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POLGÁRŐRSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
A NAPÓLEONI HÁBORÜK IDEJÉN 

Városvédelmi szervezetek és lövészegyletek a XVI—XVII. században 

Magyarország szabad királyi városainak és polgárjoggal rendelkező városi 
mákosainak egyik legfontosabb „terhe" mindenkor a védelmi kötelezettség volt. 
A teljesítés mikéntje koronként és városonként változhatott ugyan, de alap
vetően kétféle módon történt: a város közvetlen védelmével, vagy az ország 
védelméhez történő hozzájárulással. Az utóbbihoz tartozott a hadiadók fize
tése, a különböző katonai alakulatok fegyverrel, felszereléssel való ellátása, 
valamint a felkelő- és újoncállítás. Az előbbihez a város védelmi rendszerének 
építése, karbantartása, a fegyveres gyakorlatozás, végül az őrszolgálat és ki
állás a városfalak védelmére.1 

A XVI—XVII. század török háborúinak, végvári csatározásainak, vagy a 
Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmek során a veszélyeztetett helyzetben 
lévő jelentősebb (várhoz kapcsolódó) városok polgárai előbb-utóbb mind rá
kényszerültek, hogy városuk védelmére (a várkatonaság mellett) maguk is 
fegyvert fogjanak.2 

Nyugat-Magyarország és a Felvidék királyi kézen maradt városaiban egy
fajta, a német és osztrák városokéhoz hasonló városvédelmi szervezet hono
sodott meg a XVI. század első felében. A már korábban is ismeretes, céhek 
szerint szerveződő védelmi rendszer mellett megjelent a német mintát követő 
fertály(viertel)-rendszer is. A városokat negyedekre, azokat tizedekre, tizen
kettedekre osztották, a polgárőrségek alakulatait ezek szerint csoportosították 
a városfalak és bástyák védelmére. A magyarországi városok számára a leg
kézenfekvőbb példát Bécs nyújthatta. Bécsben 1444-ben épült ki az egységes 
védelmi rendszer, 1515-ben pedig már mintegy 1500 fős polgárőrséggel rendel
kezett a város. Bécs 1526-os rendtartása (Stadtordnung) és 1528-as rendészeti 
utasítása és védelmi beosztása — miután kinyomtatták — eljutott a nyugat-
-magyarországi városokba is.3 

A negyedek élén álló „Viertelmeister"-ek, és a tizedek (néhol tizenkettedek) 
élén álló ,,Ro;ttmeister"-ek (máshol ,,Zehendter"-ek) kötelességeit a hazai vá-

1 Király János: Pozsony*város joga a középkorban. Bp., 1984. 48—52, 77—78. o.; Csizmadia An
dor: A magyar városi jog. Kolozsvár, 1941. 35—36. o. ; Kállay István: Fehérvár regimentuma 1688— 
1849. A város mindennapjai. (Fejér megyei történeti évkönyv, 18.) Székesfehérvár, 1988. (Az 
Akadémia kiadó 1989-ben ugyanezt a könyvet ,,A városi önkormányzat hatásköre Magyaror
szágon. 1686—1848" címmel jelentette meg. A továbbiakban csak a székesfehérvári kiadásra hi
vatkozunk.) 

2 Komárom példája: Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Bp., 1984. 70., 133—134. o. 
3 Weill, Philipp: Die Fahnenweihe des erneuerten löbl. ungarischen Infanterie-Bürger-Korps 

in Pesth. Ein Gedenkbuch der Feier, welche am 15. Aug. 1844. auf dem Rákosfelde in Pest statt
gefunden, nebst einer Geschichte der Pest-Ofner und Wiener Bürger-Milizen. Pest, 1845.; Demkó 
Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV—XVII. században. Bp., 1890. 88. o. ; Demkó 
Kálmán: Lőcse története. Lőcse, 1897. 401—421. o.; Hain Gáspár: Szepességi avagy lőcsei krónika 
és évkönyv a kedves utókor számára. Bp., 1988. 132—133., 318—319., 360. o. ; Csizmadia Andor: 
Tizedesek és fertálymesterek In: Dunántúli Szemle, 1942. 1—2. sz., 5—7., 13—15. o.; Csizmadia 
Andor: Népi közigazgatásunk tizedesi és fertálymesteri intézménye. A győri tizedesek és fer
tálymesterek. In: Győri tanulmányok, 5. Győr, 1983.; Bariska István: Városvédelmi szervezet a 
XVI. századi Kőszegen. In: Vas megye múltjából, III. (Levéltári évkönyv) Szombathely, 1986. 
26. o. 
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rosokban is a tanácsok által megállapított rendszabályok írták elő. Körmöc
bánya 1531-es „Viertalmeister—Ordnung"-ja szerint például minden polgár a 
fertálymester (és tizedes) ellenőrzése alatt állt. ö k vették számba a hadrafog
ható polgárokat és azok fegyvereit, ellenséges támadás esetén pedig ők gyűj
tötték össze a legénységet, és személyesen vezették a városfalak és bástyáik 
védelmét/1 A fertálymesterek végezték a legénység évenkénti mustráját és a 
fegyverek vizsgálatát is. Az ekkor felvett mustra-jegyzékek (Musterregister, 
Wachtregister) rögzítették a városnegyedek és a városfalak védelmének beosz
tását.5 Szigorú előírások voltak életben pl. Lőcsén és Pozsonyban: minden újon
nan felvett polgártól megkövetelték egy lőfegyver (muskéta) beszerzését, és 
azt, hogy kezelni tudja a fegyverét. Abban az esetben, ha a fegyvert a mustra 
alkalmával nem találták rendben, az illetőt törölhették a polgárok sorából.6 

A fegyverek beszerzése és karbantartása mellett háborúban és békében egy
aránt fontos követelmény volt a fegyverforgatás gyakorlása. Erre a célra jöttek 
létre a fertályrendszertől független, de velük párhuzamosan működő lövész
egyletek. Ezek az ugyancsak német mintára szervezett lövészegyletek a kézi 
tűzfegyverek elterjedése idején, a fertály rendszer bevezetésével nagyjában egy 
időben, a XVI. század első felében honosodtak meg Magyarországon. Mind a 
fegyvergyakorlásra, mind a szórakozásra kiváló lehetőséget nyújtottak a váro
sokban évente megrendezett lövészversenyek, lövészünnepélyek. A lövészegye
sületeket a városok tartották fenn: lövőházakat, lőtereket építettek, és fedez
ték a jelentősebb, évente ismétlődő (szinte rituális) lövészetek költségeit is.7 

Ezek a lövészegyletek túlélték a fertályrendszer XVIII. századi felbomlását, 
és átszervezve, megváltozott külsővel ugyan, de fennálltak még a XIX. század 
első felében is. A fertályrendszer „romjain" kevésbé katonai jellegű, de annál 
pompázatosabb, új típusú polgárőrségek jöttek létre a XVIII. században. Ezek 
a különféle polgári alakulatok jelentették azután azt az alapot, amelyen a napó
leoni háborúk idején országos méretekben is megszervezték az úgynevezett 
„polgár-katonaság"-ot. 

„Polgárőrségek" a XVIII. században 

Sopron szabad királyi városban a XVI. század közepén már mind a lövész
egylet, mind a fertályrendszer létezett. A lövészek 1542-ben nyerték a tanácstól 
rendszabályaikat, ezeket 1577-ben újították meg.8 A fertályrendszer első ismert 
dokumentuma a város 1532-es mustrajegyzóke, amely pontos kimutatása a 
hadrafogható legénység létszámának, vértezetének és fegyverzetének.9 

4 Demkó 1890., 90. o. 
5 Lőcséről: Demkó 1890., 88—89. o. ; Demkó 1897., 413—414.. ö . ; Hain 132—133. o., Besztercebá

nyáról: Demkó 1890., 88—89. o. ; Kőszegről: Bariska: i. m . 
6 Hain 209. o.; Oszetzky Dénes: A haza i po lgárság t á r s a d a l m i p rob l émá i a rend iség fe lbomlá

sakor . Bp., 1935. 10. o. 
7 Schwartner. Robert: De r K é s m a r k e r Schützen-Vere in von 1510 bis E n d e J u n i 1882, Késmárk , 

1882. 6—29. o.; Demkó 1890., 86—87. o., Demkó 1897., 410—411. o. Hain 117., 144., 216., 236., 254—255., 
281., 301., 525. o . ; Oszetzky 9., 84. o . ; Al lgemeine Landes topograph ie des Burgen landes I I / l . D e r 
Verwal tungsbez i rk Eisens tadt u n d die F re i s t äd te Eisens tadt u n d Rust . Eisenstadt , 1954. 339—340. 
o„; Verebélyi Kincső: Célra t a r t s . Fes te t t lő táblák Magyarországon . Bp. , 1988. 15—24. o. 

8 Winkler Elemér: A soproni céhek tö r t éne te a XV—XIX. században. Sopron, 1921. 8. o. 
9 Mollay Károly: Kőszeg 1532. évi os t roma és Sopron. I n : Soproni Szemle, 1983. 3. sz., 193— 

236. o. 
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A lövészegylet évente húsvétkor, majd az 1760-as évektől kezdve pünkösd
kor tartotta ünnepi összejöveteleit. A tanács rendszeresen támogatta a néha 
több napig is elhúzódó versenyeket, céllövészeteket. A városi számadáskönyv
ben 1784-ig szerepelnek a lövészegyletnek évente folyósított összegek.10 

Sopron levéltára — Magyarországon egyedülálló módon — csaknem hiány
talanul megőrizte az 1532-től a XVIII. század közepéig szinte évente tartott 
mustrák jegyzékeit. A város „Musterregister"-ei gyakorlatilag két évszázadon 
keresztül folyamatosan rögzítették a városi tisztikar és a fegyverforgató pol
gárság adatait, természetesen a fertályrendszer beosztását követve.11 A leg
utolsó „Musterungs-liste" 1783-ból maradt fenn. Ez a jegyzék — bármennyire 
is meglepő — egy, a XVI. század közepén fennálló soproni és kőszegi fertály
rendszerhez hasonló (azzal lényegében megegyező) beosztást írt le.12 Nem lehet 
tudni, hogy ez a rendszer csak papíron létezett-e, vagy a valóságban is. Ez 
utóbbit látszik alátámasztani, hogy 1773 májusában, Mária Terézia soproni 
látogatása alikalmával a „város negyedeinek csapatai"-ról emlékeztek meg a 
felvonulást leíró ünnepi tudósítások.'•"' 

Sopron fegyveres polgári alakulatai rendszeresen „felléptek" a város XVII— 
—XVIII. századi nagy egyházi és világi ünnepein (egyházi ünnepek, körmene
tek, előkelőségek fogadása, az uralkodócsalád egyes tagjainak születés- és név
napja, katonai győzelmek örömünnepei stb.). Ilyenkor a polgárok a katonai 
helyőrségekkel és a nemesi bandériummal karöltve, ünnepi díszben, egyen
ruhát öltve vonultak fel, majd díszőrséget és díszsorfalat álltak, díszkíséretként 
parádéztak, végül (a városi tüzérséggel együtt) díszsortüzeket adtak.K Köz
vetlen háborús veszély esetén — pl. a Rákóczi-szabadságharc idején — a pol
gárok maguk is dolgoztak a városfalak megerősítésén és fegyveres őrszolgá
latot is adtak.15 Az ünnepségeket leíró beszámolók hol városi gárdának, hol 
muskétásoknak nevezték az ünnepségeken fellépő fegyveres polgárokat. A 
„muskétás" kifejezés 1637 és 1692 között,"1 a „városi" gárda 1647 és 1799 
között fordult elő.17 (Feltételezhető, hogy az előbbi a lövészegylet, az utóbbi 
pedig a negyedrendszer legénységének korabeli elnevezése volt!). 

A XVII. század ünnepein 100—160 fegyveres polgár vonult fel egy-egy alka
lommai. III. Ferdinánd 1637-es koronázásának helyi ünnepén tudunk csak 300 
fős alakulat kiállításáról.18 A soproni polgárok általában gyalogos egységeket 
alkottak, csupán 1704 nyarán esett szó egy lovascsapatról és 1734-ben „100 
polgári lovas"-ról.l!' Az 1710-es évek ünnepi rendezvényein 200—250 fős alaku
latok vettek már részt. A XVIII. század nagy ünnepein általában „városi gárda" 

10 Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16—18. században. Bp. , 1984. 280—281. o. 
11 Győr—Sopron Megyei 2. sz. Levél tár (Sopron) (a t o v á b b i a k b a n : GySML 2.), Sopron sz. 

k i r . vá ros tanácsü lés i i ra ta i . A városi po lgárőrségre vona tkozó i ra tok csomói, 1532—1783. 
12 Uo. „Mus te rungs liste de r löblichen Rit terschaft bey de r Königl ichen F reys t ad t Oedenburg 

p ro anno 1783". 
13 Bárdos 1984., 339. o. 
14 Uo. 320—342. o. 
15 Uo. 331. o. 
16 Uo. 322—329. o. ; Szabó Jenő: Pel l ican Ignác Lőr inc vá ros i í egyve r t á ros számadása az 1694 

évről . I n : Soproni Szemle, 1981. 4. sz., 332. o. 
17 Bárdos 1984., 322—349. o. 
18 Uo. 322., 325. O. 
19 Uo. 331., 333. o. 
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néven vonultak fel Sopron fegyveres polgárai. 1773-ban mind a város negyedei
nek csapatai, mind a „lövészszázad" saját zenekaruk kíséretében parádéztak.20 

Sopron többszáz éves múltra visszatekintő lövészegyletét 1791 nyarán szer
vezték újjá. Az egy századba tömörülő „Bürger-Miliz" ekkor kapott katonai 
jellegű beosztást és egyenruhát. A 100 főnyi legénység élén a kapitány állt, a 
tiszti- és altiszti kar tagjai a fő- és alhadnagyok, őrmesterek és tizedesek voltak. 
A puskával felfegyverzett lövészek egyenruhája zöld tollas háromszögletű ka
lapból, zöldhajtókás, aranyzsinóros szürke frakkból, sárga csizmanadrágból és 
fekete csizmából állt. Ez az „Uniformirter Scharfschützen Compagnie" — a 
katonás külső ellenére — sokkal inkább a szórakozás, a társasági élet egyik 
színtere volt, semmint valós katonai erő. Fő célja — amint az az egylet alap
szabályaiból és jegyzőkönyvéből is kitűnik — a városi ünnepek fényének eme
lése volt; ennek azután maradéktalanul eleget is tett. Első felvonulásukat 1791. 
augusztus 2-án, a nádor soproni látogatásának alkalmával tartották. Zászló-
szentelésükre 1791 novemberében került sor. A következő években — a városi 
gárdával karöltve — minden jelentős ünnepségen felléptek.21 

Kőszegen a XVII. század végén újították fel a „zűr-zavaros idők miatt félbe 
szakasztott" lövészeteket. Az első lövészünnepélyt 1688-ban tartották.22 A vá
ros jegyzőkönyveinek tanúsága szerint a „szabad királyi városokban divatozó 
lövöldözés" a XVIII. század derekán már Kőszegen is bevett szokás volt. 1751-
ben kezdték meg a város „lövöldöző ház"-ának építését, és még ugyanabban 
az évben fel is avatták. A lövészetekre évente, általában pünkösd táján került 
sor. 

A lövészet költségeire évente 3—3 forintot utalt ki a város pénztára, miután 
„az első lövést az városok szokták megtartani". A lövészeteken általában nem 
korlátozták a részvétel lehetőségét, 1758-ban azonban az „ifjú concivilitas"-ra 
szűkítették a résztvevők körét. Annak, hogy Mária Terézia uralkodása idején 
„egyenruhás polgárság", vagy szervezett lövészegylet létezett volna Kőszegen 
(amint azt a helybeliek később állították), a város levéltárában nincs nyoma.23 

Kőszeg polgárai az 1790-es években tettek kísérletet első ízben lövészegylet 
alakítására, ám kezdeményezésük — rajtuk kívül álló okok miatt — balsze
rencsésen végződött. 1794 augusztusában egy bizalmas jelentés tájékoztatta az 
uralkodót, hogy a gazdagabb kőszegi polgárok fiai lövészegylet alakítása ürü
gyén egy egyenruhás, fegyveres társaságot szerveznek és katonai gyakorlato
kat végeznek. A szervezkedést az keverte gyanúba, hogy a jakobinus „össze
esküvés" egyik szála, gróf Sigray Jakab révén, éppen Kőszegre vezetett. Az 
uralkodó által a feljelentés nyomán elrendelt vizsgálatnak azt kellett eldön-

20 GySML 2. Krónikák gyűjteménye. „Chronik oder Merkwürtige Begebenheiten älterer und 
neuerer Zeiten die sich in der Königlichen Freistadt Oedenburg und ihren Ungebungen ereignet 
haben von Jahr 754 bis Anno 1848. (a továbbiakban: Geiger-krónika) 403. o., mellékelve a lö
vészt ábrázoló vízfestmény. V.o. Bárdos 1984., 301. o. 

21 Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattára. Jesuitica 118. C. 7. „Protocoll . . . der löb
lichen uniformirten Bürgen—Scharf—Schützen—Compagnie der königlichen Freystadt Oden-
burg . . . 1791. 7—13. o. V.o. Bárdos 1984., 301., 345., 355. o. ; Verebélyi 19. o. 

22 Chernél Kálmán: Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja. Szombathely, 1878. I. k., 83—84. o. 
23 Vas Megyei Levéltár Kőszegi fióklevéltára. Kőszeg sz. kir. város tanácsülési jegyzőköny

vei, (a továbbiakban: VaML Kfl Kőszeg jkv.) 1751. márc. 4. (507. o.), 1751. aug. 19. (950. o.), 1753. 
máj. 24. (199. a.), 1755. nov. 21. (442. o.), 1757. máj. 20. (176. o.), 1758. jún. 9. (221. o.), 1760. máj. 
2. (165. o.), 1761. jún. 5. (678. o.), 1762. jún. 26. (225. o.) ; Chernél I. k., 83—84., II. k., 246. o., 
v.o. Molnár András: A kőszegi polgárság fegyveres testületei 1794—1848. In: Vasi Szemle, 1988. 
1. sz., 76. o. 
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tenie, hogy a polgárság tudatos politikai lépéseiről, vagy csupán az események 
véletlen egybeeséséről van-e szó Kőszegen. Az 1794 szeptemberében lefolyta
tott vizsgálat aprólékosan feltárta a szervezés részleteit, de semmi, a gyanút 
beigazoló, politikailag kompromittáló bizonyítékot nem talált. A nyomozás 
adatai szerint a lövészegyletet csupán ünnepnapi parádézásra szánták a szer
vezők (bizonyos Nigst ácsmester és Pf ister harangöntő mester). Saját bevallá
suk szerint az egyenruha utáni vágy, a katonák utánzásának lehetősége vezette, 
lelkesítette őket. A lövészegylet tagjait főként a jómódú, katolikus polgárok 
köréből toborozták. Az evangéliusok távol maradtak, miután a lelkészük a szó
székről figyelmeztette őket a rekatolizáció veszélyére, ami az egyesületben 
rejlik. Volt is ebben némi igazság, mert a polgári alakulatot valóban a katolikus 
ünnepek fényének emelésére hozták létre, és zászlójukat is a katolikus plébános 
szentelte fel. 

Végül is a vizsgálat nem igazolta a feljelentő aggodalmát, a nádor mégis úgy 
vélte, nem helyes, ha ilyen „veszélyes időkben" fegyver van a polgárság kezé
ben. Éppen ezért — azzal az indokkal, hogy nem kértek előzetes engedélyt a 
lövészegylet szervezéséhez — az alakulat feloszlatását javasolta. Ez meg is 
történt, a legénységtől elszedték a fegyvereket és az egyenruhát, és a zászló
jukkal együtt bezárták a város levéltárába.2'1 

A nagy múltú, polgárait már a török ellen is felfegyverző Komárom Mária 
Teréziától nyert 1745-ös privilégiumlevele eképpen határozta meg a város pol
gárainak kötelességét: „tartoznak ezen város lakosai a háborúnak vagy más 
veszedelmes körülményeknek idején, (.. .) szükség esetén az őrségnek fegyve
resen segítségére menni."25 Az uralkodó kívánsága alig egy évtized múltán 
valósággá vált. Miután 1756 augusztusában kitört a „hétéves háború", a ma
gyarországi erődök, várak helyőrségeit is a harctérre vezényelték. Ekkor, hogy 
a helyben maradó csekély létszámú katonaság ne maradjon segítség nélkül, 
Mária Terézia elrendelte a polgári őrhadak szervezését. Komáromban ezidőtájt 
öt századnyi polgárőr állt fegyverben, kapitányuk az egyik szenátor volt, 
tisztjeiket, altisztjeiket pedig az előkelőbb polgárok közül választották.20 

A XVIII. század derekán már számos, korábban török kézen lévő magyar 
város rendelkezett lövészegylettel, vagy másféle fegyveres polgári alakulattal. 
Székesfehérvár polgári lövészei 1727-ben kezdték meg a később „Lűdöző-ház"-
nak nevezett lövölde építését. Az épület, és a benne tartott rendezvények felü
gyeletét az 1780-as években a lövészegylet (Schütz Companie) látta el. Mária 
Terézia 1768 októberében engedélyezte a városi lövészegyletek működését. A jó 
hírhez a kamara még azt is hozzáfűzte, hogy a polgárok fegyvert hordhatnak.27 

A szegedi polgároknak már a török uralom alatt is külön kiváltsága volt a 
fegyverviselés. A felszabadulás után, a XVIII. század elején általánossá vált a 

24 A magyar jakobinusok iratai III. Naplók, feljegyzések, röpiratok (Sajtó alá rendezte: 
Benda Kálmán) Bp., 1952. 62—63., 66., 72. o.; Benda Kálmán: A kőszegi „jakobinusok" In: Szá
zadok, 1959. 2—4. sz., 534—535. o. ; v.o. Molnár 76—77. o. 

25 Kecskés László: Komáromi mesterségek. Bp., 1978. 45. o. Ojvidék sz. kir. város 1748-as 
privilégiumlevele hasonló módon kötelezte a város lakólt, hogy háborús veszély esetén fegy
verrel is támogassák a péterváradi erőd katonai helyőrségét. Erdújhelyi Menyhért: Üjvidék 
története. Üjvidék, 1894. 450—451. o. 

26 Takáts Sándor: Régi polgári őrhadainkról. In: Takáts Sándor: Kémvilág Magyarországon. 
Bp., 1980. 91. o. 

27 Kállay 251., 321. o. 
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fegyvertartás a városban. Amikor 1741-ben a nemesi felkeléshez önkénteseket 
állított a város, a helyi védelemre és őrszolgálatra az összes polgárt felfegyve
rezte. Ennek a fegyveres alakulatnak egy része az inszurrekció feloszlatása 
után is fennmaradt és rendszeresen „fellépett" a XVIII. század második felé
nek nagy szegedi ünnepségein. A csongrádi főispán 1790-es szegedi bevonulá
sakor például mintegy 100 főnyi felső- és alsóvárosi „fegyveres polgárság" 
vonult fel. A tisztek zöld mentét, „veres" nadrágot, nyestprémes kalapot, a köz
legények pedig rókaprémes világos, illetve sötétkék egyenruhát viseltek.28 

A XVIII. század fegyveres polgári alakulatainál már megfigyelhető a ruház
kodásban kifejezésre jutó, nemzetiségek szerinti elkülönülés. Egerben 1725-től 
külön alakulatot képeztek a magyar és a német polgárok. 1741 áprilisában 300 
főnyi magyar és német polgári alakulat parádézott a városban. 1752-ben há
rom századra tagolódott az egri polgárőrség. 1757-ben (a francia követ átvonu
lásakor) 60 magyar lovas és 120 német gyalogos kézműves, az 1759-es nádor
látogatás alkalmából pedig 155 magyar és 54 német fegyveres lovas, valamint 
150 német és 300 magyar fegyveres gyalogos vonult fel a vendégek tiszteletére. 
Mind a magyar, mind a német polgárság lovas és gyalogos egységei fennálltak 
a század végéig. Mellettük 1799-ben (majd 1803-ban) lépett színre Egerben is 
egy díszes öltözetű lövész-század.29 

Győr polgárőrsége szintén magyar és német egységekre tagolódott a XVIII. 
században. Első említésük 1711-ből való. 1716-ban a fegyverben álló polgárság
nak volt magyar lovascsapata is. 1726-ban a püspök bevonulásakor 100 fegy
veres polgár tisztelgett, 1741-ben pedig már két századuk volt. A XVIII. század 
második felének győri ünnepeit leíró források egyszerűen csak „fegyveres pol-
gárság"-ot említenek, külön magyar és német öltözetű alakulatokról 1790 tava
szán, a korona hazahozatalakor szólnak ismét. Az 1790-es év zsúfolt az ünnepi 
eseményekben, csak a „szentkorona" többször „átvonul" a városon, ilyenkor 
mindig tiszteleg előtte a „városi két formaruhás Kompánia". Mellettük 1790 
októberében „összeállott egy Kompániára való Polgárság", azzal a céllal, hogy 
„formaruhát csináltasson, melyben tiszteleghet". Az újonnan szervezett ala
kulat első ízben II. Lipót koronázásának napján, 1790. november 15-én állt 
..forma szerint fegyveres lábra". Míg korábban csak a magyar polgári alakulat 
rendelkezett díszes egyenruhával (amely sötétzöld rövid bundából és dolmány
ból, valamint arannyal szegélyezett piros nadrágból állt), 1790 novemberében 
és decemberében már a német alakulat is új egyenruhában díszelgett: zöld 
kabátban, „szalma színű" nadrágban és mellényben. A győri „polgári katona
ság" német „stuttzos" formaruhájú alakulatának zöld, és a magyar lovas (hu
szár-) csapat vörös zászlajának közös, ünnepélyes felszentelésére 1792. augusztus 
5-én került sor. A századvég ünnepségeinek leírásaiból nem tűnik ki egyértel
műen, hogy a magyar alakulat csupán lovasságból állt, vagy volt-e gyalogságuk 
is. A leírások általában két uniformizált polgári alakulatot (vagy két egyen
ruhás polgári századot) emlegettek, mellettük 1800 januárjában „egy szakasz 
egyenruhás polgári lovas" is részt vett a nádor fogadásán. 1803-ban a polgári 
alakulatok sorában „lovas polgárság"-ról és „egyenruhás lövész alakulat"-ról 
esett szó.30 

28 Reizner János: Szeged tö r téne te . Szeged, 1900 .III. k., 110. o. 
29 Bárdos Kornél: Eger zenéje 1687—1887. Bp. , 1987. 203—215. o. 
30 Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17—18. században. Bp. , 1980. 249—250., 262—279., 280—286. o. 
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1796-ban Johann Schmidt festményen örökítette meg a város főterén álló, 
1790. november 20-án alapított német lövészalakulatot. A magát „Uniformirte 
Erste Teutsche Schützen Companie"-nak nevező alakulat ekkor 69 tagot szám
lált. Mind az ábrázolásról, mind az alatta megörökített névsorból leolvasható 
az egység összetétele: 7 tisztből, 1 zászlótartóból, négy zenészből (közülük kettő 
dobos volt, a másik kettő sípos) és 57 közlegényből, lövészből állt.31 

Pécs polgári fegyvereseinek első említése 1741-ből való.32 

1750-ben a város tanácsa többször is foglalkozott a polgári kompániák egy
más közti békétlenkedésével. Pécsett ebben az időben három, nemzetiség sze
rint elkülönülő egység létezett: magyar, német és horvát (illir). A magyar 
lovaskompánia 2 tisztből és 60 polgárból, a német lovaskompánia 1 tisztből és 
40 polgárból állt, ezen kívül 4 kompánia (század) gyalogsága volt még a város
nak.33 Pécs 1780-ban nyerte el a szabad királyi városi rangot. Ebből az alkalom
ból királyi bizottság készítette el a város statútumait, amelynek a XXIII. pont
ja a polgárőrség rendezéséről szólt: „Egy Polgári Sereg a lövöldöző társaságnak 
neve alatt felállítani megengedtetik, úgy mindazonáltal, hogy az mind a három 
Nemzetbül egyarányos számban állíttasson fel, és üdőközben, a Pozsonyi és 
Pesti Társaság formájára szabattasson, és annak lövöldöző gyakorlása végett 
a Tetyei tájék, melly alkalmatos, és minden veszedelemtül ment hely, ki nevez
tessen olly feltétellel pedig, hogy ennekutánna csak az említett lövöldöző Tár
saság az előadandó Inneplésekre alkalmaztasson, és a szükséges Tisztek a Ta
nács által neveztessenek ki."34 

Az újjászervezett „polgári kompániák" a szabad királyi városi rang elnyeré
sének ünnepén színpompás egyenruhákban, arannyal és ezüsttel gazdagon dí
szített zászlók alatt vonultak fel. A magyar lovasok csapata 83 főből — és egy 
trombitásból — állt. Sötétkék egyenruhájukat zöld szegélyű sárga tarsoly egé
szítette ki, a zászlójuk színe pedig, csakúgy, mint a magyar gyalogságé, vörös 
volt. A magyar gyalogság 100 főnyi csapata hasonló egyenruhát hordott, mint 
a lovasság, csupán a tarsolyuk szegélye volt piros. Az ötven német lovas vörös 
sujtásos rövid mentét és sárga szegélyű piros tarsolyt viselt. Zászlójuk, akár
csak a német gyalogságé, fehér volt. A kék öltözetű német gyalogság 96 főből 
állt, csapatukat két dobos, két sípos, valamint két, aranyozott szekercét hordó 
ács egészítette ki. A horvát (illir) gyalogosok viselték a legdíszesebb egyen
ruhát: rövid fekete bekecset, piros mellényt, fekete nadrágot, sárga harisnyát, 
bocskort, valamint magas, fehér, piros zsinórokkal és rózsákkal díszített süve
get. Fegyverzetük puskából, szablyából, és az övükbe dugott pisztolyból állt. 
Zöld zászlójuk és fehér tarsolyuk volt. A magyar gyalogsághoz hasonlóan, őket 
is egy dobos kísérte.35 A „századvég" pécsi ünnepségein rendre ez az öt kompá
nia lépett fel. 1799-ben, a nádor fogadásán a két-két magyar és német lovas- és 
gyalogszázad mellett már „két kompánia városi bosnyákság" is részt vett.36 

31 Xan t u s J á n o s Múzeum (Győr) he ly tör téne t i gyű j t emény . Leltár i s z á m a : C. 65. 39. 3., v.o. 
Bárdos 1980., 250. o. és a 7. sz. képmel lék le t . 

32 Bárdos Kornél: Pécs zenéje a 18. században. Bp. , 1976. 98. o. 
33 B a r a n y a Megyei Levél tár . Pécs sz. k i r . vá ros t anácsü lés i i ra ta i . 1750: 228—231. (aug. 7.), 

238. (aug. 25.), 311. (dec. 11.). 
34 Kolozsvári Sándor—Óvári Kelemen: A m a g y a r tö rvényha tóságok jogszabá lya inak g y ű j 

t e m é n y e . Bp., 1904. V/2, k., 573. o., v.o. Kállay 251. o. 
35 Bárdos 1976., 100. o. 
36 Uo. 102—107. o. 
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Budán már 1696-ban (alig egy évtizeddel a török kiűzése után) állt a polgárok 
első lövöldéje (Schiesshaus). Itt tartották gyakorlataikat a város „Flintenschüt-
zen"-nek nevezett lövészei. Rövidesen Pest tanácsa is gondoskodott a polgárok 
fegyvergyakorlásáról: 1701 májusában utasította a város céheit, hogy tagjaik 
számára tegyék kötelezővé a céllövészetben való részvételt.37 Buda polgárai a 
Rákóczi-szabadságharc idején fegyveres őrszolgálatot is teljesítettek,38 a szat
mári béke után pedig elrendelték, hogy az újonnan felvett polgároknak a pol
gárfelvétel évében hetente egyszer céllövészeten kell részt venniük.39 Érvényben 
maradt a rendelkezés azután is, hogy 1743. május 5-én a város tanácsa jóvá
hagyta az újonnan alakult céllövész egyesület alapszabályait. A korábban a ta
nács kezelésében lévő és lövészmesterek által irányított lövőhely (Schusstadt) 
felügyeletét és fenntartását a továbbiakban ez, a mindinkább szórakozást, idő
töltést kielégítő lövészegylet vette át.40 1751-ben a tanács elrendelte, hogy Mária 
Terézia fogadására vonuljon ki a katonai századokba beosztott polgárság is. 
Ekkor Pest-Budának öt századnyi polgárőrsége volt: két lovas- és három gyalo
gosszázad, ezek közül egy tüzér-, egy pedig lövészszázad. A főváros polgárőrsége 
ekkor vonult fel első ízben katonai alakzatban, egyenruhában és zászlóval, ze
nészek, dobosok és trombitások kíséretével.41 Ettől kezdve Pest-Budán is rend
szeressé vált a polgárőrség díszszemléje a nagyobb ünnepek alkalmából. 1780-
ban, a Budai Egyetem avatása előtti héten ismét megkezdődtek a pest-budai 
polgári őrség fegyvergyakorlatai. Az egyetem avatásának napján Budán is, 
Pesten is mintegy ezer-ezer fegyveres polgár tisztelgett, ez utóbbiak 8 századra 
voltak osztva.42 

A magyarországi polgárőrségek történetében akkor kezdődött minőségileg 
új szakasz, amikor az addig csupán lőgyakorlatokat tartó és ünnepségeken pa
rádézó, önkéntesen szerveződött polgári alakulatokat a harctérre vonuló ka
tonai helyőrségek feladatainak ellátására kötelezték. Erre — mint említettük — 
első ízben Mária Terézia uralkodása idején, a hétéves háború alatt került sor/3 

II. József törökök elleni háborúja idején, 1789-ben Buda helyőrsége is a török 
határra vonult. Pótlására (a helyőrségi feladatok ellátására) a Helytartótanács 
rendelete nyomán a lövészegylet egyenruhás vadászszázaddá (bürgerlichen 
Scharfschützen) alakult át és katonai szolgálatba lépett.44 Példájuk fellelkesí
tette Pest-Buda polgárságát, és rövid idő alatt (még 1789-ben) hét polgárőrségi 
századot szerveztek.45 

1790 nyarán, amikor a bécsi udvar megrettent a magyar nemesség fellángoló 
nacionalizmusa láttán, terv született, amely a magyar nemességgel szemben 
a városi polgárságot kívánta a király, II. Lipót oldalán felhasználni. Hoffmann 

37 Zoltán József: A b a r o k k Pes t -Buda élete. Bp. , 1963. 164—165. o. 
38 Oszetzky 23. o. 
39 Schmall Lajos: Ada lékok Budapes t székes főváros tö r téne téhez . Bp. . 1099. I. k., 248. o., 

II. k., 251. o. ; v.o. Oszetzky 23. o. ; Zoltán 164. o. 
40 Schmall II. k . 252. o., Oszetzky 23. o.; Zoltán 164. o., v.o. Budapes t tö r t éne te a tö rök k iűzé

sétől a márc ius i for rada lomig (Szerk. Kosáry Domokos) Bp. , 1975. 155. o. 
41 Zoltán 69—75., 166. o. ; v .o. Budapes t tö r t éne te , 155. o. 
42 Zoltán 77—78. o. 
43 Takáts 91. o. 
44 Schams, Franz: Vol ls tändige Beschre ibung de r königl . f reyen H a u p t Stadt Ofen in Unga rn . 

Ofen, 1822. 514. o. ; Weill 87—92., 123. o.;Schmall II . k . 252. o.; Oszetzky 23. o. ; Zoltán 166. o . : Bu
dapes t tö r téne te , 155. o. 

45 Zoltán 85. o.: Budapes t tö r téne te , 156. o. 

— 101 — 



tervének a lényege a következő volt: A városok fegyverforgatásra alkalmas 
polgáraiból „királyi városgárdákat" kellene szervezni, amelyek azután (mint 
önálló fegyveres erő) az uralkodó korlátlan rendelkezésére állnának. A szervez
kedés alapja az a polgárőrség lehetne, amely 1789-ben állott fel Pest-Budán. 
Ezt a korábban csupán parádézásra használt fegyveres erőt a magyarországi 
főhadparancsnokság segítségével kellene átszervezni katonai alakulattá. 

Első lépcsőként Pesten és Budán 300—300 fős gárdákat kellene szervezni a 
legmegbízhatóbb, királyhű polgárokból. Ebből következik, hogy magyarok csak 
kis számban (legfeljebb 25%-ban) lehetnének tagok, a gárdákat faként a német 
és szerb nemzetiségű lakosok közül kellene toborozni. A gárdisták katonai 
egyenruhát viselnének és rendszeres kiképzésben részesülnének. A gyakorla
tokat és kiképzéseket a sorkatonaság tisztjeinek kellene irányítani, de feltűnés 
nélkül. A gárdák létszámát később fokozatosan növelni lehetne a szegényebb 
(zsolddal megfizetett) polgárok bevonásával. A főhadparancsnoksággal a gárda
tisztek tartanák a kapcsolatot, akik a legmegbízhatóbb gárdisták közül kerül
nének ki. Miután Budán és Pesten felállították a városgárdákat, titokban ked
vet kellene ébreszteni a többi város polgárságában is. Az lenne a cél, hogy a 
városok maguk folyamodjanak az uralkodóhoz engedélyért saját városi gárdá
juk felállításához. Ilyen módon azt a látszatot lehetne kelteni, hogy spontán, 
helyi kezdeményezésekről, s nem egy uralkodói parancs végrehajtásáról van 
szó. Az így felállított városgárdákat azután összevontan, városaikon kívül is 
be lehetne vetni, ha a helyzet úgy kívánná. 

Noha az óvatos uralkodó nem adta áldását a tervre (később pedig teljesen 
el is vetette azt), Hoffmann belekezdett a megvalósításba. Egy vagyonos pesti 
német polgár, Tuschl Sebestyén vállalkozott a hálátlan szerepre, hogy a pesti 
polgárőrséget Hoffmann elképzelései szerint átszervezze és erre az uralkodó
tól engedélyt kérjen. Pest tizenegy századnyi polgárőrségéből egyetlen, Tuschl 
kapitánysága alatt álló lövészszázadot akartak szervezni a legmegbízhatóbbnak 
ítélt pesti polgárokból. Tisztjeik ünnepélyes alkalmakkor a katonai rangjelzé
seket viselhették volna, hétvégeken viszont fegyvergyakorlatokat kellett volna 
végezniük. Tuschl, meg sem várva kérelmére a király engedélyét, titokban 
összegyűjtötte bizalmas embereit, s a polgárok hiúságának hízelgő külsőségek 
fitogtatásával táplálta a lelkesedésüket. A jó polgároknak pedig megtetszett a 
parádé, a békés katonásdi, ettek, ittak szorgalmasan, az ünnepnapokon méltó
ságteljesen, fontoskodva mulattak, mint akik nagy titkok tudói. Szervezkedésük 
azonban lelepleződött és a Tuschl által mellőzött régi polgárőrség (valamint 
annak tisztikara) a tervet ellenző városi tanács mellé állt. Hoffmann terve 
végül is nem nyert királyi jóváhagyást, és végrehajtásának „spontán" pesti 
kísérlete is kudarcba fulladt/'6 

1790-ben, a korona hazahozatalakor ismét csak az előző évben felállított 
polgárőrségek parádéztak: a pestiek nyolc századdal, a budaiak három lovas
századdal és gyalogsággal.4' A következő évtized folyamán szinte állandó vál
tozásban volt a pest-budai polgárőrség. Évről-évre többé-kevésbé eltérő adatok 
maradtak fenn létszámáról, egyenruhájáról és századai megoszlásáról/'8 

4fi Mályusz Elemér: A magyaro r szág i polgárság a f rancia fo r rada lom korában . I n : A Bécsi 
Magyar Tör téne t i Intézet Évkönyve . Bp., 1931. 242—244., 270—271. o. ; v .o. Budapes t tö r t éne te , 427. 
o . ; Magyarország tö r téne te 1790—1848, (2. bőv. jav . kiad.) Bp., 1983. I. k., 64—65. o. 

47 Zoltán 91. o. 
48 Schmall II . k., 359—364 o. ; Zoltán 93—123. o. 
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Mind a budai, mind a pesti polgárőrség alakulatait és azok egyenruháját rész
letesen leírta egy, a József nádor 1800. február elsejei budai fogadásáról ké
szült beszámoló. E szerint a budai három lovasszázad egyenruhája olyan volt, 
mint 1790-ben, csupán a sötétkék ruhás huszárok viseltek vörös süveget, az 
ulánusok pedig zászlóval díszített pikát tartottak a kezükben. A budai polgári 
katonaság 800 fős csapata nyolc századra oszlott, ezek mindegyike zöld zekét és 
sárga nadrágot viselt. A pesti polgárságnak szintén három lovasszázada volt: 
egy zöld mentében, vörös nadrágban és kócsagtollas feikete süvegben járó ma
gyar huszárszázad, az aranysújtásos sötétkék kabátot, fehér nadrágot és arany-
paszományos kalpagot viselő német lovasság, valamint egy sötétzöld, arany
rojtos zekét, fekete, aranyzsinóros nadrágot és fekete strucctollas süveget hordó 
„rác" század. A pesti gyalogság nadrágja fehér volt, kalpagját paszomány dí
szítette, egyik részének sötétkék, a másiknak pedig zöld volt a kabátja.49 1803-
ban ünnepelte Pest polgársága a szabadalomlevél elnyerésének 100 éves évfor
dulóját. Ezen az ünnepségen is döntő szerepet játszottak a pesti polgárőrség 
színponpás egyenruhájú, a nemességgel vetélkedő díszes alakulatai. A lovasság 
katonai mintára szervezett huszárszakasza, a dragonyosok és az ulánusok, va
lamint a gyalogos lövészszázadok látványa büszke öntudattal töltötte el a fő
város polgárait.50 

Ahogy Pest-Buda polgársága a bécsi polgárőrség, a „vidéki" magyar városok 
egy része Pest-Buda példáját tartotta szem előtt. 

Arad városában 1796 tavaszán alakult meg a helyi polgárőrség, miután egy 
Pestről származó polgár, bizonyos Seitz Benedek javasolta, hogy a pesti pol
gárőrség mintájára itt is hozzák létre a fegyveres polgári alakulatokat. Első
ként a Seitz parancsnoksága alatt álló német egység alakult meg mintegy 70 
fővel. Miután pedig a város magisztrátusa is pártfogásába vette az ügyet, az 
aradi polgárőrség létszáma 1796 májusában már ötszáz főre rúgott. Ez a lét
szám három századra tagolódott. A német század mellett még egy magyar és 
egy szerb polgárőr századot állítottak fel.51 

Polgárőrségek felállítása a napóleoni háborúk idején 

1805 őszén, csatlakozva Anglia és Oroszország szövetségéhez, Ferenc csá
szár harmadszor is megindította csapatait Napóleon ellen. A hadműveletekhez 
igénybe vették a helyőrségi tartalékokat, Magyarország területén ugyanúgy, 
mint Ausztriában. A kivonuló sorkatonaság helyett Bécsben a polgárőrség 
(Bürgermiliz) lépett fegyveres őrszolgálatba, létszámát az uralkodó kívánsá
gára mintegy 11 ezer főre emelték fel. A polgárőrség tisztikarában teljesített 
szolgálatot a város egész vezetősége, magisztrátusa.52 A császárváros polgár
őrsége lovasságra, gyalogságra és tüzérségre tagolódott. A gyalogságon belül 
több alakulatot különböztettek meg: volt egy „polgári ezred" (Bürgerregiment), 

49 Zoltán 126—127. o. : 1800. m á j u s á b a n a pest i lovasság kö te lékében ezeken k ívül 16 görög 
lovas is szolgált. Uo. 135. o. 

50 Uo. 140—141. O. 
51 Szőllősi Károly: Az a r ad i egykor i po lgárőrségrő l . I n : Alföld, 1886. 95. sz., (húsvét i me l lék

l e t ) ; Lakatos Ottó: A r a d tö r téne te . Arad , 1881. I. k., 81—82. o. ; Márki Sándor: A r a d v á r m e g y e 
és A r a d szabad k i rá ly i vá ros tör téne te . Arad , 1895. I I . rész, 500. o. 

52 Weill 145—146. o. 
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több századnyi „városi őrsereg" (Stadtmiliz, ezek között voltak gránátosok is), 
a „polgári gránátosok" (Bürgerlicher Grenadier), egy zöld egyenruhás, újon
nan szervezett gránátos alakulat, két, szürke és zöld egyenruhát viselő lövész
egység (Scharfschützen), egy magyar polgári csapat (bürgerlich ungarischen 
Corps) és egy akadémiai alakulat (Akademische — Corps).53 

1805. október 17-én Napóleon csapatai Ulmnál megadásra kényszerítették a 
császári hadsereg egy részét. A Pozsonyban ülésező magyar országgyűlés előtt 
másnap, október 18-án olvasták fel a királyi előterjesztést, amelyben Ferenc 
újabb katonai segélyeket kért. Október 31-én az országgyűlés mindkét táblája 
hozzájárult a nemesi felkelés fegyverbe szólításához. A súlyos katonai helyzet
ben három hét elteltével befejezte munkáját a diéta: Ferenc király november 
7-én szentesítette az új törvényeket. 

Az „általános fölkelés"-t elrendelő 1805. évi 1. törvénycikk 11. §-a előírta, 
hogy a szabad királyi és bányavárosoknak egy lovast és portánként hat gyalo
gost kell kiállítani, a lovasok állítása alól azonban felmenthetik magukat, ha 
„azok helyett otthon kellőleg fölszerelt s fegyverekkel ellátott polgárőrséget" 
tartanak „a belső biztonságnak minden veszély esetén való megvédésére".,5'' 

Nincsenek pontos adataink arról, hogy a magyar városok milyen mértékben 
tettek eleget ennek a felhívásnak. Mindenesetre lehettek olyanok, ahol a XVIII. 
század második felében alapított polgári fegyveres alakulatok működtek tovább. 
így Egerben a magyar és német kompánia, valamint a lövészszázad,55 Aradon 
pedig a magyar, német és szerb polgárőrségi századok léptek fel az 1805—1808 
között rendezett ünnepségeken.50 Székesfehérvár 1805-ben kiállított Fejér me
gye nemesi felkelése számára egy lovast és 102 gyalogost, de emellett három
négy „polgári század" felállítását kezdte meg. Mindegyik század élére — kapi
tányi rangban — egy-egy városi tanácsos állt, ők írták össze a fegyverviselésre 
alkalmas polgárokat és ők mentek a budai fegyvertárba 400 db puska, szablya 
és bajonett átvételére.57 Ekkor került sor Szabadka „polgári miliciájának" fel
állítására.58 Kassa polgárőrségét szintén 1805 őszén alakították meg. A követ
kező év tavaszán már három századnyi gyalogsága, és egy kisebb lovascsapata 
volt Kassának. A gyalogság német egyenruhát: zöld galléros és hajtókás szürke 
kabátot, szürke nadrágot, és háromszögletű kalapot viselt.59 

Ebben az időben szervezték újjá Kőszeg 1796-ban feloszlatott lövészegyletét 
is, 1805. május 3-án a Helytartótanácshoz folyamodott az akkor már 50 tagot 
számláló „lövöldöző társaság", hogy engedélyt kérjenek az egyenruha felvé
telére. A Helytartótanács válaszát 1805. augusztus 19-én hirdették ki Kőszegen: 
„engedelem adatik, hogy e Nemes Városba Polgári lövöldöző Társaság feláll
hasson."60 

53 Wiens Bewaffnete Bürger . I m J a h r e 1806. in ihnen Uni formen dargestel l t . Wien, é.n. Egy 
p é l d á n y a m e g t a l á l h a t ó : Hel ikon Kas t é lymúzeum Könyv tá r a . 

54 Magyar T ö r v é n y t á r 1740—1835. évi t ö rvényc ikkek Bp. , 1901. 321. o. ; Kállay 250—253. o. 
55 Bárdos 1987., 216. o. 
56 Lakatos I. k., 89. o. ; Márki I I . rész., 505. o. 
57 Kállay 252. o. 
58 Iványi István: Szabadka szabad k i r á ly i vá ros tö r téne te . Szabadka , 1886. I. rész, 356. o.; 

Oszetzky 24. o. 
59 Wicfc Béla: Kassa tö r téne te és műemléke i . Kassa , 1941. 157—163. ö. 
60 VaML Kfl Kőszeg jkv . 1805. máj . 3. No. 5., 1805. aug. 19. No. 2.; Chernél II. k., 247. o.; 

Molnár 77. o. 
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Kismarton szabad királyi város tanácsa még 1804 januárjában intézkedett, 
hogy a belső biztonság védelmére szükséges polgárőrök számát fel kell emelni 
180 főre. Később — a nádor parancsára hivatkozva — minden polgárt kötelez
tek rá, hogy fiával együtt lépjen be a fegyveres polgárok (Bewaffnete Bürger) 
sorába.61 

Szeged helyőrségének nagy része is a harctérre vonult 1805 őszén. Az általuk 
addig őrzött objektumok — a vár, a kaszárnya, az élelemraktár, a posta és 
sóhivatalok — védelem nélkül maradtak. A katonaság feladatát, legalább rész
ben, Szegeden is a polgárőrség vette át. 

A város Csongrád megye nemesi felkelése számára már kiállított 67 gyalo
gost, emellett a helyőrségi feladatok ellátására újjászervezték a polgárőrséget. 
A tisztikar itt is a város vezetőiből alakult ki: a polgárőrség ezredese a város 
főbírája lett, törzstisztekké a magisztrátus tagjait nevezték ki. A palánki magyar 
gyalog század 6 tisztből, 14 altisztből, 146 egyenruhás és 134 civil ruhás polgár
ból állt. Fekete zsinórral és fekete prémmel díszített sötétkék bekecset, sötét
kék nadrágot, fekete csizmát és fehér tollforgatóval, nemzetiszínű zsinórral 
díszített „gyöngyházszínű" csákót viseltek. A palánki német gyalogszázadban 
6 tiszt, 10 altiszt, 63 egyenruhás és 86 civil ruhás polgár szolgált. Az egyenruhá
juk piros hajtókás sötétkék frakkból, szalmasárga mellényből és nadrágból, 
aranysujtásos, fekete tollas fekete kalapból és magyar csizmából állt. A palánki 
„rác" „ulánusok" századát 4 tiszt, 3 altiszt, 28 egyenruhás és 65 civil ruhás pol
gár alkotta. Piros hajtókás sötétzöld zekét, gyöngyszínű mellényt és nadrágot, 
piros ulánus csákót és fekete magyar csizmát hordtak. A felsővárosi gyalog
századnak 6 tiszt, 14 altiszt, 70 egyenruhás és 300 civil ruhás polgár volt a tagja. 
Az ő egyenruhájuk búzavirágkék volt, fekete csákót és fekete övet viseltek 
hozzá. Az alsóvárosi gyalogszázadhoz 5 tiszt, 14 altiszt, 26 egyenruhás és 155 
civil ruhás polgár volt beosztva. Ök sárga zsinóros sötétkék dolmányt, fekete 
csákót és fekete csizmát viseltek. A felsővárosi lovasszázad, amelynek a felső
városi gyalogsághoz hasonló egyenruhája volt, mentével, 7 tisztből, 12 altisztből, 
43 egyenruhás és 60 civil ruhás polgárból állt. Az alsóvárosi lovasszázad egyen
ruhája az alsóvárosi gyalogosokéval egyezett meg és 3 tiszt, 4 altiszt és 30 
civil ruhás polgár alkotta. A szegedi polgárőrség hét százada összesen 38 tiszt
ből, 71 altisztből, 375 egyenruhás és 780 polgári ruhás polgárból, összesen 1264 
főből állt. Dacára annak, hogy a legénység több mint kétharmada nem viselt 
egyenruhát, a tarka sereg látványa bosszantotta herceg Lothringen József al
tábornagyot, a szegedi hadosztályparancsnokot. 1806 márciusában panaszt tett 
a budai Generalcommandónál, hogy a város különböző módon ruházza és fegy-
verzi polgárságát. Különösen a tisztek arannyal és ezüsttel átszőtt, díszes 
egyenruhája, és az azokon hordott nemzeti jelképek (piros-fehér-zöld zsinór és 
kardbojt, magyar címer) ingerelték a császári tábornokot.1'-

1808-ban a két „főváros", Pest és Buda tanácsa és lakossága vegyes érzelmek
kel viszonyult a polgárőrségi szolgálathoz. Buda tanácsa ekkor hozott határo
zatot arról, hogy az újonnan felveendő polgárok fejenként 15 forint külön díjat 
(armaturtax) kötelesek fizetni a város polgárőrsége számára szükséges 400 

61 Allgemeine Landestopographie, n/L k., 339. o. 
62 Reizner II . k., 20. o. (v.o. Oszetzky 24. o.), I I I . k . 111—112. o. ; S.C.: B o n y o d a l m a k a szegedi 

po lgárőrség kö rü l 1806-ban. I n : Hadtörténelmi Közlemények, 1926. 222-225. o. 
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puska beszerzéséhez.63 A pesti polgárok zúgolódását (tiltakozását az őrszolgá
lat ellen) titkosrendőrök jelentették az uralkodónak. „A pesti polgári őrhad 
tagjai nem valami nagy kedvvel teljesítik az őrszolgálatot, fölötte arcátlanul 
beszélnek az őrködésről, s nagyokat káromkodnak." Egy másik „kémjelentés" 
abban látta ennek okát, hogy „1805-ben a polgároknak egyenruhát kellett csi
náltatniuk, s magukat fegyverrel kellett ellátniok, s mikor ezzel elkészültek, a 
fegyvereket elszedték tőlük, s az egyenruha viselését megtiltották nekik. így 
tehát a polgárság az egyenruhát vagy eladta, vagy átalakíttatta".'5'1 

1808 nyarán ismét háborúra készült az Osztrák Császárság Napóleon Francia
országa ellen. A Pozsonyban szeptember 3-án összeült magyar országgyűlés 
alig két hónap alatt újabb törvényeket fogadott el a nemesi felkelésről és a 
katonaság kiegészítéséről. A nemesi felkelés végrehajtását részletesen meg
határozó 1808. évi 2. törvénycikk 13. §-a kimondta, hogy a szabad királyi és 
bányavárosoknak a megyéhez kiállított lovason és az országos felkelőpénztárba 
fizetett segélyen felül „a törvényes felmerülő esetben, nyílt háború idején, min
den veszedelem esetén a belső biztonság védelme végett kellőleg fölszerelt s 
fegyverrel ellátott polgárőrséget kell az országgyűlés által meghatározott mó
don tartaniok.65 

A nádor utasítására elkészült, és 1809-ben Pesten nyomtatásban megjelent 
„Reglement für die Bürger-Miliz im Königreich Ungarn" címmel a magyar pol
gárőrségek részletes szolgálati szabályzata/'6 A szabályzatot a magyar nemesi 
felkelés részére készülő 7 kötetes kiképzési, gyakorlási és szolgálati előírások
kal egy időben, és azonos helyen állították össze. A kidolgozás felelőse Gomez 
altábornagy és Demuth őrnagy volt.67 A szabályzat bevezető fejezete a polgár
őrök jogait, kötelességeit rögzítette. Az első f őf e j ezét a szolgálati szabályzatot 
írta elő részletesen a század minden tagja számára, kezdve a közlegényektől a 
tiszthelyetteseken és tiszteken át a törzstisztekig. A második f őf e j ezét a katonai 
jellegű szolgálatok végrehajtását szabályozta. Ezen belül részletesen szólt az 
őrségváltásról, az őrök kötelmeiről, a tiszteletadásról, a dobjelzésekről, a jelszó 
és parancskiadásról, a tűzvédelmi feladatokról, az egyházi körmenetek, ünnep
ségek alatti fegyveres szolgálatról, a legénység mustrálásáról, a zászlószentelési 
ünnepség, és a bajtársi temetés rendjéről. A harmadik f őf e j ezét az egyéni és 
csoportos kiképzés feladatait írta elő, amelyek a következők voltak: felállás 
(kiállás), előremenet, hátramenet, fordulatok, fegyverforgatások, tűzfogások, 
dísztűz és sortűz leadása, „arcmenet" előre, hátra és oldalt, fordulás, kanya
rodás. A negyedik főcikkely az egyéni és kötelékben végrehajtott tiszteletadást 
szabályozta. Ez történhetett karddal, zászlóval és lőfegyverrel, álló helyzetben 
és menet közben, fegyverfogásofckal és díszsortűzzel, végrehajthatta szakasz, 
vagy zászlóalj kötelék. 

63 Iványi Béla: A város i polgár jog ke le tkezése és fejlődése f igyelemmel Buda és Pes t v á r o 
sokra . Bp. , é.n., 118. o. 

64 Takáts 93. o. 
65 M a g y a r T ö r v é n y t á r 1740—1835. 379. o. 
66 Reglement für die Bürger—Miliz im Königreich Unga rn . Auf höchs ten Befehl Sr. K.K. 

Hohei t des Erzh. Pa l a t i nus en twor fen . Pes th , 1809. Egy eredet i néme t n y e l v ű p é l d á n y a : H a d 
t u d o m á n y i Könyv tá r . Előszavának és első fejezetének m a g y a r nyelvű fo rd í t á sa : VaML Kfl. 
Kőszeg tanácsülés i i ra ta i . Pol i t ikai i r o m á n y o k 1847: 1098/12. melléklet . ,,A polgár i őrsereg r end
szabálya i Magya ro r szágban" . 

67 R. Kiss István : Az utolsó nemes i felkelés. Bp. , 1909. I. k., 54. o. 
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A négy főfejezet előírásait a nemesi felkelés szabályzataihoz hasonlóan a 
császári katonaság számára 1807-ben kiadott új szolgálati szabályzatból vehet
ték át a szerkesztők, némi módosítással persze. Ez a katonai szabályzat a hang
súlyt ugyanúgy a kiképzésre, az egyéni és kötelékmozdulatok végrehajtására, a 
fegyverfogások és a céllövészet gyakorlására helyezte, mint a két évvel későbbi 
polgárőrségi szabályzat.68 

A szabályzat értelmében a polgárőrségek legnagyobb egysége egy-egy város
ban a zászlóalj (Bataillon) volt. Egy zászlóalj két vagy három osztályra (Divisio) 
tagolódott, attól függően, hogy milyen létszámú fegyveres polgára volt az adott 
városnak. Az osztályok két századból (Kompagnie), a századok négy szakaszból 
(Zug) álltak. Ezek legalacsonyabb vagy legmagasabb létszámát ugyanúgy nem 
határozta meg a szabályzat, mint egy-egy századon belül a különböző rangú 
tisztek, tiszthelyettesek létszámát. Tartalmazta a szabályzat a polgárőr-eskü 
szövegét is, amely így hangzott : 

„Esküszünk a mindenható Istenre, hogy felséges királyunkhoz, utánna min
den legfőbb- és főhatóságokhoz, melyek őfelsége nevében most vagy ezentúl 
velünk parancsolnak, különösen pedig városunk tanácsához, fővezérünkhöz, 
valamint fő és altiszteinkhez hívek és engedelmesek leszünk, azokat becsület
ben tartani, parancsaikat pontosan teljesíteni, tilalmaikat át nem hágni, a várost 
minden alkalommal védeni, zászlónk a város szolgálatában soha el nem 
hagyni, ily szolgálatokban éjjel és nappal magunkat mindig férfiasan és enge
delmesen viselni, a városunkban a belső csend, rend és bátorság fentartását 
minden erőnkből eszközölni fogjuk, általában az élőnkbe tűzött rendszabályok 
szerint minden kötelességünkben híven eljárni, s ellene soha sem véteni aka
runk. Isten minket úgy segéljen! Amen."C!l 

A polgárőrség alapvető feladatait és a polgárőrök kötelességeit a szabályzat 
általános bevezetője a következőképpen határozta meg: „A polgári őrsereg fő 
célja azon közpolgári kötelességen alapul, hogy városát védje, mire minden 
egyes polgár a polgári jognak elnyerése alkalmával hitletétel által kötelezi 
magát, egyszersmind minden ház vagy telek birtokos és állandóan helyben 
lakó kézműves, ha nemesi vagy polgári karhoz nem tartozik is, erre kötelez
tetik. Innen következik, hogy a polgári őrseregnek legfőbb kötelessége szükség 
esetén a városában őrt állni, azt védeni, s a benső csend, rend és bátorság fen-
tartásán teljes erővel munkálódni. A polgári őrsereg mellesleges célja a tisztel-
kedési szolgálat, mely is a következőkből áll, ú(gy) m(int) az egész fegyveres 
polgárság közkiállása Űrnapján, a felséges király és királyné név- és születés
napján, a meghalt polgártárs eltemettetésekor, az őrsereg zászlójának fel
szentelése és a megvizsgáltatás (mustra) alkalmával".70 

A polgárőrség csak akkor felelhet meg feladatának — írta a szabályzat —, ha 
tagjai alávetik magukat a katonai fegyelemnek (subordination Ennek értelmé
ben minden beosztott köteles az elöljárói parancsait azonnal és pontosan végre
hajtani. A parancs kétségbevonása, az arról való vita, végrehajtásának késlel
tetése vagy elmulasztása büntetendő cselekedet. A polgárőröket nem csak saját 
becsületük kötelezi a szigorú és önkéntes engedelmességre, de szem előtt kell 

68 Magyarország hadtörténete I. A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp., 1984. 436. o. 
69 VaML KII. Kőszeg politikai irományok 1847:1098/12. mell. 
70 Uo. Közölte: Molnár 79. o. 
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tartaniuk azokat a büntetéseket is, amelyek a parancsok és a szolgálati szabá
lyok megszegőire várnak. Ilyen büntetések voltak (az elkövető rangjához, és a 
vétség súlyához képest): a 6—24 órai (maximum 3 napos) elzárás, a pénzbün
tetés, a lefokozás és a kizárás. A büntetés joga a polgárőrség parancsnokát 
illette, ám súlyosabb esetekben (több napi fogság vagy kizárás) ki kellett kérni 
a felettes hatóság, a városi magisztrátus véleményét is. 

József nádor az 1808. december 6-i körlevelében rendelte el a törvény értel
mében felállított polgárőrségek országos összeírását.71 1809 első hónapjaiban 
42 szabad királyi város, több királyi bányaváros és a szabad kerületek települé
seinek összeírásait kapta kézhez a nádor.72 A 42 szabad királyi város együtt
véve mintegy 35 800 főnyi polgárőrséggel rendelkezett. A szabad királyi vá
rosok polgárőrségének kb. 1/3-a négy „nagyváros"-ban összpontosult: Szege
den 3364, Pesten 2557, Budán 2368, Székesfehérváron pedig 2102 polgárőrt írtak 
össze. Őket követte Debrecen 1854, Újvidék pedig 1682 fővel, míg Pozsonynak 
és Sopronnak közel 1500 fős polgárőrsége volt. Szabadka 1485, Győr, Temesvár 
és Zombor mintegy 1400—1400, Pécs 1224 főnyi fegyveres polgárral rendel
kezett. 800—1000 főnyi polgárőrsége volt Kassának, Esztergomnak, Szatmár
németinek és Fiumének. Kőszegen 760, Eperjesen, Modorban és Nagyszombaton 
pedig 5—600 polgárőrt írtak össze. A szabad királyi városok 50° n-ában a pol
gárőrségek létszáma nem haladta meg az 500 főt. 4—500 főnyi volt Bártfán, 
Korponán, Nagybányán és Besztercebányán, 3—400 fő Bazinban, Breznóbányán, 
Komáromban, Késmárkon, Selmecbányán és Szakolcán. Bakabánya, Kisszeben, 
Körmöcbánya, Lőcse, Libetbánya és Szentgyörgy 2—300 főnyi, míg Kismarton, 
Ruszt, Trencsén, Zólyom és Üjbánya alig 100—200 főnyi polgárőrséggel rendel
kezett. A polgárőrségek zömét gyalogos egységek alkották. Lovassággal (az 
összlétszám 6—7°o-a, mintegy 2350 fő) alig néhány város büszkélkedhetett. 
Szegednek 724, Debrecennek 469, Szabadkának 271, Pécsnek 202 lovasa volt, 
Pest 157, Zombor 135 lovast állított ki. Üjvidék, Szatmárnémeti és Temesvár 
50—100, Buda, Székesfehérvár, Nagybánya és Sopron 20—50 főnyi lovassággal 
rendelkezett. A lovas polgárőrök többnyire a reguláris huszárság egyenruhá
jához hasonló magyar öltözetet és fegyverzetet hordtak. A temesvári lovasság 
egésze és a pesti, illetve pécsi lovasok egy része — német polgárok — a drago-
nyosokéhoz hasonló öltözetet viselt. 

A polgárőrségi századokat — a gyalogság, lovasság szétválasztásán túl — 
többféle szempont szerint szervezték. A nagyobb létszámú, vegyes etnikumú 
városok polgárőrségei általában magyar és német egységekre oszlottak. Pécsett 
és Temesvárott „illér" (szerb-horvát) századokat állítottak fel. Mind magyar, 
mind német egysége a következő városoknak volt : Székesfehérvár, Bazin, Buda, 
Kassa, Eperjes, Győr, Pest, Pécs, Selmecbánya, Sopron, Szeged, Nagyszombat. 
Kizárólag magyar századokkal csupán Nagybánya és Modor rendelkezett. A 
kisebb városok zömében (általában a német etnikumú településeken) csak 
német egységek voltak, így pl. Kőszegen, Lőcsén, Késmárkon, Bakabányán. 

Több városban a nemzeti egységeken belül elkülönítettek még polgári és 
polgárjoggal nem rendelkező egységeket, századokat is. Modorban pl. egy ma-

71 Weill 96—100. o. 
72 Magyar Országos Levél tá r N 24. Regnicolar is Levé l t á r Arch ívum pa la t ina le archiducis 

Jo seph i . Al ta lános i ra tok . Insur rec t iona l ia , 211—213. csomó. Cumulus a r m a n d o r u m civium. Fasc . 
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gyár, Eperjesen pedig egy német „ignobilis" századot hoztak létre. Máshol az 
egyenruhával nem rendelkező polgárokat különítették el és osztották be külön 
századokba. Kassa esetében pl. egy „plebejus" egyenruha nélküli századot is 
felállítottak. Nem volt ismeretlen a korábbi fertályrendszerrel rokonságot mu
tató, utcák, városrészek szerinti szerveződés sem. Budán a német, Szegeden 
pedig a magyar gyalogságot szervezték városrészenként külön századokba. 

A szabad királyi városok közül egyedül Sopron polgárőrsége rendelkezett 
tüzérséggel. A gyalogságon belül Budán és Kassán szerveztek egy-egy 
speciális „gránátos" századot. A polgárőrségek elit egységei — mind társadalmi 
rangjuknál, mind egyenruhájuknál, mind fegyverzetüknél, felkészültségüknél, 
kiképzettségüknél fogva — az akkor már több városban is hosszabb múltra 
visszatekintő lövészszázadok (a lövészegyletek utódai) voltak. Pozsonynak 272, 
Szegednek és Zombornak 201—201, Győrnek 142, Sopronnak 101, Pestnek 89, 
és Kőszegnek 73 főnyi lövészszázada (Schützen Compagnie) volt. 

A nádorhoz beérkezett jelentésekből és összeírásokból végül is nem tűnt ki, 
hogy a polgárőrségek ténylegesen milyen minőségű és mennyiségű fegyverrel 
rendelkeztek. Annyi bizonyos, hogy a központi katonai fegyvertárakból, a nádor 
elképzelésétől eltérően, nem kaptak lőfegyvert. A haditanács már 1808 őszén 
jelezte kételyeit: a polgári őrségek létszámát előre pontosan meghatározni nem 
lehet, de gyanítható, hogy a fegyverekben hiányt fognak szenvedni. 1809 tava
szán mintegy 20 000 darab régi rendszerű puskát igényelt a nádor a polgár
őrségek részére. Miután azonban ezeket is a nemesi felkelők kapták meg, az 
osztrák hadvezetés azt ajánlotta a magyar városok polgárőrségeinek, hogy 
alabárdokkal és kardokkal szerelkezzenek fel.73 A polgárőrségek számára így 
maradtak a vadászfegyverek és a lövészegyletek által már korábban beszerzett 
puskák, ami azt jelentette, hogy a többség semmiféle lőfegyverrel nem rendel
kezett. 

A magyarországi polgárőrségek szervezésével és hadrafoghatóságával elé
gedetlen nádor 1810. november 12-én újabb rendeletet bocsátott ki a szabad 
királyi városokhoz. Ebben elrendelte a polgárőrségek átszervezését: az alkal
matlanokat és az öregeket el kell bocsátani, helyükbe fegyverforgatásra képes 
fiatalokat kell besorozni. A fegyverek számát és minőségét össze kell írni, és 
ezentúl rendszeres fegyvergyakorlatokat kell tartani.7'1 A városok 1811 első 
hónapjaiban eleget tettek a nádor utasításának, amint ez az újabb jelentésekből 
kitűnik. (Lásd a mellékelt kimutatást, 118—219. o.)'J A részleges átszervezések 
következtében az egyes városokban többnyire ugyan csökkent a polgárőrök lét
száma, összességében azonban ez alig 900 fő „leépítését" jelentette. Amíg 1809-
ben (Fiume 853 polgárőrét is beleértve) mintegy 35 800 polgárt írtak össze, szá
muk 1811 tavaszán (Fiumét leszámítva) 34 052 fő volt. 

összehasonlítva az 1811-es létszámadatokat a városi népesség (időben legkö
zelebbi) 1828-as összeírásával,76 kitűnik, hogy a lakosság mintegy 2—13(,/o-a 

73 József n á d o r i r a t a i (k iadta Domanovszky Sándor). Bp. , 1935. III. k., 1807—1809. 327., 426. o . ; 
R. Kiss I. k., 52., 58. o. ; v.o. Veress D. Csaba: Napóleon h a d a i Magyarországon , 1809. Bp., 1987. 
18—19. o. 

74 Takáts 92. o. 
75 Az egyes vá rosok 1811-es j e l en tése i : OL N24 240. es., az összesítő k i m u t a t á s : uo. 228. cs . 
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lépett be a polgárőrségekbe. A legnagyobb (10% feletti) résztvételi arány (sor
rendben) Kőszegen, Sopronban, Modorban, Temesváron, Bártfán és Eszter
gomban, a legkisebb (5% alatti) Trencsénben, Pozsonyban, Körmöcbányán, 
Debrecenben, Kismartonban, Komáromban és Selmecbányán volt. Az átlag kö
rüli részvételi arány Lőcse, Űjvidék, Korpona, Kassa, Nagyszombat és Zólyom 
esetében figyelhető meg. 

Az 1811-es jelentés szerint a legnagyobb létszámú polgárőrsége Szegednek 
volt. Ebből már 1809. március 27-én a nádor szegedi fogadásán fegyverben állt 
és felvonult 2 lovas és 12 gyalogosszázad, akik „török muzsika szó" és ágyú
dörgés közepette kísérték a nádort a városba. Az egyenruhák ugyanazok vol
tak, mint 1805-ben és megmaradt a nemzetiség és városrészek szerinti külön 
szerveződés. 1809-ben Szegeden a következő egységeket különböztették meg: 
..Felső városi gyalog uniformírozott polgárság", „Felső városi lovas uniformíro-
zott polgárság", „Palánki gyalog uniformírozott polgárság", ..Palánki lovas 
uniformírozott polgárság" (ezek mind magyarok voltak), végül „Német Jáger 
(Schitzen Compagnie)." A szegedi polgárság fegyveres alakulatai nagy számban 
vettek részt a város ünnepségein, így pl. 1813. szeptember 13-án a tisztújítá
son, majd az ugyanazon év decemberében a lipcsei győzelem örömére rende
zett emlékünnepségen.77 

1811-ben a második legnépesebb polgárőrséggel Szabadka rendelkezett. 1809 
októberében már a tavasszal jelentett létszámot meghaladva 1505 fő állt 
fegyverben (1 lovas és 6 gyalogszázad).78 A tisztek fegyverzete kard és töltény
táska, a lovasságé kard, pisztoly és tölténytáska, a gyalogságé szuronyos puska 
és tölténytáska volt. (A gyalogos altisztek rövid karddal is el voltak látva).79 

1811-ben, a nagyarányú fejlesztés következtében már 2700 polgár állt fegy
verben. 

Pest és Buda ugyancsak nagy létszámú polgárőrséggel rendelkezett. Pest 
egyik szabályrendeletének értelmében csak az kérhette felvételét a polgárok 
sorába, aki előzőleg már szolgálatra jelentkezett valamelyik polgárőrségi szá
zadnál. A polgári esküt azután ennek a századnak az egyenruhájában kellett 
letennie.80 1809 januárjában a pesti polgárőrség rendezésére összehívott bizott
ság a korábbi határozatot kiegészítette azzal, hogy „mindazok a polgárok, akik 
állandóan itt laknak, itt házat (telket) birtokolnak, mesteremberek, kereskedők, 
művészek, és azok, akik valamely más polgári mesterséget űznek, kötelesek 
belépni a polgárőrségbe".81 A bizottság rendelkezése szerint a századok a to
vábbiakban 124 tagból és 4 tisztből álltak, és hat század alkotott egy zászlóaljat. 
A pesti polgárőrség magyar és német alakulatokra, ezeken belül lovasságra 
és gyalogságra tagolódott. A lovasság magyar huszárokból és német dragonyo-
sokból, a gyalogság kisebb részben magyarokból, nagyobb részben német 
lövészekből (Scharfschützen) állt.82 Ugyanebben az időben Buda polgárőrsége 

77 OL, N24. 213. es. ; Reizner II. k., 21—22. o. ; III. k., 113. o. 
78 OL, N29. Acten des Genera l Fe ldzeugmeis te r s Davidovich. 6. es. Revis ions-Tabel le de r b ü r 
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80 Weill 107. o.; Budapes t tö r téne te , 429. o. 
81 Weill 105. o. 
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városrészenként szerveződő magyar és német századokba tömörült. A magya
rok két gyalogszázadot és egy fél huszárszázadot, a németek 1 (a dragonyo-
sokéhoz hasonló sisakot viselő) vadász, és 9 lövészszázadot alakítottak.8'' 

Debrecen város polgársága az alacsony részvételi arány ellenére is nagy 
létszámú polgárőrséget állított ki. 1809-ben egy osztály lovassággal (469 fő) és 
két osztály gyalogságai (1358 fő) rendelkezett. A debreceni „polgár-katonaság" 
egyenruhája gyakorlatilag egységes volt. A lovas és gyalogos formaruha alig 
tért el egymástól: minden egység búzavirág színű posztóból készült dolmányt 
(vagy mentét), ugyanolyan mellényt és nadrágot, valamint fekete süveget és 
csizmát viselt.84 

Székesfehérvár ugyancsak tekintélyes polgárőrséggel rendelkezett. A város 
magisztrátusa — Pesthez hasonlóan — elrendelte, hogy „minden városi polgár
nak kötelessége a polgár-katonai személyes szolgálata, amit ha nem tudna tel
jesíteni, valamilyen más módon kell segítenie a polgári katonaságot". 1809 
márciusában összeírták a fegyveres polgárokat és a birtokos adózókat, május
ban felülvizsgálták a polgárőrséget, letetették velük az esküt, és elrendelték 
az előírt gyakorlást.85 1809-ben 11 gyalog, és egy negyed lovasszázaddal ren
delkezett a város. A gyalogság magyar és német századokra, valamint egyen
ruha nélküliekre (4 század) tagolódott. Volt egy német gyalogszázad a hagyo
mányos „német típusú" egyenruhában, egy hozzá hasonló ruházatú (de szurony 
nélküli puskával felszerelt) lövészszázad, 2 díszes öltözetű magyar század és 3, 
a magyar nemesi felkelés gyalogságához hasonló egyenruhát hordó (az előbbi
hez hasonlító, de annál szerényebb kiállítású) gyalogszázad.86 A magyar gyalog
századokat Székesfehérváron is városrészenként elkülönítve szervezték. A meg
üresedő tiszti állásokat — a polgárőrség javaslatára — a város tanácsa töltötte 
be, általában választás útján. Ugyancsak a magisztrátus őrködött a szolgálat 
rendje felett, és a kötelességüket megszegőket rendszerint rövidebb elzárásra 
ítélte.87 

Sopron mind 1809-ben, mind 1811-ben több mint 1500 főnyi polgárőrséggel 
rendelkezett. A város polgárőrsége egy fél századnyi lovasságból, és 8 század 
gyalogságból állt. A lovasság a magyar huszárság mintájára kék egyenruhát, 
piros csákót és fekete csizmát viselt. A gyalogság első századát a még 1791-ben 
újjászervezett lövészegylet tagjaiból alkották a régi egyenruhájukban. A má
sodik század hozzájuk hasonló, de sötétkék formaruhát viselő német polgárok
ból állt. A 3—4 századnak nem volt egyenruhája, a kivonulások alkalmával a 
„civil" ruháját viselte. Az 5—6. századot a „gazda" polgárok (Wirthschafts-
-Bürger) alkották. Az ő egyenruhájuk is sötétkék volt, de nem frakkot visel
tek, mint a 2. század, hanem atillát, háromszögletű kalappal. A 7—8. század 
egyszerű szőlőművelőkből (Hauer) állt, egyenruhájuk az előző századokéhoz 
hasonlított, de szerényebb kivitelben. Amíg a 2. század hosszú csövű szuronyos 
puskát, az 1. és az 5—6. század egyszerű, szurony nélküli puskát hordott, a 

83 Schams 516—517. o.; Weill 124. o. 
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szőlőművelőknek nem volt fegyverük, csak szerszámaik — elméletileg ők az 
utászok feladatát látták el. (A második században néhány esztendeig volt egy 
gránátos szakasz, utóbb ezt a nádor utasítására megszüntették.)88 A város 1809. 
május 28-án tartotta a „lövész csapat" és a „polgári katonaság" együttes zászló-
szentelőjét. A város ünnepeinek fényét ezentúl a lövészek és a „polgári katona
ság" közös fellépése emelte. A napóleoni háborúk időszaka alatt a soproni 
polgárőrség legnagyobb ünnepét 1810. április 24-én (húsvétkor) tartották. 
Ekkor hat gyalogosszázad, valamint a huszárok és a tüzérek csapata vett részt 
közös szemlén és zászlószentelésen.8" 

A sopronihoz hasonlóan Temesváron is magas volt a lakosság részvételi 
aránya a polgárőrségben. A lovasság itt a dragonyosokéhoz hasonló egyenruhát 
és sisakot viselt, a vadászoknak hagyományos német formaruhájuk volt, az 
„illir" (rác) gyalogság világos színű, a es. kir. gyalogságéhoz hasonló egyen
ruhát hordott.90 Egy 1812-ben kelt kémjelentés szerint veszekedés volt az 
egyenruhák miatt a német vadászok (Jagerkorps) és az illir polgárőrök között. 
A rácok ugyanis nehezményezték, hogy amíg ők egyszerű, „szegényes" egyen
ruhában vonulnak ki, a vadászok arannyal cifrázott zöld ruhát hordtak. Mi
után a nádor később elrendelte, hogy a városok egységes egyenruhába bújtas
sák polgárőreiket, Temesvár tanácsa a rácok javára döntötte el a vitát.'" 

Győr polgárőrei 1809-ben „állapították meg és rendelték el tökéletesen ma
gokat, akkor esküdtek fel a király s haza oltalmazására, a szoros katonai fenyí
tésekre és engedelmességre, s így mindabban az esztendőben az egész francia 
háború és Győrnek ostromoltatása alatt, mind valahányszor a rendes katona
ság a városból elköltözött, minden terhes katonai szolgálatokat őt tettek."'2 

A győri polgárőrség egy része kék magyar öltözetet, másik része német sza
bású egyenruhát viselt. Zöld frakkot és sárga nadrágot viseltek továbbra is az 
1790-es években alapított lövészegylet (most már század) tagjai. A német pol
gárság hasonló, zöld zsinóros sötétszürke egyenruhát hordott/1'' A győri polgár
őrség parancsnoka (ezredese) a „főtiszti karból lévő tiszt", gróf Aichelburg volt. 
A legtekintélyesebb tiszti rangokat a kereskedők sajátították ki maguknak. 
Míg a vendéglősök szintén előkelő helyet foglaltak el a tisztikarban, az iparo
sok, kézművesek aránya nem érte el az 13 részt sem.!Kl Természetesen a győri 
polgárőrség is elsősorban az ünnepségek alkalmával hallatott magáról. 1809. 
április 30-án a nemesi felkelők győri zászlószentelésére a város hét gyalogszá
zada vonult ki. 1810. február 12-én (a király születésnapján) tartották az „uni
formizált polgári alakulat" zászlószentelését. A polgárőrség ezután rendszere
sen fellépett nemcsak a király születésnapjának ünneplésén, hanem pl. a város
ban állomásozó cs. kir. katonaság nyilvános zászlószentelési ünnepségein is.95 

Győr polgárőrei nemcsak a békés ünnepségeken, hanem a katonai szolgálat
ban is kitüntették magukat. Harminc esztendővel később, 1839-ben állította ki a 

88 GySML 2. Ge iger -k rón ika , 428—436. o. mel léke lve az egyenruha- ra jzok . 
89 Bárdos 1984., 358—361. o. 
90 OL N24. 228. es. 
91 Takáts 93. o. 
92 Bárdos 1980., 249. o. 
93 OL N24. 211. cs. (az e g y e n r u h á k ábrázo lásáva l ) . 
94 Uo. A t isztek név szer int i összeírásai . 
95 Bárdos 1980., 290—298. o. 
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számukra a város tanácsa az igazolást arról, hogy „az 1805/6. és 1809. eszten
dőben dühöngő francia háborúkon, és ezután következett esztendőkben, ami
dőn a császári királyi katonaság a haza védlésében fáradozott, mint a közbá
torság fenntartására, mint pedig az e város kebelében találtatott kincstári 
javak őrzésére nézve, magukat jobbágyi hűséggel kitüntették."96 1813 február
jában a Pressburg er Zeitung így emlékezett meg az akkor már 20 éves győri 
polgárőrségről: „Nem csupán az ünnepségekben, de a nehéz szolgálatok idején, 
az őrség ellátásában is bizonyította készségét."97 

Magyarországon Győr polgárőrsége volt az egyetlen, amely — a hátországi 
őrszolgálaton túl — fegyveresen is szembeszállt Napóleon hadaival. 1809. június 
16-án került sor a rövid, alig néhány perces „történelmi" szereplésre, akkor, 
amikor Győr helyőrsége megkísérelte átszakítani az ostromló franciák gyűrű
jét. A Fehérvári kapun kitörő katonaság támogatására (őket fedezve) a polgári 
lövészegylet mesterlövészei is tüzet nyitottak az ostromlókra. így írt erről az 
epizódról a szemtanú, Hohenegger Lőrinc győri teológiai tanár: „Némely pol
gárok a puskás seregből (Schützen-korps), kis bástyán a katonákkal Öszve kap
csolták magokat, élesen és igazán eltalálták (a franciákat); de mivel igen esmé-
retesek voltak kalapjaik, kenteiének voltak házaikba vissza térni, mert az ellen
ség egy követ által avval fenyegetőzött, hogy őket, arra az esetre, ha beveszik 
a várt, úgy fogná tekénteni, mint hadi foglyokat.. ,"98 

Pécs polgársága a viszonylag magas résztvételi arány mellett 1811-ben 1065 
fős polgárőrséggel rendelkezett. A polgári lovasság a huszárok öltözetét viselő 
magyar, és a dragonyosok egyenruháját és sisakját viselő német századokra 
oszlott. A gyalogság nemcsak nemzetiségek szerint különült el, hanem ezen 
belül még jogállás szerint is. A német gyalogság egységes volt, polgárok al
kották a századot. A magyar és horvát (illir) gyalogság polgári és polgárjoggal 
nem rendelkező századokra oszlott, a horvátoknak a magyarokéhoz hasonló volt 
az egyenruhájuk.99 

Zombor polgárőrsége 1809 májusában 1350 főből, köztük 201 lovasból és 135 
lövészből állt.100 A kép, amely az 1809 szeptemberében tartott vizsgálat nyomán 
bontakozott ki a város polgárőrségéről, nemcsak Zombor, de hazai polgárőrsé
gek többségének helyzetét, állapotát is kiválóan jellemzi. 

A zombori polgárőrség 1809 szeptemberében 1 zászlóaljat alkotott, amely 
6 századból tevődött össze, köztük volt egy korábban szervezett lövészszázad. 
Mindegyik század 201 főből állt. Egyenruhája csak a lövészszázad tisztjeinek 
és közlegényeinek, továbbá a polgárőrség ezredesének volt. A lövészek a saját 
költségükön, a tanács támogatása nélkül szerezték be az egyenruhájukat és a 
fegyvereiket. A többi tisztnek és közlegénynek (az állomány 90%-ának) semmi
lyen egyenruhája nem volt, a polgári ruhájukban teljesítettek szolgálatot. Min
den századparancsnok rendelkezett ugyan az előírt szabályzati könyvvel, de 

96 Győr -Sop ron Megyei I . sz. Levél tá r (Győr) Győr sz. k i r . vá ro s tanácsü lés i j egyzőkönyve i , 
1839:2264. 
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a vezényszavakat csupán a lövészszázad tisztjei sajátították el megfelelően, a 
többiek tudása gyenge volt. A lovasok maguk szerezték be a lovat és a nyerget 
(helyesebben a lótartó gazdák közül szervezték a lovasságot), fegyverük azon
ban (karabély, pisztoly vagy kard) semmilyen sem volt. A gyalogság többsége 
sem rendelkezett lőfegyverrel, csupán a lövészszázad tagjainak volt (igaz ugyan, 
hogy eltérő kaliberű) szurony nélküli puskája, lőszerrel azonban még ők sem 
voltak ellátva. Zászlaja is csupán a lövészszázadnak volt, azt már korábban 
felszentelték. Zenekarral ugyancsak kizárólag a lövészszázad rendelkezett: 12 
főből állt, és rajtuk kívül a lövészeknek volt még 2 képzett dobosuk is. A polgár
őrség minden tagjának személyesen kellett ellátni a szolgálatot, a helyettesí
tést a tanács nem engedte meg. A legénység elvileg minden vasár- és ünnep
napon gyakorlatokat tartott, de a többség nem volt még jól kiképezve, csupán 
a lövészszázad. Ezek után érthető is, hogy katonai jellegű szolgálatra is egyedül 
a lövészszázad vállalkozhatott: több ízben biztosítottak fegyveres kíséretet a 
Zomborból Pécsre irányított katonai szállítmányoknak.101 A vizsgálat nyomán 
a legénység kb. 25%-át elbocsátották, 1811-ben századonként már csak 141—142 
polgár teljesített szolgálatot, szemben a korábbi 201-el.102 

Az egész országban a kőszegi polgárság vett részt a legnagyobb arányban a 
polgárőrségi szolgálatban. Itt az 1805-ben újjászervezett lövészszázadot és az 
1809-ben felállított 3 új századot egy közös törzs alatt egyesítették. A kőszegi 
polgárőrség szolgálati nyelve a német volt és egységes, német szabású, világos
kék posztóból készült, rózsaszínű hajtókával díszített egyenruhát hordtak, 
háromszögletű kalappal. Amíg az új századok nemcsak a polgárság, hanem a 
polgárjoggal nem bíró, de fegyverforgatásra alkalmas férfilakosság egy részét 
is felölelték, a zártkörű, válogatott lövészszázad volt (Zomborhoz hasonlóan) 
Kőszegen is a polgárőrség „elit" alakulata. A lövészszázad tagságának több
sége a város céhes mestereiből szerveződött (64 fő, 86%) a tiszti rangok többsé
gét (hasonlóan mint Győrben) mégis a viszonylag kis számú, de tekintélyes 
vagyonú kereskedőcsoport (7 fő, 9,5%) sajátította ki, szinte teljes egészében. 
Arról, hogy a város egész polgárőrsége, vagy annak egy része a napóleoni 
háborúk idején, vagy éppenséggel a francia megszállás alatt katonai feladato
kat ellátott volna, nincs tudomásunk.103 

Kőszeggel szemben Nagybányán mind a lakosság többsége, mind a polgár
őrség magyar volt. Itt 1809 februárjában készült el a „felfegyverkezendő pol
gárok" összeírása, és akkor rendelték el a már meglévő fegyverek számbavé
telét is. A fél századnyi lovasságot egy trombitás, a 2 századnyi gyalogságot 
egy kisebb zenekar és dobosok egészítették ki. A nagybányai lovas és gyalogos 
polgárőrök egységes magyar egyenruhája a következő volt: Sötétkék dolmány 
vagy mente fekete báránybőr prémmel, sötétkék mellény és nadrág, fekete 
magyar csizma, fekete csákó zöld-fehér rózsával, fekete kardszíj és fekete szí
jas, fekete tölténytáska. A lovasok ezen kívül zöld posztóból készült, fehér 
zsinórból kivarrt N.B.V. betűkkel (Nagy Bánya Városa) díszített tarsolyt visel
tek.10'' 

101 OL, N29. 6. es. „Nota für die Bürger-Mil i tz der F reys t ad t Zomtaor" Zombor , 1809. szept. 28. 
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A viszonylag nagy lélekszámú Komáromban eredetileg alacsony volt a lakos
ság részvétele a polgárőrségben. 1811-ben még csupán 339 főnyi, két és fél 
századra osztott polgárság állt fegyverben, 1813-ban azonban a város magyar 
ruházatú alakulata már 320, a német egyenruhájú egység pedig 186 főből áll.105 

Bakabányán mind 1809-ben, mind 1811-ben 201 fő állt fegyverben. A város 
polgárőrségének alig 15%-a rendelkezett polgárjoggal. Amíg a tisztek és al
tisztek kivétel nélkül polgárok voltak, a közlegényeknek csupán 1/15-öd része 
volt polgár. A kis bányaváros társadalma eléggé zárt volt: itt még a céhes 
mesterek uralták a vezető poziciókat, esetünkben ők alkották nemcsak a le
génységet, de a polgárőrség tisztikarát is. Egyedül az alakulat parancsnoka 
kivétel ez alól: Andreas Jezsovics városkapitány és szenátor volt. A bakabányai 
polgárőrség állományának 48,3"(ra 30 év alatti, 35,5%-a 30—40 év közötti, míg 
16,4%-a 40 évnél idősebb volt. Az átlagéletkor 31,5 évre tehető, ezért nem ke
rült sor 1811-ben a bakabányai polgárőrség átszervezésére, „megfiatalítására". 
A város fegyveres polgárai egyébként német típusú egyenruhát és háromszög
letű kalapot viseltek, fegyverük a szuronyos puska volt.106 

Kismarton polgárőrségének 1809-es szereplésére így emlékezett később a 
„Jelenkor" helyi tudósítója: „Városunkban 1809-ben fölfegyvereztetvén pol
gáraink egy része, az akkor ott őrködött Napóleon olasz őrezredei mellett igen 
bajos volt helyzetük, a tanács azonban e csiklandós és kétes állapotban is tudá 
a zavargás kitörését mellőzni, s a még csak akkor fejledező polgári őrséggel 
a háborgott indulatokat zabolázni".107 A város nagy protektora, Esterházy her
ceg 1810-ben 160 db lőfegyvert bocsátott a polgárőrség rendelkezésére, az ala
kulat zászlószentelésén pedig a felesége volt a zászlóanya.108 

Noha a törvény értelmében a nádor csak a szabad királyi városok és a szabad 
kerületek polgárőrségének felállítását rendelte el kötelező jelleggel, mellettük 
továbbra is fennálltak, és újjászerveződtek a nagyobb mezővárosok XVIII. 
század végén alakult polgárőrségei is. Az egri „polgári lovas és gyalog katona
ság" négy százada: 1. „vadász katonák", 2. „magyar polgári katonaság", 3. „né
met polgárság", 4. „kapások" 1813. november 8-án, a lipcsei győzelem emlékére 
rendezett színpompás emlékünnepet.109 

Arad polgárőrsége, miután az aradi erődítmény helyőrségének jelentős része 
a harctérre vonult, a várbeli őrszolgálat ellátásában és a francia hadifoglyok 
őrzésében segítséget nyújtott a cs. kir. katonaságnak. így emlékezett meg erről 
a szolgálatról Arad szabad királyi város privilégiumlevele: „Ugyanazon francia 
háború alkalmával, őrködő sorkatonaság hiányában polgári őrcsapatokkal — 
melyet ötszáz idősebb polgárból és más lakókból állandóan 3 század és egy 
tüzércsapat képezett — a felügyeletet is magában a várban, úgy a kincs
tári pénztárak és a megyeházakban a börtönök körül szükséges minden őrkö
dést ingyen teljesítették a nélkül, hogy ezen terhekért járó megtérítést köve-
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telték volna." 1809-ben mintegy 40 fő kivált a német polgárőrségből, ők ala
pították meg a polgári tüzérséget. Királyi rendeletre az aradi vár tüzérségéhez 
osztották be őket, a es. kir. tüzérség mellé segédszolgálatra. Kiképzésükről egy 
tüzértiszt gondoskodott, hadnagyuk tiszti rangját a rendes katonaság is el
ismerte. A feladatuk jobbára töltények készítésére, az ágyúkhoz való bombák, 
gránátok töltésére szorítkozott, de ünnepnapokon maguk is megszólaltatták a 
vár ormain álló ágyúkat.110 

Szombathely püspöki mezőváros vendége volt 1809. március 3-án a nádor. 
A város tanácsa március 1-i ülésén elrendelte, hogy „lovasokból álló 50, ma
gyar gyalogság karddal 90 és a német gyalogság uniformisban 27 személyek 
puskákkal díszesen, inneplő ruháikban" a nádor érkezésekor tisztelegjenek. 
A „polgár magyar lovasság", a „német polgár puskások" és a „magyar gyalog 
polgárok" alakulatait — még ha nem is tudunk korábbi szereplésükről — nyil
ván nem két nap alatt szervezte meg a város. Az egyenruhák, a fegyverek 
megléte, a csapatokban történő kivonulás mind arra vall, hogy Szombathelyen 
egy már korábban is létező intézmény lépett működésbe a nádorlátogatás 
idején.1'1 

Pápa szabadalmas mezőváros ugyancsak rendelkezett polgárőrséggel a napó
leoni háborúk idején. Amikor 1809 júniusában egy elesett francia tábornokot 
temettek, Magyarász József plébános feljegyezte a plébánia „História Domus"-
ában, hogy a temetésen „a polgári és francia katonaság" közösen tisztelgett 
az elhunyt emléke előtt: a „szokásos három szoros tisztelet lövéseket a polgári 
katonaság egyedül végezé."112 A pápai „formaruhás magyar polgárság" fenn
maradt jegyzőkönyvének tanúsága szerint 1812/13-ban a városnak 158 főnyi 
„magyar kék forma ruhás fegyveres polgára" volt és az alakulat rendelkezett 
egy nagyobb zenekarral is. A város polgárőrségének kezdetben hiányzó rend
szabását 1813. március 16-án fogadták el: „Noha az ellenség szembe szállására 
nem ösztönözhetünk, mindazon által, hogy némi részbe a városhoz csatolt hű
séget megmutathassuk, szükségesnek látszik, a városnak dísze és a polgárság 
neve fönt tartására fegyverbe gyakoroltatni, aminthogy már az érdemes tanács
nak közbe vetésével nem csak az új polgárok, kiknek fel kelése eránt már ele
gendő meghatározások tetettek, hanem a régiek és elmaradottak is (ha csak 
szolgálatot tehetnek) azon kötelezésre fognak ébreszteni. . ." — írta a szabály
zat bevezetése.11:! 

Jóllehet a mezővárosok számára a törvény nem tette kötelezővé a polgárőr
ségi szolgálatot, Pápán, ha már egyszer felállították a fegyveres polgárságot, 
minden polgár számára kötelező volt a belépés. Erre utal, hogy a városban azok 
a polgárok, akik mentesültek a fegyveres szolgálat alól, 5—20 ft-ot fizettek 
váltságképpen.11'' 
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Veszprém mezőváros polgárőrségének első alakulatát már a századfordulón 
felállították. Erre utal a német lövészcsapat zászlaja („Fane des deitshen 
Szitzen Korbps"), amelynek vértes lovast ábrázoló oldalán az 1800-as évszám 
olvasható.115 1812 áprilisában „a Szentség mellé állítandó 24 embereknek, 
vagyis magyarok közül való elrendelt katonáknak némely szükségére, vagyis 
az uniformisnak elkészítésére" a városi plébánostól 1000 forintot kölcsönöztek a 
magyar kompánia tisztjei.116 Még ebben az évben 826 forintért elkészült Vesz
prém újonnan felállított magyar polgárőrségének a zászlaja is.117 Ennek oldalán 
a barokk oltárképek „bevett" témája látható: Szent István felajánlja a koronát 
Magyarország védőszentjének, Máriának. Felirata: „A Weszpremi Contribuens 
(adózó) Magyar Compánianak Zászlója. Fölállítatot 1812-ik Esztendőben".118 

A város mindkét polgárőr egysége fellépett azon az ünnepségen, amelyet 1813. 
október 27-én, az újjáépült belvárosi tűztorony avatásakor rendeztek. 
Az ünnepi menetet „díszes muzsikaszó mellett a polgári katonaság" kísérte, 
„a magyar és német polgárság örömtüzet adott". A „magyar polgárkatonaság 
ugyan Paczai Ferenc kapitánya, a német polgár katonaság pedig Hermán Antal 
kapitánya kormányzásával pompás muzsika, trombita szók zengése alatt" pará
dézott.119 

115 Bakonyi Múzeum (Veszprém) zászlógyűjteménye. A zászlók fotóit Veress D. Csaba bo
csátotta rendelkezésemre, amiért neki ezúton is köszönetet mondok ! 

116 Veszprém Megyei Levéltár, (a továbbiakban: VeML) Veszprém mezőváros tanácsülési iratai 
A veszprémi formaruhás német és magyar polgárság iratai 1815—1842. A Formaruhás Magyar 
Polgárság iratai, Számadások. 

117 Uo. Kimutatás az 1812-ben kifizetett költségekről. 
118 L. a 115. sz. jegyzetet! 
119 VeML Veszprém mezőváros tanácsülési jegyzőkönyve 1814:492. 
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A SZABAD KIRÄLYI VÁROSOK POLGÁRŐRSÉGEI (1811.) 
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1. Szeged 3 12,75 4 79 224 

189 

2739 

2400 

41 

46 

3087 550 — 104 — 
2. Szabadka 1,5 12 3 62 

224 

189 

2739 

2400 

41 

46 2700 276 — — — 
3. 

4. 

Pes t 1 12 4 67 223 2253 39 2586 184 170 — —. 3. 

4. Buda 0,5 12 4 59 173 2184 46 2460 56 — — — 
5. Pozsony — 8,5 1 38 129 1477 22 1667 

424 

300 — 
— 

6. Debrecen 2 6 3 43 112 1467 16 1641 424 — — — 
7. Székesfehérvár 0,5 10 3 46 148 1353 40 1590 

1560 

54 — — 
14 8. Sopron 0,5 8 2 

3 

4 

42 

41 

42 

116 1379 21 

1590 

1560 47 104 — 14 

9. Újvidék 0,5 9,5 

2 

3 

4 

42 

41 

42 

128 1317 30 1519 90 — — — 
10. Temesvá r 0,5 8 

2 

3 

4 

42 

41 

42 138 1168 22 1374 67 -E- — — 
11. Győr — 7 2 

2 

2 

35 98 1187 18 1340 

67 -E- 143 — 
12. Pécs 2 6 

2 

2 

2 

60 

30 

103 

92 

880 20 1065 202 — — — 
13. Zombor 1 6 

2 

2 

2 

60 

30 

103 

92 851 23 998 134 140 — — 
14. Esztergom* — 5 — 20 70 

61 

882 10 982 — — — — 
15. Kassa — 4,5 21 

70 

61 834 13 930 — — — — 
16. Kőszeg — 6 27 

19 

74 

49 

649 6 757 — — 109 — 
17. 

18. 

S z a t m á r n é m e t i 0,5 3 

27 

19 

74 

49 620 21 710 95 — — — 17. 

18. Bár t fa . —... 2 10 28 508 3 550 

460 

— — — — 
19. Besz te rcebánya — 3 14 29 404 12 

550 

460 — 111 — — 
20. Nagyszombat — 3 13 42 339 — 455 — — 165 — 
21. Modor — 2 9 29 396 8 443 — — — — 
22. 

23. 

Eperjes 0,5 3 15 38 360 6 420 (?) — — — 22. 

23. Nagybánya 0,5 2 10 29 346 13 399 45 — — — 
24. Lőcse — 3 13 44 328 8 394 — — — — 
25. Bazin — 2 — 8 27 328 — 363 — — — — 
26. B reznóbánya — 0,5 — 7 21 318 5 351 — — — — 
27. Szakolca — 2 1 11 29 303 — 344 — — — 

* 1809-es adatok. 
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28. Komárom — 2,5 — 16 40 277 6 339 — — — — 
29. Késmárk — 2 1 11 24 274 14 324 — — — — 
30. Selmecbánya — 3 1 13 34 234 13 295 — — — — 
31. Kisszeben — 3 1 11 20 222 10 264 — — — — 
32. Korpona — 1,5 — 6 21 207 5 239 — — — — 
33. Szentgyörgy — — 4 19 190 3 216 — — — — 
34. Körmöcbánya — 1 5 15 182 5 208 — — — — 
35. Eakabánya — — 4 14 180 3 201 — — — — 
36. Trencsén — — 5 14 139 2 160 — — — — 
37. Újbánya — 3 4 14 121 6 148 — — — — 
38. Zólyom — — 4 15 126 — 145 — — — — 
39. Libetbánya — — 5 16 106 1 128 — — — — 
40. Kismarton — — 12 16 122 4 154 — — — — 
41. Ruszt — 1 4 10 93 2 110 — — — — 
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