajos No. 269., szerepi lakos, 1849 februárjában 

megszökik, március 10-én Hatvani kéri visszaküldését 
a község elöljáróitól. Március 17-én Nagy János 
szerepi főbíró közli Hatvanival, hogy Oláh Lajost, 
mivel „semmi elbocsátó levelet előmutatni nem 
tudott", már március 13-án vasra verve Várad
püspökibe kísérték. MOL HM Vegyes 8. d. A Hatvani-
szcs. ir. 

Oláh Sándor No. 261., I. 19. kv. 
Oláh Sándor No. 449., I. 24. kv., II. 14. tiz. 
Oláh Sándor No. 747., II. 6. kv. 
Olbrik János No. 217. 
Opra János No. 594. 
Orbán András No. 327., DN 107. 
Orbán István No. 124. 
Orgován László No. 793. 
Orniczki (Orniczky) József No. 579-, DN 106. 
Orosz István No. 144. 
Oszvald (Osvald) Ferenc No. 172., I. 18. kv., DN 42.? 
Oszwald (Osvald) Ferenc No. 479., I. 24. kv., DN 42.? 

Ötvös (Eötvös) Antal No. 593-, DN 38. 

Pacher (Pakker) Károly No. 343-, DN 127. 
Panya Gábor No. 302. 
Papp Ferenc No. 413., DN 34. 
Papp Gábor No. 622. 
Papp János No. 546. 

Papp József No. 268., 1.19. kv., RD 32.?, DN 11. tiz.? 
Papp József No. 400., I. 23- kv., II. 15. tiz., RD 32.?, DN 

11.? 
Papp László No. 662., I. 30. kv., II. 20. tiz. 
Papp Mihály No. 134., 1.15. kv., II. 25. tiz. 
Papp Mihály SZA 30. 
Papp Sándor No. 105. 
Parti Mihály No. 58. 
Pater Sándor No. 494. 
Pátrián Szilárd No. 675. 
Pál Ferenc No. 214. 
Pásztor István No. 637. 
Petrái Ferenc No. 293. 
Petro András No. 365. 
Pécsi Mihály No. 75. 
Pénzes Mihály No. 417., DN 113-
Péter András No. 578. 
Péter Ornuc ÁJ 50. 
Pétetfi György DN 4. 
Péterffy József No. 591. 
Piki József No. 714. 
Pillich Ferenc No. 512., I. 26. kv., II. 5- tiz., DN 7. tisztelet

beli őrm. 
Pintér István No. 224. 
Pocsay István No. 468. 
Pócsi Mihály ÁJ 19. 
Podó Gábor No. 83. 
Pogrányi Sándor No. 1. 
Pokorný József No. 701. 
Pollacsek Márton No. 229., L 18. kv. 
Pollácsek Márton No. 726., II. 4. kv. 
Popovics Sándor No. 112. 
Portshalmi Sándor No. 649. 
Póti János No. 733. 
Prekop Döme No. 330. 
Prém Jakab No. 342., DN 19-, Keresztnév nélkül, tisz

teletbeli tiz. 
Prudán János No. 278. 
Puskás István No. 418., RD 83., DN 44. 

Radványi Kálmán No. 398., I. 23. kv., DN 20. dobos 
Raksi Mihály No. 120. 
Ramócza Mihály No. 516. 
Rábay András No. 230. 
Rácz András No. 318., I. 21. kv. 
Rácz István No. 318., I. 21. kv. 
Rácz István No. 670., II. 1. kv. 
Rácz János No. 718., II. 4. kv. 
Rácz Mihály No. 759. 
Rákosi József No. 523. 
Regensperger Ferenc No. 506., I. 26. tiz., II. 5. őrm., ÁJ 4. 
Renge Sándor No. 457., DN 102. 
Resiga Áron DN 141. 
Réb Márton No. 1161. 
Ripp Márton No. 307. 
Románffy János No. 547. 
Rózsa György No. 104. 
Rüff András No. 603. 

Sajti András No. 216. 
Salánki Ferenc No. 184., ÁJ 58. 
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Sallay Mihály No. HO. 
Sarkadi József No. 146. 
Sas József No. 253. 
Sas Rezső No. 758. 
Sághi István No. 541. 
Sápi András No. 571. 
Sárkány János No. 317. 
Sárközi István No. 367. 
Sárközi Mátyás No. 294. 
Sárközi Sándor No. 379. 
Semjén Mihály No. 344., DN 65. 
Seprődi Sándor No. 382. 
Serban Konstant No. 80. 
Serdült Bálint No. 56. 
Serdült József No. 710. 
Serdült Márton No. 372., DN 86. 
Serei János No. 629. 
Seres András No. 53. 
Seres István No. 724. 
Simigh (Sümeg) Lajos No. 136. 
Simon János No. 501., I. 26. kv., II. 16. üz. 
Simon Lénárt ÁJ 14. 
Sipos Mátyás No. 363-, I. 22. kv. 
Sólymos András No. 193. 
Somi György No. 681. 
Somi Imre No. 686. 
Somi László No. 713. 
Somogyi József No. 80. 
Sümegh Id. Símig 

Szabó András (Endre) No. 319., I. 21. kv., ÁJ 9. tiz.? 
Szabó András (Endre) No. 511., I. 26. kv., II. 5. tiz., ÁJ 9.? 
Szabó Bálint No. 18. 
Szabó Ferenc No. 388., I. 23. kv., DN 80.? 
Szabó Ferenc No. 552., I. 27. kv., DN 80.? 
Szabó Gábor No. 461., RD 33., DN 71. 
Szabó Gergely No. 10., I. 12. kv. 
Szabó Gergely No. 325., I. 21. kv. 
Szabó György No. 211., 1.18. kv., DN 78.? 
Szabó György No. 306., I. 21. kv., DN 78.? 
Szabó István No. 383-, I. 23. kv., ÁJ 27. 
Szabó István No. 513., I. 26. kv., II. 5. tiz. 
Szabó István No. 588., I. 27. kv., ÁJ 27. 
Szabó János No. 543-
Szabó József No. 8., 1.12. tiz. 
Szabó József No. 167., 1.15. kv. 
Szabó József No. 439-, I- 24. kv. 
Szabó József No. 527., I. 26. kv. 
Szabó József No. 745., II. 6. kv. 
Szabó József No. 762., II. 9. kv. 
Szabó Lajos No. 195-, 1.18. kv. 
Szabó Lajos No. 308., I. 21. kv., I. 29. tiz., II. 10. őrm. 
Szabó Lajos No. 338., I. 21. kv., II. 2. tiz. 
Szabó Mihály No. 64., 1.14. kv., ÁJ 35.? 
id. Szabó Mihály No. 73-, 1.14. kv., ÁJ 35.? 
Szabó Mihály No. 301., I. 21. kv., ÁJ 35.? 
Szabó Mihály No. 568., I. 27. kv., ÁJ 35.? 
Szabó Sándor No. 100., I. 14. kv., ÁJ 6l.? 
Szabó Sándor No. 669-, II. 1. kv., ÁJ 6l.? 
Szabó Sándor No. 715., II. 2. kv., II. 15. tiz. 
Szakács Mihály No. 470. 

Szálai Sándor No. 514., I. 26. kv., II. 5. tiz., ÁJ 8. 
Szász Ferenc No. 444. 
Szász János No. 350., DN 131. 
Szász Mihály No. 785-
Szászi István No. 63. 
Szecse Gábor No. 779-
Szegedi Ferenc No. 299-, I. 21. kv. 
Szegedi Ferenc No. 724., II. 4. kv. 
Szegedi István No. 15. 
Szegedi János No. 106., RD 54. 
Szegedi József No. 311-, DN 58. 
Szegedi Sándor No. 373-, DN 134. 
Szekeres István No. 576. 
Szekeres János No. 275. 
Szekeres László 
Szerényi István No. 92., DN 85. 
Szentes Lajos No. 264. 
Szentmiklóssy Péter No. 149-
Székelly Ferenc ÁJ 45. 
Szél Gergely No. 496. 
Széles Ferenc No. 524., RD 40., ÁJ 28. 
Széplaki József No. 272. 
Szijjártó Antal No. 700. 
Szilágyi Döme (Demeter) No. 354., DN 35. 
Szilágyi Ferenc No. 164., 1.15. kv. 
Szilágyi Ferenc No. 775., II. 10. kv. A két Szilágyi Ferenc 

egyike debreceni lakos volt. 1849 júniusában apja, id. 
Szilágyi Ferenc felvilágosítást kért a hadügyminisztéri
umtól arról, hogy fia életben van-e. A hadügy
minisztérium 1849- június 25-én továbbította a kérdést 
Inczédy László alezr.-hez, aki július 7-én küldte meg 
Topler Károly szds. jelentését arról, hogy Szilágyi Fe
renc életben van. MOL HM Ált. 1849:22 810. és 25 233-

Szilágyi Gábor No. 152., 1.15. kv. 
Szilágyi Gábor No. 772., II. 10. kv. 
Szilágyi János No. 596. 
Szlováczky György No. 284., 1.19. kv., II. 1. tiz., ÁJ 12. 
Szodorai Sándor No. 130., I. 15. tiz., I. 30. őrm., szül. 

1825-ben Álmosdon, Bihar megyében, foglalkozása 
nevelő, 1848-ban nőr. hdgy., majd altiszt a 39. (Dom 
Miguel) gyalogezredben. 1849. június 10-én Hatvani 
hv. hdgy.-i kinevezésre ajánlja. MOL HM Ált. 1849:21 
036. 

Szolári József No. 142. 
Szolnoki Pál No. 728. 
Szőke Ferenc No. 285., 1.19- kv., DN 91.? 
Szóké Ferenc No. 477., I. 24. kv., DN 91.? 
Szőke Ferenc No. 756., II. 6. kv., DN 91.? 
Szőke Sándor No. 391-, RD 13-
Szöllősy (Szölősy) Ferenc No. 244., RD 99. 
Szőnyi Sándor No. 391. 
Szukáli János No. 24. 
Szűcs Gábor No. 407., DN 43-
Szűcs József No. 287., 1.19. kv., DN 101. vagy 121. 
Szűcs József No. 309., L 21. kv., I. 28. tiz. 
Szűcs József No. 465., I. 24. kv., DN 101. vagy 121. 
Szűcs Miklós DN 142. 

Takács András No. 543-, DN 62. 
Takács Ferenc No. 186. 
Takács György No. 493-
Takács Imre No. 677., kismarjai lakos, 1849 május végén 

a város elöljárói kérik kiadatását, mert sorshúzás útján 
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a kiállítandó honvédek közé sorozandó. 1849. június 
3-án Dömsödy Ferenc szds. Nagyhalmágyról Kismar
jára küldi. MOL Hodossy-ir. 7. d. d. sz. és 8. d. No. 
1363. 

Takács István No. 427., DN 110. 
Takács József No. 98., I. 14. kv., I. 18. tiz. 
Takács József No. 432., I. 24. kv. 
Takó István No. 374. 
Tallódi István No. 20. 
Tamás Gábor No. 257. 
Tamás László ÁJ 23. 
Tamás Mihály No. 764., DN 54. 
Tar Lajos No. 99., I. 14. kv., I. 18. tiz. 
Tarczali (Tarczaly) József No. 437., DN 36. 
Tarcsi István No. 792. 
Tarnóczi Miklós No. 540., ÁJ 59. 
Tasi Gábor No. 81. 
Tasi István No. 116. 
Tatár Illés ÁJ 18. 
Tegez János No. 528., ÁJ 25. 
Telegdi Imre No. 346. 
Telegdi János No. 51. 
Tengei József No. 404. 
Terge József No. 767., DN 51. 
Ternyik János No. 262., 1.19. kv. 
Ternyik János No. 300., I. 21. kv. 
Téglási (Téglássy) János No. 76., DN 57. 
Tiba Sándor No. 720. 
Toczenpach József No. 243-
Tokai András No. 327. 
TolnaiJózsefNo.787. 
Tolvaj István No. 481., DN 87. 
Tornai András No. 157. 
Tompa József No. 577. 
Topler Károly No. 484. 
Torma Imre No. 687. 
Tóth Bálint No. 36.1. 12. kv. 
Tóth Bálint No. 698., II. 2. kv. Az egyik Tóth Bálint kis

marjai lakos. 1849 május végén a város elöljárói kérik 
kiadatását, mert a sorshúzás útján kiállítandó hon
védek közé sorozandó. 1849. június 3-án Dömsödy 
Ferenc szds. Nagyhalmágyról Kismarjára küldi. MOL 
Hodossy-ir. 7. d. d. sz. és 8. d. No. 1363. 

Tóth Ferenc No. 765., RD 22. vagy 100. 
Tóth Gábor No. 580., I. 27. kv. 
Tóth Gábor No. 678., II. 1. kv. Az egyik Tóth Gábor kis

marjai lakos. 1849 május végén a város elöljárói kérik 
kiadatását, mert a sorshúzás útján kiállítandó hon
védek közé sorozandó. 1849. június 3-án Dömsödy 
Ferenc szds. Nagyhalmágyról Kismarjára küldi. MOL 
Hodossy-ir. 7. d. d. sz. és 8. d. No. 1363. 

Tóth Gergely No. 399., RD 96., DN 22. 
Tóth István No. 403-, L 23. kv., DN 27.? 
Tóth István No. 690., II. kv., DN 27.? 
Tóth János No. 59., 1.14. kv., DN 40., tiszti küldönc? 
Tóth János No. 289., I. 21. kv., DN 40., tiszti küldönc? 
Tóth János No. 378., I. 22. kv., DN 40., tiszti küldönc? 
Tóth János No. 598., I. 28. kv., DN 40., tiszti küldönc? 
Tóth László No. 742., II. 6. kv. 
Tóth László No. 796., II. 20. kv. 
Tóth Mihály No. 171., 1.15. kv., DN 125. (K. Tóth Mihály) 

vagy ÁJ 34. 

Tóth Mihály No. 574., 1.27. kv., DN 125. (K. Tóth Mihály) 
vagy ÁJ 34. 

Tóth Sándor No. 12., I. 12. kv., DN 70.? 
Tóth Sándor No. 42., 1.12. kv., DN 70.? 
Tóth Sándor No. 390., I. 23. kv., DN 70.? 
Tóth Sándor No. 751., II. 6. kv., DN 70.? 
Tömlősi Tógyer ÁJ 16. 
Törő Imre No. 617. 
Török István No. 440. 
Török János No. 355., DN 79. 
Tőrös Ferenc No. 16. 
Tréfa János No. 34. 
Truffa Bálint No. 475. 
Tuba Mihály No. 786., RD 10. 
Turcsányi Mátyás No. 132., I. 15. kv., I. 25. tiz. 
Tuszkai György No. 537. 

Újlaki Péter No. 648. 
Újvárosi Imre No. 777. 
Ulicsnyi András No. 519. 
Urbánszky Ferenc No. 215. 

Vad Ferenc No. 657., DN 140. 
Vadas Sándor No. 564., ÁJ 38. 

* Vagner Vilmos No. 279-, L 19. őrm., zászlótartó, PN 11. 
1. szd. 

Valdki István No. 347. 
Valkó István No. 783. 
Varga András No. 340., DN 26. 
if). Varga András No. 349., DN 77. 
Varga István No. 531., I. 26. kv. 
Varga István No. 651., I. 29. kv. 
Varga István No. 685. 
Varga József No. 30., I. 12. kv. 
Varga József No. 194., I. 18. kv. 
Varga László No. 459. 
Varga Sámuel No. 295., DN 126. 
Vas Mihály No. 729-
Vágó Albert No. 170. 
Vágó Sándor No. 140., I. 15. kv., II. 16. tiz. 
Vári József No. 653-
Vedres János No. 409., DN 29-, tiszti küldönc 
Vetsz Antal No.3-
Veress Mihály No. 750., RD 92. 
Veréb József No. 445. 
Véber Lajos 135., I. 15. kv., I. 25. tiz. 
Vég Sándor No. 736. 
Végh Károly No. 39., I. 12. tiz. 
Végsey Sándor No. 336. 
Vékey Lajos No. 600. 
Vékony István No. 358., I. 22. kv., DN 25.? 
Vékony István No. 613-, L 28. kv., DN 25.? 
Vékony János No. 535. 
Vida József No. 736., II. 4. kv., II. 27. meghalt 
Vig Márton No. 381. 
Vilmányi István No. 599-
Vincze János No. 744. 
Vonga János No. 602. 

Weisz Id. Veisz 
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Zakar Ferenc No. 654. Zonk Ferenc No. 265. 
Zeffer György No. 203. Zöldi (Zöldy) Samu No. 6. 
Zentek Antal No. 621. Zsidai Károly No. 222. 
Zillai György No. 83. Zsoldos János No. 752. 

A Hatvani-szabadcsapat tagjainak beállási sorszámai dátum szerinti bontásban 

1-42. 1.12. 631-641. 1.29 

43-105. 1.14. 642-665. I. 30. 

106-168. 1.15. 666-694. ILI. 

169-237. 1.18. 695-715. II. 2. 

238-294. 1.19. 716. II. 3. 

295-339. 1.21. 717-736. II.4. 

340-378. 1.22. 737-758. II. 6. 

379-420. 1.23. 759-771. II. 9. 

421-483. 1.24. 772-780. II. 10. 

484-546. 1.26. 781-794. II. 14. 

547-588. 1.27. 795-801. II. 20. 

589-630. 1.28. 

• 
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VITA 

BAK JÓZSEF 

HOZZÁSZÓLÁS CSONKARÉTI KÁROLY 
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADITENGERÉSZETÉNEK 

HADMŰVELETEI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN. 
ÖSSZESÍTÉSEK, TÁBLÁZATOK CÍMŰ ÍRÁSÁHOZ 

(1992. 4. sz.) 

A bevezető részhez 

Meggyőződésem szerint tiszteletreméltónak kell tartani azt az éledező szaktörténészi tevékenységet, 
mely ma az egykori cs. és kir. haditengerészet (k. und k. Kriegsmarine) történetét kutatja, és történetéből 
legalábbis vázlatokat és részleteket igyekszik magyar nyelven meg is írni. A közös osztrák-magyar 
haditengerészet 1868 és 1918 közötti működése, fejlődése, harca, majd felosztása, számos egykori ha
jójának idegen zászló alatti második világháborús tevékenysége, sőt néhányuk egészen az 1960-as, illetve 
1970-es évekig terjedő szereplése a magyar nyelvű hazai hadtörténelemírás egyik fehér foltjának számít. 

A Szerző utal arra, hogy észlelése szerint az elmúlt évtizedekben a hazai hadtörténelmi kutatási és iro
daimári munkából mintha teljesen kimaradt volna a Monarchia haditengerészetének története. Ebben a 
véleményében osztozom. A második világháború utáni időkben akár a napjainkig is kiadott, Magyarország 
történelmét illetve hadtörténelmét feldolgozó nagyobb terjedelmű írásművekben sok kisebb súlyú 
témakör rendkívül részletes és bőséges kidolgozása mellett az egykori haditengerészetünkről és 
tevékenységéről legfeljebb néhány mondat szerepel. Sajnos ezek a mondatok sem veszik figyelembe a 
történelmi tényeket, és a haditengerészeti technika, valamint történelem vonatkozásában rendkívül 
szakszerűtlen megfogalmazásúak. 

A magam véleménye is az, hogy a magyar hadtörténelemírás részben mesterségesen előállított űrjeit 
végre - azonban kellő felkészültségű kutatások alapján - be kell tölteni. A cs. és kir. haditengerészet 
vonatkozásában már csak azért is, mivel egykori hadihajóin, kikötőiben, támaszpontjain, hajógyáraiban és 
egyéb szárazföldi létesítményeiben több tízezer magyar élte át tevékenyen történelmünk eseményeit. Az 
elmúlt évben más szakfolyóiratban megjelent két tanulmányban már érintettem az említett kívánalmakat. 

Igaz, hogy itthon ma már kevés akár az elsődleges, akár a másodlagos forrás. Az egykori magyar 
résztvevők már régen elhunytak, esetlegesen hátrahagyott iratanyagaik, tárgygyűjteményeik szinte 
nyomtalanul veszendőbe mentek. Megfelelő tekintélyű és hatásfokú, állami szintű tudatos és széleskörű 
hagyomány- és forrásanyaggyűjtés, valamint feldolgozás pedig alig történt. 

Ha az okokat kutatjuk, ezek között megtalálhatjuk azt a tényt, hogy az első világháború utáni 
Magyarország megszűnt tengerparttal és tengeri hadiflottával rendelkezni, de a második világháború után 
azt is, hogy az adott helyzetben a politikai vezetés indíttatásából nem rokonszenveztek a cs. és kir. 
haditengerészet történelmi szerepével, de egyes történelmi személyiségek a flottához kapcsolódó 
tevékenységének feltárásával sem. 

Szerencsére ma a hazai forrásanyag szűkössége önmagában mégsem jelent nálunk sem áthághatatlan 
akadályt az osztrák-magyar haditengerészet történelmének kutatásában és írásában. Már a két világháború 
között, majd főleg a második világháború után külföldi hivatásos hadtörténészek, de „shiplover" körök is 
hatalmas kutató, gyűjtő- és rendszerező munkát végeztek akár főtémaként, akár csak érintőleg a Monarchia 
tengerészeti hadtörténelmének feltárására. 

Tevékenységük eredményességét jól jelzi azoknak a nyugaton megjelent - főleg német, angol, olasz és 
francia nyelvű - szakkönyveknek, valamint szakfolyóiratokban szereplő tanulmányoknak a nagy száma, 
melyek kifejezetten az osztrák-magyar haditengerészet történelmével foglalkoznak, vagy ezt saját államuk 
tengerészeti hadtörténelmével összefüggésben tárgyalják, illetve érintik. 
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Mindennek következményeként, illetve eredményeként, ha ma valaki itthon megfelelő hatásfokkal és a 
történelmi hűségre törekedve foglalkozni kíván az osztrák-magyar haditengerészet történelmének ku
tatásával és írásával, előzetesen meg kell ismernie a világ erre vonatkozó szakirodalmát és jó néhány 
külföldi levéltári és múzeumi anyagot is. Ehhez viszont egyrészt angol, német, olasz és francia nyelvis
meretből legalább olyan szinten kell állnia, hogy az ilyen nyelvű szövegeket - esetleg kisebb szó
tárhasználattal bár - de pontosan le tudja magának fordítani, és ismernie kell az ilyen nyelvű 
haditengerészeti szakkifejezések magyar értelmét is, másrészt megfelelő mozgási képességgel kell ren
delkeznie külföldi levéltári és múzeumi anyagok helyszíni tanulmányozásához. 

Sajnos a Szerző a Hadtörténelmi Közlemények 1992/4. számában megjelent írásában rendkívül sok a 
téves adat, továbbá az adathiány. A Szerző nem ismerteti tételeinél megállapításai és adatai konkrét for
rását, így nagyon nehéz lenne tévedései okát keresni. 

Ugyan írása elején csak általában felhasználtként megemlít két művet - H.H. Sokol „Österreich-Ungarns 
Seekrieg 1914-1918" c. könyvét, valamint sachsenfelsi Dietrich Richárd ,,A cs. és kir. haditengerészet 
világháborús története és magyar hősi halottai" c. kéziratát - alapvető forrásként, azonban a valóságban az 
előbbiben semmi sem szerepel a Monarchia hadihajóinak a háború utáni felosztásáról és további sorsáról, 
míg a másik szerzője kézirata elkészítése idején még nem ismerhette a utóbbi negyvenegynéhány év ku
tatási és feltárási munkája alapján írt külföldi műveket. így a Dietrich-kézirat megállapításai és adatai más 
forrásokkal való egyeztetés nélkül nem mindig fogadhatók el történelmi ténynek. 

Véleményem szerint ha a jelen időben - akár csak vázlatok, epizódok, vagy tágabb részek formájában 
is - foglalkozni kívánunk a cs. és kir. haditengerészet történelmének magyar nyelvű megírásával, éppen a 
témakör csaknem teljes külföldi feldolgozottsága, de eddigi hazai fehér folt jellege folytán különösen 
ügyelnünk kell a téves megállapítások és adatok elkerülésére. 

Jelen hozzászólásomban a téves megállapításokat és adatokat igyekszem korrigálni, illetve azokat az 
adatokat pótolni, melyekre nézve a táblázatokban ugyan szerepelnek rovatok, de ezek üresen maradtak. 
Az általam rögzített megállapításokra és adatokra nézve minden esetben megjelöltem eredetüket. For
rásaimként nemzetközileg elismert, a tengerészeti hadtörténelem területén hatalmas levéltári és egyéb ku-
tató-feltáró-gyűjtő munkát végzett angol, amerikai, osztrák, német, olasz és francia szerzők műveit használ
tam fel. 

Hozzászólásomban általában a Szerző írásában kialakított tagolást, sorrendet, a táblázatok rovatainak 
sorszámozását igyekszem követni, a tévedések és a valóság közvetlen szembeállíthatósága érdekében. 

A Szerző által a SAIDA-osztályú cirkálóknál a hadihajóféleség megnevezésére alkalmazott gyorscirkáló 
kifejezés helyessége vitatható. Ugyanis a S AIDA, HELGOLAND és NO VARA semmivel sem voltak gyorsab
bak, illetve maximális sebességük nem volt nagyobb, mint az azonos években épített más államok kis-
cirkálóié (azaz legfeljebb 15,2 cm-es ágyúkkal rendelkező cirkálóké), vagy az első világháború után 
kialakult szóhasználat szerinti könnyűcirkálóké. 

Sőt például - a SAIDA-osztály hajóinak 27 csomó körüli maximális sebességével szemben - az 1914-
1915-ben elkészült kiscirkálókból a brit ARETHUSA- és CAROLINE-osztály hajói 28,5, az ugyancsak brit 
CALLIOPE és CHAMPION 29,5, a német PILLAU- és GRAUDENZ-osztályú hajók 27,5-28, az olasz MAR
SALA pedig 27,6 csomó sebességgel tudtak haladni. 

A Szerző által alkalmazott gyorscirkáló kifejezés valószínűleg az osztrák szakirodalomban esetenként a 
SAIDA-osztály hajóinál fellelhető „Rapidkreuzer" hadihajóféleség megnevezés lefordításából ered. Más 
(német, angol, olasz, francia stb.) szakirodalomban azonban ezeknek a hajóknak gyorscirkálóvá 
minősítésével - mint nem reális képet adóval - nemigen találkozunk. 

Téves az elsüllyedt H 5 és W4 tengeralattjárók britnek minősítése, ezek olaszok voltak. (Ez a tévedés az 
V. sz. táblázatban is megismétlődik.) 

A közölt összesítő számok eleve problematikusak. így - csak példaszerűen - a Szerző a cs. és kir. tenger
alattjárók által hullámsírba küldött ellenséges egységek számát 131-ben határozta meg, azaz vélhetően 
egyszerűen összeadta a VI. és VII. sz. táblázatában felsorolt hajók számát. Ugyanekkor viszont nem vette 
figyelembe azt, hogy a VI. sz. táblázatában szerepeltetett hajók közül 3 db-ot a német tengeralattjárók 

1 R. Gardiner-n. J. M. Campbelh-A. Fraccaroli-N. Friedman-A. V. Mach-A. Preston-R. L. Scheina-E. Sieche-A. 
Smigielski-j. Sturton-M. Twardowski-K. E. Westerlund: Conway's All the World's Fighting Ships 1906-1921. London, 
1985. (a továbbiakban: Gardiner, stb) 55-57., 161., 263., 336. o. 
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süllyesztettek el, 13-at nem elsüllyesztettek, hanem zsákmányul ejtettek, egy hajó nem ellenséges, hanem 
semleges volt, a VII. sz. táblázatának hajói pedig azonosítatlanok maradtak. 

A Szerző szerint az említett 131 elsüllyesztett hajóból 117 szállítógőzös volt. Ez is nyilvánvalóan téves 
szám, hiszen a VI. sz. táblázatában felsorolt hajó között 11 hadihajó, továbbá kereken 50 nem gőzgépes, 
hanem vitorlás hajó volt. így a vélt 117 helyett ténylegesen legfeljebb 70-et lehetet volna szállítógőzösnek 
minősíteni. 

AI. és II. részhez, általános háttérmegvilágításként 

A Szerző az osztrák-magyar hadihajókat közvetlen a háború utáni sorsuk szempontjából az alábbi fő
csoportokba osztotta: 

- Lebontásra rendelt egységek. 
- A győztes államok hajóhadaiba sorolható egységek. 
- Építés alatt álló, szétbontásra ítélt egységek. 
Ismeretesen a kikötőkben lévő osztrák-magyar hadihajókat 1918. október 31-én és november l-jén a 

délszláv személyzet vette uralma alá, majd az ezt követő napokban zömüket az északkelet-adriai kikötők
ben partra szállt olaszok foglalták el, illetve délen a Cattarói-öbölben a franciák. A továbbiakban néhány, 
az olaszok elől menekülő délszláv személyzetű hajót az amerikai haditengerészet foglalt le erőszakkal, 
viszont Cattaróbaü a franciák még 1919 első felében sem erőltették mindegyik ellenőrzésük alá került 
hajóról a délszláv személyzet eltávolítását. 

A győztesek közötti végleges szétosztást hosszas egyezkedés előzte meg. Egyes hajóknál a döntést be
folyásolta az is, hogy 1919-ben illetve 1920 elején ténylegesen éppen kinek a birtokában volt a hajó. Nem 
egy esetben előfordult az is, hogy a hajót birtokában tartó állam a másik állam javára szóló döntést nem 
volt hajlandó figyelembe venni. Annak megfontolása pedig, hogy a neki ítélt hajóval mi történjék - akár 
hadihajóként, akár lefegyverezve polgári-kereskedelmi célú hajóként tovább üzemeljenek-e, vagy szét
bontásra kerüljenek-e - a gyakorlatban az illető állam egyéni hatáskörébe csúszott át. 

Az összes nagy hadihajó lebontása nem valamiféle francia-olasz vetélkedés, illetve súrlódás követ
kezménye volt. Ezekre a győztesek közül eleve csak a nagyhatalmak tarthattak igényt. Nekik viszont az 
elhasznált, hosszú ideig karbantartás nélkül maradt, korszerűnek már nem minősíthető sorhajók és 
páncélos cirkálók nem kellettek. Ami pedig a modern TEGETTHOFF és PRINZ EUGEN csatahajók lebon
tását illeti, itt előidézőnek elsődlegesen a háború után hamarosan megindult általános flottaleszerelési tár
gyalásokat kell tekinteni. Az 1921. november 12-én Washingtonban összeült flottaleszerelési konferencia 
elfogadta az t az amerikai javaslatot, melyszerint az USA és Nagy-Britannia 500 000-500 0001, Japán 
300 000 t, Franciaország és Olaszország pedig 175 000-175 000 t összvízkiszorítású csatahajó állományt 
tarthat szolgálatban. Ez annyit jelentett, hogy a meglévő és építés alatt álló csatahajóiból az USA-nak 13, 
Nagy-Britanniának 29, Japánnak 5, Franciaországnak 5, Olaszországnak pedig 4 egységet kellett a követ
kező néhány év alatt szétbontania. így teljesen értelmetlenné vált volna a két egykori osztrák-magyar 
csatahajó „hajóhadba sorolása" mind Olaszország, mind Franciaország részéről, hiszen ennek megtörténte 
esetén saját korszerű csatahajóikból kellett volna egy-egy további egységet szétbontaniok. 

A Monarchia adriai hajógyáraiban építés alatt álló hadihajók készreépítése vagy szétbontása tekin
tetében a St. Germain-i békeszerződésben foglaltak ellenére ténylegesen a területet véglegesen birtok-

2 Szerző - ha átvette az Aichelburg-féle táblázatot ( W. Aichelburg: Die Unterseeboote Österreich-Ungarns. Graz, 1981. 
2. k. 489-492. o.) - valószínűleg elkerülhette figyelmét a hajónevek mellett írt „Dampfer" (gőzhajó), „Segelschiff (vitorlás 
hajó), „Zerstörer" (romboló) stb. megjelölés. 

3 E. B. Potter-Ch.W. Nimitz-J. Rohwer: Seemacht. Herrsching, 1982. 440., 452. o. Itt csak az ún. dreadnought jellegű 
csatahajókról van szó. Az első világháború korában már szokás volt megkülönböztetni a nagy páncélos hajókat egyrészt 
DREADNOUGHT jellegűekre, másrészt ez előttiekre. Ettől kezdve a szakirodalom nagy része az előbbieket csatahajóként 
(Battleship, Schlachtschiff) míg az utóbbiakat sorhajóként (ship of line, Linienschiff) említi. Szerző mindkét hadihajó 
kategóriát csatahajónak nevezi a korábbi gyakorlatnak megfelelően. A magam részéről az újabb hadihajóféleség 
megnevezést követem. Ismeretesen az 1906-ban elkészült angol DREADNOUGHT volt az első, melynek főtüzérsége 10 
db 30,5 cm-es ágyúból tevődött össze öt páncélozott forgótoronyba építve, szemben az előzőekkel, melyek csak 4 db 
hasonló ágyúval rendelkeztek két páncélozott forgótoronyba beépítve. 
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ba vevő olaszok illetve jugoszlávok döntöttek. (L. a „II. ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ, SZÉTBONTÁSRA ÍTÉLT 
ÚSZÓEGYSÉGEK..." c. alatti részhez fűzött konkrét megjegyzéseimet is.) 

így szerencsésebb lett volna - a ténylegesen történteket figyelembe véve - a hajókat a következő fő
csoportokba besorolni: 

- Az első világháború után a győztes államok hajóhadaiba besorolt továbbműködő egységek. (Ál
lamonként.) 

- Közvetlen az első világháború után megsemmisült, leszerelt és szétbontott egységek. (Államonként.) 
- Az építés alatt álló hajókból készre épített, a győztes államok hajóhadaiba besorolt egységek. 
-Az építés alatt álló hajókból szétbontott egységek. 
Az ilyen főcsoportokra bontással elkerülhetők lettek volna azok a zavarok, melyek a Szerző szerinti 

csoportosításnál jelentkeznek, hiszen jónéhány hajó tényleges sorsa eltér attól, amilyen sorscsoportba 
szerző beállította. 

Jó néhány volt osztrák-magyar hadihajóról mind a mai napig nem lett hozzáférhető - még a közismert 
nemzetközi szakkutatók számára sem- olyan megbízható levéltári anyag, melynek alapján eldönthető 
lenne, hogy a győztes szövetséges és társult hatalmak bizottságai végül is miben egyeztek meg, illetve 
egyáltalán megegyeztek-e. Az egykori cs. és kir. haditengerészet történelméről a világon messze a leg
nagyobb dokumentációgyűjteménnyel rendelkező bécsi Kriegsarchiv a hajók első világháború utáni 
sorsáról nem birtokol semmilyen megbízható levéltási anyagot. Román, jugoszláv, francia, olasz, angol, 
amerikai, görög és portugál levéltárakban talán lehetne minden bizottsági megegyezésről kellő dokumen
tációt találni, azonban ennek átfogó felkutatásához, vizsgálatához és nyilvánosságra hozásához eddig még 
nem jutott el senki. 

Viszont a megegyezések teljes és pontos megismertségének hiányával szemben a hajók tényleges sorsát 
a külföldi szakirodalom - beleértve a tengerészeti évkönyveket is - feldolgozta és szinte már hézagmente
sen rögzítette. 

Az „I. A császári és királyi hajóhad úszóegységeinek elosztása 1919-1921-ben" c. alatti részhez 

Tévedés, hogy Rossetti és Paolucci (és nem Paulicci) két időzített aknát helyeztek el a VIRIBUS UNITIS 
alá. A valóság az, hogy csak egyet, ennek az egynek a robbanása süllyesztette el az osztrák-magyar csata
hajót. Miután a két olasz tengerésztiszt elhagyta az S 1-et, az a kb. 500 méterre levő német tengeralattjáró 
állomás felé sodródott, ahol a rajta maradt másik időzített akna robbanása elsüllyesztette a német tenger
alattjáró személyzet számára lakóhajóként szolgáló WIEN (7367 BRT) utasszállító hajót. 

Téves, vagy legalábbis pontatlan az a megállapítás, mely szerint a „Podovában kötött fegyverszünet 
értelmében''az olasz haditengerészet 5-én megszállta... stb. 

Ezzel szemben a tény az, hogy miután IV. Károly rendelkezése alapján 1918. október 31-én megindult 
az osztrák-magyar hadihajók átadása a délszláv személyzet számára, és 24 órán belül szinte az egész flotta 
a horvát-szlovén és szerb nemzeti tanács uralma alá került, erről az olasz katonai vezetés már november 

4 Jelen sorok írója és a bécsi Kriegsarchiv közötti levelezés keretében az utóbbi a 2865/0-KA/91 ikt. sz. levelében a 
következőket rögzítette: „Die Aktenbestände aus dem Bereich der k. u. k. Kriegsmarine sind im Kriegsarchiv auf den 
Zeitraum bis 1918 beschränkt." („A cs. és kir. haditengerészet területéről az iratanyagok a Kriegsarchivban az 1918-ig 
terjedő időszakra korlátozódnak.") Érdekes ebben a témában Aichelburg osztrák tengerészeti hadtörténész megjegyzése, 
mely szerint: „Eine offizielle Liste der Neuverteilung der Flotte erhielten die liquidierenden österreichischen Behörden 
nie. Nach langen Bemühungen gelang es 1921, zwei Exemplare von französischen Linienschiffsleutnant Danube und vom 
dem rumänischen Marineattache Korvettenkapitän Steriupol zu erhalten. Beide Listen enthielten viele Fehler, und 
konnten nur der flüchtigen Information dienen." („A flotta újrafelosztásáról egy hivatalos listát az osztrák felszámoló 
hatóságok sohasem kaptak. Hosszas fáradozás után sikerült 1921-ben két példányt kapniok Danube francia sorhajóhad
nagytól és a román tengerészeti attasétól, Steriupol korvettkapitánytól. Mindkét lista sok hibát tartalmazott, és csak egy 
hevenyészett információként szolgálhattak.") W. Aichelburg: i. m. 1. k. 191 o. A két irat ma is megtalálható a bécsi Kriegs
archivban „PK XII-12 ex 1921" aktajelzettel. 

5 N. Morabito: La Marina Italiana in guerra 1915-1918. Milano, 1933. 263. o. 
6 E. Tomicich: Die Versenkung der VIRIBUS UNITIS. Marine Gestern, Heute, 1978/1, Mistelbach. 20. o.; R. Rossetti: 

Contro la VIRIBUS UNITIS. Roma, 1925. 42. stb. o. 
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l-jén értesült. Az olaszok különösebb mértékben szövetségeseikkel sem konzultálva azonnal összeállítot
tak kisebb hadihajócsoportokat, melyek november 2-tól fedélzetükön olasz katonákkal útnak indultak a 
Monarchia kikötői felé. A partra szállt olasz egységek már november 3-án birtokukba vették a Pelagosa-
sziget, Dulcigno, Trieszt és Parenzo kikötőit. Másnap - november 4-én - olasz kézre került Antivari, Ab
bázia, Monfalcone, Lussinpiccolo, Fiume, Zára és Rovigno, továbbá a Lissa-, Lagosta-, Curzola- és Meleda-
sziget. November 5-én elfoglalták Polát, Umagot és Sebenicot. A hónap közepéig olasz ellenőrzés alá került 
az egész osztrák-magyar Adria-part Cattaro térségének kivételével, mely utóbbi francia megszállás alá 
került. 1918 november közepétől a Spalato-Sebenico szakasz feletti főuraimat folyamatosan amerikai had
erők vették át. 

Tehát az olasz haderők partraszállása - az időpontok figyelembe vételével - egyáltalán nem a padovai 
fegyverszüneti megállapodás értelmében történt, hanem egyszerűen megelőzte ezt, azzal a nyilvánvaló 
céllal, hogy az osztrák-magyar flotta ne kerülhessen délszláv kézbe. 

A partra szállt olasz haderők mindenütt azonnal nekifogtak a hadihajók megszállásához és a hajókról a 
délszláv személyzet eltávolításához. Ez messziről sem ment konfliktusok nélkül, jó néhány hajón a délszláv 
személyzet ellenállt. ( L. például a RADETZKY és ZRÍNYI esetét.) 

A konfliktusok következményeként olyan nyílt ellenszenv alakult ki az olaszok és délszlávok között, 
mely ezután még évekig éreztette hatását. így például a Spalatóban állomásozó PUGLIA olasz kiscirkálót 
1920. július 11-én este jugoszláv fegyveresek támadták meg, és az összecsapások során a parancsnokát -
Tomaso Gulli korvettkapitányt - megölték. 

Szemben az olaszokkal a Cattarót megszállt francia haderők parancsnoka több, mint fél éven át a volt 
osztrák-magyar hadihajók egy részét meghagyta jugoszláv befolyás alatt, és csak a felosztásról szóló 
egyezkedések előre haladtával váltotta át a hajók személyzetét kizárólag franciára. 

Az évszám valósága szempontjából problematikus az a szövegrész, mely szerint olasz és francia 
legénység 1921-ben vitte át olasz és francia kikötőkbe a volt osztrák-magyar hajókat. Ezzel szemben a tény 
az, hogy a hajók átvitele már 1919-ben megkezdődött, és kevés kivétellel 1920-ban befejeződött. így 
például a TEGETTHOFF csatahajó, az ERZHERZOG FRANZ FERDINAND sorhajó, az ADMIRAL SPAUN 
kiscirkáló, a TÁTRA és CSEPEL rombolók, a 80 T, 81 T, 86 F, 92 F és 98 M torpedónaszádok, az U 5, U 21, 
U 28 és U 40 tengeralattjárók már 1919- március 25-én kifutottak Polából, és 26-án megérkeztek Velencébe, 
majd résztvettek az olasz győzelmi ünnepélyen. A PRINZ EUGEN csatahajót 4 francia vontatóhajó vitte 
Toulonba, ahová 1920. szeptember 5-én érkezett be. 

7 „Devant cette situation, les Italiens manifestent la plus grande nervosité. Non seulement un grand État se dresse 
soudain en face d'eux, mais encore il risque d'acquérir immédiatement une flotte puissante et intacte. ...en dehors du 
concours de leurs alliés, qu'ils soupçonnent de favoriser les aspirations nationales des Yougo-Slaves." (Értelemszerű 
magyar fordításban: „Ebben a helyzetben az olaszok igen nagy idegességet mutattak. Nem csak egy nagy állam tűnt föl 
hirtelen velük szemben, de még az a kockázat is, hogy azonnal megszerez egy hatalmas és érintetlen flottát. ... ráadásul 
szövetségeseik gyanúsíthatok voltak azzal, hogy rokonszenveznek a jugoszláv nacionalista törekvésekkel.") A. Laurens: 
Précis d'historié de la guerre navale 1914-1918. Paris, 1929. 267. o. 

8 The Office of the Chief of Staff of the Royal Italian Navy, Historical Section: The Italian Navy in the World War 
1915-1918. Roma, 1927. 1. sz. táblázat. 

9 Az olasz beszámoló az eseményről így szól: „...la sera dell'18 luglio 1920, si verificarono gravi incidenti fra slávi e 
italiani. Nel corso dei torbidi, gli jugoslavi uccisero il comandante del PUGLIA, capitano di Corvetta Tomaso Gulli." 
(„...1920. július 11-én súlyos incidensek valósultak meg szlávok és olaszok között. A zavargások folyamán a jugoszlávok 
megölték a PUGLIA parancsnokát, Tomaso Gulli korvettkapitányt.") G. Giorgerini-A. Nani: Gli incrociatori italiani 1861-
1975. Roma, 259. o. 

10 W. Aichelburg: i. m. 1. k. 191. o. 
11 E Sieche-F. Prasky-G. Pawlik-F. F. Bilzer-L. Baumgartner- W. Aichelburg: Die TEGETTHOFF-Klasse. Wien, 1979-

5.O. 
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„A császári és királyi haditengerészet úszóegységeinek elosztása a világháború után. 
Lebontásra rendelt egységek" c. fejezethez 

Tévedés, hogy a 7. (ex VII.) torpedónaszádot Nagy-Britannia kapta volna meg lebontásra. Ezzel szem
ben a St. Germain-i békeszerződés parafálása után a győztes szövetséges és társult hatalmak megál
lapodásukban Olaszországnak ítélték. Az olasz vámőrség Trieszt támaszponttal 1926-ig őrnaszádként 
használta. Ezután bontották szét. 

Az ERZHERZOG KARL sorhajó sorsa pontosabban az volt, hogy bár a délszlávok 1919-ben egyidőre 
önhatalmúlag besorolták flottájukba, amikor Franciaországnak ítélték, Jugoszlávia kénytelen volt a hajót 
kiadni. Mialatt a francia haditengerészet a Adriától Toulon felé vontatta, Bizertánál megfeneklett. Végül 
1921-ben ott helyben szétdarabolták ócskavasnak. 

Az ERZHERZOG FERDINAND MAX sorhajó 1919-ben átmenetileg szintén az „új" jugoszláv flotta tagja 
volt, de 1920-ban Jugoszláviának a hajóról le kellett mondania. Azonban téves, hogy Franciaországnak 
rendelték volna lebontásra, a valóság az, hogy Nagy-Britanniának ítélték. Az angolok a hajót szétbontásra 
eladták az olaszoknak. 

A DON JUAN D'AUSTRIA - 1904-től már csak lakóhulk - nem vontatás közben süllyedt el Pola előtt, 
hanem 1919-ben bent a polai kikötőben az őt rögzítő 30. sz. bójánál, miután előzőleg egy másik hajó 
nekiütközött.15 

A KAISER FRANZ JOSEF I. eredetileg cirkálót - de 1918-ban már csak lefegyverzett, helyi 
főhadiszállásként alkalmazott hajót - ma már nem lehet ismeretlen okból elsüllyedtnek nyilvánítani. El
süllyedéséről pontos leírások állnak rendelkezésre. 1918. október 31. után a Cattarói-öbölben horgonyzó 
hajóra délszláv lobogót vontak fel. Azonban hamarosan francia haderők vették birtokukba. 1919 elejétől a 
franciák folyamatosan az öbölparti erődből és raktárakból, valamint az itt horgonyzó volt osztrák-magyar 
hadihajókról nagy mennyiségű hadi- és egyéb anyagot rakodtak be a KAISER FRANZ JOSEF I.-re, nem 
törődve a biztonságos terhelési határral. A hajó rakományát hadizsákmányként Franciaországba akarták 
szállítani. 

Néhány nappal tervezett elvontatása előtt 1919 októberében egy hirtelen támadt vihar a túlterhelt hajó 
horgonyláncait elszakította. Csak kis létszámú francia személyzettel ellátva tehetetlenül sodródott a 
hullámok között. Nyitva felejtett szénrakodó nyílásain és világítóablakain akadálytalanul ömlött be a víz, 
míg végül a hajó Punta d'Ostro előtt felborult, és elmerült a kb 45 méter mély vízben. Kiemelését 1922-ben 
eredménytelenül kísérelték meg. A jugoszláv Brodospas hajókiemelő vállalatnak 1965/66-ban sikerült a 
roncs egyes részeit kiemelni, más részei ma is a tenger fenekén nyugszanak. Minthogy a KAISER FRANZ 
JOSEF I. elsüllyedésekor még nem volt végleges megállapodás a volt osztrák-magyar hadihajók 
felosztásáról, ezt nem lehet a „lebontásra rendelt egységek, Franciaország bontja le" csoportba besorolni. 

A SCHARFSCHÜTZE rombolót nem Franciaországnak rendelték lebontásra, hanem 1920-ban 
Olaszországnak ítélték, ahol ezután szétbontották. 

A RADETZKY-t és ZRÍNYI-t nem lehet leegyszerűsítve a „lebontásra rendelt egységek, 
Olaszország bontja le" csoportba besorolni. A Monarchia fegyverletételekor Polában ezt a két hajót dél
szláv személyzet vette uralma alá. Az olaszok partraszállása után a délszláv személyzet nem volt hajlandó 
őket a két hajóra felengedni, hanem kifutottak, hogy Spalatóba meneküljenek. Spalatónál azonban az 
amerikai haditengerészet egységei némi huzavona után a RADETZKY-t és ZRÍNYI-t lefoglalták, saját 
személyzetükkel látták el, és a délszláv legénységet eltávolították. Az Ausztriával St. Germainben kötött 
békeszerződés hatálybalépése (1920. június 30.) után az Amerikai Egyesült Államok a két üzemképesen 
tartott hajót átadta az olaszoknak szétbontásra, akik 1921/22-ben szétdarabolták ócskavasnak. 

12 F.F. Bilzer: Die Torpedoboote der k. u. k. Kriegsmarine 1875-1918. Graz, 1984.; 128., 133. o.; K. Gogg: Österreichs 
Kriegsmarine 1848-1918. Salzburg, Stuttgart, 1974. 66. o.; R. Greger: Austro-Hungarian Warships of World War I. Shep-
perton, Surrey, 1976. 58. o. 

13 K. Gogg: i. m. 44. o.; R. Greger: i. m. 21., 23. o. 
14 K. Gogg: i. m. 45. o.; R. Greger: i. m. 21., 23. o. 
15 K. Gogg: i. m. 43. o. 
16 R. Gardiner stb.: i. m. 331. o.; W. Aichelburg: i. m. 1. k. 244. o.; K. Gogg: i. m. 48. o. 
17 R. Gardiner stb.: i. m. 338. o.; K. Gogg: i. m. 64. o. 
18 R. Gardiner stb ,: i. m. 333. o.; K. Gogg: i. m. 45. o.; R. Gv&ger: i. tax. 23- o. 
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Az U 27 tengeralattjárót nem Franciaországnak rendelték lebontásra, hanem 1920-ban Olaszországnak 
ítélték, majd Fiumében került szétbontásra. 

A KRONPRINZESSIN ERZHERZOGIN STEPHANIE-t 1920-ban ugyan Olaszországnak ítélték, de aligha 
lebontási kötelezettséggel. Az olasz flottában egészen 1926-ig használták lakóhulkként, és műszaki ál
lapotának gyors romlása miatt csak ezután bontották szét. 

A 3. (ex III.) torpedónaszádot 1920-ban Olaszországnak ítélték, de nem lebontásra. 1925-ig vámőrségi 
őrnaszádként működött Trieszt térségében. Szétbontására 1926-ban került sor. 

A 21. (ex STAR) torpedónaszádot 1920-ban nam Olaszországnak rendelték lebontásra, hanem Ju
goszláviának ítélték, ahol D 1 jelzettel aknaszedőként szolgált egészen 1929-ig, ekkor leselejtezték. 

A 22. (ex KRÄHE), 24. (ex ELSTER) 29- (ex MARABU) és 32. (ex HABICHT) torpedónaszádokat 
Olaszországnak ítélték, de nem lebontásra. Az olasz vámőrség vette át ezeket, és 1925-ig őrnaszádként 
Trieszt körül üzemeltette. Elhasználódásuk után lebontásukra 1926-ban került sor. 

A,,Különbözőgyőztes államok hajóhadaiba sorolható egységek" c. fejezethez 

Az U 22 tengeralattjárót sohasem sorolták be a francia flottába, hanem miután 1920-ban Franciaország
nak ítélték, még abban az évben szétbontották. 

Az U 29 tengeralattjárót 1920-ban nem Franciaországnak ítélték, hanem Olaszországnak, ahol szétbon
tották.25 

Az 1920-ban Franciaországnak ítélt DUKLA rombolót a francia flottába sorolásakor MATELOT LEBLANC-
ra nevezték át. 

A ZENZON-t helyesen ZENSON-nak írják.27 

A MIRAMAR-t nem lehet motoros jachtnak és hajóhadba sorolhatónak minősíteni. Ez egy 1871/72-ben 
épített gőzgépes-lapátkerekes hajó volt, és az olaszok 1920-ban szétbontották. 

Az ADRIA, ALPHA, GAMMA, FEUERSPEIER, CUSTOZA, ALBATROS, NAUTILUS, BELLONA, MINERVA 
és BÉTA hulkokat aligha lehet „hajóhadba sorolható" egységnek tekinteni. Ezek 35-65 éves - részben még 
fatestű - úszó raktár célját szolgáló leszerelt egykori hadihajók maradványai voltak az olasz birtokba került 
isztriai kikötőkben. Az olaszok közülük már 1920-ban hatot szétbontottak, a többi négyet még egy ideig 
szükségraktárként használták lebontásuk előtt. 

A SEORUL neve helyesen SBORUL.30 

Az AURORA egykori csavaros gőzkorvett 1918-ban már csak raktárként használt hulk volt. A jugoszlávok 
átvétele után SKRADIN-ra nevezték át.31 

A NIXIE-t helyesen NIXE-nek írják 62 

A QUERNERO a jugoszláv haditengerészetben a LADA nevet kapta. 
A SCHWARZENBERG (ex LAUDON csavaros gőzfregatt) raktárként használt hulkját ugyan eredetileg 

Jugoszláviának ítélték, azonban az olaszok Sebenicóból egyszerűen átvontatták saját támaszpontjukra, és 
nem voltak hajlandók visszaszolgáltatni a jugoszlávoknak. Hosszas reklamációk után az olaszok a saját 

19 W. Aichelburg: i. m. 2. k. 378. o.; K. Gogg: i. m. 73. o. 
20 R. Greger: i. m. 137. o.; K. Gogg: i. m. 44. o. 
21 F. F. Bilzer. Die Torpedoboote... stb. i. m. 132. o.; K. Gogg: i. m. 66. o. 
22 F. F. Bilzer: Die Torpedoboote... stb. i. m. 67. o. 
23 F. F. Bilzer: Die Torpedoboote... stb. i. m. 67. o.; K. Gogg: i. m. 62. o.; 63- o. 
24 W. Aichelburg: i. m. 2. k. 373- o.; K. Gogg: i. m. 73. o. 
25 W. Aichelbu.rg: i. m. 2. k. 403. o.; K. Gogg: i. m. 73. o. 
26 F. F. Bilzer. Die Torpedoschiffe und Zerstörer der k. u. k. Kriegsmarine 1867-1918. Graz, 1990. 338. o. 
27 G. Giorgerini-A. Nani: i. m. 282. o. 
28 K. Gogg: i. m. 40., 79- o. 
29 K. Gogg: i. m. 43., 44., 47., 48., 51., 52., 57., 79. o.; R. Greger: i. m. 132., 135-138. o. 
30 N. Birdenau-D. Nicolaescu: Contributii la istoria Marínéi Romane. Bucuresti, 1979- 1. k. 324. o. 
31 R. Greger: i. m. 135-o. 
32 H. H. Sokol: Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18. Graz, 1967. 2. k. mell 83- o. 
33 M. Vego: The Yugoslav Navy 1918-41. Warship International, 1982/4., Toledo, Ohio. 347. o. 
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kontingensükből a FRUNDSBERG (volt csavaros gőzfregatt) hulkját adták cserébe Jugoszláviának, ahol ezt 
ZLARIN, majd KRIVOSIJE néven használták úszó raktárként.34 

A DONAU (egykor csavaros gőzkorvett) lakóhulkot a jugoszlávok SIBENIK-re, majd KRKA-ra nevezték 
át.35 

A KAISER MAX (egykori páncélos fregatt) lakóhulk nevét a jugoszlávok TIVAT-ra változtatták. 
A VULKAN (ex PRINZ EUGEN kazamatapáncélos) műhelyhulkot sohasem sorolták be a jugoszláv ha

jóhadba. Ugyan eredetileg Jugoszláviának ítélték, de az olaszok elvontatták Sebenicóból saját támasz
pontjukra, majd szétbontották. Helyette nem adtak semmit a jugoszlávoknak. 

A LOLIGO sorsa nem ismeretlen. Ezt a kis - eredetileg tudományos kutatási célra épített - tengeralattjárót 
ténylegesen sohasem használták fel katonai célra. A háború után ócskavasnak vágták szét. 

Az 1918 után ismeretlen sorsúak jelzett hadihajók között a STÖR és LACHS őrnaszád, a PM 1 és PM 2 
páncélos naszád külön-külön felsorolása téves. Ugyanis a STÖR (ex f) nem más, mintaPMl, a LACHS 
(ex h) pedig azonos a PM 2-vel. A STÖR és LACHS átnevezése PM l-re illetve PM 2-re 1917-ben történt, 
amikor ezeket a Dunáról vasúton szállították át az Adriára, és az ún. Lagúna Flottillába sorolták be. 1918. 
augusztus l-jén még ott voltak. K. Gogg szerint ezután újra visszaszállították a Dunára, de ezt más forrás 

~ - 41 
nem erősítette meg. 

A két naszádot nem szabad összetéveszteni a STÖR II. (ex p) és LACHS II. (ex q) őrnaszáddal, melyek a 
háború után visszakerülhettek Ausztria illetve Magyarország birtokába. 

A Szombathy-tervezésű, hivatalosan GLEITBOOT L-nek nevezett siklónaszádot téves két helyen szere
peltetni, egyszer „Nr. 1. sikócsónakként" ismeretlen sorsúnak minősítve, másodszor „6,7 tonnás Som-
bathy-típusú I. tengralattjáró-vadászként" építés alattIllónak, (a II. cím alatt). A valóságban a két tétel egy 
azonos naszádot fed. Ez a háború végén már kész volt, és 1918 novemberben a Polát elfoglaló olaszok 
kezébe került. 

A Müller-Thomamühl-tervezésű „siklócsónak" hivatalos megnevezése VERSUCHSGLEITBOOT (kísér
leti siklónaszád) volt Sorsa nem ismeretlen, 1916-ban leselejtezték, majd 1917-ben lebontották. 

A „II. Építés alatt álló szétbontásra ítélt úszóegységek 1918 októberében" c. alatti részhez 

Ennek a résznek a címe szórendje tekintetében eleve problematikus, 1918 októberében ugyanis még 
senki nem ítélkezett arról, hogy a Monarchia építés alatt áüó hadihajóit szét kell bontani. így a cím helyesen 
nyilván így értendő: „Az 1918 októberében építés alatt álló és később szétbontásra ítélt úszóegységek". 

A Monarchia építés alatt álló hadihajóinak szétbontási kötelezettségéről az 1919 szeptember 10-én 
keltezett és 1920. június 30-án hatályba lépett St. Germainben kötött békeszerződés 138. cikkelye ren
delkezett a következők szerint: „Minden hadihajót, beleértve a tengeralattjárókat, melyek jelenleg 
Ausztriához tartozó, vagy korábban az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott kikötőkben építés alatt 
állnak, le kell bontani." 

Egyébként a Monarchia tengerparti részeit - ahol a hadihajók építés alatt álltak - már 1918 novem
berében birtokba vevő olaszok, illetve délszlávok sem ekkor, sem később egy pillanatig sem vették ko-

34 R. Greger: i. m. 137., 138. o.; K. Gogg: i. m. 47. o. 
35 R. Greger: i. m. 136. o.; K. Gogg: i. m. 47. o. 
36 R. Greger i. m. 137 o.; K. Gogg: i. m. 43. o. 
37 R. Greger. i. m. 110. o.; K. Gogg: i. m. 44. o. 
38 W. Aichelburg: i. m. 1. k. 124., 125- o. 
39 K. Gogg: i. m. 53. o.; R. Greger: i. m. 106. o. 
40 H. H. Sokol: i. m. 2. k. mell. 101. o. 
41 K. Gogg: i. m. 53. o. 
42 K. Gogg: i. m. 54. o.; R. Greger: i. m. 146 o. 
43 R. Greger: i. m. 65. o.; F. F. Bilzer. Die Torpedoboote... stb. i. m. 148. o.; R. Gardinerstb.: i. m. 345. o. 
44 F. F. Bilzer: Die Torpedoboote... stb. i. m. 144. o.: R. Greger: i. m. 65- o.: R. Gardiner stb.: i. m. 345. o. 
45 A békeszerződés 138. cikkelyének eredeti német nyelvű szövege a következő: „Alle Kriegsschiffe, einschliesslich 

der Unterseeboote, die sich gegenwärtig in den Häfen, die zu Österreich gehören, oder vormals zur österreichisch-un
garischen Monarchie gehört haben, im Bau befinden, werden abgebrochen." (E. Hofmannsthal: Die deutsche und öster
reichische Friedensvertrag. Wien, Prag, Leipzig, 1920. 159. o. 



molyan a szétbontási kötelezettséget. Már csak azért sem, mivel felfogásuk szerint a St. Germainben kötött 
békeszerződés nem reájuk - a győztesekre - , hanem Ausztriára rótt kötelezettségeket, beleértve az építés 
alatt álló hadihajók szétbontását is. 

Úgy tűnik, mintha a békeszerződés szövegezői és aláírói figyelmen kívül hagyták volna azt a tényt, hogy 
a parafálás, de méginkább a hatályba lépés idejében Ausztriának már rég nem volt módja az adriai ha
jógyárakban építés alatt álló hadihajókat szétbontani, illetve arra intézkedni. 

Következményként, csak példaszerűen említve, Olaszország 1920-ban befejezte az MT 130, MT 131 és 
MT 132 építését, és ezeket ALBONA, LAURANA és ROVIGNO néven aknarakó hajóként a saját hadiflot
tájában helyezte szolgálatba. Ugyanez történt a T l60 és T l6l haditengerészeti vontatóval PIRANO és 
PARENZO névre átkeresztelve. Jugoszlávia többször megszakított munkálatok után 1931-ben készült el a 
Kraljevica-i (Porto Ré-i) hajógyárban az MT 133, MT 134, MT 135, MT 136 és MT 137 építésével, és ezeket 
aknarakóként MOSOR, MELEDA, MELJINE, MARJÁN és MALINSKA néven sorolta be hadiflottájába. A csak 
1933-ban elkészült WT 250 édesvíz-tartályhajót a jugoszlávok ugyancsak a saját haditengerészetükbe 
sorolták be, új neve LOVCEN lett.46 

Nem érthető a FRANZ JOSEF I. „építés alatt álló, szétbontásra ítélt egységek" közé sorolása „polgári 
liajózási társaság részére óceánjáró egység"-ként. A Monarchiában az adott időben csak egyetlen, teljes 
néven KAISER FRANZ JOSEF I. nevű óceánjáró létezett, a 12,567 BRT-és 1912-ben vízrebocsátott, az Uni-
one Austriaca di Navigazione tulajdonában levő hajó. A témához hozzátartozik, hogy a St. Germain-i 
békeszerződés a 137. cikkelyében a következőként rendelkezik: „Az alábbiakban felsorolt osztrák-magyar 
segédcirkálókat és segédjárműveket le kell fegyverezni és kereskeelmi hajóként kell kezelni: ...PRÄSI
DENT WILSON (ex KAISER FRANZ JOSEF)..."48 A békeszerződés III. függeléke pedig elrendelte a Monar
chia valamennyi kereskedelmi hajójának (beleértve az építés alatt állókat is) a kiszolgáltatását a szövet
séges és társult hatalmak részére a háború során elvesztett kereskedelmi hajóikért jóvátételként. 

Az említett szövegrészek aligha teszik lehetővé, hogy a KAISER FRANZ JOSEF I.-et építés alatt állóként 
szétbontandónak lehessen minősíteni. 

Az építés alatt állóként említett GRILLO-típusú No. I. és No. II.-ként jelzett - a valóságban Mb 164 és Mb 
165 jelzetű - naszádokat nem lehet a tengeralattjáró-vadászok körébe sorolni, ezek feladata és felszerelt
sége pontosan olyan volt, mint a mintául vett olasz „barchino saltatore"-é. 

Egyébként 1918 október végén már mindkettő elkészült, próbaútjaikat a Dunán végrehajtották (tehát 
nem 75%-os, hanem 100%-os elkészítettségi fokon álltak), és az Adriához történő vasúti szállításukra az 
előkészületeket megtették. A vasúti szállítás megindítását a háború befejeződése meghiúsította. A háború 
után a két naszádot Bécsben szétbontották. 

Itt kell megjegyeznem, hogy az I. és II. rész felsorolásaiból számos létezett, vagy építés alatt állt hadihajó 
kimaradt, így a 4. (ex IV.) és 52 T (ex ALLIGATOR) torpedónaszádok, az OBOSTNIK ( ex 45., ex XXXV. 
torpedónaszád) és ADRIA (ex 1. kísérleti torpedónaszád) tenderek, a GISELLA páncélos motoros naszád, 
a HIPPOS, BÜFFEL, T 102, T 103, T 104, T 105, T IO6, T 200 és T 162 haditengerészeti vontatók, a T 72, T 
73, T 74, T 75, T 76, T 77, T 53 (ex MT VIII.), T 54 (ex MT IX.), T 55 (ex MT X.), T 56 (ex MT XI.), T 57 (ex 
MT XII.), T58 (ex MT XIIL), T 59 (ex MT XIV), T 60 (ex MT XV.), T 6l (ex MT XVI.), T 62 (éx MT XVII.), T 
63 (ex MT XVIIL), T 64 (ex MT XIX.), T 65 (ex MT XX.), T 3, T 4 stb. aknaszedő tenderek stb. De ekkor 
még említésre sem kerültek a háború alatt a haditengerészet által hadicélra igénybevett, felfegyverzett és 
hadilobogót felvont, eredetileg polgári-kereskedelmi célú hajók (segéd-aknaszedők, segéd tengeralattjáró
vadászok, segéd-ágyúnaszádok stb). 51 

46 R. Greger: i. m. 92, 118., 127. o.; A. Bredt: Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1940. Berlin, München, 1940.102., 
103., 122, 123. 0.; M. Vego: i.. m. 350. o. 

47 Redaktion der „Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens": Almanach für die k. u. k. Kriegsmarine 1914. Wien, 
Pola, 1914.100. o. 

48 A békeszerződés 137. cikkelyének eredeti német nyelvű szövege: „Die nachstehend aufgezählten österreichisch
ungarischen Hilfskreuzer und Hilfsfahrzeuge werden desarmiert und wie Handelsschiffe behandelt werden...: PRÄSI
DENT WILSON (ehemals KAISER FRANZ JOSEPH)... (E. Hofmannsthal: i. m. I60. o.) 

49 E. Hofmannsthal: i. m. 200., 201, 202. o. 
50 F. Eppel: Seltene Motortorpedoboote. Die österr. ungar. Nachbauten des italienischen Kletterbootes GRILLO. Ma

rine Gestern, Heute 1978/2, Mistelbach. 6O-63. o. 
51 R. Gregen i. m. 50, 55, 56, 90, 104, 127, 128. o.; H. H. Sokol: i. m. 2. k, mell. 82, 84, 86, 93, 1-01. o.; F. F. Bilzer: 

Die Torpedoboote... stb. i. m. 96, 132-136. o.; B.Weyer: Taschenbuch der Kriegsflotten 1918. München, 1918. 124, 
125. o. 
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A „III. Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborúban elsznvedett hajóvesztesége a tengereken 
(a megsérültekkeO" c. alatti táblázathoz 

a) Általában 

Nyilván nem szabad még feltételezni sem azt, hogy szerző nem ismerné a „vízkiszorítás (tonna)" és 
„hajótér (BRT)" fogalmát, és a két fogalom helyes alkalmazását, illetve különbségét. Mégis e két fogalom 
a táblázatokban teljesen keveredik. Csak példaképpen a III. sz. táblázat fejrészében szerepel a vízkiszorítás 
(t) és tonnatartalom (BRT) megjelölés, de az alatta lévő rovatokban végig csak t (tonna) került feltüntetésre, 
holott a kereskedelmi hajóknál BRT-ről van szó. A VI. sz. táblázat fejrészében „nagysága BRT-ben" be
jegyzés található, ugyanekkor az alatta lévő rovatokban mind a hadi-, mind a kereskedelmi hajóknál csak 
„t" szerepel. 

A III. sz. táblázatban a felsorolás messziről sem teljes, elsüllyedt, vagy megsérült osztrák-magyar hadi-
és kereskedelmi hajót még jó néhányat meg lehetett volna nevezni. (Pl.: CYPLOP műhelyhajó, VALONA 
segédőrhajó, ELŐRE segédaknaszedő, ŠTYRIA lőszerszállító hajó, PANNÓNIA, BEETHOVEN és WIEN 
lakóhajók, METKOVICH kórházhajó, DÁNIEL ERNŐ, DAMPFER XX. (ex FRAM), KASSA, LÁSZLÓ és 
ZRÍNYI szállítóhajók, DOBRDO tender, GÖDÖLLŐ csapatszállítóhajó stb.53 Ekkor még nem is beszéltünk 
az 1914-ben több mint 1000 000 BRT-nyi osztrák t~>ïgyar kereskedelmi hajótérnek arról a kb. egyharmad 
részéről, melyet közvetlenül a háború kitörése mán, vagy később az ellenséges hatalmak kikötőikben, 
vagy a nyílt tengeren lefoglaltak, továbbá a semleges kikötőkben menedéket keresőkről, melyek a háború 
idejére ott maradtak, és így lényegében elvesztek a Monarchia számára. 

A Szerző érezhetően a III. és V. sz. táblázatban elsüllyedtként vagy megsérültként feltüntetett hajókat H. 
H. Sokol „Österreich-Ungarns Seekrieg 1914-18" c. művének szövegéből gyűjtötte ki. Ami tehát Sokol 
művének szövegében valahol szerepel, azt veszteségnek vette, ami pedig nem, arról a veszteségről nem 
beszél. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Sokol müvének első kiadására 1933-ban került sor, 
ehhez képest az 1967. évi újabb kiadás semmilyen változtatást vagy kiegészítést nem tartalmaz, azaz gya
korlatilag az utóbbi fél évszázad kutatási-, feltárási eredményei művében nem szerepelhettek, és megál
lapításai esetenként túlhaladottakká váltak. 

b) A táblázat sorszámai szerint 
<• „ 

1. Túlzás azt állítani, hogy a ZENTA-t „az egész földközi-tengeri francia flotta lőtte". A francia földközi
tengeri flotta a szakirodalomban szereplő számok összesítése szerint az adott időben 2 csatahajóból, 17 
sorhajóból, 11 páncélos cirkálóból, 2 nagy- és 2 kiscirkálóból, 43 torpedórombolóból, 15 tenger
alattjáróból, 3 aknarakóból, 1 vízirepülőgép-anyahajóból, valamint nagyszámú segéd- és kisebb hadiha
jóból állt.55 

Lapeyrère francia altengernagy 1914 augusztus közepén több csoportra osztva összesen 2 csatahajóval, 
9 sorhajóval, 6 páncéloscirkálóval, 1 nagycirkálóval és 24 rombolóval hatolt be az Adria déli részére, 
támogatva Troubridge angol ellentengernagy 2 páncélos cirkálóból, 2 cirkálóból és 4 rombolóból álló 

52 A vízkiszorítás (angolul: displacement, németül: Wasserdrängung) a hadihajók súlyát jelzi, máshogy kifejezve azt, 
hogy a vízben lebegve, nyugalmi állapotban milyen súlyú vizet szorítanak ki. A vízkiszorítást általában az ún. angol 
tonnában (1 angol tonna=10l6 kg) fejezik ki, de az első világháború előtti és alatti olasz és osztrák-magyar 
haditengerészetnél szívesebben alkalmazták a normál tonnát. (1 normál tonna=1000 kg). Kétféle vízkiszorítást szokás 
nyilvántartani, a„standard"-et és a „maximális"-t. A standard vízkiszorítás a teljesen felszerelt hadihajó súlyát jelzi, de 
üzemanyag, tartalék édesvíz és egyéb tartalék készlet nélkül, míg a maximális vízkiszorításnál ezeket is figyelembe veszik. 
A hajótér (angolul: tonnage, németül: Schiffsraum vagy Raumgehalt), a kereskedelmi hajóknál a hajó zárt tereinek a 
nemzetközi szabályok szerint kissé csökkentett űrtartalmát mutatja BRT-ban O r̂utto register tonnában) kifejezve. (1 
BRT=2,83 m3) így tehát a „vízkiszorítás tonna" és a „hajótér vagy űrtartalom BRT" nem téveszthető össze egymással. A 
hajóteret nem lehet tonnában és a vízkiszorítást nem lehet BRT-ben kifejezni. (Egyébként szándékosan nem alkalmaztam 
a „tömeg" és a „Kp" kifejezést, mivel az első világháború korában a „súly" és a „kg" volt világszerte szokásos. 

53 R. Greger: i. m. 88., 101., 110-112., 119., 121., 122. o.; K. Gogg: i. m. 78., 79- o.; H. H. Sokol: i. m. 2. k. 600., 602. o.; 
/. Rehder: i. m. 148., 149. o. 

54 H. H. Sokol: i. m. 1. k. 4. o. 
55 E. B. Potter stb: i. m. 362. o.; A. Laurens: i. m. 230. o.;/. Labayle Couhat: French Warships of World War I. Shep-

perton, Surrey, 1974. 278-280. o.; W. Wolflast: Der Seekrieg 1914-18. Leipzig, 1938. 113. o. 

- 1 6 9 -



köteléke által. A ZENTA1916. augusztus 16-án a francia-angol hadihajócsoportok élén haladó COURBET 
és JEAN BART csatahajóval, valamint a JURIEN DE LA GRAVIERE nagycirkálóval találta magát szembe. 
Alapvetően ezek ágyúi végeztek az osztrák-magyar kiscirkálóval, bár folyamatosan lőtávolságba érkező 
más francia hadihajók is adtak le sortüzeket a ZENTÁ-ra. Mindez azonban csak egy töredékét képezte az 
„egész francia földközi-tengeri flottának". A ZENTA így is eleve reménytelen helyzetbe került a francia 
30,5, 24,19,4 és 16,4 cm-es hajóágyúkkal szemben. Személyzetének hősiességéből semmit sem von le az, 
hogy nem ,,az egész földközi-tengeri francia flotta lőtte", hanem ennek csak néhány nehéz egysége. 

4. Az 1914. LX. 17-én aknára futott és elsüllyedt MARIA nem osztrák-magyar, hanem görög (semleges) 
háromárbocos vitorlás szkuner volt. Tehát ez a hajó az V. sz. táblázatba sorolandó lett volna. 

2., 5., 10., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 25-, 30., 32., 34., 35-, 37., 40., 41., 42., 43., 44., 45. Az ezekben 
a pontokban felsorolt hajók hajótere (és nem vízkiszorítása) BRT-ben (és nem t-ban) - magában foglalva 
az üresen hagyott rovatokat is - a következő: BARON GAUTSCH 2069 BRT, JOSEFINE 1277 BRT, KUPA 
790 BRT, ELEKTRA 3199 BRT, ANDRASSY 1553 BRT, TIROL 2836 BRT, DUBROVNIK 481 BRT, ALBANIA 
219 BRT, LOCRUM 924 BRT, ADELSBERG 1122 BRT, SARAJEVO 1111 BRT, ZAGREB 537 BRT, PELAGOSA 
245 BRT, LINZ 3819 BRT, GIULIA 4337 BRT, BREGENZ 3905 BRT, VILA 405 BRT, EUTERPE 2302 BRT, 
GORITIA 3104 BRT, MARINA 2899 BRT, STAMBUL 3817, HERCEGOVINA 748 BRT, OCEANIA 5497 BRT.58 

30. A PELAGOSA-t nem az F 12, hanem az F 7 olasz tengeralattjáró süllyesztette el V) 

A „IV. Elsüllyedt cs. és kir. tengeralattjárók" c. alatti táblázathoz 

Önként felmerül a kérdés, hogy - mivel a III. sz. táblázatban már felsorolásra kerültek az elsüllyedt 
tengeralattjárók - miért kellett ezt még egyszer, külön a IV. sz. táblázatban is megtenni? 

Viszont ha már kétszeres közlés történt, célszerű lett volna az adatokat egyeztetve, azonosan írni. Ne
gatív példaként: 
-Az U6-nál a III. sz. táblázat az elsüllyedés okaként „Háló-, és lövegtuz"-et ír, míg a IV. sz táblázat
ban „háló" szerepel. 
- A III. sz. táblázat az U 10 elsüllyedési helyeként a Pia ve torkolatát jelöli meg, míg az utóbbi 
Caorlét. (Caorle a Livenza torkolatánál fekszik, nem pedig a Piave torkolatánál.) 

Egyébként a leghelyesebb az U 6-nál a „háló és lövegtűz" lett volna (kötőjel nélkül), míg az U 10-nél a 
„Livenza torkolata előtt". 

A ,, V. Az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben álló felek hajóvesztesége az Adrián 1914-1918-ban 
(a tengeralattjárók által elsüllyesztett hajók nélkül)" c. alatti táblázathoz 

4. A DAGUE francia romboló nem 1915- február 23-án, hanem csak másnap, 24-én süllyedt el. 
5. A RUMIJA montenegrói jacht vízkiszorítása 140 tonna volt. 
7. A TURBINE nem francia, hanem olasz romboló volt. 
8. 10., 11. és 58. Az V. sz. táblázat címe hajóveszteségekről - azaz elsüllyedt, megsérült hajókról - szól. A 

léghajó - mint repülőeszköz - aligha minősíthető hajónak, még kevésbé elsüllyedt hajónak. 

56 E. B: Potter stb: i. m. 358. o.J. S. Corbett-H. Newbolt: Naval operations. London, 1920-1931.1. k. 87-89- o.; K. Gogg: 
i. m. 48., 49- o. 

57 H. H. Sokol: i. m. 1. k. 158. o. 
58 Redaktion der „Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens": Almanach für die k. und k. Kriegsmarine 1916. 

Wien, Pola, 1916. 88-103. o. 
59 „Il 12 febbraio 1918 il sommergibile F 7 al comando del Tenente di Vascello Falangola... attacca e lancia contro il 

piroscafo PELAGOSA due siluri che lo affondano." („1918. február 12-én az F 7 tengeralattjáró Falangola sorhajóhadnagy 
parancsnoksága alatt támadást intézett és két torpedót indított a PELAGOSA gőzös ellen, amelyek ezt elsüllyesztették.") 
N. Morabito: i. m. 316. o. 

60 / Labayle Couhat: i. m. 291. o.; /. Moore: Jane's Fighting Ships of World War I. New York, 1990. 317. o. 
61 Redaktion stb.: Almanach... 1916. i. m. 380. o. 
62 R. Gardiner stb.: i. m. 258. o.; B. Weyer. Taschenbuch der Kriegsflotten 1914/15. München, 1915. 66., 67. o. 
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12. A 17 OS olasz torpedónaszád elsüllyedésének napja 1915-ben nem VII. 13., hanem VII. 2 volt. 
13. A JALEA olasz tengeralattjáró elsüllyedésének napja nem 1915. VIII. 15., hanem 1915. VIII. 17. volt. 
15. A NAUTILUS olasz tengeralattjáró sohasem süllyedt el. Túlélte az első világháborút, 1919-ben vonták 

ki a szolgálatból és selejtezték le. 
38. Az INTREPIDO olasz romboló Saseno előtt az UC 14 német tengeralattjáró által lerakott aknára futott, 

és ennek következtében süllyedt el. 
40. A MEMPHIS (ex BYZANTION) felfegyverzett, eredetileg kereskedelmi hajó 2382 BRT-s volt. Egy, a 

német UC 12 tengeralattjáró által lerakottt akna megrongálta, de még sikerült partra futtatni. Roncsát 
már nem állították helyre. 

47. A MONSONE (ex francia MAUMUSSON) 249 BRT-s olasz trawler 1916. II. 25-i (és nem 26-i) 
68 

elsüllyedését a német UC 12 tengeralattjáró által lerakott egy akna okozta. 
48-49. A két halászhajó egyike a LILY REAICH 83 BRT-s brit drifter volt, mely egy az UC 12 német tenger

alattjáró által lerakott aknának ütközött 1916 . II. 26-án.9 A másik a GAVENWOOD 88 BRT-s szintén 
brit drifter lehetett, mely 1916. február 20-án az UC 14 német tengeralattjáró aknáján süllyedt el, de ez 
már az otrantói zár nyugati oldalánál Brindisitől 10 tengeri mérföldre történt. Más brit drifter az Adrián 
1916 februárjában nem veszett el. 

50. A BALILLA (ex német U 42) olasz tengeralattjáró vízkiszorítása 728/875 tonnát tett ki.71 

52. A ROSIE drifter 84 BRT-s volt.72 

53. Az „1 halászgőzös" a 80 BRT-s brit BENEFICENT drifter volt.73 

54. A CLAIVIS - helyesen írva CLAVIS - 87 BRT-s difter volt. Elsüllyedése pontosabban a Linguette-foktól 
25 tengeri mérföldre nyugatra történt. 

55. Az ASTRUM SPEI 82 BRT-s drifter volt. Elsüllyedése pontosabban a Linguetta-foktól 25 tengeri 
mérföldre nyugatra történt. 

56. A táblázat címe az Adrián elszenvedett veszteségekről szól. Tarante illetve a Tarantói-öböl nem az 
Adria-tengeren, hanem azon kívül helyezkedik el. 

61. A teljes helyes nevén ALBERTO GUGLIELMOTTI olasz tengeralattjáró elkészülte után próbaútján 1917. 
III.10-én nem az olasz partok előtt süllyedt el, hanem a Capraia-szigettől északnyugatra. Tehát 
az elsüllyedés nem az Adrián történt, hanem a francia Korzika-sziget északi csücskének közelében. A 
tengeralattjárót a CYCLAMEN brit ágyúnaszád tévedésből ágyútűz alá vette, majd nekirohanással 
szétroncsolta oldalát.7 

62. A H 5 brit tengeralattjáró nem az olasz part közelében, még kevésbé a Adrián süllyedt el, nem is 
1917-ben, és nem is torpedótalálat következtében, mert egy másik brit tengeralattjáró ellenségnek 

63 /• Rehder.- i. m. 138., 139- o.; R. Gardiner stb.: i. m. 276. o. 
64 /. Rehder: i. m. 138., 139. o.; R. Gardiner stb.: i. m. 276. o. 
65 R. Gardiner stb.: i. m. 276. o. 
66 /. Rehder: i. m. 138., 139- o. 
67 JLabayle Couhat: i. m. 251. o. 
68 /. Rehder: i. m. 140., 141. o. 
69 N. Morabito: i. m. 102. o.;/. Rehder. i. m. 114., 115. o.;J. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 124. o. A szerző által a 

táblázatban alkalmazott halászhajó és halászgőzös kifejezés problematikus. A szóbanforgó 1-2 ágyúval felfegyverzett 
kishajóknak a feladatát a tengeralattjárók elleni hálózár vontatása illetve felfüggesztése és védelme képezte. Ilyen felada
tok ellátására rendelkeztek megfelelő berendezésekkel. Ugyan halászhajó jellegű építésűek voltak, de halászati 
tevékenységet nem folytattak. Angol hivatalos haditengerészeti szóhasználatban driftereknek illetve trawlereknek 
nevezték őket, ezeket a szakkifejezéseket a világ haditengerészeteinek nagy része átvette. Minthogy a driftereknek és 
trawlereknek egy szóban kifejezhető magyar nyelvű megfelelői nincsenek, a magam részéről a nemzetközileg elterjedt 
két kifejezést (hadihajó féleség megnevezést) alkalmazom. 

70 /. Rehder: i. m. 112, 113. o. 
71 R. Gardinen stb.: i. m. 274. o. 
72 / Rehder: i. m. 114, 115. o. 
73 /. Rehder: i. m. 110, 111. o. 
74 /. Rehder: i. m. 110, 111. o. 
75 /. Rehder: i. m. 110, 111. o. 
76 R. Gardinen stb.: i. m. 275. o.;/. Moore: i. m. 315- o. 
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nézte volna. A brit H 5 az ír-tengeren 1918. III. 6-án összeütközés következtében veszett el.77 A táblázat
ban lehetséges, hogy az angollal azonos jelzésű H 5 olasz tengeralattjáróról van szó, ezt süllyesztette el 
tévedésből a H 1 brit tengeralattjáró torpedóval, azonban ezt sem valamikor 1917-ben, hanem 1918. IV., 
16-án, pontosan a 4l°39' É és 18°32' K koordinátákkal megjelölt helyen. 

63- A W 4 elsüllyesztése idején (nem 1917. IV. hóban, hanem 1917. VIII. 6-án) olasz tengeralattjáró volt, 
nem pedig brit. Az Armstong-építésű hajót elkészülte után I916. VIII. 7-én az olasz haditengerészet vette 
át. Elsüllyedésének bemért helye 41°39' É és 18°12' K volt.79 

67. A CITTA Dl SASSARI felfegyverzett kereskedelmi hajó 2167 BRT-s volt. Elsüllyedését 1917. XII. l-jén a 
Mele-fok előtt az U 65 német tengeralattjáró által lerakott akna okozta. 

68-80. A táblázatban 12 névvel ellátott és egy névtelen halászgőzös került felsorolásra, az 1917. V. 15-én 
vívott ütközet veszteségeként. Ezzel szemben a tény az, hogy a hálózárt fenntartó 47 brit drifterből az 
osztrák-magyar cirkálók 14-et süllyesztettek el, és hármat súlyozan megrongáltak. A táblázatban név 
szerint felsorolt egységeken kívül elsüllyedt a CRAIGNON és a GIRL GRACIE is, ezzel szemben 
„névtelen halászgőzös" nem. A felsoroltak között a SELBI-t helyesen SELBY-nek írják. Hajóterük 67 és 
98 BRT között mozgott.82 

84. A DARTMOUTH brit cirkálót nem az U 89 német tengeralattjáró rongálta meg torpedóval, hanem előbb, 
9,30 h körül a NOVARA lövegei találták el 3 db 10 cm-es gránáttal, majd már hazatérés közben Brin-
disitől kb. 40 tengeri mérföldre az UC 25 német tengeralattjáró torpedója okozott újabb rongálódást a 
cirkálón. Az U 89 sohasem járt az Adrián, és azért sem lehetett a DARTMOUTH megtorpedózásával 
összefüggésbe hozni, mert csak 1917 júniusában készült el és állt szolgálatba. A táblázat összeállítója 
vélhetőleg arra a fedőjellegű jelzetre gondolt, melyet hivatalos német jelzete mellett minden, a Monar
chia támaszpontjaira befutó német tengeralattjáró megkapott. A fedőjelzet alkalmazása két alapvető célt 
szolgált. Az egyik az volt, hogy a saját jelző- és távíró forgalom ellenség általi megfigyelése esetén ne 
lehessen a német tengeralattjárót azonosítani, míg a másik - mivel néhány osztrák-magyar és német 
tengeralattjáró számjelzete azonos volt - hogy a saját szolgálati helyek ne téveszthessék össze ezeket. 
Az UC 25 német tengeralattjáró osztrák-magyar fedőjelzete U 89 volt. 

86 
85. A BOUTEFEU francia romboló egy az UC 25 tengeralattjáró által lerakott aknára futott Brindisi előtt. 
86. A MAS 6 olasz torpedóvető gyorsnaszád az első világháborús hadihajóveszteség között nem szerepelt, 

1922 körül selejtezték le és bontották szét. Viszont 19I6. XI. 4-én a MAS 7 olasz torpedóvető gyorsnaszád 
( l6 t vízkiszorítással) süllyedt el, mégpedig Durazzo előtt, miután a 36 PN olasz torpedónaszáddal 
összeütközött. 

87-88. A CAVALLETTA és PULCE ugyanolyan naszád volt, mint a GRILLO. Önsüllyesztésük Pola előtt 
történt.88 

89. A GRILLO tengerésztankként való megjelölése, illetve még a HK 1991/4. számának 65. oldalán a „világ 
legelső kétéltű"-jének minősítése problematikus. A GRILLO és testvérnaszádjai nagy kapaszkodó kör
mökkel ellátott, mozgásba hozható hernyótalpai azt a célt szolgálták, hogy az ellenséges kikötőbe úszva 

77 R. Gardinerstb: i. m. 92. o.;/. Moore: i. m. 315. o.;/. Render, i. m. 76. 77. o. 
78 R. Gardiner stb: i. m. 89., 278. o.;/. Render i. m. 138., 139. o. 
79 R- Gardiner stb: i. m. 89-, 277. o. 
80 R. Gardiner stb: i. m. 289. o. 
81 /. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 300. o. 
82 /. Render: i. m. 108-117. o. 
83 „Captain Horthy... closed the range in order, to use his 3,9 inch with better effect. In this he was partially successful 

for the DARTMOUTH, wich was hit three times in all, suffered a certain amount of damage in the first part of the action." 
(„Horthy sorhajókapitány... szűkítette a távolságot, hogy jobb hatásfokkal használja 3,9 inches ágyúit. Ebben részben 
eredményes volt a DARTMOUTH-ellen, amelyet összesen háromszor eltaláltak, és egy bizonyos sérülést szenvedett a 
művelet első részében.")/. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 303- o. 

84 ,,... still forty miles from Brindisi, the DARTMOUTH was hit on the port side by a torpedo fired by a submarine... 
The torpedo had come from UC 25." („... még negyven mérföldre Brindisitől a DARTMOUTH-ot eltalálta baloldalán egy 
tengeralattjáró álltai kilőtt torpedó...A torpedó az UC 25-ről jött.")/ 5. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 305. o. 

85 B. Herzog: Deutsche U-Boote I906-I966. Herrsching, 1990. 79. o. 
86 / Labayle Counat: i. m. 291. o.J. S. Corbett-H. Newbolt: i. m. 4. k. 305. o. 
87 R. Gardiner stb.: i. m. 282. o. 
88 R. Gardiner stb.: i. m. 286. o. 
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történő behatoláskor a felszínen, vagy közvetlen a vízszint alatt alhelyezkedő gerenda-, lánc- vagy drót-
kötélzáron át tudjanak mászni. Árrá, hogy partra érés után a szárazföldön tovább tudjanak haladni, 
alkalmatlanok voltak, nem is ilyen feladatokat szántak nekik. Igaz, hogy az angol nyelvű szakiradalom
ban előfordul megjelölésükként a, ,naval tank" (haditengerészeti tank), az olasz nyelvűben pedig a ,,tank 
marino" (tengerészeti tank) kissé tréfás vagy gúnynévként, azonban a hivatalos kategóriamegjelölésük 
az angol szaknyelvben „climbing boat" (mászó naszád) németben „Kletterboot" (mászó naszád), 
olaszban pedig „barchino saltatore" (átugró-, áthágó kisbárka) volt. 
A táblázat egyébként messziről nem öleli fel teljesen a „szembenálló felek hajóveszteségét az Adrián 

1914-1918-ban (tengeralattjárók által elsüllyesztett hajók nélkül)". így például a felsorolásból hiányzik az 
olasz zászló alatti MAS 1, MAS 2, MAS 3, MAS 7, MAS 13, MAS 14, MAS 16, MAS 18 és MAS 49 torpedóvető 
gyorsnaszád, ALFREDO CAPPELLINI monitor, PADUS ágyúnaszád, az RD 9, RD 10, és RD 14 aknaszedő 
naszád, az Y 4 (ex SCUD) trawler, a SAETTA (ex LOVCEN), a GALLINARA (ex NOSTRA SIGNORA DEL 
BOSCHETTO) és a FOLGORE (ex ZETA) tengeralattjáró csapdahajó, az angol BOY HAROLD, ENTER
PRISE, FREUCHNY, MORNING STAR és RESTORE drifter, a francia FAULX romboló stb.90 

A „VI. A es. és kir. tengeralattjárók által elsüllyesztett (zsákmányolt) hajók" c. alatti táblázathoz 

A cím alatti rész könnyen felismerhetően az osztrák W. Aichelburg által írt „Die Unterseeboote Öster
reich-Ungarns" című mű II. kötet 490-493. oldalán szereplő „Durch k. u. k. Unterseeboote versenkte 
(aufgebrachte) Schiffe" alcímű táblázat néhány adatoszlopának egyszerű átvétele. (Ezekből még az egyes 
sajtóhibák is átvételre kerültek.) 

Szerző az Aichelburg féle táblázathoz hozzátett három tételt 11., 12. és 13- sorszámmal. Ezeket az elsül
lyesztéseket azonban semmiképpen sem lehet a cs. és kir. tengeralattjárók javára írni. A „11" számúnak 
jelzett tengeralattjáró valójában az UB 15, a „10" az UB 1, míg a „26" az UB 14 német tengeralattjáró volt, 
mindhárom német személyzettel és parancsnokság alatt. A szerző által írt tengeralattjáró megnevező 
számok valójában a már fentebb említett fedőszámok közé tartoztak. Ilyen téves alapon a többi adriai 
támaszpontú német tengeralattjáró földközi-tengeri hajóelsüllyesztési eredményeit is az osztrák-magyar 
tengeralattjárók javára lehetett volna írni, hisz valódi számukon kívül - mint már említettem - mindegyik 
rendelkezett osztrák-magyar fedő számjelzettel is. 

Igaz, hogy az UB 1-et 1915. július 5-én, az UB 15-öt pedig 1915. június 14-én a német haditengerészet 
átadta a Monarchiának, és ettől kezdve fedő jelzőszámuk valóságos megnevezéssé (U 10 és U 11) vált, 
azonban a PN 5 és a MEDUSA elsüllyesztése még messze az átadás előtt történt. 

A „ VE. Felderítetlen nevű és nemzetiségű, elsüllyesztett gőzhajók" és „ VIII. Elfogott 
és szabadon engedett vagy torpedótalálatot kapott, 
de el nem süllyedt hajók" c. alatti táblázatokhoz 

A címek alatti táblázatok ugyancsak az Aichelburg említett művében (II. 494. o.) szereplő „Ungeklärte 
Aktionen" és „Durch k. u. k. Unterseeboote beschädigte bzw. aufgebrachte und wieder freigelassene 
Schiffe" alcím alatt írtakat mutatják be. 

Megjegyzés 

Az első világháború után létrejött délszláv államot hivatalosan eredetileg Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyságnak nevezték egészen 1928-ig. Ezután változott megnevezése Jugoszláv (magyarul: délszláv) 
Királyságra, majd a második világháború után Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságra. A földrajzi nyelvben 
szinte mindvégig a Jugoszlávia - lakói pedig jugoszlávok vagy délszlávok - kifejezések voltak 
közhasználatúak, ezért a magam részéről is ezeket alkalmaztam. 

89 N. Morabito: i. m. 237. o.; R. Gardiner stb.: i. m. 286. o.J. Render: i. m. 142., 143- o. 
90 /. Render: i. m. 64., 65., 110-115., 140., 141. o.; R. Gardiner stb.: i. m. 282., 287., 288., 290. o.J. Labayle Couhat: i. 

m. 291. o. 
91 W. Aichelburg: i. m. 2. k. 308., 318., 319-, 347. o.J. Renden i. m. 73-, 82. o.; B. Herzog: i. m. 120, 121. o. 
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SZEMLE 

EGYÜTT A SZABADSÁGÉRT -1848-1849 

Wysocki tábornok emlékiratai 

Fordította és szerkesztette Kovács István 
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993- 215 o.) 

„Polák, Wegier dwa bratanki" - ez a némileg 
megkopott, de a köztudatban minden operett-íze 
ellenére élő, a gyakorta közösen viselt (bal-)sors 
kovácsolta kifejezés ötlik fel először az érdek
lődőben, a cím olvastán. 

Kovács István és Józef Wysocki azonban tesz 
róla, hogy a történetírásban is kedvelt „axiómához" 
csatlakozva tovább árnyalja, pontosítsa a százados 
lengyel-magyar kapcsolatokról kialakult képet. 
Értő és olvasmányos bevezetőjében Kovács István 
hallatja velünk az 1815 után harmadszor is sírba tett, 
tetszhalott lengyel államiság kétségbeesett csen-
gőrángatásait. Az 1831 és 1846 körül kikristá
lyosodó nemzeti ellenállás, valamint az emigrációs 
szervezetek céljainak, tevékenységének ismer
tetése nyilvánvalóvá teszi, hogy Wysocki nem 
véres, avagy „bársonyos" forradalom szülötte, s 
haszonélvezője - amire számtalan példa akad 
házunk táján is - , hanem már előélete is a lengyel 
szabadságért való küzdelemre predesztinálta. Hogy 
erre Magyarországon, de végsősoron hazájáért nyílt 
lehetősége, nem von le érdemeiből. 

Kovács e lehetőség megragadását vizsgálja a 
lengyel légió nem zavartalan megalakulása, 
szerveződése és működése részletezésével. Mivel 
Wysockinak életműve és „szívügye" volt a kis had
erő, a szerkesztő felkészíti az olvasót arra, hogy a 
memoáríró, a szemből és hátulról kapott vágások 
alatt, nem kíméli a történelmi Olymposon trónoló 
kortársait sem, hogy csak Bemet említsük. Bem el
lenérzésének külpolitikai megfontolásokból - akár 
magából is kiindulhatott volna - , volt némi alapja, s 
emellett végig kitartott. Az ő hatására kezdetben 
Kossuth is ellenezte a légió felállítását, ám később, 
ha nem is tántoríthatatlan eltökéltséggel, a kö
rülményektől függően általában normális kapcso
lata alakult ki Wysockival. 

Talán ennek is köszönhető, hogy a nagy ellen
lábas Görgei - bár Wysocki tábornoki kinevezése 

neki köszönhető -, a visszaemlékezés végére 
számos sebből vérzik. Azonban az is kiderül, hogy 
nem csak a magyar felső tisztikar sajátja a széthúzás 
és a viszálykodás, hanem a Magyarországon szol
gáló lengyel hadfiak - közöttük az agyaglábain ma
gasba emelkedő Dembinski tábornok - sem men
nek a szomszédba egy kis egymást meg nem 
értésért. Ebben az esetben ezt szó szerint magukkal 
hozták, nem feledve száműzetésbeli illetve otthoni 
sérelmeiket. 

Ezek ellenére Wysocki emlékezése, s a tör
ténelem tanúsága szerint is, a légió (más néven a 
lengyel hadosztály) kezdetben több magyar csapat
test között szétosztva, majd 1849 májusára az északi 
hadsereg részeként egyesítve, 1848 novemberétől 
1849 augusztusáig igen gyakran a mérleg nyel
veként, vagy veszteséget csökkentő áldozatként 
szerepelt a súlyos harcokban. 

A fénykorában is csupán mintegy 2500 főt szám
láló alakulat Wysocki memoárjában részletezett 
működése - a jogos és túlfűtött nemzeti önérzetnek 
köszönhetően - néha már emberfeletti, horribile 
dictu szinte „háryjánosi" mértéket kap, megfűsze
rezve a szerző vélt, vagy valós sérelmeivel, gyakori 
előítéletességével. Ami érthető, hiszen melyik em
lékezésíróban nincs gyakran jogosan felhozott seb-
zettség- és meg nem értettség-érzet, főleg akkor, ha 
élményei alig pár hónaposak? 

Mindez az írás történeti értékéből mit sem von le, 
hisz azóta már elfeledett események, nevek éled
nek fel, haditettek, emberi sorsok-viszonyok ele
venednek meg, amelyeket persze kellő kritikával, s 
a szerkesztő „vergiliusi" kalauzolása mellett szem
lélhetünk. Wysocki hitelességét elfogultságai, pon
tatlanságai alig csorbítják, ellenben munkájának 
pótolhatatlan értéke a Törökországba menekült 
légionisták hiteles névsora. 

A kiadvány becsét tovább emeli a Kovács István 
és Hermann Róbert által összeállított okmánytár a 
légió működésével kapcsolatos, eddig fellelt iratok-

- 1 7 4 -



ból, a pontos, lelkiismeretes jegyzetapparátus, s a 
Hermann Róbert és Bombay László válogatta szem
léletes képanyag. Az említésre csupán bosszantó 
hatása miatt érdemes sok kis sajtóhiba mellett a 
nyomda ördöge csupán a 187. és a 201. oldalon 
található képek feliratainak összecserélésénél 
ténykedett igazán eredményesen. 

A memoár amellett, hogy egy jeles személyiség 
hiteles krónikába ágyazott önigazolása, tanulság és 

Az 1991. június 6. és 8. között Prágában a könig-
grätzi csata 125- évfordulója alkalmából tartott 
nemzetközi tudományos tanácskozáson elhangzott 
anyagok javát és más ehhez csatlakozó dolgoza
tokat tartalmaz ez a magyar szempontból is 
figyelemreméltó kiadvány. 

Az első tanulmány szerzője, Otto Urban „Politika 
és háború 1866-ban" címmel az 1848 és 1878 közti 
időszakba ágyazva elemzi a Habsburg-birodalom 
szempontjából sorsdöntőnek bizonyult esztendő 
történéseit. A szerző ezt az állítást cáfolva azt fejti ki, 
hogy ez a háborús vereség csak egy esemény volt 
három évtized számos változást hozó történései 
között, amelyek együttesen vezettek el európai 
mércét alkalmazva a Szent Szövetség Európájából a 
Berlini Kongresszus Európájába. A Habsburg-hata
lom szempontjából megközelítve a három évtizedet 
a szerző arról szól, hogy az ötvenes években az 
osztrák egységállam elsőrendű európai hata
lomként konszolidálódott, hanyatlása viszont az 
1859-es háborús vereséggel megindult, akkortól 
kezdve állandó defenzívába szorult a német és 
olasz egységtörekvésekkel szemben. A porosz
osztrák háború három szakaszban, a gyors 
betöréssel, a váratlan csatadiadallal és az azt követő 
mély előrenyomulással gyors fegyverszünetet 
kényszerített ki, így Habsburg-párti külföldi be
avatkozásra nem nyílt mód. Ezzel az 1866-os 
esztendő határozottan megerősítette az addigi ten
denciákat, a németföldi és itáliai állampolitikai vál
tozásokat véglegesítette, sőt végül a Habsburg-biro
dalom Osztrák-Magyar Monarchiává való átala-

bizonyság egy szabadságát reménytelen helyzet
ben is visszaszerezni akaró kis nemzet állhata
tosságára. Hiszen a magyar múlttal párhuzamba 
állítva az újabb kori lengyel história igen jellemző 
íve 1772-től Mikolajczykig a megfelelő nagyhata
lom védelmében kifejtett emigráns politika (mára 
hatásos lobbyvá szelídülve), amely előbb-utóbb 
meghozza gyümölcsét. 

Lenkefi Ferenc 

kulását is eredményezte, fejezi be fejtegetését a 
szerző. 

Ernst-Heinrich Schmidt „Hét csehországi had
járat. A megosztott hadseregrészekkel összpon
tosítva vívott hadműveletek keletkezéstörténete" 
című, rendkívül tartalmas tanulmánya a jelen 
század elején középpontba állított kutatási kérdést 
a cseh-morva térségbeli történelmi példákon il
lusztrálja. Bemutatja, hogy Nagy Frigyes miként 
szakított az egy hadszíntéren egységes vezérlet alatt 
egybentartott kötelékekkel vívott csata gyakor
latával, hogyan alkalmazta az elkülönített 
kötelékek különböző irányból való felvonulását 
követően indított összpontosított támadást. 
Eközben a koncentrikusan előrenyomuló 
hadoszlopok egymást kölcsönösen támogatták, 
hogy a szárnyain veszélyeztetett ellenséget oda űz
zék, ahol a legbiztosabban mérhetnek rá csapást. 
Ezt a hadműveleti eljárást a francia forradalmi és 
napóleoni háborúk idején továbbfejlesztették a 
hadviselő felek. Végül ugyanez az eljárás vezetett 
diadalra az 1866-os háborúban is, ahogyan a szerző 
részletesen bemutatja. 

Áttérve a háború konkrét eseménytörténetére, 
Pável Beiina a königgrätzi csatát megelőző had
műveleteket mutatja be közleményében. Ezekkel 
kapcsolatosan azt hangsúlyozza, hogy a cseh had
színtéren mind stratégiai, mind harcászati 
vonatkozásban a porosz haderő fölénye ér
vényesült, és ezek előrevetítették a csatában elért, 
döntő fölénnyel vívott győzelmet. Tíz nappal a 
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határ átlépését követően és a harccselekmények 
negyedik napján sikerült érvényesíteni a bevetett 
erők összpontosítását. A haditervekhez képest csak 
egy módosulás következett be, a döntő csata nem 
Jicin, hanem Königgrätz térségében valósult meg. 

A másik oldara tekintve, Gerlinde Sklárski köz
leménye az osztrák főparancsnokságra alkalmas
nak vélt két hadvezér, Albrecht főherceg tábornagy 
és Benedek Lajos táborszernagy személyiségét és 
katonai előéletét mutatja be. Ezt követően azt a 
kérdést vizsgálja, miért dőlt el a főparancsnoki ki
nevezés az udvarban Benedek javára. Több érve 
közt az is szerepel, hogy „a soproni orvosfi a 
liberális polgárság szimbóluma", volt, akivel kap
csolatosan az uralkodó „engedni kényszerült a köz
vélemény nyomásának", márcsak azért is, mert „ka
tonái közt sok magyar alakulatbeli volt, akik két
ségkívül inkább engedelmeskedtek a magyar had
vezérnek." így döntött az uralkodó annak ellenére, 
hogy a szerző szavai szerint „tisztában kellett len
nie, hogy Albrecht lett volna a tehetségesebb." Be
fejezésül arra tér ki a közlemény, hogyan fogadta az 
uralkodói döntést a két főparancsnok-jelölt. 

JosefFucik közleménye „az osztrák északi had
sereg Elba mögé való visszavonulásának körül
ményeit és lefolyását" vizsgálja. A szerző a fej
vesztett menekülés általánosan élő képével szem-
beszállva azt bizonyítja, hogy előkészített volt az 
esetleges visszavonulás útja, és előzetesen meg
történt a terep berendezése is. A vesztett csata utáni 
visszavonulást csupán az nehezítette, hogy a 
védelmi területen kicsi volt a hadműveleti mélység. 
Ennek ellenére utóvédharcok közepette, tüzérségi 
zárótűz mellett, kezdetben rendben tudtak vissza
vonulni a harcászati kötelékek. A rend csak az El
bánál borult fel, de az átkelést is sikerült rendezett 
mederbe terelni. így az átkelést követően helyreáll
tak a harcászati egységek, és újra rendezett vissza
vonulás folyt Olmützig - fejezi be elemzését a 
szerző. 

Peter Broucek tanulmánya az osztrák északi had
sereg 1866-os hadjáratának ausztriai forrásbázisát 
és irodalmát mutatja be, klasszikus historiográfiát 
adva. Rámutat, hogy mind a hadműveleti iratok, 
mind a térképek, vázlatok, mind a résztvevők hátra
hagyott iratai, visszaemlékezései, kéziratos feldol
gozásai és publikált dolgozatai ugyanúgy, mint a 
hadtörténelmi feldolgozások, elsődlegesen az 
Osztrák Hadilevéltárban találhatóak meg. Ezt kö
vetően a legfontosabb forrásokat és feldolgo
zásokat részletesen ismerteti a szerző. 

Bencze László „Königgrätz. Kossuth konfö
derációs terve és az Ausztriával való kiegyezés közti 
választás lehetősége" címmel pulikálta közle
ményét. Bevezetőként felidézi az 1848/49-es sza
badságharcot követő megtorlást, az emigráció 
újabb forradalom érdekében kifejtett tevékeny
ségét és a porosz kormányköröknek az emig
rációval való kapcsolatteremtését. Ezt követően az 
orosz külpolitikai szándékokról szól, amelyekben 
ugyancsak helye volt egy független Magyarország 
helyreállításának. Ezt követően ismerteti, hogy Kos
suth a porosz-osztrák háború idejére az izolált 
újabb magyar szabadságharc helyett már a Duna 
menti népek konföderációjának megteremtéséért 
vívott harcot állította politikai terveinek közép
pontjába. Ezzel szemben a magyar politikai életet 
meghatározó liberális politikusok a magyar nem
zeti önrendelkezés lehetőségét illetően szkep
tikusok voltak, a reakciósnak ítélt porosz poli
tikával nem akartak együttműködni. Nem lett volna 
kívánatos jövő számunkra a török befolyás alatt álló 
és orosz befolyás alá kerülő keleti területekkel való 
kossuthi konföderáció sem. Magyarország tartós 
biztonságát egyre határozottabban a nyugathoz 
kapcsolódásban, vagyis a kétközpontú alkotmá
nyos birodalom megteremtésében vélték. Már csak 
azt kellett kivárniuk, hogy a bécsi kormánykörök is 
felismerjék: a birodalom további fenntartásához ez 
a belső átalakítás elkerülhetetlenül szükséges. Be
fejezésül a szerző arról szól, hogy a tömegek for
radalmi hangulata is a múlté volt már, a königgrätzi 
csatában a magyar egységek vitézül helytálltak, a 
poroszok oldalán fegyvert ragadó és hadba szálló 
Klapka-légióhoz való csatlakozás elmaradt és a 
kossuthi politikát szerény támogatás fogadta. 
Kitekintésként a szerző a harmadik lehetséges át
alakítási móddal, a föderalizmussal való kétoldali 
ütközést villantja fel. 

Egészen más témát dolgoz fel Andrej Romának 
közleménye, amely a XVIII. század második fe
lében a cseh korona területein épített erődítmények 
1866-os használhatóságának kérdését veti fel. The-
resienstadt/Terezin, Olmütz/Olomouc, König-
grätz/Hradec Králové és Josefstadt/Josefov egyes 
stratégiai térségek anyagi bázisát rejthette ma
gában, mozgósítás esetén pedig jelentős élőerőt is 
befogadhatott. A császári-királyi hadvezetés szá
molt ezek megtámadásával is, ezért a háború nyil
vánvalóságának idején azonnal sürgős építészeti 
munkálatokat rendelt el, hogy megfelelő védelmi 
állapotba helyeztesse ezeket. A porosz-osztrák 
háború eseményei azonban az erődítményeket 
végül is nem érintették. 
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Jaroslav Dvorak tanulmányában a holtak üte
géről szóló legendát szembesíti a valósággal. Az 
August van der Groeben főhadnagy parancsnok
sága alatt állt 7/VIII. üteg ugyan derekasan, önfelál
dozó módon küzdött, míg 53 bajtársával együtt a 
parancsnok is életét nem áldozta, alárendeltjei 
pedig még azt követően is a végsőkig folytatták a 
tüzelést. Ám hasonlóképpen harcolt a 7/XIII. üteg 
is, amelyet parancsnoka, Kuhn százados hasonlóan 
vitézül vezényelt, és amely több harcost vesztett. 
Ám a tüzérdandár parancsnoka a leghevesebb harc 
idején történetesen éppen a 7/VIII. ütegnél tartóz
kodott, von der Groeben hőstettének volt a 
szemtanúja, tehát őt terjesztette fel Mária Terézia
rendre, ezért szerepel az ő neve mindenütt, és az 
általa vezényelt üteg helytállása vált általánosan is
mertté. 

Megint más témát választva, Vojtech Dangl ,,a 
porosz-osztrák háború és a szlovák politikai gon
dolkodás" kapcsolatrendszerét vizsgálja tanulmá
nyában. Bevezetőként az állítja, hogy már a magyar 
államjogi ellenzéknek 1865-ös udvarhoz való kö
zeledése meglepetést keltett a szlovák politikusok
ban. A porosz-osztrák háború kirobbanásáig nem is 
tudtak erre reagálni. Ezt követően közli, hogy a 
szlovák politikusok a bécsi udvar pártján álltak, 
még ha a nagynémet politikát bírálták is, abban a 
reményben, hogy a szlovák nemzeti követelések 
figyelemben részesülnek, ugyanakkor tartottak 
egyes magyar politikusok porosz kapcsolataitól. 
Még annak a gondolata is felmerült, hogy önkéntes 
köteléket szervezzenek a Klapka-légió elleni harc
ra, a poroszok elleni háborút pedig nemzeti 
küzdelemként fogták fel. Ezt követően azt elemzi, 
hogy az uralkodó szlovák politikai irányzat eltért a 
cseh irányzattól is, nem fogadta el a történelmi-poli
tikai alapon való föderális átalakítás gondolatát 
sem, hanem azt csakis nemzeti alapon tudta 
elképzelni. Ennek elérésére készült el a Daxner-féle 
memorandum, amely nemzeti egyház, nemzeti is
kola és nemzeti közigazgatás megteremtését hir
dette meg a szlovákok által (is) lakott ma
gyarországi területeken, ahogyan befejezésül a 
szerző elemzi. 

Wolfgang Jaeger megint egész más kérdés felé 
fordul tanulmányában: a königgrätzi csatatéren ma
radt sebesültek orvosi ellátását vizsgálja két idegen 
orvos-szemtanú újonnan fellelt beszámolójának a 
tükrében. Ezeket szembesíti Bencze László nem 
sokkal korábban Bécsben megjelentetett tanul
mányának (Truppendienst, 1991/3) állításaival. 
Ezek alapján közli, hogy a sebesültellátás már a 
mainak megfelelően háromfázisú volt: a sebesültek 

hátraszállítása a frontvonalból az egység-segélyhe
lyekre, ott elsősegélybeli ellátás, ezt követően 
továbbszállítás a mozgó tábori kórházakhoz, ott a 
sürgősen szükséges operációk és más beavat
kozások elvégzése, végül elszállítás a hátországbeli 
hadikórházakba, ahol a szükséges eszközrendszer 
és állomány a teljes körű ellátást biztosítani tudja. A 
Párizsból érkezett amerikai és német orvos
szemtanú főleg a hátországi harmadik fázis mű
ködéséről győződhetett meg, de a sebesültellátás 
előzményeinek felidézése az egyes leírt eseteknél 
tájékoztat a megelőző két fázis során érvényesített 
gyakorlatról is, ahogyan konkrét példákat idézve, a 
szerző bizonyítja. 

Vladimir Dolinek rövid közleménye az 1866-os 
háborúban alkalmazott porosz Dreyse- és osztrák 
Lorenz-puskák közti különbségek legendáját szem
besíti a valósággal. 

Dobroslav Libalközleménye ,,a cseh gyalogosok 
és tüzérek 1866-os teljesítményét" elemzi. Megál
lapítja ez alapján, hogy a pontosabb szövegbeli 
fogalmazással csehországi területekről kiállított 
egységek feladataikat becsülettel teljesítették. Ezt 
követően, megint csak a cseheknek kisajátítva 
ezeknek az egységeknek a teljesítményét, a ki
egyezésre utalva, azt állítja, hogy a bécsi udvar 
„elfeledkezett a hűségesekről és a hűtleneket jutal
mazta meg." 

Oskar Frankenberger rövid közleménye ,,az 
1866-os osztrák lovasságról" szól. Bevezetőben 
megállapítja, hogy a császári-királyi lovasság 
Európa legjobbjai közé tartozott, és ezt 1866-ban is 
bizonyította. Ezt vértesegységek példájával il
lusztrálja, majd a dragonyosegységek gyengébb 
működését idézi fel. Meglepő módon a hu
száregységek létét meg sem említi, nemhogy hősi 
harci helytállásukra utalna, - hiszen ezek kizárólag 
magyarországi kiállításnak voltak. 

Vladimir Karlicky közleménye az osztrák 
tüzérség 1866-os teljesítményét vizsgálja, közép
pontba a königgrätzi alkalmazást állítva. Felidézi a 
bevethető eszközöket, ismerteti az alkalmazás le
hetőségeit, erősen hangsúlyozza a lehetőség sze
rinti legderekasabb helytállást. A továbbiakban a 
háborús tapasztalatoknak a további fejlesztésben 
játszott szerepét mutatja be. Befejezésül arról szól, 
hogy e háborúval ért véget a cseh tüzéreknek a XVI. 
század óta meglevő hegemóniája ebben a fegy
vernemben, és ezt politikai okokkal magyarázza -
az olvasó számára kevéssé meggyőző módon. 
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Ehhez csatlakozik Zdenek Jindra közleménye a 
tüzérségi eszközök gyártásában Poroszországban 
az 1866-os háború előestéjén bekövetkezett vál
tozásról. Hangsúlyozza, hogy a porosz gazdasági 
fölény már a háborút megelőzően diadalmaskodott 
a Habsburg-birodalom felett. Mivel a gazdasági fej
lődés Poroszországban hadseregreformmal páro
sult, sőt ez átfegyverzéssel járt együtt, éppen a 
tüzérségnél is, nem lehetettt kétséges a porosz 
háborús diadal. Fejtegetése során a szerző számos 
új adatot tesz közzé. 

Zdenek Bauer a königgrätzi csatában alkalma
zott tábori erődítést villantja fel rövid közlemé
nyében. Hangsúlyozza, hogy a császári-királyi had
sereg hat nappal a csatát megelőzően hozzákezdett 
ehhez a tevékenységhez, felhasználva mind a ter
mészetes, mind a mesterséges tereptárgyakat. E 
tevékenység során elsődlegesen a tábori tüzérség 
állásainak megfelelő kiépítésére ügyeltek. A csata 
lefolyása alapján a szerző a továbbiakban azt igyek
szik bizonygatni, hogy helytelen volt az erő
dítés helyszínének és módjának a megválasztása. 

Egészen más területre kalauzol Jan Brúha dol
gozata, ahogyan ezt már a címe is jelzi: „Az 1866-os 
háború a cseh szépirodalomban." Irodalmi műfa
jonként és azon belül kronologikusan villantja fel a 
szerző, miként csapódott le a kortársak és az 
utódok tudatában a cseh területeken vívott porosz
osztrák háború. Befejezésül hangsúlyozza, hogy e 
háború még ma is a történelmi jellegű szépirodalom 
kedvelt témája, ez pedig azt is jelzi, milyen mély 
nyomokat hagyott a cseh nép tudatában. 

Karel Krátky közleménye az 1866-os háborús 
események cseh történettudományi feldolgozását 
tekinti át. A kortárs krónikások felidézését kö
vetően az új csehszlovák állam megszületésekor 
keletkezett élesen osztrákellenes műveket mutatja 
be. Ezt követően a kutatási érdektelenség beálltát 
rögzíti, amikor a cseh történettudománynak az volt 
az álláspontja, hogy a német belháború számukra 
nem érdekes. A második világháború utáni he
gemón szerephez jutott kommunista történeti iro
dalom számára e háború ugyancsak nem volt kí
vánatos kutatási téma. Ezért örvendetes a legutóbbi 
évek felfokozott kutatói érdeklődése, amellyel 
kapcsolatosan a szerző a levéltárosok, történészek 
és muzeológusok szoros együttmunkálkodását 
emeli ki. 

Uwe Böhm tanulmánya Carl Böchling (1855-
1920) „Chlum, 1866. július 3." című, 1906-ban 
készített színes vázlatával és az ezen ábrázolt 

eseménnyel foglalkozik, amely során az 1. porosz 
gárda-sorgyalogezred elfoglalta az August von der 
Groeben százados alárendeltségében állt 7/VIII. 
lovas tüzérüteg állását. Ismerteti a festő pálya
futását, a témával való szembesülését, a számára 
hozzáférhető történeti feldolgozásokat, és ezek 
tükrében elemzi a képzőművészeti alkotást. Ezt 
követően összehasonlítja ezt a művet a téma más 
festőművészi feldolgozásaival. 

Ehhez csatlakozóan Manfried Rauchensteiner 
Königgrätznek az osztrák haderők hagyomány
ápolásában játszott szerepét elemzi tanulmányá
ban. Bevezetőben azt hangsúlyozza, hogy König-
grätz minden más csatától eltérően szinte meg
vívása pillanatától kezdve szimbólummá vált az 
osztrák köztudatban, míg az osztrák haderő 
számára azonnal azonossági válságot is kiváltott. 
Ezt követően a háború festészeti és szobrászati 
megörökítását idézi fel. Majd arról szól, hogy az em-
lékműkiállítási hullám szükségszerűen vezetett 
Königgrätznek a katonai hagyományápolásba való 
bekapcsolásához, mégpedig először az elesettek 
tisztelete révén. Miután pedig a csata egészének 
kudarca mögött egyes hősi helytállások is meg
húzódtak, a csata huszonötéves évfordulóját kö
vetően bekövetkezhetett ezeknek a hagyomány
ápolásba való beemelése, elsődlegesen is von der 
Groeben százados „halálütegének" a tisztelete. Eh
hez csatlakozva új forrásfeltárások alapján ismerteti 
a valós eseménysorozatot, helyére teszi az üteg 
szerepét, von der Groeben saját kezdeményezését, 
a tényleges veszteségeket. Visszatérva a hagyo
mányápoláshoz, bemutatja, mint él tovább 1866 
hagyománya a két osztrák köztársaság hadsere
gében. 

Zbysek Svoboda kötetzáró tanulmánya az 1866-
os háborúban alkalmazott harceljárásokat elemzi. A 
szerző a forrásokhoz visszatérve, megkísérli meg
eleveníteni a hadviselő felek harcászatát, amely 
erősen szabályzatokhoz kötött volt ugyan, de 
amelytől a harc körülményei között mégis el kellett 
térni. Elemzését azzal zárja, hogy a poroszok a tűz
erőt és a lökés erejét szinkronban tudták érvé
nyesíteni, és ez a jövőbe mutató momentuma volt a 
csatának. 

Az 1866-os háborús esztendővel foglalkozó 
huszonkét tanulmány, közlemény mondani
valójának fenti rövid felidézése is világossá teszi, 
hogy magyar szempontból is rendkívül figyelem
reméltó publikációról van szó, amelyet minden 
érdeklődő figyelmébe ajánl a recenzens. 

ZacharJózsef 
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DEÁK ISTVÁN 

VOLT EGYSZER EGY TISZTIKAR 

A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi 
és politikai története 1848-1918 

(Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1993- 333 o.) 

Zachar József, Deák István német nyelven (is) 
megjelent munkájának - Der k. (u.) k. Offizier 
1848-1918 - ismertetése során többek között a 
következőket írta: „A recenzens... remélheti, hogy 
e könyvet mielőbb a magyar olvasóközönség is 
kezébe veheti." (Hadtörténelmi Közlemények 
1992. évi 1. szám, 200. o.) Reménye elég gyorsan 
valóra vált, hiszen a Gondolat Könyvkiadó 
támogatók - a Central and East European Publish
ing Project (Oxford), az Österreichisches Kulturin
stitut (Budapest), a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium (Budapest) - segítségével 1993-ban 
adta közre - Félix Pál értő fordításában - az Ameri
kai Egyesült Államokban élő és dolgozó tör
ténészprofesszor munkáját, melyet nyugodt szívvel 
nevezhetünk alapműnek. Alapmű, mely az egykori 
Habsburg Birodalom, illetve az Osztrák-Magyar 
Monarchia hadserege tisztikara történetének bemu
tatására vállalkozott az 1848 és 1918 közötti 
időszakban. 

Deák István, élve a történetírásban már régebben 
teret hódított történelmi-szociológiai-statisztikai 
módszerrel, két időszakban -1870 és 1900 - avatott 
„hadnagyi minta" vizsgálatának eredményei 
alapján rajzolta meg a tipikusnak is nevezhető k. k., 
illetve k. u. k. tiszt hiteles portréját. Ahhoz azonban, 
hogy ezt megtehesse és az olvasó is „képbe 
kerüljön", szükség volt egy olyan általános be
vezetésre, amelynek a segítségével az olvasó meg
ismerkedhet a Habsburg család vázlatos tör
ténetével, a birodalom hadseregének fejlődésével, 
a haderő szerkezetében bekövetkezett változások
kal, a különböző rendfokozatok, rangok és címek 
hierarchiájával. Mindezek elengedhetetlenül szük
ségesek ahhoz, hogy eligazodjunk eme katonai 
témákban. Talán nem felesleges utalni arra, melyre 
a szerző maga is utalt, hogy pl. a katonai igazság
szolgáltatás, a hadbíróságok működése olyan bo
nyolult volt az adott időszakban, hogy maga a 
szerző sem állíthatja magáról azt, hogy gond nélkül 
eligazodik a témában a több esztendei alapos ku
tatómunka dacára. 

Természetesen ez a kiragadott példa nem azt 
jelenti, hogy Deák István ne lenne a téma avatott 
kutatója, sokkal inkább jelenti azt, hogy a szerző 
önmagával szemben is legalább olyan kritikus, mint 
témájával és forrásaival szemben. 

Deák István feldolgozási módszere, kritikus és 
elemző munkája alapján valós képet kaphatunk és 
kapunk a Habsburg Birodalom, az Osztrák-Magyar 
Monarchia hadseregeinek tisztikaráról, a tiszt tár
sadalmi helyzetéről, iskolázottságáról, magán
viszonyairól, életéről, szokásairól. Nem maradnak 
ki a vizsgálódás sorából olyan fontos kérdések sem, 
mint pl. a zsidók helye és szerepe a hadseregben, 
illetve a tisztikarban, felülreprezentáltságuk okai a 
tartalékos tisztek körében, a hadseregben jól kita
pintható vallási és nemzetiségi tolerancia eredete és 
okai. 

Végigolvasva a vonatkozó részeket mindenki 
számára egyértelművé válik, hogy a hadsereg, a 
monarchia tisztikara a különböző nemzetiségek
nek olyan összeolvasztójává vált, amely kialakított 
egy ún. „császári és királyi" nemzetiséget és ennek 
ismeretében a másság megismerése, tolerálása az 
adott viszonyok között a legtermészetesebbnek 
tűnt. 

Érdekesnek tűnhet talán az a megállapítás, hogy 
a nemzeti önállósulásra vonatkozó törekvések vol
tak azok, amelyek a Habsburg Birodalom, illetve az 
Osztrák-Magyar Monarchia hadserege, a tisztikar 
egységének kikezdését jelentették és ebben a ma
gyar önállósulási törekvések is jelentős szerepe ját
szottak. 

Rendkívül érdekes és színes a szerzőnek a hi
vatásos tisztikar tagjainak társadalmi és anyagi 
helyzetéről festett képe. Kiderül, hogy a birodalom 
összetartója, a hadsereg, illetve annak tisztikara 
korántsem részesült olyan anyagi és társadalmi 
megbecsültségben, amely elvárható lett volna a 
vele szemben támasztott követelmények ellenté
telezéseként. Megfogalmazódtak ellenben vele 
szemben olyan, főleg a társasági élettel kapcsolatos 
elvárások, amelyek többnyire meghaladták a 
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tisztek anyagi lehetőségeit. Érdekesnek tűnhet ez
zel kapcsolatban pl. az a tény, hogy az önálló 
nemzeti haderő létrehozására törekvő Magyar 
Királyság hadseregében - így 1848-1849-ben, de 
1910 körül is - a tisztek jövedelme jelentősen 
meghaladta a császári (és) királyi haderőben szol
gáló társaikét. 

Természetesen nemcsak az anyagi kérdésekben 
voltak „furcsa" problémák. 1848-1849-ben a tisztek 
pl. olyan képtelen helyzetbe kerültek, melyek 
feloldása lehetetlennek tűnt. A magyar király és a 
horvát király harcolt egymás ellen, közben a 
személye ugyanaz volt. Ezek a feloldhatatlan ellen
tétek még hosszú évekre befolyással voltak a had
seregre és annak tisztjeire. 

Igen tanulságos a szerző által a soknemzetiségű 
birodalom hadseregének belső viszonyairól 
felvázolt kép, hozzátéve azt, hogy számos sok
nemzetiségű állam akár példát is vehetne a közel 
egy évszázaddal korábbi állapotokról. Elég itt talán 
csak a különböző nemzetiségű legénységet ma
gába foglaló ezredekben megvalósult gyakorlatra 
utalni, mely nem egy esetben a szolgálati és 
vezényleti nyelv (német) mellett két-három ezred
nyelvet is használt, melynek az elsajátítása a tisztek 
számára kötelező volt. így nem furcsa, hogy pl. egy 
erdélyi gyalogezredben a német mellett a magyar és 
a román nyelv is „egyenrangú" volt. 

Úgy vélem, hogy igen figyelemre méltó Deák 
Istvánnak az első világháború előtti és alatti hely
zetről adott elemzése. Mint írja, a háború első 
éveiben a hadsereg elveszítette jól képzett hiva
tásos tisztjeinek jelentős részét. Pótlásukra - ter
mészetesen mint háború esetében mindig és min
denütt - tartalékos tiszteket kellett egyre növekvő 
számban „bevetni". Ők azonban a legtöbb esetben 
nem léphettek elődeik nyomába felkészültség, 
nyelvismeret tekintetében. így előfordulhatott az is, 
hogy a parancsnok és a legénység között a kommu
nikáció majdhogynem a jelbeszédre korlátozódott. 

Az első világháború, illetve a békeszerződések 
utáni helyzetre vonatkozó kitekintés annyiban 
érdekes, hogy az a k. u. k. tisztek pályafutásának, 
életútjának alakulását követi nyomon. Mint kiderül, 
a legtöbb tiszt „új hazájában" folytatta a katonai 
pályafutását és beilleszkedett a hadseregbe. A mo
narchia felbomlása után létrejött államok közül leg
inkább a magyar királyi honvédségben, illetve a 
Lengyel Köztársaság hadseregében volt töretlen a 
volt k. u. k. tisztek pályafutása. Ez már kevésbé 
mondható el a jugoszláv, cseh és román, vagy az 
osztrák hadseregről. Egyébként húsz évvel később 
nem egy esetben fordult elő, hogy a szemben álló 
feleknél egykori k. u. k. bajtársak néztek farkassze
met egymással! 

A monarchia katonai történetének megisme
réséhez feltétlenül hasznosítandó kötetét Deák 
István egy példamutató „Bibliográfiai tanulmány"-
nyal zárja. Ebben a fejezetben nemcsak mindazon 
felhasznált irodalomról, forrásokról és emlékiratok
ról ad számot, melyek munkája alapját képezték, de 
sorra veszi mindazon kutatókat, akiknek eddigi ku
tatásai nélkül nem lehetett volna teljes az ő írása. 

Úgy vélem, hogy Deák István ezen kötete (is) 
beleillik abba a kutatási folyamatba, melyet a hazai 
történészek, hadtörténészek közül Bona Gábor, 
Hajdú Tibor és e szavak írója folytat. Talán eljöhet 
az az idő amikor eme kutatások eredményeként 
teljes és átfogó képet kaphatunk a mikor önálló, 
mikor egy birodalomba betagolt - vagy csak egy bi
rodalom által „beárnyékolt" - Magyarország had
seregének tábornoki és tisztikaráról és mondjuk az 
1700-as évektől kezdődően egy sorozat mutathatja 
be a magyar katonatiszt portréját 1990-ig. Talán 
nem téved a recenzens, amikor azt mondja: nem kis 
szükség lenne erre egy identitását kereső, elődjei 
pályafutását, problémáit alig ismerő új magyar 
tisztikar megteremtése során! 

Szakály Sándor 
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BENE JÁNOS-SZABÓ PETER 

NYÍRI BAKÁK A DONNÁL 

(Nyírbátor-Nyíregyháza, 1993- 150 o.) 

A Báthori István Múzeum és Művészet Baráti Kör 
tavaly adta ki a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. 
honvéd gyalogezred történetéről Bene János és 
Szabó Péter munkáját. A könyv megjelenése egy
beesett a 12. gyalogezred Don-kanyarba indulása 
50. évfordulóján rendezett bajtársi találkozóval. 

Az ezred az egykori magyar királyi munkácsi 11. 
és szatmári 12. honvéd gyalogezredek örököseként 
1920 tavaszán kezdett összeállni és az új hadsereg 
debreceni körletébe tartozott. A felújítási és át
alakítási munkálatok elvégzése után a korábban, 
honvéd huszárlaktanyaként működő épületben 
nyert elhelyezést. 1920. október l-jén az ezred 
személyi állománya 42 tényleges, 33 nem tényleges 
tisztből, 47 hivatásos altisztből és 2034 főnyi le
génységből állt. 

A katonai körletek intézménye az 1921. június 1-
jén életbe lépő szervezési rendelettel megszűnt, 
helyt adva 7 vegyesdandár létrejöttének, egyenként 
2-2 gyalogezreddel. így a debreceni 6. vegyes
dandár kötelékébe került a nyíregyházi, most már 
számmal jelölt 12. gyalogezred. Harmadik 
zászlóalja ekkor került végleg Nyírbátorba. 
Egyelőre nem költöztek el az ezred Kisvárdán, 
Mándokon és Mátészalkán kikülönített századai. 

1927, a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bi
zottság távozása után a magyar királyi honvédség 
fejlesztése felgyorsult. Újra megkezdődött a so
rozás. Emellett kimutatható az előrelépés abban is, 
hogy fokozatosan megerősítették a gyalogezredek 
ezredközvetlen alakulatait, aknavető- és kocsizó 
géppuskás századokat alakítva ki. Ebben az időben 
kaptak végleges elhelyezést a 12. gyalogezred ala
kulatai is. 

1930. március l-jétől a honvédség alakulatai 
nevet kaptak, ekkortól viselte a II. Rákóczi Ferenc 
nevet a nyíregyházi 12. gyalogezred. A laktanya a 
továbbiakban is megtartotta az 1929-ben kapott 
Damjanich János nevet. 

1931-től a hagyományápolás, a bajtársiasság és 
összetartozás erősítése céljából rendszeresen tartot
tak ezrednapokat is. A 12-sek ezrednapja novem
ber 16. volt, tisztelegve Rákóczi hadai előtt, akik 
1704. november 16-án foglalták el Érsekújvárt. 

Mint ismeretes, a honvédség fejlődésének újabb 
jelentős szakasza 1938 után, fegyverkezési ön

állóságunk visszanyerését követően vette kezdetét. 
Ebben az időszakban keletkezett a 3. hadseregpa
rancsnokság (1940. március 1.) valamint ekkor 
hozták létre a korábbi vegyesdandárokból a had
testeket. (1939 január.) 

A nyíregyházi gyalogezred, a helyi 22. gyalog
dandár állományába tartozott 1943 második feléig. 

A magyar királyi honvédség alakulataira 1938-tól 
a bécsi döntések értelmében érdemi szerep várt a 
Magyarországnak ítélt területek megszállásában, 
majd a második világháborúban. 

A 12. gyalogezred néhány hónapos Don menti 
tevékenységét megelőzően teljes hadiállományával 
jelen volt a Felvidék, Észak-Erdély és a Székelyföld, 
majd a Délvidék megszállásánál. 

A nyíregyházi katonák a békehelyőrségekben 
tartózkodtak amikor beállt a hadiállapot a Szov
jetunióval. Nyíregyházán csak a 4. huszárezred 
mozgósítására került sor ebben az időszakban. 
Ősztől következtek egyes gyalogos alakulatok. Az 
ikerezred egyes zászlóaljai részt vettek a németek 
által megszállt ukrajnai területek biztosításában. A 
következő év tavaszán még nem szerepelnek a 
nyíregyházi gyalogezred alakulatai az ország szinte 
egész területéről szerveződő 2. hadsereg köte
lékében. 

A 207 ezer főnyi hadsereg részleges felváltására 
kijelölt alakulatok között az 1943. október 11-én 
kelt döntés értelmében viszont már ott találjuk a 
teljes nyíregyházi 12. gyalogezredet is. 

Négy hét állt rendelkezésére a mozgósítástól a 
hadműveleti területre való szállításig a katonák 
összeszoktatására és kiképzésére. Megtudhatjuk, 
hogy a tisztikar nem részesült kellő eligazításban a 
hadsereg doni arcvonalán kialakult szituációról, de 
hallomásból értesült a szovjetek szívós ellenállá
sáról. 

A nyíregyháziak, akár a többi pótlásra és fel
váltásra kijelölt alakulat, csak november elején in
dultak a keleti hadszíntérre. Az alakulatoknál akkor 
csak az egyéni fegyverzet volt megtalálható. 

A 12. gyalogezred berakodására a nyíregyházi 
pályaudvaron csak 1942. október végén került sor. 
Október 29-ét követően kerültek ki a szerelvények 
a keleti hadszíntérre. A határt Galántánál lépték át. 
A szállítás útvonala a következő volt: Miskolc-Bu-
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dapest - Érsekújvár - Galánta - Zsolna - Jablonkai 
hágó - Teschen - Oderberg - Kielce - Radom -
Deblin - Lukow - Brest-Litovsk - Minszk - Bob-
rujszk - Gomel - Brjanszk - Lgov - Kurszk - Bel
gorod. 

Belgorodot november 15-én érték el. 
Még a hadműveleti terület elérése előtt, 1942. no

vember 4-én veszteség érte a 12/III. zászlóaljat. A 
helyi partizánok Szuchendniow község térségében 
kővel megrakott vasúti kocsikat futtattak neki a 
szerelvénynek. Ennek következtében 16 tiszt, 2 al
tiszt és 9 honvéd vesztette életét. 

Az ezredhez közel 4500 fő tartozott. Az ez
redtörzs, illetve az ezredközvetlen alakulat 1000 ka
tonát tett ki. 1943. január 6-ig az ezred a VII. hadtest 
kiképzési táborába került. Ezt követően kezdték 
meg a kaposvári 10. könnyű hadosztály egyes 
alakulatainak felváltását. Az erre kijelölt zászlóaljak 
egyike sem került ki nagy veszteségekkel az 1942. 
nyári és kora őszi doni hídfőcsatákból. 

Az urivi és scsucsjei áttörést követően a szovjetek 
I943. január 15-i támadása a felváltások után 
védőállásaiban érte az ezredet. A súlyos és jelentős 
veszteségekkel járó harcok, valamint a vissza
vonulás folyamán a 12. gyalogezred elveszítette 
személyi állományának 5/6 részét. Az ezrednek 
csak kis része jutott hátra 1943 kora tavaszára a ki
jelölt gyülekezési és újjászervezési területekre. A 
hazaszállításra - a hadsereg többi megmaradt ré
szével együtt - május elején került sor. 

Nyíregyházára az ezred május 3-án csupán 21 
tiszttel és 714 főnyi legénységgel érkezett vissza. 

A Damjanich laktanyában letöltött, három hétig 
tartó karantént követően az ünnepélyes fogadtatást 
május 29-én tartották. A kötet tartalmazza Buda-
házy tábornoknak a leszerelő katonákhoz intézett 
beszédét. 

Legközelebb 1944 március elején mozgósították 
a gyalogezredet, hogy a Kárpátok előterében, majd 
a magyarországi védelemben részt vegyen. Az 
alakulat maradványai 1945- április 6-án tették le a 
fegyvert Szlovákiában, Stubnyafürdő térségében. 

A kötet jelentős teret szentel Muzsay Ferenc ezre
des és zászlóaljparancsnokai 1943. márciusi keret-
tudósításainak, különös tekintettel arra, hogy az 
ezred egyéb iratanyaga elpusztult a harcok során. 
Ezeket a dokumentumokat jegyzetekkel ellátva ad
ják közre. Körülbelül hasonló terjedelemben ke
rültek elénk a 12. gyalogezred veszteséglistái is az 
1942 ősze és 1943 tavasza közötti időszakra nézve. 

A mű végén mellékleteket találunk, mégpedig az 
ezred tisztikaráról 1942/43-ból és az ezred 1920-
1945 közötti parancsnokairól. Némi rálátás nyílik az 
ezred 1942-43 közötti szervezeti felépítésére is. 

Befejezésül térképek és eddig kevésbé ismert 
fotók egészítik ki a gazdag ismeretanyagot. Csak 
remélni lehet, hogy a közeli jövőben minél több ha
sonló témájú és minőségű könyvet vehet kezébe a 
hazai olvasó. 

Ujházy László 
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KRONIKA 

SZIJJ JOLÁN 

„SINE PRAETERITIS FUTURA NUUA" 
75 éve alakult a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum 

„Sine praeterítis futura nulla- múlt nélkül nincs jövő! 

Ez a figyelmeztetés nem érzelmi szóvirág, hanem megdöbbentően komoly valóság, mert csak az a 
nemzet építheti föl a jelenben a jövőnek biztos alapjait, amely a múltat megbecsüli. 

Fenti sorok Csáky Károly honvédelmi miniszter gondolatait idézik, aki a Hadtörténelmi Levéltár 1924-
ben kiadott első évkönyvének Előszavában írta ezt. Annak az intézménynek az írásos „színrelépése" volt 
ez az évkönyv, amely intézmény több évtizedes nemzeti óhaj megtestesítőjeként az önálló és független 
Magyarország létrejötte első heteiben - 1918 november közepén - alakult meg Hadtörténelmi Levéltár és 
Múzeum néven. 

A megalakulás előzményei 

Abból a tényből következőleg, hogy a Habsburg-birodalomhoz való tartozásunk négy évszázada alatt 
az ország életére vonatkozó legfontosabb döntések Bécsben születtek és ezek iratai is ott maradtak, a 
magyar katonai múlt, a magyar hadtörténelem írásos emlékei is Bécsben őriztettek. 

A Habsburgok ún. dunai monarchiája államhatalmi szervei kiépítése kapcsán hozta létre I. Ferdinánd 
király 1556-ban az Udvari Haditanácsot (Hofkriegsrat) a katonai ügyek intézésére, amely azután állandó 
és önálló udvari hivatallá fejlődött. Ez időtől vált rendszeressé az iratok gyűjtése, lajstromozása a hivatal
ban. 1564-től kezdődően több alkalommal adtak ki irodai szabályzatokat, amelyek előírták az iratok keze
lésének módját. Néhány évtized elteltével szükségessé vált a levéltári tevékenység elválasztása az irodai 
szolgálattól, mert az iratok mennyisége jelentősen megnövekedett. Savoyai Jenő herceg javaslatára I. József 
császár 1711. április 4-én nevezte ki az első levéltárost Bernhard Rosenbaum személyében és ekkortól 
számítódik a Kriegsarchiv története, amely a kezdeti években Hofkriegsrätliches Archiv, Archívum belli-
cum, Hofkriegskanzlei-Archiv, Archivariat der Hofkriegskanzlei néven szerepelt. A Mária Terézia által 
megszervezett központi levéltárba nem tagolták be a katonai iratokat, hanem - Károly főherceg általános 
hadseregreformja keretében - az Udvari Tanács regisztratúrájából létrehozták a katonai szaklevéltárat, 
amely Ferenc császár 1801. március 23-án kelt rendelete értelmében Kriegsarchiv (Hadilevéltár) néven 
működött. (Az új levéltárnak a gyűjtésen, rendszerezésen túl az iratok hadtudományi kiértékelése is 
feladatkörébe tartozott.) E katonai levéltár volt hivatott a magyar hadtörténelem írásos emlékeinek 
gyűjtésére és őrzésére. 

Ezen a helyzeten az 1867-es kiegyezés sem változtatott, lévén, hogy önálló magyar hadügy nem volt a 
dualista államban, így a Monarchia hadrendje részeként létrejött magyar honvédség megalakulását nem 
követte katonai levéltár létrehozása. 

E helyzettel szemben fogalmazódott meg az a nemzeti igény, amelyre a bevezetőben utaltunk. A 
szándék azonban csak később realizálódott: az tette lehetővé, hogy 1918 októberében az Osztrák-Magyar 

1 A M. kir. Hadtörténelmi Levéltár 1924. évi évkönyve Bp., 1924. Előszó, 3. o. 
2 Hasonlóképpen a Habsburgok bécsi levéltáraiban halmozódtak fel az országos jelentőségű, központi irányítással 

összefüggő iratok, bár az országgyűlés 1723-ban törvényt hozott az ország levéltárának felállítására és 1756-ban Pozsony
ban fel is állították az archívum regnv-x, amely 1784-ben Budára költözött - de ez csak az országgyűlés és a nádori hivatal 
iratainak gyűjtésére és őrzésére volt hivatott. A rendi jellegű levéltár helyzete a kiegyezés után módosult. L. a témára: 
Levéltári ismeretek kézikönyve. Bp., 1980. 

3 Inventar des Kriegsarchivs Wien I—II. Band Wien, 1953-

- 1 8 3 -



Monarchia felbomlott és a győzelmes őszirózsás forradalom nyomán megszületett az önálló és független 
Magyarország. 

Az 1918 november elején Magyar Hadügyminisztérium néven újjászerveződött honvédelmi minisztéri
umban már megvoltak a katonai levéltár és múzeum létrehozásának szervezeti előzményei. 

Az első világháború idején is érvényben volt az a császári és királyi rendelet, amelynek értelmében a 
haderő alakulatai, így a honvédség alakulatai is, a bécsi Kriegsarchivba küldték a működésük során kelet
kezett hadműveleti és egyéb, megőrzésre előírt irataikat, térképeiket. 1915 őszén sikerült azt elérni, hogy 
a magyar honvédség és népfelkelés alakulatai harctéri irataikat közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumba 
küldhessék. A HM l/a osztályán belül létrehoztak egy levéltári csoportot, amelynek az volt a feladata, hogy 
ezeket a hazaküldött iratokat lemásolja és az eredeti iratokat csak ezután küldték tovább a bécsi Kriegs
archivba. Ezt követően a minisztériumi osztályon több alcsoport is kialakult, így a múzeumi, statisztikai, 
hadifogoly, hadtörténelmi alcsoport, amelyek munkáját fényképész műterem és számos rajzoló segítette. 
A fennmaradt dokumentumokból kitűnik, hogy mind a levéltári, mind a múzeumi alcsoport végzett 
kezdettől fogva gyűjtőmunkát is. így a múzeum gazdag első világháborús gyűjteményeibe az első 
fényképek, zászlók, fegyverek és egyéb értékes tárgyak ekkor kerültek be a harctérről. (Érdekességként 
megemlítjük, hogy 1916 folyamán a katonadalok gyűjtésébe is bekapcsolódott a múzeumi alcsoport; a 
gyűjtőmunkát a póttestek és csapatok mellett olyan kiválóságok is végezték, mint Bartók Béla és Kodály 
Zoltán zeneakadémiai tanárok, akik a honvédelmi miniszter nyílt parancsával járták a laktanyákat, katonai 
kórházakat, üdülőket. Mindezek világosan mutatják, hogy amikorra a jogi lehetősége megadódott, már 
kész szervezettel „állt" is az intézmény. 

A megalakulástól, 1918 november elejétől 1945-ig 

A Hadügyminisztérium I. csoportjának 1918. november 11-én kelt új ügykörbeosztása szerint az I. 
csoport 10. osztálya alá tartozott a „Hadi Levéltár". Az ebből az időből megmaradt alosztály-parancs
könyvből kiderül, hogy ekkor a levéltáron belül nyolc csoport működött: az iratcsoporton és a 
fényképészeti csoporton kívül hat iratmásoló csoport. 1918. december 19-én jelent meg a csoportok 
sorában a „muzeális csoport", amelynek a vezetője az az Aggházy Kamii, aki 1916. április 2-tól teljesített 
szolgálatot a minisztériumi csoportnál és a később önállóvá lett Múzeum igazgatója is lett. Bár kinevezésére 
vonatkozó konkrét irat nincs, de valószínűsíthető, hogy ugyancsak november elejétől Gabányi János 
alezredes lett a levéltár vezetője.(Előzőleg Orphanides Lukács volt a csoportvezető.) 

A minisztérium egészét érintő 1919- január eleji átszervezés kapcsán pedig már Hadtörténelmi Levéltár 
és Múzeum néven szerepelt az intézmény, amely három szerkezeti egységből állt: Vezetőség (könyvtáros
sal, történelmi-irodalmi csoporttal, könyvkötészettel és fényképészettel), Levéltár (térképtárral), Múzeum. 

A Tanácsköztársaság idején „az új átalakulás a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum szervezetét, személyi 
beosztását és ügykörét semmi tekintetben sem érinti", sőt ekkor egészült ki a levéltár a könyvtári csoport
tal. 

Az ezt követő évtizedekben több szervezeti változáson ment át az intézmény. Az 1920. január 4-i parancs 
szerint: „A Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum a nemzeti hadsereg fővezérségének X. csoportját alkotja." 
Ekkor szervezetileg három főosztályból állt: I. Történelmi feldolgozás, II. Levéltár, III. Múzeum. Vezetője 
csoportfőnöki beosztásban Gabányi alezredes. 

Az 1921. március 16-án kelt HM rendelettel a M. kir. Hadtörténelmi Levéltár és Múzeumot külön ál
lománytestté (önálló intézménnyé) nyilvánították. Ekkor élén igazgatóként Rubin Dezső tábornok állt 
(1921. január 16-tól) és állományában 75 fő a hivatásos állományú. (Egy 1920-ban keletkezett tervezet 208 
fő tiszti és 188 fő polgári alkalmazottat, összesen 396 főt tartott szükséges létszámnak.) 

4 Pongó János: Az Országos Hadtörténeti Múzeum története I. rész. In: Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítője 
1. Bp., 1971. 20. o. 

5 HL P. d. f. iratai HM 29772/eln. 10.-1918. a. sz. 18/2.-27. lt-i j . 
6 HL saját irattára, 81. doboz. 
7 Uo. (16. osztályparancs 1919- márc. 27.) 
8 Uo. (1. sz. csoportparancs 1920. jan. 4.) 
9 Uo. (1. Állományparancs 1921. május. 1.) 
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A békeszerződés végrehajtása során -1922. április 29-én - az intézmény kivált a honvédség kötelékéből, 
és először a Belügyminisztérium, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium színleges felügyelete alá 
került, és ekkor - november 15-én - szétválasztották a levéltárat és a múzeumot. A valóságos irányítást 
természetesen továbbra is a Vezérkari Főnökség és a Honvédelmi Minisztérium gyakorolta, azonban 
„eltűntek" a katonák a levéltárból és múzeumból, nem viselhettek egyenruhát, a katonai rangokat külön
böző elnevezések alá „rejtették". (Vezérőrnagy: vezértanácsnok, ezredes: főtanácsnok: alezredes: 
tanácsnok stb.) 1928 júniusáig működött így az intézmény, ekkor visszakerült a VKF-hez, de a katonai 
rangok viselését csak fokozatosan engedélyezték. A levéltár és a múzeum különállása továbbra is megma
radt, nevük változott csak 1930. május 1-től M. kir. Hadilevéltár, illetve M. kir. Hadimúzeum elnevezésre, 
amelyek élén 1920-21-ben igazgató, 1939-ig főigazgató, ezután parancsnok állt. 

Az intézmény hivatali elhelyezése a. megalakulás után „ideiglenesen" az Országos Levéltár még teljesen 
el nem készült új épületének - Bécsi kapu tér 4. sz. - III. emeletén történt, majd hamarosan a II. emeletet 
is birtokukba vették. Az elhelyezés már ekkor is szűkös volt, és a hamarosan beérkező nagy mennyiségű 
levéltári és múzeumi anyag indokolttá tette az elhelyezés megoldását. A honvédelmi miniszter 1921 elején 
a múzeum számára kiutalta az Üllői úti Mária Terézia laktanya egy részét, ahova az átköltözés a nyár 
folyamán meg is történt. A múzeum 1929-ben került végleges helyére, amikor felköltözött a várbeli Nán
dor-laktanyába. A könyvtár 1923-ban leköltözött a Tiszti Kaszinó épületébe. A levéltár számára új otthon 
csak a második világháború után adódott, akkor szintén a Nándor-laktanya épületébe költözött a levéltári 

~. , 10 gyűjtemény. 

Az önálló levéltár hivatali felépítése, belső szerkezete elég gyakran változott, de általában a lényegét 
tekintve öt, vagy négy nagy csoportra tagolódott, amely csoportok egyúttal tevékenységét is hűen tük
rözték, ezek hol „csoport", hol „osztály" megjelöléssel szerepeltek: 

Vezetőség vagy Főigazgatóság a titkári irodával, átvevő és nyilvántartó irodával, gazdasági hivatallal. 
Levéltár, amely esetenként külön osztályban kezelte a világháború előtti (ún. Régi levéltár) és 

világháború alatti iratokat, majd a világháború utániakat, de ettől függetlenül a végzett konkrét 
tevékenység szerint különültek el munkacsoportjai, úgy mint: hadműveleti iratok, hátországi iratok, 
térképek, fényképek, hadrendek, személyügyi nyilvántartások, kitüntetések, fegyvertények csoportjai. 

Irodalmi osztály és szerkesztőségek: rajzoló osztállyal, kiadóhivatallal együtt. Hadtörténetírói 
tevékenységének a középpontjában a világháború katonai eseményei, hadműveleteinek a feldolgozása 
állt. a készülő sok kötetes munka érdekeinek rendelték alá a levéltári gyűjtő- és feldolgozó munkát is. A 
bécsi levéltári iratokból is főleg a világháború hadműveleti iratait, naplóit másolták. Az évek során végül is 
a mű 10 kötete jelent meg, a tervezett további kötetek egy része kéziratban maradt. Emellett azért ter
mészetesen a magyar hadtörténelem egyéb korszakai is kutatási témát jelentettek, pl. a magyar honvédség, 
illetve az egyes fegyvernemek történetéről, a katonai nyelv fejlődéséről megjelent munkák ma is nagyon 
jól használható forrásul szolgálnak. A levéltár hadtörténetírói köréből említésre méltó nevek: Berkó István, 
Breit József, Gyalókay Jenő, Markó Árpád. 

A levéltár közreműködésével a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg a Hadtörténelmi 
Közlemények, az 1888-ban alapított „évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére." 1921 
és 1931 között ugyancsak a levéltár szerkesztésében jelent meg a Magyar Katonai Közlöny, amely 1908 
óta megjelenő tudományos katonai folyóirat volt. Az ezt követően a HM kiadásában megjelenő katonai 
szakfolyóirat, a Magyar Katonai Szemle szerkesztéséből is oroszlánrészt vállalt a levéltár. 

Könyvtár: tudományos és szépirodalmi csoporttal. (A könyvtár 1923 őszén egyesült a Tiszti Kaszinó 
könyvtárával és el is költözött annak épületébe a Váci utcába.) A katonai tudományos, csoport feladata volt 
összegyűjteni mindazokat a belföldi és értékesebb külföldi nyomtatott műveket, amelyek a katonai szak
tudományokkal foglalkoznak, vagy ezekkel szoros összefüggésben állanak. Ezáltal a könyvtár, mint kato
nai szakkönyvtár hézagot pótolt. Szakmai tevékenységét tekintve a könyvtár három munkacsoportra 
tagolódott: rendelő osztály (könyvek megvásárlása, összegyűjtése), címjegyzékkészítő osztály (cím
felvételezés, nyilvántartó jegyzékek készítése, könyvek, folyóiratok ismertetése), forgalmi osztály (könyv
kölcsönzés és ide tartozott a könyvkötőműhely is). 

10 Az intézmény otthonául szolgáló épület helyén már a XVII. század végén két különálló laktanya állott, amelyeket 
az 1840-es években lebontottak és a helyükön épült a jelenlegi klasszicista épülettömb, a Nándor-laktanya. Múzeummá 
átalakítása 1926-1928 között történt. 

11 1924. évi évkönyv, 15-16. o. 
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Bécsi csoport: kezdetben felszámoló tevékenységgel, később anyaggyarapítással, (másolási) feladatok
kal. A Kriegsarchivba 1915-ben vezényeltek először tiszteket a „HM Bécsbe vezényelt kiküldöttje" néven. 
1918 után, amikor elkezdődött a Monarchia minisztériumainak a felszámolása és különböző katonai 
szerveket hoztak létre a hadifoglyok hazahozatalának intézésére is, feladatköre és alárendeltsége elég 
körülhatárolatlan volt. Végül 1920 novemberétől mint a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum bécsi magyar 
bizottsága, 1923-tól 1935-ig a Hadtörténelmi Levéltár (1930-tól Hadilevéltár) Bécsbe vezényelt exponense, 
majd 1935-1941 között a Hadilevéltár bécsi felszámoló osztálya néven folytatta tevékenységét. Fő feladata 
a Magyarországnak ítélt iratok kiválasztása, hazahozatala, illetve lemásolása volt, azon kívül személyi iga
zolások intézése. Tevékenységét egy 1921-ben kötött ideiglenes egyezmény, majd az ún. badeni 
egyezmény alapján végezte. A világháború győztes hatalmainak Magyarországgal 1920. június 4-én Párizs
ban aláírt ún. trianoni békeszerződés 178. cikke a következőket tartalmazza: 

„A volt Osztrák-Magyar Monarchiából keletkezett új Államok és azok az Államok, amelyek a nevezett 
Monarchia területéből részesedtek, a maguk részéről kötelezik magukat arra, hogy a Magyar Kormánynak 
visszaszolgáltatják azokat a hivatalos iratokat, okmányokat és feljegyzéseket, amelyek húsz évnél nem 
régibbek és amelyek közvetlen vonatkozásban állnak a magyar terület történetével vagy közigazgatásával 
s esetleg az átcsatolt területen vannak." 

Ezt követően létrejött az osztrák szövetségi kormány és a magyar kormány között - éveken át tartó 
előkészítő munka után - a Baden bei Wien-ben 1926. május 26-án aláírt végleges egyezmény. Az 
egyezmény értelmében Ausztria kötelezte magát, hogy kiszolgáltatja Magyarországnak azokat az iratokat, 
amelyek magyar szellemi tulajdonnak tekinthetők, a közös vonatkozásúakra pedig úgy állapodtak meg, 
hogy azok közös szellemi tulajdont képeznek és Bécsben maradnak. Ehhez az iratanyaghoz a magyar 
kormány az osztrák szövetségi kormány hozzájárulásával megfelelő számú megbízottat rendelt ki. Ennek 
megfelelően azóta is működik Bécsben az állami levéltárban is magyar levéltári kirendeltség. 

Az önálló múzeum szervezete kezdetben három osztályból állt: 
1. osztály: fegyverzet, 2. osztály: képek szobrok, 3- osztály: zászlók, jelvények, érmék. Később 

alapvetően két osztály különült el: a kiállítási osztály (különböző gyűjteménycsoportokkal) és a hely
reállító (restauráló) szakosztály. Önálló könyvtár is létezett, és a működést parancsnokság (vezetőség) 
biztosította a gazdasági hivatallal. 

Lényegében 1936-ra teremtődtek meg azok az alapvető feltételek, amelyek birtokában a Hadimúzeum 
berendezhette állandó kiállításait: végleges otthonának átalakítása befejezéséhez közeledett, nagyjából 
megfelelő gyűjteményanyag állt rendelkezésre, és ezek szükséges mértékű feldolgozása és rendezése 
megtörtént. Gondos előkészületek után sor került az intézmény életének talán legjelentősebb aktusára: 
1937. május 29-én Rőder Vilmos honvédelmi miniszter ünnepélyes keretek között megnyitotta a múzeum 
állandó kiállítását, amely az épület három szintjén 36 termet ölelt fel és kiterjedt a kiállító termekhez tartozó 
folyosókra is. (A kiállításnak a megnyitás évében 26 ezer látogatója volt!) 

A második világháború mindkét intézmény életében tragikus következményekkel járt. A levéltári és 
múzeumi gyűjteményeket részben evakuálták és az elszállított értékek legnagyobb része elpusztult. Buda
pest ostroma idején súlyos sérüléseket szenvedett mind a Nándor-laktanya, mind az Országos Levéltár 
épülete - így a falaik között maradt gyűjtemények is. 

Hivataltörténeti áttekintés 1945-től 

A háború befejeződése után 1945. április 24-től május 15-ig Hadimúzeum és Levéltáméven indult új 
életnek az intézmény, de ezt követően a SZEB csak a múzeum működéséhez járult hozzá (Magyar 
Hadimúzeum, ill. Honvéd Hadimúzeum néven), így a levéltár a Honvédelmi Minisztérium osztályaként 
működött, a romok alól kimentett nagyértékű iratait pedig a múzeum vette gondozásba. 

12 Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. Budapest, 1983.120. o. 
13 L.: Pongó idézett cikke, A4-A6. o. 
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1947. március 12-től ismét együtt van a két közgyűjtemény, nevük Honvéd, majd Hadtörténelmi Levéltár 
és Múzeum, egészen 1954 áprilisáig. Ekkor a Honvédelmi Minisztérium létrehozta a Hadtörténeti Intézetet 
és az intézmény nevébe a „Levéltár" helyett „Intézet" kerül. Többszöri átszervezés után jelenleg a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum elnevezésű komplex közgyűjteményi, tudományos intézmény keretében 
több önálló igazgatóság működik: a Hadtörténeti Múzeum (országos gyűjtőkörű szakmúzeum), a 
Hadtörténelmi Levéltár (szaklevéltár, szervezeti keretei között a térképtár és a bécsi levéltári kirendeltség), 
a Hadtörténeti Intézet, a Hadtudományi Könyvtár. Önálló tudományos folyóirata a Hadtörténelmi 
Közlemények. 
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ZACHAR JÓZSEF 

ERŐDÍTÉS ÉS ÁLLAMVÉDELEM 

Nemzetközi tudományos ülésszak, Hradec Králové, 
1993. június 9-11. 

A Cseh Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága 
meghívására 26 belga, brit, finn, francia, görög, hol
land, magyar, német, olasz, osztrák svéd és szlovák, 
továbbá 16 hazai hadtörténész érkezett a magyar 
történelemből inkább még Königgrätz néven jól is
mert csehországi Hradec Králové városába, hogy a 
modern cseh történetben fontossá vált nemzet
biztonsági kérdéskörben „Erődítés és államvé
delem" címmel tartott tudományos ülésszakon is
merjék meg egymás ezirányú nézeteit. 

A résztvevőket a cseh katonai és tudományos 
vezetés nevében Tibor Hochsteiger vezérőrnagy, a 
történelemtudományok kandidátusa, a Cseh Had
sereg Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának 
főigazgatója, a Cseh Hadtörténészek Nemzeti Bi
zottságának elnöke üdvözölte a június 9-i megnyitó 
ülésen. Beszédében örömét fejezte ki, hogy az 
újonnan létrejött cseh állam egyik fő tudományos 
rendezvényének házigazdája lehet. A továbbiak
ban a tudósok nemzetközi együttműködésének 
jelentőségét emelte ki. Befejezésül a megtárgya
landó téma fontosságáról szólt, és azt hangsúlyozta, 
hogy a kis államok a honvédelem legcélravezetőbb 
módjának keresésére kényszerülnek, és ez lehet 
megfelelő körülmények között a határmenti erő
dítés is. 

Az egyes előadások széles körben mozogtak, 
valamennyi sajátos témát ragadott meg. Programba 
állításuk sorrendisége eléggé esetlegesnek tűnt, 
ezért és idő hiányában is igazi vita sem bontakozott 
ki. Ennek ellenére rendkívül hasznosnak bizonyult 
a számos különböző kérdést felölelő húsz előadás 
meghallgatása. Az érdeklődő magyar olvasókat is 
meggyőzheti ezeknek a körülmények miatt pusz
tán a mondanivalóra utaló felvillantása is. 

Dr. Jan Jaki tudományos kutató (Csehország) a 
tudományos ülésszak helyszínének, Königgrätznek 
egyes erődítésépítési fázisait mutatta be nyitó
előadásában a június 10-i első ülésen. 

Ezt követően Evangélosz Kolivodiákosz ellen
tengernagy (Görögország) az ókori görög államok 
erődítményeinek telepítési helyét és tervezett funk

cióját tekintetbe vevő tipológiai összefoglalót tar
tott. Előadásában kitekintett ezeknek az erődít
ményeknek a továbbélésére is. 

Dr. Pável Belina egyetemi docens (Csehország) 
a cseh állam területéről, mint természetes erődít
ményről szólt. A XII. századtól napjainkig ívelő 
előadásában azt emelte ki, hogy idegen betörések 
ellenére is a várak, erődítmények jelentős akadályt 
jelentettek az egész ország birtokba vételét tekint
ve. 

Szünet után a második ülésen André Corvisier 
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság tiszteletbeli 
elnöke (Franciaország) a terepasztalnak az erődít
ményharcra való felkészülésben játszott szerepét 
mutatta be. 

Ezt követően Zachar József alezredes, a tör
ténelemtudomány kandidátusa, a Magyar Had
történészek Nemzeti Bizottságának főtitkára tar
totta meg előadását, amelyben Prága erődítmé
nyének szerepét vizsgálta az 1742-es francia vé
delmi és császári-királyi támadó hadműveletek 
során, kiemelve a mindkét oldalon bevetett magyar 
huszárok szerepét. 

Dr. Ernst-Heinrich Schmidt alezredes (Német
ország) előadása azt demonstrálta, miként lehet fel
használni Alexander von Zastrow tizenhat neve
zetes erődítmény-modelljét a hadtudományos mú-
zeológiai ismeretterjesztésben. 

Ebédszünet után a harmadik ülésen nyitányként 
Dr. Joep van Hoof tudományos kutató (Hollandia) 
a XVII. századi Egyesült Németalföldi Tartományok 
erődítményrendszerének igazgatását mutatta be. 

Dr. Pável Martlik tudományos kutató (Cseh
ország) Josefstadt (Josefov) erődítményének épí
téstörténetét ismertette előadásában, középpontba 
a tervezett poroszellenes védelmi funkciót állítva. 
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Raimondo Luraghi tanszékvezető egyetemi 
tanár, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság alel
nöke (Olaszország) az amerikai polgárháború 
tábori erődítményeit ismertette, mégpedig tele
pítési helyük szerint tipizálva azokat. 

Szünet után a negyedik ülésen először Louis-
Edouard Roulet dandártábornok, nyugalmazott 
tanszékvezető egyetemi tanár, a Svájci Had
történészek Nemzeti Bizottságának elnöke mutatta 
be előadásában az erődítmény-típusú államvédel
met Svájc 1940/44-es németellenes készülődésének 
példáján. 

Ezután Dr. Allain Bernedé alezredes, katonai 
akadémiai tanár (Franciaország) a francia erődít
ményrendszernek a porosz-francia háborút követő 
kiépítését és használhatatlanságát elemezte az első 
világháború utáni vizsgálóbizottsági jelentés alap
ján. 

Mag. Willibald Rosner kutatóintézeti igazgató 
(Ausztria) a XIX. századi dél-tiroli erődítményrend
szer létesítési elveit és jellegét mutatta be elő
adásában. 

A június 11-én reggel megnyitott ötödik ülésen 
elsőként Joannisz Bitosz altábornagy (Görög
ország) a két világháború közti görög erődítés
védelmi tevékenységet részletezte. 

Robert Varqui mérnök (Franciaország) a francia 
erődítményrendszemek a korábbira épülően a két 
világháború közti időben való átépítését mutatta 
be. 

Szünet után a hatodik ülésen Albert Willem van 
Sluiters mérnök-alezredes (Hollandia) a német
alföldi államvédelemben az erődítményrendszeren 
belül a vízierőre való támaszkodás elveit ismertette. 

Dr. Lars Ericson tudományos kutató 
(Svédország) a történelmileg örökölt svéd erődít
ményrendszer első világháborút megelőző újra-
működtetésére irányuló törekvésekről tartott elő
adást. 

Stephen John Lawrie tudományos kutató 
(Egyesült Királyság) az erődítmény-karbantartás és 
erődítményfejlesztés problematikáját részletezte a 
Maginot-vonal második világháborút megelőző 
sorsának példáján. 

Ebédszünet után a hetedik ülésen Dr. Andrej Ro-
manak tudományos kutató (Csehország) az osztrák 

örökségért a XVIII. század derekán vívott háborúk 
időszakára vonatkoztatva mutatta be a csehországi 
erődítmények felértékelődését. 

Mag. Urho Myllyniemi alezredes (Finnország) az 
orosz uralom idejéből örökölt erődítményeknek az 
önálló finn állam védelmébe való betagolásáról 
szólt. 

Vladimir Kupka tudományos kutató (Cseh
ország) a két világháború közti időben gyártott 
Skoda-erődlövegek forgalmazását ismertette. 

Ezt követően Petr Klucina, a történelemtu
domány kandidátusa, a Cseh Hadtörténelmi Intézet 
és Múzeum tudományos titkára, a Cseh Had
történészek Nemzeti Bizottságának főtitkára re
kesztette be a tudományos ülésszakot. 

A tudományos ülésszakon elmaradt vitale
hetőségeket erősen kompenzálta az a lehetőség, 
hogy számos egyéb rendezvényen nyílt mód a 
résztvevők kötetlen, nyílt és közvetlen eszme
cseréjére. Még a tudományos ülésszak meg
kezdését megelőzően a Prágában gyülekezett 
résztvevőket június 8-án fogadta Dr. Tibor 
Hochsteiger vezérőrnagy, a Cseh Hadtörténeti In
tézet és Múzeum főigazgatója, majd bemutatta az 
általa vezetett intézményt. Ezt követően a kül- és 
belföldi hadtörténészek Theresienstadt (Terezin) 
erődítményében tettek szakmai látogatást. Ugyan
csak június 8-án este Antonin Baudys, a Cseh 
Köztársaság honvédelmi minisztere adott fogadást 
a tanácskozás résztvevői tiszteletére. 

Június 9-én a Hradec Králové-ba érkezett had
történészek részt vettek a Kelet-Csehországi Mú
zeumban rendezett „Csehországi erődítmények a 
művészetben" című kiállítás megnyitásán. Ezt 
követően a szomszédos Chlum községhez tartozó 
emlékhelyre vonultak, ahol az 1866. július 3-i 
königgrätzi csata színhelyén kaptak szakszerű ve
zetést a helyi kollégáktól. Még ugyancsak június 
9-én Hradec Králové polgármestere fogadta a 
tudományos tanácskozás résztvevőit. 

Június 10-én Joseftsadt (Josefov) erődítményét is
merhették meg az előadók. Ez alkalommal fogadta 
őket Jaromer polgármestere, mivel e városhoz tar
tozik az erődítmény. Június 11-én a tudományos 
ülés szervező bizottsága és a helyszínt biztosító Ka
tonaorvosi Akadémia vezetése adott vacsorát a 
tudományos ülésszakon megjelenteknek. 

Június 12-én, a tudományos tanácskozáshoz 
csatlakozva, egész napos kirándulást tettek a 
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résztvevők a két világháború közt kiépített észak
csehországi erődítményrendszer egyik kulcs
pontjához, a Náchod melletti Dobrosov tüzérségi 
erődítményhez. Ennek részletes bemutatása ké-

A Horvát Köztársaság elnöke és a Horvát Köztár
saság tudományos és technikai minisztere fővéd-
nökségével a Zágrábi Egyetem Bölcsészkara, a 
Horvátország Története Intézet, a Zágrábi Újkori 
Történeti Intézet és a Sziszeki Történeti Levéltár a 
sziszeki csata 400. évfordulója alkalmából tu
dományos tanácskozást rendezett 1993- június 17-
én Zágrábban és június 18-án Sziszeken. A két
napos tanácskozáson a történészek rövid referátu
maikban sokoldalúan elemezték a sziszeki csata 
történeti és hadtörténeti jelentőségét. 

A zágrábi ülésen dr. Mirko Valentic „A horvátok 
százéves harca, 1493-1593", dr. Miroslav Kurelac 
„A sziszeki csata a korabeli horvát és európai 
történelemben", dr. Milan Kruhek „A horvátok 
küzdelme a sziszeki káptalan vára és határuk 
védelmében (1591-1596)", Andrija Lukinovic „A 
zágrábi káptalan és Sziszek védelme", Snjezena 
Buzov „A horvátok és az oszmán birodalom 
küzdelme a XVI. század második felében Musztafa, 
szaloniki efendije művében", Andrej Hozján 
szlovén történész „Az osztrák császárság felderítő 
szolgálata a sziszeki harcokról", dr. Ignacij Vije ,,A 
krajnai rendek részvétele a XVI. században a 
végvárak ellenállásának problémáiban", Marija 
Sercer„A katonai felszerelés és fegyverek a sziszeki 
csata idején", Marina Bregovac-Pisk ,,A sziszeki 
csata a képzőművészeti alkotásokban a XVI. 
századtól a XLX. századig" és dr. Nenad Moacanin 
„Néhány probléma a török forrásokból az 1593-as 
sziszeki csatáról" címmel tartotta meg referátumát. 

A sziszeki ülésen a következő témákból mondtak 
el referátumokat: dr. Vaskó Simoniti szlovén 
történész „A sziszeki csata a korabeli szlovén histo
riográfiai emlékekben", dr. Felix Tobler osztrák 
történész „A sziszeki csata visszhangja a korabeli 
röpiratok tükrében", Damir Karbic professzor „A 

pezte a tudományos ülésszak záróaktusát. A 
kötetlen eszmecsere befejezését pedig ezúttal a 
Prágába való közös visszautazás során folytatott 
beszélgetések jelentették. 

sziszeki csata a kortársi írásokban", dr. Milan Pele 
„Hírszenzáció-propaganda: történelmi események 
bemutatása a XVI. században a sziszeki csata 
példáján", dr. Stipe Botica „A sziszeki csata a horvát 
irodalomban", Rafo Bogosic akadémikus „A dub
rovniki Antuna Sassina Török betörés című műve 
az 1593-as sziszeki harcokról" és AndrejZmegac „A 
sziszeki vár építéstörténeti értékelése". 

A tudományos tanácskozáson vita alakult ki a 
török hódítás jellegéről, a szlovénok szerepéről a 
sziszeki csatában, a szemben álló felek katonáinak 
létszámáról, a sziszeki vár építéséről és tűzfegy
verekkel való védelméről. A tanácskozáson bemu
tatták a Sziszeki Történeti Levéltár, a Zágrábi Horvát 
Levéltár és a Sziszeki Matica Hrvatska gon
dozásában megjelent „Sziszek védelme a török el
len 1544-1597" (SISAK U OBRANI OD TURAKA 
1544-1597. Zagreb, 1993- 772 o.) című vaskos for
ráskiadványt és a „Dokumentumok a sziszeki har
cokról 1592-1598" (DOKUMENT! O SISACKOJ 
BICI 1592-1598. Sisek, 1993. 211 o.) című do
kumentumkötetet. A résztvevők megismerhették a 
Durda Zorka összeállításában készült „Bibliográfia 
a sziszeki harcokról 1593" (BIBLIOGRAFIJA O BICI 
KOD SISKA 1593. Sisek, 1992. 30 o.) című váloga
tott bibliográfiai összeállítást is. A három kiadvány
ban számos magyar vonatkozású anyag is található. 
A tanácskozás érdekes eseménye volt, hogy a 
résztvevők 1993- június 18-án megtekintették a jó 
állapotban lévő sziszeki várat és a csata színhelyét. 
A szervező bizottság (elnöke, dr. Ivo Godstein, tit
kára, dr. Milan Krahek) azt tervezi, hogy a tu
dományos tanácskozáson elmondott rövid elő
adások 1 1/2-2 ívre bővített tanulmány változatát 
külön kiadványban fogja megjelentetni. 

E sorok írója megtiszteltetésnek vette, hogy a 
június 18-i ülésen másodikként mondhatta el „A 

ACS TIBOR 

A SZISZEKI CSATA, 1593 

Tudományos tanácskozás, Zágráb-Sziszek, 1993. június 17—18. 
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sziszeki csata a magyar történeti irodalomban" 
című rövid referátumát: 

Az 1593- június 22-i sziszeki csata, majd a 15 éves 
török elleni háború menete és kimenetele nem csak 
Magyarország, Horvátország és a Habsburg-biro
dalom, hanem egész Európa történetének fontos, 
korszakos eseménye volt. Ennek ellenére a sziszeki 
csatáról a legterjedelmesebb magyar tanulmányt 
egy évszázaddal ezelőtt, a 300. évfordulóra adta 
közre Gömöry Gusztáv és mindmáig nincs 
monografikus összefoglalója a 15 éves háború 
történetének. 

Az viszont tagadhatatlan tény, hogy ha nagyobb 
munka nem is, de a századunkban kiadott négy 
jelentős magyar történeti szintézis - 1935-ben a 
Magyar történet III. kötete, 1940-ben a Magyar 
nemzet hadtörténelme XIV. része, 1984-ben a 
Magyarország hadtörténete I. kötete és 1985-ben a 
Magyarország története III/l. kötete - ugyan külön
böző terjedelmű, de reálisnak tűnő összefoglaló 
értékelést ad a sziszeki csatáról és a tizenötéves 
háborúról. Az is tény, hogy a közelmúltban Sin-
kovics István, Nagy László, Szántó Imre, Szakály 
Ferenc, Marosi Endre, Tóth Sándor László, Kelenik 
József és mások tollából megjelentek új szemléletű 
feldolgozások is, melyek európai keretekbe 
ágyazva mutatják be a törökellenes hosszú háború 
históriáját, óhatatlanul érintve a sziszeki csata 
problematikáját. 

Ezt a ma már viszonylag gazdag magyar történeti 
és hadtörténeti irodalmat azonban lehetetlen a bib
liográfiai teljességében bemutatni egy rövid ösz-
szeállításban. Referátumomban csak arra vállakoz-
hatom, hogy a felsorolt történetírók művei alapján, 
a teljesség igénye nélkül, ismertessem a sziszeki 
csata és a tizenötéves háború történeti ábrá
zolásának eredményeit, fő irányait. 

Megállapítható, hogy a forrás- és adatgazdag 
történeti monográfiák és tanulmányok a sziszeki 
csata, valamint az azt követő hosszú háború menete 
és kimenetele eseményeinek feltárásában, feldol
gozásában és katonai elemzésében számos új ered
ményt értek el. A szerzők többek között kimutatták 
az adriai tengerparttól Kálióig húzódó, 1200 
kilométer hosszú, mintegy 150 vár 12-18 ezer fős 
őrségével határvédelmet ellátó végvári rendszer 
sokoldalú szerepét. Tényekkel bizonyították, hogy 
a végvárak mentén kialakult katonai patthelyzet 
következtében a török súlyos vereséget szenvedett 
a hódoltság területein attól a magyar királyságtól, 
melynek államát szétzúzta, területi integritását meg
semmisítette, hadseregét többször szétverte. 

Sokoldalúan vizsgálták a hosszú háborút kiváltó 
mélyebb politikai, nemzetközi, gazdasági, társa

dalmi, kulturális, vallási, személyi, katonai és egyéb 
okokat, a török birodalom belső viszonyait és ba
jait. Feltárták azokat a tényezőket, amelyek elő
idézték a horvát határvidék tűzfészekké válását, 
1591-1593 folyamán a háború kibontakozását, 
melyben a török hódítás útját elzáró Sziszek, - ez a 
Kulpa és a Száva összefogásánál csatornával és 
körülvett, stratégiai jelentőségű, ágyútornyos kis 
vár - fő szerepet játszott. Az azonban még mindig 
vitatott kérdés a török hadtörténészek körében is, 
hogy a meggyöngült oszmán birodalom miért pont 
ekkor és itt kezdett ily kockázatos katonai ka
landba. 

A fent nevezett történészek korabeli források és 
csataleírások alapján rajzolták meg a szemben álló 
felek hadügyét, mutatták be Hasszán boszniai pasa 
hadseregét, az Erdődy horvát bán, Eggenberg, 
Auersperg parancsnoksága alatt álló császári, 
királyi, rendi csapatokat és a haditerveket: a szi
szeki vár harmadik török ostromát és kisszámú 
helyőrségének tíznapos hősi védelmi harcát, de 
részletesen felvázolták az 1593. június 22-i sziszeki 
csata történetének képét is. A csataelemzések során 
kiemelték, hogy a győzelem a jól felépített harc
rendnek volt köszönhető. A hadvezetés a tűzfegy
verekkel jól felszerelt, 6-8 ezer főből álló lovas és 
gyalogos csapatokból három harccsoportra tagolt 
csatarendet alakított ki. Ez a korszerű harcrend tette 
lehetővé a nagy manőverezési szabadságot, az 
energikus lovassági és gyalogsági rohamokat, a 
hatásos tűzcsapásokat, a Száva, Odra és Kulpa 
folyók közötti csatatéren az íves, egy arcvonalú 
török hadrend jobbszárnyának oldalba és hátba 
támadását, valamint a Kulpa-hídjának elfoglalását, 
amivel előidézték a 15-18 ezer fős ellenséges had
sereg megsemmisítését. 

A diadal nem a csodának, hanem az európai 
hadügy új vívmányainak volt köszönhető. Bebizo
nyosodott, hogy az európai hadügyet forradal
masító három új katonai jelenség: az olasz bás
tyarendszer meghonosodása, a tűzfegyverek tö
meges elterjedése, a harc tűzerővel való fokozott 
megvívása és a hadsereg létszámának erőteljes 
növelése nemcsak Európa nyugati régióiban jelent 
meg, hanem a XVI. század második felében az el
maradottnak kikiáltott magyar hadszíntéren is hét
köznapi gyakorlatnak számított, annak ellenére, 
hogy a Dunai Monarchia hadszervezete éppen át
meneti állapotban volt az időszakos zsoldosságról 
az állandó zsoldos hadsereg megszervezéséhez. 
Ezeknek a nagy jelentőségű fegyverzeti, szervezeti, 
kiképzési, taktikai változásoknak legfontosabb ma
gyarországi hordozói és közvetítői a császári-királyi 
hadseregben szolgáló nyugat-európai csapatok és 
katonák voltak, akik egyaránt harcoltak „az elma-
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radott keleten" és a „fejlett nyugaton". Várleltárak 
és összeírások bizonyítják, hogy növekvő szerepet 
játszottak a tűzfegyverek a várak védelmében, a 
magyar és horvát katonaság fegyverzetében és 
harcmódjában is. A lőfegyverek tömegtüzére tá
maszkodó hadművészet érvényesült a 15 éves 
háború harcaiban. Adatok tanúsítják, hogy a kora
beli Európában a császári-királyi hadseregben volt 
a legmagasabb (70-80%) a kézi lőfegyverek aránya. 
Sziszeknél a lovas puskások állandóan megújuló 
sortüzei törték meg a török harcrendet és a sziszeki 
várvédelem súlya is a tűzfegyverekre nehezedett. 

A sziszeki siker azonban kihasználatlan maradt. 
Erdődy Tamás horvát bán a hadjárat folytatását 
szorgalmazta, de Eggenberg fővezér a fennálló 
„békére" hivatkozva elutasította azt. Noha a békét 
támadásával a török sértette meg és veresége sem a 
saját területén történt, mégis Sziszek váltotta ki ezt 
követően az 1593 augusztusi török hadüzenetet. 
Sziszek pusztán ürügy és szikra volt, amely a 
háború lappangó tüzét fellobbantotta. A 15 éves 
háború hadjáratai és csatái zömmel Bécset védel
mező várak felmentését, megtartását, visszavívását, 
vagy elfoglalását szolgálták. Ezek vizsgálata során a 
kutatók kimutatták, hogy a török hadjáratok ak
ciórádiuszát a hadjárat ideje, a várak feltartó ereje és 
a hadseregek erőviszonyai határozták meg. Megál
lapították, hogy a 15 éves háborúban a török hó
dítás Horvátországtól Erdélyig a hatósugár tör
vényeit követte és Nándorfehérvártól légvonalban, 
Erdély kivételével, meghaladta a 300 kilométert. 

A török elleni háború kimenetelének esélyeit 
vizsgálva feltárták, hogy a hosszú háború 83 jelen
tősebb harccselekményéből a török fél csupán 20 
esetben mondhatta magát győztesnek és 63 esetben 
a törökellenes erők értek el sikereket. Ez azt 
tanúsítja, hogy a császári-királyi hadvezetés mind
inkább fölénybe került a törökkel szemben. A had-

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, a helyi Bethlen Gábor Gimnázium és a 
városban diszlokált 62. Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandár 1993- október 8-án és 9-én történet
tudományi konferenciát rendezett a Rákóczi
szabadságharc megindulásának 290. évfordulója ál

művészed, haditechnikai, katonai szervezeti és 
kiképzettségi fölény minden bizonnyal meghozta 
volna a háború sokkal kedvezőbb befejezését, ha a 
máig vitatott politikai okokból nem következik be 
a török ellen küzdők táborának kettészakadása. A 
török elleni döntő győzelem elmaradása közel egy 
évszázadra visszavetette a fejlődést. 

Sziszek azonban szimbólummá vált. Olyan jel
képpé, ahol először történt meg, hogy a különböző 
nemzetek és országok fiaiból álló császári, királyi, 
rendi csapatok támadó hadjárat során, nyílt, nagy 
csatában diadalt arattak a török hadsereg felett. Ám 
a szép reményekkel indult, de mégis kedvezőtlenül 
végződő 15 éves háború nagy erőfeszítései, óriási 
vér- és vagyonáldozatai bebizonyították, hogy 
megfelelő összefogó erő híján a népek, nemzetek, 
országok visszazuhannak a korábbi török rab
ságba. 

Nem a horvát, német, magyar, vagy más nem
zetiségű katonák képzettségén, vagy harci aka
ratán, hanem politikai tényezőkön múlott, hogy a 
kilencvenes évek elején kirobbant nagy háború 
nem eredményezte Magyarország, Horvátország, 
Erdély vagy a Balkán-félsziget északi részeinek 
fölszabadítását a török uralom alól. Pedig ez a 
történeti fordulat valószínű egészen másfajta fej
lődési utat szabhatott volna az itt élő népeknek, 
nemzeteknek. 

Az elmondottak talán érzékeltették, hogy a ma
gyar történetírás, a magyar történeti és hadtörténeti 
irodalom, bár foglalkozik a sziszeki csatával és a 15 
éves háborúval, valóban korszerű monográfia a 15 
éves háborúról - benne a sziszeki csata szerepéről 
- eddig még nem született. Egy ilyen összefoglaló 
elkészítése még a jövő magyar történetírására vár, 
de egyúttal az első közös munkája lehetne Hor
vátország és Magyarország történészeinek és had
történészeinek is. 

kalmából. Témául, a város egykori birtokosaira, a 
Bercsényiekre tekintettel, Bercsényi Miklós és kora 
választatott. 

A tudományos tanácskozásra összegyűlt jelentős 
számú érdeklődőt a Bethlen Gábor Gimnázium 
énekkara fogadta Kelecsényi Gézáné vezényleté-

ZACHAR JÓZSEF 

BERCSÉNYI MIKLÓS ÉS KORA 

Történettudományi konferencia, Hódmezővásárhely, 1993- október 8-9. 
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vei. Ezt követően Pikali Gerda gimnáziumi tanuló 
Petőfi Sándor Rákóczi című versét szavalta el. 

A rendező szervek nevében dr. Rapcsák András 
üdvözölte a résztvevőket, külön is az éppen a 
városban tartózkodó és megjelent litvániai test
vérvárosi és kárpátaljai íróküldöttséget. Ezt kö
vetően irodalmi alkotásokból vett szemelvényekkel 
felidézte Bercsényi Miklós gróf és Hódmezővásár
hely kapcsolatait. Befejezésül felolvasta a Francia 
Haderő Bercsényi László nevét viselő 1. légi
szállítású deszant páncélos ezrede parancsnokának 
a tanácskozáshoz intézett üdvözlő sorait. 

Ezt követően az első nap elnöklő Köpeczi Béla 
akadémikus (OSzK) tartott rövid témabevezetőt. 
Hangsúlyozta, hogy ha nem kerek évfordulón 
történik is, mégis rendkívül fontos a kitűzött 
témakör megtárgyalása, hiszen újólag viták vannak 
a szabadságharcok megítélésével kapcsolatosan a 
magyar történészek között. A viták középpontjában 
az a kérdés áll, hogy idealista, vagy realista politika 
állt-e azok mögött. A kérdés ilyetén felvetése 
leegyszerűsített - folytatta az előadó - , a valódi 
kérdésfelvetés a hosszútávú folyamatok vizs
gálatába ágyazottan csakis úgy helyes, előrevitte-e 
a társadalmi-politakai kérdések megoldását az 
adott szabadságharc. Ez legtöbbször ellentmon
dásosan érvényesülhetett. De ellentmondásos sze
mélyiségek voltak sok esetben a szabadságharcok 
vezetői is, így maga Bercsényi Miklós is. így reális 
politikai megfontolásokból a Habsburg-hatalom 
szolgálatában állt a törökellenes felszabadító 
háború időszakában, azután, idealista politikus
ként, szembefordult azzal a központi hatalommal, 
amely ellen külső szövetséges biztos támogatása 
nélkül lehetetlen volt eredményes harcos vívni, és 
idealista politikus maradt a szatmári békekötés 
időszakában és azt követően is, mert a reális kom
promisszumot nem fogadta el, hanem a szabad
ságharc megújításában reménykedett. Befejezésül 
Köpeczi Béla azt emelte ki, mennyire örömteli, 
hogy éppen Hódmezővásárhelyen kerülhet sor 
olyan tudományos rendezvényre, amely remél
hetőleg hozzájárul Bercsényi Miklós és a Rákóczi
szabadságharc még vitatott kérdéseinek újabb 
tisztázásához. Hiszen éppen e helyen volt megértő 
földbirtokos Bercsényi Miklós, akit a helyi lakosok 
követtek a szabadságharcban. Talán új műhely 
születhet Vaja után Hódmezővásárhelyen. 

Ezt követően Galgóczi László kandidátus 
(JGyTF) tartott előadást „A Bercsényi-levelek 
nyelvtörténeti vizsgálata" címmel. Az 1710/1 l-es 
levelek formai sajátosságainak és tartalmi jelleg

zetességeinek elemzésével levonta azt a követ
keztetést, hogy bennük az adott kor legjobb szép
prózai értékeit felmutató, nagyműveltségű író mu
tatkozik, aki valódi hazafi, fejedelme rendíthetetlen 
híve, jó atya, igaz barát volt, olyan ember, akit a 
kortársak igazi magyarnak neveztek. 

Következő előadóként dr. Czigány István őr
nagy, tudományos osztályvezető (HIM) „Bercsényi 
Miklós és a kuruc hadsereg" címmel szólalt fel. 
Előadásában kiemelte, hogy Bercsényi Miklós nem 
csak hadvezér, hanem államférfi, gazdasági 
szervező és diplomata is volt, mégpedig önképzés 
és tapasztalatszerzés alapján. Ugyanis még képzett 
katona sem volt, ellenben a törökellenes végvári 
harcokban, majd a felszabadító háborúban szerzett 
bőséges tapasztalatokat, amelyek révén kiérde
melte még a generálisi kinevezést is. E tapasztalatai 
határozták meg a szabadságharc fővezéreként vég
zett tevékenységét is. Ő volt az, aki francia pénzen 
már az első időszakban idegen zsoldosakat 
fogadott fel lengyel földön, mert tudatában volt a 
fegyelmezett reguláris haderő szükségességének. 
Ugyancsak ő favorizálta a könnyűlovasságot, 
amellyel a török elleni sikereit elérte, ugyanakkor 
bevallotta, hogy a gyalogság vezényletéhez nem 
ért. Ő volt az is, aki a korábbi törökellenes harcok
ból ismert tiszttársait megnyerte a szabadságharc 
hadseregének. Ezt követően az előadó ismertette a 
Rákóczi-szabadságharc bonyolult hadszervezetét, 
majd rátért annak a szükségszerűségnek a bi
zonyítására, hogy e haderővel nem lehetett nyílt 
csatában sikerre számítani a császári királyi hadak 
ellenében. Végül kiemelte a modernizálási tö
rekvéseket, ezek közül is a gyalogság szekereken 
való szállításának újítását. Befejezésül, a reguláris 
hadvezetésre irányuló hadszervezési kísérletekről 
szólva, ismertette a fegyver- és lőszerutánpótlás 
gazdasági nehézségeit, amelyek végül is le
hetetlenné tették a szabadságharc sikerrel való 
megvívását. 

A továbbiakban Herczeg Mihály ny. levéltár
igazgató (Hódmezővásárhely) „A Bercsényi-család 
és a vásárhelyiek" címmel tartott előadást. Is
mertette, hogy Bercsényi Imre királyi kamarás 
felesége, nemes Lugassy Borbála kért l632-ben 
nova donatiót Mezővásárhelyre, hogy édesapja, 
Lugassy János lippai kapitány birtokcserével szer
zett tulajdonát örökül biztosíthassa fiának, id. 
Bercsényi Miklósnak. Ezt követően arról szólt, hogy 
id. és ifj. Bercsényi Miklós miként gyakorolta bir
tokosi jogait a várossal szemben, míg a főúri-ne
mesi összeesküvésbe bonyolódó későbbi főgene-
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ralistól 1702-ben el nem kobozta a Királyi Kamara. 
Befejezésül felidézte, hogy az új tulajdonos, az ud-
varhű Schlick generális a kirobbant szabadságharc 
miatt nem tudta birtokba venni Hódmezővásár
helyt, amelyet azután Bercsényi Miklós 1709-ben 
Károlyi Sándornak adományozott. 

Ebédszünet után került sor Kőpeczi Béla nagy 
érdeklődéssel várt és fogadott, „Bercsényi és az 
orosz orientáció" című előadására. A Rákóczi
szabadságharc idejének nemzetközi viszonyait fel
idézve az előadó kiemelte, hogy az északi 
háborúban svédellenes harcot vívó I. Péter orosz 
cár jutott el a II. Rákóczi Ferenccel való kapcsolat
teremtés gondolatához, hogy az ő közvetítésével 
elérhesse a francia udvar közbenjárását az északi 
ügyek rendezésében. E közbenjárás fejében kínálta 
fel a cár a lengyel koronát a magyar fejedelemnek, 
aki azt ugyan nem volt hajlandó elfogadni, a francia 
közvetítést azonban vállalta. A cári udvarral való 
nehéz tárgyalás Bercsényi Miklósra hárult, aki 
diplomáciai jártassága, taktikai érzéke, személyi 
kapcsolatai és főleg jó orosz és lengyel nyelvtudása 
alapján képes volt a Varsói Szerződés megkötését 
elérni. Ezt követően arról szólt Köpeczi Béla, hogy 
II. Rákóczi Ferenc egyidőben igyekezett biztosítani 
a francia és az orosz szövetséget, Bercsényi Miklós 
pedig abba vetette reményét, hogy a svédellenes 
hadműveletek során orosz csapatok léphetnek 
magyar területre. Katonai együttműködés azonban 
nem valósult meg, csak kiszorult lengyel hadak 
érkeztek át a határon, ez pedig éppen hogy megter
helte a magyar-orosz diplomáciai kapcsolatokat. 
Befejezésül az előadó a szabadságharc végén 
megvalósuló személyes uralkodói kapcsolatfelvétel 
körülményeit részletezte, ismertette az eltérő ma
gyar és orosz célokat, a magyar remények to-
vatűnését, de a későbbi időben is továbbélő 
kapcsolatot II. Rákóczi Ferenc és I. Péter között, 
utóbbi haláláig. 

Hasonlóan nagy figyelmet keltett Heckenast 
Gusztáv, a történelemtudomány doktora (MTA 
TTI) „Rákóczi szenátorai" című előadása. A korábbi 
időben ugyanis még senki nem vizsgálta a sze
nátusnak, mint a Rákóczi-szabadságharc egyik 
vezető testületének a történetét. Miután az előadó 
ismertette a 25 tagú testület összetételét (3 püspök, 
10 arisztokrata, 12 köznemes), hangsúlyozta, hogy 
a polgári rend képviselet nélkül maradt. Ezt 
követően arról szólt, hogy a letartóztatott Forgách 
Simon gróf helyét egyáltalán nem töltötték be, a 
megmaradt 24 közül később kiváltakat 1709-ig 
pótolták, utána azonban megint nem, így állandó 
fogyás következett be, míg a szabadságharc 

legvégére már csak 13 fő maradt, akik közül 4 dön
tött véglegesen az emigrációba vonulás mellett. A 
vallási megoszlásra áttérve azt hangsúlyozta az 
előadó, hogy a nemességnél, az arányosságra töre
kedve, 4-4 katolikus, evangélikus és református 
szenátor kiválasztása történt, míg az arisztokraták 
közt csak 2 evangélikus volt, így tehát a testületben 
erős katolikus fölény érvényesült. Ezzel kapcsola
tosan viszont kiemelte, hogy a magas katolikus 
klérus távol maradt, míg az arisztokraták részben 
késői méltóságnak, vagy a régi családok mel
lékágaiból származottak voltak. A továbbiakban az 
egyes szenátorok rokonai kapcsolatait, társadalmi 
kötődéseit, politikai útját, II. Rákóczi Ferenchez 
való kötődését, a szabadságharchoz való csatla
kozását és pályafutását elemezte. Ez alapján 
leszögezte, a szenátus összetétele eltért a királyi 
tanácsétól, a szécsényi országgyűlés erőviszonyait 
tükrözte. 

Ezután Zachar József alezredes, kandidátus 
(HIM) előadása következett „Bercsényi László és a 
franciaországi Bercsényiek" címmel. Ebben is
mertette a szabadságharc főgenerálisa egyetlen 
fiának, Bercsényi László grófnak (1689-1778) az 
életútját, arra fektetve a hangsúlyt, miként válhatott 
a Nemesi Kompánia Köz Vitézlő Társaként katonai 
pályáját kezdett ifjú a csúcson Franciaország mar-
salljává, a francia huszárság főfelügyelőjévé. A mar
sall 14 gyermeke sorsát felvillantva bővebben szólt 
Bercsényi Miklós Ferenc (1736-1762) huszárezre
des és Bercsényi Ferenc Antal (1744-1811) tábor
nok franciaországi katonai pályájáról. Bemutatta, 
miként maradt az egyetlen továbbélő leányág az 
utóbbi, Bercsényi Ferenc Antal leányáé, Bercsényi 
Clementine Madelaine Valentine grófnőé, miután a 
fivére, Bercsényi László János Fülöp (1781-1835), 
császári-királyi huszár alezredes nőtlenül és gyer
mektelenül hunyt el. Befejezésül napjainkig nyo
mon követte a franciaországi Bercsényi-leányág 
leszármazási vonalát és kiemelte Georges comte de 
la Rupelle rendkívül aktív szerepét Bercsényi László 
marsall hagyományának mai franciaországi ápo
lásában. 

Ezt az előadásblokkot Kiss Domokos tudomá
nyos továbbképzési ösztöndíjas (ELTE) „A fe
jedelem bujdosótársai" című előadása zárta. Az 
előadó Szathmári Király Ádám naplóbejegyzései
nek tükrében mutatta be a lengyelországi és fran
ciaországi bújdosást, kiemelve Bercsényi Miklósra 
vonatkozó adatokat. Ezt követően részletesen is
mertette a naplóíró életútját. Ennek során kitért arra 
a mindeddig nem megnyugtató módon tisztázott 
kérdésre, milyen körülmények közt tért haza 1716-
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ban, miután még 1711-ben, ezereskapitányként 
hódolt atyja gratiálist szerzett számára. Befejezésül 
a különböző történelmi időkben hűségesen 
vezetett naplók történelmi forrásértékét méltatta 
Kiss Domokos, újabb példákat sorakoztatva fel. 

"Október 9-én a konferencia Heckenast Gusztáv 
elnökletével folytatta munkáját. 

Elsőnek Kovács S. Tibor tudományos munkatárs 
(MNM) tartotta meg „Egy kuruckori fegyver alkal
mazása a francia hadseregben" című előadását. Eb
ben az 1692-ben a francia haderő kötelékében 
részben magyarokból alakult Cronberg-huszár-
ezredre vonatkozó alapforrást idézve kiemelte, 
hogy a harcosok hegyestőrrel voltak felszerelve. E 
fegyver történetét felelevenítve, az eddigi szakiro
dalmi állítással szakítva, tagadta, hogy az a nyugat
európai Bohrschwert átvétele lett volna, hanem 
kimutatta, hogy a hegyestőr már a XVI. század eleje 
óta ismert volt, éppen sodronyinges oszmán har
cosok ellen sikerrel alkalmazott, sajátos magyar 
fegyverként. Részletezte a két fegyver eltérő jelleg
zetességeit, majd rámutatott: a késői összemosás 
mögött az húzódhat meg, hogy mindkettő német 
megnevezésévé a Panzerstecher vált. Befejezésül a 
magyar hegyestőr külföldi átvételeit részletezte és 
felvillantotta e sajátos fegyver XVIII. század közepi 
elavulását és rendszeresítésének megszüntetését. 

Ezt követően dr. Hiller István adjuktus (ELTE) 
tartott alőadást „Ellenségkép és diplomácia: az 
Oszmán Birodalom megítélésének változásai a 
XVII. századi Habsburg-politikában" címmel. Eb
ben Bercsényi Miklós életpályájának a példáján be
mutatta a régió korabeli alapkérdéseit. Elemzését 
ezt követően arra terjesztette ki, milyen infor
mációkkal rendelkeztek a magyar döntéshozók a 
zsitvatoroki béke óta eltelt időszakban, hogyan si
került ezeket az információkat megszerezni, Bécs
be eljuttatni, hogyan vették őket figyelembe a Tit
kos Tanácsban, majd a keleti ügyekben dön
téshozóvá vált Udvari Haditanácsban. A továbbiak
ban azt részletezte, miként került sor a 
konstantinápolyi követség létesítésére, a titkos le
velezők és futárok hálózatának megszervezésére, 
és mindez hogyan működött Bercsényi Miklós 
korában. 

Koós Judit kandidátus (Budapest) „Egy magyar 
könyv- és műgyűjtő, mint példakép a XVIII. század
ban" címmel Ráday Gedeonról szólt előadásában. 
Kiemelte, hogy gyűjtőszenvedélyét édesatyjától, 
Ráday Páltól örökölte és gyűjtése kiterjedt a köny
vekre, festményekre és érmékre. A hagyatékaként 

hátramaradt közel 12 000 kötetes könyvtár 
elemzése képezte az előadás gerincét, de szólt az 
eladó a festmény- és az éremgyűjtemény ösz-
szetételének jellegéről is. A továbbiakban a gyűjtés 
módjait, majd befejezésül a gyűjtemények későbbi 
sorsát mutatta be. 

Farkas Ferenc gimnáziumi tanár (Hódme
zővásárhely) előadása nyitotta a szünet utáni utolsó 
blokkot. „A Rákóczi-szabadságharc emléke és 
Bercsényi alakja a ruszin és az ukrán nyelvű is
meretterjesztő irodalomban" címmel ismertette a 
kárpátaljai nem magyar nyelvű írásokból a 
korszakra vonatkozóan felidézhető történelmi 
ábrázolást. Ezt követően részletesen beszámolt az 
utóbbi évek ruszin és ukrán nyelvű könyvter-
mésérôl|fciajd a korszakra vonatkozó részeiket egy
bevetve megállapította, hogy számos magyar alap
műre építve, azok értékeléseit elfogadva, pozitív 
képet festenek a Rákóczi-szabadságharcról, II. 
Rákóczi Ferenc személyét egyenesen idealizálva 
tárgyalják. Saját történelmükről szólva is azt hang
súlyozzák a kárpátaljai ruszin és ukrán szerzők, 
hogy az időszak múltjuk egyik legpozitívabb 
periódusa volt. A részletesen ábrázolt fegyveres 
harccal kapcsolatosan általában kiemelik a köz
ponti Habsburg-hatalommal való szembefordulást 
és az orosz szövetségkötést. Befejezésül az előadó 
arról szólt, milyen eleven hagymányápolás születik 
újjá a Kárpátalján e művek hatására a Rákóczi
szabadságharc korával kapcsolatosan, és ez 
mennyire erősíti a helyi magyar lakossággal való 
szolidaritást. 

Ezt követően Őze Sándor tudományos mun
katárs (MNM) „Diszkriminált évszázadok" címmel 
arról az idegenkedésről szólt előadásában, amely a 
Habsburg-ellenes függetlenségi harcokkal való 
foglalkozást illetően az utóbbi időben megmu
tatkozik. Ezt annál figyelemreméltóbbnak tartotta, 
mivel a népi hagyományőrzés, ahogyan bemutatta, 
töretlen. Az okokat keresve elemezte a Thaly utáni 
történetírói változásokat és azt a következtetést 
vonta le, hogy újra visszahatásról van szó, a korábbi 
történelmi időszak egyoldalúan pozitív kiemelése 
utáni idegenkedés jelentkezik. 

Befejezésül dr. N. Pá//ózse/adjunktus (ELTE) „A 
Molnár Erik-vitáról" címmel, az előző előadáshoz 
csatlakozva, a bolsevik felfogású vita-határozat
egység szentháromságának tükrében elemezte az 
1956 élményeként eredeztetett magyar történész
vitát. Ezt követően arról szólt, hogy a szakmainak 
indult eszmecsere hamarosan politikai felhangokat 
kapott és publicisztikai területre is átcsapott. Befe-
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jezésül azt állította, hogy ez a történészvita tulaj
donképpen napjainkig egyáltalán nem zárult le, 
csupán az történt, hogy a korábbi politikai vezetés, 
amelyet kényesen érintett, agyonhallgatta. 

Heckenast Gusztáv elnöki zárszavában ezt 
követően azt emelte ki, mennyire különböző 

megközelítéssel mennyi érdekes és nívós előadás 
gazdagította ezúttal is a tárgyalt korszakra vo
natkozó ismereteket. Ezek feltétlenül publikálást 
igényelnének. Végül köszönetet mondott a tör
ténettudományi konferencia megrendezéséért, az 
ország különböző részeiből érkezett tucatnyi ku
tató vendégül látásáért. 
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