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TANULMÁNYOK

TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ
SZINÁN NAGYVEZÉR TERVEI 1593—94-BEN

Jelen dolgozat azzal a korántsem egyszerű problémával foglalkozik, hogy mi
lyen célok elérése érdekében indította meg a Porta 1593-ban a hosszú, vagy ti
zenötéves jelzővel megkülönböztetett háborút. Mindenekelőtt szólnunk kell, a
teljesség igénye nélkül, az iszlám jog háborúra vonatkozó főbb téziseiről.
E jogfelfogás ugyanis meghatározta a török birodalom vezetőinek gondolkodás
módját, így e mentalitás feltérképezése elkerülhetetlenül szükséges a háborús
célok meghatározásakor. 1
Az iszlám jogfelfogás kétféle területet különített el: az iszlám területet (dâr
al-Isläm) és az ún. háború területét (dâr al-harb). Az előbbi fogalom általában
azt a területet jelentette, ahol az iszlám vallás törvényeit betartották, s a más val
lásúak muszlim fennhatóság alatt éltek.2 A XVI. században azonban az iszlám
terület fogalmának további körülhatárolására volt szükség; nyilvánvaló
ugyanis, hogy a Porta által eretneknek minősített Szafavida birodalom bizonyos
értelemben szintén ellenséges területnek számított. A háború területe — más
kifejezéssel az ellenséges terület — eredetileg olyan fogalom volt, amely meg
különböztetés nélkül magában foglalta azokat az országokat, ahol nem az iszlám
törvényei szerint éltek. Az elnevezés arra utalt, hogy az iszlámot fel nem vevő,
azt elutasító országok ellen háborút viseltek abból a célból, hogy az iszlám te
rület, illetve birodalom részévé tegyék őket. Az iszlám jogfelfogás a világ em
lített megoszlását ideiglenesnek vélte és távolabbi perspektívaként egy isz
lám világállam létrehozását tartotta szem előtt.3
Az iszlám hódítás elakadása, a szükségszerű kompromisszumok eredménye
képpen egy harmadik típusú területet is elismert az arab jogtudomány, az ún.
szerződés területét, országát (dar al-'ahd). Az e típusba tartozó ország kollektive
fizetett adót, amelynek nagyságát szerződés ('ahd) határozta meg, s voltaképpen
a vazallusi státus jelképe volt. A vazallus fejedelmeknek adott ahdnámékban
más feltételek is szerepelhettek (a szultán ellenségeivel szembeni fellépés, túszok
küldése, a muszlim sereg élelmezése stb.)/1 A vazallusi státus előnye elsősorban
abban rejlett, hogy mentességet biztosított a szultáni seregek támadásaival
szemben, ugyanakkor könnyen az iszlám birodalom részévé válhatott újabb tö
rök támadás esetén. A török expanzió általában két fázisban ment végbe; előbb
1 Az iszlám jogfelfogásra 1. Khadduri, M.: War and Peace in the Law of Islam. Baltimore, 1955.
2 A dar al-Islam fogalmára 1. Khadduri, M.: i. m. 52—53., 04., 143—145., 155—15C. o. ; Encyclopaedia of Islam.
(a továbbiakban—EI) II. vol. ed. by H. A. R. Gibb,J. H. Kramers. London, 1965.127. o. (a címszót Abel, .á..írta)
3 A dar al-harb-ra 1. Khadduri, M.: i. m. 52—53., 64., 144., 156., 170. o.; EI I I . vol. 126. o.) (Abel, A. írta);
az iszlám világállam tervére 1. Khadduri, M.: i. m. 45—47., 51., 04., 141. o.
4 A dar al-'ahd-ra 1. El II. vol. 116. o. (Inalcik, Halil írta); a vele egyenértékű „béke területe" (dar al-sulh)
logalomra 1. Khaäduri, M.: i. m. 144—145. o.; EI II. vol. 131. o. (Macdonald, D. B. és Abel, A. írta)
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vazallus állam (vagy több ilyen állam), majd iszlám terület lett a korábban ön
álló állam.5 A belpolitikai autonómiát teljes függőség váltotta fel, bevezették a
török közigazgatási rendszert és birtokstruktúrát.
Az oszmán birodalom az arab Hanafi iskola nézeteit vette át, amely a vazal
lus államot az iszlám birodalom szerves részeként fogta fel, nem pedig egy köz
bülső státusként. Ennek megfelelően a szerződés bárminő megszegését lázadás
nak tekintette a Porta, a korábbi vazallust pedig ellenséges államnak,, amely
ellen háborút kell indítani és iszlám tartománnyá tenni. 6
Meg kell említenünk, hogy a tartósan vazallus helyzetben levő országok (Er
dély, Havasalföld, Moldva, a krími tatár kánság) az oszmán birodalom peremvi
dékén helyezkedtek el, s Lengyelország, valamint Oroszország felé mintegy üt
közőállamokként funkcionáltak. 7 A királyi Magyarország is vazallusnak számí
tott a Porta szemében, hiszen 1547 óta évi 30 ezer dukátot fizetett érte a min
denkori Habsburg uralkodó. Török szempontból Magyarország Szül ej mán
1526-os győzelme óta az iszlám birodalomhoz tartozott, és 1541 (illetve 1547)
után három részből állt; a két vazallus államból (Erdély, királyi Magyarország)
és a budai vilajetből (a de facto iszlám területből). 8
A két vazallus között természetesen lényeges különbségek is voltak. Erdély
külpolitikai szempontból függött a török birodalomtól, uralkodójának a szultá
ni jóváhagyást is el kellett nyernie. Ráadásul, egy keskeny sávot leszámítva,
iszlám terület vette körül. A királyi Magyarországot viszont a törökkel ellen
séges terület övezte nyugat és észak felől, ugyanakkor az uralkodó Habsburg
dinasztiát egyik fő ellenségének tekintette a szultán az iszlám világállam kiala
kításáért folytatott harcában. Ezenkívül a magyarországi uralom megtartásá
hoz és a további közép-európai hódításhoz nélkülözhetetlenül fontos, stratégiai
jelentőségű Duna-menti területek egy része is a királyi Magyarországon volt.9
Mindez logikusan magyarázza azt a kettős tendenciát, hogy a Porta egyrészt
iszlám tartománnyá akarta tenni a királyi Magyarországot, másrészt viszont
fellépett a vazallus státus felbontására irányuló Habsburg-törekvések ellen.
A tizenötéves háború 'kitörésének több tényezőjével találkozunk a szakiroda
lomban. A marxista történettudomány azt hangsúlyozta, hogy a birodalom a
belső válság levezetése céljából indította meg az új háborút. 10 Válságról valóban
beszélhetünk az 1580-as évektől; a török birodalomba is eljutó ,,árforradalom"
pénzügyi válságot, inflációt eredményezett, összefüggésben az elhúzódó perzsa
háború (1578—1590) költségeivel.11 Ugyanakkor nagymértékben megnövekedett
a zsoldos katonaság (janicsárok, Porta szpáhijai) létszáma, s ennek megfelelően
3 A szakaszos hódítási sémára 1. Inaleik, Halil: Ottoman Methods of Conquest. Studia Islamica 1954. 103—129.
o. ; TJ5.: EI II. vol. 120. o. (dar al-'ahd címszó); Biegman, Nicolas Hendrik: The Turco—Ragusan Relationship Accor
ding to the Firmans of M u r a d l l l . (1575—1595) Mouton, Haque. 1907. 31. o.; Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori Ma
gyarország és a török veszély (1393—1437). Hadtörténelmi Közlemények 1973. 3. sz. 410. o.
0 A Hanafi iskolára 1. Khadduri, M.: i. m. 29. o.; uralkodó szerepére az oszmán birodalomban Uő.: i. m. 271. o.;
valamint El II. vol. 110. o. (Inaleik, Halil írta)
7 Kortepeter, G. Max: Ottoman Imperialism During the Reformation. Europe and the Caucasus. New York,
1972. 2. o.; Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Sorsdöntő történelmi napok. Budapest (a továbbiakban — Bp.), 1975.
121. o.; Hegyi Klára: A törökök berendezkedése meghódított országokban. Történelmi Szemle 1981/3. 400—403. o.
8 Sugar, Peter F.: Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354—1804. Universitv of Washington Press,
Seattle—London, 1977. 70—71. o.
9 Szakály Ferenc: i. m. 121. o.
10 Molnár Erik (szerk.): Magyarország története. I. Bp., 1904. 214. o. {Várkonyi Agnes írta); H. Balázs Éva—•
Makkai László (szerk.): Magyarország története 1520—1790. A késő feudalizmus korszaka. Egyetemi tankönyv. Bp.
1972. 134. o. {Sinkovics István írta); Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978. 87. o.; Uő.: Bocskai
István a hadak élén. Bp., 1981. 30—37. o.
. .
11 Az árforradalomra és a török pénzügyi válságra 1. Barkán, ömer Lutfi: The Price Revolution of the Six
teenth Century: A Turning Point in the Economic History of the Near East. International Journal of Middle East
Studies 0 (1975) 3—28. o.; Olson, Bobért W.: The Sixteenth Century „Price Revolution" and its Effect on the Ottoman-Safavid Relations. Acta Orientalia (Societates Orientales Danica, Norvegica, Svecica) XXXVII. (1970) 45—
55. o.; 1. még továbbá Tóth Sándor László: A török birodalom válsága, külpolitikája és stratégiája 1508 és 1600
között, (disszertáció) Szeged, 1981. 34—57. o..
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a kiadások is tetemesen emelkedtek.12 A súlyos deficittel küszködő Porta nem
tudta fedezni a költségeket, ezért a fizetetten csapatok között több felkelés is
kitört (1589, 1592).13 Inalcik véleménye szerint a háború kitörését az is motivál
ta, hogy megszabadítsák Isztambult a lázongó csapatoktól oly módon, hogy had
járatra küldik őket.14 Belső válságról, mint a háború okáról csak annyiban be
szélhetünk, amennyiben a pénzügyi válság áttételes hatásait emeljük ki, első
sorban a portai zsoldosság vonatkozásában. Ezek számára a háború zsákmányt
jelenthetett, a Porta számára pedig azt a lehetőséget kínálta, hogy határain túl,
az ellenséges terület lakosságával tartassa el őket.15 A belső válság tehát kata
lizátorként gyorsíthatta a háború kitörését, de a potenciális ellenfél kiválasztá
sában más tényezők játszottak szerepet. A Portát nemigen érdekelte a háború
val szerezhető hadisarc, hiszen ez a hadikiadásokat sem fedezhette volna. Erre
utal Szinán nagyvezérnek az a kijelentése, amelyet Barton angol követ előtt
tett 1593 júliusában, hogy csak akkor hajlandó békét kötni a német-római csá
szárral, ha az teljesíti területi követeléseit, különben hiába ajánl fel akár har
minc adót (ti. az évi adó harmincszorosát) is.16
A szakirodalomban fontos tényezőként szerepel az a határ menti feszültség,
amely bármikor felidézhette a háborút. 17 Ennek egyik fő okai, a1 határ menti ál
lapotok rendezetlensége, kuszasága volt, amelyen egyetlen békekötés sem tudott
változtatni. Az állandó portyázások, egymás területére való kölcsönös beütések
egyrészt a végvári rendszer elkerülhetetlen funkcionálásából adódtak. Mindkét
fél arra törekedett ugyanis, hogy az aktív védelem segítségével lehetőleg távol
tartsa ellenfelét saját területétől, saját befolyását viszont kiterjessze az ellenség
területén. Ugyanakkor* mindkét végvári társadalom kitermelt magából egy
olyan irreguláris harcmodorú réteget, amely számára a portyák fontos megél
hetési forrást jelentettek. A török és a Habsburg kormányzat egyaránt képte
len volt megakadályozni a határ menti harcokat, hiába tiltakoztak egymásnál
állandóan a fegyverszünet megsértése miatt, s hiába tiltották a békeszerződések
a portyázó akciókat.18 A kisebb akciók felett mindkét fél szemet hunyt, Szinán
budai pasa 1591-es levele szerint „aprólék csata lehetetlen hogy nem lenne." 19
A jelentősebb erőkkel végrehajtott portyák („derék csaták") viszont alapjában
veszélyeztették az amúgyis ingatag alapokon nyugvó békét („frigyet").
A portyázásokkal szorosan összekapcsolódott az adózás, illetve adóztatás kér
dése. A magyarországi kondomínium egyik sajátossága, hogy az adózási határnem esik egybe a végvárak alkotta határokkal (politikai határok), hanem a
szemben álló végvári őrségek állandó portyázásaival, erőviszonyaik függvényé
ben folytonosan változik.20 Ennek megfelelően mindkét fél újabb és újabb fal12 Barkán, Ömer Lutfi: i. m. 20. o.; Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600. London,
1973. 48., 83. o.; Sahülioglu, Halil: Sivis Year in the Ottoman Empire. I n : Cook, M. A. (ed.): Studies in the Eco
nomic History of the Middle East (from the Rise of Islam to the Present Day) London, 1970. 230—252. o.
13 Parry, V. J.: The Ottoman Empire 1566—1617. I n : The New Cambridge Modern History, vol. I I I . (ed. by
Wernham, R. B.) Cambridge, 1968. 371. o.
14 Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. 49. o. ; Braudel, Fernand: The Mediterrenean and the Mediterranean
World in the Age of Philip II. (translated by Reynolds, Sidn) vol. II. London, 1973. 1199.#o.
15 A zsákmányszerzés szerepére a török háborúkban 1. McNeill, William H.: Europe's Steppe Frontier 1500—
1800. Chicago, 1964. 32. o.; Coles, Paul: The Ottoman Impact on Europe. London, 1968. 168., 170—171. o.; Hegyi
Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Magyar História. Bp., 1976. 24-—25. o.
16 Brown, Horatio F. (ed.): Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing
in the Archives and Libraries of Venice, (a továbbiakban: Calendar of State Papers, Venetian) vol. IX. 1592—1603
London, 1897. 82—85. o.
17 Vaughan, Dorothy M.: Europe and the Turk: A Pattern of Alliances, 1350—1700. Liverpool, 1954. 181—
182. o. ; Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. 42. o. ; Shaw, Stanford J.: History of the Ottoman Empire and Modern
Turkey, vol. I. Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280—1808. Cambridge Univer
sity Press, 1976. 184. o. ; Parry, V. J.: i. m. 360. o.; Kortepeter, C. Max: i. m. 132., 217. o.
18 Bayerle, Gustav: Ottoman Diplomacy in Hungary. Letters from the Pashas of Buda (1590—1593). Indiana
University, Bloomington, 1972. 4—5., 11. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp., 1965. 95—97. o.; Braudel,
Fernand: í. m. 1196—1198. o.
19 Bayerle, Gustav: i. m. 89. o. 1591. május 12-i levél
20 A kondomíniummal kapcsolatban újabban 1. Szakoly Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp.,
1981.; Uő.: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Valóság 1979/5. 23—37. o.
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vak hódoltatására törekedett, amely miatt további viták és konfliktusok támad
tak. A továbbiakban az 1590 és 1593 közti időszak török panaszait idézzük fel,
a teljesség igénye nélkül.
Ferhád budai pasa 159(M>en levélben kérte meg Ernő főherceget, paran
csolja meg a végbeli uraknak és kapitányoknak, hogy ,,az mely faluk ez ideig
hódoltak voltak, ennek utánna is készerítsenek bejönni szpáhiaikhoz, és adó
jukat igazán megadván." 21 Ferhád pasa itt voltaképpen azokat szerette volna
kényszeríteni a török adóztatás jogosságának elismerésére, akik leginkább érde
kelve voltak azt saját adóztatásukkal felcserélni. 1591-ben Szinán budai pasa
levelében megvédte a füleki béget azzal a váddal szemben, hogy falvakat ra
bolt volna. A pasa szerint a füleki bég csak túszokat szedett az adózni nem
akaró faluból, hogy „inkább erölköggyenek az hatalmas császárét meg adni." 22
Egy másik levélben kijelentette, hogy alkiik nincsenek beírva a defterbe, „azo
kat senki újonnan való hódolásra nem készeríti", de „az fölségtök alat(t) való
kapitánok ide oly falukot városokat hódoltatnak kik ez ideig oda adót nem at
tak." 23 A pasa májusi levelének tanúbizonysága szerint Mátyás főherceg kiadta
azt a parancsot a falvakkal kapcsolatban, hogy „Sziget vár vételétől fogván, az
kik hatalmas császár Regestomában be voltak írván, azok be jöjjenek (ti. adózrzanak a töröknek) csak újonnan ne hódoltassák őket, az kik eddig hódolatlanok voltak." 24 Ez utóbbi passzus arról tanúskodik, hogy a budai pasa állításával
ellentétben a török is hódoltatott falvakat. A végvári kapitányok szerepére a
hódoltatásban igen jellemző adalék lehet a budai pasa júliusi levele, amelyben
azt panaszolja el, hogy a kallói kapitány „karóval fenyegeti az szegénségöt mi
kor be akarnak jőni szpáhiaiokhoz."25 így jártak a szentmihályiak, de a tardosiaknak is megtiltotta Pálffy Miklós, hogy Esztergomban elvégezzék az úrdolgát
(robotot).26 A budai pasa 75 falu nevét sorolta fel az esztergomi szandzsákból,
amelyek megtagadták a töröknek való adózást. A török vezér arra kérte Ernő
főherceget, hogy a kapitányok segítségével kényszerítse adózásra a falvakat,
hogy „az mi kegyes urunk fejedelmünk és római császár ő fölsége között való
frigy" megmaradjon. 27 1593 elején a budai pasa újból tiltakozott amiatt, hogy a
falvak nem adóznak és hozzátette, hogy „ha be nem jőnek az faluk, jó nem követközik belőle, sőt az kétt császár közöt(t) idegönségnek jelének láttatik." 28
A felsorolt példák, a forrás jellegéből következően, elsősorban a magyar hódoltatási tevékenységet tükrözik. A végvárak mögötti, ellenséges területen vég
zett hódoltatás azonban kölcsönös volt; egyáltalán nem biztos, hogy a magyar
végvári vitézek hódoltató akciói akár intenzitásban, hatékonyságban, akár te
rületi kiterjedést illetően felülmúlták volna a török portyákat. 29 Bizonyos az
viszont, hogy az adózási szféra labilitása időnként feszültséget eredményezett a
Habsburg és a török birodalom között. Ha ehhez kedvező külpolitikai helyzet
is társult, a kondomínium felszámolására tett kísérletet a stratégiai kezdemé
nyezést kezében tartó Porta.
Fontos tényező .tehát a háború kitörésében a török birodalom számára ked
vező külpolitikai helyzet.30 Ez jelenti egyrészt az oszmán birodalom ellenfelei21 Bayerle, Gustav: i. m. 61. o. Ferhád pasa 1590. július 7-i levele.
22 Uo. 78—79. o. Szinán pasa 1591. február 4-i levele
23 Uo. 82—83. o. Szinán pasa 1591. április 6-i levele
24 Uo. 89. o. Szinán pasa 1591. május 12-i levele
25 Uo. 96. o. Szinán pasa 1591. július 21-i levele
26 Uo. 96. o.
27 Uo. 128—130., 131—132. o.: 1591. október 24-i és 27-i levelek
28 Uo. 169. o. Mohamed pasa 1593. január 18-i levele
29 A magyar adóztatási tevékenységet a törökénél jelentősebbnek tartja Bayerle, Gustav: i. m. 11—12. o.;
Szíkaly Ferenc: Magyar adóztatás ... i. m. 10., 29., 472., 474—479. o.
30 The Cambridge History of Islam. I/A. Cambridge University Press, 1977. 340. o. (a vonatkozó részt Inaleik,
Halil írta); Nagy László: A végvári... i. m. 87. o.
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nek (Spanyolország, Perzsia) lekötöttségét, másrészt semlegességét (Lengyel
ország). A perzsa háború utáni időszakban (1590—1593) három potenciális
ellenfél kínálkozott: Lengyelország, Velence és a német-római császár. Velence
esetében a háborús ürügy az volt, hogy Korfu szigetéért nem fizetett adót, Len
gyelországban pedig a trónörökléssel összefüggő belső zavarok kínáltak alkal
mat a beavatkozásra. 31 Ráadásul a Habsburg befolyás is egyre növekedett Len
gyelországban, ami azt a veszélyt rejtette magában, hogy a lengyel trónra Habs
burg főherceg kerül. A Habsburgok közép-kelet—európai térhódításának ve
szélyét a Porta is jól érzékelte. Egy 1592-ből származó török emlékirat szerint
„a spanyol király és az osztrák császár összeházasítván lányaikat a lengyel ki
rállyal és az erdélyi fejedelemmel, e négyes szövetség vesztére lehet a török bi
rodalomnak." 32 Végül egyfajta politikai erőegyensúly alakult ki a Habsburgok
és a török birodalom között a Lengyelország feletti befolyás tekintetében. A
Habsburgok és Wasa Zsigmond lengyel király között ugyan dinasztikus házas
sági kapcsolat jött létre, de az elkövetkező tizenötéves háborúban Lengyelor
szág megőrizte semlegességét.
A Porta a perzsákkal kötött béke után a Közép-Kelet—Európában tért hódító
Habsburgok ellen lépett fel. A támadás színhelyéül végül nem Lengyelországot,
hanem Magyarországot választották. E döntésben szerepet j átadhatott az is,
hogy a Porta attól tartott, a császár hadi erejét Lengyelországba küldi Miksa
főherceg trónigényének támogatására. 33 Ilyen értelemben azt is mondhat
juk, hogy a német-római császár ellen a királyi Magyarországon keresztül in
tézett támadás diverziós célokat is szolgált. A Porta már 1591-ben Magyaror
szág megtámadását tervezte, csak a lengyel válság miatt kényszerült arra, hogy
1591-ben a békét újabb nyolc évre meghosszabbítsa.34
Az okok között, amelyek végül a tizenötéves háború kirobbanásához vezet
tek, fontos szerepet játszott az ún. tisztességes ajándék (valójában adó) késlelte
téséből adódó politikai-diplomáciai feszültség is. Ennek összege 1547 óta 30 ezer
dukát volt, de ezen kívül ajándékokat is kaptak a török méltóságok. Mindez már
komolyabb összeget tett ki, de a török birodalom költségvetésének csak elenyé
sző hányadát fedezhette volna. A budai pasa 1593 júliusi levelében nyíltan meg
is írta, hogy „az hatalmas császár arra az ajándékra nem szorult kénese szám
talan vagyon, hanem az két hatalmas császár közöt(t) való barátság, és mind két
fele az szegény kösségnek békével való meg maradása az oka."35 Az ajándék
be nem küldése, késése állandóan szerepelt "1590 és 1593 között (de a korábbi
időszakban is!) a budai pasák leveleiben. Az ajándék azért volt jelentős a Porta
számára, mert annak jelképe volt, hogy a Habsburgok a királyi Magyarországot
vazallusként birtokolják. 36 A terület vazallus státusa viszont csak addig áll fenn
az iszlám jog szerint, amíg a szerződésben foglaltakat az alárendelt helyzetben
levő fél teljesíti. Bonyolította a helyzetet, hogy a királyi Magyarországra vonat
kozó szerződések (a drinápolyi béke és megújításai) nemcsak az ajándékot em
lítették, hanem olyan pontokat is magukba foglaltak, mint a terület- és várfog
lalások, portyázások kölcsönös tiltása, az elfoglalt várak visszaadása.37 Ezeket
31 Az 1590 utáni török tervekre 1. Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490—1000. 2. kötet. Fordította
Vidovich György. Debrecen, 1808. (a továbbiakban — Istvánffy) 058. o.; The Cambridge History of Islam. I/A
340. o.; a lengyel helyzetre 1590 után Id. P. Gáspár Gabriella: Az erdélyi fejedelmek törekvése a lengyel trónra.
Debrecen, 1943.17—23. o.; Vaughan, Dorothy M.: i. m. 179—180. o.; Braudel, Fernand: i. m. 1197—1198. o.
32 Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai. II. füzet. Bp.,
1894. 222. o. 1083. sz.
33 Uo. 223. o. 1088. sz. A velencei követ 1593. május 18-i levele
34 Uo. 217—219. o. az 1590. október 18. és 27. november 10. és 1591. április 19-i levelek
35 Bayerle, Gustav: i. m 179. o. az 1593. július 14-i levél
36 Sugar, Peter F.: i. m. 70. o.; Szabály Ferenc: Magyar adóztatás ... i.m . 48—49., 449—450. o.
37 Bayerle, Gustav: i. m. 3—4. o. ; a drinápolyi béke szövegére 1. Sinkovics István (szerk.): Magyar történeti
szöveggyűjtemény I I / l . 1526—1790. Bp., 1908. 140—152. o.
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viszont, a kondomínium fennállásából következően,' mindkét fél folyamatosan
és állandóan megszegte.
Az ajándék megküldése körülötti diplomáciai harc voltaképpen a szerződések
betartása, illetve eltérő értelmezése folytán keletkezett ellentétből fakadt. így
Rudolf császár nem volt hajlandó addig elküldeni az ajándékot, amíg a boszniai
pasa meg nem szünteti rablótámadásait. 38 1592-ben, Hasszán pasa újabb horvát
országi akciói után, azt követelte a császári udvar, hogy az elfoglalt várat (Bihács) adják vissza. A budai pasa válaszában azt írta, hogy „Bittyében Mecsitöt
csináltak kiben az hatalmas császár egésségéért unatkoztak, azért az lehetetlen
dolog hogy az vissza adassék."39 E válasz rávilágít arra a lényegi különbségre,
amely a két felfogás között ténylegesen fennállt. A török koncepció szerint az
iszlám terület (jelen esetben Bihács), bármilyen módon is lett azzá, nem változ
tatható vissza vazallus területté. A császári felfogás szerint viszont a boszniai
pasa megszegte a szerződést, amelyben az is szerepel, hogy vissza kell adnia a
békében elfoglalt várat.
Török részről természetesen az ajándék megküldését sürgették és csak ennek
tulajdonítottak jelentőséget. A boszniai pasa portyázásait ugyanakkor mellékes
jelentőségű, az ajándék elküldésétől teljesen független problémának tüntették
fel. A budai ptisák e szemlélet jegyében követelték az ajándék megküldését, s
többször is utaltak arra, hogy a szultán csauszokat küldött Boszniába azzal a
paranccsal, hogy a pasa szüntesse be támadásait. 40 Ebből a körülményből arra a
logikus következtetésre jutott a szakirodalom, hogy Hasszán akcióinak célja
az ajándék kikényszerítése volt,41 vagyis a diplomáciai eszközöket kiegészítették
a katonai fenyegetés eszközeivel. A boszniai pasa horvátországi rablásai (1591
és 1593 között) tehát a Porta tudtával történtek, sőt talán hallgatólagos támoga
tásával. Ezt látszik bizonyítani az is, hogy a perzsákkal kötött béke után kez
dődtek meg ezek az akciók. Céljukat azonban nem érték el, sőt tovább lassítot
ták az adó elküldésének amúgyis lassú és nehézkes mechanizmusát.
Szólnunk kell a frakcióharcok szerepéről is a háború kitörésében. A perzsa
béke megkötését még Szinán nagyvezér végezte el, aki 1589 áprilisától 1591 au
gusztusáig volt másodízben nagyvezér.42 Ekkor merült fel először a német-római
császár elleni háború terve, de a lengyel válság és más frakciók felülkerekedé
se miatt lekerült ez a kérdés a napirendről. Szinán pasát előbb Ferhád pasa.
majd Sziávus pasa követte a nagyvezérségben.4:! 1593 januárjában a portai zsol
dosok nyomására újból Szinán pasát nevezte ki nagyvezérré III. Murád szultán.
A Szinán pasa köré tömörült háborús frakció egyértelműen követelte a Ma
gyarország elleni háborút, míg a Ferhád pasa vezette ellenpárt ezt ellenezte,
hivatkozva a háborús kimerülésre. 44 A háborús frakció felülkerekedése 1593 ele
jén a háború esélyeit növelte. Szinán nagyvezér már február elején ultimá
tumhoz hasonló levelet küldött Rudolf császárnak, amelyben azzal fenyegető
zött, hogy ha két hónapon belül nem küldik el az ajándékot, megindítja a há
borút. 45 A császári udvar viszont makacsul ragaszkodott ahhoz a feltételhez,
hogy előbb a boszniai pasát tiltsa el a Porta a rablótámadásoktól. Hasszán pa38 Bayerle, Gustav: i. m. 113—114. o. az 1591. szeptember 11-i levél
39 Uo. 155. o. az 1592. szeptember 17-i levél.; 1. még uo. 16(5. o. Mohamed budai pasa 1592. november 12-i le
velében ezt írta: „az Horvát országban löt(t) dolgoknak vissza adása felöl semmi bizonyos szó nincsen."
40 L. az előző jegyzetet.
41 The Cambridge History of Islam. 340. o.
42 Kortepeter, C. Max: i. m. 216., 248. o.; Naima, Mustafa: Annals of the Turkish Empire (1591—1C59). Trans
lated by Charles Fraser. I. London, 1832. 1—4., 12—13. o.; Braudel, Fernand: i. m. 1198—1199. o.
43 L. az előző jegyzetet
44 Istvánffy: i. m. C58—OCO. o.; Id. még Török történetírók I I I . 1566—1659. Pecsevi Ibrahim tarikhjából. For
dította Karácson Imre. (a továbbiakban —Pecsevi) Bp., 1916. 95. o.; Kortepeter, C- Max: i. m. 217—218. o.
45 Szinán nagyvezér 1593. február 7-i levelére 1. Hadtörténelmi Közlemények 1894. 393—394 o.; Nagy Lásdó:
A végvári... i. m. 87. o.
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sa azonban 1593-as akciója alkalmával súlyos vereséget szenvedett a Sziszek
felmentésére érkező császári csapatoktól. A június 22-i sziszeki vereség tekint
hető annak a szikrának, amely a háború lappangó tüzét fellobbantotta. Kjátib
Cselebi találó megjegyzése szerint a vereség „okot (ti. ürügyet) adott a magyar
országi hadjáratra." 46 A sziszeki vereség pusztán ürügy voltát bizonyítja az is,
hogy a budai pasa szerint a hadjárat megindulásának oka az volt, hogy a szul
tán „az tisztességös ajándék és az fogoly Bégök enyit késvén" 47 megharagudott.
Figyelemre méltó az is, hogy a török források egyértelműen Szinán nagyvezér
ambícióinak tulajdonítják a háború kitörését, aki túl akarta szárnyalni vetély
társát, Ferhád pasát.48 Kétségtelen tény, hogy egy sikeres háborúval Szinán
megszilárdíthatta volna helyzetét mind a szultáni udvarban, mind pedig az őt
támogató zsoldos csapatoknál. A nagyvezér tehát valamilyen ürüggyel minden
féleképpen megindította volna a háborút. Hasszán veresége csak arra volt jó,
hogy mind a közvéleményt, mind a szultáni udvart meg tudta győzni a háború
szükségességéről. Nem befolyásolta a nagyvezért szándékában az sem, hogy az
angol követ közölte vele: a világ nem tartja felelősnek a császáriakat a
Boszniában történtekért, de az adó beküldésében való késlekedés sem lehet az
oka a fegyverszünet felbontásának. 49
Még egy problémáról kell megemlékeznünk a frakcióharcok kapcsán. A bosz
niai pasa és Szinán nagyvezér kapcsolatára vonatkozó forrásaink ugyanis el
lentmondásban vannak egymással. Istvánffy azt állítja, hogy Hasszánt leköte
lezte magának Szinán nagyvezér, s utasította a horvátországi betörésekre. 50 Ez
zel szemben a török krónikások úgy tudják, hogy Szinán pasa ellensége volt a
boszniai pasának, nem támogatta őt, ezért szenvedett vereséget Sziszeknél.51
Az ellentmondás feloldásában segítségünkre van az a passzus Kjátib Cselebinél,
amely szerint Hasszán pasa „jó viszonyban volt a nagyvezírrel (Szijávus pasa!)
és Dervis agával, a szultáni társalkodóval." 52 Szinán budai pasa 1591. októberi
leveléből is úgy értesülünk, hogy „az Bosznay Passának emböre vagyon az Por
tán ki ügyét forgattya." 53 Az elmondottak alapján a török forrásoknak kell hi
telt adnunk, hiszen Szinán nagyvezér valóban nem támogathatta egy másik
frakció emberét, hatalomra kerülése voltaképpen a boszniai pasa pozícióját is
veszélyeztette.
összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a tizenötéves háború, kitörésének okait
illetően, nem különbözött lényegesen a korábbi török hadjáratoktól. A belső
gazdasági-pénzügyi válság valamelyest siettette a háború kitörését, a Porta
ugyanis az inflálódott pénzzel fizetett, elégedetlen zsoldosságot az ellenséges
területen szerezhető zsákmánnyal akarta kárpótolni. A legveszélyesebb ellenfél
kétségtelenül a Közép-Kelet—Európában dinasztikus eszközökkel előrenyomu
ló Habsburg dinasztia volt, ezért ellene indított háborút a Porta. A háborús
párt, élén Szinán nagyvezérrel, teljességgel fel akarta számolni a magyarorszá
gi kondomíniumot. Ürügyként szolgált az évi adó késése, a sziszeki vereség.
Mindezt Szinán nagyvezér úgy értelmezte, hogy a Habsburgok megsértették az
1547-től érvényben levő szerződést, így a királyi Magyarország ellenséges terü
letté vált, amelyet szent háborúval (dzsihád) az iszlám birodalom részévé kell
tenni.
40
Kjátib
47
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49
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51
52
53

Török történetírók III. 1566—1C59. Kjátib Cselebi művét Karárson Imre fordította, (a továbbiakban —
Cselebi) Bp., 1916. 202. o.
Bayerle, Gustav: i. m. 182. o. az 1593 július 30-i levél
Pecsevi: i. m. 94—95. o. ; Kjátib Cselebi: i. m. 203. o.
Calendar of State Papers, Venetian IX. 84. o. az 1593. július 24-i velencei követjelentés Isztambulból.
Istvánffy: i. m. 660—601. o.
Pecsevi: i. m. 91—92. o.; Kjátib Cselebi: i. m. 200., 202. o.
Kjátib Cselebi: i. m. 200. o.
Bayerle, Gustav: i. m. 125. o. az 1591. október 20-i levél
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A továbbiakban azt a fontos kérdést vizsgáljuk, hogy milyen célkitűzésekkel
indította meg a háborút Szinán pasa. A nagyvezér kétségtelenül döntő szerepé
re valamennyi forrásunk utal, Baranyai Decsi János pedig egyenesen „szináni
háborúról" (bellum Sinanici) beszél.54 Előre kell bocsátanunk, hogy a szináni
tervek, a szináni stratégia csak a háború első két évében érvényesültek. Ezután
részben a vazallus államok elpártolása, részben a nagyvezér leváltása (1596
áprilisában pedig halála) miatt az általa kitűzött hadicélok módosultak. Ennek
megfelelően a szináni stratégiát csak az 1593—94-es évekre vonatkozóan vizs
gáljuk a források, dokumentumok tükrében.
A Porta terveivel kapcsolatban először a már említett, valószínűleg 1592-ből
származó török emlékiratra kell utalnunk. Ez a magyarországi állapotok be
mutatása után azzal a tervvel foglalkozik, hogy miként lehetne „az oláh és
moldvai vajdák és Erdély segítségével egészen meghódítani e gyönyörű országot,
amelynek párja nincs". 55 Az emlékirat alapján úgy tűnhet, hogy a Porta már
Szinán nagyvezérsége előtt is tervbe vehette a magyarországi háborút, amely
nek célja az ország megosztottságának felszámolása, a királyi Magyarország
meghódítása.
Pecsevi leírása szerint Szinán pasa azt mondta, hogy „a hitetlenek Szulejmán
szultán óta az iszlám néptől pofont nem kaptak, azért az iszlám határszélekre
nagyon kinyújtották már a kezüket s azt ajánlotta, hogy ő szerdár lesz és az
ellenségen bosszút áll.56 A nagyvezér tehát úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a
hosszú, 1568-tól fennálló békés időszak a török uralmat nem erősítette, hanem
inkább gyengítette a hódoltságban. Hiába érvelt a tanácskozáson Ferhád pasa
és a sejkh-ül-iszlám azzal, hogy a hadsereg kimerült a perzsa háborúban. A nagy
vezér viszont azt javasolta a sejkh-ül-iszlámnak, hogy megírandó történetébe
vegye be azt is, hogy „padisáhunknak . . . egy másik szolgája (ti. a nagyvezér) a
bécsi király ellen ment s miután országát feldúlta és elpusztította, a királyt
láncra verte s kezeit megkötözve a padisah portájára küldötte." 57 Félretéve a ké
telyeket, amelyeket az ilyen irracionálisnak és megalapozatlannak tűnő tervek
a kutatóban óhatatlanul is felkeltenek, vizsgáljuk meg közelebbről a kérdéses
szövegrészt. A bécsi király országa kifejezés valószínűleg nem a királyi Magyar
országot jelöli, mert ez török értelmezés szerint az iszlám birodalom része;
mindössze annyi különbség mutatkozik közte és más, a birodalomba tartozó
vilajet között, hogy az előbbit a szultán átengedte adófizetés fejében a bécsi ki
rálynak. E megállapításunkat látszik alátámasztani az is, hogy a bécsi király
(Rudolf német-római császár) elfogását említi a szöveg. Ez viszont feltételezi
előzőleg Prága elfoglalását, ahol az ellenséges uralkodó abban az időben székelt,
A bécsi király országa kifejezés tehát nem annyira a királyi Magyarországra
vonatkozott, hanem inkább az örökös tartományokra, centrumukban Béccsel és
Prágával. E területek pusztítását vette tervbe tehát Szinán nagyvezér, valamint
az ellenséges uralkodó elfogását. Pecsevi leírása alapján világosan kirajzoló
dik előttünk az indulatos, racionálisnak csak fenntartásokkal mondható agg
nagyvezér alakja és gondolkodásmódja.
Vizsgáljuk meg, hogy vajon más források alátámasztják-e Pecsevi szövegének
fenti értelmezését. Először egy velencei köve t jelentést említenénk 1593 júliusá
ból, amely szerint Szinán nagyvezér egy horvát származású ember véleményét
kérte ki a magyarországi hadjárattal és Bécs ostromával kapcsolatban. 58 Egy
54 Baranyai Decsi János: Magyar históriája. Kiadta Toldy Ferenc. Magyar történelmi emlékek. Második osztály
Írók. XVII. Pest, 1866. 4., 15. o.
55 L. a 32. jegyzetet
56 Pecsevi: i. m. 94. o.
57 Uo. 95. o.
58 Calendar of State Papers, Venetian. IX. 81—82. o. az 1593. július 23-i velencei követjelentés Isztambulból.
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másik júliusi levelében a velencei követ arról számolt be, hogy Barton angol
követnek a nagyvezér a következő kijelentést tette: „ez a háború nem Magyar
országon fog befejeződni, hanem tovább terjed Bécsig és ő addig nem nyug
szik, míg le nem rombolta Róma falait."59 Az idézett passzus első fele lénye
gében alátámasztja forrásértelmezésünket Pecsevi szövegét illetően. A szöveg
rész második felének interpretálása már jóval nehezebb. Róma elfoglalása
ugyanis aligha lehetett a nagyvezér célja egy olyan háborúban, amelyet a né
met-római császár ellen indított. Gondolhatunk egyrészt arra, hogy Szinán pa
sa hithű mohamedánként a török birodalom és az iszlám legfőbb ellenségét látta
a pápában, mint a keresztény univerzalizmus képviselőjében, aki keresztes had
járatokat, szent ligákat szervezett az oszmán birodalom ellen. Másrészt a pápa
ság a XVI. században egyre inkább függő helyzetbe került a világbirodalmat
kiépítő Habsburgoktól, hegemonisztikus igényeik kényszerű kiszolgálójává
vált.60 Valószínűbb azonban az, hogy itt Szinán nagyvezér azt az általánosan
ismert, s Mohamed prófétának tulajdonított hagyományt elevenítette fel, amely
Róma elfoglalásáról szólt.61 Ezt támasztja alá az is, hogy a nagyvezér közölte az
angol követtel, ők az egész világot meghódíthatják. 62 Róma falainak lerom
bolása tehát valóban nem lehetett reális célja a nagyvezérnek, viszont tükröz
te a török birodalom irreálisan túlzó világuralmi terveit, szoros összefüggés
ben a már említett iszlám világállam elképzelésével. A szináni stratégiai terv
szerves részié lehetett viszont Bécs (és Prága) elfoglalása.
A továbbiakban olyan forrásrészleteket sorolunk fel, amelyek a már említet
teken kívül tudnak a Bécs vagy Prága ellen irányuló török tervekről. Bethlen
Farkas szerint az erdélyi követnek azt mondta Szinán nagyvezér, hogy „ezekkel
a csapatókkal, ezzel a felkészültséggel a német király városát, Bécset és Prágát
most ősszel beveszem."63 Baranyai Decsi említi, hogy a mohácsi mezőn táborozó
nagyvezér úgy vázolta haditervét az erdélyi követ előtt, hogy a tél beállta előtt
elfoglalja Veszprémet és Palotát, tavasszal pedig Bécs és Prága ellen indul és
elfoglalja őket.64 A két információ közül Baranyai Decsié lehet a későbbi időre
utaló, amikor a nagyvezér már beláthatta, hogy abban az évben (1593) csak
kisebb várak elfoglalására lesz ideje. A török hadvezetés egyébként terveit nem
titkolta, így Rákóczi Zsigmond is megírhatta 1593 októberi levelében Pálffy
Miklósnak, hogy „a török már a felségnek residentiájára is aspirál." 65 Rákóczi
Zsigmond itt bizonyosan nem a Bécs, hanem a Prága elfoglalását célzó török
tervekre utalhatott. Kakas István erdélyi követ Erzsébet angol királynőnek el
mondta, hogy a török célja Magyarország és Szlavónia várainak, valamint ma
gának Bécsnek az elfoglalása.66 Rudolf császár II. Fülöphöz írt, 1594. januári le
velében is találkozunk azzal a gondolattal, hogy Bécs elfoglalását tűzte ki cé
lul a török hadvezetés, közelebbről Szinán pasa.67 Baranyai Decsi szerint a nagy59 Uo. 83—84. o. az 1593. július 24-i jelentés
60 A pápa alárendelt helyzetére a Habsburgokkal szemben ld. Koenigsberger, H. G.—Mosse, George L. : Europe
in the Sixteenth Century. London, 1972. 269. o.; VIII. Kelemen pápa törökellenes szervezőmunkájára 1. Kortepeter,
C. Max: i. m. 133. o.; Vaughan, Dorothy M.: i. m. 182. o.
01 E I II. vol. 127. o. a dar al-Islam címszó
02 Calendar of State Papers, Venetian. IX. 83—84. o.
(53 Wolfgangus de Bethlen: História de Rebus Transsylvanicis. (Editio Seeunda) Tomus Tertius. Cibinii, 1783
141 o. „me his copiis, hoc apparatu, Germani Regis urbem Viennam et Pragam hoc autumno expugnaturum".
64 Baranyai Decsi János: i. m. 65. o. „certoque affirmet, antequam hyems eum ab opere revocet, duas se arces
Vesprimium et Palotám recepturum, appetente demum novo vere, Viennam ipsam, Pragamque nulla umquam in
sermone Dei mentioné, si is votis annuat. praehabita occupaturum' 1 .
65 Jedlicska Pál: Adatok erdödi báró Pálffv Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552—1600. Eger, 1897
485. o.
66 Wolfgangus de Bethlen: i. m. 195. o. ,,ut non prius conquieturos se palám fateantur, quam excisis obviis
quibusvis Sclavorum Hungarorumque praesidiis, atque adeo capta ipsa Vienna, quam sibi veluti scopum ad victoriam proponunt."; Szlavónia elfoglalásának tervére 1. még OL Magyar történelmi emlékek (E 144) Erdődy Tamás
bán 1593. augusztus 25-i levele: „expugnato Sissekio Scla voniam depredetur."
67 Hatvani (Horváth) Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi
könyvtárból. Magyar történelmi emlékek. Első osztály: okmánytárak. 3. kötet. 1553—1608. PesF, 1859. 55—56. o.
„Sonder da Er seinen Intent und Anschlag nach die Haupt Statt unsere Erzherzogthumbs Österreich Wien (welchen
der Sinan Bassa /,war nit unpillicher das Thor zum Teutschland nennet) übergwaltigen und in seine Macht bekhomen
mücht".
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vezér Győr bevétele (1594. szeptember 29.) után kijelentette, hogy Bécs ellen
fog vonulni, amelyet hasonlóképpen feladnak majd védői.68 A Győr feladása
utáni időszakra vonatkozhat egy német nyelvű krónikának ama értesülése, mi
szerint Szinán nem csak Bécsiét akarta Győrhöz hasonlóan elfoglalni, hanem Ru
dolf császárt is hatalmába akarta keríteni. 69 Utóbbi elképzelése, ahogy arra már
Pecsevi értelmezésénél rámutattunk, Prága bevételét is megkövetelte volna.
Naima véleménye szerint „semmiféle erő sem állíthatta volna meg a sereget,
főleg a Győrnél aratott győzelem után, hogy elérje Bécset, ha megfelelő lett
volna a hadvezetés." 70 A török krónikás Szinán-ellenes kritikája azon frakciók
nézetét tükrözte, amelyek a nagyvezér eredeti tervei és ígérgetése (Bécs és Prága
elfoglalása stáb.), valamint tényleges eredményei („csak" Győr bevétele) közt
fennálló különbségre mutattak rá. Szinán pasa ellenfeleinek célja nyilvánvalóan
a nagyvezér megbuktatása volt, ezért sikereit is lekicsinylették. Istvánffy szerint
az 1594-es hadjárat után „a szultán meg Szinán azzal hízelegtek maguknak,
hogy a császár — meghódíttatván Győr, Bécs elővédé — lelkében, erejében meg
törik, s végszükségében inkább fog békét óhajtani, mint a háborút megújítani."'
Ha mégsem kérne békét a császár — folytatja Istvánffy — akkor „Szinán újra
kivonulna, s a Győrnél nem sokkal erősebb Bécset is meghódítja."71 Mindezek
a forrásrészletek arról tanúskodnak, hogy a nagyvezér maximális célkitűzése
Bécs, esetleg Prága elfoglalása lehetett.
A szináni stratégia minimális céljait illetően igen fontosnak tartjuk azt a ki
jelentést, amelyet a nagyvezér még 1593 júliusában tett az angol követ előtt.
Eszerint „ha a császár úgy dönt, hogy feladja valamennyi magyarországi bir
tokát, akkor lehetségessé válik a békéről való tárgyalás." 72 Ha viszont ez nem
történik meg, nem hajlandó békét kötni, hiába ajánlana fel a császár akár har
minc adót is. A fenti idézet feltűnő módon összecseng az 1592-es emlékirat szö
vegével abban a vonatkozásban, hogy mindkettő szerint a török cél egész Ma
gyarország megszerzése.
Az elmondottak alapján nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a szináni stra
tégia tartalmazott egy minimális és egy maximális programot. A minimális
programot Magyarország teljes megszerzése jelentette, akár fegyveres erővel,
akár az arról való császári lemondás, azaz béke formájában. A maximális prog
ramot, hadicélt Bécs és Prága elfoglalása, valamint az örökös tartományok feldúlása jelentette volna, ha a császár nem hajlandó lemondani Magyarországról.
A továbbiakban azzal a problémával foglalkozunk, hogy a szináni stratégiai
terv milyen fázisokban képzelte el a háború menetét, a stratégiai főcsapás mely
területeket érintett volna és melyeket nem. Végezetül arra a kérdésre keresünk
választ, hogy milyen hosszúra tervezte a nagyvezér a háborút.
E kérdések megválaszolásához be kell vonnunk a vizsgálatba további for
rásokat is, így például Hasszán temesvári beglerbég levelét ecsedi Báthori Ist
ván országbíróhoz.73 Mivel más forrásokból tudjuk, hogy más magyar főurak
is kaptak hasonló tartalmú leveleket 1593 őszén, bizonyos fokú szkepszis indo68 Baranyai Decsi János: i. m. 138. o. „aiunt Sinanum... Germanos conviens affecisse, et ut. Viennam ítúri, earn
quoque, ubi tempus esset, sibi traderent .cum ludibrio monuisse".
09 Türkische und Ungarische Chronica ... Nürnberg, 1063. 23 o. „wolte er Wien leichtlicli, wie Raab erkauft
haben; dann ihne etliche Land ... zugesagt nicht allein die Stadt Wien, sondern auch die Kaiserl Maiest. Rudolphum
in seinen Gewalt zuliessern."
70 Naima: i. m. 35—36. o.
71 Istvánffy: i. m. 722. o.
72 Calendar of State Papers, Venetian. I X . 84. o.; 1. még Pray György: Históriáé Regum Hungáriáé. Pars I I I .
Buda, 1801. 203. o. Szerinte a török „reliquam Hungáriám subigere constituerai."
73 Documente Privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei si Tarii-Romanesti. Volumul IV. Acte si Scrisori (1593—
3595). Publicate de Andrei Veress (a továbbiakban: Veress, Andrei). Bucuresti, 1932 104—106. o. 60. sz.
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kolt a levelekben írottak igazságtartalmát illetően.74 E levelek célja — az iszlám
előírta invitáció követelményeinek megfelelően — az elpártoltatás, a török ol
dalára állítás volt, ígéretekkel és fenyegetőzésekkel. Ügy véljük, hogy e fcörüfmény ellenére kritikai elemzéssel a forrást felhasználhatjuk a török stratégiai
célok vizsgálatánál.
Hasszán pasa lényegében — ahogy levelében ő is hivatkozott rá — az „őspéldát", a „szulejmáni ajánlatot" elevenítette fel. Felajánlott egy bizonyos terü
letet Báthorinak, ha az elpártol a császártól és „az hatalmas császár (ti. a szul
tán) fényes zászlaját" felveszi.75 Fontos az a kitétel, hogy Báthorinak meg kell
egyeznie a többi úrral, vármegyékkel, városokkal; de ha ezek szembeszegülné
nek vele, a török hajlandó fegyveres segítséget is adni. A Báthorinak felajánlott
területtel kapcsolatban ezt írta a temesvári pasa: „meg szerzem Kassához, Szak
marhoz, Liptósághoz tartozó tartományoknak és vármegyéknek Nagy Szomba
tig ez országnak vajdaságát." 76 E hatalmas terület (Szatmártól Nagyszombatig)
lényegében magába foglalta a Dunától északra és északkeletre elterülő várme
gyéket, szinte az egész Felvidéket. Hasszán pasa az erdélyi példa és Szapolyai
János felidézésével, valamint a vajdaság elnevezéssel azt is jelezte, hogy nem
szuverén államról, hanem vazallus fejedelemségről lenne szó. Erre utal az is,
hogy Báthorinak a török „szövetség" (vazallitás) vállalása mellett adót is kelle
ne fizetnie, évi 20 ezer tallért. 77
A temesvári vezér azt is kilátásba helyezte Báthorinak, hogy ez a vajdai
cím öröklődni fog családjában. Azt is megígérte a török vezér, hogy ha a német
birodalomtól valamely területet elfoglalna Báthori, azt is megkapja örökös jog
gal.78
A török hadvezetés stratégiai terveivel kapcsolatban a levél a következő paszszusát kell idéznünk: „Hogy ha penig az Duna mellett való erősségeket el ve
szik, és az Nagyságtok országa és tartományotok hátra maradnak, és annakutánna kételességből kelletnék Nagyságodnak fejet h a j t a n i . . . sem országtok
. . . sem tartományotok . . . meg nem marad." 79 E kijelentés rávilágít azokra a
különbségekre, amelyek az észak-dunántúli és a felvidéki terület között török
stratégiai szempontból ténylegesen léteztek. Az előbbi létfontosságú terület
nek minősült mindkét birodalom számára, mivel az észak-dunántúli, Duna
menti várak Bécset (Győr, Komárom stb.), illetve Budát (Esztergom, Fehérvár
stb.) védték az ellenséges támadásokkal szemben. Ezenkívül a Duna alapvető
fontosságú volt az élelmiszer- és hadianyag-utánpótlás biztosítása miatt. Ezzel
szemben a Felvidék mindkét birodalom, de főként a török szempontjából má
sodlagos fontosságú terület volt.80 E terület nem védett olyan alapvető fontossá
gú városokat, mint Buda vagy Bécs, legfeljebb a távolabb fekvő Erdély táma
dásában vagy biztosításában játszott szerepet. Ennek megfelelően felmerült an
nak lehetősége, hogy a Felvidéken egy vazallus fejedelemség jöjjön létre, Kassa
központtal. E városról egyébként kassai vajdaságnak is nevezték, így szerepelt
74 Jedlicska Pál: i. m. 485. o. az 1593. október 2-i levél szerint a temesvári basa „némely főúrnak a kassai kor
mányzóságot helyezi kilátásba."; 1. még Baranyai Becsi János: i. m. 46—47. o. „Scribat similiter ad ceteros Hun
gáriáé proceres et populos, certamque eis spem faciat, quicunque a Germanis ad Caesaris studia adduci se patientur
... perinde ac Transsylvanos suis legibus vitám acturos: ceteros verő omnes hostium loco futuros." Gyakorlatilag két
lehetőséget kínált fel a nagyvezér: vagy Erdélyhez hasonlóan vazallus lesz a vele határos császári terület, vagy
pedig ellenséges területnek tekinti a Porta
75 Veress, Andrei: Documente ... i. m. 105. o.
76 ü o . 105. o.
77 Uo. 105. o. „Nagyságod rendeljen az hatalmas császárnak esztendőrül esztendőre ez meg nevezett országnak
jövedelmébül húsz ezer tallért."
78 Uo. 105. o. „fegyvereddel és szép szóddal valamit az Német birodalomtól meg hajthatsz és el vehetsz, azt is
Nagyságodnak firul fira meg szerzem."
79 Uo. 106. o..
80 L. a 7. jegyzetet
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a felajánlott terület a Dobó Ferenchez írott török levélben is.81 A kassai főka
pitányság lazább kötődését a királyi Magyarországhoz a XVII. századi erdélyi
uralkodók használták fel ideiglenes hódításra. Ugyanitt jött létre Thököly Imre
felvidéki vazallus fejedelemsége is; a török birodalom, Erdély és a királyi Ma
gyarország nyugati része közti politikai vákuumban. 82 A temesvári pasa által fel
ajánlott területnek azonban Thököly is csak egy részét volt képes megszerezni.
A stratégiai fontosság meghatározta a hódítás időbeli, s ennélfogva térbeli
fázisait is, hiszen a levél már idézett passzusa szerint előbb a Duna-menti erős
ségeket akarta a török elfoglalni. Hasszán pasa, levelének még egy részletét
idéznénk a szináni stratégiai elképzelésekkel kapcsolatban: .,Nagyságod penig
azt ne gondolja, hogy míg Magyarországban egy palánk tart, addig az Német
Birodalomhoz kezdjen az Nagyságos Vezér, hanem mindeneket fegyver alá akar
hajtani, és annakutánna kezdi meg az Német birodalomban való erősségeket is
hajtani az hatalmas császár népe és fegyvere alá."8;í A temesvári pasa levele
alapján tehát a következő sorrendet feltételezhetnénk: először a Duna menti
várakat (Győr, Komárom stb.) foglalják el, utána pedig a királyi Magyarország
többi részének (Dél-Dunántúl, Felvidék, Horvátország) fontosabb várait veszik
be. Végül pedig a német birodalom erősségei (Bécs, Prága) ellen indítanak tá
madást. E sorrendet azonban megkérdőjeleznénk, mivel tudjuk azt, hogy a
nagyvezér tervbe vette Bécs (esetleg Prága) ostromát, s ennek közvetlenül a
Duna iménti magyar várak elfoglalása után kellett volna történnie. Súlyos ha
dászati hiba lett volna ugyanis a stratégiailag fontos észak-dunántúli terület el
foglalása után kevésbé fontos területek megszállására törekedni. Ráadásul a
császári csapatok közben visszafoglalhatták volna a Duna menti várakat. Ezért
úgy gondoljuk, hogy Szinán nagyvezér először valóban az észak-dunántúli vá
rakat akarta elfoglalni, ahogy ezt a temesvári pasa levelében említette is. Utána
viszont az örökös tartományokba vonult volna, hogy Bécs ostromával a királyi
Magyarországról való lemondásra kényszerítse Rudolf császárt. A temesvári
pasa levelének az az állítása, hogy a nagyvezér addig nem vonul a német biro
dalom ellen, amíg Magyarország teljesen meg nem hódol, nem tükrözi teljesen
hűen a szináni tervet. A török elképzelés az lehetett, hogy a főcsapás irányába
nem eső területeket békés eszközökkel behódoltassák. Az ajánlat el nem foga
dása esetén viszont háborúval, pusztítással fenyegetőztek a török vezérek. El
fogadhatónak tartjuk viszont az idézett passzus alapgondolatát; ti. hogy Ma
gyarország egészét akarta meghódítani a nagyvezér. A szináni ajánlat elfogadá
sa esetén eltérő státust kapott volna a fegyverrel meghódított Észak-Dunántúl
és a behódoló Felvidék. Az előbbi tartományként az iszlám birodalom szerves
része lett volna, míg az utóbbi vazallus államként kapcsolódott volna a török
birodalomhoz. A felvidéki vajdaság a vazallus fejedelemségek azon csoportjába
tartozott volna, amelyek a birodalom északi részén helyezkedtek el, s elkerül
ték a teljes beolvasztást.84
Még egy adatot tudunk felhozni amellett, hogy a nagyvezér minimális célja
valóban Magyarország egészének meghódítása volt. Az 1593-as hadjárat után
Pálffy Miklós és Mehemed budai pasa között levélváltásra került sor. 1594 feb
ruári válaszában Pálffy mintegy megismételte a török vezér (Szinán fia) felté
teleit. Eszerint „hogyha a mi kegyelmes császárunknak igazán kedve vagyon a
81 Takáts Sándor: Rajzok a török világból. IV. k. A török hódoltság korából. Bp., 1928. 290. o.; V6.: Régi ma
gyar kapitányok és generálisok. Genius kiadás. Bp., é. n. 388. o. Hasszán pasa azt írta Dobó Ferencnek,hogy „Báthory
Istvánnak adjuk a cseh királyságot, kit könnyen véghezviszünk, és Nagyságodnak adjuk a kassai vajdaságot.":
vö. még a 74. jegyzettel.
82 Benezédi László; A Thököly-felkelés társadalmi és politikai alapjai. Valóság 1979/5. 17. o
83 Veress, Andrei: Documente ... i. m. lOfi. o.
84 L. a 7. jegyzetet
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békességre először illik hogy a magyaroktól kezét elvonja."85 Majd 'a következő
alternatív lehetőségeket említette a budai pasa levelében, amelyet Pálffy is idé
zett: „ v a g y . . . az, hogy azoknak (ti. a magyaroknak) országát a kezükből ki
veszik, vagy az hogy közöttök egy királyt választanak, hogy mint Erdélyország,
azok is a császár rabjai lesznek."80 Az első lehetőség vagy arra utal, hogy a tö
rökkel szemben harciasan fellépő magyar urakat a császári udvar megfékezi,
befolyásukat felszámolja; vagy pedig arra, hogy harc nélkül átadják az országot
a töröknek. A másik lehetőség egy Erdélyhez hasonló vazallus államalakulat
lenne. Mehemed javaslata alapján úgy tűnik, hogy 1594 elején még nem volt
teljesen tisztázott a királyi Magyarország státusának kérdése, még fennállt egy
vazallus állam létrejöttének elvi lehetősége. Fontos azonban az a körülmény,
hogy a török feltétel az volt: a magyarok maguk közül válasszanak egy fejedel
met, s ne a Habsburg-házból.
Végül az első lehetőség vált valóra, mivel fegyveres hódításra volt szük
ség. 1594-ben, Győr elfoglalása után, határ menti beglerbégséget hozott létre a
meghódított területen Szinán nagyvezér.87 Űj vilajet szervezésére utal az a kö
rülmény is, hogy a nagyvezér nem engedte meg a portyázást Győr ostroma alatt
azzal az indoklással, hogy „ha ezt az országot feldúljuk, mi hasznunk lesz az
tán belőle, ha meghódítjuk? 88 Szinán intézkedései arra vallanak, hogy tartós
hódításra számított, iszlám tartománnyá akarta szervezni az elfoglalt észak-du
nántúli területet. Még egy kijelentését idézhetjük ezzel kapcsolatban: „Egy or
szágot csak a másik ország romjain lehet felépíteni."89 E szemlélet jegyében en
gedte meg a nagyvezér a budai vilajetben a rablásokat, amit viszont szigorúan
tiltott az újonnan elfoglalt területen.
A szináni stratégiával kapcsolatos utolsó probléma a háború időtartama. Biz
tosan állíthatjuk azt, hogy a nagyvezér nem akart egy újabb hosszú háborút,
hiszen a perzsa háború már éppen eléggé kimerítette mind a hadsereget, mind
pedig a kincstárat. A török háborúk időtartamával kapcsolatban Sir Paul Rycaut
a XVII. században a következő megjegyzést tette: „A törökök között régi szokás
és elv volt, . . . hogy sohasem folytatták a háborút három évnél tovább, amely
idő alatt mindig jelentős mértékben előrenyomultak, és addig nem kötöttek bé
két szomszédaikkal, amíg győzelmeik és szerzeményeik nem fedezték a kiadá
sokat."90 Ez az időbeli, s ennek megfelelő térbeli limitáció jelezte az expanzió
gazdasági korlátait, amelyet a birodalom csak kényszerűségből lépett át, mivel
egy-egy hosszabb háború gazdasági-társadalmi válságokat eredményezett.
Rycaut megfigyelése a három év időtartamot meg nem haladó háborúról bizonyosan helytálló, de nem a XVII., hanem inkább a XVI. századra és az azt
megelőző időszakra vonatkoztatva. Az első kivétel e szabályszerűség alól a már
említett, a tizenötéves háborút közvetlenül megelőző perzsa háború volt.
Itt kell megemlítenünk egy lehetséges analógiát, amely véleményünk szerint
több szempontból is indokoltnak mondható. Szulejmán szultán 1566-os hadjá
ratának céljaival kapcsolatban azt írta Forgách Ferenc, hogy a szultán „három
évre tervezett hadjáratot indított, hogy Sziget megvívása után Bécset, Ausztria
fővárosát és egész Németország bástyáját hatalma alá kényszerítse." 91 Egy má
sik helyen pedig ezt olvashatjuk nála: „Szulejmán mindezt (ti. Szigetvár és
85 Jedlicska Pál: i. m. 500. o. 1594. február 18-i levél
8(5 Uo.
87 Pecsevi: i. m. 111., 110. o.; Kjálib Cselebi: i. m. 230 o.
88 Pecsevi: i. m. 113. o. ; Kjálib Cselebi: i. m. 233. o.
89 Uo.
90 Rycaut megfigyelését idézi Stavrianos, L. S.: The Balkans since 1453. New York, 1961.121. o.
91 Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi
fejedelemsége alatt. Kiadva: Humanista történetírók. Magyar remekírók sorozat. Fordította Borzsák István. Bp.,
1977. 881. o.
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Gyula elfoglalását) csak a hadjárat bevezetésének szánta, mert azt tervezte,
hogy a telet Budán tölti, és a következő évben nemcsak Magyarország jennmaradó részét, hanem Bécset is meghódítja egész Ausztriával együtt." 92
Szulejmán stratégiai céljait illetően a szakirodalomban is ellentmondó néze
tekkel találkozunk. 93 Nem lehet e tanulmány feladata, hogy azt a nehéz és egy
értelműen aligha tisztázható kérdést megválaszolja, hogy milyen célkitűzésekkel
indította el a szultán 1566-os hadjáratát. Rá kell mutatnunk viszont bizonyos
hasonlóságokra Szulejmán 1566-os és Szinán 1593—94-es háborúi között. Ha el
fogadjuk Forgách információit, a szultán maximálisan három évre tervezte ma
gyarországi hadjáratát. Az első évet Szigetvár és Gyula megvételére fordította,
a másodikban foglalta volna el „Magyarország fennmaradó részét". Vélemé
nyünk szerint az utóbbi kifejezésen a Bécset védelmező észak-dunántúli vára
kat kell értenünk. Ugyancsak a második évre. maradt volna Bécs ostroma is. Le
hetséges viszont, hogy Szulejmán számolt a nehézségekkel, s azzal, hogy Bécs
ostroma és elfoglalása a harmadik évre marad. Halála miatt csak az első év
feladatait tudta megvalósítani.
Szinán nagyvezér, mint láttuk, 1593-ban még Bécs elfoglalására gondolt, ké
sőbb 1594-re halasztotta tervét és megelégedett két kisebb vár bevételével.
Azonban 1594-ben is csak Tatát és Győrt sikerült bevennie, Komárom ostroma
sikertelenül végződött. így „Magyarország fennmaradó részét" sem sikerült
teljesen meghódítani, Bécs ostromának terve a harmadik évre tolódott át.
Hasonló vonás a két háború között a teleltetés gondolatának felmerülése is.
Amint láttuk, Szulejmán 1566-ban Budán akart telelni. 1600-ban pedig a pasák
rá hivatkozva javasolták Ibrahim nagyvezérnek, hogy töltse a telet Magyar
országon, mivel már Szulejmán is megmondta, hogy magyar földön csakis ott
telelve lehet nagy dolgokat elérni.94 A magyarországi telelés célja voltaképpen a
nagy távolságból eredő hátrányok (az ún. akciórádiusz) leküzdése volt. Ennek
következetes megvalósítása lehetővé tette a hadjárat időtartamának meghoszszabbítását (korábban kezdődött a hadjárat), s az akciórádiusz kiterjesztésének
lehetőségét kínálta. Ezt a célt szolgálta a tizenötéves háborúban a hadjárati idő
kitolása is Kászim napjáig, illetve azon is túl. 95 Ügy véljük, hogy Szulejmán
szultán felismerését (a tel éltetést illetően) a tizenötéves háború török vezérei,
így Szinán pasa is, igyekezték több-kevesebb sikerrel kamatoztatni.
Véleményünk szerint Szinán nagyvezér 1593—94-es háborúja mind terveit,
mind megvalósításának eszközeit, mind pedig a tervezett időtartamot illetően
Szulejmán szultán 1566-os hadjáratának szerves folytatása. Mindketten célul
tűzték ki Bécs elfoglalását, hogy ezáltal biztosítani tudják Magyarország tel
jes meghódítását. A teleltetéssel az oszmán sereg akciórádiuszát igyekeztek ki
tolni Bécs irányába. Szül ej mánhoz hasonlóan, aki tervében számolt is vele, a
nagyvezér is arra kényszerült, hogy a hódítást három fázisban, azaz három év
alatt kísérelje meg.
Összefoglalóan azt mondhatjuk el Szinán nagyvezér terveiről, hogy fő cél
kitűzése a királyi Magyarország teljes meghódítása volt. E cél megvalósítása
érdekében szükségesnek látszott a Habsburg uralkodó Magyarországon kívüli
92 Uo. 952—953. o.
93 Az 1566-os hadjárat célkitűzéseire ld. Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Bp., 1974. 211., 213. o. ; Sugár István:
Szigetvár és viadala. Bp., 1976. 141—140. o. ; Gökbilgin, Tayyib: Nagy Szolimán 1566. évi Szigetvár elleni hadjáratá
nak előzményei. Kiadva: Szigetvári Emlékkönyv. Bp., 1966. 53—60. o.
'
94 Óváry Lipót: i. m. 255. o. az 1600. november 13-i jelentés
95 Szakály Ferenc: Magyar adóztatás... i. m. 149—150. o.; Tóth Sándor László: Török stratégia a tizenötéves
háborúban 1593—1000. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tom. LXIX.
1981. 30—31. o.
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t a r t o m á n y a i n a k pusztítása, illetve kulcsfontosságú v á r a i n a k (elsősorban Bécs)
elfoglalása. Ez utóbbi, maximális p r o g r a m realizálása lehetővé, sőt szükséges
sé tette a nagyvezér számára, hogy a stratégiai főcsapás irányából kieső t e r ü l e 
tek (pl. a Felvidék) számára vazallusi státust helyezzen kilátásba önkéntes m e g 
hódolás esetén. A szináni t e r v e k megvalósulása esetén Magyarország h á r o m
részre tagoltsága valószínűleg m e g m a r a d t volna; csak a két vazallus állam az
ország északi (Felvidék) és keleti (Erdély) részén helyezkedett volna el, s az or
szág túlnyomó részét a vilajetekből álló iszlám terület foglalta volna el.

Шандор Ласло Тот
ПЛАНЫ ВЕЛИКОГО ВИЗИРЯ СИНАНА В 1593—1594 ГГ.
Резюме
Автор рассматривает правовое положение королевства Венгрии в первую очередь с точки
зрения исламского государственного права. Порта считала ежегодно уплачиваемое «даяние»
в 30 тысяч флоринов символом того, что Габсбурги владеют западной и северной частями
Венгрии в качестве вассалов. Так как стратегически важные области находились также в под
чинении Габсбургов, и династию, претендовавшую на мировое господство, Порта считала
своим главным противником, этот вассальный статус (дар-аль-ахд) был временным и непроч
ным. Целью Порты был превратить королевство Венгрию — аналогично центральным об
ластям, находившимся уже под властью турок, — в часть исламской империи, (дар-альИслам). Это стремление играло важную роль и в развязывании пятнадцатилетней войны.
Наряду с этим к войне стимулировал и внутренний кризис; наемники (янычары, спахи Пор
ты), бунтовавшие из-за инфляции и невыплаты им жалованья, что было вызвано «революцией
цен». Предлогом для начала войны послужило запаздывание годовой дани, а также уничто
жение разбойничьего войска боснийского паши у Сисека (22 июня 1593 года).
Возглавлявший воинственную фракцию великий визирь Синан вынашивал замыслы о
захвате всей Венгрии — как минимальной цели. Однако он считал необходимым и занятие
Вены и Праги (максимальная программа), в случае, если император Рудольф не выразит
согдасия отказаться от королевства Венгрии. Важную северную задунайскую область великий
визирь хотел присоединить к турецкой империи как пограничное беглербейство, в то время как
Верхней Венгрии он готов был предоставить статус вассала, если она отступится от союза
с германским императором. Причина такого различного подхода заключалась в том, что
Верхняя Венгрия, как и Трансильвания, выпала из направления стратегического главного
удара, подготавливавшегося в соответствии с захватническими стремлениями турок. Планы
великого визиря Синана как по временному диапаозну (концепция трехлетней войны), так и
по способу их осуществления (зимовка в Венгрии или вблизи её), а также и в аспекте подлежашей захвату территории представлял собой продолжение завоевательных замыслов султана
Сулеймана, связанных с кампанией 1566 года.

Sándor

László

Tóth

DIE PLÄNE VON GROSSVEZIR SINAN ZWISCHEN 1593 UND 1594
Resümee
Der Verfasser beschreibt die Lage Ungarns zuerst von dem Standpunkt des Islamischen Staatsrechtes aus. Die Pforte betrachtete die jährliche Gabe von dreisigtausend Dukaten als ein Symbol dafür, dass die Habsburger die westlichen und nördlichen Landesteile als Vasallen beherrschten. Da auch die strategisch wichtigen
Gebiete unter der Oberherrlichkeit der Habsburger standen und die Pforte in der
Weltmacht anstrebenden Dynastie ihren Hauptfeind sah, war dieser Vasallenstatus
(dar al-'ahd) vorübergehend und unsicher. Wie im Falle des bereits unter türkischer
Herrschaft stehenden, mittleren Teiles, das Ziel der Pforte war auch das ungarische
2 Hadtörténelmi Közlemények
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Königreich an das Islamische Reich (dar al-Isläm) anzuschliessen. Auch diese Bestrebungen trugen zu dem Ausbruch des 15jährigen Krieges wesentlich bei. Ausserdem bereitete den Krieg auch die Binnenwirtschaftskrise vor: die von der „Preisexplosion" verursachte Inflation und die wegen Nichtbezahlung revoltierenden Sölder
(Die Janitscharen und die Spahis der Pforte). Als Anlass den Krieg zu entfesseln
dienten die Verspätung der Jahressteuer und die Vernichtung der Raubscharen des
bosnischen Paschas bei Sziszek (den 2. Juni 1593).
Der Haupt der Kriegsfraktion, Grossvezir Sinan setzte es sich zum Mindestziele,
das ganze Ungarn zu verschaffen. Er hielt es jedoch notwendig, auch Wien und
Prag zu besetzen (Höchstziel), wäre Kaiser Rudolph ungeneigt, auf das ungarische
Königreich zu verzichten. Der Grossvezir wollte die wichtigen, transdanubischen
Gebiete im Norden als Grenzländer des Begier Begtums an das Reich anschliessen.
während er bereit war, Ober-Ungarn den Vasallenstatus zu gewähren, fiele es von
dem deutschen Kaiser ab. Der Grund für den Unterschied war, dass Ober-Ungarn,
wie Transylvanien, ausser der türkischen Eroberungspolitik sowie der strategischen
Richtung des Hauptschlages lag. Von den Gesichtspunkten der Zeit (die Konzeption
des dreijährigen Krieges), der Durchführung (Überwinterung in Ungarn oder in den
Nachbarländern) und der zu besetzenden Gebiete setzten die Pläne von Grossvezir
Sinan die Vorstellungen von Sultan Suleiman über den Feldzug im Jahre 1566 fort.

CSONKARÉTI KÁROLY
A M. KIR. HONVÉD FOLYAMI ERŐK ÖRNASZÄDEZREDE 1944. OKTÓBER 15—1945. M Á J U S 9. KÖZÖTT

A második világháborút számtalan m u n k a tárgyalja, d e még n a p j a i n k b a n is
kerülnek elő olyan adatok, amelyek kisebb-nagyobb m é r t é k b e n hozzájárulnak
a hadműveletekről, hadi eseményekről és a katonákról alkotott v é l e m é n y ü n k
formálásához. Az előbukkanó d o k u m e n t u m o k közelebb hozhatják a cselekmé
nyek megítélését, árnyalják a háború hadtörténeti feldolgozását. Sokszor a j e 
lentéktelennek tűnő, a hadműveleteket alig befolyásoló események ismertetése
is hozzájárulhat a valóságot jobban megközelítő kép kikerekítéséhez. Fokozot
t a n vonatkozik mindez a m a g y a r h a d e r ő működéséről alkotott álláspontunkra,
m e r t a m a g y a r honvédség harcainak feltárása még hiányos, olyannyira, hogy
n é h á n y fegyvernem, vagy nagyobb alakulat tevékenysége ezidáig szóba sem
került. A n a g y egész pedig részekből rakódik össze, amely. semmkiéppen sem
válhat teljessé, ha abból egy teljes fegyvernem hadműveletei hiányoznak.
A m a g y a r királyi honvéd folyami erőkre gondolunk.
A folyami erőknek jelentős szerepet szántak az 1944. október 15-i e s e m é 
nyek — a háborúból való kiugrás — katonai biztosításában. A H o r t h y Miklós
kormányzó iránt elvárt hűségüket a fegyvernem p a r a n c s n o k á n a k és felügyelő
jének, dr. H a r d y K á l m á n vezérfőkapitánynak (altábornagy) a személye szava
tolta, és tisztjeinek, legénységének a bekövetkezett események során tanúsított
m a g a t a r t á s a — n é h á n y kivételtől eltekintve — ezt a bizalmat igazolta is. 1 Az
erről írt t a n u l m á n y u n k megjelenése óta előkerült új adatok fényénél módosí
tani kell az 1/1. őrnaszád osztálynál 1944. október 15-én történtek leírását, m e r t
az események időrendje eltér az említett t a n u l m á n y b a n előadottaktól.
1944. október

15—16.

Az őrnaszádezred parancsnoka, Virányi F e r e n c főtörzskapitány (ezredes) ok
tóber 15-én este tiszti gyűlést t a r t o t t a S u r á n y i kastélyban (Göddel szemben
az 1670,5. folyamkilométernél), amelyen tájékoztatást adott az eseményekről.
Csak ezt követően érkezett meg a parancs, hogy a DEBRECEN és a K E C S K E 
MÉT őrnaszádok fussanak be Budapestre. Amint a két hajót felf ütötték és gőz
készek lettek — a hivatkozott t a n u l m á n y b a n í r o t t a k k a l szemben —, a s ű r ű köd
és sötétség ellenére elindidtak. A fordulásnál azonban m i n d k é t hajó „ m e g t ű z t e "
a partot, a két egység „felült", és a rossz látási viszonyok miatt mozdulatlanság1 Csonkaréti Károly: Űj adatok 1944. október 15. katonai előkészítéséhez. Hadtörténelmi Közlemények (a to
vábbiakban — HK) 1980. 2. sz. 311—326. o. A rendfokozatoknál — bizonyos gyakorlati szempontok miatt — a
mozgósítás előtti hagyományos folyamőrségi elnevezéseket használom.

2*
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Az l/II. őrnaszád osztály egységei. Elöl a DEBRECEN
ra kárhoztatva várt reggelig. Ez után jelentette az ezredparancsnok a folyami
erők parancsnokságának, hogy nem tudnak elindulni. Csak másnap reggel, a
köd tisztulása után sikerült a hajókat elszabadítani, s kb. 9 órakor folytatták
útjukat Budapest felé.
Az egységek nem harci alakzatban haladtak, ezért a Margitsziget északi csú
csán álló két német harckocsi nem nyitott tüzet. A Margit-híd alatt, a budai
oldalon dobták le horgonyaikat. Itt ún. „papucsok" (partraszálló naszádok) áll
tak melléjük, német fegyveres különítmény ugrált át az őrnaszádokra és Sei
fert korvettkapitány parancsnoksága alatt megszállta azokat. Mivel a folyam
őrök nem tanúsítottak ellenállást, a német tengerészek déli 1 óra körül eltávoz
tak. „Sem német lobogó, sem német őrség a hajónkon sohasem volt. Ezután az
őrnaszádok befutottak Óbudára." — fejezi be e napra vonatkozó visszaemléke
zését Czigler Arnold. 2
A folyami erők parancsnokságán, valamint a Lánchíd alatt, a balparton ki
kötött l/I. őrnaszád osztály egységein történt események leírását szintén ki kell
egészíteni,3 már csak azért is, mert a Várban, valamint a folyami erők parancs
nokságán mind a hadtörténelem, mind a köztörténetírás szempontjából figye
lemre méltó, mégis kevéssé ismert és méltatott események játszódtak októ
ber 15. estéjén és éjszakáján.
Az esti órákban, amikor a Vár lejárói már el voltak aknásítva — írja a Hardy
V

2 Czigler Arnold volt kapitány — a KECSKEMÉT őrnaszád akkori parancsnoka — visszaemlékezése, a szerző
tulajdonában; továbbá a KTB Chef Donau-Flottille u. ,.Formationen der Do-Fl. rom 1.8.1943. — 15. 2. 1945. (Ha
dinapló.)
3 Az előzmények megtalálhatók a szerző hivatkozott tanulmányában : HK 1980. 2. sz.
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A KECSKEMÉT

őrnaszád

vezérfőkapitány elleni ítélet indokolása 4 - , Lázár altábornagy testőrségi p a 
rancsnokot h á r o m arisztokrata kereste fel, név szerint Pálffy József gróf Pallavicini Antal és György őrgróf. A h á r o m látogató a helyzet felöl érdeklődött.
Amikor e r r e Lázár azzal válaszolt, hogy várják a politikai krízis megoldását,
Pálffy megkérdezte Lázártól, hogy jó volna-e, h a a m u n k á s o k sztrájkba l e p n é 
nek Ezt ugyanis m ó d j u k b a n állna megszervezni, ha á t j u t h a t n á n a k a pesti ol
dalra. Lázár ezt igen jónak találta, de egyúttal kifejezte abbeli aggályát is, hogy
Pestre m á r n e m lehet átmenni. Legalább is a hidakon nem.
Lázár a l t á b o r n a g y azonban n e m sokat töprengett. Azonnal felhívta telefonon
Hardyt közölte vele, hogy miről v a n szó, valamint azt, hogy h a m a r o s a n h á 
rom ú r fogja őt ez ügyben felkeresni. 5 H a r d y igenlő válasza u t á n Lazár a V a r 
k e r t e n át lekísérte a h á r o m grófot a Lánchíd utcáig, ahol azok felkerestek a
F i u m e szállóban (Lánchíd u. 2.) székelő H a r d y t . Itt volt a folyami erők p a rancsnoksága.
Pálffy előadta tervét, de kijelentette, hogy ők n e m a k a r n a k á t m e n n i a túlsó
oldalra. H a n e m v a n n á l u k egy cédula, amit Szakasits A r p á d írt alá és azt a cé
dulát kellene egy megbízható emberrel á t j u t t a t n i Szakasits öccséhez az üzenet
tel, hogy a m u n k á s s á g m á s n a p reggel lépjen általános sztrájkba.
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Hardy magáévá tette az ügyet. Hivatta Remetey Elemér főtörzskapitányt. 8
A három gróf jelenlétében megkérdezte Remeteytől, van-e olyan megbízható
embere, aki a pesti oldalon egy megadott címre egy cédulát fontos üzenettel el
tudna vinni. Pálffy még közbeszólva megjegyezte, hogy a cédulát a német zá
róvonalon kell átvinni a Hőgyes Endre utca 3. szám alá. Ott azt azzal az üze
nettel kell átadni, hogy 16-án reggel az egész munkásság lépjen sztrájkba.
„Remetey azonnal átlátta — idézzük szó szerint az ítélet indokolását —, hogy
itt egy igen veszélyes és polgárháborút, valamint vérontást is előidézhető vál
lalkozás készül. Ezért a feljelentés gondolatával foglalkozva, színleg vállalta a
feladat végrehajtását. Elment a folyami erők kémelhárító osztályához és onnan
magával hozta Holubán Ferenc bizalmi szolgálatot teljesítő honvédet. 7 akit Pallavicini őrgróf azután részletesen eligazított. Főleg a titoktartásra és az óva
tosságra oktatta ki és közölte vele, hogyha elfognák, nyelje le a cédulát" .. .8
Ezután Hardy — kb. 22 óra 30 perckor — rádión parancsot adott az l/L őrna
szád osztály parancsnokának, Nickl Béla törzskapitánynak (alezredes), hogy az
osztály aknász-motorcsónakján (AM) azonnal jöjjön át a jobbpartra, s jelent
kezzék nála.
Nickl Béla a BÜKK osztályparancsnoki hajón vette Hardy rádiógrammját.
Felment a fedélzetre és közölte a BÜKK oldalához kötött AM 9 parancsnoká
val, Bajáni Márton hajómesterrel (őrmester), hogy készüljön., mert néhány per
cen belül átmennek a Fiume szállóba. Csakhamar ismét megjelent egyik
beosztott tisztjével és az AM 9 fedélzetén áthajóztak a budai oldalra. Amint ki
kötöttek, utasította Bajánit, hogy visszatértükig várakozzék.9
Mialatt" Hardyék Niokl Bélára várakoztak, Remetey Elemérnek módjában állt
elárulni a tervet a közismerten nyilas érzelmű Jászay Ferenc vezérkari őrnagy
nak, a folyami erők vezérkari főnökének. Jászay azonnal érintkezésbe lépett a
német katonai szervekkel. A németek átlátták a nagy lehetőséget, azt, hogy
olyan csapdát állíthatnak Hardynak, amelynek alapján hűtlenségi pert indít
tathatnak ellene a magyar haditörvényszékkel. Ezért belementek a színlelésbe.
Remetey és Jászay ezután Holubán Ferencet „magatartására nézve megfelelően
kioktatták, úgy, hogy nevezett aszerint járt el".10 „Akkor még nem tudtam —
mondta Hardy az idézett interjúban —, hogy Remetey és Jászay elszabotálják
a megbízatást". Ha Hardy ezt nem is feltételezte beosztottjairól, azt azonban
tudta, hogy Jászay feltétlen német orientációjú, ezért megmagyarázhatatlan,
hogy miért nem intézkedett eltávolításáról, holott erre módja lett volna.
A folyami erőknél tehát ugyanaz játszódott le, ami a 2. hadseregnél, illetve
a többi parancsnokságon. A németbarát vezérkari tisztek vették kezükbe az
irányítást.
Nickl Béla törzskapitány Holubánnal együtt távozott a Fiume szállóból és a
parancs értelmében átvitte a balpartra. Itt Holubán azonnal partra ugrott és
eltűnt. A három grófért a PAM 21 ment.
Ma már tudjuk, hogy az üzenet sohasem érkezett rendeltetési helyére, mert
az áruló Holubán a cédulával egyenesen a német parancsnokságra sietetett. így
— állapítja meg az ítélet indokolása 11 —, a munkásság fellazítására irányuló
kísérlet nem sikerült, a német hatóságok intézkedései alapján pedig Hardy Kál
mán II. rendű vádlottat 16-án hajnalban őrizetbe vették. Szakasits aláírásával
6 Remetey a folyami erők hírszerző osztályának volt a vezetője.
7 Hardy szerint Holubánnak német igazolványa is volt. Bokor Péter hivatkozott interjúja az Élet és Irodalomban.
8 „Ezt az embert... az időközben a Lánchídhoz érkezett őrnaszádosztályom parancsnokának kellett volna Pestxe
áttennie..." — mondta Hardy a hivatkozott interjúban. A beszélgetés tehát 22 óra után történt.
9 Bajáni szóbeli visszaemlékezései
10 Hivatkozott ítélet, 53. o.
11 Uo.
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A GYŐR őrnaszád, jellegzetes B of or s-löveg év el

ellátott cédula, amelynek hátlapján a pontos cím (özv. Bartha Lajosné lakásán:
Horváth Mihály, Hőgyes Endre utca 3.) volt feltüntetve, a nyomozó hatóságok
kezébe került. 12
Október 16-án a hajnali órákban rendkívül sűrű köd ült a Duna fölött. A
SOPRON és a GYŐR őrnaszád, valamint az M 9 riadókészültségben vára
kozott további parancsra. Egyszer csak német hadihajó kötött rá a SOPRONra 13 Egy német tengerésztiszt átkiáltott: „Hardy kaput!" Ezután egy né
met korvettkapitány, valószínűleg szintén Seifert lehetett, átugrott a SOPRON
fedélzetére és Nickl Bélát kereste. Az őrség átkísérte a BÜKK-re, Seifert és
Nickl néhány percig'tárgyalt egymással, majd a korvettkapitány eltávozott. Jó
fél óra multán Seifert parancsnoki motorcsónakon tért vissza és magával vitte
Nickl törzskapitányt. Csakhamar a papucshajó is visszatért, fedélzetén német
tengerészlegénység sorakozott fel, lövésre kész fegyverrel. A németek gyorsan
megszállták a két őrnaszádot és elrendelték a német hadilobogó felvonását.
12 Uo. 69. o. „ I I . r. vádlott bűnügyével kapcsolatban tárgyi bizonyítékként fekszik el 58/á. nsz. alatt a Szakasits
aláírással ellátott cédula, amelyet a munkásság sztrájkbalépése céljából a három arisztokrata II. r. vádlott jelenlété
ben Holubán Ferenc honvédnek kézbesítés céljából átadott... Ezeknek a körülményeknek és tényeknek birtokában
és ismeretében a haditörvényszék I I . r. vádlott védekezésével szemben reá vonatkozólag a fenti tényállásban leírtakat
állapította meg, amelyekből kitűnően nevezett úgy a Tito-féle tárgyalások előkészítésében, mint a munkásságnak
október 16-án tervezett fellazításában tevékenyen közreműködött..." Magának az ítéletnek a szövege: „Hardy Kál
mán I I . r. vádlottat pedig kötéllel végrehajtandó halálbüntetésre, mint fő-büntetésre ítéli. Sopronkőhida, 1945. évi
február hó 12-én. Dr. Dominich Vilmos s. k. hadb. őrnagy, tárgyalásvezető; Dr. vitéz Gábor László s. k. hadb. fő
hadnagy, jegyzőkönyvvezető "
13 HL Horthy-kori csapatanyagok 44. doboz. Biedl László visszaemlékezése. Riedl László főhajónagy, a SOP
RON őrnaszád akkori első tisztje szerint egy ágyúnaszád, vagy papucshajó, Bajáni Márton szóbeli visszaemlékezésé
ben határozottan papucshajóra emlékszik.
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Miután a folyamőr legénység nem volt hajlandó ezt megtenni, a német lobo
gót a németek maguk vonták föl a naszádokra. Ezután eltávoztak, de minden
hajón visszamaradt 3—3 fő német tengerészőrség.14
A déli órákban a korvettkapitány visszahozta Nickl Bélát, aki elvonult az
osztályparancsnoki hajó kabinjába, s a fedélzeten többé nem mutatkozott.
Bár írott forrás nem áll rendelkezésre, elfogadhatjuk Bajáni hajómester állí
tását, azt, hogy Nickl Béla házi őrizetbe került. Bajánit ugyanis tízesztendős
kora óta a folyamőrség nevelte, taníttatta, s így majdnem fiúi viszony fűzte az
idősebb tisztekhez, így Nickl Bélához is, aki a következő hetekben úgyszólván
csak vele volt hajlandó szót váltani. Egy alkalommal Nickl olyan értelemben
nyilatkozott Bajáni előtt, hogy házi őrizetben tartják, senkivel sem érintkez
het. Ezt erősíti meg Hardy Kálmán is, amikor a következőt mondta: „Később
tudtam meg, hogy a parancsnokság tisztikara felesküdött Szálasira. Nickl Béla
nem, ő öngyilkosságot követett el."15
Az l/l. őrnaszád osztály parancsnokságát ideiglenesen Márkus Aurél törzsalkapitány (őrnagy) vette át, megtartva egyúttal a SOPRON őrnaszád parancs
noki beosztását is.
Október 18-án az 1/1. őrnaszádosztály felesküdött Szálasira.16 Ugyanezen a
napon este a német tengerészek elhagyták a hajókat.17
Az őrnaszádezred hadműveletei

1944-ben

Köztudott, hogy 1944. október 15-e fordulópont hazánk történetében. A puccs
következtében az államvezetés a Nyilaskeresztes Párt kezébe került. A nyilasok
csak az őket hatalomra emelő német birodalom érdekeit tartották szem előtt,
ez befolyásolta minden intézkedésüket, elsősorban a magyar katonaság totális
harcba állítását. E törekvés következtében vetették harcba a folyamharci úszó
egységeket is.
Addig ugyanis Hardy vezérfőkapitány mindent elkövetett, hogy legalább az
őrnaszádezredet érintetlenül őrizze meg egy későbbi feladatra. Az ellenforra
dalmi rendszer elmélete szerint az „őszirózsás forradalom", majd a Magyar Ta
nácsköztársaság, a cseh és román megszállás sohasem következett volna be, ha
Magyarország intakt haderővel rendelkezik. E tanulságot levonva tartottak még
1944-ben is érintetlenül néhány alakulatot, mint pl. a folyami erőket vagy az
ejtőernyősöket, igaz, csupán védelmi célból.
Amikor azután a politikai és katonai helyzet alakulása előreláthatóvá tette
azt, hogy Magyarország létérdeke előbb-utóbb szembefordítja Horthy kormány
zót a németekkel, a háborús veszteségektől megóvott alakulatokat újabb, más
természetű feladatokra tartalékolták. Nevezetesen ezeknek az egységeknek kel
lett volna képezniük a magját egy, a német hadsereg elleni védelmi csoporto
sulásnak.
Mint tudjuk, október 15-én minden ilyen irányú elképzelés csődöt mondott.
A nyilas vezérkar nem ismert többé védett alakulatot. Minden fegyveres erőt
a Szovjetunió elleni háborúra mozgósított. Ha a nyilasok szemében megbízha
tatlan folyamőr parancsnokokat nem is lehetett mind leváltani, vagy letartóz
tatni, mert akkor pl. a folyamzárzászlóaljak csaknem tisztikar nélkül maradtak
volna, annyit azonban megtettek, hogy bizalmi embereik ellenőrzése alá vonták
az egységeket.
• 14
vissza
15
16
17

HL uo. A németek három napig maradtak a hajókon, s távozásukkor bevonták a német lobogót, emlékezik
Bajáni hajómester. Ezt levéltári adat is megerősíti.
Hardy hivatkozott nyilatkozata és Élet és Irodalomban.
HL Horthy-kori csapatanyagok, 44. doboz. 290. sz.
Uo. 291. sz.
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A totális háború érdekében — ami most már a továbbiakban az őrnaszádezredet illeti — megkísérelték a hadihajók harcértékének növelését. A hajókat
feltöltötték lőszerrel,18 továbbá az őrnaszádok új, korszerű légelhárító fegy
vereket is kaptak. A SOPRON és a GYŐR tűzerejét — egyébként B of ors
toronylövegjeikkel ezek voltak már eddig is a legütőképesebb egységek — ok
tóber 20-án egy-egy négycsövű nehézpuskával növelték.19 (Ilyenekkel a DEB
RECEN és KECSKEMÉT már rendelkezett.) November 21-én a SOPRON-ra még
egy négycsövű légelhárító géppuskát is szereltek,20 majd decemberben már egy
40 mm-es légvédelmi gépágyúja is volt, amelyet a hátsó nehézpuska-golyószóró
torony helyére szereltek. 21
Az őrnaszádok első harci bevetésére október végén került sor. Előzőleg a né
met haditengerészet dunai parancsnoksága (Inspekteur d. Minenraumdivision
Donau = IMRDD) két harccsoportot alakított az őrnaszádosztályokból, mégpe
dig úgy, hogy minden osztályhoz különböző német haditengerészeti egységeket
osztottak be a magyar hajócsoportok támogatására, erősítésére. Ez egyúttal a
folyami erők ellenőrzését is célozta.
Az egyik harccsoportba a SOPRON, a GYŐR, a BECHELAREN (ex-PRESIDENT MASARYK csehszlovák ágyúnaszád,. parancsnoka Rolf Ciecior fregatt
hadnagy) és az FR 4, ,a másodikba a DEBRECEN, a KECSKEMÉT, a PM 1
(páncélos motorcsónak), az AT 916 és az AT 917 tartozott. 22
Az első akcióra az adott okot, hogy a szovjet csapatok — nem utolsó sor
ban a két folyamzárzászlóalj visszavonulása következtében, amely része volt az
október 15-i kiugrást előkészítő hadmozdulatoknak — a vártnál hamarabb ér
tek Bajára, ahol sok hadianyaggal rakott hajó rekedt meg. A német hadveze
tőség ezért ún. „bajai kiürítő csoportot" indított útnak, amely a SOPRON és a
GYŐR őrnaszádból, a BECHELAREN ágyúnaszádból és a SUMADIJA vonta
tóból állt.
A bevetési parancs kínosan érintette az őrnaszádok teljes személyi állomá
nyát, amelyben több momentum is közrejátszott. Elsősorban politikai: Hardy
letartóztatása, Nickl leváltása, a hajóik német megszállása (a SOPRON ezt már
másodszor érte meg),23 annak tudata, hogy a háború már elveszett, amit a Leg
felsőbb Hadúr maga jelentett ki. Másodsorban mindenki tudta, hogy az őrnaszá
dok nem alkalmasak parti tüzérség, különösen harckocsik vagy más páncélel
hárító fegyverekkel felszerelt katonaság leküzdésére, hiszen a különböző, a fo
lyami erők részére kiadott szolgálati utasítások ezt kifejezetten hangsúlyozták
is. A szovjet csapatok pedig fel voltak szerelve ilyen hatékony fegyverekkel.
Harmadsorban pedig a Dunában rengeteg felderítetlen akna hevert.
Ez utóbbival kapcsolatban a folyami erők parancsnoksága az őrnaszádok biz
tonságos hajózása érdekében még október 15-e előtt úgy rendelkezett, hogy ha
jóit demagnetizáltatja. Az angolszász légierő ugyanis kezdetben mágneses ak
nákat telepített a Dunába. A hajóknak Bécsbe kellett volna menniük, mert a
demagnetizálást csak ott lehetett elvégeztetni.
A demagnetizálásra vonatkozó parancsra várva érte az l/l. őrnaszádosztályt
október 27-én a meglepő új parancs: azonnal induljanak Paksra, s ott jelent18 Uo. 310. sz.
19 Uo. 340. sz.
20 Uo. 332. sz.
21 Uo. Riedl László visszaemlékezése, valamint a szerző tulajdonában lévő fénykép alapján.
22 Czigler Arnold visszaemlékezése a szerző tulajdonában. FR—Boot: légvédelmi géppuskával felszerelt, 21 t
vízkiszorítású, 17,4 m hosszú motorcsónak; AT = Artillerie Träger. Uszályokból átépített, páncéllal borított moto
ros hajók, 2 db 10,5 cm-es löveggel és erős légvédelmi fegyverzettel.
23 Csonkaréti Károly: Adalék Magyarország német megszállásának történetéhez. Újvidék, 1944. március 19. HK
1979. 2. sz. 277. o.
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kezzenek az ottani német flottillaparancsnokságon. A viszonylag békés Bécs he
lyett a frontra kellett indulniuk. 24 A hajók kifutottak.
A hajócsoport október 30-án, az esti órákban érkezett Bajára, s a bal parton
álló szovjet erők tűzkörzetéből kellett egy fontos, hadianyaggal teli uszályt el
vontatniuk.
A felrobbantott bajai híd fölött, a jobb parton kikötött lőszeres uszályt a
SOPRON vette vontájába Márkus Aurél törzsalkapitány (őrnagy) parancsnok
sága alatt. Még a manőver közben heves nehézpuska- és gépfegyvertüzet kap
tak, amit viszonoztak. A műveletet a BECHELAREN fedezte és tüzelésével
igyekezett magára vonni a szovjet erők figyelmét.
Az uszály elkötése után a SOPRON a vontatmánnyal megindult hegymenet
ben. Közben kapták a hírt, hogy Baja fölött, a bal parton, Koppány-pusztánál
egy szovjet nehézgéppuska települt, amelyet a jobb parton levő magyar csapa
tok meg akartak semmisíteni, de eredményt nem értek el. Ezért a hajóktól tűz
támogatást kértek. A SOPRON és a BECHELAREN rövid idő alatt szétlőtte a
koppány-pusztai épületet, egy erős, körvédőképes támaszpontot. 25 A Sió-tor
kolatnál a SUMADIJA vontató átvette az uszályt a SOPRON-tól, a GYŐR pedig
csatlakozott a kísérethez (pk: Halmay Lóránd kapitány [százados]). A hajók így
lehetőséget adtak egy, a Dunán át végrehajtott magyar rohamvállalkozás ered
ményes végrehajtására. 26 „Láttuk még, hogy a jobbparti állásokból a roham
csónakok a balpart felé átkelnek, de a harc további lefolyását már nem volt
módunkban megfigyelni" — írja visszaemlékezésében a SOPRON első tisztje,
majd így folytatja: „Visszavonulásunk közben Fajsznál a balpartról tüzérségi
tüzet kaptunk, amit viszonoztunk. A hajón két sebesülés történt. Sebesültjein
ket Pakson kihajóztuk." 27
A csoport ezután bevonult Felső-Gödre, s egy ideig nem mozdult.
Az Óbudán álló l/II. őrnaszádosztály egységeit november 6-án irányították
Adonyba, az 1598. »folyamkilométerhez (a továbbiakban — fkm).28 A DEBRE
CEN parancsnoka Kirchner Frigyes törzsalkapitány, a KECSKEMÉT parancs
noka Czigler Arnold kapitány, a PM 1 parancsnoka br. Schoenberger Ernő ha
jónagy (hadnagy) volt.
Bár a szovjet hadsereg november elején megindított, Budapest birtokba véte
léért folyó hadműveletei elakadtak, sikerült átkelniük a soroksári Dunaágon, s
a Csepel-sziget több pontján megvetették a lábukat. Az arcvonal a szigeten
kusza, állandóan hullámzó volt. Az l/I. őrnaszád osztályt a szigeten folyó, hol
védekező, hol támadó harcok tűztámogatására és felderítésre használták föl.
A KECSKEMÉT november 11-én futott ki Adonyból völgymenetben. A Cse
pel-sziget déli csúcsán állapodott meg s az 1586. f km-nél 15 óra 55 perckor
lövegtűz alá vett egy, már szovjet kézben levő csárdaépületet. A hajó körül
csupán néhány aknabecsapódást észleltek s az őrnaszád fara kapott egy géppus
kasorozatot.
24 HL Horthy-kori csapatanyagok 44. doboz. 322. sz. A folyami erők parancsnoksága a biztonságosabb hajózás
érdekében még október 15. előtt úgy tervezte, hpgy hajóit demagnetizáltatja. Az angolszász légierő ugyanis kezdetben
mágneses aknákat dobott a Dunába, amelyek a vashajők által keltett mágneses hatásra robbantak. Demagnetizáltatni csak Bécsben lehetett. Az indukciós aknák telepítése után a demagnetizálás már idejét múltnak tűnt s az új
harchelyzet is sürgetett. Ezért október 27-én az l / I . őrnaszádosztály harcegységei parancsot kaptak, hogy azonnal
fussanak ki Paksra, s jelentkezzenek az ottani német flottillaparancsnokságon. Ilyen értelemben nyilatkozik Riedl
László is hivatkozott visszaemlékezésében.
25 Uo. Riedl László visszaemlékezése 2. o.
26 Uo. 343. sz. Jelentés a bajai kiürítő csoport tűzharcáról.
27 Uo. Riedl László visszaemlékezése 3.0.
28 A KECSKEMÉT őrnaszád hajónaplója. I t t mondok köszönetet az Ausztráliában élő Czigler Arnold volt kapi
tánynak, aki rendelkezésemre bocsátotta az őrnaszád hajónaplójának kivonatos másolatát, s így lehetővé tette,
hogy legalább az l / I . őrnaszádosztály harcait és egyéb működését pontosan rekonstruálhassam. Az egyszerűség ked
véért a továbbiakban mellőzzük a lábjegyzeteket ott, ahol az események leírásánál kizárólag a KECSKEMÉT hajó
naplójára támaszkodunk.
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November 21-én a KECSKEMÉT az 1594. fkm-nél foglalt tüzelőállást, 12 óra
45-kor egy magyar felségjellel ellátott bombázó támadta meg. A ledobott tíz
bomba célt tévesztett.
Bár erre nincs adatunk, valószínűlet a DEBRECEN is részt vett ezekben a
harcokban, mint a KECSKEMÉT váltótársa.
Ahogyan a szovjet csapatok egyre nagyobb területet nyertek, illetve hosszabb
partsávot vettek birtokba, úgy csökkent az őrnaszádok alkalmazhatósági terü
lete, úgy szorultak a hajók egyre feljebb, északabbra.
November 23-án a KECSKEMÉT már a százhalombattai téglagyárnál volt
tüzelőállásban. Innen lőtte a Tököl községben állomásozó szovjet erőket, hogy
előkészítse az 1. lovashadosztály támadását. A támadás megindultával hatáso
san támogatta a gyalogságot, elhallgattatva a szovjet aknavetők nagy részét.
A hajón — néhány gépfegyverlövedék becsapódásától eltekintve — nem tör
tént sérülés az aknavetők is csak a hajó körüli vízbe találtak aknáikkal.
Sötétedés után az őrnaszád visszavonult az őrnaszádosztály új támaszpont
jára, Nagytéténybe. Másnap hajnalban a KECSKEMÉT újra elfoglalta előző na
pi helyét (1623. fkm). A szovjet aknavetősök azonban már belőtték magukat és
oly heves tűzzel árasztották el a hajót, hogy annak el kellett hagynia állását.
Hegymenetben távozva az 1626. fkm-nél állapodott meg s innen adott zavaró
tüzet Tökölre.
November 25. A Hunyadi-hadosztálytó] vett parancs szerint 9 óra 15-kor a
KECSKEMÉT kifut. Az őrnaszád ezúttal kísérőhajót is kapott, az előző napon
Óbudáról beérkezett PM 1-et. Biztosított menetben haladtak az 1626. f km-ig,
vagyis Érd—Öfalu magasságáig. Mozgást nem észlelve, a kis kötelék vissza
fordult és 11 órakor befutott Nagytéténybe.
Ezután a DEBRECEN indult ugyanazzal a feladattal, ugyanolyan alakzat
ban, vagyis a menetet ezúttal is a PM 1 vezette.
Most megszakítjuk a szűkszavú hajónaplóra támaszkodó beszámolónkat, mert
a következőkről bővebb, részletesebb információk állnak rendelkzésünkre. A
szót átadjuk br. Schoenberger Ernő hajónagynak, a PM 1 akkori parancsnoká
nak. 29
„ . . . Kb. déltájban (11 óra 30 körül) a PM 1 és a DEBRECEN elindult völgy
menetben (Nagytétényből). A rádióösszeköttetés közöttünk (vagyis az őrnaszádcsztály-parancsnokság, valamint a parti tüzérség között) a vételi nehézségek
miatt csak szórványos volt. A felderítés eredménytelenül folyt, amikor Tököl—
Százhalombatta magasságában (1624. fkm fölött, tehát a KECSKEMÉT délelőtti
tüzelőállásától délebbre) a PM 1 géppuskatüzet kapott (kb. 11 óra 35-kor).
Ezt követően a lövésztorony személyzete (melyiké?) a parton mozgást észlelt, s
azt azonnal jelentette. Az eseményeket rádión továbbítottuk a DEBRECEN-nek.
Azt is jelentettük, hogy fordulunk és a megfigyelt célpontokat tűz alá vesszük.
Ezek után a PM 1 a Csepel-sziget felé fordulva az első lövegtoronyból meg
kezdte a tüzelést. Mielőtt azonban a fordulást befejeztük volna, egy pán
céltörő lövedék meglepően kis zajjal átütötte a hajótest jobboldali páncélövét
az első lövegtorony alatt, de még a vízvonal fölött. A lövedék behatolt az első
lövegtorony lőállásába, majd átütötte a gépház és a parancsnoki torony közötti
válaszfalat. Az első lövegtorony két kezelője azonnal meghalt, egy gépész súlyo
san megsebesült, majd hamarosan ő is meghalt. A PM 1 középső motorja üzem
képtelenné vált.
Néhány másodperc múltán érte a hajót a második s egyben utolsó találat. Ez
29 Br. Schoenberger Ernő 1975. február 23-án kelt levelében foglalt visszaemlékezése a szerző tulajdonában.
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a lövedék a parancsnoki torony jobb első sarkán hatolt be. Megölte a kormá
nyost, súlyosan megsebesítette a gépmestert és a rádió házi áramfejlesztőjének
kezelőjét. A második találatnál harmadmagammal én is könnyebben megsebe
sültem. A robbanás ereje a kormányost a gépmestert és az áramfejlesztő keze
lőjét a parancsnoki torony bal sarkába dobta velem együtt, úgy, hogy a két ha
lott és a sebesült gépmester maga alá temetett. A parancsnoki torony ebben a
percben irányítás nélkül maradt, következésképp a PM 1 tovább folytatta a
megkezdett kört, (fordulást). Szerencsére ebben a válságos helyzetben Fekete
Jenő hajómester, fegyvermester és egyben rádiókezelő, a fülkéjében sértetlen
maradt. Gyorsan előmászott és a kormányhoz ugorva sikerült a hajót hegymementbe visszairányítania. Mindezt szó szerint az utolsó pillanatban, mert a má
sodik fordulat befejeztével kifutottunk volna a balpartra.
Ez alatt a hátsó lövegtoronyban mit sem tudtak arról, hogy mi történt a pa
rancsnoki toronyban. Az eredetileg kapott tűzparancs értelmében folyamatosan
lőtték a megadott célt, vagyis az ott levő harckocsit és páncéltörő ágyút. A meg
figyelők ugyanis megállapították mindkettő jelenlétét, de én sohasem bizonyo
sodtam meg arról, hogy melyiktől kaptuk a találatokat. Tüzünk mindenesetre
hatásos lehetett, mert több találatot nem kaptunk.
A DEBRECEN völgymenetben folytatta útját, alattunk kezdett fordulni. Mi
előtt fordulatát befejezhette volna, több találatot kapott, amelyek közül az első
valószínűleg kazántalálat lehetett.
Közben engem Fekete hajómester kihúzott az elesettek alól és segített talpraállni. így miután a hátsó lövegtornyunkból értesítést kaptam a DEBRECENről, fel tudtam mérni a helyzetet, ami a következő volt: a DEBRECEN géperő
nélkül csurgott, személyzete vízbe ugorva már elhagyta a hajót és a part felé
úszott. Közöttük szórványos géppuskalövedék becsapódásokat észleltem. A PM 1
eközben az őrnaszádtól kb. 500—800 méter távolságban lassú hegymenetben ha
ladt. A gépházban a naiom motor közül kettő üzemképes maradt. A találat kö
vetkeztében elromlott a fordulatszámszabályozó gázkarrudazat és az üzem
anyagcsővezeték megrepedt az egyik működő motornál. Azonnal megkezdtük a
hiba kijavítását. Mivel csak az egyik motor járhatott teljes fordulattal, a PM 1
csak korlátozottan volt manőverezhető. Emiatt úgy határoztam, hogy miután
az őrnaszádon sem vontatással, sem másképpen segíteni nem tudok, az úszók
pedig már a jobbpart közelébe értek, lassú hegymenetben távoztam a csata
színhelyéről. Közben a balpartot állandóan tűz alatt tartottuk és igyekeztünk
befejezni a gépházi javításokat. Kb. egynegyed órán belül a második motort is
teljesen üzemképessé tettük. Ekkorra már minden hajótörött partot ért. Ezért
a két motorral most már 13 km/óra sebességet elérve, tovább folytattuk utun
kat Érd f e l é . . . "
A KECSKEMÉT hajónaplójában ez olvasható: „12.00-kor PM 1 két pc.gr. ta
lálattal a tornyában, erősen sérülve visszatért. Br. Schoenberger hjgy. jelenti,
hogy DEBRECEN a százhalombattai téglagyárnál elsg-től telitalálatot kapott és
valószínűleg elsüllyedt. PM l^en 5 fő halott, 4 fő sebesült..." (A rádiógene
rátor kezelője, Schoenberger szerint, csak az éjjel halt meg.)
A DEBRECEN tűzharcának és elsüllyedésének körülményeit a különböző
források egymástól eltérően adják elő.
Először azt a helyet kell tisztázni, ahol az őrnaszád akkor tartózkodott, ami
kor az első lövések érték.
Schoenberger hajónagy, a KECSKEMÉT hajónaplója és egy túlélő szerint
az őrnaszád a százhalombattai téglagyárnál kapta az első találatot, az 1624. fkmnél vagy annak közvetlen közelében. A hivatalos német jelentés téved, amikor a
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A KECSKEMÉT

őrnaszád hajónaplójának

egy oldala. (1944. november

25.)

DEBRECEN elsüllyedésének helyét ettől északabbra, Nagytétény magasságába
teszi. 30
A DEBRECEN t e h á t a csepeli p a r t o t lőve elhaladt a forduló P M 1 mögött.
Miután kísérőhajóját maga mögött hagyta, a szovjet harckocsi, vagy páncéltörő
ágyú. esetleg m i n d k e t t ő , áttette tüzét az őrnaszádra, amely ekkorra m á r balra
30 Inspekteur d. Minenraumdivision Donau (IMKDD) PG—45793—4 sz. Kriegstagebuch (KTB); 25. 11. 44.
ungar. Patrouileiiboot DEBRECEN + Km 1631. A másik ellentmondás, amelyet nem tudok feloldani: A KECSKE
MÉT hajónaplója 1626. fkm-t, és százhalombattai téglagyárat ír, holott a téglagyár az 1624, 1 fkm-nél van.
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A PM 1 hátsó lövegtornya
fordulóban volt, orral a sziget irányában. A fordulás alatt a DEBRECEN (talán
percekig) gyakorlatilag álló helyzetbe került s így kaphatott rövid idő alatt
több súlyos találatot, (kb 11,35—40-kor) A szovjet páncéltörő lövedékek átütöt• ték az övvértet, az egyik lövedék a jobboldali kazánházban robbant és szétve
tette a tűzcsöveket. Ez még nem okozott volna végzetes katasztrófát, de egy to
vábbi gránát átütötte az üzemanyagtartályt is, a kiömlő olaj ráfolyt a kazán
falazat széthullott tüzes tégláira és lángra lobbant. A fűtőszemélyzet életét vesz
tette. A DEBRECEN olajtüzelésű kazánokkal működött. A hajó ettől borult
lángba. 31 Ezen felül találatot kapott az él-lövegtorony, amelyben a kezelősze
mélyzet meghalt, továbbá a parancsnoki torony is. A bent tartózkodók, így a
parancsnok is, megsebesültek. A gőznyomás rohamosan csökkent, a gépek le
álltak, a hajó irányíthatatlanná vált. Elhangzott a parancs: Tüzet szüntess! (a
fartorony még tüzelt), Mindenki a fedélzetre!, Hajót elhagyni! E közben érte
gépfegyvergolyó a hajó orvosát (Schoenberger visszaemlékezése szerint az or
vos a parancsnoki toronyban halt meg). A folyamőrök zöme a vízbe vetette
magát és szórványos gépfegyvertűzben úszott a part felé.
A hajót azonban nem mindenki hagyta el, mert nem tudott mindenki úszni.
Néhányan addig maradtak a füstbe-gőzbe-lángba burkolózó őrnaszádon, amíg
az lassan csurogva meg nem feneklett az 1620. f km-nél, a Kácsás-sziget part
ján. 32
Az őrnaszádon 9 ember vesztette életét. Néhány rohamcsónak az úszók se
gítségére sietett, majd az őrnaszád osztály parancsnoka, Jasper József törzska
pitány gépkocsikat küldött értük, amelyek Érdre szállították őket.
___
31 Badacsonyi Rezső volt főtörzshajómesternek, a DEBRECEN gépüzemvezetőjének szóbeli közlése.
32 Badacsonyi Rezső közlése.
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A PM 1 12.00-kor önerőből ért Nagytéténybe (1631. fkm). A KECSKEMÉT
elsősegélyben részesítette a PM 1 személyzetét, majd Schoenberger hajónagy
jelentést tett az osztály parancsnokának. Az időközben behozott többi sebe
sülttel együtt a nagytétényi egészségügyi oszlop mindannyiukat felszállította
a budapesti Gömbös Gyula úti honvéd kórházba.
Ezután a KECSKEMÉT 12 óra 40 perckor kifutott, hogy felderítse mi tör
tént a DEBRECEN-nel, talál-e még túlélőket. Az 1627. fkm-nél azonban oly
erős páncélgránát és aknavető tüzet kaptak, hogy a parancsnok kénytelen volt
visszafordulni. Találat a hajót nem érte. A KECSKEMÉT vontájába vette
a PM 1-et és felvitte az Óbudai Hajógyárba, majd visszatért a nagytétényi bá
zisra.
A PM 1 december elején állt ismét szolgálatba, s a szentendrei Dunaágon
át menetelve csatlakozott az osztályához (december 3.).
A DEBRECEN pusztulása nem volt szükségszerű. Valószínűleg közrejátszott
ebben az, hogy az őrnaszád tűz alatt fordult, így álló célt mutatott. À szovjet
csapatok addig a napig aknavetővel és gépfegyverrel lőttek, ami az őrnaszádokon nem okozott súlyos sérülést, a DEBRECEN parancsnoka tehát nem számí
tott páncélelhárító fegyverek tüzére. Ez természetesen nem mentség, csupán ma
gyarázat. Hiszen a tüzérségi lőutasítás alapelveként szögezi le: „ . . . A tűz gyors
megkezdésével lepjük meg az ellenséget. Ez döntően fontos oly célok ellen, me
lyeknek tűzfegyverei hatásuknál fogva a folyamerőkre nézve veszélyesek. Ha
így ellenség' a tüzével megelőz, ez végzetes lehet számunkra .. .33 (A szovjet
parancsnokság nyilván azért irányított harckocsikat és páncéltörőket a sziget
nyugati partjára, mert az őrnaszádok 8 cm-es lövegei komoly veszélyt jelentet
tek, s csak páncélgránátokkal lehetett a hajókat elűzni.)
Az is köztudott volt, hogy a közepes és nehéztüzérség telitalálataival szem
ben még a legnehezebb folyamharci egységek, a monitorok is védtelenek. Az
őrnaszádok vértezete csupán a gyalogság könnyű fegyvereivel és repeszgránátjaival szemben adott oltalmat. Erre az esetre is gondolva írja elő egy másik
szabályzat,34 hogy a folyamerők, ha erejüket meghaladó ellenséges fegyverek
hatáskörébe kerülnek, azok tűzhatása alól ködösítéssel vonják ki magukat.
Nem célunk a rövid összecsapás ilyen szempontból való elemzése, azt azonban
meg kell állapítanunk, hogy a PM 1 és a DEBRECEN elmulasztotta a ködösí
tést. A ködösítésre már csak azért is fel kellett volna készülnie a kötelék
parancsnokának, mert déli irányban túlhaladtak a kritikus ponton, az
1626. f km-en.
Egyébként volt rá példa, hogy folyami hadihajó sikerrel küzdött harckocsi
ellen. 1939. szeptember 9-én a lengyel KU 5 ágyúnaszád a Visztulán tűzharc
ban kilőtt egy német tankot, s maga sértetlen maradt. Igaz, ott az ágyúnaszád
nyitott először tüzet. Parancsnoka Henryk Mazurka főtörzsőrmester volt.35 Ké
sőbb a SZEGED őrnaszád, hasonlóan szerencsés helyzeti előnyből, ugyancsak
megsemmisített egy harckocsit.
A DEBRECEN és a PM 1 kiesése után a KECSKEMÉT egyedül maradt a
nagytétényi támaszponton. Az addig sehova be nem osztott SZEGED őrnaszád
parancsnokságát október 18-án vette át Petneházy Zalán kapitány A próba
járatok, a zömmel tartalékosokból álló személyzet gyakorlatoztatása és egy ak
navető beszerelése után a hajót november 9-én Bécsbe rendelték demagnetizá33 E — foe. Folyamerők Szabályzata 5. füzet, Tüzérségi Lőutasítás bevezetése. A 72 240/eln. 6. 1938. sz. Hon
védelmi Miniszteri rendelet melléklete.
34 E—210. Foe. Gy. Sz. 6. füzet, Harctéri szolgálat és harc. Gyakorlati Szabályzat a Folyamerők számára, Buda
pest, 1931. 71. o.
35 Mieezyslaw Kuligiewicz: Von der Donau zur Weichsel. Marine-Gestern, Heute, 197C/3. 51. o.
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lásra, ahonnan november 25-én ért vissza Süttőre, ahol helyi mozgásokat vég
zett, s ekkor osztották be az 1/II. őrnaszádosztály kötelékébe. A folyami erőknek
a már említetteken kívül volt imég egy őrnaszádjuk, a BAJA (ex-BARSCH).
Ennek gőzgépeit kiszerelték, mert nyersolaj motorosra akarták átépíteni, amire
azonban nem került sor. Budapest kiürítésekor ezt a Szertár állományában le
vő őrnaszádot is elvontatták Süttőre (november 28.), erre a BAJÁRA kötött rá
a SZEGED ; December 1—6 között Dömösön állt.
November 29-én a KECSKEMÉT a 3. hadsereg parancsnokságáról távmondati
parancsot kapott, hogy fusson ki az 1641. fkm-hez (kb. a csepeli Szabadkikötő
magassága) és működjön együtt a német Duna Flottillával (IMRDD). Itt a
KECSKEMÉT tisztikara kiképzést adott tűzmestereknek, toronyvezetőknek s a
legénységnek a megosztott irányzáshoz, pontosabban átismételték, gyakorolták
a megoszotott irányzású tűzvezetést. Ezután a folyamőr tisztek javaslatára — a
DEBRECEN sorsán okulva — megállapodtak a német Kossuch fregattkapitány
nyal, hogy az eddigi közvetlen irányzás helyett áttérnek a bonyolultabb, de ha
tásosabb és a hajók szempontjából biztonságosabb, megosztott, azaz közvetett
irányzású tűzvezetésre, és a hajókat mint mozgó tüzérséget fogják alkalmazni.
A következő napon, november 30-án az 1634. fkm-nél (a Háros sziget déli sar
ka) a KECSKEMÉT parancsnokának az irányításával folyt tovább a kiképzés,
de most már a németek bevonásával, gyakorolva az együttműködést is. A né
metek nem ismerték a megosztott irányzást, s ez később sem honosodott meg
náluk. Ezt a fajta tűzvezetést csak a folyami erőknél vezették be, eredete az
Osztrák—magyar haditengerészethez nyúlik vissza.
A tűzvezetés megosztott irányzással bonyolult művelet, s kivételnek számított,
amelyet még nehezített a hajók különböző irányzékrendszere. A folyami erők
nél is csak ritkán gyakorolták. Ennek a lőeljárásnak a lényege az, hogy — mivel
a cél távol van, s a hajóról nem látható — a parton, magaslati pontra kihelye
zett figyelő őrs adja meg rádión a cél pozícióját és a lövések utáni helyesbíté
seket az 1 : 25 000-es léptékű térkép nyomán. Ennek alapján adja meg az első
tiszt a lőelemeket a lövegkezelőknek.
Ezekben a napokban az 1/1. őrnaszád osztály egységeit Esztergomban talál
juk. Hogy mikor vezényelték őket oda, arra vonatkozóan nincsenek adataink
Csak annyit tudunk, hogy november utolsó napjaiban Esztergomban, illetve
annak környékén állomásoztak és német folyamharci egységekkel együtt részt
vettek az esztergomi híd ellen vezetett szovjet légitámadás elhárításában, 36 előt
te pedig (november 20-a körül) Bécsben demagnetizálták őket.
Visszatérve az l/II. őrnaszádosztályhoz, ismét a KECSKEMÉT hajónaplóját
idézzük. Eszerint december 2-án 13 óra 20-kor az 1633. fkm-nél a KECSKEMÉT,
a BECHELAREN, az AT 916 (pk: Otto Matiesen fregatthadnagy) és az AT 917
(pk: dr. Hipp fregatthadnagy) tüzelőállást foglalt, majd 14 óra 30-kor elkezdtek
zavarótüzet adni Tökölre és Jóska-majorra. 15 óra 10-kor megjelentek a szov
jet repülőgépek és megtámadták a hajókat. A repülőtámadást a folyami egysé
gek sikeresen elhárították. Ezután erős aknavető tűzben, rossz látási viszonyok
között még 16 óráig folytatták az egységek a tüzelést.
December 4-én, az 1641. fkm-nél álltak. (A Szabadkikötőtől északra.) Ezen a
napon csatlakozott hozzájuk a SOPRON és a GYŐR őrnaszád, meg kellett erő
síteni a folyamharci csoportot, mert erős szovjet készülődésekről érkezett hír.
December 5-én a megerősített hajócsoport a Háros-sziget déli részénél (1633—
34. fkm) foglalt tüzelőállást s onnan adott — a figyelő Őrs jelentése szerint — ha36 HL.Horthy-kori csapatanyagok44. doboz. Riedl László visszaemlékezése.
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tásos zavarótüzet a tíz kilométerrel lejjebb fekvő Tökölre. A közben kapott re
pülőtámadást sikerrel hárították.
A szovjet erők ezen a napon Tököl—Százhalombatta között átkeltek a Du
nán, s 10 km széles, 2 km mély hídfőt létesítettek. A magyar és német folyam
erőknek ez azt jelentette, hogy további ottlétük szükségszerű pusztulásukat von
ja maga után. Ezért december 6-án az egész harccsoportot visszarendelték.
Ezzel fejeződött be a folyamharci úszóegységek harca a főváros alatti szaka
szon.
Az átcsoportosítást az is indokolta, hogy a Budapestet bekerítő szovjet erők
északi, átkaroló szárnyának előretörése volt várható a Duna-vonalig, ahol újabb
folyamátkelési kísérlettel kellett számolni. Ezt az újabb part váltást kellett a
folyamerőknek felderíteniük, zavarniuk, megakadályozniuk az Ipolyságnál és
Vác körzetében védekező 2. magyar páncélos hadosztállyal karöltve. December
7-én az ebben a körzetben védekező német Feldherrnhalle páncélgránátos had
osztály, a 13. páncélos hadosztály és a 357. gyaloghadosztály a Szentendrei
szigetre, a 18. páncélgránátos hadosztály a Börzsönybe vonult vissza. Décem3 Hadtörténelmi Közlemények
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ber 9-én a szovjet 7. gárdáhadsereg Kismarosnál kijutott a Dunához, ennek 30.
lövészhadteste és az 5. gárda-iharckocsihadtest elfoglalta Vácot és az Alsógödig
terjedő szakaszon szintén elérte a Dunát. December 10—14-ig elfoglalták Ipoly
ságot, majd a következő napokban itt hídfőt is foglaltak. A Dunánál december
20-ig az arcvonal nem változott.
Mindezt azért foglaltuk röviden össze, hogy az őrnaszádok tevékenységét job
ban bele lehessen illeszteni az összképbe.
Visszatérve december 6-ához, a hajók ekkor a szentendrei Dunán befutottak
Visegrádra (1694. fkm) és csatlakoztak az akkor még ott álló SZEGED-^hez. Az
ezredparancsnokság a SZENT LÁSZLÓ termesgőzössel Dömösön állt, itt volt
az őrnaszádok bázisa is.
December 7-én és 8-án a négy őrnaszád erős tüzérségi- és aknavetőtűzben
Nagymaros—Visegrád—Vác között járőrözött. Közben, rossz látási és hajózási
viszonyok között, biztosították a Budapest kiürítését végző, felfelé haladó von
tatmányok lehetőleg zavartalan menetét. A hajóparancsnokokat figyelmeztették,
hogy számoljanak szovjet harckocsik felbukkanásával is. Nyolcadikán a
KECSKEMÉT Esztergomig (1719. fkm) ment egy külön mellé kötött Comos
STEYER uszállyal, amelynek már nem jutott vontató. Útközben elhárították
egy erős légi kötelék támadását.
Ugyancsak december 8-án a SZEGED a Gizella-telepi léggömbgátas uszályt
vitte Esztergomba. Az uszály gyomrában 2000 palack sajtolt hidrogént és 20
tonna robbanóanyagot tároltak. A vontatmányt a naszád bal oldalához csatol
ták, hogy védjék a balpartról jövő tüzcsapásoktól. A veszélyes rakománnyal
szerencsésen felérkeztek Esztergomba, amikor a híd alatt a SZEGED kormánya
elakadt. Hideg kerékre (kézi erővel működő kormányzásra) nem lehetett át
kapcsolni s ezért az uszály kormányával s a naszád csavarjaival evickéltek ki
a partig a hajóállomásnál. Éppen hogy kikötöttek, a szirénák légiriadót jeleztek.
A parancsnok sebtében hosszú kötélre véve az uszályt, maga mögé eresztette,
kieresztették a gőzt a kazánokból, majd a naszád egész személyzete a partra fu
tott. A Liberatorok ugyanis olyan magasan voltak, hogy lövegeikkel nem érték
volna el őket, s ha egy bomba eltalálja az uszályt, a SZEGED is a levegőbe re
pül. Egyébként az őrnaszádoknak csak akkor kellett a repülőkre lőniük, ha azok
alacsonytámadásban voltak. A város mintegy száz géptől kapott ekkor bombát,
óriási kár keletkezett, de sem a hajót, sem a hidat nem érte találat. Ekkor már
Esztergomban állt a CSOBÁNC üzemanyagszállító, amelyen az l/II. osztály
parancsnokság is helyet kapott.37
Az őrnaszádok most kerültek bele abba a nagy áradatba, amelyet röviden
úgy szoktunk jelölni, hogy megkezdődött a Dunán is a nagy menekülés nyugat
felé. A Budapest fölötti folyamszakaszon már nemcsak a Balkánról Németor
szág felé tartó különféle nemzetiségű hajók torlódtak össze, hanem csatlakozott
hozzájuk a magyar hajópark is. A rengeteg, általában túlterhelt úszóegység
könnyű prédája lett a felderítetlen indukciós aknáknak és a repülők rajtaüté
seinek. A menekülő polgári hajók arányához viszonyítva csekély számú német
és magyar hadihajó képtelen volt hatékony védelmet biztosítani számukra. Igaz,
hogy a polgári hajókon is állítottak fel légvédelmi géppuskákat, de azok hatá
sos légi oltalmat nem nyújtottak. Helyzetük különösen akkor vált kritikussá,
amikor a hadihajókat esetenként máshova irányították.
37 Petneházy Zalán kéziratos visszaemlékezése,a szerző tulajdonában. Ezen a helyen fejezem ki köszönetemet,
amiért rendelkezésemre bocsátotta visszaemlékezéseit, amelyekkel csaknem teljessé lehet tenni az l / I I . osztály te
vékenységének leírását.
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December 9-én a KECSKEMÉT a nyersolajjal teli T—III. üzemanyaguszályt
vontatta Süttőről (1743. fkm) az 1772. fkm-hez (monostori D u n a - á g torkolata),
ott lehorgonyozta, majd visszatért kiindulási helyére. A Folyamőr Szertár
V U L K Á N műhelyhajója e k k o r S ü t t ő n horgonyzott. Másnap (december 10.) a
KECSKEMÉT a műhelyhajóra kötött. E k k o r szereltek Vierling légelhárító
gépágyújára védő páncéllemezeket, valamint kisebb javításokat végeztek a
hajón. De december l l ^ é n ismét m e n e t b e n volt: a Folyamőr Szertár a n y a g 
uszályait vontató SZÉCHENYI kerekesmotoros vontatót kísérte Gönyűbe. Köz
ben 15 órakor elhárított egy erős légi rajtaütést is.
December 9-én a SZEGED 9.45 órakor futott ki Esztergomból völgymenetben.
Tizenegy órakor kikötött a szobi hajóállomás félig elsüllyedt stégjére. Menekü
lők tömege toporgott a parton. A parancs szerint először a postaalkalmazotta
kat, a folyamrendőrséget és a szobra telepített Folyamőr Szertár visszamaradt
különítményét hajózták be. 13.05-kor elkötés, majd 14 órakor Esztergomba érve,
a m e n e k ü l t e k e t kihajózták. I n n e n először Visegrádra m e n t , m a j d 18.15-kor
ismét Szobon állt meg rövid időre, s újabb menekülteket vett fel. Innen k i 
futva, 19.30-kor a Helembai szigetnél vetett horgonyt s itt éjszakázott. A
SZEGED december 10-én 6.50-kor indult s 7.45-kor befutott Esztergomba.
December 10—17. között a SZEGED és a KECSKEMÉT Esztergom—Süttő—
Vének.—Esztergom térségében mozgott, illetőleg horgonyzott s j a v í t á s i - k a r b a n 
tartási m u n k á t végeztek rajtuk, feltöltötték tartályaikat, kiegészítették készle
teiket. December 12-én Véneken kicserélték a SZEGED gépágyújának csövét,
letisztították kazáncsöveit stb. 3 8
December 11-én a SZEGED 8.30-kor kifutott Süttőről a 12 órakor rákötött:
Gönyűnél (1791. fikm) az ott álló DTRT SZEGED Duna-tengerjáró hajóra. Csak
h a m a r egy L i b e r a t o r kezdett fölöttük körözni. K é t motorja állt, s é r ü l t volt. Az
őrnaszád gépágyújából eléje küldött egy sorozatot, de a gép t o v á b b körözött.
38 A SZEGED őrnaszád Fedélzeti Őrkönyve, Hövényes Imre birtokában, a SZEGED további működésére vo
natkozóan is, valamint Petneházy Zalán hivatkozott visszaemlékezése.
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A következő sorozattal eltalálták. Kigyulladt, rázuhant a csicsói erdőre, s ott
felrobbant.
December 12-én a SOPRON és a GYŐR kezdett aktív hadműveletekbe. (Hi
teles adatok híján az l/I. őrnaszádosztály mozgását, harcait csak elvétve tud
juk nyomon követni. A későbbi kutatás számára bizonyára hasznos támpontul
szolgál, ha a Hajónapló és az Örnapló bejegyzései alapján legalább azt rögzít
jük, hogy mikor, hol állt a két egység):
SOPRON: november 10: Római part; november 20: Bécs, demagnetizálás;
november 23: Dunaremete; december 3—4: Dömös. Innen futott ki völgymenet
ben Százhalombatta térségébe. December 11: Vének.
GYŐR: november 14: Süttő; november 15: Komárom; november 24: Komá
rom, Süttő; november 30: Süttő; December 4: Dömöisről a SOPRON-nal együtt
kifut Százhalombatta térségébe. December 8: Nagymaros; december 12: Vének
(mint a SOPRON); december 21: Esztergom.
Az l/I. őrnaszád osztály nagymarosi harcairól csak annyit tudunk, amennyit
egy kitüntetésekre szóló felterjesztés"őrzött meg.
Eszerint a SOPRON és GYŐR (feltehetően német haditengerészeti egységek
kel karöltve) december 12—19. között naponta harcolt a Dunakanyarban.
Visegrád—Dömös környékén. Tüzérségi tüzükkel a balparton működő saját csa
patokat támogattak. Ennek során az őrnaszádoknak többször tüzelőállást kellett
változtatniuk, hogy kikerüljék a szovjet tüzérség találatait. A felterjesztés szerint
„ . . . december 12—17-ig terjedő időben a Kismarosnál támadó erőket több íz
ben igen hatásos tűz alatt tartotta (ti. a SOPRON és a GYŐR), olyannyira,
hogy foglyok bemondása szerint december 16-án egy támadásban levő orosz
századból mindössze 10 fő maradt életben s ezáltal a lendülettel induló támadás
abbamaradt. .."
A hajók már itt is megosztott irányzással lőttek. Tűzvezető vonalat építettek
ki egyrészt Kisvillámra, másrészt a visegrádi várba. Külön kiemeli a felterjesz
tés az osztály tüzérfigyelőjét, Folkmann Dezső hajóhadnagyot. Érdekes a harcok
lefolyása szempontjából a következő rész: „ . . . december 17-én a SOPRON ál
tal a nagymarosi vasútállomásra tűzvezetés céljából kiküldött R 3 távirásza
(Imre József tiz.) a rádió helyének (a szovjet rádiósok által történt) bemérése
után leadott ellenséges aknavető- és tüzérségi tűzben az összeköttetést a jól
fekvő ellenséges találatok ellenére fenntartotta, míg áttelepülésre parancsot
nem kapott. Mikor... ezt is bemérték, egy harmadik helyre ment s ezzel elő
segítette a Kismaros felől támadó erőknek a naszádok tüzével való lefogását."39
December 17-én befejezték az Esztergomban álló SZEGED és KECSKEMÉT
karbantartását. 14.40-kor kifutottak, 15.40-kor horgonyt vetettek Zebégénynél
(1704. fkm), hogy felváltsák az l/l. őrnaszádosztály egységeit/'0
December 18-án a KECSKEMÉT, a SZEGED és a BECHELAREN ugyanitt
9.30-kor tüzelőállást foglaltak. A SZEGED 10 órától 16 óráig, a KECSKEMÉT
14 órától 23.35-ig adott zavarótüzet Kismaros-Ny-i kijárat területére. A tűz
vezetést erős szovjet légi tevékenység nehezítette. Emiatt félóránként változ
tatták helyzetüket.
December 19-én a KECSKEMÉT 1 órától 14.20-ig a SZEGED 8 órától 15 óráig
bocsátott zavarótüzet a tüzelőállás gyakori változtatásával az előző napi cél
pontokra. Délután a szovjet csapatok behatoltak Zebegénybe és visszavonulás
ra kényszerítették az ott védekező magyar gépkocsizó lövészzászlóalj maradvá
nyait. A két őrnaszád a visszavonulókkal a fedélzeten 15 óra 35-kor, mesterséges
39 HL Horthy-kori csapatanyagok 44. doboz. 344. sz.
40 SZEGED őrnaszád Fedélzeti 0rkönyv (a továbbiakban — őrkönyv)
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köd oltalma alatt, kifutott. 16 órakor az Ipoly torkolata fölött v,etettek horgonyt,
s ott éjszakáztak.
Kikötés után a SZEGED három tagú, rádióval felszerelt felderítő járőrt kül
dött ki Nagymaros irányába, (Poós István szkv.,'Somfai Károly tiz. és Oláh Jó
zsef őrv.) amelynek egyúttal a tüzérségi megfigyelést is kellett végeznie. Mivel
a járőr a megadott időre nem vonult be, 17.35-kor Kovács József hjm. és Szabó
Antal őrv. indult felkutatásukra. 22.40-kor a két utóbbi eredménytelen kutatás
után bevonult.
December 20-án 9 órakor a két egység visszaindult Esztergomba és a híd
felett horgonyzott le. 10 órakor repülőgépek támadták őket és a hidat; távozá
suk után, 13 órakor, a hajók völgymenetben kifutottak. A SZEGED 14 órakor
állt horgonyra a Helembai sziget felső végénél, a KECSKEMÉT 15.30-kor a
helembai vasútállomás fölött (1711. fkm).
A kiküldött rádiósjárőr is megkerült. 14 órakor Poór és Oláh, 18 órakor Som
fai is bevonult. 41
21 órától éjfélig zavarótűzzel árasztották el Kisniaros-Ny-i ,kijáratát. Éjfél
után 2 órától — tehát már december 21-én — a zavarótüzet áttették Szob kör
nyékére. A SZEGED 8.30-kor felszedte horgonyát, kifutott hegymenetben, majd
8.50-kor kikötött a Kovácspataknál (1713. fkm) és innen folytatta a tüzelést. 10
órakor kapták az első légitámadást, amelyet több is követett, ezért 12 órakor
be kellett szüntetniük Szob lövését. 14.30-íg gyakori állásváltoztatással minden
erejüket a légitámadások elhárítására összpontosították. A bombák alig né
hány méternyire csapódtak be a hajóktól. A fűtők jelentették, hogy a kazánok
elmozdultak talapzatukról, de sérülés végül is egyik hajón sem történt. 14.40kor a SZEGED lőszert adott át a KECSKEMÉT-nek, üres lőszeresládáit pedig a
PM l-nek, amely sérüléseinek kijavítása után ekkor már ismét az őrnaszádezrednél volt s segítette a harcban álló egységeket.
A lőszeráthajózással egyidőben a SZEGED ismét járőrt küldött ki Kovács
pataknál, Turjanics Mihály folyamőrt egy R/3-as rádióval, majd egy óra múlva
behajóztak néhány sebesült német és magyar katonát, akiknek fel kellett ad
niuk ottani állásaikat.
A SZEGED 15.40-kor visszaindult Esztergomba., A KECSKEMÉT először a
jobbpartra húzódott az 1715. fkm-ig majd Esztergomba ment.
Alig hagyta maga mögött a SZEGED horgonyzóhelyét, feltűnt a garamkövesdi híd, amelyen szovjet harckocsioszlop haladt át. Az éllöveg vezetője, anélkül,
hogy erre parancsot kapott volna, tüzet nyitott, s első lövésre kilőtte a hídon
elől menő harckocsit. Az kigyulladt, és átszakítva a korlátot, a folyóba zuhant.
Már közel jártak Esztergomhoz, amikor egy brit repülőgép vette üldözőbe
a naszádot. Elment, visszatért, támadott, de sem a gép, sem a hajó nem ért el
találatot, pedig a SZEGED minden tűzfegyvere működött. „Olyan alacsonyra
jött — írja visszaemlékezésében Petneházy kapitány —, hogy majdnem elso
dorta az árbocunkat. Aztán Szentgyörgymezőnél (1717,5 fkm) láttuk, hogy ta
lálataink darabokat szakítanak ki a szárnyából, de a pilóta nem engedett. Egyszercsak a gép oldalra húzódott, ledobta a kabintetőt és kitolta futóművét. Mi
erre beszüntettük a tüzet és az ég felé állítottuk a lövegcsöveket. Ez a háború
íratlan törvényei szerint azt jelentette, hogy mindkét fél beszünteti a harcot.
A gép leszállt, pilótája azonnal fel is robbantotta. Rohamcsónakba szálltam egy
járőrrel és kutatására indultam. Megtaláltam. Angolul üdvözöltem, kikérdez
tem, a hajóra hoztam. Civilben történelem szakos egyetemi hallgató volt. Skót.
Kérte, ne adjam ki a németeknek. Elkísértem a Szamárhegyi-erdőig, tiszteleg41 Őrkönyv, vonatkozó napi bejegyzés.
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tünk és elváltunk . . . Huszonöt év után angol autó állt meg a házam előtt. Ko
paszodó úr szállt ki belőle. Ö volt az, a régi, lelőtt pilóta, George Harvester..."
A SZEGED Esztergomban először a közben már beérkezett KECSKEMÉT-re,
majd 19.50-kor a GYŐR őrnaszádra kötött rá. Közben egy felderítőgép re
pült feléjük a Duna vonalában. Saját gépnek a folyam fölött hosszirányban ti
los volt repülni, ezért, ha így szállt egy gép, arra minden előzetes figyelmezte
tés nélkül lőni kellett. Ez a gép ugyan kilőtt egy jelzőrakétát, de rosszat és ké
sőn. A SZEGED, a GYŐR és a KECSKEMÉT együttes elhárító tüze eltalálta és
lezuhant.
A SZEGED ezután 20.30-kor hegymenetben kifutott. 23 órakor lehorgonyzott,
majd másnap, 22-én, 7.40-kor indult tovább. 9 órakor rövid időre megállt Süttőn,
aztán 11.15-kor Komáromban rákötött a CSOBÁNC vonathajóra (és egyúttal
osztályparancsnoki hajóra; parancsnoka: dr. Kovács Dezső hajónagy). Itt üzem
anyagot, élelmet és lőszert vételezett: 74 láda 80 mm-es 36 M és 60 láda
40 mm-es repeszgránátot.
December 23-án 7 órakor völgymenetbe fordulva kifutott és 9.20-kor Eszter
gomban rákötött a KECSKEMÉT-re.
A KECSKEMÉT december 22-én 13.05-kor részt vett egy, az esztergomi híd
elleni heves légitámadás elhárításában, majd ismét visszatért előző napi harc
álláspontjára, a Helembai sziget fölötti 1715. fkm-hez. Innen adott bénító tüzef
Szob környékére. 13.25-től állandó tüzérségi és aknavetőtűz alatt állt, amelyet
repülőtámadások tarkítottak. A KECSKEMÉT sötétedés után visszatért Eszter
gomba, s ott a város fölött, az 1722. fkm-nél, a táti Dunaág betorkollásánál tü
zelőállásra rendezkedett be 20.32-kor. A német AT 917 (parancsnoka dr. Hipp
fregatthadnagy) már olt állt. Parancsot kaptak várható páncélostámadás kivé
désére, ugyanakkor zavarótüzet adtak a tőlük mintegy 15 km-nyire fekvő Ipolyhídra és az ottani útkereszteződésre.
A frontesemények háttere ezekben a napokban a következő volt. December
20-án 10 órakor a szovjet 7. gárdahadsereg megindította a támadást. Lövész ma
gasabbegységei áttörték a hevenyészett védelmet, majd előnyomulva északról
és délről megkerülték a Börzsöny-hegységet és másnap estig kijutottak az Ipoly
keleti partjára. A védelem csupán egyetlen hídfőt tudott megtartani Ipolydamásd—Helemba—Letkés körzetében, azt a terepszakaszt, ahol az őrnaszádok
voltak bevetve. Azok a katonák, akiket a SZEGED 21-én behajózott, ebből a
hídfőből valók voltak.
E napok eseményeit Petneházy kapitány így festi meg: „... Legmelegebb nap
jaink Helembánál, illetve a Burda-hegynél, Kovácspataknál voltak. A hídfő
ben álló hat magyar rohamlöveget és egy német századot kellett támogatnunk.
A szovjet tüzérségi megfigyelő repülőgép állandóan fölöttünk kóválygott, s
időnként bomba- és géppuskatámadásokat kaptunk. Egy ilyen közeltámadó gép
a tűzfüggönyünlktől megsérült, megbillent, nekirepült a Burda-hegy szikláinak
és fölrobbant. Közben a gép gyújtólövedékeitől tüzet fogtak a rákászok, a vízbe
löktük valamennyit. A nehéztüzérség és a sorozatvezetők tűzcsapásai szorosan
hozzánk tapadtak, csak állandó állásváltoztatásokkal térhettünk ki találataik
elől. A lőelemek a további tüzelésre már előre ki voltak számítva, így pillanat
nyi fennakadás nem volt a kért tűztániogatásban, amelyet rádión vettünk. Sze
rencsére csak két aknát kaptunk. Az egyik a lövegtorony^ oldalán robbant, a
másik a mentőcsónakot vitte szét. Esténként leállítottuk a rádióforgalmat, ne
hogy bemérése elárulja helyzetünket..."
December 23-án 11.30-kor a SZEGED lekötött a KECSKEMÉT-ről s feljebb
állt, mert ekkor a KECSKEMÉT indult el Komáromba, hogy a CSOBÁNC-ról
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kiegészítse készleteit. Komáromból másnap az 1741. fkm-hez tért vissza, Karva
fölé.
Ugyancsak december^23-án 12.40-kor vonult be rádiójával Turjanics folyam
őr, akit Kovácspatáknál hajóztak ki. Valószínűleg az őrnaszádezred egyik
PAM-ja vagy a PM 1 hozta vissza. Sajnos, ezekről a kisebb, de gyors egységek
ről nincsenek adataink, csak annyit tudunk róluk — például a SZEGED Örnaplójából —, hogy időnként hol az egyik, hol a másik köt rá az őrnaszádra. De
hogy milyen célból, azt már az Örnapló nem rögzíti, mert nem is köteles. Időn
ként egyik-másik AM is felbukkan (AM-aknász motorcsónak), ezek rendsze
rint valamelyik parancsnokot vitték.
A SZEGED december 24-én, 12.30-kor futott ki hegymenetben Esztergomból.
Tát—Ebed között már erős tüzérségi tűzben kellett áttörnie (kb 1727. fkm). Az
alacsony vízállás, a havazás, a köd és a jég miatt alig tudott haladni. Tizenöt
órakor állt horgonyra a KECSKEMÉT közelében, Karva—Piszke között (1741.
fkm). A várható páncélostámadás miatt szigorított őrszolgálatot rendeltek el.
Az Örnaplóban szó szerint a következő bejegyzés olvasható: 16 óra. „Előké
születek a Szentestére. 17.30 Karácsonyfagyújtás." E két időpont között azonban
még történt valami.
A két naszádot egy kétmotoros harci repülőgép támadta meg. Az Örnapló be
jegyzése szerint ugyanis feltámadt a szél, a köd eltűnt, az égbolt kitisztult s
a repülőgép pilótája is jól látott. Lefojtott motorral repült rájuk, ledobott két
bombát, amelyek nem találtak, majd visszafordulva mélyrepülésben közeledett.
De addigra már mindenki a helyén volt. A tűzfüggönyben mintegy 100 méter
magasságban és 400 méternyi távolságban a hajóktól tüzet fogott a szárnya és
a naszádok fölött égve elhúzva, mintegy 40 méterrel a SZEGED előtt a jégtáb
lák közé vágódott. 42
December 25-én 8 órakor a két őrnaszád kifutott hegymenetben. A KECSKE
MÉT az 1773. fkm-nél, Komáromtól 6 km-nyire, örsújfalunál, a Darányi kas
tély alatt vetett horgonyt, ahol akkor már a BECHELAREN is állt. A SZEGED
a Monostori-szigetnél macskázott (1772,5. fkm).
Ekkorra már a Vág-torkolattól lefelé erősen zajlott. A jégzajlás nagyon meg
nehezíti, olykor lehetetlenné is teheti a hajózást. Az úszó jégtáblák borotvaéles
pereme még a vasat is elvágja, s lecsiszolja a szegecsek fejét. A jég lehetetlenné
teheti a gőzhajók kazánvíz-fel vétel ét s akár rövidebb állás alatt is lefagyasztja
a hajócsavart.
December 25-én a szovjet 6. gárda-harckocsihadsereg ellentámadása a Ga
ram—Esztergom—Duna irányába s az Ipoly és a Garam völgyében heves küz
delmet bontakoztatott ki. December 26-án Esztergomtól északra a 7. gárdahad
sereg elérte a Dunát. December 27—28-án az Ipoly és a Garam völgyében is
folytak még a harcok.
E szovjet előretörés következtében az őrnaszádokat a zajló szakaszra vezé
nyelték.
December 26-án délben von Balek német páncélos tábornok parancsára a két
őrnaszád, a BECHELAREN és a PAM 21 (parancsnoka dr. Zoltán János zászlós)
13—14.30 között egymás után völgymenetbe fordult nyitott, lépcsőzetes nyom
dokvonalban. A menetet a SZEGED zárta be. A SZEGED-nek és a BECHELAREN-nak Nyergesújfalu, a KECSKEMÉT-nek Süttő magasságában kellett tü
zelőállást foglalnia. Az volt a feladatuk, hogy lezárják a Duna jobb partján futó
műutat és betorkollásait, amelyen várható volt a Székesfehérvár—Bicske felől
•42 Petneházy Zalán visszaemlékezése.
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áttört szovjet páncélos ék megjelenése. A hajók félerővel, óvatosan haladtak.
Mindenki tudta, mit jelent szembekerülni a szovjet harckocsikkal, hiszen köz
ismert volt a DEBRECEN egy hónappal korábbi sorsa. Nem véletlenül vona
kodott a BECHELAREN parancsnoka (Rolf Ciecior fregatthadnagy) végrehaj
tani a parancsot, mondván, hogy a BECHELAREN és a magyar őrnaszádok vértezete alkalmatlan a páncélelhárításra, de a megismételt parancsra elindultak.
Bizonytalanságukat tetézte, hogy a harchelyzetről a legkevesebb tájékoztatást
sem kapták. A felderítés is a hájókra hárult, ami azt jelentette, hogy a partról
könnyedén meglephetik őket az álcázott harckocsik . . . S mindez a lehető leg
rosszabb hajózási viszonyok között, zajló jégben.
Balek tábornoknak az volt az elképzelése, hogy a hajókkal leköti a szovjet
harckocsikat, közben átkaroló támadással megsemmisíti ő k e t . . .
Itt néhány mondatban össze kell foglalni a szovjet hadmozdulatokat. A 3.
Ukrán Front azt a feladatot kapta, hogy a Velencei-tó körzetéből kiindulva a
Bicske—Esztergom—Neszmély szakaszon jusson ki a Dunához, s így vágja el a
német és magyar seregtestek visszavonulási útját nyugat felé. Más egységek
ugyanekkor délről Dunaalmás—Nyergesújfalu felé törtek előre. Esztergom de
cember 26-i elfoglalása után a 18. harckocsihadtest a 31. gárda-lövészhadtest
tel december 27-én a Duna jobbpartján nyugat felé indult támadásra és elér
te Dunaalmást.
Szőny után (1763. fkm) a SZEGED a jobbpart alá fordult. Petneházy kapi
tány járőr kíséretében ladikkal kievezett. A másik két egység ezalatt a balpar
ton tűzkészültségben várakozott. Az országúton a rémülten menekülő embere
ken kívül katonasággal nem találkoztak. A menekülők csak annyit tudtak, hogy
valahol mögöttük jönnek már az oroszok. De hol? Mennyien? Petneházy a vas
úti őrházból felhívta Almásfüzitőt. Oda még nem értek el. Felhívta Tatát is,
ott már bent voltak. Visszaeveztek az őrnaszádra és indultak tovább. Már este
ledett. Tiszta, teliholdas égbolt alatt, mínusz 15 fokban, erős jégzajlásban mene
teltek. Dunaalmás táján már hallani lehetett a szovjet harckocsitalpak jellegzetes
csikorgását, majd perceken belül tüzérségi becsapódások ölelték körül a hajócso
portot. Ezért azonnal fordultak és 16 óra 10 percre elfoglalták a balparton a
tüzelőállásokat (1752. fkm). A SZEGED később, 17.30-kor vetett horgonyt, majd
18 órakor állást változtatott és feljebb húzódott Almásfüzitőig, a KECSKEMÉT
Dunaalmásnál maradt. Besötétedett, csak a hold világított, éppen annyira, hogy
a repülők felfedezhessék őket. „Ügy álltunk teliholdnál a Dunán, mintha tü
körben lettünk volna" — írja Czigler kapitány. 43 Szerencsére közvetlenül a víz
fölött és a parton békés köd szállongott s ezért a harckocsik nem láthatták a
naszádokat. Igaz, a hajók sem a tankokat. A tüzelés abbamaradt. A hajók így
csendben várakoztak. Ha vaktában nyitnak tüzet, felfedik hollétüket és kiszol
gáltatják magukat anélkül, hogy a tüzet eredményesen viszonozhatnák. 23 óra
után (a SZEGED 24 órakor indult) az eredeti parancs értelmében hegymenetben
visszavonultak. Ekkor tört ki a baj — emlékezik vissza Petneházy kapitány. A
turbinák kondenzátorának jégszekrénye megtelt kásajéggel, éjfél után 1 óra
kor meg kellett állni. Pár perc múlva ugyanígy járt Almásfüzitőnél a KECSKE
MÉT is. A két őrnaszádot a víz lefelé sodorta. A segítségükre siető BECHELA
REN a SZEGED-et, a PAM 21 a csurgó KECSKEMÉT-et fogta meg és csatolta
maga mellé s indult velük hegymenetben Komárom irányába. Közben diesel
motorjaik olyan éktelen dübörgést csaptak, hogy még a tankok zaját is túl
harsogták. A partról a harckocsik százával ontották rájuk gránátjaikat. A
43 Czigler Arnold említett visszaemlékezése magánlevélben, a szerző tulajdonában. Benedek Károly, a KECS
KEMÉT gépmestere szerint még fényszórókkal is keresték a hajókat.
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nyomjelző lövedékek fény csíkjai félelmetes közelségben húztak a fátyolos köd
ben a hajók elé, mögé, fölé. Közben fel kellett oldani a rádiózási tilalmat. Az
R/8-as hajórádiók hívták az ezredparancsnokságot (Örsújfalu) és gyors segít
séget kértek. A gépészek megfeszített erővel dolgoztak s hamarosan megtisztí
tották a SZEGED jégszekrényét. A BECHELAREN zajos gépei leálltak s ezután
a SZEGED vontatta a német ágyúnaszádot, turbinás hajtóművének köszönhe
tően csaknem hangtalanul.
Amikor a segítségükre küldött PAM 22 (parancsnoka Matz György zászlós)
megérkezett, az is segített. Hajnali 3 órakor — a SZEGED 3.20-kor — szeren
csésen horgonyt vetettek az 1773. fkm-nél, Örsújfalunál.
A KECSKEMÉT december 27^én, már megjavítva, 9.15-kor kifutott Nagy
baj csra, az új bázisra. Ám negyedóra menetelés után ismét üzemképtelenné
vált s a PAM 21 vette vontába. 20 perc múlva a PAM 21 is leállt. Lehorgonyoz
va kezdték javítani őket. A KECSKEMÉT 11 órakor vált mozgásképessé s a
PAM 21-et vontatva, erős jégzajlásban érkeztek meg 16 órakor az 1801. fkmhez, Nagybajcs alá.
Ugyanezen a napon, 16.45-kor a SZEGED is itt kötött ki.
December 27-ről 28-ra virradó éjszaka a SZEGED, a GYŐR és a KECSKE
MÉT őrnaszád, a PAM 21 és PAM 22, az AM 9 és AM 10 legénysége elhatá
rozta, hogy hajóival hazatér.
Sajnos, ma már senki sem emlékezik pontosan az események lefolyására. Csak
annyit tudunk, hogy három tiszthelyettes: Forráy gépmester, Kovács József
ágyúmester és Reményi kazánmester felkereste a SZEGED parancsnokát és a
következőkét közölték vele: ameddig az országot kellett védeni, katonai eskü
jükhöz híven teljesítették kötelességüket, de Németországért már nem hajlan
dók kockáztatni életüket. A hajók legénységével egyetértésben elhatározták,
hogy átveszik a hajók irányítását, A számukra megbízható tiszteket meghagy
ják beosztásukban, a többit kirakják a partra és a hajókkal hazatérnek. Felkér
ték Petneházyt, legyen segítségükre. A SZEGED parancsnoka elvileg egyetér
tett a hazatérés gondolatával, de a gyakorlati megvalósítást lehetetlennek tar
totta. Azért, mert a hajóút legkevesebb 6—8 órát venne igénybe, 140 km-es,
német kézben levő szakaszon. A jégzajlás és az alacsony vízállás miatt az egy
ségek hajózóképessége bizonytalan, hiszen éppen az előző napokban is történ
tek emiatt havariák. A műút a Duna mentén fut, arról a riasztott német harc
kocsik könnyen szétlövik a naszádokat. Márpedig — ha a lövegtűzből az ember
élve ki is ikerül — az elsüllyedő hajóról vízbe ugorva a biztos halál vár mind
annyiukra. Nincs olyan ember, aki azt kibírja, a jégtáblákról nem is beszélve.
Márpedig — érvelt Petneházy — a szökés célja az, hogy élve érjünk haza, hogy
megmaradjunk a békeévekre.
Az emberek ezután mindezt megtárgyalták és elálltak szándékuktól. A
GYÖR-ről mégis megszökött Tarján Imre tiszthelyettes, gépmester vezetésé
vel négy folyamőr és egy gazdasági tiszt.44
A szökés után, 28-án délelőtt az ezredparancsnokság vizsgálatot rendelt el,
de nem akadt senki, aki beárult volna valakit. A további esetleges szökések
megelőzése érdekében azonban a folyami erők parancsnoksága elrendelte, hogy
az őrnaszádezredet azonnal indítsák útnak Németországba.
December 29-én 7 órakor az ezred Nagybaj csőn álló egységei kifutottak hegy
menetben, Dunacsúny úticéllal. Elől menetelt a HUNGÁRIA jacht, fedélzetén
44 Petneházy visszaemlékezése. Megerősíti Riedl László hivatkozott visszaemlékezése, amelyben így ír: ,,... Ké
sőbb hallottam, hogy a GYÖK. őrnaszádon, amint ezt Mészáros nevű kormányosa elmondta, volt egy olyan szer
vezkedés, hogy a jobboldali érzelmű tiszteket és legénységet kiteszikfa partra és átallnak a szovjet hadsereghez. A né
met egységek jelenléte miatt azonban ezt nem lehetett megvalósítani..."
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a folyami erők parancsnokságával, mögötte a GYŐR, a KECSKEMÉT, amely
a P Á M 21-et, majd a SZEGED, amely a P Á M 22-t vontatta. 17 órakor a hajó
oszlop kikötött. Dunacsúnyban, ahol a k k o r a SOPRON, a P M 1 és a bevonulta
tott MFTR SZENT LÁSZLÓ állt. A CSOBÁNC és B Ü K K osztályparancsnoki
hajók, a KÖRÖS iskolahajó és a MAROS aknahajó csak lassan és késéssel
t u d t a az őrnaszádokat követni. Ezeket az egységeket ugyanis a m a g y a r folyam
szakaszra tervezték, illetőleg a KÖRÖS tengeri hajónak épült, s a felső Duna
rohanó, zajló árjával m á r alig voltak 'képesek megbirkózni. Később, a CSO
BÁNC kivételével, mindegyiket vontatni kellett.
Valamikor ezekben a n a p o k b a n a GYŐR őrnaszád is lelőtt egy amerikai B : —
24-es Liberator nehézbombázót. 4 5
Az őrnaszádok toronylövegjei is alkalmasak voltak a légitámadások el
hárítására. 4 6
Dunacsúnyból december 30-án 8 órakor indultak el az egységek H a m b u r g 
ba. Itt csatlakozott a m e n e t h e z a S O P R O N és a PM 1 is. Az őrnaszádezred
folyamharci úszóegységei ezen a n a p o n h a g y t á k el Magyarország területét. 4 7
10.05-kor a SZEGED — valószínűleg ezidőtájt a többi hajó is — kikötött
Pozsonyban (1868. fkm) majd 40 p e r c elteltével, nyilván a határátlépés (kilép
tetés) formaságainak elvégzése után, folytatták útjukat. A SZEGED 13 órakor
p a r t h o z kötött H a m b u r g b a n (1883,5 fkm). Itt kötött ki a többi hajó is. Talán
a legénység m e g n y u g t a t á s á r a , a SZEGED-en 14 órától 20 óráig általános
legénységi k i m e n ő t rendeltek el.
December 31-én Szilveszterkor is itt állt az ezred, 15 órától általános kimenőt
kapott ismét a legénység. A tisztikar a SZENT LÁSZLÓ ezredparancsnoki h a 
jón búcsúzott az óévtől.
Nickl Béla törzskapitány pedig az élettől. J a n u á r elején főbe lőtte magát. 4 8
Az 1945. évi

harcok

1945 első hónapjaiban az őrnaszádokat n e m vetették harcba. Főbb okait a
következőkben l á t j u k :
1. A Duna hol zajlott, hol beállt. A pozsonyi vonalszakaszon — Pozsony—
Gönyü között — 1944. december 24. és 1945. február 3. között, Gönyütől lefelé
1944. december 25. és 1945. j a n u á r 25 között zajlott, majd álló jég volt feb
r u á r 5-ig. A Dévény feletti szakaszon a jég zajlott, de a hajózást nem szüntet
ték be.
2. A hajók műszaki állapota az utóbbi hónapok fokozott igénybevétele miatt
erősen leromlott, s elkerülhetetlenné vált javításuk. Ezen nincs mit csodálkozni,
m e r t az őrnaszádok legfiatalabbjai, a SOPRON-t is még 1918-ban bocsátották
vízre, 27 vízen töltött esztendő állt mögötte. A többi m é g idősebb is volt két év
vel s m á r 1916/18-ban is részt vettek az aldunai harcokban. Hogy a hajók el
használtsága milyen m é r v ű volt, a r r a vonatkozóan álljon itt n é h á n y sor Czigler
kapitány tollából: „ . . . A m i k o r Linzben voltunk javításon, szerettem volna egy
fenéklemezt kicseréltetni. Próbafúrást csináltak és megállapították, hogy a többi
sem jobb. A lemezek vastagsága mindössze 2 m m volt! Majd szörnyet haltam,
45 Csanádi—Nagyváradi—WinMer: A magyar repülés története. Budapest, 1977. 201. o.
46 Lásd az őrnaszádezred fegyverzetét és a hajók műszaki adatait bemutató táblázatot Csonkaréti: Űj adatok...
H K 1980. 2. valamint: a Hadihajók a Dunán. Budapest, 1980.
47 HL Kiedl László hivatkozott visszaemlékezése.
48 Dr. Zoltán János zászlós szerint, aki akkor Nickl környezetében tartózkodott, január első, vagy második
szombatján, valószínűleg 13-án, Melkben történt Nickl öngyilkossága. Oka: megtudta, hogy Hardy Kálmán ügyével
a Gestapo is foglalkozik, s így akarta elkerülni a letartóztatást.
Ugyanitt egy másik törzskapitány Dettrich Kálmán is véget vetett életének.
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mert én komolyabb fenékhez voltam szokva. Megbocsátható szegény lemezek
nek: idő, rozsda, meg a sok hajózni tanuló, akik a hajó hasát homokzátonyokon
vakargatták .. ."49
3. Háborúban nem mindig veszik figyelembe a harceszközök silány állapotát,
a rossz útviszonyokat, esetünkben a jégzajlást. Ezért mindezeken felül még egy
harmadik okát is fel kell tételeznünk a hajók és a személyzet kímélésének. A
németek ismételt kívánsága elől ugyan a fenti okokra hivatkozva tért ki a fo
lyami erőik parancsnoka, Trunkwalter Ödön vezérkapitány, mégis volt itt vala
mi más indok is. Ahogy Czigler kapitány kifejezte, „a harci szellem nem nagyon
dühöngött a f öténél" (Föte: Folyamőr Torna Egylet; de a folyamőrök egymás
közt így nevezték egész fegyvernemüket). S miért nem?
Az idősebb, parancsnoki beosztásban levő tisztek, akik még az első világhábo
rú alatti osztrák—magyar haditengerészetnél kezdték pályájukat, szélesebb lá
tókörrel, érett politikai-katonai ítélőképességgel bírtak. Látták, hogy a hábo
rú elveszett, a további áldozat értelmetlen. Ezen felül kimondott ellenszenvvel
viseltettek a Hitler- és Szálasi-féle rendszerrel szemben, amit bizonyít, hogy
akik közülük a legmagasabb posztokra kerültek, akkor már a németek, vagy
nyilasok börtöneiben, koncentrációs táboraiban ültek (dr. Hardy vezérfőkapi
tány, a fegyvernemi parancsnok, br. Guretzky Alfréd főtörzskapitány, Bor
nemisza Félix, Grosschmid István, Csűrös Lajos stb., maga Trunkwalter Ödön
is kétszer volt már letartózitatva). Azokat a folyamőr tiszteket pedig, akiket
ugyan nem hurcoltak el, de hadbírósági eljárást indítottak ellenük Szálasiék,
magukhoz vették a hajókra azzal, hogy majd a folyami erők saját bírósága és
ügyészsége fogja tárgyalni ügyüket. így mód nyüt arra, hogy különböző kifo
gásokkal a végtelenségig, a háború végéig elhúzhassák a felelősségre vonásu
kat (ez volt a helyzet pl. Nickl Bélával és Nagy Ernő törzskapitánnyal, a
2. folyamzárzászlóalj leváltott parancsnokával).
A német kívánságok nyílt megtagadásáig azonban mégsem jutottak el, s a
kivezető utat sem találták meg, mert mindennél jobban féltek a Szovjetunió
politikai rendszerétől, a szovjet fogságtól. Amikor azután már kifogytak minden
ürügyből, az őrnaszádok mégis bevetésre kerültek.
Visszatérve a hajókhoz, a KECSKEMÉT 1945 januárjában a Bécs fölötti Bisambergnél (1931. fkm) állomásozott, majd február 13-ig Korneuburgnál (1942,
f km). Innen a SZÉCHENYI kerekes vontató a linzi hajógyárba vitte, ahol a sé
rült turbináját és egyéb berendezéseit, lemezeit javították. Április 7-én még egy
1,5 cm-es légvédelmi géppuskával növelték tűzerejét. 50 A KECSKEMÉT javí
tását április 12-én fejezték be.
A SOPRON-ról csak annyit tudunk, hogy a korneuburgi hajógyárba került
s áprilisban lépett ismét szolgálatba.
A SZEGED-et január 6-án Hainburgból Korneuburgba, majd telelésre ja
nuár 26-án Pozsonyba rendelték, ahol március 31-ig állt nagyjavítás alatt.
Az egyik légitámadáskor, még amikor a hajógyárban állt, Trunkwalter vezér
kapitány parancsára Lukács Béla főhajónagy, első tiszt tüzelt egy bombázó köte
lékre, amelyből három gép kigyulladva lezuhant. Azóta sem sikerült eldönteni,
hogy a német, vagy a magyar parti légvédelmi ütegek, avagy a SZEGED, esetleg
49 Czigler Arnold Petneházy Zalánhoz címzett magánlevele. Czigler a folyamőrséghez történt bevonulása előtt a
polgári Duna tengerhajózás hosszújáratú kapitánya volt, ahol sokkal jobban kellett kímélni a hajókat, mint a kincstári
vagyont, s ebből következően más- hajózási stílust szokott meg. Külön tanulmányt érdemelne a polgári- és a hadi
hajózás közötti módszerbeli különbség elemzése. A kettősséget e sorok írója is tapasztalta, amikor a folyami erőknél
hol olyan parancsnoka volt, aki a kincstári úszóegységeken tanulta a hajózást, hol pedig olyan, aki a polgári hajó
zásnál megszokottat követelte meg.
50 Czigler Arnold hivatkozott ievele. Tervbe vették, hogy lövegeit 8,8 cm-esre cserélik, de a hozzá való lőszer
hiánya miatt a lövegcseréket elejtették
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a februárban még Pozsonyban álló GYŐR találta-e el ezeket a gépeket. Ennél a
légitámadásnál a SZEGED személyzetéből ketten (Kovács József és Kapper Fló
rián folyamőr), súlyosan, ketten pedig könnyebben sebesültek.
Petneházy Zalán kapitányt megbízhatatlanság gyanúja miatt 1945. március
2-án leváltották a SZEGED éléről. A parancsnokságot március 30-án Eperjesy
Sándor kapitány vette át.
A GYÖR-ről csak azt tudjuk, hogy 1945 január 24-ig Korneuburgban, majd
utána a linzi hajógyárban állt. Március 23-án viszont Pozsonyban járt.
A BAJA őrnaszád január 26-án az 1939. f km-nél (Kuchelan) állt, a MECSEK,
VERA, JOLÁN I. III. folyamőr egységekkel. A TÜZÉR páncélos motorcsónak
útban volt Melk felé.
A javítások elvégzése, illetőleg a hajózási idény beköszöntése után az őrna
szádokat ismét harcba vetették. Az ezred új parancsnoka, Deák Lajos törzska
pitány, ezt nem is igyekezett megakadályozni. 5 *
1945. március 30-ra nyilvánvalóvá vált, hogy a kijavított SZEGED hamaro
san bevetési parancsot kap. Ezen a napon behajózott az új parancsnok, a kazá
nokat fölfűtötték, a naszádot gőzkész állapotba helyezték. A legénység 14 órá
tól ikimenőt kapott. Hogy ezen a kimenőn szervezték-e meg, vagy már régóta
érlelődött néhány emberben a gondolat, nem tudjuk, de bizonyára sokan éltek
át drámai órákat. Hiszen mindenki tudott a szökött katonák kivégzéséről, sőt
láttak felakasztott magyar katonákat is egy-egy város, község főterén, út men
tén. Mégis, március 30-ról 31-re virradó éjszaka a SZEGED legénységének négy
tagja (Juhász István szkv., Oláh Mihály őrv., Gács Márton és Turjanica Mihály
folyamőr) a 24 órakor tartott tűzkörjárat és a 4 órakor esedékes ellenőrző kör
járat közötti időben megszökött. Ahogy a hajóügyeletes tiszthelyettes az Őrkönyvbe bejegyezte: „a hajót önként elhagyták."
Másnap 13 tábori csendőr szállta meg a naszádot. Ám nyomozásuk ered
ménytelen maradt. A kihallgatott legénység nem volt hajlandó tudni semmi
féle szervezkedésről, sem arról, hogy merre mehettek bajtársaik.
Közben a SZEGED elindult Pozsonyból Németország felé. Másnap a csend
őröket kihajózták.
Április 3-án Korneuburgban állt, április 4-én Melkbe (2036,1. f km) innen
Linzbe (2135. fkm) menetelt. Itt is maradt e hó 11-ig. Ekkor már régen (január
14-től) Melkben állt a folyamőr Szertár és a 4. folyamzárzászlóalj.
A KECSKEMÉT-et április 13-án, Linzben feltöltötték üzemanyaggal és lő
szerrel, majd az 1994. fkm-hez irányították, ahol Hollenburggal átellenben, a
balparton macskázott.
A SZEGED április 11-én elindult völgymenetben, s 15-én Hollenburgban
csatlakozott a KECSKEMÉT-hez. Ugyancsak ide futott be ezen a napon a
GYŐR is. A hajók álcázása után, április 16-án, mindhárom egység tüzelőállást
foglalt ugyanitt s közel három héten át szakadatlan tüzérségi tűzzel zavarták a
szovjet csapatok hadmozdulatait. A felderítést az idé rendelt PM i l, a PAM 21
és az AM 8 végezte.
A szovjet erők április 11—13 között foglalták el Bécset, a szovjet Dunai Flot
tilla közreműködésével, tehát az őrnaszádokat az osztrák főváros eleste után
mozgósították. Célpontjaik figyelemmel kísérése jól mutatja a szovjet hadmű
veletek, csapatmozgások helyét, fokozatos térnyerésüket. A szovjet ágyúnaszá
dok Bécs elfoglalása után egyelőre nem mentek feljebb, a magyar őrnaszádok
pedig nem ereszkedtek lejjebb, így a két flottilla közvetlen összecsapásáról
nincs értesülésünk.
51 HL Horthy-kori csapatanyagok, 42. doboz, valamint Eperjesy Sándor kapitány visszaemlékezése a szerző
tulajdonában.
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Nézzük tehát röviden a SZEGED és KECSKEMÉT, valamint a GYŐR to
vábbi működését. Megjegyezzük, hogy a két őrnaszáddal május 7-ig a BECHELAREN ágyúnaszád is együtt volt.
Április 15. Wagram község és a Dunára támaszkodó szovjet csapatok tűz alá
vétele 10 óra 30-tól. Rövid szünet után, 17 órától a tüzelést kiterjesztették St.
Georgen falura is.52
Április 16-án 8 órakor kezdték lőni St. Georgent és környékét. Két napos
tüzelési szünet után, április 19-én 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig a környező utakat,
hidakat és útkereszteződéseket lőtték, amelynek során több katonai gépkocsit
semmisítettek meg.
Április 20-án 10 óra 30-tól 12 óráig a Treismauer község hídjánál fekvő gyár
telepet, valamint az utakat, hidakat lőtték. 15 órától 16 óra 30-ig gyors tűzcsapásokkal igyekeztek megzavarni az utak forgalmát, amelynek során szétugrasz
tottak egy gyülekezést. Másnap 16 órától 24 óráig bénító- és zavarótüzet adtak
Treismauer és Wagram községeknél a szovjet csapatok gyülekező helyeire. Köz
ben a SZEGED elvonult s a CSOBÁNC-ról kiegészítette készleteit, majd vissza
tért.
Április 22-én éjféltől reggel 7 óráig — tehát az előző napi 16 órától folyama
tosan — adtak zavarótüzet ugyanazokra a célpontokra. 14 órától 16 óráig ismét
lőtték a gyülekező helyeket. 23 óra 15-kor folytatták a zavaró tüzet, az előbbi és
egy újabb célpontra: Neusiedlre, majd éjfél után kiterjesztették Nussdorfra is.
Hat óra 15-kor szünetet tartottak, majd 11 óra 30-tól 14 óráig a közlekedést
zavarták. 23 órakor zárótűzzel árasztották el a szovjet gyalogságot, amelynek
hatására a támadás elakadt (április 23). Ezen a napon a PAM 22 is csatlakozott
a kötelékhez.
Április 24-én 12—16 óra között a Wagramtól északra .fekvő erdőben levő
szovjet gyalogságot lőtték. Április 25-én 8 órától zavarótűz a Treismauertől
északra fekvő erdőre, 14—16 óra között Wagramra. A tüzérségi megfigyelő sze
rint a támadást igen hatásosan hárították el a hajók.
Április 26-án 7 óra 30-tól 10 óráig zavarótűz ugyanoda. 23 órakor tűzrajtaütés Wagramra..
Április 27-én a megosztott tűzvezetéshez szükséges rádiós járőr a hollenburgi magaslatokon foglalt állást.
Egy napi szünet után, április 28-án 11 órától ugyancsak Wagramra adtak za
varótüzet és a megfigyelt mozgó célokat lőtték. A következő napon Wagramon
kívül Treismauerra is adtak zavarótüzet 10—12 óra között. 16 órától 20 perces
bénító tüzet bocsátottak a Treismauertől északra fekvő területre. A kiküldött
felderítő járőr jelentése szerint a szovjet csapatok kiürítették állásaikat és viszszavonultak.
Április 30-án hajnali 1—2 óra között, majd 4 óra 25 — 7 óra között ismét zavarótüz Wagram és Treismauer falvakra, valamint a hátrább vont szovjet állá
sokra. 17 óra 30-tól 18 óra 20-ig tűzrajtaütés mozgó célokra.
Május 1-én 17 óra 30-tól St. Georgen községre belőtték a lövegeket, 2-án 14
óra 40-től a Treismauertől északra fekvő állásokat, 3-án 5 órától 7 óráig a Wag
ram melletti állásokat lőtték zavaró tűzzel.
Május 4-én 16 óra 35-től ugyancsak Wagramra és St. Georgenra adtak zavaró
tüzet. 53
52 Az itt szereplő Wagram nem azonos a történelemből ismert Wagram községgel (Morvamező). Ez a tűz alá
vett Wagram Treismauer magasságában, de a Duna balparti oldalán, a folyamtól 2-—3 km-nyire feküdt s mintegy
20 km hosszú területrésznek a neve, mint pl. a valamivel följebb elterülő Wachau.
53 Feltűnő, hogy a hajónaplóban sehol sem találunk az 1945. évi harcokkal kapcsolatban őrnaszádok elleni légi
tevékenységről, holott az év tavaszától a háború végéig e sorok írója több olyan mélyrepülésben végrehajtott angol
szász légitámadást élt át (pl. az AM 11 fedélzetén a HUNGÁRIA mellé kötve, Melkben, Linzben stb.), amelyet folyamharci úszóegységek ellen hajtottak végre. Bár az is igaz, hogy e sorok írója nem az őrnaszádezred, hanem a Szertár
állományában az AM 11 aknász motoroson szolgált, amely akkor futárszolgálatban volt.
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1945. május 7-i oldala

Május 6-án 4 óra 30-tól—18.20-ig különböző szovjet állásokra bocsátottak bé
nító tüzet.
Az eddigi bevetési parancsokat a német védőkörlet parancsnokságától kap
ták (Kossuch és Seifert korvettkapitányoktól).
Május 7-én 13.30-kor megkezdett zavarótüzelés után, az l/ll. őrnaszádosztály
parancsnoka távmondatban utasította a három őrnaszádot és kísérőhajóikat,
hogy éjszakai menetben fussanak ki Pöchlarnba (2044,7. f km). A SZEGED
19,15-kor, a KECSKEMÉT 21 óra 30-kor hegymenetben elindult. „Erős ellensé
ges tűzben leszakadtunk a követő ellenségtől" —• olvashatjuk a Hajónaplóban.
„A szovjet haderő százszázalékos tüze alatt vonulunk vissza Linzbe" — írta az
őrkönyvbe Nagy Lajos hajómester, hajóügyeletes tiszthelyettes. A meginduló
nagy szovjet támadásban előretörő harckocsik május 8-án délután már Melkben voltak. A SZEGED 4.30-kor kötött ki Pöchlarnban, majd 6.50-kor foly
tatta útját hegymenetben. Május 8-án 22.40-kor kötött ki Linz alatt, a 2118.
fkm-nél.
A háború utolsó napjához értünk. A KECSKEMÉT, a SOPRON és a GYŐR
azonban még ezen a napon is (május 8.) bevetésre indult, Pöchlarnból völgyme
netbe fordultak és délelőtt 10 óra 20 perckor tüzelőállást foglaltak a 2039. fkmnél, három kilométerrel Melk fölött. Az volt a feladatuk, hogy vegyenek részt
Melk védelmében. 11 óra 50-kor azonban osztályparancsnoki távmondatban le
fújták a tűzkészültséget, közölték a kapitulációt, s egyúttal elrendelték, hogy
hegymenetben induljanak vissza és soroljanak be az ugyancsak visszavonuló
többi őrnaszád alkotta kötelékbe. KECSKEMÉT 22 óra 15-kor a 2115. fkm-nél
vetett horgonyt (kb. Enghagen magasságában, Mauthausen alatt 3 km-nyire).
Tizenhét perc múlva kötött rá a KECSKEMÉT-re a GYŐR.
Május 9-én, 6 óra 45-kor a KECSKEMÉT felszedte horgonyát, majd von
tába vette a BÜKK osztályparaancsnoki hajót és megindult vele az új parancs
értelmében Linzbe. A KECSKEMÉT 11 óra 45-kor érkezett Linzbe a 2135 fkmhez és ott rákötött a SZEGED-re. Ugyancsak Linzben kötött ki a SOPRON és
a GYŐR is.
A m. kir. honvéd folyami erők őrnaszádezredének harcai befejeződtek. A ha
jók amerikai kézbe kerültek.
A KECSKEMÉT hajónaplója alapján össze lehet állítani az általa felhasznált
lövedékek számát. Eszerint 1944. november 11-től május 8-ig a 8 cm-es repeszgránátból 1567 db, a 8 cm-es páncélgránátból 111 db, a 2 cm-es légvédelmi lö
vedékekből 3529 db, az 1,5 cm-es légvédelmi lövedékből 1118 db és a 8 mm-es
géppuska lövedékből 17 830 db került kilövésre, összesen 24 255 lövés.
Feltételezhető, hogy a többi őrnaszád által kilőtt lövedékek száma sem tér el
ettől.
Tisztán katonai szempontból nézve, befejezésül megállapíthatjuk, hogy a fo
lyami erők őrnaszádezredének harctevékenysége semmivel sem marad el az első
világháborúban küzdött cs. és kir. Dunaflottilláétól. Sőt, ha tekintetbe vesszük
azt, hogy a Dunaflottilla jóval több és sokszorta erősebb monitorokkal rendelke
zett, hogy azoknak még nem kellett középsarkos ütegekkel és harckocsikkal,
valamint ilyen erős légitevékenységgel szembenézniük, ha arra gondolunk, hogy
az őrnaszádokat kifejezetten járőrözésre, felderítésre, vontatmányok gyalogsági
fegyverek elleni biztosítására tervezték és építették, hogy csupán a hajózási
idényben vetették be őket, akkor azt is leszögezhetjük, hogy teljesítményük —
embereké és úszóegységeké egyaránt —, felülmúlta amazokét.
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Карой Чонкарети
ПОЛК СТОРОЖЕВЫХ КАТЕРОВ ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ
ВОЕННО-РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИ В ПЕРИОД
С 14 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА ПО 9 МАЯ 1945 ГОДА
Резюме
15 октября 1944 года, в день, когда была произведена попытка выйти из войны, полк сто
рожевых катеров получил приказ от командующего военно-речного флота — фельдмаршаллейтенанта Кальмана Харди немедленно отправиться в Будапешт. Вследствие навигационных
проблем в Будапешт прибыли лишь сторожевые катери дивизиона 1/1, дислоцировавшегося
в Ерде. Через командира дивизиона 1/1 Харди хотел передать секретное послание представи
телям рабочего люда, после получения которого индустриальные рабочие начали бы все
общую забастовку. Однако человек, призванный передать письменное послание по заданному
адресу, оказался немецким агентом и когда командира дивизиона 1/1 перевез его из командованяи речной флотили на пештскую сторону, он явился с этим посланием к немцам. После
этого немцы и действовавшие с ними заодно предатели офицеры речной флотилии арестовали
Кальмана Харди. А на рассвете немецкие военно-морское части захватили новые корабли
дивизиона 1/1 и прибывшего в первой половине для дивизиона 1/11. Немцы ушли с венгерских
катеров лишь после того, как офицерский и рядовой состав катеров был приведен к присяге
на верность Салаши. После этого нилашистское военное командование отдало приказ о том,
чтобы полк сторожевых катеров принял участие в боях вместе с немецкими военно-морскими
частями и под их руководством. Полк сторожевых катеров в октябре и ноябре 1944 года за
щищал участок Дуная под Будапештом и обеспечивал отражение речных перевозок. 26 ноября
сторожевой катер «Дебрецен» вступил в бой с советскими танками ПМ-1 у местечка Тёкёл,
в результате чего «Дебрецен» был затоплен. После этого сторожевые катеры использовались
не для разведки и патрулирования, а применялись как подвижная артиллерия непрямой на
водки. В таком качестве они участвовали в боях у Сасхаломбатты 5 декабря. Так как совет
ские войска здесь форсировали Дунай, сторожевые катера прикрывали караваны судов на
участке Будапешт—Вац. В период 13—23 декабря в боях в районе Надьмарош—Вишеград—
Зебегень—Соб они обеспечивали артиллерийскую поддержку войскам, сражавшимся на левом
берегу Дуная. Впоследствии суда были отведены в район Эстергома, а затем в район Комарома.
26 декабря они отсюда вышли для отражения вероятного наступления советских танков, но
ледоход заставил их повернуть обратно. В ночь с 27 на 28 декабря судовая команда вместе с
катерами хотела сбежать, но навигационные условия под Комаромом сделали это невозмож
ным, однако несколько матросов всё же оставили корабли. После этого полк сторожевых
катеров был выведен из страны. Суда были поставлены на стоянку в различных зимних гаванях
и ремонтных доках, откуда в апреле 1945 года они вновь снялись и отправились на боевую
линию. С 15 апреля по 7 мая 1945 года они находились в Холленбурге и вели огонь по различ
ным объектам. 8 мая они заняли огневую позицию выше Мелька, а 9 мая отступили к Линцу,
где попали в плен к американцам.

Károly

Csonkaréti

DAS PATROUILLENBOOT-REGIMENT DER UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN
FLOTTILE ZWISCHEN DEM 15. OKTOBER 1944 UND DEM 9. MAI 1945
Resümee
Am Tage des versuchten Ansprurigs vom Krieg, am 15. Oktober 1944 hat der
Kommandeur der Waffengattung, Generalleutnant Hardy dem Patrouillenboot-Regiment den Befehl erteilt, gleich nach Budapest abzufahren. Wegen Schiffahrtsschwierigkeiten kamen jedoch nur die in Érd stationierenden Einheiten der l./I.
Division an. Hardy wollte mit dem Kommandeur der l./I. Patrouillenboot-Divison
den Arbeitervertretern eine geheime Botschaft zukommen lassen, nach deren Erhalt
die Industriearbeiter in Generalstreik hätten treten müssen. Aber der Beauftragte,
der die schriftliche Botschaft an die angegebene Addresse ausliefert sollte war
ein deutscher Spion und nachdem der Kommandeur der l./I. Patrouillenboot Divison ihn mit seinem Motorboot von der
Flottilenkommandatur
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an das Pester Ufer übergefahren hatte, meldete er sich gleich mit der Botschaft
bei den Deutschen. Die Deutschen und die siah mit ihnen verschworefrünen, verräterischen Flotillenoffiziere
verhafteten Kálmán Hardy. Zu
her Morgenstunde haben deutsche Marineeinheiten die Kampfeinheiten der l./I. Division sowie der später vormittags angekommenen 1./II. Division angefallen. Die
Deutschen Hessen ihre Schiffe erst hinter, nachdem die Offiziere und die Mannschaft Szálasi den Treueid abgelegt hatten. Die Kriegsleitung der Pfeilkreuzler hat
angeordnet, dass das Patrouillenboot-Regiment mit dan deutschen Marineeinheiten
und unter ihrer Leitung an den Kämpfen teilnehmen sollten. Im Oktober und November verteidigte das Patrouillenboot-Regiment die Stromstrecke südlich von Budapest und schützte die Schiffstransporte. Am 25. November f ührtschlug es Patrouillenboot (Debrecen) und PM—1 mit sowjetischen Kampfwagen ein Gefecht bei Tököl, in der dem Debrecen versenkt wurde Demnach wurde das Patrouillenboot nicht
zur Rekogniszierung und zum Patrouillendienst sondern als bewegliche Artillerie unter mittelbarer Visierung eingesetzt. So nahm es auch an den Kämpfen in Százhalombatta am 5. Dezember teil. Nachdem diese Strecke von den sowjetischen Truppen
überquert worden war, schützten die Patrouillenboote Bugsierschiffe an der Strecke
zwischen Budapest und Vác. In den Kämpfen im Gebiete von Nagymaros, Visegrád,
Zebegény und Szob deckten sie die am linken Ufer fechtenden Truppen durch Artilleriebeschuss zwischen dem 13. und "dem 23. Dezember. Danach wurden die Schiffe
in den Bezirk von Esztergom, und später Komárom zurückgezogen. Von dort fuhren
sie am 26. Dezember wieder ab, um einen eventuellen sowjetischen Panzerangriff
abzuwehren, aber das Eistreiben zwang sie zum Rückzug. In der Nacht von dem
27. auf den 28. Dezember wollte die Mannschaft mit den Schiffen desertieren und,
obwohl wegen ungünstiger nautischer Verhältnisse unter Komárom es fast unmöglich war, gaben es doch einige von der Mannschaft, denen es gelang, das Schiff zu
verlassen. Das Patrouillenboot-Regiment wurde aus Ungarn weg kommandiert. Die
Schiffe wurden in Winterhäfen oder in Reparaturwerften eingestellt, von denen sie im
April 1945 wieder eingesetzt wurden. Zwischen dem 15. April und dem 7. Mai stationierten sie bei Hollenburg und die Einheiten beschossen verschiedene Objekte. Am
8. Mai nahmen sie Batteriestellung über Melk und am 9. zogen sie nach Linz zurüch, wo sie von den Amerikanern überwomimen wurden.

4 Hadtörténelmi Közlemények
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SUGÁR ISTVÁN
AZ EGRI VÁR HADI POSTÁJA
A XVI. SZAZADBAN

A magyar katonai történetírás merőben elhanyagolt területét képezi a régi
korok hadi postájára vonatkozó forrásanyag feltárása, feldolgozása és értéke
lése. Kivált érdeklődésre tarthat számot a kulcsfontosságú végvár, Eger XVI.
századi hadi postájának története.
Dobó István postája
Miután 1541-ben Buda vára török kézre került, ugrásszerűen megnőtt az or
szág északi végvárvonalának a jelentősége, s abban főleg Eger váráé. Eger
többé már nem a püspök magánérdekeltsége volt, hanem a magyar haza vé
delmének egyik sarokpillére.
Miután 1548. augusztus 15-én Dobó átvette a vár parancsnokságát, 1 nyomban
megkezdte annak felszerelését és korszerűsítő munkálatait, hiszen a török ter
jeszkedése lassan-lassan elérte Eger közvetlen környékét. Már 1548 őszén azt
jelentette, hogy a törökök egészen Kerecsendig, Egertől alig 15 km-nyire merész
kedtek. 2
A • végvár feladatai szükségessé tették az állandó katonai hírszerzést. Dobó
ügyes és bátor felderítői 1552-ben nemcsak Budán, Hatvanban, Szegeden és a
délvidéken jártak, 3 de megfordultak Belgrádban, sőt a távoli Drinápolyban is.4
A kapitány a birtokába jutott fontosabb katonai vonatkozású adatokat levélben
elsősorban feletteseivel Bécsbe közölte, de ugyanígy értesítette természetesen a
jelentékenyebb hírekről az érintett szomszédos vármegyéket is. Ilyen irányú levelezésbeli kapcsolatot tartott fenn a felvidéki főkapitánnyal, az országos fő
kapitánnyal, az erdélyi vajdával, sőt Castaldóval és Teuf f el Erasmus-szal is.
Bár nem ismerjük a Dobónak adott királyi utasítást, de kétségtelen, hogy rá
is vonatkozott az, ami például 1567-ben a palotai kapitányra: „ . . . a többi kapi
tányokkal és tisztjeivel kölcsönösen levelezzen és őket a törökök vállalkozásai
ról, melyeket a vár helyzeténél fogva sikeresen kikémlelni sikerül, tudósítását
nyomban küldje meg és jelentse nékünk, melyeknek ismerete fontos és jelenté
keny .. ."5
Dobónak a bizalmas katonai híranyag közlésén túlmenően jelentős egyéb le1
2
3
4
5

Gyárfás István: Dobó István Egerben. Budapest (a továbbiakban — Bp) 1879. 20. o.
Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori iratok. 1548. per 10. per 8.
Országos Levéltár (a továbbiakban — OL). Egri várszámadások.
Soós Imre—Szántó Imre: Az egri vár védelme 1552-ben. Bp. 1952. 22. o.
OL Kamarai Levéltár. Diversae instructiones. Fasc. 1. Nr. 16.
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velezésbeli kötelezettsége is volt. Elsősorban a bécsi, pozsonyi és kassai katonai;
politikai és gazdasági főhatóságokkal, a Bécsben tartózkodott Oláh Miklós egri
püspökkel, királyi kancellárral s a felvidéki bányavárosokkal. Jelentékeny le
velezést kívántak az egész Északkelet-Magyarországot magába foglalt, sőt a
déli Zaránd megyére is kiterjedt egri püspökség dézsmaügyei,- a Jászság és a
Kunság állami adója, valamint a hatalmas püspöki birtok gazdasági irányítása.
A hadianyag beszerzése is kiterjedt levelezést kívánt. Tudnunk kell ugyanis,
hogy az egri püspöki birtok alkotta az egri vártartományt. Ugyanekkor viszont
jelentős levélforgalom bontakozott ki elsősorban Bécs felől Eger irányába.
Dobó számára kezdetben csak két, meglehetősen kezdetleges lehetőség adó
dott levélforgalma lebonyolítására: 1. a vár alkalmi katonai futárai, 2. az egri
Szabadhely lakosainak 12 mérföldes (kb. 100 km) körzetbeli futárszolgálata. De
amíg az előbbi általános, addig az utóbb említett egri különlegesség volt. Az
egri Szabadhely lakosai fennmaradt 1551. évi urbáriumuk szerint mentesek
voltak minden jobbágyi teher és szolgáltatás alól, s kizárólag „a főtisztelendő
(azaz a püspök) úr leveleit tartoztak, bárhol légyen is a munka, 12 mérföld tá
volságra bármilyen időben saját költségükön szállítani." 6 Bakócz Tamás egri
püspök 1493—95. évi számadáskönyve külön kiemel egy szabadhelyi paraszt
(„cuidam rustico de Zabadhel") levélvivőt, akit — rendkívül alacsony béréből
kitetszőleg — a megtett útnak csak egy részére fizettek meg,7 azaz a 12 mér
földnél távolabb szállította a levélküldeményt. A következő püspök, Estei Hippolit fennmaradt számadásaiból kitetszik, hogy természetesen abban az időben
is éltek Eger urai Szabadhely lakosainak futárszolgálati kötelezettségével. Pél
dául 1503-ban ..per unum de Zabathel" vitt budai levélért csekély 10 dénárt
fizettek.8
Âz első hadi posta Egerben
A különböző alkalmi futárok hamarosan képtelenek voltak kielégíteni az egri
vár és Bécs között kialakult sűrű levélváltás igényét. Ezért az Udvari Kancellá
ria — minden bizonnyal Oláh Miklós egri püspök és királyi kancellár közben
járására — 1550 utolján felállította a Bécs — Pozsony — Eger közötti királyi
hadi postát. „1550. december 19-én megindult a posta Egerben, Bécs irányába,"
— tájékoztat egy okmány. A mellékelt úgynevezett mérföldmutató alapján is
merjük a Pozsonyig 32 mérföld (292,38 km) hosszú postajárat útvonalát is:
Eger — Pétervására 3 mérföld, Pétervására — Losonc 5, Losonc — Lám (Lamb)
4, Lám — Bát (Frauenmark) 4, Bát — Garamszentbenedek (Szent Benedek) 3,
Garamszentbenedek — Nyitra 4, Nyitra — Sempte (Schinta) 3, Sempte — Szene
(Warperg) 3 és végül Szene — Pozsony 3 mérföld.9 Pozsonyból pedig már az
1530 óta működött postajárat szállította tovább a küldeményeket Bécsbe.10 Az
útvonal hűen kifejezte azt a célt, hogy a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb
úton érjen célba a levelet vivó postalegény, útba ejtve a füleki, a losonci, vala
mint a nyitrai és a kisebb jelentőségű garamszentbenedeki és semptei várakat,
erődöket.
Az első egri hadi posta jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy je
lenlegi ismereteink szerint a harmadik rendszeresen közlekedő állami posta
járat volt Magyarországon. Az elsőt még 1527 végén Taxis Mátyás „Magyaror6 OL Urb. et Conscr. Fasc. 1. Nr. 1.
7 Bakács-kódé^. Adatok az egri egyházmegye történetéhez. II. kötet I I I . füzet. Eger. 1887.
8 Az egri püspökség kormányzójának kiadási számadásai 1501—1508. Dobó István Vármúzeum Történeti Adat
tára. 77—27.
9 Heves megyei Levéltár. Eger Város Levéltára. Iratok. B. I. 5.
10 Hormayr, Josef: Archiv für Geschichte. Wien: 1825. 301—302. o.
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szag postamestere" szervezte meg Bécs és Buda között. Ez ugyan a változó
hadiesemények folytán megszakításokat szenvedett, de Komáromig, Esztergo
mig és Győrig folyamatosan fennállott.11 A második postavonal Bécset kötötte
össze a magyar fővárossal, Pozsonnyal, s 1530-ban már bizonyosan működött. 12
Ezekhez csatlakozott nem megvetendő harmadikként az egri hadiposta-járat,
mely 1550. december 19-től a török ostromgyűrűnek Eger körüli bezárultáig,
1552. szeptember 10—11-ig, 21 hónapon át működött.
Az egri postamesterséget „négy egymás utáni postaállomással" az uralkodói
kegy Paár Péter pozsonyi postamesternek juttatta. 13 ö természetszerűen nem
tartózkodott Egerben, hanem egy megbízottja, minden bizonnyal Márton nevű
fivére intézte az egri hadi posta ügyeit. A rátermett és jól szervező Paár — aki
már 1538 óta vezette a fontos pozsonyi postaállomást — újabb és újabb alkalmi
és hadi posták felállítását vállalta.
Az egri hadiposta-vonal költségeit a hadipénztár viselte. 1551. július 2-án az
Udvari Kamara Bécsből arra utasította az egri hadfizetőmestert, hogy fizesse
ki az egri postásokat egészen Bécsig.14. Az egyes postaállomások birtokosainak
havi fizetése az uralkodó, illetve a kamara által megállapított lovaik száma
után igazodott. Sajnos azonban, nem tudjuk, hogy az egri postaállomásnak hány
„lótartás"-a volt. Egy-egy ló után 8—8 rajnai forint volt a fizetés, és minden
bizonnyal közel járunk az igazsághoz, amikor az analógiák alapján az egri pos
tán 2 lótartást tételezünk fel.
Az 1535-ben kibocsátott „Postordnung" és a hozzá csatolt utasítás részletesen
szabályozta a posták működését. 15 Kimondta, hogy a postameneteket mind a ka
tonai, mind pedig a polgári hatóságok „csakis valódi szükség esetén" vegyék
igénybe. Kis jelentőségű ügyekben tilos volt az állami posta elindítása! Bár e
korszak postáját állami célok érdekében állították fel, de azt magánszemélyek
is használhatták, természetesen azonban nem külön indított postamenet formá
jában. Nem kétséges, hogy az egri vár építkezésén dolgozó olasz mesteremberek
is az egri hadiposta révén levelezhettek családjukkal, hiszen abban az időben
a Bécsen átfutó Taxis-féle posta behálózta szinte egész Európát, Olaszországtól
Németalföldig, Spanyolországtól Svájcon át a Német Birodalomig.16 Bízvást
mondhatjuk tehát, hogy az egri hadiposta-járat bekapcsolta Eger várát Európa
postaforgalmába.
A postamester az elküldendő levelekből célállomásonként egy-egy lepecsételt
csomagot készített. Ezekkel a tarsolyába indult azután útjára a „mindenkor in
dulásra készen" álló postalegény a szomszédos állomásig, ahonnan azután a
következő postás legénye szállította tovább a küldeményt. A postavonalon kí
vül eső helyekre is vitt leveleket e korszak postája (extraordinaria).
A levelet indító postamester az egyes kötegekhez egy-egy „postacédulá"-t csa
tolt, melyen feltüntette a küldemény indításának időpontját és a rendeltetési
állomást. Érkezés után pedig a célállomáson rávezették a levélköteg kézbesítésé
nek az időpontját, és egy következő postajárattal visszaküldték, igazolásul az
indító postaállomásnak. Ezzel az eljárással biztosították a postai levelezés biz
tonságának és gyorsaságának ellenőrzését.
A bécsi Finanz- und Hofkammerachiv őrzi az Udvari Főpostán vezetett
11 Finanz- und Hofkammerarchiv (a továbbiakban — FHKA.) Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 0. (1528. augusz
tus 6.)
12 Lásd a 10. jegyzetet.
l à FHKA. Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 1. folio 532—533.
14 FHKA. Registratur Protocol'. Nr. 204. Band (1551. július 2.).
15 Archiv für Kunde Oesterreiehischer Geschichtsquellen. XXII. Band. 148—150. — Effenberger, E.: Geschichte
der Oesterreichisehe Post. 15—16. o.
16 W. Gallert: Brdball ohne Grenzen. Leipzig, 1963. 48—51. o.
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„Postabfertigung 1551—52" feliratú kötetet. 1 ' Az uralkodói székhelyről küldött
levelek postai továbbítása értékes magyar katonai, közte egri vonatkozások
ról vall.
Eszerint 1552. augusztus 19-én Bécsből Szolnokra a vár megerősítése tárgyá
ban intéztek levelet Nyáry kapitánynak. Az udvari főpostamester rendelkezése
szerint a levelet a hadipostával Egerig kellett szállítani, ahonnan postaküldönc
(„postierende potten") vitte a levelet azután a szolnoki várba.
A postálkodással járó súlyos terheket és veszélyt a magyar postalegények vi
selték, akiknek nem csupán a nehéz tereppel, az időjárás mostohaságával és a
hihetetlenül rossz útviszonyokkal kellett dacolniok, de az útonállók támadásai
tól, vagy éppen a portyázó törökök rajtaütéseitől sem lehettek biztonságban.
A veszély nagyságát maga Dobó István igazolta egy 1550. december 26-án kelt
levelében: „Tegnap a törökök Pétervásáráig törtek be . . . ugyanott a kastélyt is
megostromolták." Pétervására pedig az Eger utáni első postaállomás volt.18
Paár Péter egri postaállomása, illetve a Pozsony — Eger hadiposta-járat egé
szen a török ostromig működött, s csak közvetlenül a török blokád teljessé válá
sa előtt, 1552. szeptember 10—11-én hagyta el az egri postás felszerelésével és
személyzetével Egert. Ennek a távozásnak izgalmas körülményeiről maga Paár
Péter számolt be 1554-ben az uralkodóhoz intézett kérelmében:
„... én Felséged szolgálatában különösen Eger ostromában, ahol nékem négy
egymás utáni postaállomásom volt, ahol a törökök szolgáimat, lovaimat, élel
memet, lőszeremet, szóval mindent, ami csak a postaállomás fenntartásához
szükséges, elvették tőlem, igen nagy káromra, amint ezt Felséged főpostamestere: Taxis Mátyás bizonyára jól tudja, miután én ezt néki jelentettem, és azt is,
hogy amit nagy nehezen megmentettem, azt meg királyi Felséged szolgálatában
álló hajdúk vitték el, azt is, amit két évvel ezelőtt elhalt testvérem (Márton —
S. I.) meg tudott takarítani.. ."19
Ebből azt lehet gyanítani, hogy Egerben működött Paár Péter fivére, Márton,
akinek 1552-ben bekövetkezett halála talán éppen a török támadással kapcsola
tos. Mindenesetre Márton özvegyét és árváit Paár Péter volt kénytelen eltarta
ni. „Ez nékem elég nehéz — panaszkodott az uralkodónak —, lévén fizetésem
oly kevés s az is bizonytalan, és kárvallásom okozta szegénységemben most
még az árvákat is a magaméból tarthatom. Ezért az én legalázatosabb kérésem
az Felségedhez, hogy kegyesen siessen a segítségemre és elesettségemre, meg hű
szolgálataimra való tekintettel utalványozzon nékem 400 forintot... Én tovább
ra is Felséged készséges szolgálatára óhajtok állni s továbbra is, mint eddig,
hűséges szolgálatára leszek .. ."20 Paár Péter azonban a kért 400 forint helyett
csak 200-at kapott, de a pozsonyi főpostamester betartotta szavát, mert még
30 esztendőn át szolgálta hűséggel a magyarországi hadi posták ügyét. 21
A Bécsben tartózkodó Oláh Miklós egri püspök és királyi kancellár is nagy
hasznát vette az egri hadi postának, hiszen Dobóval állandó és fontos levelezésbeli összeköttetésben állott. A püspök — minden bizonnyal a számára végzett
jó postai szolgálat többlethonorálására — 1552-ben Dobó István útján egy hordó
bort (16,5 köbölnyit) ajándékozott a vár bevételeiből Paár Péternek. 22
17 FHKA. Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 1. folio 344—380. (Az egri vonatkozású: a 370. és 377. folio.)
18 Haus- Hof- und Staatsarchiv. Hung. Lad. 55. (1550. december 20.)
19 Lásd a 13. jegyzetet. — A Paár-családnak egész sor tagja volt postamester Magyarországon a XVI. század
Borán.
*
20 Lásd a 13. jegyzetet.
21 Paár Péter 1503. december 1-én magyar nemességet kap az uralkodótól. (OL Benignae resolutiones. 1503.
dec. l.XPaár Péter 1582-ben hunyt el.
22 OL Egri várszámadások.
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Nem vitatható, hogy az egri vár jó védelmi készségének kialakításában nem
elhanyagolható az a segítség, mellyel a Bécs — Pozsony — Eger viszonylatban
felállított hadi posta szolgálta a „Felföld kapujának" 23 Eger várának ügyét.
Dobó katonai

futárszolgálata

Dobó István természetesen a 100 km-es szűkebb körben az Eger városi Sza
badhely libertinusainak futárkötelezettsége révén bonyolította le levélforgal
mát.
Az ország távoli részeibe és Bécsbe szóló küldeményei továbbításában azon
ban — az állami hadiposta mellett — jelentékeny szerepet kaptak saját katonai
futárai is. Az oly fontos 1551—52. esztendő egész sor rendkívül fontos levele
zését saját futárai révén juttatta el rendeltetési helyükre.
Az 1548—50-beli egri levélszállításokról nem maradtak fenn a vár számadá
sainak sorában tételes adatok, csupán összegszerűen tudjuk, hogy 1549-ben
279,20, 1550-ben pedig már 544,78 forint volt a kiadás.24
1551—52-ről azonban már plasztikus képet tárnak elibénk a.Dobó-féle szám
adáskötetek, mivel ezekből az esztendőkből tételes kiadási kimutatások marad
tak fenn. Kutatásom során kizárólag csak azokat a tételeket vettem figyelembe,
melyeknél feltüntették, hogy a futár levelet vitt („cum litteris missus").25 Dobó
postafutárai legmegbízhatóbb, leghűségesebb és legrátermettebb katonái közül
kerültek ki, amit igazol jó futári szolgálatuk mellett a török ostrom harcai alatti
magatartásuk is. Dobó postafutárai természetesen lóháton jártak.
Kik voltak Dobó postafutárai? — merül fel az első kérdés.
Ezek elsősorban is apródjai sorából kerültek ki. A kényes ügyekben Tharjányi
Kristóf és a két lóval szolgáló Vass Miklós a legtöbbet foglalkoztatottak. De
postálkodott még Baráth Miklós és Újhelyi György is. Varsányi János pedig az
ostrom után végzett postafutári szolgálatot.
Kétségtelen, hogy a legkimagaslóbb teljesítményt Vass Miklós nyújtotta, aki
a nagy török ostrom alatt két alkalommal is átverekedte magát az ellenséges
ostromgyűrűn, Bécsbe vive a várkapitány levelét Oláh püspöknek. Mindannyi
szor sikerült vissza is jutnia a várba.
A hadnagyok sem hiányoztak a postafutárok sorából. Horváth Gergely lovas
hadnagy Bécsben járt. (Az ostrom alatti nagy lőporrobbanásnak esett áldozazatául.)20 A rác származású Gaszparics Mihály 1551-ben még mint szolga („ser
vitor") ment levéllel a Felvidékre, de 1552-ben már a hadnagyok sorában talál- juk. 27 (Az ostrom során a Földbástya védelmében halt hősi halált.28) A gyalogos
hadnagyok közül legtöbbet Vajda János futárkodott, akit Tinódi Sebestyén
„Dobó hadnagyá"-nak ^evezett és a „vitéz" jelzővel tisztelt meg.29 Vajda egyéb
ként a vár lovasainak alkapitánya volt („vicecapitaneus equitum arcis Agriensis"). Az ostrom után pedig tagja volt annak a küldöttségnek, amely a hadizsák
mányul ejtett török hadilobogókat vitte fel az uralkodónak"' Bécsbe.30 Néhány
utat rábízott Dobó még Halmi Miklós, Szóláthy György és Hyspan Vince had
nagyokra is.
23
24
25
26
27
28
29
30

Tinódi Sebestyen: Eger vár viadaljáról való ének. Régi Magyar költők Tára. I I I . kötet. Bp., 1881. 231. o. sor.
OL Egri várszámadások.
E fejezet forrásanyaga külön-külön való hivatkozás nélkül: OL Egri várszámadások.
TinódiA. m. 1001—1002. sor.
Tinódi: i. m. 578. sor.
Tinódi: i. m. 1085—1086. sorok.
Tinódi: i. m. 550. sor.
Tinódi: i. m. 1616. sor.
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Az úgynevezett officiálisok közül az ötlovas Porkoláb Kálmán, a sajóhidvégi
gazdatiszt is postálkodott Dobónak. (Az ostrom során súlyosan megsebesült.31)
A gyalogos tizedesek („decurio") sorából való volt Czapy Mihály, aki a szol
noki török ostromgyűrűn hatolt keresztül levéllel a tarsolyában. Az ostrom
harcaiban két alkalommal is megsebesült.32 Varsányi Imre pedig az ostrom
gyűrűn levéllel áttörő Vass Miklósnak adott fegyveres kíséretet.
A „servitor"-ok közül csak egy szerepelt postafutárként, — Mekcseyé.
Nem egy esetben tekintélyes férfiak továbbították Dobó István leveleit. Köz
tük találjuk Chyga Jánost, Heves vármegye főszolgabíróját, magister Czeglédy
Barnabás egri kanonokot és Káldy Márton királyi gyalogos kapitányt, aki azon
ban nem Egerben szolgált.
Néhány postafutárról nem volt megállapítható várbeli besoztása, hivatala,
például Kamody Gergelyről, Vajda Pálról és az egri Lakatgyártó Jakabról.
Egy esetben Dobó az Eger városi szabadhelyi libertinust, Hegedűs Tamást
küldte Besztercebányára levelével, megfizetve a 12 mérföldön felül megtett
útját.
Hol s merre jártak a

Dobó-futárok?

1551-ben négyszer fordultak meg Bécsben. De voltak Losonczy Istvánnál
Temesváron, Báthory András erdélyi vajdánál Lippa körül, Castaldo és Sforza
tábornokoknál Erdélyben, a bányagrófnál Besztercebányán, Bebek Ferencnél
Fülek várában, Serédy Gáspár felvidéki főkapitánynál Kassán, Teuffel Erasmus
tábornoknál és Sbardellati Ágoston váci katonapüspöknél Felső-Magyarország
nyugati felében, valamint Tokajban, Nádudvaron, Zemplén és Zaránd várme
gyékben.
Az 1552. év katonai futárpostája érdekes adatokkal szolgál Dobó István inten
zív hadi készülődéseiről, s a védelmi erők tömörítését célzó akcióiról. Jártak a
Dobó-futárok kétszer is Pozsonyban, bizonyára a Magyar Kamaránál, Tokajban
és Sárospatakon. Megfordultak a bányavárosokban: Körmöc- és Besztercebá
nyán, Nagyváradon, valamint a borsodi rendeknél Miskolcon. Temesvár eleste
napján (1552. július 26-án) pedig a szomszédos érdekelt kilenc felvidéki várme
gyéhez (Abaúj, Borsod, Gömör, Heves, Sáros, Szepes, Torna, Ung és Zemplén)
küldte el leveleit Dobó István, hogy a szikszói gyűlés eredménytelensége nyo
mán segítségnyújtásra kérje és figyelmeztesse a közelgő veszélyre a megyék ve
zetőit. 1552 első felében háromszor is megfordultak Dobó postafutárai Bécsben.
Az egri vár katonai futárainak legkimagaslóbb teljesítményét Czapy Mihály
gyalogos tizedes és Vass Miklós, Dobó apródja nyújtották. Czapy szeptember
3-án a török ostromzáron át juttatta el az egri várkapitány levelét az szolnoki
várba, s feladata teljesítése után onnan sikeresen vissza is tért Eger várába.
Szolnok vára eleste után Ahmed basa Dobóhoz küldött fenyegető levelét szep
tember 10-én haladéktalanul Bécsbe küldte a kapitány Vass Miklós révén. Mire
hazaért és elérte a szarvaskői várat, természetesen már teljes blokád alatt ál
lott Eger. Ezért Dobó szeptember 23-án Varsányi Imre gyalogos tizedest a sza
kaszába tartozó Tóth András drabanttal az ostromzáron át küldte ki megsegíté
sükre. A kis csapat azután egy névtelen katona halála árán vissza is tudott jutni
a vár biztonságos falai közé. Ekkor hozta meg Vass Miklós Oláh Miklós egri
püspök és királyi kancellár „nagy bánatával" küldött „nagy szép biztatás"-ait. 33
31 Történelmi Tár, 1888. 393. o.
32 Történelmi Tár, 1888. 389. o.
33 Tinódi: i. m. 1308—1309. sorok.
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Tinóditól tudjuk, hogy Dobó István még szeptemberben újabb levéllel kívánta
Vasst ismét Bécsbe küldeni, de a török strázsák éberségén meghiúsult a terv.
Végül is október 14-én — a kétnapos nagy török roham után — Vass, ko
rábbi kísérőtársai biztosítása mellett, átjutott a török záróvonalon a Bécsbe
szóló katonai helyzetjelentéssel, s bizonyára segítségkéréssel.
1552. október 18-án, amikor a török sereg utolsó alakulatai is eltávoztak a
vár falai alól, „Tokajba és más helyekre" küldötte a várkapitány Varsányi Já
nos gyalogos tizedest, hogy az egri hadinépnek sürgősen élelmiszert szállítsa
nak.
Mi volt az egri vár katonai postafutárainak

bére?

1551-ben, amikor még a törökök nem veszélyeztették közvetlenül az egri fu
tárokat, Bécsbe csupán 1—1,5 forint volt a fizetség. Dobó István nagy általános
ságban 1 forintot adott az ország területén egy-egy útért — például Nádudvar
ra, Zaránd és Zemplén vármegyékbe, vagy Kassára ^Temesvárra azonban, me
rőben érthetetlen módon, csupán 75 dénárt, Lippa környékére pedig már 3 fo
rintot utalt ki.
1552-ben a postafutár életét fenyegető veszély növekedésével emelkedett a
fizetség. Az esztendő első felében már 3,50—3,70 forintot adtak egy-egy bécsi
fordulóért. Amikor pedig már szeptember 10-én Vass Miklós járt ott, 6 forintot
kapott. A harcok után pedig páratlan értékű jó szolgálataiért, s mivel még az
ostrom során arcán megsebesült s fogát is elvesztette, 100 forint értékű sót kért
Dobó részére jutalmul a királytól.34
Varsányi Imre tizedes, aki a postálkodó Vasst két alkalommal is be- és ki
kísérte fegyveresen a várból a török táboron át, 1—1 ruhára való stamet posz
tót kapott a várkapitánytól jutalmul, 10,80 forint összértékben.
Tóth András drabant azonban, aki két alkalommal is Vass és Varsányi fegy
veres társa volt, a két veszélyes útjáért csupán 1—1 forintban részesült. (!)
Czapy Mihály gyalogos tizedest az életveszélyes szolnoki útjáért méltányta
lanul kevéssel, 2 forinttal fizették meg.
Az egri futárok bére tehát nem mindig állt arányban a. megtett út hosszával
és veszélyességével. Ügy tűnik, hogy Dobó István figyelembe vette a postálko
dó futár rangját is.
Az egri vár postája a XVI. század második

felében

Az 1552. őszi nagy török ostrom után megszüntették a Pozsony és Eger kö
zötti hadi posta vonalát, viszont az esztendő utolján Magyarország XVI—XVII.
századi legjelentékenyebb postai összeköttetését állították fel Pozsony és Kassa
között. Ez a postavonal a Kárpátok hegykoszorúja biztonságos védelme alatt
hatalmas félkörben kapcsolta össze a két nagyvárost. 33
A közvetlen, állandó postai kapcsolat nélkül maradt egri vár levelezését ki
zárólag katonai futárai, valamint az Eger városi Szabadhely lakosainak urbá
riumban biztosított futárszolgálata révén biztosította.
A szabadhelyieknek a levélszállítás fejében minden jobbágyi tehertől való
mentessége azonban a XVI. század második felében megszűnt. Az 1567. évi
urbárium ugyan továbbra is biztosította a földesúrnak, illetve a várkapitány
nak a 12 mérföldes körzetben díjazás nélküli mindenkori futárszolgálatot, de
34 Történelmi Tár, 1888.
35 OL Városi és kamarai számadások. Fol lat. 763.
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már súlyos földesúri terheket rak a lakosok vállára. Ebben az időben Sza
badhelyet 68 jobbágy, akinek háza van, 5 szabados és 6 nemes lakta. így ga
bonából tizedet és ötödöt is tartoztak adni, s azt a várba szállítani. A várba fu
varozott hatalmas mennyiségű dézsmabúza rostálásához és tisztításához pedig
munkaerővel kellett kiállniok.36 Szabadhely lakosai joggal tiltakoztak e terhek
ellen, mivel szabadságukat a királyok mindig elismerték: „Régi szabadságunk
és szokásunk szerint" 12 mérföld körzetben „saját költségünkön" végzett levél
szállításon kívül a lakosok sem censust, vagy taxát, sem pedig másféle szolgá
latot az egri várnak nem adtak. 37
Közben Kassán egész postai — hadi postai — gócpont alakult ki. A Pozsony—
Kassa-i vonal felállításával egyidőben Taxis'Mátyás „Magyarország postames
tere" Kassától kiindulóan 25 állomáson át két vonallal behálózta Erdélyt Dé
váig és Nagyszebenig. Ez a fontos postai összeköttetés azonban csupán 1556-ig
állott fenn.38.
Ettől függetlenül azonban Kassától hét postaállomáson .keresztül Szatmárig
is szerveztek egy fontos hadi postát. 39
Ezenkívül „Kassától Kisvárdáig és más helyekre, ahol őfelsége hadserege tá
borban volt", rendszeres „extraordinárius postá"-t tartott fenn a kassai posta
mester. 40 Ezt — valamint az alábbi — sokrétű hadi postai összeköttetést a Fer
dinánd és Erdély között e térségben dúlt háborúskodások tették szükségessé.
A legfelsőbb hadvezetésnek megvolt tehát a lehetősége arra, hogy Eger várát
ne a nehezen járható Kárpátokon át, de kelet felé, a kassai vonalba kösse be.
1553 februárjában Pallavicini Sforza és Zay Ferenc jelentést tett a bécsi Ki
rályi Udvari Kamarának bizonyos kiutalt 3 ezer forintnak az egri várostrom
idején megsebesültek, az elhaltak özvegyei, s a kitűnt mesteremberek jutalma
zására, valamint posta felállítására („Legung der posst"), s a diósgyőri vár meg
erősítésére való felhasználásáról.41 A Bécsben fennmaradt iktatókönyv szűksza
vú bejegyzéséből azonban nem tűnik ki, hogy hol került sor a posta, illetve
posták felállítására. Az események ismeretében valószínű, hogy a kassai, illet
ve a szatmári posta vonalról van szó. Ezek az újonnan létesített postaállomások,
illetve vonalak jelentősen segítették az egri vár postai kapcsolatát is, hiszen
ezeken át úgynevezett extraordinárius posták révén kapcsolódhatott be a fenn
álló postahálózatba.
Valóban. 1553-ban az egri vár fennmaradt számadásai szerint a szentmártoni
postamester egy szolgája (postalegénye) részére kölcsönösségi alapon („nomine
mutui") 8 forintot fizettek ki, Szentmárton pedig, ahol castellum, megerősített
hely is volt, a szatmári s valószínűleg a kisvárdai extraordinárius posta vonalá
ban feküdt.
1554 februárjában, amikor azután Bornemissza Gergely, mint az egri vár új
kapitánya, terjedelmes felségfolyamodványban fordult Ferdinánd királyhoz,
ilyen hatásos érvekkel kérte az uralkodót az egri posta újbóli felállítására :
„ . . . alázatosan kérem Felségedet, hogy miként az érsek úr idejében volt
(Oláh Miklós egri püspökből 1553-ban esztergomi érsek lett), úgy most is egész
Egerig posták állítása kívánatos, mivel azon részekből különböző újságokat és
híreket mind az ellenségről, mind más politikai viszonyokról megtudhatunk. De
ha a posta hiányzik, mindig csak túlságosan későn tudom tájékoztatni Felsége
det az itteni hírekről.. ."42
36
37
38
39
40
41
42

OL Urb. et Conscr. Fasc. 1. STr. 1:
OL Urb. et Conscr. Fasc. 08. Nr. 35.
OL Városi és kamarai számadások. Fol germ. 772. és quart. 617.
OL Városi és kamarai számadások. Fol lat. 879. (Paar Péter számadásai.)
OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postalia. Fasc. 1997.
FHKA. Registraturbücher. Nr. 210. 47.
FHKA. Hungarn. 14338. fasc. (1554. február 19.)
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Bornemissza, aki Dobó alatt már személyesen tapasztalta a szervezett állandó
posta nagy előnyét, joggal kérte az uralkodótól annak újból való felállítását,
éppen úgy, mint a vár egyéb más katonai védelmi jelentőségű hiányosságainak
pótlását.
Az egri postaállomás felállítására azonban egyhamar nem került sor. 11 esz
tendő múltán Mágócsy Gáspár egri főkapitányt még arra utasította a bécsi
Haditanács, hogy levelezését Egerből Kassára és viszont kell lebonyolítania. 43
Ez tehát egyértelműen azt jelentette, hogy az egri vár kapitányainak saját fu
táraikkal kellett abban az időben fenntartaniuk a kassai postával a kapcsolatot.
Ez pedig a tekintélyes távolság miatt kétségtelenül jelentékeny megterhelést
jelenthetett a vár számára.
1565—67-ben azután végre Eger vára ismét belekapcsolódott a magyarországi
postahálózatba.
1565—66-ban Schwendi Lázár csapatai akcióba lendültek János Zsigmond el
len és 1565-ben Tokaj, 1566-ban pedig Szatmár került Habsburg Miksa kezére.
E jelentős hadjárat során Paár Péter, — aki ekkor már Taxis Mátyás utódaként
„Magyarország postamestere" lett44 — megszervezte e kulcsfontosságú térséga korábbi hadi posta állomásait Kassa és Szatmár között.45
E korszak fontos intézkedései során, 1567 márciusa előtt állították fel ismét
Egerben a postaállomást. 1567 márciusában ugyanis már a bécsi Udvari Kamara
utasította Schwendi Lázárt, a szepességi hadak parancsnokát, hogy járja be „a
különböző időben Egerben és Szatmáron felállított postákat" és írja össze a pos
tások fizetésbéli hátralékait. A tábornok válaszában közölte, hogy amikor Forgách Simont az egri vár főkapitányi tisztébe beiktatja, ezt a megbízatást is el
fogja intézni.46,
Levéltári adatok igazolják, hogy az új egri hadi posta Tokajig futott, itt kap
csolódott be a Szatmár—Kassa vonalba, s ennek a révén került Kassa érintésé
vel összeköttetésbe Pozsonnyal és mindenekelőtt Béccsel.
1567 novemberében Schwendi feloszlatta a korábban Kassa—Szatmár közötti
hadi postákat, s azokat rendes postákká szervezték át,47 a kassai központból pe
dig Tokajon át építették ki az új hadi posta vonalát Szatmárig. Már 1567 de
cemberében intézkedett is az uralkodó a Tokaj és Szatmár közötti postások el
maradt bérének kifizetéséről.48 1568 februárjában pedig „a Szatmár, Tokaj és
Eger közötti hadi postások" (Veldtpostpotten") már az Udvari Kamarához for
dultak, elmaradt fizetésük folyósítását kérve.49
A fizetési viszonyok ezeken a fontos hadipostákon is — mint szerte másutt
is az országban — nagyon rosszak voltak. 1581-ben, akár csak 1582-ben, ismét
sürgették az egri, a tokaji és a szatmári hadi posták vezetői elmaradt járandó
ságuk kifizetését.50 1582-ben Szuhay egri püspök, mint kamarai prefektus, 1
ezer forintot utalt ki Paár Péternek a hátralékkal, küszködő postások fizetésé
re. 51 Minden bizonnyal az egri hadi postás is részesedett e tekintélyes összegből.
A postások á „posta ordinaria" szállítására rendelt lovak után darabonként
8—8 rajnai forint fizetést kaptak. 52 A korszak magyarországi hadi postáinak
vizsgálata alapján valószínűleg két lótartással bírt az egri postaállomás, ami
havi csekély 16 rajnai forint fix fizetést jelentett a veredariusoknak. Jövedelme
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Kriegsarchiv. Wiener Hofkriegsrat Protocoll. Nr. 143. Band. 50. (1564. V.)
OL Liber Begius. Nr. 2.163—104. o.
OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 789. (Paár Péter számadásai.)
FHKA. Registraturbücher. Nr. 275. 75. (1567. II. 13—14.)
FHKA. Alte Postacten. Fase. 9030.
OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
FHKA. Exhibiten Protocoll. Nr. 277. Band. 75.
FHKA. Exhibiten Protocoll. Nr. 366. Band. 599. és Nr. 371. Band. 517, 543, 610. (1581. XI. 2.)
OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 789. (Paár Péter számadásai.)
OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
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azonban az úgynevezett „extraordinaria postá"-k indításával jelentékenyen
megnövekedett, sőt ennek a révén vált a postálkodás é korszakban gazdaságos
vállalkozássá.
Bár a pozsonyi postamesternek, mint Magyarország postamesterének a fő
nöksége alatt állottak a felvidéki postások mellett az egri, a tokaji és a szatmári
veredáriusok is,53 kutatásaim szerint a Kassa—Tokaj—Szatmár és a Tokaj—
Eger hadi posták veredáriusainak közvetlen felettese a kassai postamester volt,
akit „postarum nostrarum Cassoviensis praefectus"-nak, illetve „magister posta
rum a Cassovia ad Zathmar et Thokay"-nak említenek a levéltári források.5'1
Ö kapta kézhez általában az alá beosztott postások fizetését a kamarától (leg
többször a szepesitől, Kassáról) és a különböző harmincadosoktól. Például 1592
áprilisában Andreas Wolzogen kassai postamester a bártfai harmincadostól vet
te fel „a Kassa alatt Szatmárig és Egerig terjedő posták" 26 ló után járó első ne
gyedévi fizetését.55
Hogy kik voltak az egri hadi postások a XVI. század második felében, azt a
szegényes és zömében külföldön őrzött levéltári forrásanyag miatt pillanatnyi
lag nem tudjuk. Egy azonban igen valószínű: idegenek (osztrák, német, olasz)
voltak, mivel ebben a korszakban még valamennyi magyarországi posta idegen
kézben volt.56 Csak a nehéz és életveszélyes munkát végző postalegények voltak
magyarok.
Az egri hadi posta valószínűen 1596-ig, a török ostromig működött. Annál is
inkább, mivel ezekben az években egyre nagyobb katonai szükségszerűséggé
vált a zavartalan és pontos levélbéli összeköttetés.57

53 OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 879. („postae sub me existenti", „veredarii mihi attributi" —
1582.)
54 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
55 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
56 ÓL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 763. (Paar Péter számadásai.)
57 Az uralkodó „strictissime et sub poena" elrendelte 1593-ban a kamarának és a harmincadosoknak, hogy „a
törökök erős mozgolódása miatt" fizessék ki a postások összes járandóságát, hogy azok „lóval és egyéb szükségessel
szorgalmasan el legyenek látva, melynek azonban a késedelmes fizetések miatt hijjával vannak." „Firmissime et
gravüsime" minden kamarai bevételt a postások fizetésére rendelt a király. OL Városi és kamarai számadások. Fol.
lat. 879.

— 215 —

KAMODY MIKLÓS
A RÁKÖCZI-SZABADSÁGHARC TÁBORI POSTÁJA

A Rákóczi-szabadságharc postája utáni k u t a t á s során felhívták figyelmemet a
Hadtörténelmi Közlemények XVIII. (1917) évfolyamában Szendrei János által
közölt iratra, mely címe után a Rákóczi-szabadságharc tábori postaszolgálatával
kapcsolatos. Szendrei az irat tárgyát, egyben a közlemény címét „II. Rákóczi
Ferenc fejedelem rendelete a tábori postaszolgálat ü g y é b e n " jelölte meg. Az
irat kiadásának kelte; 1704. október 22. Vihnye. A közlő az irat őrzési helyére
n e m utalt.
A Rákóczi-szabadságharc levéltárának i r a t a n y a g á b a n az említett iratot u g y a n
még n e m sikerült megtalálni, a közlést mégis hitelesnek vettem, mert az irat
keltének idejében Vihnyéről, ahol a fejedelem a Selmecbányái fegyverszüneti
tárgyalások (1704. október 17—31.) előtt és közben n é h á n y napot gyógykezelés
céljából töltött, m á s katonai rendelkezést is adott ki, többek között 1704. októ
ber 8-án i n n e n intézkedett Tokaj v á r á n a k lerombolására.
A közlemény t a r t a l m a azonban n e m fedi a n n a k címét. A közölt irat ugyanis
n e m a tábori postaszolgálatról szól, h a n e m a postaszolgálat és ellátóinak védel
mében teendő katonai intézkedéseket tartalmazza. A félreértés a szabadságharc
postaszervezetének hiányos ismeretéből, feltáratlan voltából fakadhatott.
T a n u l m á n y o m b a n megkísérlem b e m u t a t n i a Rákóczi-szabadságharc tábori
postája működésének elvi, tárgyi és személyi vonatkozásait, b e m u t a t n i azokat
az iratokat, melyek a tábori posta tevékenységére utalnak. Mielőtt azonban e r r e
rátérnék, röviden ismertetem a Rákóczi-szabadságharc postaszervezetének kelet
kezését és működését. 1
Rákóczi isnterte a hírközlés jelentőségét és igyekezett jól működő hírközlő
hálózatot szervezni, a m i n e k alapja, a k o r technikai helyzetének megfelelően, a
levélbeni és személyes közlés volt. Ez a közlési mód m i n d a közigazgatási, állam
szervezési, m i n d a k a t o n a i céloknak e g y a r á n t megfelelt. A szabadságmozgalom
szervezett hírközlési rendszerét n e m az Erdélyben hagyományos, k ö z t e r h e n
nyugvó ősi futárszolgálatra alapozta, mely ez időre m á r korszerűtlenné vált,
h a n e m a nyugati államok postahálózatának mintájára fokozatosan állami in
tézményként szervezte meg. F e n n t a r t á s á b a n számított a vármegyék, m i n t köz
igazgatási egységek anyagi- és természetbeni t á m o g a t á s á r a is. Rákóczi postája
közigazgatási-katonai céljain túl magáncélokra is szolgált.
A postaszolgálatra vonatkozó első fejedelmi rendelkezés a v á r m e g y é k n e k
1703. n o v e m b e r 10-én Tokaj v á r á n a k ostroma során került kiadásra. A r e n d e l 1 A Rákóczi Ferenc szabadságharc postájáról megjelent tanulmány; Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadságharc
postája. (Válogatott iratok) c. a Folia Rákócziana sorozat 6. sz. kötetében. Vaja 1981. (a továbbiakban — F . R.)
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>
kezes röviden indokolja a hírtovábbítás megszervezésének szükségességét. „A le
veleknek rendes folytatása a' nemes ország szolgálatának előmenetelére, segítsé
gére szolgál." A végrehajtás módjának indokául: ... „mely végre mind az mos
tani hadakozásunkra kívántató költségnek compendiumára 2 , mind az előszámlált
okokra nézve alkalmatosabbnak ítéltük, hogy minden nemes vármegyékben,
egyéb királyi 's mezővárosokban, falukban bizonyos számú postalovak azok
mellé rendelt szóigákkal együtt állíttatván a' melly felé a' nemes ország címeres
* postája táborunkrul parancsolatunkbul leveleinkkel expediáltatik, 3 egy helybül
más helyben azon postalovakon kívántató azon szolgálatját késedelem nélkül
folytassa." A rendelkezés részletekre is kitér: Bejelenti Szepesi János főpostamesteri megbízatását. A rendelkezés mellékletét képező pátens — melynek szö
vege némi változással megegyezik a megyékhez küldött rendelkezésével — el
rendeli a pátens járásokban való kihirdetését azzal, hogy „minden város öt, faluk
pedig értékek és tehetségekhez képest ki két, ki három postai szolgálatra alkal
mas erős postalovat a mellé kívánt szolgával a parancs vétele után tizenötöd
napra előállítani semmiképpen el ne mulassza." A pátens védelmébe veszi a pos
tát : „ . . . serio is intimáljuk, 4 hogy senki is azon címeres nemes ország postáit
élete elvesztése alatt útjában akadályoztatni, annyival is inkább károsítani, meg
verni vagy megölni ne merészelje . . . "
A posták — mely alatt a fejedelmi udvarból indított címeres 5 futárpostákat
(kurírokat) kell a rendelkezés szerint értenünk — ellátását a lakosságra hárít
ja: „Tartoznak penig minden helyek említett postáink számára illendő étel 's
ital, széna, abrak gazdálkodással illendőképen lenni, a' mint hogy ezt a nemes
vármegye hozzánk 's nemes országhoz tartozó kötelessége szerint mentül jobb
móddal, hamarább effectualni6 is igyekézze." (1. sz. irat)
A tokaji postapátens még bizonyos közteher jellegű szabályozás. A szabadság
mozgalom kezdeti időszakában keletkezett és a fejedelmi futárok útján fenn
tartott legszükségesebb hírközlési kapcsolatot alapozta meg. A rendelkezést
követően fogott hozzá Szepesi János a magyarországi és erdélyi posták főpostamestere a posták (postaállomások) felállításához, ami 1704 nyaráig sem történt
meg a kívánt mértékben. Erre a vármegyékhez küldött sürgető levelek bőven
utalnak. 1703—1704-ben a posták fizetése, a postalovak téli ellátása a kiadott
rendelkezés szerint a vármegyékre hárult, aminek a vármegyék nem tettek
mindenkor és mindenütt eleget. A fejedelem 1704. április 16-án Egerben ki
adott rendelkezése szabályozta a segédpostamesterek és a postalegények já
randóságát, mert előfordult, hogy egyes segédpostamesterek (veredáriusok) egy
esztendő óta sem kaptak fizetést.7
A posta szervezett működését többen engedély nélkül jogtalanul kihasznál
ták. Katonák, magánszemélyek útlevél nélkül akartak közlekedni, a postások
kal erőszakoskodtak, nekik kárt okoztak. Az ilyen cselekmények megtorlása,
megelőzése céljából adta ki a fejedelem a Szendrei által félreértett rendelke
zését 1704. október 22-én Vihnyén. (2. sz.)
A védlevél, mely „Universis et singulis", „Együttesn és egyenként", tehát
mindenkinek szólt, az előforduló visszaélések ellen lép fel. Tisztázza, hogy akik
országos ügyben fejedelmi útlevéllel járnak, azokat a posta ingyen, akik ve2 csökkentésére
3 továbbíttatik
4 szigorúan is megparancsoljuk
5 Rákóczi futárjai, tisztségük igazolásául fejedelmi címert hordtak nyakukba akasztva.
6 megvalósítani
7 Rákóczi Ferenc Szepesi János főpostamester panasza alapján sürgeti a vármegyéknél a posták felállítását,
megszabva a postamesterek, veredáriusok és postiliók fizetését a lótartás és a postatávolság arányában. (Heves me
gyei Levéltár, 1—8/1704 IV. 1/b.)
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zénylő tisztek vagy várparancsnokok útlevelével utaznak, megszabott viteldí
jért szállítja. Az útlevél nélkülieket ne csak ne hordozzák, hanem a postahelyen
levő vezénylő tisztnek, vagy várparancsnoknak megbüntetésük végett adják át.
Szigorúan megparancsolja a postahelyeken levő tiszteknek: ha hivatalos vagy
magánügyben útlevél nélkül járók postalovakat követelnek a postától, erősza
koskodnak, vagy kárt tesznek, azok ellen a postamestereknek és beosztottak
nak legyenek segítségére a kihágók elfogásában és a parancsnokló tiszt, vagy
várkapitány elé állításában, hogy azoktól méltó büntetésüket megkapják. A
postahelyeken levő tisztek, ha a parancsban előírt segítséget a postásoktól meg
tagadják és a kihágókat meg nem fogják és büntetés elnyerésére a megneve
zett tisztekhez nem viszik, hasonló büntetésben részesülnek. A rendelkezés fel 1
hívja a vármegyéket is, hogy legyen gondjuk az ellenszegülő helyekre, melyek
re a postások panaszt tesznek és az ilyen községek bíráit és tisztjeit — további
panaszok megelőzése érdekében — büntessék meg.
A Vihnyén kiadott fenti rendelkezésnek az a kitétele, hogy: „tévén egyéb
iránt is oly új rendelést..." a postaszolgálat ügyében teendő új fejedelmi
rendelkezésre utal. A rendelkezés 1705. március 4-én Egerben jelent meg és ki
lenc pontban foglalta össze a postára, a posta igénybevételére, a postatarifá,ra, utazásra, a posták kötelmeire vonatkozó rendelkezéseket. A fejedelmi uta
sítást némi módosítással a főpostamester tovább adta a postamesterek, veredáriusok részére. 8
1704—1707 között a posták működése nem volt kifogástalan. Ezt postán be
lüli és gazdasági okok idézték elő. A főpostamester nem tartott kellő rendet
és fegyelmet. Tisztségét, mint annyi más nemesi osztályostársa, anyagi hely
zetének javítására igyekezett fordítani. A megyék nemessége vonakodott a pos
ta alkalmazottait fizetni, a posta fenntartásához hozzájárulni. Nem biztosította
a postalovak tartásához szükséges előírt füvellőt, vagy oly távol jelölte ki,
hogy azzal a lóváltást késleltette. A pénz elértéktelenedése az árak emelkedé
sét vonta maga után, ami növelte a postát fenntartó postamesterek terheit.
A nehézségek kihatottak a posta személyi állományára, amit még fokozott
Rabutin 1706-os vonulása, melynek során sok postaállomás teljesen elpusztult.9
A panaszok a fejedelemhez,, Bercsényi Miklós főgenerálishoz, Károlyi Sándor
generálishoz, az időközben, 1706-ban megalakult és a posták irányítását át
vevő Gazdasági Tanácshoz érkeztek. A fejedelem bizonyságot szerzett, hogy
Szepesi János főpostamester a posták irányításával és rendbentartásával nem
tud megbirkózni, ezért felajánlotta megyei szolgálatra Zemplén megyébe al
ispánnak a tisztújítás során, de a vármegye nem tartott rá igényt.10
A Gazdasági Tanács több esetben ráír, figyelmezteti Szepesit a helyzet meg
javítására, de gyökeres változás nem történik. 11 Károlyi Sándor generális tá
jékoztatást kér a postavonalakról, amit a főpostamester el is küld. A posta
hiányos működéséért kimenti magát, a nehézségeket a pénz értéktelenedésére,
a szolgálat terhes és költséges voltára hárítja. 12
Bercsényi a posták működését így értékeli a fejedelemnek írt levelében: „A
postákra kegyelmes uram mindenütt méltó a panasz, mert Szepesi uram csak
a fizetés elmaradását szedte r e n d b e . . . úgy látom magamnak kell beletekinte
nem .. ,13 Szepesi főpostamester érzi, hogy a bírálathullám elborítja, annak
8 nemzetgazdasági Szemle I I I . (1883) évf. 58—02. o.
9 F. R. 6. sz. 56—57. o.
10 Rákóczi levele Barkóczi Ferenc zempléni főispánnak 1700. augusztus 5. Archívum Rákóczianum II. Rákóczi
Ferenc levéltára I. o. Had- és belügy 1—3. kötet. 1703—1712. Közli Thaly Kálmán: (Bp. 1873—1874) I. kötet 444.
o. (a továbbiakban — A. R.)
11 Országos Levéltár G. 20. Rszh. lt. II. 4. d. (a továbbiakban — O. L.)
12 O. L. 369. Károlyi-család lt.; Acta Rákócziana Ser. I. 1700. április fasc. 2. B. Nro. 10.
13 A. R. III. 372. o.

— 218 —

megelőzésére 1706 végén hat pontos előterjesztést tesz a fejedelemnek, ebben
javasolja a fizetések és a tarifa emelését, az erdélyi posták jobb anyagi ellá
tását. A nehézségeket a pénz értékvesztésével, a szolgálat költséges voltával
indokolja. A fejedelem pontonként ad választ az előterjesztésre, ígéretet tesz,
hogy rhénes forintban fog fizettetni, a vármegyéket utasítja széna, abrak ki
utalására, a lovak ellátása céljából postaföldek kihasítására. A hivatalos utasok
viteldíján nem változtat, csak a magánutasok tarifáját emeli.14
A fejedelem nem volt megelégedve a táborból jövő posták gyorsaságával sem,
és 1707. március 23-án Bercsényihez írt levelében említést tesz a tábori pos
ták felállításáról: „...ezen-a területen a posták szervei mind megvannak, de
hol öreg asszony, hol gyalog parasztember, hol talám falábú koldus is hordja a
leveleket. Nem tudom Galambos Ferenc jobban fogja-e kezébe venni a ke
gyelmed tábori postái felállításának módját, mintsem a vármegyékben tett
javaslatok dolgát".15 E szűkszavú közlésből tudjuk, hogy a tábori posták szer
vezője Galambos Ferenc, aki feladatát maradéktalanul elvégezte.16 A postai há
lózat továbbfejlesztésének tervéből következtetni lehetett, hogy jelentős szer
vezési változás várható.
Ez a változás egyrészt az ónodi országgyűlésen jóváhagyott Regulamentum
Universale megjelentetése, mely egységbe foglalta az addig hozott katonai
szervezési intézkedéseket, másrészt a posta működésére vonatkozó második fe
jedelmi Instructio megjelenése volt.
A fejedelem a posták ügyében helyszíni vizsgálatot rendelt el, melyet a Gaz
dasági Tanács és Szepesi János főpostamester megbízottja az északi postafő
vonal 26 postahelyének felkeresése során 1707. május 15—június 15-ig hajtott
végre. A felkeresett postahelyek dolgozói, postamesterek, veredáriusok, volt
postások megnyilvánulásából hű képet kapunk az akkori postai, gazdasági,
személyzeti és társadalmi viszonyokról. A rögzített nyilatkozatok a postatörté
net igen értékes dokumentumát képezik. Igen kár, hogy az 1869. évi postai
szaksajtóban történő közlés után nem került vissza a levéltárba és közlője irat
tári jelzetére sem utalt.
A postások írásba foglalt nyilatkozataiból feltárult a valóságos helyzet, mely
a vármegyékre és a főpostamester működésére, emberi magatartására igen rossz
fényt vetett. Szepesi főpostamester a posták fizetését a Gazdasági Tanácstól
felvette, de annak további kifizetésével sokszor évekre is elmaradt. A postá
sokat tudatosan megkárosította, járandóságukat csökkentette. A felszólalókat
hatalmi szóval letorkollta, fenyegette, velük szemben megtorlással élt. Nem volt
postamester, aki 300-tól 3000 forintig terjedő kárt ne szenvedett volna. A pa
naszok utaltak a rosszabbodott gazdasági helyzetre is. A pénz értékét vesztette,
patkóvasat még pénzért sem voltak képesek szerezni, a postalegényeket nem
tudták kellően ruházni stb. Ugyanakkor a vármegyéktől nem kapták meg a
nekik kijáró téli lótartási abrak-, zabjárandóságot, sem az elrendelt kaszáló
kiutalását. A postalovak elhasználódtak amit még az is fokozott, hogy a keres
kedők, kihasználva a tarifa olcsóságát, túlzott mértékben vették igénybe a
postalovakat.17
A részletes jegyzőkönyvből összefoglaló jelentés 18 készült a fejedelem számá14 F. R. 6. sz. 13- sz. irat
15 A. R. I I . 60. o.
16 Galambos Ferenc altábornagy, a tiszántúli részek vicegeneralisa, az ecsedi vár parancsnoka, a Senatus tagja.
A fejedelem előzőleg is megbízta különleges feladatok végrehajtásával. Pl.: 1707. március 14-én arra kapott meg
bízást, hogy generálisi tekintélyével szorítsa rá a Bihar megyei hajdúvárosokat a megye iránti engedelmességre.
Erre utal a fejedelem megjegyzése.
17 Szepesi János főpostamester ellen a fejedelem utasítására a kassai és lőcsei postavonalon 1707. május 15—június
15-ig tartó vizsgálat részletes megállapításai. Közölte a Posta-Közlöny, 1869. évf. 31. és 3Z?%z. F . R. 6. sz. 73—84. o
18 Hegyi Ferenc a Gazdasági Tanács jurátusának és Vajda Ferenc a főpostamester megbízottjának összefoglaló
jelentése Szepesi János ellen lefolytatott vizsgálat eredményéről. F. R. 6. sz. 69—72. o.
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ra, melynek alapján Szepesi Jánost leváltották és helyette Kosovics Márton
máramarosi hadbiztost — a commissariátus titkárát, ki tanácsosi rangban te
vékenykedett — bízták meg a posta rendbetételével. Kosovicsnak, Szepesitől
eltérően, nem az egész ország postáira, hanem csak a magyarországi részre ter
jedt ki a hatásköre. Erdély Orbán Simon főpostamester személyében külön pos
tavezetőt kapott.
Rákóczi Kosovics Márton részére Munkácsról 1707. augusztus 5-én új posta
szabályzatot „Instructiót" adott ki, mely sokkal részletesebben — 9 helyett 27
pontban — foglalta össze a posták működésére vonatkozó előírásokat. Az uta
sításnak először a tervezetét készítették el, mégpedig két változatban. Az első
24 pontos változat aláírásra, kiadásra nem került. Ezt a tervezetet közölte a
Posta-Közlöny, az első postás szaklap 1869-ben, mint jóváhagyott utasítást.
A kutatás során előkerült egy másik változat, mely az elsőt alapul véve nem
csak módosít a 24 pontos tervezeten, hanem azt 27 pontra egészíti ki. Az új
utasítás a főpostamesteri cím megjelölést mindenütt postarum director, posta
igazgató címre módosítja — bizonyára a fejedelem utasítására. — Ennek a ter
vezetnek a tisztázata kerülhetett kiadásra. (3. sz.)
A postaigazgatói Instructioval egyidejűleg kerül kibocsátásra az erdélyi fő
postamester Instructio-ja is, melynek szövegezése néhány, jellegzetesen erdé
lyi viszonyokra vonatkozó ponttól eltekintve teljesen megegyezik a magyaror
szági postaigazgatónak kiadott utasítással. Ezt az utasítást a fejedelem meg
bízásából Pongrácz György erdélyi udvari titkár írta alá és látta el fejedelmi
nagypecséttel. 19 Ezen eredeti Instructionak az első oldala, ahol a főpostames
ter személyét megjelölni, sajnos hiányzik. Orbán Simon főpostamester személyé
vel Barcsay Ábrahám erdélyi kincstartó 1708. február 1-én Nagyszőlősön ké
szített elszámolásában találkoztam. Mindkét postavezető mellé helyettest állít
tat — Magyarországon Bakos Istvánt, Erdélyben Thorday Jánost — kiknek
tennivalóját mindkét utasításban külön pontban szabályozza. A két postaveze
tő a kapott utasítást közérthető nyelvezettel tovább adta a postáknak. Ez ideig
Kosovics postaigazgató végrehajtási utasítása került elő.20
Eltekintek a Kosovicsnak adott fejedelmi utasítás részletes elemzésétől, csu
pán a tábori posták felállításával kapcsolatos részt emelem ki. Az Utasítás
24. pontja rendelkezik a tábori postamesterekre, illetve azok működésére. Min
den főkapitányi kerületbe a főparancsnok mellé tábori postamestert rendel,
kinek személyenkénti fizetése havi 40 forint a kerületi hadi kasszából.. .
„azokat is tudván főpostamestersége alatt valóknak lenni, úgy vigyázzon reájok, jó eleve ítudtokra adván a dolgokat, hogy a postális lineákon véghez me
nendő dispositiókban 21 vagy egy, vagy más úton confusiot22 ne tegyenek; ha ki
penig közülök azon postai szolgálatban vétkesnek találtatik, pro infligenda digna poena 23 azon districtusbéli generalis urat requirálja." 24 — írja az Utasítás,
A tábori postamester tehát kettős alárendeltségben állt, ami azt jelentette,
hogy szakmai-postai vonatkozásban a postaigazgató alá tartozott, fizetés és
fegyelmezés tekintetében a kerületi főparancsnok alá.
A kerületi főparancsnok más úton is segítséget kapott a hírközléshez. A fe
jedelem a postaigazgató távolléte esetére, hogy a posta irányítás nélkül ne ma
radjon és zavar ne álljon elő, helyettest rendel évi 500 rhénes forint fizetés
19
20
21
22
23
24

Uo. 19. sz. irat 99—102. oUo. 21. sz. irat 105—111. o.
rendelkezésekben
zavart
m
méltó büntetés kirovására
kerületi főparancsnokot keresse meg
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mellett. ,,... kötelessége pedig abban fog állani ezen postai officialis hívünk
nek, hogy director hívünk absentia j aban 25 folytassa a postai szolgálatot, jó
correspondentiát 20 tartván az generalátus mellé rendelt tábori postamesterek
kel. Mindazonáltal úgy alkalmaztassa director hívünk maga functióját, hogy
gyakrabban udvarunknál személy szerint jelen legyen" — írja az Utasítás 26.
pontjában.
Más szerepet tölt be a helyettes az erdélyi főpostamester mellett. Az Uta
sítás itt nem rendelkezik tábori postamester beállításáról, ennek tisztségét, fel
adatát maga a főpostamester helyettese látja el. Az erdélyi Instructio 26. pontja
ezt írja: „Hogy az postai dolgok follyamatja, annyival jobban és tapasztalhatóbb haszonnal kormányoztathassák, az melly vice gerense 27 főpostamester hí
vünknek resolváltatott, 28 az commendérozó generalis mellé rendeltettvén, ottan
fog continue residealni,29 esztendőnként való fizetése pedig 500 rhenes forintok
ra limitaltatik. Szükség annakokáért ennek is magaviseletére úgy vigyázzon
főpostamester hívünk, hogy inhabilitássa, 30 vagyis renitentiája 31 miat szolgála
tunkban fpgyatkozást és confusiót ne causaljon; 32 hogy ha pedig vétkesnek tanáltatik, az commendérozó generálisnak insinualván, 33 ottan légyen vétkének
mind törvényes revisiója, mind pedig megbüntetése . . . "
Erdélyben tehát a főpostamester helyettese látta el a tábori postamester fel
adatát és állt kettős alárendeltségben.
Az ónodi országgyűlés által jóváhagyott Regulamentum Universale külön
nem foglalkozott a tábori postamesterekkel, azok teendőivel, feladatával. Be
állításukról a Szabályzat I. részének pontjaiból tudunk. A Szabályzat megje
lenésének idejében a korábban felállított 5 főkapitányságból gyakorlatilag 3
működött: — a kassai generálisság 13 vármegyével Károlyi Sándor alatt, — az
újvári 11 vármegyével Bercsényi főparancsnok és helytartó alatt, helyettese
Bertóthy Ferenc — valamint a dunántúli parancsnokság 9 vármegyével Eszterházy Antal vezényletével.
A Szabályzat a parancsnokságok mellé törzset „General Staabot" rendelt,
amiben két mezei generális, vagy brigadéros vagy táboros kapitány, hadbíró,
tábori strázsamester, kerületi fizetőmester és helyettese, két kerületi mustra
mester, tábori postamester és két adjunktus tartozott. A harminc fős teljes stáb
tételes „fizetésének rendi"-ben a tábori postamester a 24. helyen található
azzal, hogy 5 személy és 10 ló tartására jogosult és hópénze 50 forint, annyi
mint egy generál adjutánsnak. A hópénz megállapítása eltérést mutat a posta
igazgatói Instructioban megjelölttől, a tábori postamester fizetését 40 forintban
szabja meg.
Tudjuk, hogy Bercsényi Miklós főgenerális tábori postamestere Nagy Já
nos volt, kinek 'működéséről több paleta is tanúskodik. Károlyi Sándor gene
rális Begányi Sándort foglalkoztatta, majd 1708-ban Porcsalmi István van e
tisztségben az Erős Gábor mustramester által a szentkirálydaróci mezőben ki
állított generalis mustra tabellán. 34 Eszterházy Antal tábori könyvéből, levele
zéséből kitűnik, hogy tábori postamesterként Erős Istvánt foglalkoztatta. Raj
tuk kívül még Grassalkovics János nevével találkoztam, aki 1706. szeptember
25 távollétében
26 kapcsolatot
27 helyettese
28 jóváhagyatott
29 állandóan tartózkodni
30 alkalmatlansága
31 ellenszegülése
32 zavart ne okozzon
33 tudomására hozva
34 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Folia Hungarica 1389. 10. 241—242. (a továbbiakban — OSzK;
Fol. Hung.)
5

Hadtörténelmi Közlemények

221

24-i pénzfelvételi nyugtáját, mint érsekújvári seregbíró és postamester írta alá.
(4. sz.)
A tábori postamesterek igyekeztek a hadtesparancsnokok segítségére lenni.
Eszterházy Antal tábornagy, mikor megtudta, hogy Sümeg postaállomás posta
mestere 1708-ban labanccá lett, tábori postamesterével, Erős Istvánnal jára
tott el ellene. Ugyanakkor védelmébe vette Erős útján a pápai postamestert,
Szabó Györgyöt, a simontornyai Győri Lászlót és a dörögdi Vas Pétert. 35
A tábori postamester feladata volt a seregtest hivatalos levelezését postai út
ra terelni és postai úton a címzetthez szállíttatni, az ő feladata volt egyéb
katonai futárok működtetése is. A tábori postamester ismerte a postai össze
köttetéseket, postavonalak járhatóságát, az állomások elhelyezését, ami a hadi
helyzet bizonyos ismeretét is megkívánta. Parancsok, üzenetek, levelezés to
vábbítása postilió (postalegény) útján postaállomástól postaállomásig történt.
Itt a postilió lovat cserélt és friss lóval folytatta útját. A postahelyek egy, más
fél, vagy igen ritkán két postatávolságra 36 voltak egymástól. A parancsnokló fő
tisztek, az udvar tisztjei, a hadbiztosság, az alispánok levelezése és stafétakül
dése ingyenes volt. Postán való szállításukért lovanként, személyenként és
postaállomásonként 75 dénárt fizettek, ami a postamester, vagy veredarius be
vétele volt. Fejedelmi futárok, kurírok és staféta küldéséért a Gazdasági Ta
nács a főpostamester, illetve a postaigazgató útján fizetett a postáknak.
Háromféle postajárat volt használatos. A fejedelmi udvarból postanapokon
(szerdán és szombaton) induló rendes járat az ordinária, a sürgős leveleket
szállító staféta, valamint a fejedelmi futárok (kurírok).
A Rákóczi-posta jellegzetes postai okirata az ún. paleta, mely az ordinária és
staféta járatok kísérő okirata volt. A fejedelmi utasítás Szigorúan előírta a pa
leta alkalmazását. Járatot indítani csak paletával lehetett. Paletát csak az ud
var megbízott tisztségviselőjének, generálisoknak, postaigazgatónak, postames
ternek és tábori postamesternek lehetett indítani, már annak anyagi vonatko
zása miatt is. A paletát az út befejezése után a főpostamester, vagy igazgató
kancelláriájához kellett beküldeni, ahol ellenőrizték és elszámolási okmány
ként szolgált.
A paleta két részből állt. A rendelkező részben közölték a küldési módot
(ordinária, staféta), az útvonalat, a rendeltetési helyet, esetleg a futár nevét,.a
levélkötegek számát, majd a szokásos felhívást az éjjel és nappal késedelem
nélküli továbbításra, a diáriumban való előjegyzésre. Majd következett a ki
bocsátás pontos feljegyzése (év, hónap, nap, napszak, óra feljegyzése), a kibo
csátó neve, tisztsége, amiből a jogosultságra lehetett következtetni. E rendelke
ző részt kancellisták, deákok készítették, sablonszöveg alapján. A paleta máso
dik részében az előre megadott útvonalon érintett postaállomások igazolták a
járat odaérkezésének pontos időpontját (hónap, nap, napszak, óra megjelölés
sel) és a továbbítás tényét. Itt igazolták az esetleges késedelmet, a közbejött
akadályokat. 37 Paleták, főleg Koso vies postaigazgató működési idejéből, 1707—
1709-ből maradtak fenn nagy számmal, értékes adatokat nyújtanak a posta
közlekedésére, az útviszonyokra. A paletákon feltüntetett postaállomások sor
rendje alapján lehetőség nyílt a szabadságharc postahálózatának adathű re
konstrukciójára főleg Észak- és Kelet-Magyarország vonatkozásában. A Dunán r
túlról, mely hamar elveszett a mozgalom számára, nem maradt ránk paleta,'
az erdélyi részről is igen kevés.
35 Eszterházy Antal kuruc generális tábori könyve 1706—1709. Kiadta: Thaly Kálmán Budapest, 1901. 748.,
767. o.
36 1 postatávolság, vagy postamérföld = 2 magyar mérföld = 16 km., másfél postatávolság = 24 km, dupla
postatávolság = 32 km
37 F. R. 6. sz. I I / l . melléklet, 145. o.
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Az üzenet-, vagy levélküldés másik módja — mely főleg Bercsényi Miklós
főgenerális helytartóra volt jellemző —, a katonás rövidséggel megírt „Posta
pecsét" nevű kísérő okmány melletti levélküldés. Ezt rendszerint az útbaindí
tott katonai személy a postaállomásokon történő érkeztetés és indítás előjegy
zése, naplózás nélkül vitte, váltott lovakkal a rendeltetési helyre. A posta
pecséten a levél vivőjét rendszerint megnevezték.
A vezénylő tábornokok: Bercsényi, Károlyi, Eszterházy Antal igen élénk
levelezést folytattak a fejedelemmel és egymással is. Erről a leveleskönyve
ken kívül a nagy számban megmaradt paleták is tanúskodnak. A fejedelem
levelezéséről, a postanapi postaindításról, futárok, kurírok érkezéséről hű ké
pet nyújt Beniczky Gáspár 1707—1710 között vezetett naplója, mely feljegyez
te a futárok, adjutánsok, főemberek postán való érkezését, indulását.
A fejedelem a szabadságmozgalom megindulásakor gondoskodott megbízha
tó, iskolázott futárok (kurírok) beállításáról, akik az udvartartáshoz tartoz
tak. Futárok voltak:
Antalóczi János
1705
Kéri Zsigmond
1706
Dávid Pál
1705
Paxi János
1708
Dovorányi János tizedes
1705
Súgó János
1707
Dőri Pál
1705, 1707
Szeberényi István
1707
Hadadi György
1706, 1707
Szentpéteri János
1709
1707
Ilosvai Imre
1708
Ungvári Sámuel (A nevük melletti évszám a működésükre utaló iratok időpontját jelöli.)
A futárok feladata a fejedelmi parancsokat, leveleket soron kívül, kezdet
ben a lakosságot terhelve, rnajd a nélkül, rendszeres udvari ellátás mellett a
lehető leggyorsabban a rendeltetési helyre juttatni. Ellátásuk havi 8 Rft fizetés
ből, az udvarnál egy élelmiszer porcióból, valamint posztó ruhaanyag ellátás
ból állt. A fejedelmi udvartartás részére 1707 decemberében Késmárkról hoza
tott posztóból a hat címeres kurir 9 sing „remek" zöld posztö't kapott természet
beni járandóságként. 38
Az említett fejedelmi utasítás előírta, hogy a kurírok a fejedelem címerét lán
con mindenkoron nyakukban viseljék. Szigorúan megtiltotta, hogy a helybeli
lakosoktól ételt, italt kérjenek. Aki ellen panaszt hall, az ellen a főpostamester
pénzbüntetéssel járjon el. Akit restnek, vagy fegyelmezetlennek talál, érdeme
szerint» büntesse. A címeres futároknak szigorúan meghagyta, hogy küldetésük
idején mások kedvéért, vagy magánügyben a postavonaltól másfelé kitérni, az
alájok adott lovakat a postaállomáson túl vinni nem lehet. E tilalmat a futárok
sok esetben megszegték.
Szepesi főpostamester ügyében folytatott vizsgálat során a rozsnyói posta
mester Szeberényi Istvánra, az edelényi és sajókazai Ungváry Sámuelre panasz
kodott.39 A kurírokra tett észrevételeket a vizsgálók így összegezték: „Némely
eurer urak nem gondolnak semmit az lovakkal, úgy hajtatják, kergettetik, hogy
ki az útban, ki pedig alig jöhet haza, eldögleni kínteleníttetik. 40
A címeres futárokon kívül igen gyakran teljesítettek szolgálatot a fejedelem,
a főgenerális' és a generálisok magas rangú tisztjei, megbízható belső emberei.
A naplóíró Beniczky Gáspár szinte naponta jegyzett fel adatokat futárok pos
tán való érkezéséről, indulásáról a fejedelmi udvarban. Naplójából tudjuk, hogy
a fejedelem legtöbbet foglalkoztatott general adjutánsa Stösl Kristóf,41 Dániel
38 OSzK. kt. Fol. Hung. 1389/9. 205. o.
39 F. R. 0. sz. 82., 83. o.
40 Rákóczi Tár. Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi szabályok, országgyűlési
diáriumok és törvénycikkek gyűjteménye I I . Rákóczi Ferenc korához. Szerkeszti : Thaly Kálmán, Pest, 18C6—
1868. (a továbbiakban — R. T.) I. k. 71. o.
41 R. T. I. k. 41, 48, 64 és 190 o
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II. RÁKÓCZI FERENC
POSTAHÁLÓZATA
1703-1710

György 42 és Máriássy Ádám 43 volt. Utóbbit 1708. május 30-án a fejedelem Nyitrára küldte Esze Tamás brigadéros halála körülményeinek megtudakolására és
jelentéstételre. Máriássy eredetileg Pekry Lőrinc erdélyi seregéhez tartozott,
de a fejedelem is gyakran igénybe vette fontos, bizalmas ügyekben. Máriássy
ezredest küldte 1711. február 1-én Munkácsról Debrecenbe a császárt képviselő
Pálffyhoz a békeajánlatra adott írásbeli válaszával.
Bercsényi futár — general adjutánsai Huszár János, 44 Fischer N.,45 Grebovics
József, aki a Moldvába menekültekkel tartott érintkezést46, valamint Beniczky
Gábor47.
Károlyi Sándor környezetéből Krajnai János 48 adjutánson kívül Urai Gáspár 49
az önkéntesek hadnagya, Begányi János, 50 Görgei Márton, 51 Dániel Ferenc, 52 Naláczi József,53 Kéri Zsigmond,54 és Nagy András 55 végzett leggyakrabban futár
szolgálatot.
Eszterházy Antal seregében Beniczky Sándor,56 Talaba Máté,57 Losonczy Já
nos 58 és Torma János 59 láttak el futárszolgálatot a postavonalak felhasználá
sával.
Pékry Lőrinc erdélyi seregében Kolozsvári Pál udvari kancellista 60 és Rédei
János 61 végzett legtöbbször postaszállítást, a már említett Máriássy Ádámon
kívül.
Gyakran előfordult, hogy főrangú katonai futárok helyett strázsamestert,
közkatonát, testőrségbeli katonát küldtek postai úton bizalmas levéllel. Amikor
a trencsényi csata után Berthóti Ferenc felső-magyarországi alkapitány 1708
augusztus végén javaslatot tett a posták szaporítására, a fejedelem a felvetést
azzal utasította el, hogy a maga keze alatt levő katonaságból hetenként ren
deljen postát, nem lehet, hogy mindenütt újabb postákat nyissanak. Ez időtől
kezdve nőtt a seregbeli tábori postások száma.
A fejedelem nagyra becsülte a futárok munkáját, mely a szabadságmozgal
mat elejétől a bukásig híven szolgálta. A mozgalom végső szakaszában is ők
képezték a megbízható összeköttetést. Erről tanúskodik a fejedelemnek Lónyai
Ferenc hadbiztoshoz 1710. október 14-én küldött azon utasítása, hogy fizessen
ki 3122 forintot a kancellária alkalmazottai, a főhadsegédek (generál adjután
sok) és a címeres futárok részére a posták fizetésére rendelt pénzből, mivel a
posták működése teljesen megszűnt.62
A Rákóczi-posta útvonalhálózata 3 fővonalból és abból elágazó fő- és mel
lékvonalakból állt. A fővonalak Rákóczi-birtokokat, mezővárosokat, várakat,
hadműveleti területeket érintettek. A közlekedési utak, postautak mentén na
gyobb helyeken postamester, kisebb helyeken, ahol csak lóváltás történt, veredarius teljesített szolgálatot. (L. a 224. oldalon levő térképvázlatot!)
42 Uo. 42,112,123 és 155. o.
43 Uo. 130 és 04. o.
44 Uo. 135. o.
45 Uo. 154. o.
46 Uo. 108. o.
47 Uo. 64 o.
48 Uo. 38, 44, 47. o.
49 Uo. 45, 46. o.
50 Uo. 154. o.
51 Uo. 53. 85. o.
52 Uo. 14Í.O.
53 Uo. 148. o.
54 Uo. 103. o.
55 Uo. 188. o.
56 Uo. 40, 42. o.
57 Uo. 48,105. o.
58 Uo. 39. o.
59 Uo. 51. o.
00 F. K,. 6. sz. 130. o.
01 R. T. I. k. 52. o.
02 Bánkuti Imre: Lónyai Ferenc fegyverkezési és ruházati főhadbiztos válogatott iratai Vaja 1980. F. E . 4. sz.
87—88. o.
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Néhány jellemző adat a katonai személyek útján történő szállításra:
— Bercsényi Miklós főgenerális 1708. szeptember 22-én a füzesgyarmati (Hont
megye) táborból Kis Istók testőrségbeli karabélyos katonával küld levelet
a fejedelemhez. A katona alá — a „Posta pecsét erejénél fogva — oda és
vissza friss lovú postai alkalmasságot rendel." (5. sz.) Bercsényi 4 nap múlva
- ugyanonnan Bodnár János karabélyost küldi Egerbe a fejedelemhez.63
— Károlyi Sándor generális 1706. június 29-én a zsibói táborból Dávid Feren
cet küldi másodmagával Rákóczihoz. A postamesterekkel postai alkalma
tosságot rendel számukra. Ahol a posták hiányoznak, városi, falusi bírák
kal adat lovat, kocsit alájuk.64
— 1708. október 1-én Farkas Sándor kapitány megy Bercsényi rendeletére
Besztercére Sréter Jánoshoz a tüzérség felügyelőjéhez lőszer ügyben.65
— Kosovics postaigazgató is küld fejedelmi parancsra katonát Paxi Jakab strá
zsamester személyében, Keczer Sándor főhadbiztos után. 66
— 1708. augusztus 12-én Mikes Mihálynak, a Moldvába menekült erdélyi kuru
cok vezetőjének megbízásából Thorday János erdélyi főpostamester helyet
tese, Kolosvári Pál udvari kancellistával küld paletát Máramarosszigetről
Técső, Huszt, Fancsika útvonalon Ungvárra. A paletát az érintett állomás
helyek nem írták alá, a feljegyzés az útvonal megjelölésére szolgált. Fancsikáról (Tiszaujlak) a Nyírbátorig húzódó mellékágon haladva tért rá a kö
zépső fő postavonalra és így jutott a fejedelem elé Egerbe.67 Az eseményt
Beniczky Gáspár 1708. augusztus 16-án így jegyezte fel naplójába: „...Mái
nap Méltóságos Főgenerális Űr Bercsényi Miklós, Urunkhoz eő Felségéhez
érkezett, majd éjfélig együtt conferálván, és Moldvábul is Méltóságos Gróff
Mikes Mihály Urtul Kolosváry nevű Cancellista, azonkívül Tekéntetes Rá
day Pál Director Űr."68
— 1709. február 1-én este nyolc órakor Pápai János, a Gazdasági Tanács tagja,
Debrecenből stafétát indít Munkácsra, Kalló, Nyírbátor, Mátészalka, Vásárosnamény, Tarpa, Beregszász útvonalon. Beregsurányt érintve ott a posta
mester feljegyezte a paletára: „Beregszászbul sietve küldje Visky úr fő pos
ta mester". így a stafétát február 3-án este 7 órakor továbbították és ellenkácsra a fejedelemnek. (6. sz.)
— Palocsay György „felséges urunk Erdélyben levő hadai commendans briga
dérosa és egy lovas ezer colonellusa" 1708 október 7-én este 6 órakor a nagykaboli táborból generálisának stafétával küldet levelet Zsibó, Kis-Görghő
(?), Páncélcsehi útvonalon. Csehibe aznap éjjel 12-kor érkezett és Eördögh
Ferenc postamester továbbította. Címe és rendeltetési helye a küldemény
nek ismeretlen. (7. sz.)
A tábori postamesterek közül legtöbb irat Nagy Jánostól maradt ránk. Ber
csényi hadteste a trencsényi csata után Magyarád és Ipolyság közt a füzesgyar
mati táborban rendezte sorait, igen sűrű levelezést folytattak az Egerben tar
tózkodó fejedelemmel. Egyik jellemző paleta 1708. szeptember 27-én keltező
dött a táborból, és Egerbe, a fejedelemhez címezték. (8. sz.)
Elemezve Nagy János tábori postamester futárjának teljesítményét megtud
juk, hogy a futár szeptember 27-én délután 3 órakor indult, Magyarád, Ipoly63
04
05
06
67
68

F. B. 6. sz. 133. o.
O. L. G. 28 Rszh. lt. V. 2/k. 35. f.
Prímasi Levéltár, Esztergom, Ipolviana 36 d. 17—43/12.
O. L. G. 28 ítszh. lt. V. 2/k. 16 f.
Uo 44. í.
R. T. I. k. 152. o.
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ság, Kővár útvonalon Szécsénybe érkezett, innen Utastérenyén (Kisiterenye),
Pétervásárán át Egerbe kellett volna mennie. Bizonyára értesült róla, hogy a
fejedelem 25-én Egerből táborostul elvonult, és Keresztesen, Ónodon, Hernádnémetin át 28-án Szerencsre ment. A futár tehát útját megváltoztatta, nem
ment tovább Utasterenye és Pétervására felé, hanem északnak fordült és Lo
sonc, Rimaszombat, Czakó, Putnok, Kaza, Edelény, Szikszó érintésével 29-én
délután 2 órakor Megyaszóra érkezett. Innen egy órai ügetésnyire volt Sze
rencs. A megtett útvonal 15 postamérföld, vagyis 240 km, az úton töltött ideje
48 óra. Leszámítva az éjjeli pihenésre (2X4), étkezésre (3X1), lóváltásra (8Xfélóra) fordított időt, összesen 15 órát kapunk. Végeredményben tehát 33 óra alatt
tette meg az utat, ami óránként 7 kilométer átlagsebességnek felel meg. Szep
tember végén, az akkori útviszonyok mellett, nem lebecsülendő teljesítmény.
A szabadságharc postai irataiból felderített postahálózatán kívül bizonyos
titkos posta is létezett, ennek működésére és helyére csak következtetni tudunk.
A dunántúli vármegyék 1708. január 15—28. közt Sümegen megtartott gyűlé
sén Vas, Veszprém, Somogy, Zala, Győr és Komárom megyék vezetői elhatá
rozták, hogy Kőszegtől fogva Pápán át a Dunához közeli Étéig kilenc, Pápá
tól Sümegig még két postaállomást szerveznek. A gyűlésen említés történt a
titkos postákról is : „ . . . Minemű három titkos posták vannak a Duna mellett :
azoknak kinyilatkozások minthogy nem szükséges; instalnok 69 a nemes várme
gyék alázatosan; azoknak légyen a commissariatustul fizetések."70 E három Duna
melletti postaállomás Komárom, Esztergom és Buda lehetett, és csatlakozhatott
a postahálózat középső fővonalához.
1709 elejétől a katonai kudarcok, a gazdasági nehézségek a szabadságharc
hanyatlását jelezték, amit csak fokozott a minden irányból támadó pestisjár
vány. A katonai fegyelem lazulása kihatott a hadi jellegű posta működésére is.
A futárok járása, az állomások működése az óvóintézkedések (zárlat, megfigye
lés, füstölés) és a járványtól való félelem miatt akadozott. A levelezés gyors le
bonyolítását a katonai parancsnokok továbbra is megkívánták. Általánossá
vált, hogy a leveleket a heti kétszer induló ordinária helyett, ha kellett, ha
nem a soron kívül induló staféta útján kívánták továbbíttatni, ami ellen a pos
ták a nehézségek, valamint a fizetetlenség miatt mind gyakrabban tiltakoz
tak. Maga Bottyán János tett panaszt 1709. június 26-án a fejedelemnek;
. . . a posták fizetés nélkül nem akarnak stafétát indítani, ami veszély esetén
bajt okozhat, nála viszont oly kassza nincs, amiből mindenkor fizethet. 71
Kassa postamestere, Száraz Zsigmond, Bercsényi Miklós főgenerálishoz for
dult állásfoglalásért. Bercsényi Enyickéről 1709. július 7-én adott válaszában
elismeri, hogy „... jóllehet minden közönséges tisztek is hozzászoktak volt min
den levélre indosalni 72 mindazonáltal a commendérozó generálisok leveleit, ame
lyek mellett staféták paletai lesznek, azokat tartozzék minden tartózkodás nél
kül expediálni. Mely állásfoglalást adja tudtára más postamestereknek és veredáriusoknak is .. ."73
Mialatt a szabadságharc a végéhez közeledett, a császári oldalon, a vissza
hódított Dunántúlon és Északnyugat-Magyarországon újra működni kezdtek
a Paar Károly gróf által irányított postavonalak. Az 1709-ben Nürnbergben
megjelent Johan Peter Nell „postarum campestrium magister" által készített
és Paar grófnak ajánlott birodalmi postatérkép hazánk területén három pos69
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kérnék
Thcúy Kálmán: Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen, 1708. Történelmi Tár, 1899. 214—216. o.
A. R. I. o. 9. k. 691. o.
stafétának nevezni
A. R. I. 8 k. Bercsényi tábori expedíciós könyve 1709. július 9.
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tavonalat tüntet fel az állomások német nevével és egymás közötti postatá
volság megjelölésével.74
Az első postavonal Bécsből kiindulva Rudnáig húzódott. Állomásai: Altenburg 1,5 (postamérföld távolság) Pozsony 1, Cseklész 1, Sárfő 1, Nagyszombat
1, Fischa 1,5, Galgóc 1, Rippény 1, Tapolcsány 1, Zsámbokrét 1,5, Besztenicze
1, Bajmóc 1, Rudna 1 voltak. Innen még folytatódott a vonal, de a térképész, a
realitásokat figyelembe véve, az ország keleti részét nem tartotta a német biro
dalomhoz tartozónak.
A másik vonal a Duna vonalát Bécsből követve Altenburgból 1, leágazott dél
keletnek Jarendorf (?) 1, Mosony 1,5, Öttevény 1,5, Győr 1,5, Gönyű 1, innen
ment egy mellékvonal Komáromba 1,5, míg a fővonal Neszménybe 1, ahová a
komáromi mellékvonal is visszatért, majd következett Nyergesújfalu 1, Győr
1,5, Dorog 1, Vörösvár 1,5 és végül Buda 1,5 postatávolságra.
A harmadik vonal Bécsből indulva Höflein és Sopron között lépte át az or
szághatárt, haladt Nagybarom 1, Kőszeg 1, Szombathely, Körmend 1, felé,
innen a vonal kétfelé ágazott; az egyik ág Lövő 1, Bacsa 1, Lend va 1, Csáktor
nya 1, érintésével, Várasd 1, Szentmárton 1, Belovár, Zágráb felé, a másik ága
Egerszeg, Hahót, Kanizsa vonalát követve jutott el Varasdig.
J. P. Nell császári tábori főpostamester, ki később a prágai főposta igazgatója
lett, működtette a labancok tábori postáját, mely a bécsi vezérpostamester,
Paar gróf alá volt rendelve. A császári hadak magyarországi főparancsnoka, a
kegyetlenségéről hírhedt Heister Siegbert gróf tábori postáját 1704-ben és 1708ban egy postatiszt vezetett, aki megfelelő számú küldönccel, lovakkal, kocsik
kal, sőt hintóval is rendelkezett. 1706-bah Starhemberg Guido gróf főparancs
noknak a hadtestében ugyancsak működött tábori postamester, akinek fizetése
havi 60 forint volt, azonkívül 6 küldönc és 2 ló ellátására kapott rendszeres
ellátást.75
Mindhárom fővonal alapja lett a III. Károly által újjászervezett magyaror
szági postahálózatnak.
A Rákóczi-szabadságharc tábori postájára vonatkozó tanulmány szolgálja a
kor jobb megismerését.

74 Közölte: Archiv für deutsche Postgeschichte 1070. 2. sz: mellékletként. Eredeti: Postamuseum, Frankfurt
am Main.
75 Hennye Vilmos: A magyar posta története Budapest, 1926.118. o.
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1.
1703. november

12., Tokaj

II. Rákóczi Ferenc pátense Borsod vármegyéhez a posták ügyében.
(Eredeti: Borsod megyei Levéltár Act. Pol. Mat. II. fs. I. fr. 262. annexum)
Nos Dei Gratia Princeps Franciscus Rákóczi de Felső Vadász Comes S á r o siensis . . .* S a l u t e m et gratiam. 2
Minthogy a leveleknek rendes folytatása a' nemes ország mostani szolgalat
j á n a k n e m kevés előmenetelére és segítségére szolgál, melly* végre mind a m o s 
tani h a d a k o z á s u n k r a k í v á n t a t ó költségnek c o m p e n d i u m á r a 3 m i n d az előszám
lált okra nézve, alkalmatosabbnak ítéltük, hogy m i n d e n nemes vármegyékben,
egyéb királyi 's mezővárosokban bizonyos számú postalovak, azok mellé szói
gákkal együtt állíttatván, a'melly felé a' nemes ország címeres postája t á b o r u n k r u l parancsolatunkbul levelünkkel expediáltatik, 4 egy helybül m á s hely
ben azon postalovakon k í v á n t a t ó szolgálat j át késedelem nélkül folytassa. Melly
postai alkalmatosságnak is directiójára 5 nemzetes vitézlő Szepesi J á n o s főpostamester h í v ü n k e t kegyelmesen resováltuk. 6 így értvén ezért a k á r m e l y v á r o 
sok és falvak fenn megnevezett tisztei és egyéb lakosok ezen intentionkat 7 és
kegyelmes dispositionkat, 8 parancsoljuk serio 9 és igen keményen, hogy m i n d e n
város öt, faluk penig értékekhez képest ki h á r o m , ki két azon szolgálatra alkal
matos jó erős lovakat, mellette k í v á n t a t ó szolgákkal p a r a n c s o l a t u n k vétele u t á n
tizenötöd n a p r a előállítani semmiképpen el ne mulassa. Mellyeket is m i n d e n 
koron olly fogyatkozás nélkül conservállyon, 1 0 hogy a' repartiált 1 1 lovak számá
b a n úgy azoknak n e m léte miatt fogyatkozás ne eshessek. Senki is penig azon
címeres nemes ország postáit élete vesztése alatt u t t y á b a n akadályoztatni, a n y nyival is i n k á b b megverni vagy károsítani és megölni n e merészelje, h a n e m a'
kinek vagy közönségesen vagy személy szerint azon posták iránt károsíttatásak
vagy injuriáltatásak 1 2 miatt méltó panasszok lehetne, említett főpostamester hí
vünkhöz recurrálván, 1 3 parancsolatunkbúi satisfactiója, 14 sőt igassága révén k á 
rai i r á n t refusiója 1 5 lészen. Tartoznak penig m i n d e n helyek említett postahí
veinknek étel, 's ital, a b r a k , széna, szállás adással illendőképpen lenni, a' m i n t
hogy ezt hűségek hozzánk 's a' nemes országhoz való kötelességek szerént
m e n t ü l jobb m ó d d a l s hasznosabban effectuálni 1 6 is igy ekézze.
D a t u m Ex Castris ad Tokaj positis, Die 12 Novembris 1703.

F. Rákóczi mp. 1 7
(Az aláírás alatt papírfelzetes hercegi nagypecsét.)
Az irat címzése külön l a p o n :
Illustrissimis, Reverendissimis a d m o d u m Reverendis, Spectabilibus ac Magnificis, Generosis Dominis, Egregiis item et Nobilibus N. N. S u p r e m o ac ViceComitibus, J u d l i u m ac Jurassoribus, tóti denique Universitati D o m i n o r u m
P r a e l a t o r u m , Baronum, M a g n a t u m et Nobilium Inclyti Comitatus Borsodiensis
Amicis Nobis observandissimis, honorandis et gratis. 1 8
1. Mi felsővadászi Rákóczi Ferenc isten kegyelméből fejedelem Sáros grófja... 2.
Üdvözletemet és kegyelmemet, 3. csökkentésére, 4. továbbíttatik, 5. igazgatására,
6. megbíztuk, 7. utasításunkat, 8. parancsolatunkat, 9. szigoirúan, 10. biztosítson, 11.
ráeső, 12. jogtalanságok, 13. fordulván, 14. elégtétele, 15. kárpótlása, 16. megvalósí— 229 —

tani, 17. Kelt Tokaj alatti táborunkban 1703. november 12-én, 18. Méltóságos, fő
tisztelendő, tisztelendő, tekintetes és nagyságos nemzetes, vitézlő és nemes uraiméknak, N. N. fő- és alispánoknak, szolgabíráknak és esküdteknek, végül nemes
Borsod vármegye főpap, báró, mágnás és nemes urai egész egyetemességének, nagy
rabecsült, tisztelt és kedves barátainknak.
2.
1704. október

22.,

Vihnye.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem rendelete a postaszolgálat védelmében teendő katonai
intézkedésekről.
(Közölte Szendrei János, Hadtörténelmi Közlemények, XVIII. [1917] 150—151. o.)
Nos Franciscus Dei Gratia Princeps Rákóczy de Felső-Vadász, Comes de Sá
ros, D u x Munkacsiensis et. Makoviczensis, Dominus p e r p e t u u s de Sárospatak,
Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, Lednicz, Szerencs, Ónod (etc.) 1 Universis et sin
gulis etc. 2
A nemes ország szolgalatja minthogy n e m kevéssé promoveáltatik 3 azzal is,
ha a posták a rendes helyeken felállíttatnak, postamester és postahíveink magok
institutiojok 4 szerént az eddig practicált 5 abususok 6 ellen manuteneáltatnak, 7
a szerént is az oly következő excessusok 8 orvosoltatnak; tévén egyébiránt is oly
új rendelést, hogy a kik a Nemes ország szorgos szolgalatjában járnak, a mi
passusunkkal, 9 azokat ingyen, akik penig valamely commendérozó, vagy v á r 
beli tiszt híveink passusok mellett j á r n á k , azokat pénzért, a szokott taksát 1 0
letévén, postamester 's postahíveink promoveálni 1 1 tartozzanak, és valakik a
nélkül j á r n a k , azokat a postamesterek 's posták nemcsak postán ne hordozza
nak, sőt azon helység tiszteinek, az hol a posta vagyon, hírt adván, megfogni
és közelebb levő commendérozó vagy várbeli kapitány híveink kezekbe b ü n t e 
téseknek elvételére bevinni tartozzanak. Serio 1 2 azért fenn megnevezett tiszte
inknek 's híveinknek, signanter 1 3 az hol a postahelyek vadnak, parancsoljuk, ha
midőn valamelyek a nemes ország szolgalatjában passusunk, vagy magános
dolgokban valamely commendérozó, vagy várbeli hiteles főtiszt hívünk passusa
nélkül j á r v á n , a postamesterektül, postáktul postalovakat extorqueálni, 1 4 vagy
a n n a k alkalmatosságával a postákon excedálni, 1 5 egyébiránt is kárt tenni m e 
részelnek, az oly excessivusok 1 6 ellen azon postamester s postahíveinknek, legkiváltképen azon v á r m e g y e 's helységbeli tiszt 's egyéb híveink, úgy k í v á n v á n
az oly excessivusok excessusoknak 1 7 mivolta, azoknak megfogásában 's közelb
leendő commendérozó, vagy várbéli tiszt híveinkhez való vitelekben 's k ü l d é 
sekben assistáljanak, 1 8 a mint az ilyeneknek méltó büntetést commendérozó,
vagy várbeli tiszthíveink infligálni 19 semmiképen el n e mulasszák. Különben
kiváltképen azon helységbeli tiszt 's lakos híveink, hol a posták vadnak, ha a b 
ban parancsolatunk szerént való assistentiajokat 2 0 postamester és postahíveink
től megvonják, azon excessivusokat 's h a m i s u t ó n j á r ó k a t meg nem fogják, és
büntetéseknek elvételére megnevezett tisztjeinkhez n e m viszik, hasonló b ü n t e 
tésben kegyelem és kedvezés nélkül azon megbántódott 's károsodott postames
ter 's postahiveink igazságos panaszokra nézve incurrálnak, 2 1 melyre azon v á r 
megyének, az hol a refractorius 2 2 helyek ellen postamester 's postahíveink p a 
naszt tesznek, légyen szorgalmas gondja, és érdem szerént az oly helységeknek
bíráit 's egyéb tisztjeit m e g is büntesse, hogy hozzánk hasonló panaszra azon
postamester 's postahiveinknek alkalmatosság ne adassék. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 2 3
D a t u m in possessione Vihnye. (Die) 22. mensis Octobris A n n o 1704.
Franciscus Princeps Rákóczi 24
Locus Sigilli 25
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1. Mi felsővadászi Rákóczi Ferenc isten kegyelméből herceg, Sáros grófja, Munkács
és Makovica hercege, Sárospatak, Tokaj, Regéc, Ecsed, Somlyó, Lednicz, Szerencs,
Önöd stb. örökös ura, 2. Együttesen és egyenként stb., 3. előmozdíttatik, 4. szervez
tük, 5. gyakorolt, 6. visszaélések, 7. támogattatnak, 8. kihágások, 9. útlevelünkkel,
10. viteldíját, 11. szállítani, 12. szigorúan, 13. jelesen, 14. kicsikarni, 15. erőszakos
kodók, 17. kihágásuknak, 18. segítséget nyújtsanak, 19. kiróni, 20. segítségüket, 21.
esnek, 22. ellenszegülő, 23. jelen rendeletünket felolvasván felmutatójának adjátok
vissza, 24. Kelt Vihnye faluban 1704. október 22-én, Rákóczi Ferenc herceg, 25.
pecsét helye.
3.
1707. augusztus

5.,

Munkács.

Utasítás Koso vi cs Márton, a magyarországi posták igazgatója számára a postahálózat
szervezetére és működtetésére.
Javított tisztázat. OL. G. 16. Rszh. It. I. 2. b. Nro. 257.
Instructio
pro fideli nostro Generoso Martino Kosovits N o s t r a r u m et Confoedarati Regni
H u n g á r i á é S t a t u u m U n i v e r s a r u m P o s t a r u m Directore punctis sequentibus. 1
A' levélbéli comunicatiók? úgy egyéb rendbéli correspondentiák 3 folyamat j a
a k a r melly Respublicának 4 jó renddel való igazgattására tartozván, a' nélkül
penig a' szükséges közdolgoknak tudása rendes útjára n e m bocsátathatván, az
egymás közt való értetlenségbül bizonyosan származó zűrzavarok és r e n d e t l e n 
ségek az nemzetségek bóldogulájssára tartozó állapotokat fenekestül szokták fel
forgatni. Mellyhez képest jóllehet miolta nemzetünk közönséges ügyétt k e z ü n k 
r e vettük, a b b a n való i n t e n t u m u n k 5 végbenvitelére, a' m i n d az időnek forgása
engedte, a postákat, több hazánk dolgai között felállítottuk vala, de mivel a b 
ban is n e m kevés fogyatkozással öszvezavartatott confusiókat 6 n a p o n k i n t experiáltunk 7 egy- olly állandó rendelést k í v á n t u n k tenni, a' melly által m i n d e n e m ű
communicatiók n e m z e t ü n k tapasztalható javával jó folyamatra induljanak és
követtessenek. Szükség lévén ezért director 8 h í v ü n k n e k a' posták dolgainak
k o r m á n y z á s á t a' szerint moderálni, 9 im e' következendő punctumok 1 0 a d a t n a k
eleiben.
Primo. 1 1 Az elmúlt esztendőkben az posták kormányozássára a' melly főpostamestert praeficiáltunk 1 2 vala, a n n a k változása esvén, 1 3 a' m i n e m ű postalis
actákat, consignatiokat, 4 1 pecséteket, úgy curieros 1 5 címereket résignait 1 6 a feljeb elmúlt n a p o k b a n parancsolatunkból. Szükséges elsőben is director h í v ü n k 
nek mind azokat kezéhez venni, és az postalis dolgok folyamatját letött hit
beli 1 7 szoros kötelessége szerint folytatván, a' mig újabb postalis lineákrul való
tabellát 1 8 a d a t h a t u n k kezéhez az idők változásához és k ü l ö m b - k ü l ö m b féle occurentiákhoz 1 9 szabott, s cancelláriánkrul authentice 2 0 kiadott postalis tabellát
observálja 2 1 és mivel az egész p o s t á k n a k megkívántatik jobb r e n d b e n hozások
ezen postalis lineákon.
Secundo. 2 2 Ha kik eddig is serény magok viseléssévei szorgalmatossan foly
t a t t á k az ország szolgalatját, helyben hagyván, a' hol penig a' postamesterek
és veredariusok fel n e m állitattanak, hova h a m a r é b igyekezze nagy szorgalma
tossággal m i n d azoknak egész postai készülettel való kiállitattásokat végbe vin
ni, ollyakot rendelvén az haza szolgalatjára," a' kik n e m valami suspectusok, 2 3
h a n e m igaz hazafiaibul állók, és a' postaságban értelmesek s literátusok 2 4 legye
nek, a' m i n t is Íráshoz n e m tudó postamestert absolute 2 5 ne tegyen. Hogy ha
olly veredarius találkozik penig, a' ki á m b á r Íráshoz n e m ért is, mindazonáltal
a postalis szolgálatra egyébiránt alkalmatos, n e m ellenzük a n n a k helyben h a gyattatását, de olly modalitással, 2 6 hogy azzal tartasson jó értelmes deákot. Di
rector h i v ü n k vigyázón pediglen azon p o s t a m e s t e r e k r e és veredariusokra, s egy
szersmind is tartsa őket olly regula? 7 alatt, hogy serénység által p r o m o v e á l — 231 —

tató communicatióknak 28 folytatása közönséges nemzetünk hasznára szolgáljon
mindenekben. A' kik között legfőbbképpen a' postamestereknek hivataljokat
comprehendáló instructiójokat 29 ezen maga instructiójához conformálván30 ide
jekorán adgya ki, kit-kit közülük elsőben is hit szerint való obligatiokban 31
kötelezvén funkciójának 32 hiven és igazán, nagy serénységgel és fogyatkozás
nélkül való folytattására, maga eskettetvén meg a' postamestereket, a' veredariusokat pedig azok által, ha maga nem érkezhetik, mellynek alkalmatosságá
val, hogy az egész postalis lineák állapot j át egésszen tudhassa, maga személlyé
szerint menjen el, és az postamestereknek minden alkalmatosságokat visgálja
meg, azt instructiojokban legkiváltképpen kiadván, hogy a' minemű levelek ke
zekhez adattatnak, investigálják, 33 kitül, hova, s mivégre küldöttének; úgy a
postákon járó személyeket is megtudakozzák, micsoda járatbéliek legyenek, és
mindazokat magok diáriumiban 34 az holnapok 35 és napok száma szerint consignálják,36 és angariánkint 37 director hívünk kezéhez azoknak extractusát 38 meg
küldjék.
Tertio.39 Maga fizetésére esztendőtt által rendeltetvén ezer Rhénes forint. Az
alatta valóknak penig az ordinariáknak promotiojáérť10 angariális / ' 1 fizetések
e' szerint adatik ki, úgy mint: postamesternek a' postamestersségtül fi. Rh42 36,
fél postátul fi. Rh. 12, veredariusnak egy postátul fi. Rh. 24, fél postátul penig
fi. Rh. 12, mellynek az angariak elein anticipatíve 43 leendő exolutiojárul 44 va
gyon generalis 45 parancsolatja az Oeconomicum Consiliumnak.46 A postákra
való pénzbeli erogatiok47 iránt, akkor az midőn ideje lészen, deputálandó 48 főrendű híveink előtt adjon számot. Magának és a' több postáknak penig abrakjok a' téli havakra 49 a' commissáriátus 50 által, az ki adott regulamentális 51
rendelés szerint administraltatik 52 lovok szánkra. Megkívántatik penig hogy:
Quarto. 53 Director hívünk mindenkor maga mellett tartson tizenkét jó erős
postalovakot három postakocsikkal, szükséges szerszámokkal s szóigákkal a' kö
zönséges postalis szolgálatra, hogy abban rémora 54 s fogyatkozás ne essék;
melíyre nézve meg nem engedtetik, hogy a posták vagy helységek, lovokat s
csocsijokat (!)55 tartsa maga mellett. A postamesterekkel tartasson egy simpla
postára nyolc lovat, a' kinek penig másfél postája vagyon, obligáltatik 56 arra,
kivált a' holott a' postalis linea elágazódik, hogy azon szolgálatra tíz jó erős
lova légyen, azokhoz való kocsikkal és szerszámokkal. Az veredariusok által
penig egy simplára hat lovat, sémi duplára 57 pediglen nyolcat.
Quinto. 58 Mivel extraordinariae 59 megesik gyakorlatossággal, hogy leveleink
kel expressus 60 embereinket is kelletik küldönünk, rendeltettnek annakokáért
melléje hat címeres curérok, a' kik annak jeléül mindenkoron címerünket nya
kokban viseljék, kiknek holnaponként lészen nyólc-nyólc forint fizetések, praebendájok 61 penig egy-egy portiójával 62 adattatik ki udvarunkban.
Sexto.63 Postalis napok minden héten szerdán és szombaton observáltatván,6'1
valameddig magunktul vagy cancellariánkrul az expédiait 65 leveleket kezéhez
nem vészi, és az ordinariának elküldése iránt parancsolatja nem lészen, azt
mindaddig el ne küldje, hogy az hamarkodás miatt az újabb ordinariának vi
szont a' más következendő postalis napig való interimális expeditiojával 66 a'
rendes postanapok ne confundáltassanak, 67 a' staffeták penig, mihelyt kezé
hez küldöttettnek, legelsőben is a' melly felé dirigáltatnak, arra felé a' lineakat
megcsinálván az utolsó postáig, egy simpla postára hetvenött pénzt számlálván,
adja be cancellariánkra extractussát, 68 annak promotiojáért mennyire való pénz
kívántatik, és azon pénzt, udvari commisssariusunktul 69 arrul udvari cancellariánk direktora, vagy in absentia 70 secretariusink 71 által ex mandato et dispositione nostra sub suis duntaxat chyrographis 72 kiadandó commissionk73 sze
rint pecsét alat a' staffeta mellé adjungálja,74 megírván paletájában, mellyik
postamesternek vagy veredariusnak abbul mennyi competál,75 és ki-ki azok
közzül, a' mint a' paletában fel lészen téve, maga salariumát 76 kivévén, a' kö
vetkezendő postára minden késedelem nélkül menten küldje el, bepecsételvén
a' pénznek csomóját, és postamesterünk paletájára napját és óráját, a' mellyen
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az ollyatén staff eta hozáérkezett, consignálja, azt szorgalmatosan observáltatván, hogy egy simpla postán a' staffeta másfél óra alatt, az ordinaria penig két
óra alatt a' következendő postára elérkezhessen. Mellyre nézve.
Septimo.77 Tartson mind maga, s mind a postamesterekkel és veredariusokkal tartasson ollyatén diáriumot, a' mellyben mikor, s honnan minemű leve
lek érkeztének, currérok vagy más rendbéli expressusok jőnek s mennek, úgy
hasonlóképpen hová, s kiknek, minemű levelek dirigáltattak, 78 az napok és
órák rendi szerint improthocolláltassanak. 79
Octavo.80 Minthogy az feljebb elmúlt esztendőkben postalis passus 81 mellett
járó sok rendbéli személyek a' postáknak nem kevés enervatiót abususok által
causaltanak, determináltatott 82 általunk, hogy többi ollyatén postalis passussal
járása senkinek szabados ne légyen, s adja is instructiojokban a' postáknak,
hogy az rendelt salárium nélkül senkit ingyen a postákon ne promoveáljanak,
hanem ki-ki azt, a' melly postaháznál felül, tartozzék először megfizetni, és
máskint el se vittessék, hanem ha hadi ember lévén, a' maga tisztitül, a' vár
megyebeliek a vice ispányoktul, 83 városbéliek penig magok bírájoktul mutattnak attestatiot. 84 Meg ne engedje azért azt is.
Nono.85 Hogy valakik magok szabad akaratjok szerint egy s két postán ál
talmenvén, a' jó szabott rendett változtassák, avagy egy rendbéli postán adott
lovakot más postáig fárasszák (kivévén azt, hogy ha magunk avagy commendérozó generalisink 86 hiteles emberei egy postával, az útnak közelítésére néz
ve, az rendelt útbul kitérnek), hanem ha ollykor az közben maradott postaház
nál, az haza szolgalatjához képpest az postalovak elküldöttvén, út j okát annak
rendi szerint nem követhetnének; úgy mindazonáltal, ha a' közben maradott
postamestertül vagy veredariustul arrul recognitiót87 vévén, a' más helyen lévő
postamesternek vagy veredariusnak azon recognitiót praesentálják, 88 és a
lovak fáradságáért a' mi competál, új j óbban megfizessék, s a' melly lovakat
is azonnal azon postamester vagy veredarius tartozzék visszaküldeni.
Decimo.89 Senkinek postatáblát vagy kürtött a' curérok és postákon kívül
szabad nem lévén tartani, arra szorgalmatossan vigyáztasson, és a' kin elérik
az illyetin csalárdságot, azonnal a postamesterek vagy veredariusok az hely
ségbéli lakosok assistentiaja90 által megfogattathassanak, és arrul főpostamesterünket informálván, a' lovakott elvehessek, s magok számára megtartassák.
Köteleztettek penig a postamesterek és veredariusok arra is, hogy semmi privatus 91 ember vagy szolga kezében a' kürtött ne adják, hanem a' postilio tar
tozik nyakában hordozni; ki is a' midőn előtte az útonjárók közzül ollyakot láttand, a' kik, kivált szoros helyeken, szapora menetelit akadályoztattnák, meg
fúván jelt adjon azoknak kitérítetésére, a' hol penig a' szoros utak hosszasok
lévén, ha szintén másokat nem látna is, ottan ottan a' postalis körtött meg
fújják, hogy az úton járók azt meghalván, kivált a' valós92 utakban ne eresz
kedjenek, míg a' posta azon által nem megyén. Observáltassa azt is főpostamesterünk, hogy az hol magunk személy szerint táborban vagy quartélyban 93 lenni
fogunk, a' jövő s mennő postiliók ottan a' kürtött meg ne fújják, hanem csendességgel jojjönek és menjenek, ki vévén, hanemha örvendetes hírekkel jőnek.
Undecimo.94 Mivel a' feljebb való punctumban emlékezett vagyon a' staffetáknak promotiójáért való saláriumrul, valaki levelét staff etaliter akarja invialni,95 addig tűle be ne vétessék, míg az utolsó postáig a' feljebb rendelt sum
ma pénzt le nem teszi, a' melybül ki-ki a' posták közzül maga saláriumát fel ve
hesse, az utolsó postának penig nem lévén az levél megadáson kívül egyéb fá
radsága, ha azon helyben találtatik az, a' kinek a' levél intituláltatott, 96 azért
magának mint staffetáért való saláriumot nem praetendálhat, 97 hanem az aláb
rendelt mód szerint való taxával legyen contentus; 98 de az magunk, vagy commendérozó főtiszteink staffetaitul azon taxát sem kívánhatja, hanem tartozik
azonnal exhibeálni."
Duodecimo.100 Rendeltetik fél árkus papirosbul álló levélért egy poltura taxa,
az postáknak minden lineákon, az hol tudniillik vagy beadattatik, vagy a' kinek
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tituláltatott, annak kezéhez adattatik. Mindazonáltal ez punctumot maga ré
szérül úgy értse főpostamester hívünk, ebben eximáltatnak 101 a' hadi főgeneralis, a' commendérozó generálisok és egyéb fő haditisztek, a' nemes várme
gyéknek vice ispányai, a' commissariátusságbéli tisztek, és az udvari szolgála
tunkban valók, s nem külömben azok, a' kikhez magunk levelei és kivált ordereink102 mennek, a' mellyektül semmi fizetést nem engedünk vétetni.
Decimo tertio. 103 A' postalovak az rendes járás 'által jobban conserváltassanak.104 Kinek-kinek a' postákon való vitettését úgy observáltassa, hogy nem a'
lovaknak vesztegetésével nyargalózván, hanem a szekerezésben rendes ügetés
sel, a' lovaglásban penig habukozással 105 legyen, mellyet instructiójokban is
adjon a' postamestereknek, s azok által penig a' veredariusoknak; és ha kinek
rendeletlen járások esvén, az által történne valamelly postalónak elromlása,
arrul az satisfactiót is in locis debitis urgeálja,10G holott penig illendő contentatiót nem consequalhatna, 107 hozzánk recurráljon 108 azonnal. Az útban való
akadállyok elhárítássára szükségesképpen megkívánjuk.
Decimo quatro: 109 Az utaknak egyengettetését, tisztíttatáslát is, úgy az hidaknak az postalis lineákon való megcsináltatását, mellyek iránt a' nemes vár
megyék s városok és egyéb helységek tiszteit idejekorán requirálja, 110 és azok
nak reparatioját effectuáltassa.111
Articulariter 112 is a nemes vármegyéket illetvén az utaknak reparátiója,
mellyrül lészen is parancsolatja a' nemes vármegyéknek.
Decimo quinto: 113 Senki a' postamesterek és posták közül nagyobb málhát
vagy csomót egy lóhoz képpest ötven fontosnál vinni ne tartozzék, és a' kik a'
postán menők közzül ezt observálni nem akarván, nagyobb terhel fárasztaná
nak a' lovakat, ha az postalóban valamelly kár essik, nemcsak az teher árát
vegyék meg az posták, hanem a megromlott lónak is illendő árát, mellyhogy
magokat moderálhassák, determináltatik universaliter,11'1 hogy két lóra egy
személytül is (a' postilionak adattandó korbácspénzen kívül) egy-egy tallér, úgy
mind másfél Rhénes forint fizettessék egy simpla postán, ide nem értvén az haza
szolgalatjában magunk vagy commendérozó generalisink, avagy főb hadi tiszt
eink által expediálni szokott curérokat vagy expressussokat, az kinek promotiójuk 75 pénzével exolváltassék,115 de az postilionak ezentúl nem jár semmi
fizetések.
Decimo sexto: 116 Fizetések rendeltetvén a' curéroknak, meg ne engedje, hogy
az helységbéli lakosokat étel-ital adására adigálják; 117 máskint a' ki ellen pa
naszt halland, annak fizetésébül tegyen refusiót,118 és azok közül kinek-kinek
serény járássára nagy gondot tartson, máskint a' kik resteknek vagy excessivusoknak 119 találtatnak, amoveálja,120 és a' bűntettesre méltókat juxta démé
rita eorum 121 büntesse. Azt penig nékiek per expressum 122 megparancsolja,
hogy mások kedvéért, úgy fizetésért, és magok saját dolgokban expeditiojok
idején az postalis lineárul sem egy (sem) más felé ne merészeljenek kitérni,
sem penig egyik postán alájok adott lovakot az feljebb írt casuson123 kívül
másik postáig fárasztani.
Decimo septimo: 124 A' postamestereknek alván kötelességekben a' pakétáknak125 felbontása és az postalis lineákra juxta inviationes126 újab pakétákban
való csináltatások az leveleknek, meg ne engedje, hogy azok másut felbontas
sanak, hanem, a' postamestereknél, az kiknek tudniillik residentiájoktul 127
ágazódnak az postalis lineák. Mellyek is a' szokott napokon expediáltassanak ;
mindazonáltal ha a' commendérozó generálisok közzel lenni történnek, azokhoz
az egész pakétákot kézhez vigyék, máskint penig senki kérésére el ne küldöt
tessenek, sem tilalmára az ordinariák ne tartóztattassanak.
Decimo octavo:128 Minden ordinaria és staffeta mellé hogy paleták adjungáltassanak serio129 parancsoljuk. Maga is observálja azért, és a' postákkal is
observáltassa, hogy paleta nélkül el ne indíttassék, mellyben ki-ki melly órán
vette, és mikor expediálta, szorgalmatossan consignálja, hogy ebbül szemláto
mást tudhassa mind serény voltokat s mind restségeket a' postáknak. És a' kik
nél az ollyatén levelek késleltettek, okát investigálván,130 és a' ki vétkesnek
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találtatik, méltó bűntetteseket úgy mind egy angariabéli fizetéseknek elvesz
tését irrogálni 131 el ne múlassa.132
Decimo nono: 133 Tiltatik szorossan és kemény bűntettes alatt, hogy a' posta
mesterek és veredariusok közzül senki az ordinariát, annyival inkább staffetát
más idegen ember által ne promoveáltasson, hanem postiliója által expediálja;
máskint a' ki felől comperiáltatik,134 ámbár a' levelek el ne tévedjenek is, ipso
facto135 az elébbeni bűntettest érdemelvén, minden kedvezés nélkül megbün
tesse főpostamester hívünk.
Vigesimo:136 Noha az postamestereknek alája rendeltettnek az veredariusok,
mindazonáltal senkinek meg ne engedje, hogy változtatást tegyen, hanem ha
melly alkalmatlan veredarius lene, azért főpostamesterünk kitanulván, hellyette
mást tétessen, de ha részegeskedése vagy incuriája137 miatt találtatik alkal
matlanak, nemcsak amoveálja, hanem egyébaránt is megbüntesse.
Vigesimo primo: 138 A' melly levelek jőnek a' postalis lineákon, akar magunk
nak, akár másoknak szóllók legyenek, azokot hozzánk hozza, és a' mellyek má
soknak szóllanak, engedelmünkbül osztassa ki.
Vigesimo secundo: 139 Megtörtént az is ennek előtte való időkben, hogy a'
postamesterek és veredariusok részeg postiliótul küldvén el az leveleket, azok
által feles levelek veszítettenek ; tiltatik azért a' posták fejek elvesztése bűn
tettese alatt, hogy részeg, s megháborodott elméjű postilióktul se ordinariát se
staffetát ne expediáljanak.
Vigesimo tertio: 140 A' melly postamesterek és veredariusok az lineákon helyheztetnek, és az elrendelt helységekben házat
nem találnak subsistentiájokra,
az Oeconomicum Consiliumot requirálván, 141 vagyon parancsolatja, hogy a'
földesurakkal megalkudván, az ollyaténok számára alkalmatos házhelyett exscindáltasson.142
Vigesimo quarto: 143 Mivel a' Generalatus districtusiban a capite commendérozó generalis 144 urak mellé tábori postamesterek rendeltettnek, kiknek kü
lön-külön per fi. 40145 adatik ki azon districtusbéli hadi cassábul146 holnaponkint fizetések, azokat is tudván főpostamestersége alatt valóknak lenni, úgy vi
gyázón reájok, jó eleve tudtokra adván a' dolgokat, hogy a* postalis lineákon
véghez menendő dipositiókban147 vagy egy, vagy más úton confusiót ne tegye
nek; ha ki penig közzülök azon postai szolgálatban vétkesnek találtatik, pro
infligenda digna poena148 azon districtusbéli generalis urat requirálja.
Vegesimo quinto: 149 Gyakorlatossággal megesik végre az is, hogy az postalis
lineákon magokat promoveáltató személyek olykor érkeznek az postamesterek
vagy veredariusok házokhoz, a' midőn az alkalmatossághoz képpest az kezelebb
való posta is vagy kocsival, vagy lovakkal otthon találkozik, a' mely egyéb
iránt is üressen fogna visszamenni. Minthogy azért régi praxisok 150 az posták
nak az egymás közt való edgyesség szerint, hogy az ki egyébiránt üressen sze
kérrel vagy lóval visszamenni igyekező posta által promoveáltatja magát, nem
azon postának tartozik az sallariumot letenni, hanem a' kik házánál felült, de
a korbácspénzt azon postiliónak tartozik fizetni, a' ki által promoveáltatik.
(Ezen szokás practikáltatván 151 akkor is, a' midőn a' két posták az útban összvetalálkoznak, és mindketten egyébaránt azon egy postamesterhez vagy veredariushoz mennek, szabad leszen egymást felváltaniuk.) Melly praxist ha az
postamesterek és veredariusok observálni akarnak, abban hagyja meg director
hívünk őket.
Vigesimo sexto: 152 Holi az postáknak perlustratiójára, 153 holl egyéb oecurens154 alkalmatosságokra nézve .is megesvén director hívünknek udvarunktúl
távozása, hogy az officium155 ollykor az haza vagy magunk szolgalatja folya
mat j a praepedimentumával 156 üressen ne légyen, rendeltünk director hívünk
mellé pro juvamine 157 olly postai officialis158 személyt, az kinek dexteritassára159 az egész postalis dolgok folyamatját bízhatja. Kinek esztendeig való fize
tése lészen 500 Rhénes forint, kötelessége penig abban fog állani ezen postai
officialis hívünknek, hogy director hívünk absentiájában 160 folytassa a postai
szolgálatot, jó correspondentiát tartván az generalatusok mellé rendelt tábori
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postamesterekkel. Mindazonáltal úgy alkalmaztassa director hívünk maga
functióját, hogy g y a k r a b b a n u d v a r u n k n á l személy szerint jelen legyen.
Vigesimus septimus: 1 0 1 Rendeltetnek u d v a r u n k n á l lévő postale of lícium
ban 1 0 2 két p o s t a , d e á k o k is, az kiknek lészen fizetések singillatim 1 6 3 holnapon
ként fi. Rh. No. 17.1G4 Oly d e á k o k a t igyekezék azért director h í v ü n k szerezni,
a' kik mind az diariumok s egyéb protocolatiok 1 6 5 beírásában habilisok, 106
mind pedig jó magokviselők, és titkos dolgoknak megtartói, s n e m penig h í r 
h a r a n g o k legyenek.
Ultimo: 1 6 7 Noha az feljebb való p u n c t u m b a n vagyon emlékezet az paletákról, mindazonáltal mivel szüntelen Erdélyi Országunkban és P a r t i u m b a n innét
magyarországrul küldettetnek ordinariáink és stafétáink (úgy vice versa 1 0 8 on
nét Magyarországban, az m i d ő n isten, az időnek j á r á s a szerint, azon fejedelem
ségben b i r o d a l m u n k b a n engedi létünket), erdélyi főpostamester hívünkkel szép
correspondentiát tartson, úgyhogy az ollyatén ordinaria és staffeta mellé az m a 
gyarországi lineákon túl való lineáknak paletai is adjungáltassanak.
(Betoldás h a r m a d i k kézzel, majd kihúzva)
Meo videre 1 0 9 oda kell ezen utolsó punctumhoz ragasztani, hogy az midőn
erdélyi levelek jőnek, m a g y a r országi director u r a m , ha az erdélyi főpostames
t e r j ó . . . 17 ° leszen, kézben küldje p r o evitandis confusionibus. 1 7 1 (Betoldás
vége.)
Mindezeknek nagy serénységel való effectuatiója 172 s jó r e n d b e n való állíttatása és folyamatja bízattatnak director h í v ü n k dexteritássára és activitássára. 173
D a t u m in castello nostro Munkacsiensi die 5. Augusti 1707.17/'
1. Utasítás nemzetes Kosovics Márton hívünk, a mi és a magyarországi szövetkezett
rendek valamennyi postája igazgatójának az alábbi pontokban. (Postaigazgató
helyett a fogalmazványban eredetileg főpostamester állt.) 2. érintkezések, 3. levele
zése, 4. államnak, 5. törekvésünk, 6. rendetlenségeket, 7. tapasztaltunk, 8. igazgató,
9. szabályozni, 10. pontok, 11. először, 12. hivatalba állítottuk, 13. (innen a pont vé
géig javítva van, más írással, új szöveg), 14. postai iratokat, feljegyzéseket, 15. fu
tár-, 16. visszaadott, 17. esküjében fogadott, 18. postautakról való táblázatot, 19. kö
rülményekhez, 20. hivatalosan, 21. vegye figyelembe, 22. Másodszor (innen újra az
első kéz írása), 23. gyanúsak, 24. írástudók, 25. egyáltalában, 26. módon, 27. fegye
lem, 28. elősegített érintkezéseknek, 29. magukban foglaló utasításukat, 30. igazít
ván, 31. lekötelezésben, 32. állásának, 33. kutassák, 34. naplóiban, 35. hónapok, 36.
jegyezzék fel, 37. negyedévenként, 38. kivonatát, 39. Harmadszor, 40. továbbításáért,
41. negyedévi, 42. rajnai forintot, 43. előlegként, 44. kifizetéséről, 45. általános, 46.
a Gazdasági Tanácsnak, 47. kiadások, 48. küldendő, 49. hónapokra, 50. hadbiztosság,
51. katonai szabályzatban való, 52. adatik ki, 53. Negyedszer, 54. késedelem, 55. (el
írás kocsijokat helyett), 56. köteleztetik, 57. másfélre, 58. ötödször, 59. különösen,
60. megbízott, 61. ellátásuk, 62. élelmiszer-fejadaggal, 63. Hatodszor, 64. tartatván,
65. feladott, 66. közben való elküldésével, 67. zavartassanak össze, 68. elszámolását,
69. biztosunktól, 70. távollétében, 71. titkáraink, 72. parancsunkból és rendeletünk
ből, de, saját kézjegyük alatt, 73. megbízásunk, 74. csatolja, 75. jár, 76. járandósá
gát, 77. Hetedszer, 78. irányíttattak, 79. feljegyeztessenek, 80. Nyolcadszor, 81. pos
tai útlevél, 82. kárt okoztak visszaéléseik által, elhatároztatott, 83. alispánoktól, 84.
bizonyítványt, 85. Kilencedszer, 86. vezénylő tábornokaink, 87. igazolást, 88. bemu
tatják, 89. Tizedszer, 90. segítsége, 91. magán, 92. vályús (azaz mély), 93. szálláson,
94. Tizenegyedszer, 95. gyorsfutár útján akarja feladni, 96. címeztetett, 97. követel
het, 98. megelégedve, 99. kézbesíteni, 100. Tizenkettedszer, 101. kivételt képeznek,
102. parancsainak, 103. Tizenharmadszor, 104. kimehessenek, 105. poroszkálással,
106. a kártérítést is a megfelelő helyen sürgesse, 107. kártalanítást nem nyerhetne,
108. forduljon, 109. Tizennegyedszer, 110. keresse meg, 111. javítását végeztesse el,
112. Törvényes előírás szerint, 113. Tizenötödször, 114. tudják mihez tartani, álta
lánosan elhatároztatok, 115. fizettessék, 116. Tizenhatodszor, 117. kényszerítsék,
118. levonást, 119. kihágóknak, 120. mozdítsa el, 121. érdemük szerint, 122. kifejezetten,
123. eseten, 124. Tizenhetedszer, 125. csomagoknak, 126. az útvonal megjelölésével,
17. állomáshelyüktől, 128. Tizennyolcadszor, 129. szigorúan, 130. kinyomozván, 131.
kiróni, 132. mulassza, 133. Tizenkilencedszer, 134. rábizonyosodik, 135. tettéből ki— 236 —

folyólag, 136. Huszadszor, 137. gondatlansága, 138. Huszonegyedszer, 139. Húszon«
kettedszer, 140. Huszonharmadszor, 141. ott tartózkodásukra, a Gazdasági Tanácsot
megkeresvén, 142. kihasíttasson, 143. Huszonnegyedszer, 144. főkapitánysági kerü
letekben a főparancsnok tábornok, 145. 40 forintjával, 146. kerületi hadipénztárból,
147. rendelkezésekben, 148. méltó büntetés kirovására, 149. Huszonötödször (innen a
második kéz írása), 150. gyakorlatuk, 151. gyakoroltatván, 152. Huszonhatodszor, 153.
megszemlélésre, 154. felmerülő, 155. hivatal, 156. akadályával, 157. segítségül, 158.
hivatalos, 159. derekasságára, 160. távollétében, 161. Huszonhetedik, 162. postahiva
talban, 163. egyenként, 164. 17 db rhénes forint, 165. jegyzékek, 166. járatosak, 167.
végül, 168. megfordítva, 169. véleményem szerint, 170. (egy szó olvashatatlan), 171.
a zűrzavarok elkerülése érdekében, 172. végrehajtása, 173. derekasságára és ügy
buzgalmára, 174. Kelt munkácsi kastélyunkban, 1707. augusztus 5-én.

4.
1706. szeptember

24., Bars melletti

tábor

Grassalkovics János seregbíró és postamester nyugtája.
(Eredeti: Országos Levéltár G. 29. V. 3a/B 408 f.) L. a. 237. oldalon.
Hogy nemzetes és vitézlő Visky J á n o s u d v a r i commissarius u r a m , Szalontay
J á n o s u r a m absentia j á b a n 1 tekintetes nemzetes és vitézlő Ottlik György hoffmester 2 u r a m ő kegyelme verbális 3 commissiójára, 4 birke 5 g y a p j ú k n a k vá
sárlására ötszáz rhenensis forintokat veres pinzül n e k e m effective megfizetet, praesentibus recognoscalván, 6 ő kegyelmét de perceptis quietalom. 7 Da
t u m in castris ad Bars positis.
Die 24. Septembris 1706. 8
Érsekújvári sereg bíró és posta mester,
Grassalkovicz J á n u s
mp. 9
(Viaszba nyomott pecsét)
1. távollétében, 2. udvarmester, 3. szóbeli, 4. megbízására, 5. birka, 6. elfogadását
elismerem, 7. átvételét nyugtázom, 8. Kelt a Bars melletti táborból 1706. szeptem
ber 24-én, 9. sk.
5.
1708. szeptember

22.,

Füzesgyarmat

Bercsényi Miklós főgenerális „Posta pecsé.t"-je.
(Eredeti: Országos Széchenyi Könyvtár kt. Fol. Hung. 1389/8. 202. o.) L. a 239. oldalon
Posta

pecsét

Melynek erejével városokban s falukban lévő postamestereknek és veredáriusoknak parancsoltatik, ezen leibgvardiámbéli 1 karabélyos k a t o n á m alá kése
delem nélkül fris lovú postai alkalmasságot Egerig, s onnan vissza az táborra
rendelni tartozzanak.
Kiben külömben se cselekedjenek.
'
Költ Füzesgyarmatnál, die 22. Septembris 1708. 2
3
G B Miklós mp.
(papírfelzetes n a g y m é r e t ű címeres pecsét lenyomata)
(Az összehajtott irat külzetén más kézzel í r v a : Kis Istók) 4
1. testőrségembeli, 2. 1708. szeptember 22-én, 3. gróf Bercsényi Miklós sk., 4. A le
velet vivő karabélyos katona neve.
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Bercsényi Miklós főgenerális „Posta
1709. február

2.,

pecséť'-je,

Debrecen
6.

Pápai János, a Gazdasági Tanács tagja, stafétát küld a fejedelemnek
(Eredeti: Országos Levéltár G. 28. 2/k..83. f.)
Intimáltatik 1 postamester és veredárius u r a i m é k n a k ezen eő felségének szólló
levelet sietséggel éjjel és nappal m i n d e n r é m o r a 2 nélkül promoveálják 3 Mun
kácsra. Staffoetaliter 4
D a t u m Debreczen, die 1. Febrüarii hora circiter 8 vespertina 5 a n n o 1709.
Pápai János m p .
(Viaszba nyomott pecsét)
citó
citó
citó
citius
citissime
citissime 6
Kalló. Die 2. F e b r u á r u h o r a 12 meridiana percepta et sine m o r a expedita 7
Bátor. Die 2. F e b r u á r u h o r a 9 vespertina percepta et expedita 8
Szálka. Die 3 F e b r u á r u hora 2 nocturna percepta et expedita 9
Namény. Die 3 F e b r u á r u hora m a t u t i n a 6 percepta et expedita 1 0
Tarpa. Die 3 F e b r u á r u hora 12 meridiana percepta et expedita 1 1
6*
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Beregszász. Die 3 F e b r u á r u h o r a 8 vespertina percepta et statim expedita 1 2
Munkács
t
Beregszászbul sietve küldje Viski u r a m főpostamester 1 3
S u r á n y . 3. F e b r u á r u 1709. délutáni 3 óra tájban 1 4
1. Meghagyatik, 2. késedelem, 3. továbbítsák, 4. stafétával, 5. Február 1-én körül
belül este 8 órakor, 6. gyorsan, gyorsabban, leggyorsabban — sürgősségi jelzés is
mételve, 7. Február 2-án délben 12 órakor megkapta és késedelem nélkül továb
bította, 8. Február 2-án este 9 órakor megkapta és továbbította, 9. Február 3-án
éjjel 2 órakor kapta és továbbította, 10. Február 3-án reggel 6 órakor kapta és to
vábbította, 11. Február 3-án déli 12 órakor kapta és továbbította, 12. Február 3-án
este 8 órakor kapta és rögtön továbbította, 13. Ezt a magyar nyelvű bejegyzést Beregsurányban írhatták a paletára. Surány Tarpától kapta a paletát, továbbította
Beregszászra, ahonnan Visky János udvari komisszárius gondoskodott a továbbkül
désről Munkácsra. 14. Visky János 1711—12-ben a lengyelországi Skoljéban a ku
ruc posta intézője volt. Az irat tanúsága szerint már 1709-ben is foglalkozott posta
ügyekkel.

7.
2708. október

7.,

Nagykabol

Palocsay György ezredes stafétája a nagykaboli táborból
(Eredeti : Országos Levéltár G. 28. V. 2/k. 7. f.)
Méltóságos Generális U r a m Excellentiájának szóló leveleimet postamester u r a i mék és veredáriusok életek és fejek elvesztése a l a t t staffetaliter éjjel n a p 
pal promoveálják, napját, óráját érkezésének expeditióját szorgalmatossan
commoveálják. 1
Nagykaboli táborbul, 7. Oktobris 6 órakor estve 1708.
Palocsay György m p .
Felséges U r u n k Erdélyben
levő hadai commendérozó brigadérosa
és egy lovas ezer colonellusa.
Sibó 7. Octobris h o r a 9 vespertina percepta et expedita 2
Kis Görghő (?) 7. Octobris hora 10 n o c t u r n a percepta et expedita 3
Csehi 7. Octobris h o r a 12 nocturna percepta et expedita per Franciscum Eördögh p o s t a r u m m a g i s t r u m mp/ 1
1. továbbítását szorgalmasan segítsék elő, 2. Zsibó október 7-én este 9 órakor meg
kapta és továbbította, 3. Október 7. éjjel 10 órakor megkapta és továbbította, 4.
Október 7-én éjjel 12 órakor megkapta és továbbította Eördögh Ferenc posta
mester.

8.
1708. szeptember

27., Füzesgyarmati

tábor

«

Nagy János tábori postamester Bercsényi főgenerális levelét a fejedelemhez küldeti
Egerbe.
(Eredeti : Országos Levéltár G. 28. V. 2/k. 66—67. f.)
Ezen includált 1 k e t t ő Méltóságos főgenerális és Locumtenens 2 Kegyelmes u r a m
leveleit úgy az ő excellentiája kegyelmes parancsolat j ábul éjjel nappal posta
mester és veredárius u r a i m é k kegyelmetek m i n d e n tartózkodás nélkül küldje
Egerben a n n o t á l v á n 3 ki ki kegyelmetek közül napját, óráját hova és mely
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órakor deveniáltatott 4 és ki által és kiknek, mikor expediáltatik, v á r v a ér
demlet szolgalatjuknak j u t a l m á t .
Füzesgyarmati mezőben, die 27. Septembris 1708. hora tertia post m e r i 
diana 5
Nagy J á n o s m p .
Említett főgenerális és
Locumtenens kegyelmes u r u n k
tábori postamestere
Magyarád, i d e m die 27. Septembris h o r a 4 vespertina defacto expedita Ságh 6
Ságh, 27 S e p t e m b r i s érkezett h o r a 8 p r o m e r i d i a ea h o r a missi ad K ő v á r 7
Kővár, 28 Septembris percipiáltam reggel 8 órakor, expediáltam Sécinben 8
Sziczin, 28 Septembris hora 12 meridiana percepta et expedita ad Lossoncz 9
Utasterenyi
Pétervássára
Eger
Losoncz, die 28. Septembris délután 5 órakor percepta és m i n d j á r t Rimaszom
b a t b a n expediáltam
Die 28 éfélkor éccaka 12 órakor Losoncrul azonnal elvitték Czakóba
Czakó, die 29 Septembris h o r a 2 n o c t u r n a percipi et expedivi 1 0
Putnok, die 29 Septembris hora 4 m a t u t i n a percepi et expedivi 1 1
Kaza, 29 Septembris hora 6 m a t u t i n a percepi et expedivi 1 2
Edelëny, die 29. Septembris hora 8 m a t u t i n a percepi et expedivi Szikszoviam
def actó 1 3
Szikszó, die 29 septembris hora 12 meridiana percepta, ad (?) eadem expedita
(Megyaszó) 14
Megyaszó, die 29 Septembris h o r a 2 post meridia percepta et expedita 1 5
No 213 16
Staffoeta urgentissima
cito
citius
citissime
citissime
Agria vei proprio loco 17
1. csatolt, 2. helytartó, 3. megjelölve, 4. vétetett, 5. 1708. szeptember 27-én délután
3 órakor, 6. Ugyancsak szeptember 27-én este 4 órakor tényleg továbbítva Sághra.
7. Szeptember 27-én érkezett délután 8 órakor, ugyanazon órában Kővárra elküldve.
8. Szeptember 28-án kaptam reggel 8 órakor, továbbítottam Szécsénybe. 9. Szécsény
szeptember 28-án déli 12 órakor kapta és továbbította Losoncra. 10. Szeptember
29-én éjjel 2 órakor kaptam és továbbítottam. 11. Szeptember 29-én reggel 4 óra
kor kaptam és továbbítottam. 12. Szeptember 29-én reggel 6 órakor kaptam és to
vábbítottam, 13. Szeptember 29-én reggel 8 órakor kaptam és tényleg továbbítottam
Szikszóra. 14. Szeptember 29-én déli 12 órakor kaptam, ugyanakkor továbbítottam
Megyaszóra. 15. Szeptember 29-én délután kaptam és továbbítottam. 16. A főpostamesteri hivatal naplójának a folyószáma, az elszámolással kapcsolatos előjegyzés,
17. Sürgős staféta gyorsan, gyorsabban, leggyorsabban Egerbe, vagy egyéb helyre.
(Ahol a fejedelem fartózkodik, tehát vigyék utána.)
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SÁRHIDAI GYULA
AZ 1941. ÁPRILIS 12-1 EJTŐERNYŐS DESZANTHADMÜVELET

1942. április' 12-én indult első harci bevetésére Veszprémből a magyar ki
rályi honvéd ejtőernyős zászlóalj 1. százada a Jugoszláv Királyság elleni had
műveletek keretében. Ennek a 40 éve történt eseménynek szinte csak szépiro
dalma van, a pontos tények rögzítése végeredményben eddig még nem történt
meg.
1941. március 25-én Cvetkovič jugoszláv miniszterelnök aláírta a háromha
talmi egyezményhez történő csatlakozási okmányt. A Balkánon zajló események
ezzel drámaian felgyorsultak. Már március 27-re virradó éjjel Dusán Szimovics
tábornok katonai államcsínyt hajtott végre Belgrádban, letartóztatták a mi
niszterelnököt és kormányát, a trónörököst II. Péter néven királlyá nyilvánítot
ták. A Jugoszláv Királyság politikája élesen németellenes fordulatot vett,
amely nyilvánvalóan nem maradhatott válasz nélkül Németország részéről, s
részben lerombolta a magyar kormányzat korábbi reményeit.
Már 1941. március 27-én Hitler Sztójay magyar követ útján üzenetet inté
zett Horthy kormányzóhoz, melyben kérte, hogy a Jugoszlávia elleni akcióban
magyar csapatok is vegyenek részt, s hogy Magyarország tegye lehetővé a né
met csapatok felvonulását. Ennek fejében elismerte Magyarország területi igé
nyét Jugoszláviával szemben, beleértve a Bánátot is. A kormányzó március
28-án közölte Hitlerrel, hogy Magyarország kész teljesíteni a kívánságot, s
a Legfelső Honvédelmi Tanács április 1-i ülésén Teleki Pál gróf miniszterelnök
módosító javaslatait elfogadva rögzítették a részvétel kérdését és a vezérkarnak
kiadták a megfelelő utasításokat.
A német—magyar katonai megbeszéléseken körvonalazták magyar részről
öt hadtest, a légierők és a folyamőrség bevetését a tervezett hadműveletbe.
A Wehrmacht főparancsnoksága (OKW) közben kibővítette a Marita-tervet
és kiterjesztette Jugoszláviára is. Felvonult a német 2. és 12. hadsereg, a Pan
zergruppe—1 és a 4. légiflotta, készenlétbe helyezték az Isztriai félszigeten az
olasz haderőket is.
1941. április 1-én és 2-án a befutó jelentések már kétségtelenné tették, hogy
Teleki gróf külpolitikai kísérletei angol—amerikai vonalon nem találnak meg
értésre, számolni kell a hadiállapot bekövetkezésével a nyugati szövetségesek
ellen. Teleki eddigi koncepciója a fegyveres semlegesség további fenntartásá
ról nem lesz elérhető. A revíziós törekvések, s a mögöttük álló erők hatása sok
kal erőteljesebb volt, semhogy követelni lehetett volna a háborúból való ki
maradás igényét. Az együttműködés Németországgal újabb területek azonnali
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visszacsatolását ígérte, s az ezzel szembeforduló politika a mértékadó körök
részéről számottevő támogatásra nem számíthatott.
Teleki miniszterelnök ezt az ellentmondást az adott időben feloldani nem
tudta, a lemondást nem tartotta megfelelőnek, így április 3-ára virradóra főbe
lőtte magát.
Halála a katonai és politikai helyzetet természetesen nem változtatta meg,
a Wehrmacht csapatai április 2-án megkezdték a felvonulást Magyarországon
is, majd április 6-án megkezdték a hadműveleteket Jugoszlávia ellen, több
fronton. A döntés órája közeledett. Április 7-én a Magyarországon állomáso
zó német erők is bekapcsolódtak a hadműveletekbe. Április 10-én Zágrábban
proklamálták a Horvát Köztársaságot, a korábban meghatározott magyar fel
tételek ezzel megvalósultak a magyar haderő részvételét illetően. Ez volt Te
leki gróf utolsó intézkedéseinek kései hatása. A parancsokat éjjel kiadták, áp
rilis 11-én reggel a magyar szárazföldi és légierők átlépték a déli határt.
Ebbe a politikai-katonai keretbe ágyazódott a magyar haderő részvétele a
Jugoszlávia elleni háborúban. Ennek igen szerény részét képezte a légierők
rnűködése, s ezen belül egyetlen bevetést tett ki az ejtőernyős alakulat ledo
bása. Meg kell jegyezni, hogy erről az egy akcióról többet írtak napjainkig
a magyar publicisztikában, mint az egész jugoszláv hadműveletről.
A Magyar Királyi Honvédség keretében 1938-ban kezdődött meg lényegében
az akkor újnak számító ejtőernyős egység megalakítása, amelyet az első világ
háborús rohamzászlóalj-parancsnok, vitéz Bertalan Árpád százados kezdemé
nyezett. Első lépésként hetedmagával megalakította a kiképző magot, majd
más alakulatoktól önkéntes jelentkezés alapján 35, majd további 28 fő került
Szombathelyre. Ez tekinthető az ejtőernyős század alapjának 1939-ben.1 A had
ügyminisztérium mérsékelten támogatta az erőfeszítéseket, elsősorban abból a
meggondolásból, hogy a hadsereg modernizálása megköveteli a gyorscsapa
tok növelését, másrészt törekedni kell a környező hadseregek egységeit minő
ségileg felülmúló ütőképes alakulat kialakítására, amelynek költségei viszony
lag nem nagyok. Ezért 1940-től lehetővé tette egy zászlóalj kialakítását, amely
két századból és kiegészítő részekből állt.2 A legszűkebb keresztmetszet a szál
lítórepülőgép-park volt, mert csak az olasz hitelből jobb híján átvett 5 db
Savoia SM—75 gép állt rendelkezésre. 3 Az ezekkel folytatott gyakorlatok köz
ben állt elő a háborús állapot a déli határokon, és valószínűleg április 2. után
tett javaslatot Bertalan őrnagy, hogy a legjobban kiképzett 1. századdal a had
műveletekben részt kellene venni, harcszerű körülmények között történő be
vetésen.
A kormányzó katonai irodája és a légierők parancsnoksága ismerte az egy
ség helyzetét, hisz állandóan napirenden szereplő kérdés volt a felszerelés kül
földről történő beszerzése. Politikai meggondolásokból — és katonapolitikai
érvek hatására — végül hozzájárultak a bevetéshez egy eleve korlátozott, könynyű igénybevételnek ígérkező hadjáratban. 4 Általában túlértékelik Bertalan
őrnagy szerepét és Horthy Miklós kormányzóhoz fűződő kapcsolatának súlyát.
Tény, hogy javaslata egybeesett az egyéb meggondolásokkal támogatott irány
zattal, ezért kapott zöld utat. Mint a Mária Terézia-rend lovagjának, jogai közé
1 Lásd erre vonatkozóan a HL Vkf. 1939/2000/eln. 8—1939 (H. L. T.) irat adatait, valamint Hajdú János szkv,
az 1. e je szd. írnoka, ill. Dr. Kulcsár János szkv. a 2. eje. szd. írnoka közlései nyomán.
2 Az 1939-es felállításra a HL Vkf. 218. dob. 71022/eln. le. I. 1939 irat, az 1940-es évi hadrend és Pataky Géza
szds. ,Ég és föld között" e. könyve, Budapest, 1943.
3 Az SM—75 gépek fokozatos átadásáról MALEE,T-től a LüH-nek, OL MALERT E t . iratai, ill. HL. Vkf. 218
dob. több irata a gépek átadásáról a légierőnek.
4 Szokolay Tamás fhdgy, segédtiszt és Sági László fhdgy rept. gond. parancsnoka közlése a szerzőnek a bevetést
megelőző időszak eseményeiről.
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tartozott soron kívüli kormányzói kihallgatást kérnie, ezt meg is kapta több
ízben. Viszont semmi sem támasztja alá azt, hogy a l k o r m á n y z ó döntéseit
bármiben is befolyásolhatta volna. H o r t h y Miklós meghallgatott más m a g a s a n
dekorált tiszteket is, de r i t k á n fogadta el tanácsaikat változtatás nélkül. 5
A gépek

problémái

Az olasz Savoia-Marchetti g y á r SM—75 típusú utasgépe (L. a képet!) 1937ben épült az AIR LITTÖRIA légiforgalmi vállalat rendelésére, 4 fő hajózó sze
mélyzet és 24 utas részére. A gyár 14 800 kg s t a r t t ö m e g esetén 5000 kg t e r h e 
lést engedélyezett, amelyben utas + t e h e r + benzin értendő. így a hatótávol
ság 2280 km, a repülési ídő 5,5 óra lehetett. 0 Az olasz hitel k e r e t é b e n k a p t u k az
öt gépet, d e m á r m a g y a r g y á r t á s ú WM K—14 m o t o r o k k a l felszerelve; így ke
rültek a MALERT légiforgalmi vállalat tulajdonába. Rövid polgári használat
u t á n 1939-től á t a d t á k őket a légierőnek. A légiforgalom n e m tartotta elég biz
tonságosnak a nehéz típust, amely kényes és igényes volt. A m a g y a r m o t o r o k 
kal gyújtási és olajozási hibák voltak, az olajhidraulikus trimmelő rendszer ké
nyes volt, a műszerfal éjszakai repülésre n e m volt alkalmas, a vászon borítás a
k o r m á n y o k o n és ívelőlapokon sérülékeny volt. 7

A gépek történetével foglalkozott Kováts Lajos is a Repülés 1970/11. sz.
9 oldalán, de itt több kiegészítést kell tenni. A gépek számozása :
polgári lajstromjel
HA—SMA
HA—SMB
HA—SMC
HA—SMD
HA—SME

gyártási szám
SM—32012
SM—32015
SM—32020
SM—32025
SM—32030

katonai lajstromjel

E—101
E—102
E—103
E—104
E—105

5 Gelencsér Ferenc szds, Sági László fhdgy, Szokolay Tamás fhdgy közlései, Stifter Miklós fhdgy levele Bertalan
Árpád őrnagy szervezési kérdéseiről, utazásairól Budapestre, ill. kihallgatásáról a kormányzónál, amelyről a tisztek
nek többször említést tett. Stifter fhdgy. bizonyos abban is, hogy a bevetési parancs Hughes távírón jött a Vkf-től,
alárendelési viszonnyal a Gyorshadtest pságnak. Bertalan őrgy. ott aludt az ügyeletes ágyán a távíró mellett, to
vábbi parancsok a 3. hads. pságtól érkeztek be.
0 Az SM—75 leírása Handbuch der Lultfahrt. Jg. 1939. J. F. Lehmans Verl., München. 302—303. o.
7 Az SM—75 gép műszaki kérdéseiről Bánhidi Antal tart. fhdgy gépészmérnök pilóta, Gelencsér Ferenc szds.
pilóta és Szálkai Sándor hiv. törm. pilóta egyöntetűen nyilatkoztak a szerzőnek 1970—80-ban, valamennyien repül
ték a típust.
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Ez azt mutatja, hogy 1938-ban az olasz sorozatgyártás során az elsőtől el
tekintve, mindig az 5. gépet vették ki magyar szállításra. Tehát nem egy rö
vid olasz széria gépeit adták át, amit a légitársaság leadott, hanem egy kb.
60 db-os szériából kaptuk, amely 5 olasz vállalat részére épült, de 1940. júniusa
után a légierők kezelésébe ment át, mint az összes olasz utasszállító gép.
A későbbi E—101 gépbe a WM Jupiter osztálya a 2363', 2364, 2365 számú,
WM—K—14 Kirsch motort szállította ki beépítésre, s tudomásunk szerint le
zuhanásig nem is cserélték őket. A gépeket 1938 június—júliusban berepülték,
majd 1938 végén légi úton hozták Magyarországra. A MALERT vállalat lénye
gében 1939 február—augusztus között repülte a típust, s 1939 szeptemberében
az első gép már Szombathelyen állt az ejtőernyős egység rendelkezésére. 1940
januárjában 4, 1940 júniusában már mind az 5 gép a légierők tulajdonában és
kezelésében volt.
A légierő jobb híján átvette a típust, mivel anyagi okok és a német elzárkó
zás miatt nem számíthatott a Ju—-52 gépanyagra, a vásárlási hitelt pedig más
gépre felhasználni nem tudták. 1940 tavaszán a csepeli WM Művek Repülőgép
Építő Üzemében megrendelték a gépek átépítését. Ennek során mindegyik ka
pott egy felső nyitott és egy alsó félig zárt géppuskaállást, megfigyelő kupolát,
új rádiót és a bal oldalon is egy ajtót. Kivették az üléseket, kétoldalt vászon
padot és karabinertartó sínt építettek be, valamint dudát a kiugrás jelzésére.
Alul a csomagtérből csapóajtón át lehetőség volt 4 kaniszter (tartály) ejtőer
nyős ledobására, kézi művelet nélkül. A gyár nem vállalta az ajtók megnö
velését, mert az törzsbeli módosítást is igényelt volna. 8
Ezután kerültek a gépek Pápára, ahol terepszínű festést és E—101-től 105-ig
terjedő számot kaptak jelzésül. A változtatások 40—50 km/h-val csökkentették
a sebességet. 1940 telén a hólé és víz befolyt a szárnyszerkezetbe, a vászon alat
ti szárnymechanizmus megrozsdásodott, mivel a gépek a szabadban álltak, le
takarva, mert nem volt kellő hangár a befogadásukra. Ezt a károsodást a Sós
tói Rep. Jav. Műhely javította ki, fokozatosan 1941. január 14-től kezdve. Az
1941. áprilisi felriasztásnál a gépeket hirtelen elővették, de a 105. sz. gép ja
vítás alatt volt, nem vehetett részt a bevetésen.9 (1941. április 1-i állapot.)
A bevetés
Pápán április 11-én a négy gép rendben volt, kipróbálás után kevés ben
zinnel 12-én reggel 10 perc alatt repültek át üresen Veszprémbe. A talajvíz
miatt Pápa reptere fel volt ázva, a gépek besüllyedtek volna.10 A kijelölt harc
legénységet, az 1. század tagjait és a földi részt, teherautókon vitték át. A
repülési terv szerint a 4 gép kötelék rombuszt repül, és két ajtóján át egyszerre
dob, így a deszant nem szóródik szét. A 4X22 fő 60 másodperc alatt elhagyja
a gépet, mint a gyakorlatokon.
A cél: az Űjverbász közelében levő kettős híd a Ferenc-csatorna felett, ezt
sötétedéskor el kell foglalni, robbantását meggátolni és tartani a saját gyors
hadtest beérkezéséig. A második hullám éjszaka felkészül és a hajnali világos
ság mellett már 13-án ugrik le, ugyanis nincs elegendő gép 200 fő szállítására.
Április 12-én délben Budaőrsről futárgép vitte a távolfelderítő osztály He—
8 Gépek átépítés utáni állapota jól látható Pataki Géza idézett művében, valamint több fotón Kelemen Károly
szds. fényképalbumában, amelynek rendelkezésre bocsátásáért ezúton is köszönetemet fejezem ki Makray Ferencnének. További iratok és számlák az OL WM Repülőgépgyár Rt. 1904—41-es iratanyagban.
9 Az előbb említett pilóták és Sági László fhdgy., ekkor a pápai reptér gondnokság pk-ja, egybehangzó közlése
10 Sági fhdgy reggel utolsónak búcsúzott el Kelemen Károly szds-tól, az E—101 előtt. A 4 gépet reggel felülvizs
gálta a földi rész, nem volt műszaki hiba, átrepültek Veszprémbe.
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. 70K gépei által reggel felvett légifotókat, navigációs térképet Veszprémbe, ahol
eligazításon ismertették a pilótákkal a szakaszparancsnokokkal a bevetés tervét.
Még egy felderítés is volt április 12-én reggel. A pécsi régi repülőtérről egy
FW—58C Weihe géppel Rekettyés László pilóta szállt fel a szenttamási hídfő
fotózására. A gép személyzete: Rövid Gyula II. pilóta, Főző Kálmán rádiós,
Migen Dezső navigátor volt, utas egy vezérkari százados — neve nem ismert
— aki nyomban magával vitte a felderítés eredményeit.
Kelemen Károly százados a szállító század parancsnoka az eligazításon úgy
rendelkezett, hogy a legnagyobb tapasztalatú törzsőrmester pilótákat osztotta
be, ahol lehetett. Az E—101 gépet maga vezette, az E—103-ra Gelecsér Ferenc
főhadnagy, az E—102-re Szálkai Sándor törzsőrmester, az E—104-re Kurtz
Róbert főhadnagy került. A másodpilóták a vezérgép1 kivételével hiv. őrmeste
rek voltak, Kelemen százados vezérnavigátornak Bene László főhadnagyot je
lölte ki, aki bár pilóta volt, de repülőkiképzését erre a típusra még nem fe
jezte be. 11
A bevetési parancs 15.45-kor géptávírón érkezett délután 17.00 órára, a
3. hadsereg parancsnokságától. így 16.45-kor a deszant beszállt, majd a pilóták
és a motorok bemelegítése után megindultak. A 4 gép eredetileg a két kis han
gár előtti betonon állt, most egymás után fordultak jobbra, elgurultak a repülő
tér város felőli végébe, ott bal fordulattal szembefordultak a széllel és a ba-konyi Papod-tetővel, majd az E—101 nekifutott.
Motorhiba nem volt, a gép a hangárok vonalában felemelkedett. Az E—103
éppen indult a nekifutásnak, az E—102 gurulásban volt, az E—104 meg
indult, amikor a vezérgép hirtelen meredeken kezdett emelkedni felfelé, el
vesztette sebességét, 50—60 (más adat szerint 100 m felett) magasságban át
billent, majd kissé lógó jobb szárnnyal csúszott lefelé. Lapos szögben de mű
ködő motorokkal siklott és nem befúródva, hanem érintve a talajt, csúszott.
A gép légcsavarjai leszakadtak, a jobb motor levált és benyomódott a kabin
oldalába, az alsó burkolat feltépődött, az alsó géppuskaállás leszakadt, majd a
kiömlő benzin a forró alkatrészektől lángra lobbant. 12
17.01 volt, az egész alig 2 perc alatt zajlott le, s a gép vastag füsttel égett.
A startoló második gép levette a gázt és visszagurult az állóhelyre. A földi sze
mélyzet és a tartalék ejtőernyős legénység futott a mentéshez, de a robbanó
lőszerek és nagy lángok miatt a roncsot elérni nem tudta. Felszedték a gépből
élve kiugrált 9 főt és elszállították à mentés közben megsebesült 7 katonát majd
visszahúzódtak.13 A sebesültek viszonylag hamar a Veszprémi kórházba kerül
tek. A repülőtéri zavart a nagy tűzoltókocsi és a haboltó hiánya okozta; tény
hogy a repülőtér hasonló balesetre nem volt berendezve, speciális tűzoltó osz
taga sem volt.
Ditrói Orosz Béla repülő alezredes, aki a bombázó osztály és ekkor a veszpré
mi repülőtér parancsnoka is volt, rendet teremtett, közben jelentették az ese
ményt a 3. hadsereg hadműveleti osztályának és a Légierők Parancsnokságának
11 Szálkai Sándor hiv. törm., az 15—-102 pilótája szerint a délben lezajlott eligazítás és parancsismertetés nyo
mán. Teljesség kedvéért megemlítem, hogy további tanúk szerint Bene László fhdgy. a megelőző héten lovas bal
esetet szenvedett és karsérülése volt, nem kellett volna repülnie, ő azonban minden áron menni kívánt. A vezérgép
II. pilótája Szombathelyi Sándor hiv. őrm. lett volna, aki át is repült a géppel reggel Veszprémbe. Start előtt Kele
men szds. nyilván úgy döntött, hogy navigációban tapasztaltabb tisztet visz a II. pil.* helyén mert ez fontosabb.
Szombathelyi örm. így lemaradt a gépről, s ennek köszönhette életben maradását.
12 A start leírása Gelencsér szds. és Szálkai törm. pilótáktól származóan lényegében egybehangzó, ezt csak meg
erősíti Huszár János „Légikatasztrófa Veszprémben" c. cikke a Veszprémi Napló 1981. ápr. 18-i számában. Ebben
csak az kifogásolható, hogy a vasútról nem lehetett belátni a reptérre, így az első bekezdés problematikus.
13 Szálkai törni; teljesen biztos volt abban, hogy az E—102-ből csak a pilóták és az eje. tiszt szállt ki a leállás
után kb. fél óráig, a legénység csak később. Valószínű így volt a két másik gépnél is. így a beszállt résznek a men
tésben való részvétele nem valószínű. Teljesen egyezik ezzel Stifter Miklós fhdgy. (az eje. zlj. gazd. hivatalának pa
rancsnoka) aki a hangárok előtt állva nézte az indulást.

— 246 —

Az átépített gép a légierő tulajdonában. 1940. augusztus
is. Itt már eltérő létszámadatok kerültek a leadott géptáviratokba, a földi rész
nem ismerte pontosan a bevetett személyzetet.14 Vadászkíséret nem volt a leve
gőben, a bevetett egységet a Pécs közelében települt CR—32 gépekből álló szá
zadnak kellett volna fedezni, de ezek még nem is szálltak fel. A 3. hadsereg
parancsnoksága egyelőre letiltotta a bevetést és nyilván a Vkf. I. A osztályhoz
fordult, hogy mi legyen a további teendő.
Mivel Majthényi százados rangidős tiszt életben maradt, 15 de könnyen sebe
sült volt é& nem jöhetett szóba második bevetésre, az egység parancsnokságát
a rangban következő Kiss Zoltán főhadnagy vette át.16 Ö mint logikus, kö
vetkező lépést javasolta a bevetés folytatását kisebb erőkkel, egyrészt, hogy
az egység önbizalma és presztízse ne szenvedjen csorbát, másrészt mert nem
ismerték a hadseregparancsnokság terveit. Kiss főhadnagy folytatta az elő
készületeket, két-három fővel csökkentette a létszámot és egy-egy kanisztert
raktak ki (a kézi dobású készletből). Ez főleg a pszichológiai megnyugtatást
szolgálta, azokat vette le a gépekről, akiket láthatóan felzaklatott a kataszt
rófa. A lezuhant gép közben kiégett.17
A sok pro és kontra érv mérlegelése után a hadműveleteket vezénylő 3.
hadseregparancsnokság döntött, és elrendelte a bevetés azonnali végrehajtá
sát a megmaradt erőkkel. 19 óra előtt pár perccel érkezett a parancs, oly hir
telen, hogy a pilóták nem is tudtak beöltözni repülőruhába, nyári zubbonyban
szálltak be.18 Többen a vezérkari főnöknek, Werth Henrik gyalogsági tábor
noknak (1941. júniusától vezérezredes) tulajdonítják a döntést, de ez semmi
vel sem igazolható. Bajosan hihető, hogy a hadjárat kezdő napján lett volna
ideje 3 gép ügyével foglalkozni. A három gép új felállásban nekifutott a start
nak. Most az E—104 lett a vezérgép Kurtz Róbert pilótával, jobbkísérő az E—
14
15
16
17
18

Lásd a 21. sz. jegyzetet. A két jelentés is eltérő, a túlélők adatai egyikkel sem egyeznek.
Szálkai tőrm., Hajdú János őrm., Dr. Kulcsár János szkv. írnokok egybehangzó elmondása szerint.
Gelencsér szds. és Szálkai tőrm. pilóta közlései szerint
Uo.
Uo.

— 247 —

103, balkísérő az E—102. Simán felszálltak és a sötétedő estében jobbra fordul
va megindultak délnek. Start után 5 perccel az E—102 bal motorja akadozott
(gyújtási hibák), emiatt kissé lemaradt, nehezítette a helyzetet, hogy a pilóták
nak csak 250 000-es térképe volt, a részletes preparált térkép a célfotókkal
együtt a vezérgépen elégett. A startkönyv szerint a gépek reggel 8.20—8.30
között repültek át Pápáról Veszprémbe,* ma j d 19.00-től 20.50-ig a Veszprém—
Szabadka—Ujverbász—Veszprém vonalon PU—EKE bevetést repültek éjjeli le
szállással, lh 50 p. repülési idővel, 200* m bevetési magasságban.J!)
A két első gép kb. 3 perccel előbb dobta le a deszantot (300 km/h sebességnél
1 perc = 5 km) mint kellett volna. A késve beérkező 3. gép, már földön látva
a fehérlő ernyőket, felette dobta ki a csoportját, majd visszafordult. Már sötét
ben repültek hazafelé, sokszor gyufa világánál a benzingőzzel teli kabinban
(valószínűleg zárlat és szivárgás keletkezett). Ennek a típusnak kérdésesek az
önvilágító műszer típusai, így éjjeli bevetésre korlátozottan volt alkalmas. A
Balaton térségében a légvédelem fényszórói elkapták a 103-as gépet, zavarva a
pilótát, amelyektől a jelzőfények felgyújtásával szabadult meg. Közben Orosz
Béla alezredes iderendelte a fényszórós autót az éjjeli leszálláshoz. Ez a vad
rohanásban az árokban kötött ki, s nem érkezett meg idejében. A repülőtéren
levő gépkocsik sorakoztak fel világítani, de pont a leszállással szemben és za
varták a pilótákat.
Emiatt a 103. gép a még parázsló roncs mellé szállt le, a 102. átstartolt, új
kört írt le és jobbra szállt le a sötét részen, alig pár m-re a kavicsos gödörtől.
A 3. hadsereg parancsnoksága elrendelte az azonnali előkészületeket a 2. hullám
hajnali ledobására, s a gépek felkészítésére. Késő éjjel viszont lefújta az egészet
és így a holtra fáradt repülőszemélyzet aludni térhetett. Kora reggel megérke
zett Budapestről Dóczy Lóránt hmtk. (hadmérnök törzskari) alezredes, az RKI
parancsnoka vezette műszaki bizottság és Pápáról Tassonyi Edömér szds, az eje.
zlj. helyettes parancsnoka, s megkezdődött a roncs vizsgálata és a halottak agnoszkálása.20
Legendák és kérdőjelek
Máig is vitatott az ok, a létszám, a veszteség és a túlterhelés kérdése. Jelenleg
két irat ismeretes az eseményről,21 amelyeket aznap adtak le. Az összes forrás
megegyezik abban, hogy 8 fő élte túl a lezuhanást: ezek Benkő őrm, fedélzeti
lövész, a jobb oldalon ülők közül Majtényi szds, Szokolay fhdgy, Szacellári
tart. zls, Bakó István tiz, Urbán László honv; Sóki János orv; Székely Sándor
honv. Egy eje. altiszt sértetlenül kijött, de visszaugrott, hogy Bertalant kihozza
és elégedett vele együtt, eddig még nem sikerült azonosítani. Másnap a roncs
20 m-es körzetében még 4 holttestet találtak, ezek áttörték a lemezfalat, égve
jöttek ki, de ott összeesve helyben maradtak. 22
A veszprémi temető névsora szerint ott 17 fő volt, akit a katonai dísztemetés
alkalmával örök nyugalomra helyeztek, ezek ma is ott porlanak. A gép személy•

v

19 Gelencsér szds. rep. leírásának adatai szerint.
20 Gelencsér szds,. Stifter fhdgy., Szálkai tőrm. közlései szerint
21 A HL. Vkf. 1941. anyagban 2 távmondat is van 4.929/eln. 1. vkf. 1941. számon, egyiket Veszprém, másikat
Szombathely adta le. Egymással nem egyeznek.
22 Szokolay Tamás fhdgy. segédtiszt, akinek főleg fényképezni kellett volna, a hátsó gp. lövésztorony alatt állt,
mellette a bal ajtónál Bertalan őrgy., a jobb ajtónál Majtényi szds. A túlélőkről ő és a másnap odaérkező Sági fhdgy.
egybehangzóan mondja : A sorrend : Benkő ... őrm. fedélzeti lövész (bőrruhában kívülről csúszott le a gép oldalán)
Majtényi Imre szds., Szokolay Tamás fhdgy., Szacellári György t.zls., Bakó István tiz., Kovács ... őrm. és egy eje.
honv. (neve nem ismert), Élve jött ki még Kerekes Imre szkv., de visszaugrott, hogy Bertalan őrgy.-ot kihozza és
elégett vele együtt. Ez a név bizonytalan. Később a túlélő Bakó István tiz. közölte, hogy a további nevek: Urban
László honv., Sóki János őrv. és Székely Sándor honv.
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Április 13.: a kiégett gép
zetéből Petri őrm. rádiós és Döbör szkv. szerelő, valamint 15 eje. katona. Buda
pesten április 16-án Farkasréten 3 tisztet temettek — vitéz Bertalan Árpád őr
nagyot, nemes Nagy-Ernyei Kelemen Károly századost és Bene László főhadna
gyot — a halottak száma 20 fő, 4 repülő és 16 ejtőernyős.23 Pápán nem volt te
metés, csak gyászmise és nincs nyoma, hogy később további halottak lettek vol
na kórházban. Ismeretlen személyek itt nem lehetségesek, így a vezérgépen
legalább 31 főnek kellett lennie, 5 repülőnek és 26 eje. katonának. 24 A túlter
helés kérdése misztifikált. Egy nehéz gép, ha a felszálló tömege meghaladja a
normál értéket, legfeljebb hosszabb úton éri el a felszálló sebességet és lassab
ban emelkedik felfelé, pár száz kg nem sokat befolyásol. Ez esetben egy ugró
katona 110 kg volt, tehát 26X110 + 5X75 kg = 3235 kg.25 Ehhez jön 2—3 db
100 kg-os kaniszter. A vezérgépen nem volt orvos, sem csomagja. A földi sze
mélyzet a bevetési távra + 30—40 perc tartalékra tankolta a gépeket, ami kb.
2600 1, tehát 1960 kg. Ez 26 fő eje. (egyéb adat) esetén is csak 5195 kg (nincs
különösebb jelentősége), azaz 5—6% növekedést jelerit.26
A hiba a levegőbe emelkedés után lépett fel, ezt a tömeg nem befolyásolta. A
bizottság a gép magassági kormány trimm (kiegyenlítő) rendszerének meghibá23 Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy tény szerint nem 8 hanem 14 fő jött ki valahogy a gépből, de csak 8 élte
túl. Ugyanis 2 súlyos égési sérült másnap a veszprémi kórházban halt meg, 4 összeégett halottat a másnap reggeli
agnoszkálásnál a roncs közelében kb. 20 m-es körön belül találtak meg, ezek közül egy az, akit több elbeszélés is
említ, a derekán felrobbanó kézigránátokkal.
Az agnoszkálást egyébként Tassonyi Edöméreje. szds. (később örgy.) vezette, az eje. zlj. pk. helyettese, aki a bal
eset hírére repült át Pápáról.
24 A Veszprém alsóvárosi temető névsora 17 hősi halottat sorol fel, ezek ma is ott nyugszanak de csak egy sír
gondozott, a többit benőtte a növényzet. Ezek: Horváth Gyula szkv.; Kerekes Imre szkv.; Koscsó Lajos tiz.; Szabó
György őrv., Auth Károly őrv., Molnár András őrv.; Pados Géza honv.; Pomázi Imre honv.; Fejes József honv.;
Radványi Mihály honv. ; Varga Gyula honv. ; Czakó Mihály honv. és Horváth Mihály őrv. Ezek mind áprjlis 12-én
vannak elhunytként bejegyezve. Április 13-án kórházban halt meg Németh János Őrv. és Sárkány Sándor honv.
Utóbbi név elírás, mivel Sándor Sándor honv. sírja és fejfája van a temetőben. A gép személyzetéből itt nyugszik
Petri János őrm. rádiós és Döbör János szkv. szerelő.
A pápai újság a gyászmise alkalmával közölte a névsort, az 1942-évi Kitüntetési Jegyzékből is ellenőrizhető a
Nagyezüst Vitézségi Éremmel kitüntetett katonák között. A budapesti temetés leírása és névsora minden akkori
lapban megjelent az 1941. április 17-i számokban. Mivel 20 halott + 8 túlélő neve ismert, a harmincegyből hiányzik
még 3 fő, ezeket azonban jelenleg, iratok hiányában, nem lehet azonosítani.
Saját kutatásaim szerint a Székely Sándor (?) nevű, súlyosan rokkant eje. honvéd sokáig járt kezelésre a volt
Horthy Miklós kórházba, ill. Kovács (?) őrm. 1956-ig újságárus volt a Keleti pu. közelében, azóta egyiknek sincs
nyoma. Kovács a merítésre rohanók között sérült meg.
25 Terhelésre 1. Pataki G.: valamint Jánosy István: A repülés ABC-je (Enciklopédia) Budapest, 1944. adatait.
Az idézett résztvevők véleménye ebben megegyezik.
26 Tóth György re. műsz. őrm. és a földi résztől dr. Kulcsár János szkv. véleménye egyezik abban.hogy a gépek
bevetési távra, plusz tartalékra lettek feltöltve. Csak a későbbi 41. VII—41. Xl-i Budapest-Kolomea, Budapest—
Stanislau galíciai szállítórepüléseknél tankoltak 4000 1 benzint és 400 1 olajat, így a lezuhant E—105 sebesültszállító
esetében is.
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sodását fogadta el a lezuhanás okának. A vezérlő szelep, vagy csőrendszer hi
bája miatt hirtelen faroknehéz helyzetbe jutott a gép, csak a motorok teljesít
ménye emelte felfelé, de a meredek állásszög miatt sebessége elégtelenné vált.
Az átesés, vagy lecsúszás miatt siklott, s ha magasabban van, a pilóta fel tudta
volna venni és kényszerleszáll. A szabotázs lehetőségét is vizsgálták, de kizár
ták, mert semmi sem támasztotta alá. Pilótahibát nem feltételeztek, a típus
szinte legképzettebb pilótája vezette a gépet, nyilván nem tudott mást tenni. 27
Az orvoscserének és az ezzel kapcsolatos meditációknak semmiféle dokumen
tumalapja nincs. Legenda még a rakomány hátracsúszása és a nyitott ajtóval
történő indulás. Nem áll fenn ez sem, de nyitott ajtó esetén sokkal kisebb lett
volna a veszteség. Bertalan a bal, Majtényi a jobb ajtó mellett állt (vagy ült),
közöttük, a géppuskatorony alatt, Szokolay fhdgy. A zuhanás alatt Majtényi
kinyitotta az ajtót, s talajtéréskor elhangzott a parancs: kifelé! Bertalan ajtaja
beszorult, nem lehetett kinyitni s alig 4—5 s múlva az első benzinrobbanás láng
ja végigcsapott a kabinban. 28
Legenda még Bertalan őrnagy navigálása és kitüntetése. Az eje. parancsnok
mindig elsőnek ugrik, ezért a bal ajtó melletti első ülésen ül. Pont Bertalan,
akinek az elve mindig az „Utánam" volt, soha nem tért el ettől. Ugyanez áll a
folytatásra is, Kis fhdgy. szintén az ajtó mellett ült és a másodpilóták navigál
tak. Bertalannal elégett a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztje és vitézi
jelvénye eredetiben, a többinek pedig a szalagsávja. A veszprémi temetésre a
fotókon látható sorozatot Budapestről vitték le, valószínű a kormányzó Katonai
Irodája szerezte be őket. Ezeket még aznap visszahozták, mert Farkasréten is
ezek szrepeltek.
A baleset egy repüléstechnikai problémából keletkezett, amely bármikor elő
állhat. Reggel ugyanez a gép még jól működött. így a magyar kiképzési és fel
szerelési kérdéseknek ehhez semmi köze, ez harcászati és anyagi problémákat
érint. A helyzetet a korabeli szinthez kell viszonyítani. Ekkor csak német eje.
csapatoknak volt kiemelkedő felszerelésük, a szovjet egységekről csak 1941. vé
gén szereztek tudomást a zsákmányanyagok révén. A későbbi angol, amerikai
eje. hadosztályok 1941. nyarán még csak papíron léteztek.
Az 1. század kiképzése, gyakorlatilag teljes volt, a 2. és 3-é közepesen állt. A
felszerelés, ha szűkösen is, de egy századnak teljes volt, s normál gyalogos egy
ségek színvonalát meghaladta. A szűk kapacitás a szállítógépekben volt, de ez
a légierők egészét érintő kérdés abban az időben. Nem végeztek elég gyakorla
tot öt géppel, teljes terhelés bevetésével, ehhez még fél év kellett volna.
Mivel a hadműveletek kérdésében a politikai meggondolások voltak elsődle
gesek, a katonai vezetés nem kívánt semmi változtatásba belemenni. A ledobott
egység nem a célnál, hanem 15 km-el odébb tűzharcba került egy tanyán, 2 ka
tona meghalt, 3 megsebesült. A halottakat akkor ott temették el, az egység pe
dig csatlakozott a beérő gyorshadtesthez. A 2. századot kevesebb zavarral, gép
kocsiszállítással, Szegeden át egyenesen a frontra vitték és a gyalogsággal együtt
be is vetették. 29 Frappánsan egy hadmérnök jóval később így jellemezte a kér27 A vizsgáló bizottság jelentése írásban a mai napig sem került elő, tagjai közül csak Dóczy Lóránt hmtk. rep.
őrgy -ot (később alezredes) ismerték fel, többi tagját nem. Az eredmény csak szóban terjedt a repülő körökben, így
pl. Szabó Márton rep. műsz. szds. Kolozsváron, Vitán Béla rep. alez. Debrecenben hallott róla utólag. Egy börgöndi
katona, aki nem tudott az események részleteiről, 1941. áprlilis 15—20-a között látott egy SM—75 gépet nagyobb
magasságban furcsa repülő figurákat végezni. Kérdésére azt a választ kapta, hogy Dóczy őrgy. berepül egy gépet.
Valószínű, hogy a vizsgálat során Dóczy nagyobb magasságban próbálta az átesési helyzetet létrehozni, hogy zuhanás
esetén legyen ideje kiugrani.
28 A Veszprémi Napló 1981. április 18-i sz.-ban közölt cikk is ezt támasztja alá.
29 HL. Vkf. 1941. hírjelentések és 1941. év hadijelentések. Egy sorozat fotó fennmaradt, Dr. Kulcsár János szkv.
hagyatékából, pl. a Szenttamás előtt elesett Csepzám Lajos eje. honv. ottani sírja és a deszantegység egy része.
Több képet utólag a sajtó közölt, valószínű a földi rész haditudósítóinak anyagából. Megjegyzem még, hogy a Re
pülés /Ejtőernyőzés 1981/4. sz. 14. o.-n közölt Ságodi Jáíios-cikket (Egy doboz cigaretta) idealizáltnak kell tekinteni,
semmiféle dokumentum nem támasztja alá.
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dést: „Nem volt kellő tapasztalat és rutin a teljes terhelésű gépek kötelékbeve.tését illetően, váratlan műszaki hiba lépett fel, s ráadásul eltértek a német
rendszerű — a parancsnok később induljon de elsőnek ugorjon elvtől — amely
megbosszulta magát."
'. Gépek további sorsa
.A vizsgálat befejezése után a 4 megmaradt példányt a katonai szállító század
a pillanatnyi feladat szerint üzemeltette. 1941. június 26-a után a fő feladat
utánpótlás szállítása és futár-tábori posta szállítás volt a gyorshadtest egységei
után a frontra a Budapest—Kolomea vonalon.
Ennek során 1941. július végén egyik gép ukrajnai területen egy 39 M. irány
mérő állomás és posta szállítása közben motorhiba miatt kényszerleszállt, de a
hírekkel ellentétben nem semmisült meg. Kijavították, és tovább üzemelt. 1941.
augusztusában az E—105 gép elkészült sebesültszállító kivitelben, s így üzemelt
Szálkai Sándor törm. pilóta vezetésével.30 Ez a gép 8—10 utat tett meg a nyári
időszakban.
A sebesültszállítás és a futárfeladatok végzése közben történt a második le
zuhanás. 1941. november 5-én egy erősen ködös napon Budaörsről két gép ké
szült startra. Egy Ju—52 futárútra Bánhidi Antal tart. fhdgy parancsnoksága
alatt Nagyvárad felé, és az E—105 jelű SM—75 gép, Rába Imre parancsnoksága
alatt, Kijev felé. Mindkét gép vakstarttal indult a jelzővonalról, "szabály szerint.
A Ju—52 9.00 után simán felszállt, a másodiknak induló E—105 9 óra 20 perc
kor lezuhant és 10 főnyi személyzetével elégett.31
A katasztrófa valószínű oka a startnál fellépett iránytű eltérés kompenzáció
hiánya. Vagyis a pörgettyűs fedélzeti iránytű nem volt kellő fordulatszámon,
vagy nem volt kellően kompenzálva. A gép így a pilóta kormánymozdulatára
fokozatosan jobbra tért el az iránytól és nekirepült a Budaörsi reptér feletti
fennsík szikláinak és felrobbant. A szállítmány és a tábori posta szétszóródott.'
A vizsgálat alapvetően konstrukciós hibát nem tudott megállapítani, műszer
hiba esetén egy gyakorlottabb pilóta elkerülhette volna a katasztrófát. (Például
a ködben a kétféle fedélzeti iránytű eltérésének figyelembe vételével.)3A megmaradt 3 gép, az E—102,—103,—104 tovább üzemelt mint szállítógép.
1942-ben főleg csak szállító feladatok voltak, a kialakult rossz hangulat miatt
már nem kívánták őket ejtőernyős ugratásra igénybevenni, ezeket a feladatokat
átépített Ju—86K és Ca—101, esetenként Ju—52/3m gépekkel végezték el. Pót
lásukra 1942-ben az olasz Fiat gyártól 16 db G—12 Gabrielli szállítógépet ren
deltek. Az 1943-ban beérkezett első 5 db (S—151, —152, —153, —154, —155)
átépítés után még résztvett ejtőernyős ugratásokban, de zömmel más feladatuk
volt.33
1944 tavaszától mind a 3 db SM—75 gép az 1. sz. katonai szállító század állo
mányában volt, de alkatrészhiány és üzemeltetési nehézségek miatt keveset re
pültek. A feladatokra a korszerűbb, sokkal jobb repülőtulajdonságú PÍRT épí
tésű Ju—52/3m (S—202-től 222 sz.-ig) és G—12 gépeket vették igénybe. A du
nántúli harcok során 1944. december 13-án az egyik SM—75 (száma nem azo
nosítható) lőszert szállított Pápáról az Inota feletti Csóri repülőtérre. A leszál30
31
32
33

Szálkai Sándor tőrm. pil. személyes közlése, 1978.
Bánhidi Antal tart. fhdgy. pilóta személyes közlése, 1970, 1978.
Uo.
Szennik Dezső pil. személyes közlése, 1979. Ő az S—153 pilótája is volt.
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lásnál megsérült, besüllyedt, a futómű és a szárny megrongálódott, startra nem
volt alkalmas. Javítása nem volt lehetséges, ottmaradt, legénysége átszállt egy
segítségül küldött Ju—52 gépbe. Ez a gép visszaúton Vaszarra, Kövesdi had
nagy pilóta vezetése mellett a Bakonyban Zörögtetőnél, sűrű ködben hegycsúcs
nak repült és elpusztult, 9—10 főnyi személyzetével együtt. Itt a két gép sze
mélyzete együtt halt meg, a vaszari temetőben nyugszanak jelenleg is. A meg
maradt 2 db SM—75 gép már nem üzemelt, 1945. március 26-án (vagy 28-án)
átrepülték őket a kiürítéskor Nagycenkre, s ott benzinhiány miatt kézigráná
tokkal (más adat szerint páncélöklökkel) mindkettőt felgyújtották. 31

34 Vidonyi-Gissy László szds. az 1. majd 102/1. sz. Kat. Száll. Század parancsnoka személyes közlései, 1980—81;
A vaszari temető és plébánia adatai.
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GAZSI JÓZSEF
AZ ANTIFASISZTA ELLENÁLLÁS IRODALMA 1979—1981

1946-ban jelent meg Kovács István és Flórián J á n o s „Magyar szabadsághar
cosok a fasizmus ellen" c. kis kötete, ezzel az alcímmel: „Adatok a m a g y a r p a r 
tizánmozgalom történetéhez." 1 Ez volt az első kísérlet a t é m a rendszeres és m ó d 
szeres összefoglalására. A szerzőpáros m ű v e m a m á r könyvészeti ritkaság. Mi
kor 1966-ban Harsányi Jánossal ugyanezt a címet választottuk 900 oldalas do
k u m e n t u m k ö t e t ü n k megnevezéséül, a h a g y o m á n y őrzését és egyben a t o v á b b 
lépést a k a r t u k kifejezni. 2 Bár a Kovács-féle kötethez valójában a felszabadulás
35. évfordulójára kiadott, D o m b r á d y Lóránd—Nagy Gábor szerkesztette „Fegy
verrel a h a z á é r t " áll közel. 3 Gondolatban ez az a két végpont, amely között, s
amely körül a m a g y a r antifasiszta ellenállási" mozgalmat tárgyaló, vagy azt
érintő többszáz könyv elhelyezkedik.
Eddig m á r két alkalommal, 1972-ben és 1978-ban t e t t ü k vizsgálat t á r g y á v á a
k u t a t á s területeit és módszereit, a még megoldatlan problémákat, szorosabban
véve az ellenállási mozgalom historiográfiáját. 4 Mivel a m u n k á n k e r e d m é n y e
cikkekben, t a n u l m á n y o k b a n , könyvekben, monográfiákban testesül meg, így
óhatatlanul m i n d e n alkalommal mérlegre t e t t ü k az eltelt évek termését is.
Illés Béla Gorkijt idézte a Kovács—Flórián könyv előszavában: „csak az tör
tént meg, aminek történetét megírták." Ezt úgy értelmezhetjük, hogy csak az a
„tett" h a t az utókorra, csak az n e m volt hiábavaló, csakis abból t a n u l h a t n a k
egyének és nemzedékek, amit p a p í r r a vetettek, a m i t m e g m e n t e t t e k a feledés
től.
A mi t é m á n k n e m bővelkedik forrásokban. A munkásmozgalom, az ellenállá
si mozgalom kutatói bizonyíthatják, hogy gyakorta milyen szomorú eseteivel
találkozunk a feledésnek, milyen nagyszerű hősöket, áldozatos jellemeket, m e g 
győződésükért életüket adó személyeket t a k a r t be a mostoha idő.
Nagy felelősség h á r u l reánk történészekre. A múltról való beszámolás öröme
és kötelessége, a történelmi eseményekről való ítélétmondás v á r reánk. Hiszen,
a historikus a k a r a t l a n u l is ítélőbírója lesz a korszaknak, cselekvéseknek, t e t t e k 
nek és embereknek. Egy személyben vádlója és védője olyanoknak, akik m á r
m a g u k é r t n e m szólhatnak. S mikor nagy bölcsen leírjuk, hogy „így kellett vol
na", vajon m e g tudjuk-e é r t e n i választási lehetőségeiket, e m b e r i gyengéiket?
Az antifasiszta mozgalom egy olyan területe a históriának, amely telítve van
érzelmi, emocionális tényezőkkel. Akik a fasizmus elleni h a r c zászlaja alá sereg1
2
3
4

Athenaeum kiadás, Budapest (a továbbiakban — Bp.), 1940.
Szerk. Harsányi János. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1960.
Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.
Hadtörténelmi Közlemények. 1972. 4. sz. 702—775. o., 1979. 2. sz. 293—307. o.

7 Hadtörténelmi Közlemények
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lettek, azok nagy és nemes eszmék — mint a szabadság és függetlenség, a d e 
mokrácia, az emberi méltóság — rendíthetetlen hívei voltak.
A magyar történészek, az ellenállási mozgalom kutatói, a velük szemben tá
masztott társadalmi-politikai elvárásoknak igyekeznek eleget tenni. Az MSZMP
tudománypolitikai irányelveinek szellemében, marxista elkötelezettséggel, an
tifasiszta érzülettel, a haladó hagyományok tiszteletben tartásával vallatják a
múltat. A megjelent munkák ezt bizonyítják.
Jelen írásomnak ezt a címet adtam: Az antifasiszta ellenállás irodalma —
1979—1981. Ez alá legszívesebben egy alcímet tennék: historiográfiai áttekin
tés. Bár amivel itt próbálkozom, az egy kicsit kevesebb is, több is.
A továbbiakban 1978-tól, a salgótarjáni konferencia 5 évétől eltelt 3 esztendő
termését vizsgálom. A korábbi éveket ott már áttekintettük.
A szakirodalom számbavételekor én itt most kizárólag könyvekre gondolok.
Cikkeket, tanulmányokat nem veszek tekintetbe. Vályi Gábor, az Országgyűlési
Könyvtár igazgatója, már évek óta sürgeti az integrált társadalomtudományi
tájékoztató rendszer létrehozását. Ez mindmáig nem valósult meg. Sokszor évek
telnek el, míg a kutatások eredményei a bibliográfiákban megjelennek. A köny
vekről, a világ elé tárt eredményekről még többé-kevésbé bibliográfia nélkül
is tudomást szerzünk. Jelen esetben is magam kényszerültem arra, hogy össze
szedjem az utóbbi évek könyvtermését, vállalva, hogy 1—2 mű ki is eshet látó
szögünkből.
s Indokolt-e az utóbbi 3—4 év termésének áttekintése? Igen, hiszen ez idő alatt
53 olyan könyvet adtak ki nálunk, amelyek — részben vagy egészben — a hazai
és az európai ellenállás eseményeivel, az antifasizmus, az üldöztetés témaköré
vel foglalkoznak. Ez évi 17 könyvet jelent, ami párját ritkító gazdagság. És itt
nem vettem számba sem a fasizmus kérdéseivel, sem a közelmúlt munkásmoz
galmával, sem a felszabadulással foglalkozó írásokat.
Jelenleg 4 sorozat is fut, amelyben számunkra fontos írások jelennek meg.
(Magvető Könyvkiadó: „Tények és tanúk", Európa Könyvkiadó: „Emlékek",
Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó: csapattörténetek; Móra Könyvkiadó: —
Kozmosz könyvek.)
Ezek mindegyike szívesen közöl ellenállási témájú írásokat is.
Különböző szempontú csoportosítások szerint megjelent: 5 életrajzi kötet, 30
önéletírás, 10 forrásanyagot tartalmazó kötet, 16 történeti, életrajzi monográfia,
12 külföldi témájú; koncentrációs táborokkal foglalkozik 7 mű.
Műfajilag is gazdag, változatos a kép. A kutatók a történetírás minden ágát,
minden területét művelik.
Megjelent 5 életrajz, (Simonffy-Tóth Ernő, 6 a Rózsa fivérek,7 Kiss János, 8
Ságvári Endre, 9 Killián György10), közülük néhány gazdag dokumentumanyag
kíséretében.
Méltatlanul keveset szólunk azokról a fontos életrajzgyűjteményekről, ame
lyet a megyei munkásmozgalmi intézmények adnak ki az adott terület forra
dalmi mozgalmának nagyjairól. Rangos, tudományos értéket képviselő kötetek
láttak napvilágot pl. legutóbb Vas,11 Zala 12 és más megyékben. Budapest több
3 A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom a második világháborúban c. tudományos konferencia:
1978. december 1—2.
0 Simonffy András: A kompország katonái. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1981.
7 Simor András: A Rózsa fivérek. Kozmosz Könyvek, Bp., 1979.
8 Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.
9 Ságvári Ágnes: Ságvári Endre. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Bp., 1979.
10 Pintér István: Killián György. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Bp., 1980.
11 Rácz János: Ki a jövőnek vet magot.. .MSZMP Vas megyei bizottsága.
12 Élni emberül... A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Zalaegerszeg, 1980.
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kerületében a „Szocialista Hazáért" kitüntetés birtokosait örökítik meg emlék
albumok.
A mezőnyt a visszaemlékezések, memoárok, önéletrajzi ihletésű könyvek ural
ják. 30 ilyen munka jelent meg, magyar és külföldi szerzőktől. Közülük a leg
jelentősebbek Fehér Lajos,13 Vas Zoltán,14 Kállai Gyula,15 Balogh Edgár,16 és má
sok írásai. De jócskán vannak 2., 3. vonalbeli szereplők életleírásai is. És ezt
nem értékítéletként mondom. A históriának egyaránt szüksége van a táborno
kok és hadnagyok élmény any agára, látásszintjére is. Hiszen kétségtelen, hogy
máshogy ír a krasznogorszki iskolán előadást tartó Vas Zoltán, vagy az ott ha
difogolyként jelen volt Herencsár Lajos honvéd.17
Az írások között vannak teljes egészében az ellenállással foglalkozó kötetek,
s vannak olyanok is, amelyek sokszor csak egy fejezetben tárgyalják azt.
Forrásanyagokat őrző, feltáró, vagy a forrásokból felépülő kötet 10 darab
jelent meg. Sajnos, egyetlen olyan nincs köztük, amely kizárólagosan az
ellenállási mozgalom dokumentumainak feltárására vállalkozna.18 Pedig a téma
kutatásának ez a kulcskérdése. Mindaddig nehéz megküzdeni a magyar ellen
állási mozgalmat lekicsinylő —, s ma is fellelhető — nézetekkel, amíg szembe
nem állítjuk ezzel a saját és ellenséges források vitathatatlan, tényszerű meg
állapításait.
Megjelent több monográfia is, amelyek közül néhány teljes egészében, né
hány viszont csak érintőlegesen foglalkozik a magyar ellenállással. Közülük
legjelentősebb Kállai Gyula 19 : A magyar függetlenségi mozgalom 1936—1945.
c, immár 6. kiadásban, bővített és átdolgozott formában kiadott műve. A könyv
új eleme a függelékében található interjú és a szerző korabeli újságcikkei. Ezen
a könyvön nemzedékek nevelődtek — első kiadása 1947-ben volt — s Kállai
Gyula így egy kicsit az ellenállási mozgalom minden kutatójának tanítómestere
is lett.
A Kállai-könyv is foglalkozik a Debrecenben zászlót bontó Márciusi Fronttal,
amelyről Salamon Konrád írt színvonalas disszertációt. Megjelent az „Értekezé
sek a történeti tudományok köréből" 92. köteteként. 20 Az „így történt"-ben Fe
hér Lajos is közreadta ide vágó nézeteit.
Bár a Márciusi Front időben távol esik tőlünk, mégis, mint a magyar népfront
törekvések kezdeti, kiindulási szakasza, számot tarthat kutatóink érdeklődésére.
A párt helyes szövetségi politikája nyomán a népi-nemzeti egység hazánkban
megszilárdult és virágzik. A Hazafias Népfront alkotmányos közéletünk fontos
elemévé vált. Érthető, hogy növekszik az érdeklődés az előzmények iránt. Pintér
István és Szabó Bálint monográfiája — A népfrontmozgalom Magyarországon
— az 1935 és 1976 közötti időszakot tekinti át.21 Szó van a Márciusi Frontról,
az 1941-től kibontakozó függetlenségi mozgalom egységtörekvéseiről, az adott
viszonyok között létrejövő szervezetekről mint pl. a Történelmi Emlékbizottság,
a szárszói konferencia, vagy a Felszabadító Bizottság. Valamennyire az a jellem
ző, hogy soraiban a legkülönbözőbb erők fogtak össze, keresték a kiutat a fő
ellenség, a háború, a náci veszély, a belső fasizálódás ellen.
13 Fehér Lajos: így történt. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1979.
14 Vas Zoltán: Viszontagságos életem. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.15 Kállai Gyula: Életem törvénye. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 198016 Balogh Edgár: Szolgálatban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978., majd Hét próba. Szolgálatban. Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1981.1., I I . k.
17 Herencsár Lajos: Két front között. Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp. 1980.
18 Tanulmányom elkészülte után jelent meg: Válogatott dokumentumok a baranyai háromszög politikai törté
netéhez (1941—1944. Horvátországi Magyarok Szövetsége. Eszék, 1980.)
19 Magvető Könyvkiadó, Bp. 1980.
20 Akadémiai Kiadó, Bp., 1980.
21 Kossuth Könyvkiadó—Hazafias Népfront, Bp., 1978.
7*
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Az 1944 tavaszán létrejött Magyar Fronttól már töretlen a fejlődés az 1945-ös
Függetlenségi Fronton át a mai Hazafias Népfrontig.
Az 1944 decemberében újjászülető Magyarország előtt négy fontos feladat
állt: létre kellett hozni az új magyar államiságot, megvalósítani a földosztást,
felépíteni az országot, s bekapcsolódni a fasizmus elleni felszabadító háborúba.
Ez utóbbit megvalósítani nagy nemzeti tett, embert próbáló bátor vállalkozás
volt. Messze vezetne az okok feltárása, de tény, hogy történettudományunk a
nagy nemzeti feladatok egyikét, a néphadsereg létrehozását mindmáig szűk
keblűén, hamisan és — a tisztelendő kivételektől eltekintve — torzán ábrázol
ja. E téren sok még a teendő.
A Zrínyi Kiadó kismonográfiák formájában már évek óta folytatja a fegyver
nem- és csapattesttörténetek kiadását. 22 Kis András ezredes az utóbbi időben
két munkát is írt. A Jászberényben megalakult 1. hadosztályról és a debreceni
16. gyalogezredről.23 1945 tavaszán mindkét alakulat hadműveleti területen,
Ausztriában volt. Tóth Sándor pedig könyvében a Budai önkéntes Ezrednek
állít emléket,24
Godó Ágnes kismonográfia j a ezt a címet kapta: Magyarok az európai népek
antifasiszta harcában. 25 11 ország és terület, valamint a semleges országokban
működő magyar antifasiszták, partizánok, ellenállók életét, tevékenységét, és
harcait mutatja be tömören, a tények és adatok sokaságával.
>
Pintér István könyve az MSZDP történetéről 26 azokat a párton és társadal
mon belüli mozgásokat vizsgálja, amelyeket a fasizmus megjelenése állított a
magyar munkásosztály legális pártja, s annak vezetői elé. Elemzi a kommunis
tákhoz való viszonyt, a munkásegység kérdéseit, a népfronttal kapcsolatos néze
teket. A második világháború idején tevékenységét már az eljövendő időszakra
való felkészülés, a legitim rendszerrel való modus vivendi megteremtése, sőt
bizonyos felülről jövő közeledések parírozása jellemzi. A párt ugyanakkor legá
lis terepet, némi mozgásteret biztosított a függetlenségi mozgalom számára,
sőt később, a Magyar Front alapító tagjaként, részese lett a megszállók elleni
küzdelemnek. Számunkra a könyv legutolsó fejezete az érdekes, mely az
SZDP-nek az ellenállásban játszott szerepét tárgyalja.
Korom Mihály könyve 27 a pusztulásról és az újjászületésről, két korszak hatá
ráról szól felénk. A széles forrásbázison nyugvó könyv részletesen feltárja a
tönk szélére jutott Horthy-rendszer önmagát mentő kísérleteit. Gazdag anyag
van itt a Fauszt- majd a Faragho-f éle delegációk tevékenységére, a fegyverszü
neti tárgyalásokra. Tanúi vagyunk a Magyar Front és az uralkodó körök kap
csolatteremtésének, az október 15-i kiugrási kísérletnek.
A „nagy diplomácia" mozgása, eseményei mellett a könyvben tucatjával tűn
nek fel az események, 2., 3. vonalbeli szereplői. Grigorjev-Geiger Béla, Gyulai
Mihály, Hadácsy Rezső, Kéri Kálmán, Nemes József és mások.
Mindkét könyv maximálisan kielégíti a tudományos pontosságot, jól kezel
hető, vonzó stílusban megírt, hosszú időre szóló alkotás. A sokszerzős „Fegy
verrel a hazáért" 28 c. kötet rögzíti és összegezi mindazt az ismeret- és tudás22 Például — Sárközi Sándor: Tüzércsapatok. 1945—1948. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.
23 Kis András: Az 1. hadosztály. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.; A 16. gyalogezred. Uo. 1980.; E témakörben
összefoglaló munkája: Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978.
24 Tóth Sándor: A Budai önkéntes Ezred. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980. A Néphadsereg történetéhez vág
még Vértessy Sándor: Megkésett érettségi. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.
25 Zrínyi Katonai Kiadó—MN". Politikai nevelőmunka anyagi és módszertani központja Bp., 1980.
26 Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története —1933—1944. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.
27 Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánva és a fegyverszünet (1944—1945) Akadémiai
Kiadó, Bp., 1981.
28 Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.
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anyagot, amit a témáról ma tudunk. Teszi ezt népszerűsítő és vonzó formában,
azzal a szándékkal, hogy a tudat formálásának hatékony eszköze legyen. Mivel
ez a mű ma is alapvető kézikönyvnek számít, úgy érzem, hogy az olvasók szá
mára nem szükséges bemutatni.
A megjelent irodalom tanúsága szerint gazdag, sokszínű, és változatos a té
maválaszték. Nincsenek tabuk, tiltott területek. A kutató szabad választását
csak a források hozzáférhetősége korlátozza.
Reméljük, hogy egyszer az intézményi rendszer is követni fogja a társadalmi,
politikai elvárásokat, s nem a kutatók elrettentésében, hanem magához vonzá
sában fogja látni legfőbb feladatát.
A könyvekben megjelennek a Horthy-kor erőszakszervei, a fasizmus kegyet
len és brutális valósága is.
Idevágó könyvek: Domokos József: Két per egy kötetben 29 — szól a Számon
kérő Szervezetről, dr. Lukács Tibor: Népbíróságok30 — itt a korábbi tettekről
van szó, a felelősségrevonás alkalmával, Máté György—Vida Ferenc: Hűség és
hűtlenség 31 -ében az Andrássy laktanyai, a Margit körúti szörnyűségek elevened
nek meg. Fehér Lajos: „így történt" c. műve pedig gyakran idéz egykori csend
őrnyomozók vallomásaiból, tárgyalja Iliásék lebukását. Sipos Gyula a csillag
hegyi nyomozókról, ottani élményeiről szól az „Akkor voltunk fiatalok.. ."ban 32 Dmitro Popovics33 pedig a horthysták 14 börtönében szerezte élményeit.
A megjelent könyvekben gazdag anyag van a munkásszolgálatról, a zsidók
és keresztények elleni irtóhadjáratról. Erről tanúskodnak Felkai Dénes, Sallai
Elemér, Fazekas György, Bakács Tibor és Gallai Ervin művei.34
A túlélők sorsa innen tovább ível a hadifogolytáborokig, antifasiszta és parti
zániskolákig, a Vörös Hadseregben teljesített legkülönbözőbb szolgálatig. Aki
ezeket a folyamatokat nemcsak történetileg, de lélektanilag is meg akarja ér
teni, az Örkény István „Lágerek népe" 35 c. könyvét vegye kézbe.
A fegyveres partizánharc közvetlen résztvevői,36 vezetői közül viszont keve
sen jelentkeztek írással. Olyasféle könyvekre gondolok, mint Csillik Gábor Bu
dapesten harcoltunk, 37 vagy Nógrádi Sándor könyve, a Történelmi lecke38 volt.
Kiadóink merészségét, helyes piackutatását igazolja, hogy az-elmúlt években
sorra jelentek meg olyan munkák, amelyek színtere Európának valamelyik fa
siszták által megszállott országa. Izgalmas írás Jorgosz Pszikhundakisz „A kré
ta futár"-a, 39 Franciaországba visz Simon és Auguste Gillot — Házaspár az
ellenállásban c. műve. 40 Grenoble-ba a magyar Boóc Imre „Az utolsó és első
hetek" 41 című könyve. Gilloték könyve egyébként a legjobb mű, amely a sok
ágú, sok eredőjű francia ellenállásról eddig a kezünkbe került.
Olaszországot a Mussolini kivégzését leíró Walter Audisio könyve („Az olasz
nép nevében".42) és az ellenállás neves vezetője Luigi Longo: „A nemzeti fel29 Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.
30 A magyar népbírósági jog és a népbíróságok (1945—1950) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó—Zrínyi Kiadó,
Bp., 1979.
/
31 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
32 Uo. 1981.
33 Küzdve küzdöttünk. Kossuth Kiadó, Bp.—Kárpáti Könyvkiadó. Uzsgorod, 1980.
34 Félkai Dénes: Mozgalmas élet. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.; Sallai Elemér: Mozgó vesztőhely. Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1979.; Fazekas György: Miskolc—Nyizsnij Tagil—Miskolc. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1978.;
Bakács Tibor: Egy életrajz ürügyén. Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1978.; Gallai Ervin: A sza
badság holnap kezdődik. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.
35 Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp.
30 Ide sorolnám: Sárközi Sándor: Küzdelmes katonaévek Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.
37 Magvető Kiadó, Bp., 1904.
38 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1970.
39 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1981.
40 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
41 Gondolat Bp., 1980.
42 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
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kelés útján"'*3 c. műve képviseli. Ez utóbbi az ellenállás ideje alatt született írá
sok, dokumentumok gyűjteménye is. Ezzel a könyvvel az olasz ellenállás leg
fontosabb dokumentumait magyar nyelven vehetjük kézbe. Mivel az antifa
siszta mozgalom ott is sokáig a fasiszta rendszer keretei között folyt, az olaszok
tapasztalatai segítségünkre lehetnek a magyar viszonyok és lehetőségek meg
ítélésében is. Hogy a külhoni antifasiszta irodalom megjelentetése is hasznos,
hogy annak sokszor magyar vonatkozásai is vannak, azt Kazimierz MoczarszkiBeszélgetések a hóhérral4'1 c. könyve is tanúsítja.
A változatos és sokrétű témacsoportok közül egynek nagyobb figyelmet kell
szentelni. A koncentrációs táborokról van szó, amely a magyar ellenállási moz
galom kutatásának talán leginkább elhanyagolt területe.
„Vajon ki mer egyszer vállalkozni rá, hogy mindazt megírja, amit itt átél
tünk" — mondja egy katolikus pap Kroó László könyvében. Bár egyre gyé
rül, még mindig nem apadt el a koncentrációs táborok egykori foglyainak vá
doló szava. Hol vagyunk már időben az első tudósításoktól — ilyen volt Rátkai
Károly „A két torony"-ja, 45 Miliők Sándortól „A kínok útja"46, de a seb ma is
eleven, a szenvedés nem csitul. De csillapodhat-e egyáltalán, hiszen a buchenwaldi esküben örök mementóra kötelezték magukat.
A koncentrációs táborokról hét könyv is megjelent. (Kroó László: Bölcsőm
koporsóm Buchenwald 47 ; Berey Géza: Hitler-Allee 48 [Flossenburg—Hersbruck—
Dachau] ; Wieslav Kielar : A 290 számú auswitzi fogoly ;49 Fred Wander : A hete
dik kútfő 50 [Buchenwald] ; Gallo Olga : Tíz hónap Babilon 51 [Auswitz-Breslau] ;
Vagyim Bojko: Kivégzés után 52 [Auschwitz]).
Mi az a. kép, ami ezekből a könyvekből azonosan tárul elénk? A fasizmus ar
ca! Az az élet, amely teljesen azonos -volt Bajorországtól az Északi-tengerig
Himmler birodalmában. A memoárokból hideg tárgyilagossággal bontakozik ki
a táborok iszonytatóan azonos szervezete. Az a gépezet, amely hivatva volt fel
morzsolni a Harmadik Birodalom minden ellenségét.
Megrendítően ábrázolják à lágerek, a KZ-ek, mindennapi életét. Ilyen szava
kat ismerünk meg: Appel, Revier, Kapó, Lagerälteste, Rapportführer, Block
stb. Itt nem a nagy háború történelmi eseményei adják a témát, hanem a napi
élet apró gondjai, a múlt és jövő képei, az étel, az alvás, a test, a lét fizikai szük
ségletei, az SS, a túlélés lehetőségei.
Miben nyilvánulhatott meg itt a foglyok ellenállása? Mindenekelőtt a szoli
daritásban. Ahogy menteni igyekeztek elvtársaikat, honfitársaikat, vagy egy
szerűen csak embertársaikat. A könnyebb munka, az időben adott széntabletta,
a" kanál zsír, egy melegebb ruha, vagy sokszor már a vigasztaló szó is életet
menthetett. A vörös háromszöges foglyok megpróbálták kézbe venni a táborok
vezetését, kiszorítani onnan a bűnöző elemeket. Mentették az embereket úgy is,
hogy hónuk alá nyúltak, hogy a súlyos vétkekkel terhelteket — papíron — el
hunytnak jelentették, mások nevét és számát adva neki. Kroó könyve leírja,
hogy a magyarok hogy segítették a tábor gyermekeit, hogy hoztak ki embereket
a gázba menő transzportból.
A foglyok a legnagyobb titokban kiépítették titkos szervezetüket, s eljutottak
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a szervezett ellenállásig is. Buchenwaldban pl. létrejött a L. K. — Lágerkommité. amely megszervezte a tábor foglyainak felkelését.
Olyan életről, olyan világról tudósítanak ezek a kötetek, amelyékről nálunk
semmiféle írott anyag nem maradhatott fenn. Pedig közel félmillió honfitár
sunk került erre a sorsra, köztük kb. 30 000 politikai fogoly. Nyomukat felkutat
ni, sorsukról hírt adni nemzeti kötelességünk lenne. Sajnos a témával továbbra
sem foglalkozik senki sem.
A táborban a foglyoknak nem volt nevük, nemzetiségük, csak egy szám je
lezte testüket. Akikről a memoárokban név szerint is szó esik, azok már oda
haza is neves emberek voltak.
Berey könyvéből lép elénk Sombor-Schweinitzer József, a politikai rendőrség
főnöke, aki a tábor raktárosa, az írnokká lett Keresztes-Fischer Ferenc, vagy
Pallavicini György, aki a Magyar Front körül tevékenykedett. Dachauban volt
még Békeffy László, aki a feledés ellen minden nap felmondta otthoni kínzói
nevét.
Említettem már, hogy nem jelent meg olyan dokumentumkötet, forrásgyűjte
mény, amelynek tárgya az antifasiszta ellenállás lenne. Kiadtak viszont több
olyan köteteket, amelyekben — más témák mellett — számunkra is fontos anya
gok rejtőznek.
A Fényes szelek nemzedéke 53 c. munka válogatás abból a 100 000 oldalnyi NÉKOSZ anyagból, amelyet a Párttörténeti Intézet Archívumában őriznek. Ezen
belül külön egységet képez az „Antifasiszta illegális tevékenység" c. gyűjtőkör.
Aki az ellenállás ifjúsági vonulatával, a függetlenségi és népfrontmozgalom tör
ténetével, a Győrffy-kollégium, a „Nemzeti Ellenállás Diákmozgalom", a diá
kok, majd az ifjúság szabadságfrontja tevékenységével foglalkozik, az itt gazdag
forrásanyagot talál. A györffystáknak az ellenállásban játszott szerepét mu
tatja, hogy közülük 22 fő kapott „Szabadság rend" kitüntetést.
Ugyanezen világot láttatja Sipos Gyula „Akkor voltunk fiatalok .. ." c. posz
tumusz kötete is. Az előző könyv dokumentumaiból száraz tárgyilagossággal
megismert események színessé válnak, megelevenednek az író művészete nyo
mán. A tanú erejével szól az 1942-es márciusi tüntetésről, elvisz a csendőrnyo
mozók csillaghegyi telepére és átéljük a szökés izgalmát is.
A német külügyi iratok után most már kézbe vehetjük az angol diplomácia
Magyarországgal kapcsolatos iratait is. Juhász Gyula: A magyar—brit titkos
tárgyalások 1943-ban5/l c. könyve végigköveti a Kállay-kormány béketapogatódzásait, beszámol a semlegeseknél folyó tárgyalásokról, a Szent-Györgyi miszióról. A könyvben számos okmány van az OSS és a SOE titkosszolgálatok tevé
kenységére.
A kötetben sok utalás történik a magyarországi ellenállásra, annak polgári
szárnyára, s főként a kormányhoz kapcsolódó, úgymond „hivatalos ellenállás"
vonalára.
A dokumentumokból a magyar ellenállás rendkívül ellentmondásos képe raj
zolódik ki. Az angolok egyrészt aktív németellenes fellépést (szabotázsok, német
szállítások akadályozása, hírszerzés elősegítése stb.) követelnek, másrészt ugyan
akkor elismerik, hogy ez valószínűleg német ellenlépést, akciót váltana ki.
amelyben számukra több a hátrányos, mint az előnyös tényező. A Zsidó Világ
szövetség vezetői pl. kifejezetten abban reménykedtek, hogy „a magyarok nem

53 Szerk. Kardos László. Akadémiai Kiadő, Bp.. 1980.
54 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1978.
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tesznek semmit", amíg arra a németek reagálni képesek. így remélték megmen
teni az Európában „utolsóként fennmaradt jelentős zsidó közösséget".55
Tanulmányozást érdemel, hogy az antifasiszta küzdelem egyetemes érdekei
szempontjából mi volt a „jó" abban, hogy Magyarország a független államiság
fenntartására törekedett, igyekezett nem totális fasiszta állammá válni, s kor
látozta háborús részvételét.
Értékes forrásgyűjtemény Andorka Rudolf naplója,56 amely Lőrincz Zsuzsa
szerkesztésében jelent meg, A tábornok-diplomata ellenezte a német szövet
séget, s felismerte, hogy az ország Hitler oldalán a katasztrófa felé rohan. Ha
zafias érzések vezették, amikor úgy látta, hogy az országnak az az érdeke, hogy
szembeforduljon a nácikkal. „Ha Németország győz, mi protektorátus leszünk"
— írta naplójában. 1942—43-ban már túltekintett osztályának érdekein, s el
jutott annak felismeréséig, hogy az ország megmentése érdekében össze kell
fogni a munkásosztállyal. Tisztelendő a kiállása Schönherz megmentése érde
kében is.
Aki a magyar uralkodó osztályok németellenességét, angolszász-barátságát
kívánja tanulmányozni, aki a vezető réteg liberális részének gondolkodását, tet
teik indokait akarja megérteni, szándékaikat átlátni, az sokat tanulhat Andorka
könyvéből.
Legitimista politikusok, a Nemzeti Összetartozás Társaskör Hitlert csepülő
arisztokratái, az SZDP és a kisgazdapárt politikusai, liberális polgári értelmi
ségiek lépnek elénk a könyv lapjairól.
Andorka naplóját őszintének, gondolatai hű tükrének tartom. A könyv appa
rátusát ért bírálat ellenére57 a mű kitűnő történeti forrás.
A függetlenségi mozgalom 194l-es, 42-es kulturális rendezvényeivel kapcsola
tosan fontos anyagokat közöl a „Munkásmozgalom és kultúra" c. Kossuth ki
advány. 58 Ez a megmozdulássorozat jó példája volt a nemzeti egységtörekvé
seknek, a politikai célok legális eszközökkel történő megvalósításának.
Meg kell említenünk még két olyan sajátos műfajú kötetet is, amelyre az a
jellemző, hogy önmagát dokumentumokból építi fel. Vagy közvetlen átvétellel,
vagy interpretálással, a források feltárásával.
Domokos József: Két per egy kötetben c. munkája jórészben a Felszabadító
Bizottság előtörténetével, tevékenységével és lebukásával foglalkozik. Domokos
ehhez eredeti okmányokat használ. Jellemző közállapotainkra, hogy fontos,
nemzeti kincset jelentő iratok, a kutatók elől elzárva. 33 éven át magángyűjte
ményben heverhettek. Lehet, hogy azóta már levéltárba kerültek, én minden
esetre nem tudok róla. A történész így ki van téve annak, hogy egyedül Domo
kos ítéletét fogadja el, ez pedig a szervezkedés résztvevőivel szemben elfogult
és torz.
Felmerül a források hitelességének kérdése is. Mennyiben fogadhatjuk el ki
zárólagosnak olyan emberek fasiszta bíróság előtt tett vallomását, akiknek a
kötél már a nyakában van?
Számos példát idézhetnénk a forráskritika alapvető hiányára. Az egész könyv
alaphangját egy bizonyos igazságosztó póz, a mindent leegyszerűsítő szemlélet
határozza meg. Lekicsinyli azt, amit Bajcsy-Zsilinszkyék tettek. Domokos sza
vai — magyarázkodása ellenére is — szinte kegyeletsértőek. „Csak a gittet
55
56
57
58

Uo. 271. o.
Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1978.
Kritika, 1979/2. sz,
összeállította: Szilágyi János. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
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rágták. Mert a gittnek nem volt szabad kiszáradnia." 50 Mondja ezt egy olya a
perről, hol 7 halálos ítélet született.
Simonffy András Kompországa, a „Kompország katonái", méltán lett az
1981. év nagy könyvsikerévé. Apja élete, sorsa az a forrás, amelyre felfűzi
a második világháború, az abból szabadulni akaró, az új születése körül
bábáskodó személyek megannyi történetét. Fájdalmas önvizsgálat is ez, hogy
a történelem e választóvonalán ki, mit és hogyan tett, tehetett volna. Több
ez a könyv, mint apja, Simonffy András vezérkari százados életregénye.
A hős lehetne bárki, valami hasonló sorsú személy, a história ugyanezeket
a helyzeteket, döntéseket és választási lehetőségeket állította volna elé..
Az már sorson, neveltetésen, szellemi tisztánlátáson és a döntések vállalásán
múlott, hogy ennek ki, hogyan felelt meg.
Mondják, — s ezt Tolsztoj 1812 kapcsán oly szépen megírta —, hogy a törté
nelmi események részese sokszor nincs is tudatában a körülötte zajló dolgok
valódi súlyának. Leírja ezt olyan személy is, aki belekerült a sztálingrádi csata
szelének sodrába. Simonffy szds. megérzett valamit a történelmi változtatások
ból, a történelmi szükségszerűségből, s teljes szívvel fordult az új felé, ha ez az
új nem is ölelte jószívvel magához.
A könyvben több tucatnyi szereplő bukkan fel, akiknek neve ott van a ma
gyar antifasiszta mozgalom történetében. Az író Simonffy feltárja tetteiket,
kapcsolataik rendszerét, a részjelenségeket integrálja a nagy egészbe. Fontos
dokumentumokat közöl — pl. Almássy Pál, Nemes József naplóját —, nagy
mennyiségű új anyagot tár fel.
A megjelent könyvek zömét az emlékiratok teszik ki. Bár a műfajmeghatá
rozás sokszor nehézkes — hová sorolom pl. Máté—Vida: Hűség-hűtlenségét —
magyar és külföldi szerzőktől mintegy 30 életleírás jelent meg.
Próbáljuk megragadni ezekben az általános vonásokat, a fő tendenciákat.
Az, hogy az emberek memoárt írnak, az jó dolog. A politika stabilitását, a
rendszer iránti bizalmat tükrözi. Azt is mutatja, hogy az írónak lehet a tudo
mány elfogadott álláspontjától eltérő véleménye, vagy közölhet olyan igazsá
gokat, amelyeket a tudomány vagy a politika még nem tisztázott. Elég ha csak
Vas Zoltán Viszontagságos életem c. művére, vagy Kállai Gyula Életem tör
vénye c. munkájára, netán. Kádár Gyula a Ludovikától Sopronkőhidáig 60 c.
élénken vitatott könyvére gondolunk.
Az író, így a memoáríró munkája ott kezdődik, ahol a dokumentumok véget
érnek — így hangzik egy találó mondás. A memoárok valóban olyan területre
visznek el, ahol kevés, vagy éppenséggel nincs is más írott forrásanyag. így
értesülünk pl. Kállai Gyula könyvéből a Magyar Front létrejöttének körülmé
nyeiről.
Hogy milyen volt az élet a hadifogolytáborokban, hogy dolgozott az antifa
siszta bizottság, mi volt Krasznogorszkban, milyen ádáz küzdelem folyt a légió
szervezéséért, — ezt aligha értenénk meg Felkai Dénes, Fazekas György és
Herencsár Lajos könyvei nélkül.
Ne becsüljük tehát le a memoárt mint történelmi forrást. 61 A maga helyén, a
maga műfajában kell nézni. Nem kizárólagos forrás, de egyes területeken sok
szor csak a vallomást tevők tanúskodhatnak. Hány olyan témája van pl. a
Kádár Gyula-könyvnek — éppen a dolgok jellegéből fakadóan —, amelyre
59 Domokos: idézett műve, 343. o.
60 Magvető Könyvkiadó, Budapest.
61 L. E. Fehér Pál írását, amelynek néhány gondolatát köszönettel használtam. Népszabadság, 1981. július 19.
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semmi más forrás nem található. Elég, ha csak a Hatz-féle misszióra, a Canarissal folytatott beszélgetésre utalok.
Igaz, az önéletírás szubjektív műfaj. Az „Én" képe minden másnál határo
zottabban lép elénk. Ahogy a szerzők kortársaikról, az egyes korszakok vezető
személyiségeiről nyilatkoznak (pl. Farkas Mihályról Vas, Fazekas és Herencsár
írásai), ahogy bemutatják apró cselekvéseiket és jellembeli megnyilvánulásai
kat, azok ugyancsak jellemzőek a korra, és egyénre, és semmi más „hivatalos"
forrásban nem lelhetők fel. Tapasztalataim szerint az itt említett memoárírók
hitelesen és pontosan ábrázolják kortársaikat. Kállai Gyula jellemzései olyan
pontosak Peyerről, Kabókról, Bánról, vagy másokról, mint az éles rézmetszet
rajzai. Kádár Gyula Szombathelyiről alkotott képe szükségszerűen más mint a
Margit körúton Szombathelyi ítéletére váró Vida Ferencé. Fehér Lajos nem
egyszer oldalvágást tesz, de ahová üt, az mindig találó.
Miben van az életleírások erőssége? Miben rejlik népszerűségük titka? Abban,
hogy legtöbbjük élvezetes olvasmány — talán az orvos Bakács Tibor könyvét
kivéve, amit száraznak találok —, ahol a szereplők a maguk hús-vér voltában, a
történelem tanulságai pedig nem elvont igazságok formájában, hanem létre
jöttük izgalmas, tanulságos folyamatában jelennek meg. Látjuk — velük éljük
át — vívódásaikat, elhatározásaikat, a döntések folyamatát. Ahol meg tollfor
gató ember a memoár írója, mint pl. Balogh Edgár, vagy Kállai Gyula eseté
ben, ott az olvasó kifejezetten irodalmi élménnyel találkozik.
Emberek általában szívesebben olvasnak érdekes, izgalmas, színes, az élet
közelségét sugalló leírásokat, mint száraz, elvont tanulmányokat. Az életleírá
sok történelemszemléletet formáló hatása tehát rendkívül nagy. Nagy a szerzők
felelőssége is! Az idősebbek nemegyszer csak ilyen formában találkoznak a tör
ténelemmel, mint társadalomtudománnyal, a fiatalokat pedig a bennük élő igaz
ság és valóságigény vonzza ezen műfaj felé.
A Partizán Szövetség történeti bizottságának mindenképpen támogatnia kell,
s ösztönöznie érdemes az ilyen anyagok, egyéni és társas kötetek megjelenését.
Ez utóbbi olyasmi lehetne, mint pl. Bajomi Lázár Endre „Ego sum gallicus
captivus"62-a, ahol 7 egykorú francia internált hadifogoly vall magyarországi él
ményeiről.
Az idő viszont sürget, az ellenállásban résztvevők átlagéletkora felül van a
hatvanon, ösztönözni és a jövő érdekében módszeresen is gyűjteni kell a ma
még fellelhető emlékanyagot. Ha nem sietünk, olyan elvtársak, kortársak men
nek el közülünk, akik a XX. század 3—4 háborújának, országot-világot fordító
társadalmi változásoknak voltak tanúi.
összegezés
A fasizmus ellen a 30-as évektől folyó eszmei politikai harc, majd a második
világháború alatti ellenállás és fegyveres küzdelem nagy jelentőségű, a magyar
nép történetén is nyomot hagyó esemény volt. Ez az a hagyomány, amely öszszekapcsol bennünket népünk szabadságharcos múltjával, a fasizmus elleni
győztes harcot megvívó nemzetekkel. Reális, minden torzítástól mentes ábrá
zolása fontos nemzeti érdekünk. Máig nyúló hagyomány ez, melyre pártunk
népi-nemzeti egységet ápoló politikája is biztosan támaszkodhat.
Napjainkra az a jellemző, hogy szabad a tudományos élet, kibontakozhat az
alkotó légkör. Az ellenállás fogalmának új és megváltozott — tágabb — értel
mezése van születőben.
62 Európa Könyvkiadó, Bp., 1980.
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Fehér Lajos a „Fegyverrel a hazáért" c. kötetben a kutatás jövő feladatait
ebben látta. „A tudományos kutatás eredményeire támaszkodva rendkívül fon
tos az egykori harcok és harcosok valósághű ábrázolása. Nincs szükség sem felrnagyításra, sem elhallgatásra, sem fekete sem rózsaszínű szemüvegre." 63
Apróbb hibák és hiányosságok ellenére — úgy érzem — a magyar ellen
állási mozgalom kutatása, s az eredmények publikálása, az eltelt négy évben is
alapvetően jó irányba haladt. A megjelent műveket nemes emberiesség —
antifasizmus, a humánum, a haladás és a demokrácia tisztelete — jellemzi, s a
számszerű termés is kielégítő. Űj vonás, hogy fokozottan jelentkezik az igény
az európai és országos összefüggések feltárása iránt. A művek az antifasiszta
küzdelmet történelmi folyamatnak tekintik, s a megtett utat sikerek és kudar
cok egyaránt szegélyezik.
A neofasiszta jelenségek láttán új feladatként merül fel, hogy tovább folyta
tódjék a fasizmus leleplezése, embertelen, agresszív voltának feltárása. Tisztázni
kellene elméleti problémákat is — terrorizmus, népi felszabadító harc, gerilla
törekvések — s ezek viszonyát a múltbeli történelmi jelenségekhez.64

03 Uo. 15. o.
64 Az anyag előadásos formában elhangzott: „A magyar ellenállás és partizánharc országos kutatásának mód
szerei ás feladatai" c. konferencián. Szentendre—Annavölgy. 1981. november 20.
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BÖHM JAKAB

LÉGIONISTÁK LEVELEI ITALIÁBÓL
(1861—1863)

Az utóbbi évtizedekben — részbén a szabadságharc bukása után emigrációba
kényszerült magyarok emlékének felidézése és annak bemutatása céljából, hogy
hónuktól távol hogyan fonódott össze a hazájuk felszabadítására irányuló tevé
kenységük más népek szabadságmozgalmaival, részben pedig a Risorgimento
100. évfordulójának ösztönző hatására — számottevő monografikus feldolgozá
sok jelentek meg a Kossuth-emigráció történetéről 1 és e témán belül — főként
Lukács Lajos révén — az olasz szabadság ügyéért és a nemzeti egység kivívá
sáért harcoló magyar garibaldisták hősi harcáról 2 , valamint az olaszországi ma
gyar légió szerepéről.3
Szinte bármely korszakra vagy témára történő kutatás esetében érvényes,
hogy az elsőrendű források mellett találhatók olyan, a témára vonatkozóan ér
tékes vagy kevésbé értékes adatokat tartalmazó másodrendű források is, ame
lyek átnézésére — különböző okok miatt — nincs lehetősége a kutatónak, fel
tárásuk viszont kívánatos.
Az alábbiakban közölt, olaszországi magyar légionistáktól származó levelek
egy peranyag mellékletei, terhelő bizonyítékai.
A magyar garibaldisták harcairól, az olaszországi magyar légióban kialakult
állapotokról az eddig feltárt adatok alapján szerzett ismereteket ugyan alap
vetően nem befolyásolják ezek a levelek, hanem csupán kiegészítik és megerő
sítik azokat, két szempont azonban indokolja közlésüket és a figyelem felhívá
sát. Az egyik ok az, hogy a Garibaldi szicíliai és Nápoly elleni harcaiban részt
vevő magyarok tevékenységét főként valamilyen vezető tisztséget betöltő sze
replő leírásából ismerjük, és kevésbé alacsonyabb beosztásban levő személyek
saját élményei alapján. A másik ok pedig az a tudatosság, ahogy az 1—8. leve
lek írói vállalják a részvételüket más népek függetlenségi mozgalmaiban abból
a meggondolásból is, hogy az így szerzett katonai ismereteket a saját népük
várt és remélt újbóli szabadságharcának szolgálatába állítsák.
Az 1—8. számú leveleket a Jámbor—Somogyi-féle szervezkedésben részvé1 Közöttük: Ács Tivadar: A genovai lázadás. Budapest (a továbbiakban — Bp.) 1958. 656 01 Kovács Endre:
A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp., 1967. 502. o. ; Koltay-Kastner Jenő: A Kossuthemigráció Olaszországban. Bp., 1960. 265 o.
2 Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése 1816—1889. Bp;, 1968. 330 o.;
A magyar garibaldisták útja Marsalától a Porta Piáig 1860—1870. Bp., 1971. 231. o.; Paál Ferenc: Egy nemzet
születése. A Risorgimento eszméi és alakjai. Bp., A Magyar Történelmi Társulat és a Hazafias Népfront kiadása,
1961.155 0.
3 Lukács Lajos: Az olaszországi magyar légió története 1860—1867 című tervezett nagyobb munkájából az Egy
év az olaszországi magyar légió történetéből címet viselő tanulmány a Hadtörténelmi Közlemények 1977/2. számá
ban jelent meg. (179—205. o.)
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téllel vádolt dr. Rajner Gyula ügyvédnél foganatosított házkutatás során foglal
ták le, és a szintén részvétellel gyanúsított több személy irományaival együtt
mellékletként csatolták a peranyaghoz/ 1 írójuk Gőcze István garibaldista fő
hadnagy, illetőleg Kápolnai István százados, akik a kiegyezés után megalakult
honvédség tisztjei lettek. A 9. levél címzettje, Somogyi József, minden bizony
nyal azonos Somogyi József volt honvédőrnaggyal, a Jámbor—Scrhogyi-féle
szervezkedés egyik fő vádlott j ával, 5 küldője pedig Horváth Károly légionista,
volt honvédszázados.
Gőcze István és Kápolnai István leveleinek címzettje, dr. Rajner Gyula, 1835ben született a Zemplén megyei Öliszkán. Apja, Sámuel, ügyvéd, 1848-ban,
anyja 1853-ban halt meg. Iskoláit a Szepes megyei Szombathelyen 6 , Eperjesen
és Pesten végezte. 1854-től 1858-ig a pesti egyetemen jogot hallgatott és 1859ben a jogtudományok doktorává avatták. Még avatása előtt, 1859 áprilisában
vagy májusában Walter Gyula ügyvédnél kapott fogalmazói állást, ahol 1860
február végéig maradt. Szoros kapcsolatban állhatott a szintén Zemplén me
gyei Gőcze Istvánnal és annak testvérével, Gőcze Bertalannal. Walter ügyvéd
nél az állást a szintén jogot végzett Gőcze István ajánlatára kapta meg, Gőcze
Bertalan bodrogközi főszolgabírónak pedig iskolatársa, gyermekkori jóbarátja,
egyik gyermekének keresztapja volt.
1860 áprilisában — részben kedvtelésből, részben pedig kiképzésének Párizs
ban és Londonban történő további tökéletesítése céljából — Gőcze István és
Óváry Lipót társaságában, érvényes útlevéllel ellátva, elhagyta az országot.
Bécsen, Csehországon, Drezdán, Genfen keresztül Turinba mentek, ahol Gőcze
és Óváry szardíniái szolgálatba álltak, Rajner pedig folytatta az útját Párizsba
és Londonba. Mindhárom fővárosban kapcsolatot teremtett a szabadságharc
emigránsaival, közöttük Teleki Lászlóval és Szemere Bertalannal, akivel közeli
rokonságban állt. E tényből kiindulva az osztrák nyomozó hatóságok későbbi
letartóztatása során nem tartották kizártnak, hogy útjának politikai célja volt
és a forradalmi párt megbízottjaként utazott, ami azonban nem nyert bizonyí
tást.
1860. augusztus 14-én — visszatértekor — Salzburgban letartóztatták, mivel
útitársának poggyászában az ő tulajdonát képező „rendkívüli mértékben izgató"
tartalmú brosúrákat, költeményeket és újságcikkeket találtak. Valószínűleg
téves információn alapul Klapka 1860. október 16-án Londonból Teleki László
hoz intézett levelének az a közlése, hogy Rajnernél Türr Istvántól származó le
veleket találtak, ami számos letartóztatást eredményezett. 7 Az 1860. október
20-i, különleges vizsgálati eljárást javasló végzésben nem fordul elő Türr neve.
A bécsi Landes-Gericht 4 havi vizsgálati fogság után, elegendő bizonyíték hiá
nyában, beszüntette ellene az eljárást. 1862-ben a Földhitelintézethez folyamo
dott állásért, amit vagy nem nyert el, vagy egyéb okok miatt nem töltött be, és
ügyvédi gyakorlatot folytatott. Feltehetően ezekben az években tűzhette ki azt
az ugyan csekély összegű, de kétségtelenül hazafias érzelmektől indíttatott évi
4 A címzett megszólítása minden levélben Gyula, vezetéknév feltüntetése nélkül. A 7. és a 8. levél külső borító
oldalán címzés is található. A címzett: Szécsy Gyula, doktori cím feltüntetése nélkül. Feltehető, hogy Rajner név
magyarosítás gondolatával foglalkozott, vagy felvette a magyarosított Szécsy nevet. Az 5. levél ( „ 0 " jelzet) 6. olda
lának a szélén található megjegyzésből erre a következtetésre lehet jutni.
5 A június 18-án keltezett és feladott, alessandriai és milánói postai bélyegzőkkel ellátott és június 21-én Pestre
érkező levél már letartóztatásban találta Somogyit, aki ugyan tagadta, hogy a levél neki szól, a nyomozást vezető
hatóság azonban bizonyítottnak tekintve a személyazonosságot, június 23-án terhelő bizonyítékként csatolta azt
Somogyi peranyagához.
6 Az 1863. szeptember 18-i kihallgatási jegyzőkönyvben Georgenberg szerepel. Georgenberg = „Spiska-Sobota,
Sombathely, eine XVI Stadt in Zips." (Johann Matthias KorabinsJcy: Geographisch-Historisches und Produkten
Lexikon von Ungarn, Pressburg, 1786.)
7 Klapka levelét közli Ács Tivadar: i. m. 403. o:
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5,— forintos jutalomdíjat az eperjesi iskolában megjelenő legjobb versért, vagy
írásműért.
1863-ban kipattant az abszolutizmuskori politikai mozgalmak egyike, a Jám
bor—Somogyi-féle szervezkedés, amely a többihez hasonlóan az ország függet
lenségét akarta kivívni. Vezetője Jámbor András pesti szabómester, igazi szer
vezője azonban Somogyi József egykori honvédőrnagy volt. Somogyi igyekezett
volt honvédtiszteket is megnyerni a szervezkedés számára, akiknek segítségével
megkezdte fegyveres alakulatok szervezési tervének és hadműveleti tervnek a
kidolgozását. Tevékenységük — főként Asbóth Lajos feljelentése révén — csak
hamar ismertté vált a rendőrség előtt, és rövidesen megkezdődtek a letartózta
tások. A szervezkedés részvevői kézművesek, a társadalom perifériájára szorult,
megélhetési nehézségekkel küszködő értelmiségiek és honvédtisztek voltak,
akiknek a szabadságharc bukása következtében szinte reménytelenné vált eg
zisztenciális helyzete is hozzájárult ahhoz, hogy szembe kerüljenek a fennálló
kormányzati rendszerrel. Huszonkét személy ellen indítottak bűnvádi eljárást
és kívülük még 44-et vontak be a vizsgálatba és hallgattak ki.
Szeptemberben, a felségárulási per felgöngyölítése során, házkutatást tartot
tak Rajner Gyulánál is és letartóztatták azzal vádolva, hogy részt vett a füg
getlenségi szervezkedésben, letette a hűségesküt Somogyinak és vállalta proklamációk elvitelét a Szepességbe. A vizsgálatot vezető pesti Militär-Bezirks-Ge
richt által az ultramagyar párt tagjának tartott Rajner tagadta ugyan az ellene
felhozott vádakat s nem ismerte el a felségárulás tényét sem, és a házkutatás
során lefoglalt irományok között talált, Gőczétől származó, szélsőséges politi
kai nézetűnek minősített levelekkel kapcsolatban is az volt a logikus válasza,
hogy tartalmukról nem tehet, Gőcze különben is csak arról számolhatott be,
ami vele és a környezetében történt, a bíróság a rá valló tanúk alapján azonban
bizonyítottnak vette a bűnösségét.
A Militär-Bezirks-Gericht az 1863. december 21-i ítéletében a doktorátusától
való megfosztás és az ügyvédi gyakorlattól való eltiltás mellett 11 évi nehéz
börtönbüntetést javasolt. A k. k. Militär Obergericht Wien a doktorátusától
való megfosztásának és az ügyvédi gyakorlattól való eltiltásának mint mellék
büntetésnek a megerősítése mellett 12 évi nehéz börtönre ítélte. Az ítéletet
1864. július 1-én azzal a záradékkal erősítették meg, hogy a büntetése július
1-ével veszi kezdetét.
Dr. Rajner Gyulát 1864. augusztus 5-én a szervezkedésben ugyancsak részvé
tellel vádolt és szintén 12 évre elítélt Emerich Gottfried orvossal együtt a bün
tetésük letöltésére kijelölt Olmützbe szállították, míg a többi elítéltet — az el
mebetegnek minősített Jámbor András szabómester kivételével — Josefstadtba. 8
A Rajner Gyulának író Gőcze István leveleiből — azok tanúsága szerint —
egy kaland- és dicsvágytól ugyan nem mentes, de a hazáját őszintén szerető,
szabadságát óhajtó, azért lelkesedni tudó és áldozatot vállalni akaró, ugyanak
kor az egyetemes haladás ügyét is a szívén viselő fiatal ember képe rajzoló
dik ki.
Haladó, forradalmi gondolkodásra vall, ahogy levelében értékeli Garibaldi
szerepét és tevékenységét, és rámutat a piemonti politika hátráltató magatar
tására, a forradalmi mozgalmat leszerelni igyekvő törekvésére. Nem híve a
magyarországi alkudozásnak, kiegyezésnek sem, miként ezt az 1. levél vége felé
levő, három felkiáltójellel nyomatékosított, idézőjel közé tett néhány szavas
8 Dr. Rajner Gyulára lásd: Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), abszolútizmuskori iratok (a to
vábbiakban — absz. kori iratok), Militär—Bezirks-, Stadt- und Festungs-Commando für Pest-Ofen)a továbbiak
ban — MBSuFC für Pest-Ofen), Prozess Josef Somogyi (a továbbiakban — Somogyi), 531., 504a,, 590., 595-, 054.,
654a., 087a., 815., 835., 840., 851. sz. A további sorsára vonatkozóan nem sikerült adatokat találni.
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mondata bizonyítja. Ideálja a majd minden levelében szinte rajongással emlí
tett tiszttársa, Kápolnai István, akit azért tart társának és példaképének, mert
közös a szerelmük: a haza, az emberiség és a dicsőség. Életét gyermekkori ál
mainak, a „szent ügy" fegyveres szolgálatának kívánja szentelni. A katonai is
meretek szerzését nem öncélnak tekinti. Amerikába sem kalandvágyból akar
menni, ha elmarad az 1863-as magyarországi expedíció, hanem azért, hogy a
felhalmozódott tapasztalatokat és a szerzett ismereteket felhasználhassa „ . . . a
végső harcban, mely késhet, de el nem maradhat". (3. levél.)
Szendrői Gőcze István 1836. július 25-án született a Zemplén megyei Bács
kán 9 . Atyja, János, táblabíró, ügyvéd, kaponyai birtokos, anyja Szerdahelyi An
tónia. A gimnáziumi tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Ungváron és Kassán vé
gezte, a jogi tanulmányait pedig 1853—1857 között a pesti egyetemen.
1860 áprilisában Rajner Gyulával és Ó váry Lipóttal Bécsen keresztül Cseh
országba utaztak. Rövid ideig a szász határtól csekély távolságra levő Aussigban tartózkodtak, ahol Gőcze és Óváry határátlépési engedélyt kértek Drezdába,
ezt azonban meg se várva oda mentek, és onnan azonnal továbbutazva Genfen
keresztül Itáliába, ahol mindketten szardíniái szolgálatba léptek. Génuában
Gőcze hajóra szállva Szicíliába utazott, csatlakozott Garibaldi hadjáratához és
részt vett Szicília és a nápolyi királyság felszabadításáért vívott harcban. Szi
cíliába érkezésének pontos ideje nem állapítható meg a levelekből, mivel egy
évvel később, visszamenőlegesen számolt be már az Acqui-i tiszti telepen Gari
baldi nápolyi hadjáratáról. Annyi bizonyos, hogy nem volt tagja a marsalai
ezernek és a május 30-án érkezett kisebb expedíciós csoportnak sem, csak eset
leg a Medici tábprnok vezette expedíciónak, amelyhez nagyobb számú magyar
csoport is csatlakozott.10
Kezdetben Garibaldi tiszti testőrségében volt hadnagy, majd Medici tábor
nok angol—olasz—francia zuáv zászlóaljában századparancsnokként tevékeny
kedett, főhadnagyi rendfokozatban. 1861. április 18-án — garibaldista főhad
nagyként — áthelyezték a magyar légió vadászaihoz.
A magyar segélysereg tisztikarának 1861. május 9-i névjegyzékében I. osztá
lyú, aggregált főhadnagyként találjuk, őrmesteri napi fizetéssel.
1861 nyarán — sok más magyar tiszthez hasonlóan — ő is az Acqui-i tiszti
telepre került, ahol azokat a tiszteket gyűjtötték egybe, akiknek az újonnan
szervezett légiónál már nem tudtak, vagy éppen nem is akartak beosztást adni,
s itt várták sorsuk és az ügy jobbra fordulását. 1862 nyarán a légió vezetői el
fogadták benyújtott lemondását, elhagyta Olaszországot és Kápolnai Istvánnal
együtt Genfbe ment, ahol egy katonai heti szaklap kiadását tervezték.
Minden bizonnyal számításai és reményei meg nem valósulása miatt elhagyta
Európát és 1864—1866-ban beutazta Brazíliát. Üti élményeiről az 1869-ben
megjelent Utazás Brazíliába és vissza című könyvében számolt be.
A nemzet és az uralkodó közötti kiegyezés Gőczét-is visszahozta az országba.
1867 júliusától 1870. szeptember 10-éig fogalmazó volt a m. kir. miniszterelnök
ségnél, érdeklődése azonban inkább a katonai pálya felé irányult, és csakhamar
a kiegyezés után felállított m. kir. honvédségnél találjuk. 1870. március 5-én
főhadnaggyá nevezték ki a szabadságolt állományban. 1870. szeptember 10-én
tényleges állományba vették, és a VIII. dandár segédtisztje lett, majd 1879. má9 Hondvédtiszti minősítési lapján és az életrajzát ismertető lexikonokban a neve Geőczeként szerepel, ő maga
Gőczeként írta alá a leveleit és Nagy Iván is így tünteti fel a Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi
táblázatokkal című munkájában az 1582-ben nemességet nyert család nevét. (4—5. k., 431—432. o.)
10 Az elsőként érkező magyarok nevét Cesare Abba: Garibaldi seregében ; G. Oddo: I Mille és levéltári források
alapján közli Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860—61-ben című könyve 61. oldalán.
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jus 1-én I. osztályú százados. 1872. szeptember 20-án a Ludovika Akadémiához
vezényelték tanárnak, ahol megszakításokkal 1879-ig volt. Tanári feladatainak
ellátása mellett 1873-tól 1879-ig szerkesztette a Ludovika Akadémia Közlönyét
is. Elöljárói, mivel több nyelven beszélt és írt, a magyar irodalomban és több
katonai tantárgyban való jártassága, folyékony és szép stílusa miatt, valamint
gyors tájékozódásánál és felfogásánál fogva kiválóan alkalmasnak találták az
akadémiai közlöny szerkesztésére. 1880-ban tartósan a HM I. ügyosztályához
vezényelték szolgálattételre, majd 1882-től az I. kerületi parancsnoksághoz az
irodavezető mellé.
A kezdetben igen szorgalmasnak, majdnem túlbuzgónak, szép szellemi tehet
séggel bírónak, a katonai szaktárgyakban ismeretekkel rendelkezőnek, önma
gát képzőnek és ennélfogva „előnyzésre érdemes"-nek minősített tiszt minősí
tése 1882-re megváltozott. Kétségtelenül zilált anyagi helyzete mellett az „elő
szeretet" nélkül végzett irattári munka is hozzájárulhatott a változáshoz, de az
is valószínűnek látszik, hogy a garibaldista múlt sem jelenthetett jó ajánló
levelet. Graef Ede tábornok, a honvéd főparancsnok adlátusa (helyettese) 1882ben már akként záradékolta a minősítését, hogy „szolgálati állásában való
megmaradása nem kívánatos".
Szinnyei József szerint „Gőcze a magyar katonai irodalom alapvetőinek egyi
ke." A Pallas Nagy Lexikona címszóírója — Kápolnai Pauer István — 200-nál
több katonai, földrajzi és hadtörténelmi értekezést, ismertetést tulajdonít neki,
amelyek különböző napilapokban, irodalmi és katonai folyóiratokban jelentek
meg. Tevékenységének jelentős részét különböző szabályzatok fordítása tette
ki, német és olasz nyelvből.
1884. május 30-án nyugdíjának megtartása mellett leköszönt.11
A levelek közül igen figyelemre méltó a Gőcze Î862 februári leveléhez mellé
kelt levélbetét, amelyet Kápolnai István írt ismeretlenül Rajner Gyulának. (5.
sz.) Levelében azt a Magyarországon elterjedt nézetet igyekezett megcáfolni,
amely szerint a légió fiatal tisztjei kalandvágyból kívánnak Amerikába menni,
holott céljuk az, hogy az elméleti ismeretek mellett a csatatéren sajátítsák el a
várt és remélt döntő harc megvívásához szükséges gyakorlati katonai ismerete
ket.
Kápolnai István — teljes nevén Kápolnai Pauer István — honvédtiszti minő
sítési lapja szerint 1834. augusztus 19-én született Pesten, az életrajzát ismer
tető lexikonok és munkák ezzel szemben 1833-at tüntetnek fel születési évként.12
Gimnáziumi tanulmányait Pesten végezte 1842-től 1848-ig. Még ebben az év
ben beállt a honvédsereg egyik tüzérezredébe és végigharcolta a szabadsághar
cot, annak egyik legfiatalabb katonájaként. A Pallas Nagy Lexikona címszóíró
ja, Bárczay Oszkár szerint 17 csatában és ütközetben vett részt és kétszer meg
sebesült. A szabadságharc leverését követően fogságba jutott, besorozták a cs.
kir. hadseregbe, ahonnan azonban részben fiatal kora, részben kiújuló sebei
miatt ideiglenesen szabadságolták. 1850-től 1854-ig a József-ipariskola mérnök
hallgatója volt. 1854-ben újból behívták a hadseregbe, ahol közemberként szol
gált annak 37. sorgyalogezredében. 1859-ben hadnagyként részt vett a turbigói,
11 Gőcze Istvánhoz adalékul szolgált: HL Magyar királyi honvédtisztek minősítési lapjai (a továbbiakban — mi
nősítési lapok), 6199. sz. ; HL absz. kori iratok, Az olaszországi magyar légió iratai (a továbbiakban — OMLI), B,
Türr-hagyaték, 22., 24. sz. ; HL absz. kori iratok, MBSuFC für Pest-Ofen, Somogyi, 531., 564. sz. ; Ács Tivadar:
Magyarok és a Risorgimento. Bp., 1961. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye, 47., 49. o.; A Pallas Nagy Lexi
kona; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1897. III. k. 1132—1135. o.; Nagy Iván: Magyarország
családai címerekkel és nemzedékrendi táblázatokkal. Bp., 1858. 4—5. k. 431—432. o.
12 A minősítési lapon a Kápolnai előnevet áthúzták. Egy 1885. évi bejegyzés szerint ,,A Kápolnai előnév az 1886;
január 12-i 124. ein. sz. Honv. Min. rendelet alapján töröltetett."

— 268 —

a magentai és a solferinói csatákban. 1860-ban kilépett a es. kir. hadseregből és
Garibaldi önkénteseihez csatlakozva részt vett Szicília és Nápoly felszabadítá
sában. Kezdetben Garibaldi testőrségének volt a tagja hadnagyként, majd fő
hadnagyként. Nápoly elfoglalása után századossá előléptetve az I. olasz zuávzászlóalj parancsnoka lett. Garibaldi seregének feloszlatása után számfeletti
tisztként az Acqui-i tiszti telepre került. Miként Rajner Gyulához intézett leve
léből (5. sz.) kitűnik, az Amerikába menetel gondolatával foglalkozott. 1862ben leszerelt és júliusban — Gőczével együtt — Genfbe ment, ahol egy katonai
szaklapot akartak kiadni. Egyik terve sem valósult meg. 1863-ban újból a légió
állományába tartozott. A magyar segélysereg tisztikaráról Földváry Károly pa
rancsnoksága alatt 1863. február 24-án Alessandriában készült olasz nyelvű név
jegyzékben századosként szerepel. Ugyanebben az évben a magyar segély sereg
tisztjei rarigelsőségét megállapító bizottmány tagja. A légió történetét megíró
Dabis Antal szerint Sréter, Figyelmessy, Palóčzi, Váradi és Nyári mellett Ká
polnai volt az, aki hozzájárult a légió főfelügyelőjének, Vetter Antalnak a meg
buktatásához, azt állítva róla, hogy el akarja adni a légiót az olasz kormánynak.
Mozgékony, élénk szellemű, érdeklődő, jó felkészültségű tiszt volt. Az Acqui-i
tiszti telepen hadtudományi előadásokat tartott a tiszteknek, Türr Istvánhoz
pedig azzal a javaslattal fordult, hogy a nápolyi tartományban a reakció elnyo
mására bevetett tüzérség ne hegyi, hanem előnyösebben felhasználható ra
kétaütegeket alkalmazzon. Javaslata elfogadása esetén vállalkozott is egy ra
kétaüteg szervezésére.
Minden bizonnyal a Habsburgok iránt érzett gyűlölete fordította a magát az
Árpád-ház leszármazottjának valló, néhány évig Felső-Olaszországban tartózko
dott, zsinóros magyar ruhát viselő és a magyarokkal sűrűn érintkező 13 CrouyChanel Ágoston herceg trónkövetelő irányába. 14 Trónkövetelését Kápolnai iro
dalmi tevékenységgel is támogatta a Torinóban 1862-ben kiadott Az Árpádcsalád még nem halt ki című írásával és a német nyelven is megjelent Das
legitime Recht der Árpádén című röpiratával. 15
Az olaszországi magyar légió 1867. évi feloszlatásakor lemondott tiszti rangjá
ról, majd a kiegyezést követően hazatért Magyarországra. Kezdetben a Honvéd
című katonai* szaklap főmunkatársa és segédszerkesztője volt, majd 1870-ig vasútvállalatoknál hivatalnokoskodott, utoljára főtitkárként a keleti vasútépítő
vállalatnál 1870 augusztusában a m . kir. honvédség szabadságolt állományába
vették II. osztályú századosként. 1872-ben tényleges állományba került és még
ebben az évben a Ludovika Akadémia tanára lett. 1873 és 1875 között igen jó
eredménnyel elvégezte Bécsben a cs. kir. hadi iskolát. 1875—76-ban a 63., ille
tőleg az 1. honvédzászlóaljhoz osztották be, majd 1877-ben őrnagyi rendfoko
zattal a 45. honvédzászlóalj parancsnoka lett. 1879—82 között újból tanár a Lu
dovika Akadémia állományában és előléptették alezredessé. 1883-ban felmen
tették a tanári állásától és áthelyezték a 63. honvédzászlóalj „számfeletti" állo
mányába, majd a 48. honvédzászlóaljhoz parancsnokként. 1885-ben legfelsőbb
elhatározással a törzstiszti tanfolyam tanárává nevezték ki. A rá következő
évben ezredessé lépett elő s még ugyanezen évben felmentették a törzstiszti
13 Kunfy Adolf: Itáliában a magyar légiónál. Bp., 1910. 69—70. o.
14 A Crouy-Chanel-család I I I . Andrástól és ennek első feleségétől, Cumana Sibillától származtatta az eredetét
(Nagy Iván: I. m. 1—3. k. 51—60. o.) Trónkövetelőként kizárólag a részben Ausztriában, részben Franciaországban
élő ág feje, az 1793-ban született Franz Claudius August lépett fel, aki 1861. november 10-én Párizsban Ferenc Jó
zsefhez intézett memorandumot hozott nyilvánosságra. A kiáltványt közli: Les Nationalités 1862. március 19-i 67)
száma. (HL absz. kori iratok, MBSuFC für Pest-Ofen, Somogyi, 57 sz.) A trónkövetelővel Klapka is szoros kapcsolat
ban állott, báró Nyári Albert pedig a titkára volt. (Vö. : LuMcs Lajos: A magyar garibaldisták útja, 149. o.)
15 A. Kienast: Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jahre 1866 und Vorgeschichte. Wien, 1900. 68. o
1. sz. jegyzet.
Kápolnáin kívül még mások is fejtettek ki Crouy-Chanel Ágoston herceg érdekében irodalmi tevékenységet.. így
Sarrut Germain: Le fils ď Árpád és Nyári Albert: Le droit des Árpáds című munkáikkal.
8
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tanfolyam tanári alkalmazása alól, és a nagyszebeni 23. honvéd gyalog féldan
dár, majd 1877-ben a pécsi 82. honvéd gyalogdandár ideiglenes parancsnokává
nevezték ki.
Az alapos katonai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a magyar
és a német irodalomban, a történet- és a műszaki tudományokban jártas, sok
oldalúan képzett, több nyelvet ismerő tiszt tevékenységéért elismerésekben ré
szesült; szolgálati buzgalmát, ismereteit és használhatóságát a minősítésében
méltányolták. Az 1887. évi minősítésében azonban váratlanul a következő be
jegyzés található: „Előléptetésre nem alkalmas; rangfenntartás nélkül mellő
zendő; állásában meg nem hagyandó." Nyilván ezzel hozható összefüggésbe az.
hogy 1888. június 1-én leköszönt a tiszti rangjáról és címéről.
A honvédségnél eltöltött majdnem két évtized alatt igen széleskörű tevé
kenységet fejtett ki. A Ludovika Akadémián harcászatot és tereptant tanított,
a törzstiszti tanfolyamon, amelynek parancsnokhelyettese is volt, a harcászatot
és a seregszervezést adta elő, a tiszti tanfolyamon pedig a hadtörténelmet. Tagja
volt a Történelmi Társulat választmányának és a Mérnök Egyletnek. Jelentős
szerepe volt a magyar nyelvű katonai irodalom alapjainak a megteremtésében.
Különböző politikai napilapokban és katonai folyóiratokban 300-nál több had
tudományi, hadtörténelmi cikke, könyvismertetése és bírálata jelent meg. 1869.
augusztus 15-től 1872. március 25-ig szerkesztője volt a Katonai Közlönynek.
Főbb önálló munkái: Az Árpád-család még nem halt ki (Torino, 1862.), Ma
gyarország hadászati védelme (Pest, 1867.), Honvéd kézikönyv16 (Pest, 1867—
68.), Harcászat (Bp., 1873.), A kartácslövegek harcászati alkalmazásáról. 17 (Bp.,
1873.)
A katonai szakirodalom kimagasló művelése elismeréséül a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1881. május 20-án levelező tagjává választotta. Székfoglaló ér
tekezése témájául a hadtudománynak a többi tudományhoz való viszonyát vá
lasztotta.
1896. február 18-án halt meg Pesten.18
A 9. levél, melynek írója Horváth Károly honvédszázados, az előzőeknél egy
évvel később keletkezett, és jellegét tekintve is eltér azoktól. Szerzőjéről semmi
érdemleges nem volt megállapítható. Levelének tanúsága szerint az idősebb
korosztályt képviselte, hiszen a fia is tagja volt a légiónak és családostul ment
Itáliába. A Gőcze: és Kápolnai írásaiban megnyilvánuló tudatosságot nála nem
találjuk meg; a hazáját ugyan szerető, de keserű, csalódott ember benyomását
kelti, akit a légióban uralkodó állapotok elriasztottak, és minden vágya, hogy
visszatérhessen a hazájába.
A többször feloszlatott és újjászervezett magyar légió erkölcsi-fegyelmi hely
zete valóban gyakran kívánnivalót hagyott maga után, 19 és a kedvezőtlen lég
kört kialakító különböző okok hatásaként szinte állandóan a robbanás veszélye
állt fenn.
16 A katonai nyelv és irodalom fejlesztése terén kifejtettkimagasló érdemeit ismerteti és az 5 részből álló kézi*
könyvet részletesebben méltatja Markó Árpád: Adalékok a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetéhez című tanul
mánya VII. közlemény, VI. fejezet, Az 1808-ban felállított honvédség nyelve alcímű 2. pontjában. (HK 1961/2. sz.
746—749. o.)
17 Ez utóbbi Bécsben is megjelent 1874-ben német nyelven Über die Verwendung der Kartätschen-Geschütze
címmel.
18 Kápolnai Pauer Istvánhoz adalékul szolgált: HL minősítési lapok, 32 118. sz.; HL OMLI, B, Türr-hagyaték,
32., 08., 80. sz. ; HL OMLI, D, Doris Antal: A magyar ügyek, főképpen a Magyar Légió rövid vázlata Olaszország
ban 1859-től 1862-ig. Kézirat, 21 o., 21—32. fólió; Ács Tivadar:-A magyar légionisták életrajzgyűjteménye, 64. o.;
A Pallas Nagy Lexikona; Szinnyei József: I. m. V. k. 966—970. o.
19 Ha nem fogadható is el fenntartás nélkül és kritikával kell is kezelni, alapjában véve azonban a légió 1859—
1802 közötti helyzetéről kialakult eddigi ismereteket támasztja alá a Hadtörténelmi Levéltárba 1979-ben került
A magyar ügyek, főképpen a Magyar Légió rövid vázlata Olaszországban 1859-től 1802-ig című kézirat, melynek
szerzője Dabis Antal egykori légionista.
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Horváth Károly a légió feletti parancsnokságot az 1862. év végén átvevő
Földváry Károly ezredes parancsnoki tevékenykedésének első időszakáról és a
légióban uralkodó akkori állapotokról ad számot. A levél szerzője, ha nem is
mentes esetleges túlzásoktól, különösen a légió és az emigráció vezetői tevé
kenységének a megítélésében, helyzetábrázolása azonban alapjában összhangban
van a különböző forrásokat felhasználó Lukács Lajos értékelésével.20
Mivel a levél nemcsak Horváth Károly, hanem minden bizonnyal a légió egy
jelentős része hangulatának és sérelmeinek is kifejezője, s mivel tükrözi az
emigráció és a légió megosztottságát és ez utóbbinál ténylegesen meglevő bo
nyodalmakat, indokoltnak tartottam e levél közlését is.
Valamennyi közölt levél a Jámbor—Somogyi-féle peranyag melléklete.
A könnyebb érthetőség kedvéért jegyzeteket fűztem a szövegben előforduló
eseményekhez és személyekhez; ez alól kivételt képez Garibaldi, Kossuth, Teleki
László, Klapka és Türr, továbbá néhány csupán megnevezett egyén.21
Az 1—8. levelek levéltári jelzete: Hadtörténelmi Levéltár, abszolutizmuskori
iratok, Militär—Bezirks-, Stadt- und Festungs—Commando für Pest-Ofen, Prozess Josef Somogyi, Confiscirte Correspondenzen, Papiere des Dr. Rajner, K—
O; Q—S betűk. A 9. levél jelzete: uo., Prozess Josef Somogyi, 100. sz.
Az összes levél magyar nyelvű, eredeti tisztázat. Közlésük teljes terjedelem
ben történik, a lapszéli megjegyzéseket és az utóiratokat is beleértve. A ritkán
előforduló címzést jegyzetben adom meg.
A levelek szövegében előforduló dőlt betűkkel szedett szavakat a levél írója
húzta alá, a vastag betűkkel szedetteket pedig a nyomozást végző hatóság
(Militär-Bezirks-Gericht) jelölte meg aláhúzás formájában piros ceruzával.
A levelek közlése szöveghűen történik. Ettől csak nevek, helységnevek nyil
vánvalóan téves írásánál, felesleges vagy hiányzó írásjelek és ékezetek esetén
tértem el. Módosítottam továbbá a c és a cs betűk régies ez és ts jelölését, a
Dabis munkáját nyilván a kiadás igényével írta. A keltezés szerint Turinban fejezte be a légió történetének ismer
tetését 1862. október 24-én, majd — miután 1862 december elején elhagyta Olaszországot — Nagvkőrösön egv utó
irattal fejezte be 1863. február 7-én. (21 o., 21—32. fólió.)
Kéziratában főként a légióbeli zavarokat és rendetlenségeket ábrázolja. Általában sötét képet rajzol a légióról,
vezetői között kevés becsületes, tisztességes, a hazáját őszintén szerető egyént talál.
Vetter Antal — a jellemzése szerint — becsületes, de öreg, önmagát túlélt ember, aki már nem alkalmas a főparancsnoki tisztség betöltésére. A törzskar tagjai tehetségtelenek, ostobák, tolvajok, rablók, osztrák spiclik, de a
légió többi vezetője sem különb. Az emigráció vezetőit sem ítéli meg előnyösebben. Rendkívül'negatívan ítéli meg
Kossuth szerepét is. A légionisták által elfogadott Klapka sem törődött a légióval, Türr befolyása alatt állt, Türrnek
pedig aljas múltja volt. Egyedül Teleki László személyét és szerepét ítéli meg pozitívan és kívüle még Krivácsy Jó
zsef volt komáromi tüzérségi parancsnokot és a piemonti hadsereg ezredesét, aki a légióbeli visszásságokat igyekezett
leleplezni.
f
A légió főnökei és tisztjei a szolgálattal nem törődtek — arról fogalmuk sem volt '•—, nem gondoskodtak a legény
ség elhelyezéséről, élelmezéséről, felszereléséről, kiképzéséről; önkényeskedtek és visszaéltek a hatalmukkal.
A légió története mellett másolatban megtalálható Krivácsy József ezredes több tiszt elleni vádjaira ezek véde
kezése és Krivácsy cáfolatai, Krivácsy ezredes által felhozott vádak ellen írásban védik magukat az illető bevádolt
tisztek címmel (37 o., 1—20. fólió), mellékletként közlésre kiválasztott levelek magyar fordításai (16 o., 33—40. fólió.,
valamint Krivácsy, Kupa és Zsurmay ezredesek Klapkával folytatott levelezésének másolatai és fordításai. (61 o,
41—72. fólió.)
20 Lukács Lajos: A magyar garibaldisták útja. A légió feloszlatása és újjászervezése Földváry Károly alatt (184—
191.0.).
21 A közölt leveleken kívül még 5 Olaszországból érkező levelet csatoltak közvetlenül Somogyi perirataihoz.
A kassai csapatparancsnokság a felségárulási perben ugyancsak gyanúsított Windt Lajos mérnöktől, volt légionistától
szüleinek, név szerint Windt Lajos iglói bányaigazgatónak küldött leveleit lefoglalta és 1863. október 19-én megküldte
azokat a MBSuFC für Pest-Ofen-nek (uo., Somogyi, 678. sz.). Zömében magánjellegű tartalmuk miatt ezeket nem
közlöm.
A közölt dokumentumokhoz fűzött jegyzetek alapjául szolgáltak : HL — absz. kori iratok : K. k. ausserordentliches
Kriegsgericht Arad, 2/375.; OMLI, 23. sz.; OMLI, B, Türr-hagyaték, 14., 69., 74., 75. sz.; OMLI, D, Dabis Antal:
A magyar ügyek, főképpen a Magyar Légió rövid vázlata Olaszországban 1859-től 1862-ig (21 o., 21—32. fólió); uo.:
Krivácsy ezredes által felhozott vádak ellen írásban védik magukat az illető bevádolt tisztek (1—20. fólió, 7 , 9.
pag.); MBSuFC für Pest-Ofen, Somogyi, 278., 531., 564., 595.sz.; Landes General Commando, 1865—2. Abt. 39—-1
(Viola Károly peranyaga ) ; General Commando zu Ofen .1872—MA. 132—3.
Árs Tivadar: Magyarok és a BJsorgimento. A magyar légionsták életrajzgyűjteménye; A Pallas Nagy Lexikona;
Kunfy Adolf: Itáliában a magyar légiónál; Lukács Lajos: A magyar garibaldisták útja Marsalától a Porta Piáig
1860—1870.; Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése 1816—1889.; Magyar függetlenségi és
alkotmányos mozgalmak 1849—1867.; Nagy Dezső: Kossuth Lajos levelei Földváry Károlyhoz 1802—1803. (HK
1970/3. sz. 490—520. o.); Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
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mássalhangzók indokolatlan kettőzését, melléknevek és közös főnevek követke
zetlen, esetenként nagybetűkkel történő írását. Ugyancsak indokoltnak látszott
a néha vég nélküli mondatokból több mondatot formálni. A rövidítések felol
dása — ahol ez szükségesnek mutatkozott —, valamint a hiányzó szavak pót
lása [—] -ben történik.
1.
BESZÁMOLÓ
A GARIBALDI VEZETTE, NÁPOLY ELLENI HADJÁRATRÓL
Acqui, 1861. július 4.
Kedves barátom, Gyula !
Éve lesz már, hogy a sors baráti körödből kiszakított. E távollét mind köz,
mind magán tekintetekből életünk egyik fontosabb korszaka. Olvastam az új
ságban jogtalan 4 havi fogságodat, és ismét szerencsés magad kitisztázását.
Elválásunk ótai utamat, s illetőleg a hadjáratokat, melyben végig részt vevék, szüleimnek írt leveleimből talán ismered —, ide csak egy legrövidebb váz
latot írok.
Genuából mint önkéntes elindultam [a] Washington amerikai gőzösön, s mi
után a 4 napi utat, küzd vén egy erős viharral Sardegna és Corsica közt (éjjel)
és kikerülvén szerencsésen a nápolyi hajók üldözését, 38 óra alatt tettük meg,
úgy, hogy a biztosító szelep több ízben szólott, megérkeztünk az afrikai hőségű Palermóba, innen 3 nap múlva mentünk Messinába, innen Faróba, a Carybdis partjára, hol nemsokára részt vevék a véres és huzamos ideig tartó calábriai átbárkázásban. 22 Itt-ott csatázva nyomában valánk mindig a kir. seregnek
e helyeken keresztül, miket megláthatsz a térképen: Scylla, Bagnara 23 (itt esett
el Saller nevű ifjú magyar főhadnagy az olasz vadászoktól24), innen csolnakon menénk a tengeren Palmi kis városba, Rosarno, Mileto, kis város, Pizzo,
kis város (itt lőtték meg Muratot) csatározva, Marsinüari, e pontról látni mind
az Adriát, mind a Földközi-tengert, Treola, ős sziklavár. Soveria falu, itt stra
tégiailag fontos eset történt. Garibaldi és Sirtori 25 tábornokokkal csak néhányan
mentünk be a faluba, hol 8000 nápolyi kevés ellentállás után tévé le a fegy
vert. Rogliano, Cuti, Cosenza főváros-sziklavár, innen 48 óráig folyvást mar
soltunk 38 migliát. Víz hiányában és a hőségtől 18 fiatal fiú a velünk jött
Sacchi26 dandárjából kidőlt és meghalt. Borzasztó éhesen és szomjasan, mintegy
elbutulva értünk éjfélkor Sperzano Albanese-be (Scander bég idejében ide ván
dorolt szép albán nép). Castrovilla11 már a Basilicata tartományban van. fíitondo, Castélme, Lauria, Lagonegro (éjjel a hegyeken háltunk, mert a borzasztó
viharban nem használhattuk a gyalogsövényeket), Rinello, Sapri. Itt hajóra
ültünk, s kevéssel Gar[i]b[aldi] után Nápolyba értünk, 28 a világ legszebb vidé
kére, s legérdekesebb városába. Itt találkoztam Óváryval, nem sokat voltam
azonban vele, nem rokonszenvezvén jellemével, ö most itt senki által nem sze
retett egyén, én ellensége nem vagyok, de távol tartom magam tőle, és eszembe
jut az én jó Marim, ki ezt nekem előre megmondá Pesten. Sok furcsát beszél
nek 4tt Lipótról, tudd meg, hogy áll ő a Sárosy Gyula barátunk dolgában?,
22 Augusztus 9-én volt az első sikertelen kísérlet az átkelésre Calabriába, majd augusztus 20-án került sor Gari
baldi seregeinek első eredményes átkelésére, és 24-én a megalakult magyar légió tagjai is átjutottak a messinai ten
gerszoroson.
23 Bagnara Calabra
24 Saller Gusztáv tagja volt az 1839. évi olaszországi magyar légiónak is hadnagyi rendfokozattal. Az olasz had
ügyminisztérium felmentette a szolgálat alól.
25 Giuseppe Sirtori tábornok Garibaldi seregének vezérkari főnöke volt.
26 Gaetano Sacchi tábornok. Expedíciót vezetett Palermóba. A Cosenz parancsnoksága alatt álló hadosztály
dandárparancsnoka volt.
27 Castrovillari
28 Szeptember 7-én vonult be Garibaldi Nápolyba.
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kit nagyon tisztelek.29 Mondják, hogy Lipót zsidó lenne, de hisz ez democraticus
ember előtt mindegy, de mért titkolá előttünk?
Nápolyban megkaptam tiszti kinevezésem, beosztatva később a Medici30 divisiójába angol—olasz—francia vegyes zuávok közé, kikkel mint századparancs
nok (főhadnagyi ranggal) vettem részt Caserta, Sta. Maria, St. Angelo, Capua,
Sta. Lucia, Moluno di Belloni,31 Volturno folyó és Capua alatt és vidékén lefolyt
táborozás [okban] és csatákban. Nov[em]b[er] 6-án vett tőlünk búcsút könynyek között Garibaldi. Innen Casoriába, St. Pietróba marsolánk, a fegyvert le
raktuk, és a gesztenyét kikaparva átadtuk a piemontiaknak. Garibaldi, mint
tudod, a táblabírák hálátlansága miatt egy burgonyás zsákkal vonult Caprerába, feledve a parlamenttől, de nem a néptől, mely minden tetteit versekbe foglalá. Most, hogy veszély mutatkozik, ismét csak Garibaldi a táblabírák szájá
ban és senki más! De midőn ő egy adósságnélküli, 10 millió gazdag országot
hozott Piemontnak, akkor, midőn eleinte Cavour az expeditiót gátolta, akkor,
midőn Piemontnak száz évek alatt egy politicus se használt ennyit, akkor a fél
tékenység hálátlanná tévé őket. De nézzük meg Periklészt, Belizárt sat., nem
így volt é mindig az önzetlen, nagy hazafiakkal? Őneki köszönhetjük, hogy a
légió létezik, mit Piémont nem akart; őneki Olaszhon egységét, nem pedig az
üres és nagy parlamenti szavaknak. Ö volt az, aki már martiusban erővel akará a magyar expeditiót. Tőle csak nagy és nemes várható, századunkban ő a
legnagyobb ember, mert erős profetája egy közelgő szabadság korszakának.
Mint volt garibaldinus főhadnagyot a magyar vadászokhoz átvett Türr és
Kossuth, s most sokadmagammal itt vagyok Acquiban, Felső-Olaszhon híres
fürdőjében, a depotnál várva további parancsot32!!! Itt van Óváry is.
„Remény van, gyáván, de sehogy ne alkudjatok!!!"
Nápolyban 5 hónapig voltam a máltai lovagok intézetében, hol régi beteg
ségemből tökéletesen kigyógyítottak. Erős, egészséges vagyok. Kápolnay száza
dost (volt osztrák tiszt), zuáv zászlóaljunk parancsnokát, e kitűnőleg képzett
katonát, előre is ajánlom nemes barátságodba. 33 Katonai pályán óhajtok ma
radni. Mikor látlak? Levelem ne mutasd senkinek. írjál egyenesen ide, szaba
don jön. Isten veled.
Hű barátod
Gőcze István
A lapok szélén az alábbi megjegyzések találhatók:
Bulyi L. hogy van? Tisztelem dr. Kajdacsy urat, Csery G-ot, a Vásárhelyi
fiúkat. R. Vilmost, — Gergelyt. Várom leveledet azonnal. Tisztelem Emődy D.
bácsit, Bertáékat és minden jó ismerőseinket.
Kérd meg Marit, írjon nekem. írja meg, minő név alatt írjak neki, de azon
nal ! ! ! Tisztelem őt és szeretem síromig.
29 Ő váry Lipót diákként részt vett az 1848/49. évi szabadságharcban. 1831-től az Aradi Hírlapot szerkesztette, i860
áprilisában Gőcze István és dr. Rajner Gyula társaságában elhagyta az országot s Itáliába ment. Turinban szardíniái
szolgálatba állott, majd részt vett Garibaldi szicíliai expedíciójában ; ott volt Palermo bevételénél és a volturnói
csatában. Gőcze István jellemzésével ellentétben a légió történetét megíró egykori légionista, Kunfy Adolf szerint
,,Komoly és kötelességtudó tiszt volt!"
1861-ben az újjáalakított magyar légió vezérkari személyzetéhez osztották be századosi rendfokozattal, Vetter
leváltása után az Acqui-i tiszti telepre került.
Az emigrációban az a hír terjedt el vele kapcsolatban, hogy ő adta fel Sárosy Gyula költőt. Óváry a magyar tiszti
telep parancsnokságához benyújtott levelében öntudatosan visszautasította a vádat, azt aljas rágalomnak minősítve.
Ártatlansága igazolásául mellékelte beadványához a Vahot Imrétől kapott levelét, amelyben nevezett közölte, hogy
jgen kedvező bizonyítványt adott róla, miután meggyőződött arról, hogy ki adta fel Sárosyt.
Olasz levéltárakban végzett forráskutatási és -feltárási munkájával jelentős érdemeket szerzett a levéltár- és a
történettudomány terén.
A kiegyezés után hazatért, az Országos Levéltár levéltárosa.majd főlevéltárosa lett. 1892-ben a.Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagjává választotta.
30 Giacomo Medici tábornok a Szicíliába érkező piemonti expedíciós sereg parancsnoka volt.
31 Moluno di Belluno
32 A nápolyi hadjárat befejezését és Garibaldi mellőzését követően az olasz kormány veszélyesnek tartotta a
garibaldista seregben szép számban található forradalmi érzelmű egyéneket. A hadjáratban Türr hadosztályában
megszerveződött magyar légió legradikálisabb tisztjeit is a légióból eltávolítva tiszti telepen helyezték el, amelynek
élére a légió vezetéséből szintén eltávolított Mogyoródy Adolf alezredest nevezték ki.
33 Kápolnai István századost több levelében említi, szinte példaképének tekinti. Az 1802 februári (5. számú)
levelében Kápolnai ismeretlenül köszönti barátja barátját, Rajnert, és kifejti nézetét a magyar fiatalságnak a hazája
iránti kötelességéről.
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Írjatok azonnal, mert nem tudom, hogy aztán leveled itt talál é?! Senkinek
ne mutasd levelem Marin kívül, kit csókolok, ölelek — álmomban, lelkemben!
Neked, haza és Marinak küldtem arcképem Ruprecht Ede volt osztrák tiszt
tel, ki Bártfán lakik (Sárosban). Mint hallom, januáriusban Bécsben elfogták,
s mindent confiscáltak.
K betűvel jelölt levél.
2.

A GARIBALDI VEZETTE, NAPOLY ELLENI HADJÁRATBAN KIFEJTETT
TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS AZ ABBAN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL
AD SZÁMOT. KÉRTE ÁTHELYEZÉSÉT A LÉGIÖBA. A LEVÉL CÍMZETTJÉ
NEK NEM AJÁNLJA, HOGY KÖZLEGÉNYKÉNT BELÉPJEN A LÉGIÓBA.

Acqui, 1862. január 16.
Szeretett kedves barátom, Gyula !
Múlt év dec [em] b [er] 31-én kelt leveledet vettem, és ugyanez első leveled.
mely kezemhez jutott. Baráti soraidból a lélek nemesebb örömeit olvasám ki,
az idő és tér távköze által sem kisebbült szent érzelmet, szívünk testvériségét!
Nem égi gyönyör é a szenvedések-küzdelmek e nagy földtekéjén miénknek tud
ni egy hű barát rokon keblét, kit nem nyegle cimboraság, de az ifjú kor leg
tisztább szeretete választott, hogy az nekünk érezhetőbbé tegye az élet örömeit,
enyhébbé fájdalmait! Gyulám!, egyetlen barátom! mi furcsát forralhat elmé
jében a sors, hogy ily hosszú időre megfosztott tőled? Ez a jövő titka! Én csak
azt érzem, hogy mennél többet bolyongok az élet zord sivatagjain, annál mé
lyebbre vésődik ifjú kori barátságunk szent emléke szívemben, s e járatlan
puszták után öntudatos dicsőséget vagy halált találjak, szent emléked minde
nütt ott lesz velem, velem élve, velem halva! Kérlek, ne tagadd meg irántami
barátságodat soha!, soha!, csak akkor, ha érdemtelen lennék rá, de azt hiszem,
előbb halnék meg!
Fogságodat, 34 midőn először olvasám a hírlapban, vigasztalhatlan valék, s
valóban aggódni kezdtem sorsodon, bár legjobban tudám, hogy semmivel sem
terheltethetél, minek nyomán elítélhetnének. Egy itt levő úri egyén, ki akközben Pesten vala, úgy beszélé el, hogy szivarokat lelvén a finánc táskádban, a
büntetési pénzt a hollanditól kéred, mely személyes összeköttetést a fináncok
megsejdítvén, őt is megmotozták, és táskájában némi tilos dolgokat találtak
volna. B. feladóra én is gyanakszom. Ügy tudott é valamit ily dolgokról P.
pap, ki téged franciául tanított Parisban? Gondolkozzál csak szigorúan párisi
ismerőseidről !
Igaz é, hogy ugyanakkor én is körözve valék?
Kfedves] Gyulám, mily sokon menék át én is elválásunk óta. 24. születésem
napján léptem azon pályára, melynek szentelendem testi-lelki éltemet, mely
egyedüli tárgya volt gyermekkori álmaimnak: fegyveresen szolgálni a szent
ügyet, melyért kebled is dobog! Nehezebb e pálya, mint a nagy többség hiszi,
de kitartást szenvedéllyel egyesítve, magasztos örömek is találhatók.
Hadjáratunk részleteit, habár elferdítve is, a hírlapokból ismered, csupán em
lítek nemit, mely velem történt. Palermóból a farói táborba érve, mintegy 10
napig e kis faluban összeszorulva, éhséggel —, mely annyira ment, hogy
G[aribaldi] maga is szemem láttára közlegényi adagon, narancson-figén élt, mi
pedig szőlőn és csigán néhány napig, míglen Messinából élelmet hozhattak szá34 Az 1860 évi 4 havi vizsgálati fogságról van szó.
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munkra; hideggel éjjelenként, mert 12 napig nem kaptam köpönyeget, csak
egy veres ingem volt, s amily meleg volt nappal, oly hives reggel felé — kezd
tem meg praxisomat. Nem említve a messinai előőrsi alarmírozásokat, a cápák
kal telt scyllai örvényes szoroson egy hajnalon átbárkázván megkezdtük azon
marsot, melynél hosszabb igen, de sebesebb nem volt tán e században. A Sacchi
brigádjából, mellyel mi marsolánk, csupán egy marson Cosenzától Sperzano
Albaneseig 16 fiatal önkéntes dűlt ki, s nyomorultan veszett el hév és szomj
miatt. Lábainkon folyvást törések-sebek valának, de azért a narancs-gesztenye
erdőkben felhangzott a szabadság dala. E marsot ne képzeld colonokban.
G[aribaldi] ezt monda: ma estére itt vagy ott kell lennünk. Ment ki-ki a gya
logsövényeken (cúrtatöre), merre közelebb tudott, s estére ott valánk. Ott már
más parancs várt tovább menni. Csakis ezáltal sikerült Garibaldinak Soveria
di Manellonál35 Ghio tábornok 11 000 emberének háta mögé kerülni, s egyesülni
a cosenzai nemzetőrséggel, úgy. hogy rövid csatározás után a lerakott fegy
vereken osztozánk, miután soknak közülünk fegyvere sem volt. A nápolyi se
reg St. Angelóig aztán meg se állt előttünk. Nápolyban tisztnek neveztetem.
Folyamodtam G[aribaldihoz], tétessen át a magyar légióba. Miután azonban
annak akkori parancsnoka, 36 jelenlegi alezredesünk a depot-hoz osztott be, s a
Volturnónál csatákat vártak, tespedni nem akarván, áttéteténk magunkat Me
dici divispo] Dunn brigádjába, az éppen előőrsökön levő zuáv zászlóaljba — én
és Kápolnay István kapitány, kit most említve neked először,37 forrón ajánlom
neked barátságodba. Végy magadnak annyi fáradságot, s vagy egyszer olvasd
meg azon leveleket, miket szüleimnek és Bertinek írtam, s mikben őt jellemzém. Volt osztrák tiszt, úgy ismertetik, mint tehetség és tanulmányban egyik
legkitűnőbb tiszt, és mindenek felett magyar. Ő velem, a még Genuában na
gyon tapasztalatlannal találkozván, lenézés helyett felkarolással fogadott. Az
óta egyek levénk életben-halálban, és azok leszünk mindig! Benned a polgári,
benne a katonai barátot szeretem!, s mint iker testrészek simultok szellemem
hez!!!
Tehát K[ápolnay] százados és én kimenénk St. Angelóba. A zászlóaljhoz
már erős gránáttűz közt érkezénk, mely a zászlóalj konyháját is kétszer szétcsapá (zászlóaljunk vegyes volt: lombardiak, vénetek, franciák, angolok). A Volturnó túlsó partjáni rejtett üteg embereink számát fogyasztá. Részt vevénk a
Capua bevételéig esett minden csatákban. 38 Nagyobb veszélyben azonban csak
kétszer voltam. Egyszer egy reggel a majorság oldalának szegletén ülék K[ápolnayval], lábammal a földön a porban játszám; egy lövés, és a 24 fontos egy
arasznyira zúg el lábam mellett, a felcsapott meszes porral elborítva. Máskor
parancsot kaptunk, ki akar önkéntesen menni lappangó őrjáratra Capua falai
alá. Menék 15 emberrel, egyszerre egy oldalról lovasság, más oldalról ágyú
tűz, a baricád mellől pedig puskatűzzel találkozám. Egy velencei nemes ifjút,
Toninelli Károlyt (káplár) itt ütött el oldalam mellől egy ágyúgolyó. Feladato
mat miután megoldottam, a visszavonulásról kellett gondoskodnom. Az utat
a nápolyi dzsidások azonban elállván, a Volturnó meredek partjai alá rendelem
embereimet, s melynek oldala különben is vastag náddal benőve, ennek fedezete
alatt sikerült tüzelés közt mintegy 2 óra múlva kimenekülni a kettős hínárból,
és az egész zászlóalj örömére néhányad magammal megérkezni. Evégett valék
beadva katonai bátorsági érdemjelre, mit azonban a dimissiójukat 39 beadott
tiszteknek egynek sem adtak, hacsak ezentúl nem adják. Ez időben zászlóaljunk
a Volturnó túlsó oldalán tanyázék, a Capua felől vezető országút baricádja mel
lett, 2 ágyúval, fedezetül a volturnóni átkelést, közel Moluno di Bellunonál.
Délolaszhon legszebb helye ez. Talán a vidék e kedvessége puhítá itt el ' egy35 Minden bizonnyal Soveria Manelli.
36 Mogyoródy Adolf alezredesről van szó, a Szicíliában megalakult magyar légió parancsnokáról, akit a nápolyi
hadjárat befejezése után leváltottak a légió éléről és kinevezték az Acqui-i tiszti telep vezetőjévé.
37 Már az 1861. július 4-i (1. sz.) levelében is emiitette.
38 St. Angelo augusztus 15-i bevételénél a magyar légió is részt vett; a garibaldisták volturnói hadállásának
egyik kulcspontja lett. Október 1-én a bourbonisták nagy erővel támadták meg Capuából St. Angelot, Sta. Mariât
és Maddalonit, a kísérlet azonban nem járt eredménnyel.
39 Lemondás, leköszönés.
•
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koron Hannibál seregét?! Több ízben kelle élelmünket portyázással keresni,
miután a rosszul épített hidat a sebes Volturnó 3-szor elszakította. Itt aztán
felváltatván, ismét a víz innenső oldalán, a St. Angelo-i hegy hosszában, an
nak meredek csúcsain tarték 5 táborőrfőt az őrszemi vonallal, hol a nápolyi rej
tett üteg sűrűn, de rosszul célozva szórta ránk egész nap hegyes golyóit és pat
ronjait. Kápolnay a reservában volt. Gar[i]b[aldi] itt megnézett bennünket. Itt
a piemontiaktól felváltatván, Capua falai alá, a 2-ik paralellbe menénk. Az
éj csendesen tölt el, csak hogy egész reggelig áztunk az esőben. Másnap Capua
feladta magát/1"
Nov [em] b [er] 6-án Casertában vett tőlünk búcsút Garibaldi. 32 000 valánk
együtt. Innen Casoriába, s innen St. Pietróba menénk. Feloszolván seregünk,
dimissiómat bényújtám január 6-án, bízván, reménylvén martius havában. Éle
tem egy hullámos korszaka kezdődik itt, mit most itt le nem írhatok.
April 18-án 1861-ben a légióhoz mint volt garibaldista főhadnagy átvétetvén,
ki G[aribaldi] alatt zuáv századot vezényeltem, most itt a tiszti depot-nál unal
mas csendességben várok és készülök a jövőre! Leveledből megértem, hogy
szeretnél kijönni?! Mert szeretlek,--nem ajánlom. A remény mindig a régi, de
az idő igen hosszú! A mostani körülmények közt közlegényeskedni nem ajánl
hatom, te azt főleg békességben ki nem állanád. Ha azonban csak pár napra is
módodban lenne meglátogatni bennünket, végtelen örömünkre szolgálna, s ne
ked sok felvilágosításodra, erkölcsi hasznodra, s azt hiszem, örömödre is!" Az
úti költségen kívül a többi igen kevésbe kerül. Sok dologban szeretnék veled
beszélni, mik érdemesek a szólásra, miről írni nem lehet. Jöjj! meg nem bánod!
1862. május 1-i találkozásunkról nem feledkezem meg, ha lehetséges leend!!/l1
Neked és k[edves] Marimnak küldém tavai 2 példányban arcképemet, de azzal
együtt, ki vitte, a bécsi rendőrség lefoglalta. Szüleimnél van egy jó példány
photograph, Kápolnay festé ki. Még meglevő párját, mely ugyan nem oly jó,
1-én indítom útnak számodra!
Kérlek, ha teheted, látogasd meg szüleimet. Ha azon lepecsételt iratot, mit
Parisban átadék neked, Marinak szólót, még nem kézbesíted neki, kérlek, égesd
el, és ne add oda. .Enkinaim vannak abban leírva, minek háborítsam vele ne
mes lelkét. Írni fogok neki.
Öt, Gábort — ki most legyen nyugodt, bízzék a jövőben, s legyen bizalom
mal rokoni és baráti tiszta szeretetemhez —, minden hű barátinkat tisztelem.
Novák k [öz]jegyző úrral beszéltél é tartozásom felől, s szüleim kifizették é
öt? Kérlek járj utána!!!, s nagyon tiszteld nevemben.
Kérlek, egyszersmind küldd meg nekem a Radetzky Feldinstruktiójának ma
gyar fordítását, árát azonnal megküldöm.
Dr. Kajdacsy Istvtán orvos urat, Emődy D. bácsit, Bertháékat, Vilmost.
Gergelyt tisztelem. Leveledet várva, az ég minden áldását óhajtja neked,
régi hű barátod
G[őcze] István
h[onvéd] vadász főhadnagy.
B. Lacit különösen köszöntsd.
Kfedves] Gábor pajtás! Légy szíves e levelet R[ajner] Gyulának kézbesíteni.
Szüleidnek és testvéreidnek tiszteletemet add át!
Isten áldjon!
Pista
L betűvel jelölt levél.
40 November 2-án került Capua a piemontiak hatalmába.
41 A tervezett találkozás, illetőleg annak elmaradása szerepel Gőcze 1862. augusztus 15-i (8. sz.) levelében is.
A nyomozó hatóságoknak a tervezett találkozó céljára vonatkozó puhatolódzására Rajner az 1803. évi kihallgatás,
során azt a választ adta, hogy 5 jurista 7 évvel korábba^ megfogadta, hogy 1802. május 1-én a magyar színház bal
konján találkozik.
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3.

RÁBESZÉLI A CÍMZETT RAJNER GYULÁT, HOGY JÖJJÖN KI ITÁLIÁBA,
AHOL RÖVID IDÖ ALATT KATONAI ISMERETEKRE TEHET SZERT ÉS A
LÉGIÓ TISZTJE LEHET. RÉSZLETESEBBEN BEMUTATJA A LÉGIÓ EGYIK
TISZTJÉT, KÁPOLNAI ISTVÁN KAPITÁNYT, AKIVEL ELHATÁROZTAK,
HA ELMARAD A VÁRT MAGYARORSZÁGI EXPEDÍCIÓ, AMERIKÁBA
MENNEK, HOGY GYARAPÍTSÁK TAPASZTALATAIKAT AZ ELJÖVENDŐ
VÉGSŐ HARCRA
Acqui, 1862. január 27.
Gyulám, hű barátom !
Leveledben, melyre feleltem is, volt egy tétel, mely szívedből jött é, nem tu
dom, csak hiszem, de bizonyos, hogy szívembe hatolt. írád ugyanis, „ha itt meg
nem láthatlak, meglátlak ott. Én felelém, „bajos volna neked
közlegényeskedni, de örülnék, ha meglátogatnál!"
Kedves Gyulám! Mióta elváltunk, nem szüném meg találgatni a módot, mely
újra és örökre összehozna minket. Mennél tovább halad az idő, annyival in
kább belátom, mily kár volt Parisban elválnunk! Híttalak, s nem jövel! Jelen
életed anyagi kényelemmel bírhat (bár ez ellen én sem panaszkodhatom ép
pen!), de hogy lényed nemesebb részét — mit jól ismerek —, ifjú lelkedet
boldoggá tenné, kielégítené tán azon sivár pálya, melyen annyi ezerek hem
zsegnek nyomtalanul, nem hiszem és nem hiszem ! ! !
Nem úgy ismerlek, hogy lelkedet a penészes acták, zsibvásárféle tárgyalások
és az egyszerű igazság betanult elcsavarása a 15 000 §-okból, mik közt, ha aka
rom vemhest, ha akarom nem vemhest találhatok, képesek volnának megfosz
tani az akarat sasszárnyaitól. Nézz körül iskolatársainkon, kik közül már néhá
nyan megkopaszodtak irány nélküli tanulásban, s mit nyertek az elpazarlott
ifjúságért? Talán hírt, dicsőséget? Nem. Nyerték azt, hogy mire foguk kihull,
lesz mit enniök, talán egy párszor jól is laknak. Ezt minden bocskoros nemes
ember is eléri, ily nagy fáradság nélkül is.
Nem akarom a nevelési rendszert megtámadni, mely a reál irányt mellőz
vén, csak koplaló tudósokat hozott, nem akarom senkinek pályáját elkeseríteni.
Sokat írhatnék, de minek annyi tollforgatás. Gondolkozzál és világosan fogsz
látni.
Hű barátod, hű Pistád szól hozzád lelke meggyőződésével röviden — halld:
Gondolkozám felőled, összhangzik é lelked akarata óhajommal, mely az, hogy
jöjj ki! Gondolkozandunk arról is, hogy közlegényeskedned ne kellessék. Akarsz
é régi hű barátoddal ugyanazon egy sorsban osztozni, mely sors kétféle lehet,
ui. vagy expeditió lesz tavaszkor vagy nem. Első esetben biztossá tehetlek,
hogy mint magyar tiszt térhetsz vissza, addig itt leszesz velem. 4 havi fogságod
végett 42 is megérdemled kineveztetésedet, és én biztos vagyok, hogy ki lesz
nevezve, ha kijössz, s hogy a szükséges időre rangodnak megfelelő tiszt leszesz, erről magam, s mindkettőnk barátja, Kápolnay I[stván] kapitány nevé
ben bizton kezeskedem. Magunk közt lehetünk őszinték. Kápolnay oly egyén,
kit a világ, ha alkalom nyílik,' bámulva ismerend meg. Sem elfogult, sem rajon
gó nem vagyok, de a mély tanulmányt lángésszel egyesülve még emberben úgy
mint benne e világon még nem találtam. A magyar tisztek közt mint legkitű
nőbb ismertetik, kire mindegyik tábornok számol general stábjába felveendőt.
Ő egy Somogy megyei elszegényedett ős család ivadéka. 848-ban mint 15 éves
fiú tüzér káplár volt. 853-ban mint végzett technicust egy tüntetésért besoroz
ták, s a Burg előtt havat hányattak vele. Ő bosszút esküvék, s megtartandja !
A Kazinczy demonstratiók alkalmával 43 dimissióját beadván, mint osztrák tiszt
42 Helyesen : miatt.
43 1859-ben, Kazinczy Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmával, az egész országra kiterjedő megemlékezőgyüléseket,ünnepségeket szerveztek, amelyek az abszolutista, germanizáló politika elleni tiltakozást demonstrálták
és a nemzeti érdekek védelme mellett foglaltak állást.
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érkezett Genuába, s a hadjárat végén zászlóaljparancsnok volt. Sokat írhatnék
azon senzatiókról, miket a külsőben is szép fiatal ember tapasztalása, tudomá
nya a magyar és az olasz katonai világban gerjesztett. Röviden: ő tudományo
san képzett katona. Itt a depot-nál tiszti tanár most. 1860 július óta elválaszt
hatatlan barátom. S miért szeretjük egymást? Mert ifjú lelkünk egy szerelmet
bír a haza, emberiség és dicsőségben.
Jöjj ! S bármely buglyos volnál is, ő 2 hónap alatt tisztet farag belőled, hogy
megállhatsz nem egy forradalmi, de bármely copfos rendes seregben is, és tanítand könnyedséggel, szeretettel, barátsággal, s többet tanulandsz, mintha 8
évig szolgálnál az osztráknál. Együtt fogunk lakni, élni, halni !
Tőled függ !
Ha pedig nem lesz expeditio, megyünk mindhárman Amerikába. Ott minden
tiszt egy ranggal feljebb vétetik fel. Megyünk pedig azért, hogy a katonánál
szükséges nevet kiérdemeljük, s tapasztalatainkat gyarapítsuk, használandók
azt a végső harcban, mely késhet, de el nem maradhat, melyre visszajövendünk.
Addig sem szabad káros tétlenségben élni! Én is igen sok jó ajánlattal me
gyek. Kápolnay, ki most már negyedik hadseregnél szolgál, felséges okiratain
kívül melegen lesz ajánlva Kossuth, Vetter, Klapka, Türr, Medici, Garibaldi
tól, tehát mint őrnagy bizonyosan, de valószínűleg mint alezredes lépend be,
én mint százados, s ő téged mint adjutáns tisztet azonnal maga mellé vesz.
Iparkodni fogunk a kentucky német ezredekbe jutni. Különben, ha nincs al
kalom más nyelvet beszélni, hamar tanul az ember angolul is. Az olaszok közt
2 hét múlva már beszéltem olaszul (franciául is elbeszélek már). Kápolnay tö
kéletes német, magyar, francia, olasz. Az angolt még most gyengén beszéli, de
akkorára tudni fog.
Amerikában 4-5-ször annyi a fizetés mint Európában, s a táborban, ha akar
nál sem költhetsz, azonkívül a háború végén 3-4 évi gratificazio.44
De hogy megyünk oda? Ha önálló ember volnék, s vagyonkámmal rendel
kezhetnék, könnyű volna a felelet.
Gyula! Három jó barát a jég hátán is megél! Bátorság! Mi — ha expeditio
nem lesz — elmegyünk minden áron is Kápolnayval, ha mint matróz szolgák
is! Akarsz é nekem, vagy jobban mondva, nekünk vicém pro vice'55 áldozatot
hozni? Halld ajánlatunkat:
Ha teheted, hozz magaddal annyi pénzt, hogy hárman elválhatatlan társa
ságban Amerikába mehessünk. Mi lekötelezzük magunkat neked ezt mihelyt
annyi pénzünk lesz, visszafizetni, s erről neked szigorú kötelezvényt adandunk.
Magától értetődik, hogy ezenfelül jó és balsorsban osztozunk.
Egynek-egynek kell útiköltség 700 francs. Egyéb költségekkel egyetemben
2000 új osztrák forinttal megindulhatunk innen.
____^
Klapka 3 hét múlva itt lesz, s ígérete szerint megmondandja, lesz é expeditio,
vagy pedig ellenkező esetben gondoskodtatni fog rólunk az olasz kormány ál
tal. Ez vagy abból álland, hogy olasz szolgálatba lépéssel fogunk megkínáltatni,
vagy pedig pénzt kapunk útiköltségre, ki hova akar menni.
Amerikába érvén kapunk felszerelési-belépti díjt, de különben is, két hó
olasz havi fizetésünkből is képesek leszünk pénzedet megtéríteni, azonkívül ma
gad is fizetést húzván.
Lássuk tehát a barátság nehéz próbáját!!! És midőn neked teljes boldogságot
esdnek, óhajtanék, s benned bíznám, emlékeztetlek a költő e szavaira: „Aki
napot keres megvíni a vésszel, ne féljen!"
Barátság tehát és bátorság! A bátrak előtt tárva a jövő!, és csak a bátor ér
demli a dicsőséget ! ! !
Tartsd ezeket lelkedben és ne szólj senkinek, senkinek.
Rögtöni s nem habozó feleletet vár
barátod
Gőcze István
főhadnagy.
44 Jutalmazás
45 Latin mondás: Vicém pro vice reddo tibi, bone vicine — a kölcsönt a kölcsönért visszaadom neked,
jó szomszéd.
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Ui. Kik az olasz függetlenségi h a r c b a n 848—861-ig részt v e t t ü n k , ezüst e m 
lék érdempénzt k a p u n k .
írj rögtön recepissen ! ! !
_
Az ígért arcképet 1-én ú t n a k indítandom. Kérlek, k ü l d d el mielőbb a R a detzky Feldinstructiójának m a g y a r fordítását, ha lehet azonnal.
írjál
rögtön!!!
M betűvel jelölt levél.
4.
A

LÉGIÓ TERVEZETT SZERVEZÉSÉRŐL

Acqui, 1862. február 21.
Kedves Gyulám !
Váratlan új remények, Klapka jövő hó elején ide jő, 5 új század alakíttatik,
a tisztek fele közülünk, fele a légiótól adatik hozzá.
Bár Klapkával egyidejűleg ide jönnél!, hogy láss és hallj saját érzékeiddel,
írjál rögtön!
Hű barátod
Pista.
Ui. A k o r m á n y kegyesebb kezd i r á n t u n k lenni. Kápolnay tisztel, m i n d n y á 
jatokat tisztellek. Ne vedd sértésnek midőn azt mondom, hogy légy
titoktartó!
N betűvel jelölt levél.
5.
A MAGYAR P O L I T I K A I K I B O N T A K O Z Á S LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉ
S E ; AZ OLASZ ÉS A FRANCIA POLITIKA ÉRTÉKELÉSE. K Á P O L N A I
ISTVÁN K A P I T Á N Y MELLÉKELT LEVELÉBEN AZT F E J T E G E T I , HOGY
VALAMENNYI MAGYARORSZÁGI INTELLIGENS FIATAL EMBERNEK
RÉSZT KELL VENNIE MINDEN IGAZSÁGOS HÁBORÚBAN, HOGY AZ
ELJÖVENDŐ FELSZABADÍTÓ H A R C IDEJÉRE ELMÉLETI ÉS GYAKOR
LATI ISMERETEKRE T E G Y E N E K SZERT
Acqui, 1862 február^ 6
Kedves G y u l á m !
F. hó 7-iki leveledből fájdalommal látám, miszerint legtisztább b a r á t i aján
latomat hibásan és félre érted.
Hogy ezt világosabban megértsd, az állapotot röviden ide vázolom, vévén
mindenben a
pessimumot.
Jól tudod, hogy a politicai barátság addig t a r t , míg az érdekek úgy kívánják,
í g y az olaszokkal. A velöki közös é r d e k m i n d i n k á b b múlik, n e m különben a
franciákkali érdek.
Idáig 3 fő p á r t o t ismertem. 1-ször az osztrákkali kibékülési pártot. 2-szor k ü l segítségre támaszkodót, ui. francia—olaszra. Kossuth, némi részben K l a p k a és
az emigratio nagy része. 3-szor párt, mely a nemzetet csak önerejéből felküzdve látja nagynak, boldognak lehetni; azért n e m mellőzve némely külsegélye46 Nap feltüntetése nélkül.
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ket sem, mint Garibaldit, titkos pénz-fegyversegélyt, nemzetek részvétét, dé
nem kötné le nemzetünket előre sem idegen kormánynak, sem idegen feje
delemnek. E párt feje Gál tábornok, ki tavaly mindenáron expeditiót akart, de
az ellenpárt erősebb vala, s így megbuktattatott eleve.47
Melyik már a három párt közöl a legcélszerűbb, a körülmények viszonyá
tól függ. Ennek megítélését a jövő és történet fogja átvenni.
Visszatérve e kis kitérés után a politicai érdekre, úgy látszik, hogy Napóleon
nak szüksége van egy erős Magyar-, v [agy] egy erős Osztrákor[szá]gra, mint
az oroszok és németek közti egyensúly fenntartására. A kettő közül azt választandja, melyet létrehozni könnyebb, s mely állandóbb tartamú, miután ő
mindkettőből csak passiv hasznot húzhat. Egyrészt a mostani viszonyok mel
lett minden ziláltsága dacára is könnyebb Austriát a constitutionalismus és
Magyarországgali kibékülés alapján hatalmasnak ismét visszaállítani, mint
Magyarországot a szlávok titkos mináitól [aknáitól] védeni. Másrészt Austria
fennhagyása által a német dualizmust megörökítvén, Germania theoreticus
egyesülését ez által Napoleon még hosszú időre csakis a theoriák országába
szorítja.
Az olaszok Rómát még ez évben békés úton megszerezvén, v [agy] két évre
a római parlamenti viták nemzeti dicsvágyukat kielégítik; addig talán Velence
ellen fegyverkezvén — de nem támadván —, ha ugyan Mexico ügye ezt is bé
késen kezökbe nem juttatja. 48
Se olasztól tehát, se franciától. Én hiszem ugyan, hogy Velence átadásáig az
olaszok a légiót és depot-ját tartanák, ha azok maradnának, de a légiónál
szolgáló, s mívelt úri fiatal emberek nem igen akarnak közlegényeskedni év
számra. Űgyszinte mi, kik minden időt, mit itt töltünk, életünkből szakítjuk
ki, nem vagyunk megfizetve a 3 v [agy] 4 francs napi pénzzel, annál inkább,
miután katonánál legfőbb a praxis, az pedig itt nincs.
Magyar főnökeink jelenleg Turinban tanácskoznak, azt hiszem, nem az expeditióról, hanem hazátlan magyarok min sorsunkról, illetőleg útiköltségeink,
gratificatiónkról, s miután expedícióra — bár minden Isten kezében van —
kevés a kilátás, most már úgyszólván én és Kápolnay csakis azt várjuk, hogy
mehessünk, mindenesetre legfeljebb aprü hó elejéig Amerikába, a köztársasági
hadak soraiba. Hány havi tiszti fizetést kapunk gratificatióul, még most nem
lehet tudni. Mi jövő hónapban benyújtandjuk dimissiónkat. Fogunk igyekezni
szabad jegyet az átszállításra olasz álladalmi gőzösön kieszközölni.
Amerikáról beszélvén, leveled némi vonatkozásaira felelek. Nem áll azon
állításod, hogy Amerika semmit nem tett értünk. Magyarország, úgy mint
egész Európa emigratiójának menhelye vala, s úgy látszik, most is az lesz.
írod, hogy alkalmazást nem kapunk. Éppen most van hirdetve az olasz hír
lapban, hogy idegen tisztek kerestetnek, s az elnök decretuma jelenti, hogy
minden Amerikában harcoló egyén a háború végén amerikai polgári jogot
nyer. A turini amerikai consultól megtudtuk, hogy a háború pár évig is tart47 Gál Sándor 1848/49-es honvédezredesről van szó, aki a szabadságharc bukása után külföldre menekült. 1852ben Pesten in contumatiam halálra ítélték. Az emigrációban tagja lett a londoni Magyar Szociális Demokrata Egylet
nek. Kezdetben Kossuth követőjeként több megbízatást kapott tőle, később azonban egyre inkább Mazzini és Ga
ribaldi hatása alá került.
1800 tavaszán jelentős nézeteltérés keletkezett a Magyar Nemzeti Igazgatóság és Gál között. Míg az előbbi nem
találta Magyarországon felkelésre megtelelőnek az időt, illetőleg csak külső segítséggel egybekötötten megvalósítható
nak, addig Gál és követői •— Kossuthot tétlenséggel vádolva — alkalmasnak találván az időt, felkelést akartak ki
robbantani Magyarországon Gál Várady Ádámmal egyetemben egy Garibaldi-komitét szervezett, és megbízhatónak
vélt egyéneket, köztük a később besúgóvá vált Viola Károlyt, felhatalmazással, utasításokkal és röplapokkal ellátva
az országba küldött felkelés szervezésére.
A magyar légióban kialakult önkényeskedések és visszaélések miatt keletkezett viszálykodások kapcsán a szardí
niái kormány bezáratta Gált. Fogságából rövidesen kiszabadult ugyan, de elborult elmével, és nemsokára meghalt:
48 A Mexikóra történő hivatkozásnak az a háttere, hogy III. Napóleon 1802-ben kockázatos, kalandor vállalko
zásba kezdett az 1861-ben köztársasággá alakult ország reakciós erőinek támogatására és saját hatalmának a növe
lésére. Szertelen követelései miatt angol és spanyol szövetségesei visszavonták a csapataikat Mexikóból, ami újabb
francia expedíciós sereg bevetését tette szükségessé. A polgárháborúban Ausztria is érdekelve volt Ferenc József
öccse, Miksa főherceg révén, akit később Mexikó császárává koronáztak, majd kivégezték. Az óvatos Ausztria azon
ban nem bonyolódott bele olyan mértékben a mexikói eseményekbe, hogy a háború kimenetele döntő hatást gyako
rolt volna Velence sorsára.
Velencéről az 1860. évi königgrätzi vereség után volt kénytelen lemondani Ausztria, Rómát pedig 1870-ben vették
be rövid küzdelem után, és ezzel befejeződött az egységes Olaszország megteremtése.
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hatand, s csak ezután lesz véres, miután a rabszolga, ki elszökik és az éjszakiaknál harcol, szabad és polgár lesz. Meggyőződésem., hogy, hazánk ügye
romlik ugyan, de el nem vész, sőt, hogy Magyarországnak pár év múlva sza
bad, s függetlennek kell lennie! Addig sem rabságban, sem tétlenségben élni
nem akarok, sőt ez idő alatt a gyakorlat terén lelkiismeretes munkássággal
akarom szedni azon gyümölcsöket, mely [ek]et előbb-utóbb hazám iránti sze
relmem annak oltárára teend le !
Szüleimet még ma felszólítom a pénzsegély végett részemre és irántadi tar
tozásukra.
Említenem kell, hogy egy nevezetes pontot írál, mintha én üzérkedni akar
nék veled. Sajnálom, hogy üzérkedésnek — captatiónak — sat. nevezed leg
őszintébb baráti ajánlatom. Én kértelek, felszólítottalak, akarsz é velem Ame
rikába jőni, s bevallám őszintén, hogy pénzem kevés lesz útiköltségre. De
miután — elég szomorú — tudnom kell azt, hogy Parisban kölcsönzött pénze
det szegény szüleim még most sem fizethetek meg, kötelességemnek tartottam
mint szeretett barátommal tudatni a visszafizetés hogy és mikéntjét. Ne ne
vezd tehát eljárásomat üzérkedésnek, mert aztán megharagszom. Még valami
kellemetlent! Leveled egész folyama ellenkezőt mutat, mint természeted. Le
veled ugyanis egészben véve habozó, mely habozást ezenkívül csak egyszer
tapasztaltam benned, midőn siciliai utad felett habozál Parisban, mely utat —
most is azt hiszem — kár volt meg nem tenned !
Azon véletlen esetet kivéve tehát, ha expeditió mégis lenne tavaszra, mit
Klapkától, ki ígérete szerint e hónapban még ide jön, megtudandnánk — kö
rülbelül a jövő hónap végével indulunk K[ápolnay] Pistával. Akarsz é ve
lem, régi hű barátoddal együtt élni, együtt halni, ten szíved dolga, mely a
hosszas távollét által mennyire változott, v [agy] mennyire nem, te tudod,
kfédves] Gyulám!
Berti balga lépését mind szüleim, mind neje kárhoztatják, s szigorú véle
ményemet én is megírtam, e különben oly forrón szeretett, eltévedt testvérem
nek ! Én úgy hiszem, le fog mondani.
Ki elfogatásod részleteit beszélte, Scheiter 49 őrnagy, ki a múlt ősszel Pesten
volt, s ott hallá. Semmi újat nem tudhaték meg tőle. Ö 848 előtt osztrák hu
szár tiszt volt, a forradalomban részt vett, azonban a forradalom után császá
ri pensiót húzott. 1860-ban az l-ő octoberi csatában a magyar huszárokat ve
zényelte.
Öváryval békességben ugyan, de nem valami különös barátságban élünk.
Érdemjelét — egyszóval mondom — „scherbli hordással szerezte", mint ezt egy
tiszttársunk megjegyzé. T[udni]i[illik] újságíró természetét meg nem tagadhat
va Nápolyban az „Iride" hírlapban saját magáról írt egy dicsérő cikket. Gróf
Bethlen 50 (ki most aspettativás tábornok51) Dunyovnak52 ajánlá, ki mint régi is
merőse sebesült állapotában Nápolyban ápolt, még mi Capua alatt tűzben valánk.
19 Scheiter György őrnagy 1860-ban egy huszárszázadot vezényelt Garibaldi Nápoly elleín hadjárata során.
Vercelliben. Vogherában és Senigalliában őrnagyként ő volt a magyar huszárok parancsnoka. 1866-ban tagja volt
a poroszországi magyar légiónak ezredesi rendfokozattal.
50 Bethlen Gergely gróf a szabadságharcban honvédezredes, Bem egyik hadsegéde volt. Teleki Sándorral együtt
menekült ki az országból.
Az 1859. évi olaszországi hadjáratban olasz fogságba esett magyarokból szervezett Piacenza-huszárezred parancs
nokaként működött. Villafranca után modenai szolgálatba lépett, ahol a lovasság parancsnoka lett, majd a piemonti
hadsereg tábornoka.
A Nblában, majd Nocerában elhelyezett légióban — különböző okok miatt —bekövetkezett fegyelmezetlenségek,
intrikálódások, parancsmegtagadások, szökések, visszaélések kivizsgálására őt bízták meg a fegyelmi-, illetőleg a
felülvizsgáló bizottság elnökletével.
1866-ban a poroszországi magyar légió egyik zászlóalj parancsnoka volt. A kiegyezés után hazatért, de rövidesen
meghalt.
51 Rendelkezési állományban levő tábornok.
52 Dunyov István a magyar emigráció egyik legvonzóbb tulajdonságú, kristálytiszta jellemű egyénisége volt.
A szabadságharcban alezredesi rendfokozatot ért el. Kezdetben ideiglenes hadügyészként ténykedett, később Gál
László segédtisztje lett. Több csatában részt vett és meg is sebesült. 1852-ben a cs. kir. pesti katonai törvényszék 1
10 évi várfogságra ítélte, amiből 6 évet Josefstadtban és Königgrätzben töltött. 1857-ben amnesztiával szabadult;
1859-ben külföldre ment. 1860-ban már Garibaldi haseregében találjuk ezredparancsnokként. A volturnói csatában
— csapatai élén — súlyos lábsérülést szenvedett és életét is csak a sérült testrész amputálásával tudták megmenteni
A kiegyezés után nem tért vissza, és 1889. augusztus 30-án a hazájától távoli Pistoiában fejezte be hányatott
életét.
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Ö ajánlotta Vetternek 53 , ki is kieszközölte neki az érdemrendet. Tehiát pártfogás
és nem érdem. E sorokat felszólításodra írom, nem irigységből. Különben sincs
mit irigyelni az egész legio és depot előtt népszerűtlen (veszprémi Altstetter 54
zsidónak tartott) embertől. Közmondás róla itt: „ő ügyes a tollforgatásban, nem
úgy a kardforgatásban." Itt neve nem kutyatök, de Zündhölzli-pub. Szegény
nek még mindenütt pártját fogom.
Mint fennebbi soraimból értheted, nekünk is lesz némi pénzecskénk, ha tehát
be akarsz állani triumvirátusunkba, (mely azt hiszem különb lesz mint a 860.
april 3-iki, nem lévén köztünk a kutyatök). Jöjj mielőbb közibénk, úgy intézve
dolgodat, hogy pénzedet utánad küldjék. Elég lesz, ha 2000 francs-od lesz is
csak, vagy akár 1500 is, miután néhány száz francsunk nekünk is lesz. Az
ígért arcképet küldenem, de fizetésnapig várnom kell, mert postára való pén
zem nincs. Éppen most e levél frankírozására is kölcsön kérendek.
Leveledet, s illetőleg határozottabb és barátságosabb választ óhajtva, várva,
Gábort, Gergelyt, Vilmost tisztelve, s neked az élet boldogságát, s a végzet min
den áldását óhajtva, még tanuló koromban lelkembe gyökeredzett barátsággal
maradok
hű Pistád.
Ui. Mindenki, ki Garibaldi alatt szolgált, ezüst emiékjeit fog kapni, mely
egyszerű emlék j el, nekem minden érdempénznél kedvesebb lesz.55
Azon francia közmondásra hivatkozva: les amis de mes amis sont mes amis,56
bátorkodom önt, mint kedves Pista barátom barátját barátságosan üdvözölni,
és egyúttal magamat ez alkalommal bemutatni, mint egy afféle vén bakát,
kinek érdemei: egy kis ügyesség a katonai mesterségben, egy kis bátorság, egy
kis kitartás és erős akarat. Ezeket az érdemeket a hazaszeretet és gyűlölet
egy bizonyos család ellen kormányozván képezik szép oldalamat. A csúnyát
majd személyesen fogja kiösmerni azon esetre, ha a sors össze találna hozni,
amit forrón óhajtok.
Amerikai utunkról Pista barátunk már írt, és én mást már nem tudnék
írni, mint legföllebb azt, hogy minden ember tud verekedni, de nem minden
ember tud katona lenni. Az egy mesterség, melyet tanulni kell. Még pedig
nem a szoros szobában, hanem kinn a csatatéren. Ott képeztetnek az igazi tisz
tek (ott képezte magát Garibaldi) és csak lángész fog az első hadjáratban már
tökéletesen hivatásának megfelelni, feltévén, hogy már theoreticailag ki van
képezve. Ebből tehát következtetem, hogy az, aki a végső harcban hazájának
igazán szolg'álni akar, annak addig csatatéren kell élnie, és így oly tapaszta
latokat szerezni, amiket semmi akadémiában tanulni nem lehet. Például fel
hozhatnám az osztrák tisztikart, mely theoreticailag magasabb lábon áll, mint
a francia, de csatatéren mégis rövidebbet húz a franciák ellen, miután ezek foly
tonos harcokban, Algírban, Crimeben etc. oly harcroutinet nyertek, amit semmi
53 DoggenfeklkVetter Antal, korábban es. kir. tiszt, a szabadságharc altábornagya, egyik ismert és kiemelkedő
katonai vezetője. A szabatlságharc bukása után egy ideig az országban bujkált, csak 1850-ben sikerült kimenekülnie
Hamburgba. A cs. kir. pesti katona: törvényszék in contumatiam halálra ítélte, és a halálos ítéletet jelképesen végre is
hajtották. Hamburgból Párizsba, majd Londonba ment, ahol kapcsolatba került Mazzinival és tagja lett a Magyar
Szociális Demokrata Egyletnek. Megfordult Amerikában is. Kossuth megbízható híve volt az emigrációban. Äz ő
révén nyerte el 1800-ban az olaszországi magyar légió feletti főfelügyelői tisztséget. Főfelügyelőként az alapjában
véve helyes és szükséges intézkedéseket meglehetősen türelmetlenül, ridegen, ellentmondást nem tűrően és kizáróla
gosságra törekedve igyekezett megvalósítani, amivel nemcsak Sréter Lajos ezredes és Figyelmessy Fülöp alezredes
parancsnokokat és más tiszteket sértett vérig, hanem maga ellen hangolta Türr István tábornokot is, parancsnokát
a piemonti XV. hadosztálynak, amelynek kötelékébe a légió is tartozott.
1861. április 23-án Nolában szabályos lázadás tört ki Vetter ellen: nyíltan megtagadták parancsai végrehajtását
és azonnali lemondását követelték. A kialakult helyzet hatására Vetter másnap kénytelen volt lemondani a főfel
ügyelőségről és eltávozott a légió éléről.
Dr. Becke osztrák osztálytanácsos galaci jelentése szerint az emigráció vezetői a szard kormány segítségével
Gál Sándor mellett őt is bezáratták rövid.időre.
A kiegyezés után visszatért Magyarországra. Az újonnan szervezett honvédségbe Ferenc József ellenzése miatt
Dem vették fel. Pozsonyban, majd Pesten élt; 1882-ben halt meg..
54 Ővárynak korábban Altstädter volt a neve. Kívüle más izraelita vallású tagja is volt a légiónak, így az első
parancsnoka, Mogyoródy Adolf alezredes, a légió történetét megíró Kunfy Adolf, vagy Isléry (Hirschler) Zsigmond
százados.
55 A levél ezt követő része Kápolnai Istvántól származik. Kápolnai levélbetéte kezdő szakaszát a nyomozást
végző hatóság a lap szélén függőleges irányú piros vonallal jelölte meg.
56 Barátaim barátai az én barátaim.
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tudománnyal vagy vad bátorsággal pótolni nem lehet. Garibaldi harcedzett
tisztjei (nagyobb része gyermekségétől fogva folytonos harcban élt) legyőzték
a különben igen tudományos nápolyi tiszteket. Ha két hadsereg összeütközik és
egyik sem harcedzett, a bátrabb fog győzni. De ha az egyik már hadjáratban
részt vett, a másik még nem, mindég az első fog győzni, ha elemei talán ter
mészetüknél fogva gyávább [ak] is volnának. Ezek azon nézetek, melyek engem
Amerikába vezetnék, t [udni] i [Ilik], hogy egykor annál hathatósabb részt ve
hessek a döntő harcban. Hazánk ügyes tisztekben nagy hiányt szenved. Lé
tező tisztjeink elöregedtek, a fiatalok megelégszenek avval, amit az osztrákok
nál tanultak, (ami nagyon kevés). Mind a két rész pedig bátorsággal reményli pótolni tudatlanságát, de ez a felfogás is hamis, mert a tudománnyal párosult
tapasztalás mindég legyőzte a puszta, vad bátorságot. Pféldának] o [káért] Na
póleon egy maroknyi katonasággal legyőzi a fanatizált mamelukokat, Julius
Caesar a gallusokat, Nagy Sándor az ázsiai népeket, etc., etc. Én magam 1848/9ben láttam bátorságot a magyar hadseregben, de mondhatom, hogy 59-ben az
osztrák hadsereg épp oly bátorsággal harcolt. Én szemtanúja voltam a turbigói,
magentai és solferinói csatáknak, és mindenütt bátrabbaknak találtam az oszt
rákokat, de a vezetés ügyesebb volt a franciáknál, és így győztek. Ezekből tehát
következtetem, hogy magyar tisztjeinknek kötelességek volna a harcot felke
resni és belőle tanulni. Én pedig minden intelligens fiatal embert tisztnek te
kintek, mert a szükség őt mindenesetre ezen polcra fogja emelni. 48—49-beli
tisztjeinknek nagyobb része elöregedett és többé nem való fiatal, életdús had
sereg élére, amellett, aki belőle el nem öregedett, felejtett. Itt ki nem veszem
azokat, kik Törökországban voltak, mer ők ugyan katonai létszámhoz tartoz
tak, de soha katonát nem vezényeltek (kivéve 8-at vagy 10-et). A Garibaldi
hadseregben volt magyar tisztek közt talán 15 jött csakugyan ellenség elejbe, a
többi Nápolyban, Casertában mulatott.
Mindezekből tehát igen könnyen lehet következtetni, hogy a hazában és kül
földön létező 5000 honvédtiszt közt talán 500-at sem lehet igazán használni a
hadseregnél, pedig M[agyar]o[rszágnak] legalább 6000 jó tisztre van szüksé
ge. 500 talán még kikerül a volt osztrák tisztekből, ötezret a fiatal intelligen
ciából kell választani!! Ezeket mind előrebocsátottam, miután Pista barátunk
tól hallottam, hogy Amerikába való menetelünket honunkban kalandvágynak
nevezik, és be akartam bizonyítani, hogy nemzetünk azon részének, mely fegy
verrel akar egykor hazánknak szolgálni, és nevelésénél fogva hivatva lesz tiszt
séget elfoglalni, minden igazságos ügy melletti háborút önoktatásul kellene fel
használni. Hazánknak nincsen katonai akadémiája, de a világon mindég van
háború. Menjen oda, tanuljon, a csatában praxis által, a szünidőben könyvek
ből, és ha egykor a véres kard hazánkban körülhordatik, nyugodtan húzhat
ják kardjukat, meg lévén győződve, hogy annyit tanultak, .amennyit lehetett.
Bocsánatot kell kérnem, ha önt mindjárt első szellemi találkozásunknál un
tatom, de előrebocsátottam, hogy rossz oldalaim is vannak (mégpedig igen isok)
és így már legalább eggyel megösmerkedett. A többieket már ezen levéllel nem
akarom ön előtt elárulni, és feltevén, hogy rossz néven nem veendi, ha más
kor újra egy firkálással untatom, befejezem a jelenlegit, igen sajnálván, hogy
tettlegesen jobbomat nem nyújthatom önnek, kiről Pista barátom annyi szépet
mondott, de reménylem, hogy a jövő nyújtandja az alkalmat arra, amit a je
len tőlünk megtagad. Addig is maradok önnek barátja
Kápolnay Pista.
A levél 6. oldalának a szélén a következő, Gőczétől származó szöveg talál
ható: Szécsy—Kelendy szép nevek, de már vannak a hazában, válassz vala
mely ősmagyar nevet pu. Zomotor. (Falu Bodrogközön.)
!•
O betűvel jelölt levél.

/
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6.

RADETZKY FELDINSTRUKTION JA MAGYAR FORDÍTÁSA, M A G Y A R ANGOL, ILLETŐLEG MAGYAR—OLASZ NYELVTAN ÉS SZÓTÁRAK
MEGKÜLDÉSÉT KÉRI
Acqui, 1862. március 9.
Kedves Gyulám!
Legutóbbi leveledet f. hó 2-án kaptam meg; az abban írt szilárd elhatározá
sodat vártam és nem csalatkoztam benned.
Mint már az ugyancsak 2-án küldött arcképem borítékára írt sorokból meg
értheted, hogy mielőbbi ki jöveteled kívánatos volna, úgy jelenleg is csak ezt
írhatom. Ugyanis: az A-ba57 menetelünkről, mint utolsó rimediumról 58 nem
szűntem meg gondolkodni, azonban majdnem bizonyos vagyok benne, hogy
erre nem lesz szükségünk. Ügy látszik, az eddigi türelem, s kitartás gyümölcsei
már mégis érni kezdenek. Légy tehát bizalommal ! ! !
Ily viszonyok közt elkerülhetetlenül szükséges volna mielőbbi
kijöveteled!
Többet írnom erről nem lehet!
Ha csupán mirajtunk álland, május l-ig várunk rád, s ha május 1-én itt nem
találnál, akkor nem leszünk ugyan még A-ban, hanem talán valahol közelebb,
valamely parancs következtében.
Kedves Gyulám, engedj meg, hogy egy kéréssel háborgassalak. 1-ször: légy
szíves mielőbb megküldeni Radetzky Feldinstructiójának magyar fordítását.
Hogy kapható, biztos vagyok benne, mert már egy példányt itt is láttam.
Kérdezősködjél valamely ismerős tiszt, v [agy] altisztnél. Lehetetlen, hogy a
könyvárusok semmit ne tudnának e megjelent fordításról. Ha pedig semmi eset
re sem lehetne megszerezni, legalább a német példányt kérem, mert nálam
ugyan van egy német példány, de az az alezredesé, s vissza kell adnom.
2-szor: egy angol—magyar szótárt (gondolom Dallostól), mindenesetre olyat,
melyben a kiejtés is megvan.
3-szor : egy angol—magyar nyelvtant.
Ezek árát azonnal megtérítendem. Szeretném, ha ezenkívül küldhetnél még
egy igen rövid magyar—olasz nyelvtant. Az olasz nyelvet már beszélem és írom,
a helyesebb stylus végett azonban szeretnék átlapozni egy nyelvtant.
Várunk magas vendégeket!?, mindenek felett pedig én és Kápolnay, ki ba
ráti tiszteletét küldi, várunk téged, kfedves] barátom!
Gábort, Vilmost, Gergelyt szívemből üdvözölve, rád az ég minden boldogító
áldását kívánva
vagyok igaz, hű barátod
Pista.
K[edves] Gáborom! Azt hiszem, örökre nem váltunk el egymástól. Erősebb
reményem most,59 mint egykor, hogy egy boldogabb jövőben, jobb körülmények
közt látandjuk egymást. Majd akkor sok beszélni valónk lesz együtt. Tarts meg
tovább is szeretetedben. Add át mély tiszteletemet szüleidnek. Testvéreiddel
együtt csókol
szerető rokonod és hű barátod,
Pista.
R betűvel jelölt levél.
57 Az A betűvel jelölt helység valószínűleg a Felső-Olaszországban levő Alessandria, ahová a létszámában mint
egy felére csökkent légiót 1862 augusztusában áthelyezték.
58 Remedium: jogorvoslat, orvosság, segítség. I t t : lehetőség.
59 A szövegben eredetileg reményebb áll.
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7.

TÁJÉKOZTATÁS A MOGYORÓDY ADOLF TELEPPARANCSNOK ÉS KUN
BÉLA HUSZÁRKAPITÁNY KÖZTI VISZÁLYRÓL; A TISZTI TELEP
TISZTJEI EGY RÉSZÉNEK LEKÖSZÖNÉSÉRÖL; KLAPKA INTÉZKEDÉ
SEIRŐL A REND HELYREÁLLÍTÁSÁRA
Vercelli, 1862. április 17.
Kedves Gyulám !
F. hó 11-iki leveledet vettem. Hogy most Vercelliben lakom, annak következő
történet az oka.
Az Acqui-i tiszti telep mintegy 80-ból állott, négyen ezek közül azon ürügy
alatt, hogy a szegényebb emigránsokon segítsenek, ui. Somogyi, Perczel, Lutyinszky és Kovács Leó60 elég szemtelenek voltak egy collectiot nyitni, melyre a
fördőben még nők is adakoztak. Az említett négy gazember a beszedett pénzt
elsikkasztá, elkölté, minek 4 hónap múlva nyomaira jővén a tisztikar, nem ké
sett egy tiszti comissio által vizsgálat után őket elítélni, kérvén a teleptőli el
távolításukat. Az említett négy egyén azonban Mogyoródy (egy kikeresztelke
dett zsidó, kár, hogy ily egyének alkalmaztatnak főképp ily fontosabb helyek
re*31) alezredes telepparancsnok személyes barátjai levén, ez által pártoltatának,
ki is evégett egy általános tiszti gyűlést hirdetett, gondolván, hogy ezáltal vala
miképp megmentendi őket. Eközben történt, hogy Kun Béla,62 huszárkapitány
48—49-ben és Garibaldi alatt is, privative meglátogatá Mogyoródyt. Alig hogy
hozzá belép, azzal támadja meg: „hallom, hogy kapitány úr a tiszti gyűlés elnö
kévé akar feltolakodni", mely kihívásra ez azt feleli, hogy alezredesétől nem vár
ta volna e megtámadást. Ö különben nem akar elnök lenni, sőt az alezredest
ajánlotta erre, és sajnálja, hogy ily szemtelen hazugságoknak az alezredes
hitelt ád. Mire az alezredes állásáról megfeledkezvén, így tört ki: „hallgasson,
haszontalan, semmirevaló ember!" Ezt Kun el nem tűrhetvén, viszonzá neki,
mire az alezredes felbőszülvén, gazembernek nevezé a kapitányt, mit ez vissza
utasítván kihívá az alezredest, addig is, míg párbaj segédeit hozzá küldené.
Erre a szobában levő adjutánsának e nem tiszthez illő foglalkozást paran
csolja: „Werfen Sie den Kerl hinaus!!! 63 , mit azonban ez nem teljesített.
Kun ezt feleié: „engem életemben még senki ki nem löketett, hanem, monda
— pár percig fel s alá sétálván — most megyek magamtól, miután itt úgy
sem akarok maradni." Az alezredes még sem úri emberhez, sem tiszthez nem
illő minden szitkokat kiabált még utána is, és tüstént kiadá a rendeletet, hogy
Kun házifogságban maradjon.
Becsületes ember ily privát szóváltást párbaj útján intéz el, ezt azonban a
gyáva alezredes nem tévé.
Hivatalosan véve a dolgot, Mogyoródy okot adott az insubordinatiora, 6 ' 1 Kun
pedig ennek következtében azt elköveté.
Mogyoródy azonnal bement Turinba és hazugsággal és azon hamis relatioval,
mintha Kun életére tört volna, s őt megölni akarta volna, gyalázatosan megcsal00 Valószínűleg Somogyi Gyuláról és Perczel Rudolfról van szó, akik mindketten légionista tisztként szerepelnek
Ács Tivadar légionista életrajzgyűjteményében.
Lutinszky László az osztrák hadseregből dezertált; a magyar légió főhadnagya volt. Földváry Károly 18(33. már
cius 10-i levelében azt jelentette róla Türrnek, hogy beadta a demisszióját, és értesülése szerint Lengyelföldre távozva
1803. február 25-én elesett.
Kovács Leó 1800-ban letette a cs. kir. rangját és 2 évi szabadságot kérve elment Piemontba. Genuába érve Cosenz
tábornoknál jelentkezett, aki főhadnagyként felvette az expedícióiába. 1800. július 4-én Palermóba érkezett; száza
dosi rendfokozattal részt vett a Bourbonok elleni harcban. A Garibaldi-légió feloszlatása után a magyar segélysereg
ben szolgált Nolában, majd Acqui-ban. Girczy őrnagy által aláírt jellemzése szerint erkölcsi magatartása jó, katonai
képzettsége igen jó. A légióból kiválva Németországban élt.
01 A kétségtelenül hazafias és haladó gondokodású Gőcze a jelek szerint — miként ezt már Őváryval kapcsolat
ban is láttuk — nem volt mentes antiszemita előítéletektől. Mogyoródy Adolf alezredes, a légió első parancsnoka,
Garibaldi mellett hősiesen harcolt, meg is sebesült. Telepparancsnoki tevékenységével nem volt valamennyi tiszt
elégedett, azonban voltak olyanok is, akik a légió feletti parancsnokságot 1802 végén átvevő Földváry Károly ezredes
ellen tüntetve Mogyoródyt éltették.
02 Huszárkapitányként részt vett a szabadságharcban. Osztrák fogságba esett, ahonnan Budavár ostromakor
visszaszökött. A szabadságharc bukása után besorozták a cs. kir. hadseregbe, ahol 9 hónapig szolgált. 1801-ben a
magyar segélysereg vezérkarában tartották nyilván századosként.
03 Dobja ki a fickót!
04 Függelemsértés
9
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ta az olasz ministeriumot és a magyar comitét, Kossuthot és Klapkát, kieszkö
zölvén a ministeriumtól a jogtalan rendeletet, mely szerint Kun kapitány, ki
harcolt Magyar- és Olaszhonért, kit nemes és becsületes embernek ismert min
denki, mint egy rabló börtönbe vettetett, de mi több!, mit a rablóval sem lehet
tenni: vizsgálat és kihallgatás nélkül csendőrökkel Svájcba deportáltatott.
Mi, kik magunkat valljuk lenni a szabadság harcosainak, ily nyomorult el
járást nem tűrhetvén, 52-en (ezek közt 23 osztrák tiszt, a többi honvéd és garibaldinus) sürgönyt küldtünk Turinba Klapkának, hogy ha Kun Svájcból vissza
nem hozatik, törvényes vizsgálat alá nem helyeztetik és Mogyoródy azért, hogy
mind a ministeriumot, mind Klapkát megcsalta el nem űzetik, becsületszavunk
ra fogadjuk, hogy dimissiónkat benyújtjuk. Erre Klapka egy comissiót kikül
dött, 3 honvéd ezeredesből állót,65 megvizsgálni a dolgokat, kik is tüstént tiszti
gyűlést hirdettek, melyre mi becsülettel meg nem jelenhettünk, nehogy egysorban kellessék állnunk a már comissionaliter elítélt 4 pénzsikkasztó gazember
rel. Erre Klapka maga kijött és hívatott bennünket. Mi felelénk ezeredes kül
döttjének, hogy jól tudjuk, hogy Mogyoródy Turinban azt hazudta, hogy mi
osztrák érzelműek vagyunk, hogy köztünk osztrák pénz működik, hogy Crouýsták06 vagyunk, hogy a comité ellen fellázadtunk, hogy e gyalázatos hazugsá
gok nyomán mi ellenünk is elfogatást kért, mit azonban nem kapott. Mi azon
ban folyvást és mindig engedelmeskedünk a magyar comiténak, Klapka tábor
noknak és mint a comité tagjának, sőt egyedüli bizalmunkat benne helyezzük,
de sem ő mint első magyar tiszt, sem mi nem állhatunk egy sorban tolvajok és
gazemberekkel. Addig tehát, míg a négy gazember eltávolítva nincs, nem jelen
hetünk meg becsülettel a tiszti gyűlésben. Különben mint dimissiónkat benyúj
tottak ezen teleptől (nem magyar tiszti rangunktól) és mint privát emberek a
m [agyar] comiténak mindig engedelmeskedni fogunk, mely egyedüli kapocs és
képviselő nemzetünk és más kormányok közt !
Mire Klapka izené: önök nekem feltételeket szabnak. Én, mint tábornokuk,
önökkel transactiókra 67 nem léphetek, s így dimissiojukat elfogadom. Ezt mi
megköszönvén, Klapka megengedé, hogy privative meglátogassuk, mely látoga
táson sajnálatát fejezé ki az eseményen. Tudja — úgymond —, hogy barátjai
ellen hoza ítéletet, de ő, aki 48—49-ben hadtestet vezényelt, most magának conditiókat 08 szabni nem engedhet, különben moraliter megölné magát. Dimissión
kat el kellett fogadni a formalitás kedvéért. Kun után telegrafírozott, de már
nem tudták hol van? A négy gazember még az nap elcsapatott, s miután Mo
gyoródy, ki mindezek szerzője volt, nem bírt annyi becsületérzéssel, hogy dimissióját benyújtotta volna, Klapka megküldte azt neki. K [lapka] ígérte, hogy
sorsunkért mindent el fog követni. Kfedves] Gyulám, meg lehetsz győződve,
hogy Acquiban csak a seggnyalók maradtak, kiknek a pénz istenük! Mintegy
18 maradt Acquiban, a többi imitt-amott szabadságon volt. Mi 52-en különböző
városokba beosztattunk, mint emigránsok 1 V2 francs napi segéllyel, Klapka
azonban tegnapelőtt kieszközölte, hogy 2 francs-ot kapjunk, és hogy lakhassék
ki-ki ott, hol neki tetszik. Én tehát e napokban Turinba fogok menni, hol Kápolnay is van és több barátaim. Privative üzenteti Klapka, hogy engedelmes
kedjünk az olasz kormánynak és el fog követni mindent, hogy mielőbb beoszt
hasson, mert úgyis rendbe akarja hozni a legio és depot dolgát. Jól tudod, hogy
a legio legénysége kevés, ez tehát nem fisicai erő, a morális erő pedig a tiszti
karban volt, mely imponált az osztráknak, és ez most széjjelzilálva! Jól tudja
ezt Klapka és azért mondja, hogy csak legyünk türelemmel, ez így nem marad.
Én tehát azok közé tartozom, kik mind a légiót, mind az emigratiót meg akar
ják óvni a felbomlástól, és bízom a nemes, igazságos és nagylelkű Klapkában!!!
Sőt hiszem, hogy ez erélyes fellépés nemcsak tanu[l]ságul, de szent ügyünk siettetéséül is szolgáland! Az olasz kereskedő nép, hiába egy krajcárt sem lök ki.
05 A Klapka elnökletével működő bizottság tagjai Szodtfriedt Nándor, Telkessy József, Kiss József ezredes és
Verdőssy őrnagy volt, ez utóbbi helyett azonban mást rendeltek ki.
66 Az eredetét az Árpádoktól származtató és a magyar trónra igényt tartó Crouy-Chanel-család követőiről van szó.
67 Egyezkedésekre
68 Feltételeket
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Mi szándéka van, nem tudni, de hiába nem fegyverkezik és nem tartja a lé
giót és emigratiót.
Hogy a harc ki fog törni, az bizonyos1. De hogy mikor, azt maga Napóleon
sem tudhatja, mert ez az események folyásától függ. K[edves] Gyulám vannak
itt dolgok, miket megírni lehetetlen, miket látnod kell. Azért legtisztább lelki
ismeretem szerinti tanácsom az, hogy jöjj ki, mindenesetre legkésőbb l-ő má
jusban, úgy, hogy 3-án, 4-én Turinban várhassunk, hol tudakozd nevemet a
Porta di Genova vendéglőben. Én a napokban Turinba teszem lakásomat. Ha a
különben bizonyos háború még a jövő évig elmaradna talán a készületek miatt,
úgy vagy itt bevárjuk azt Olaszhonban, vagy Amerikába rándulunk, mint már
ezt tudod.69 Nekem és Kápolnaynak ez szilárd célunk. Remélem te is barátom
maradsz és barátunk leszeszü! Én talán még ma, vagy holnap megyek Turinba.
Ha netalán Garibaldi egy operatiot kezdene Montenegró v [agy] Görörgországba, vele tartandunk. Általában az utóbbi napokban itt nagy érdeket gerjesztet
tek a törökőr [szájgi események. Röviden tehát, jöjj ki, ha lehet, rendes útlevél
lel, és győződj meg már a dolgok állásáról saját szemeiddel. Égy 24 óra alatt
orientálhatod magad azon dolgokról, miket hasztalan írnék ívekre, aztán tőled
függ, ismét elválsz é tőlem?, visszamenvén Magyarországra!, vagy türelem és
reménnyel itt maradsz barátaid közt. Ha kijössz, azonnal beszélünk Garibaldi,
Kossuth és Klapkával. Mi tehát május 3-a—4-e körül Kápolnayval Turinban
várni fogunk.
A Radetzky Feldinstructiót már megszereztem, tehát ne adj ki érte pénzt.
Írtam azonban Emich Gustáv könyvkereskedőnek egy magyar—angol szótárért,
melyben a kiejtés is megvan. Ha még nem küldte el, kérlek vedd át tőle és hozd
el. Jó volna, ha hozhatnál egy magyar—olasz nyelvtant és szótárt is. Az olasz
nyelvtant én már bírom, azonban szeretném minél tökéletesebben bírni. Idáig
csak praxisból tanultam, szeretném átolvasni egyszer grammaticáját, 70 a helyes
syntaxis 71 végett.
Megkaptad é arcképemet? Gábort, Vilmost, Gergelyt tisztelem. Kérlek, ne
mutasd senkinek jelen levelemet, mert csak magadnak okoznál bajt ! Légy óva
tos elindulásodnál! Addig egy levelet is útnak indíthatsz Turinba címezve, poste
restante.
Vercelli, hol most vagyok, az Alpesek tövében fekszik, nem messze Novarától, hol te is valál 2 év előtt.
Bármennyire is óhajtanálak látni szép nemzeti öltönyünkben, mindazáltal
tanácslom, hogy francia ruhában jöjj, mert különben tudod, hogy mindenütt
hercegnek néznek és kétszeresen fizettetnek mindent, és különben is bámultatás kellemetlenségének tennéd ki magad. Mint hallom, nemrég Parisban egy
fiatal ember után a gyerekek futottak az utcán, levén sárga atillában, piros
nadrágban, kócsag tollasán. Si fueris Romae, etc.72
Óváry Nápolyban van feleségével.
Akarod é tehát barátodat és elvtársaidat meglátogatni — tőled függ. Mi tü
relmetlenül várjuk, hogy mielőbb keblünkre ölelhessünk Kápolnayval. Addig
is hát óvjon meg mindentől a magyarok istene, ki vezéreljen mielőbb hű bará
tod szerető keblére. 73
G[őcze] Pista
Q betűvel jelölt levél.
09 Kápolnai István nem ment Amerikába, Gőcze viszont a légióból való távozása után valóban beváltotta tervét.
Beutazta Brazíliát és úti élményeiről a bevezetésben említett könyvében számolt be.
70 Nyelvtan
71 Mondattan
72 Latin mondás. Si fueris Bomae, romano vivito more — Ha Bómában vagy, élj római módra.
73 A külső borító lapon a következő szöveg áll: Kérlek k. Gáborom, légy szíves e levelet átadni Szňcsy Gyula.
kedves barátomnak Pesten.
.
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8.

KÖZLI, HOGY ELHAGYTÁK ITÁLIÁT ÉS GENFBEN EGY HETENKÉNT
MEGJELENŐ KATONAI SZAKLAPOT SZÁNDÉKOZNAK KIADNI
Genf, 1862. augusztus 15.74
Kedves Gyulám !
Tavaszkor tett ígéreted folytán vártalak l-ő májusra, de nemcsak, hogy mind
ez ideig hasztalan vártalak, de sőt azóta egy levelet sem írtál.
F. hó 23-án elhagyánk Olaszhont, és Horváth Imre és Kápolnayval Genfbe
tevénk át lakhelyünket.
Kápolnay ugyanis, mint az ide zárt programból 75 látható, egy magyar katonai
heti szaklapot adand ki, Horváth adja hozzá a tőkét. 76
Röviden írok, mert sok dolgunk van, s mert megbízott barátom vagy.
A lap sokoldalú és kitűnő lesz, mondhatom.
Kérlek tehát, mint régi jó barátomat mindent elkövetni, mit befolyásod meg
enged, hogy lapunknak megérdemlendő pártolást, és minél több előfizetőt sze
rezz !
l-ő májusra a színház erkélyére meg nem jelenhettem, mit igen sajnálok, de
nem függött tőlem, hanem a körülményektől.
Szép volna, ha Genfben meglátogatnál bennünket ! ! !
Többeknek is írtunk e lap érdekében privát levelet.
Írjál!!!
Szerető hű barátod
Gőcze István.
Emődy Dániel úrnak is írtam. Légy szíves vele beszélni, ha lenne szíves a
Pesti Naplóban, vagy más hírlapban l-ő septemberben megindítandó lapunkról
pár sornyi hirdetést írni! 77 Ezenkívül a körödbe eső előfizetések mielőbbi besze
dését baráti szeretetedre bírom.78
S betűvel jelölt levél.
9.
HORVÁTH KÁROLY VOLT HONVÉDSZÁZADOS LEVELE SOMOGYI
JÖZSEF VOLT HONVÉDTISZTNEK, AMELYBEN TÁJÉKOZTATJA A LÉGIÓ
ÉS A CUNEOI TISZTI SZÁZAD HELYZETÉRŐL, MINŐSÍTI AZ EMIGRÁCIÓ
ÉS A LÉGIÓ VEZETŐIT, TOVÁBBÁ HANGOT AD MEGBÁNÁSÁNAK,
AMIÉRT BELÉPETT A LÉGIÓ KÖTELEKÉBE79
Alessandria, 1863. június 18.
Kedves jó Barátom!
Tudtoddal ugyan, de búcsúzatlanul hagytam el az oly hőn szeretett baráti
körödet —, melyért bocsánat — s evvel együtt az annyira imádott magyar ha
zát, mely csakis nekünk osztalékunk, kidobva magamat és családomat a hon74 A levélben : nyárutó.
75 A hivatkozott program nincs a levélhez mellékelve.
70 A mondat befejező részét: „munka főleg most, a lap kezdetével igen sok van." a levél írója tintával áthúzta.
A lap kiadásához szükséges tőkét adó Horváth Imre valószínűleg azonos a volt légionista Horváth Imrével, aki 1864ben Genfben élt és irodalommal foglalkozott. A lap további sorsára vonatkozóan nincsenek adatok.
.
77 A márciusi ifjúság 1848-as mozgalmaiban résztvevő Emődy Dániel jogtanárról van szó, aki belső munkatársa
és néha vezércikkírója volt a Pesti Divatlapnak, a Pesti Hírlapnak és a Magyar Néplapnak, a Pesti Napló szerkesz
tésében pedig részt is vett. A kért hirdetés meg is jelent a Pesti Napló 1862. évi 225. számában.
78 A külső borító lapon a következő címzés található: Szécsy Gyula barátomnak Pesten, ott, ahol?!
79 A 8, tintával írott oldalból álló levél külső borító lapján a következő címzés található: Ali stimatissimo Signora
il Signore Somogyi Josef in contrada gróf Sándor No. 10 Pest in TJngheria
A levél a Militär-Bezirks-Gericht által készített palliumban van, amelyen a következő megjegyzés található:
„Brief an den Arrestanten Josef Somogyi mittelst Post am 23. Juny 803 eingelangt, und wird dem Jámbor-Somogyischen Untersuchungsact gebracht."
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talanság epesztő nyomorába, anélkül, hogy meggondoltam volna vándorlásom'
sajnos következményeit; hittem a hazánkba s úgy körünkbe is kívülről befolyt
csábító tettre felhívó nyomtatványoknak. Azon kecsegtető remények között
utazván a Délolaszhonban létező magyar nevet viselő légióhoz, hogy csakugyan
még szerencsés leendek utolsó perceimet is a haza szent oltárára szentelve an
nak boldogságáért feláldozhatni, de fájdalom! mivel mind ezen lelkes készsé
gem úgy tőlem, mint minden becsületes, hazáját híven szerető magyar hazafitól
itt külföldön megtagadtatott, és a hazánk boldogságát csak szájukon hordozó
nagy hazánkfiai mostoha kezei által elraboltatott, mely tény — úgy hiszem —
hírlapilag már tudatva is vagyon előttetek, melyet itten — rövid kívánván len
ni — csakis nemül eg érintek.
Még 1862. nyárhó 10-én megérkeztem Nocerába a magyar légióhoz, mikor ép
pen a legnagyobb elégületlen zavarok voltak szőnyegen.80 Itt találtam összpon
tosítva az egész légiót teljes számában, a tisztikart, általában, a honvéd, akkor
mint aggregált tisztek, 81 úgy a mintegy 800 főnyi intelligens honvédek által ki
gúnyolva, üldöztetve, nyíltan kipasquilisálva,82 mely eljárásnak nyomába — sen
ki által felvilágosítva — nem tudtam jönni. Csupán annyit vehettem ki a sok
panaszokból, hogy egyen egyről mindenkinek az elöljárók ellen panaszos sérve
vagyon, mely sérveket a külföldön létező hazánkfiaitól orvosoltathatni nem re
ménylik. Tehát ők távozni óhajtanak azon testületből, melyet nem magyarok,
nem katonák, nem ember bánás móddal bíró tisztek vezényelnek, hanem igen!
durvák, haza s nemzet csalók, idegen ajkúak, nemtelen jellemüek, s éppen
olyanok, akik csak zsoldot és botot esmérnek, kiknek a szabadság rém! Annyi
val inkább a magyar haza érdeke nem esmeretes előttek, hiszen ők csak- az el
len harcoltak, boldogságért pedig soha, vagy éppen nem is fognak harcolni, s
mondom, azon testületből, mely csak az emberiség és a polgáriasodott Európa
romlására van felállítva, hol minden gaznak menedék helye vagyon, és ezt csak
is úgy érhetik el, ha fegyverüket lerakják, mi nyárhó 18-án meg is történt.
Látván ezt, ha útiköltségem lett volna, azonnal vissza térek, e pedig hiányoz
ván, tehát kívántam is bevárni a legio ezen zilált helyzetének kimenetelét, béosztottattam magamat Károly fiammal együtt mint közkatona a legio köribe,
és mint ilyen szolgáltam augustus hó 12-éig, mikor is felsőbb rendelet nyomán
az egész fegyvertelen legio mint fogoly a középolaszhoni Alessandria várerődbe
szállíttatott. Itt Türr feloszlattnak s egyszersmind újonnan szervezendőnek nyil
vánította a legiot,83 szidván, piszkolván az aggregált 48—49-beli szabad magyar
honvéd tiszteket, reájok hárítva minden kitelhető aljas, rágalmazó bűnöket,
nem tekintve az általa polcra emelt sok idegen ajkú, az osztrák seregből álladalmi pénzek elpazarlásáért, Magyarhonban cassa rablásokért ide szökött jel
lemtelen tisztek nemtelen aljas eljárásokat, a honvédekkeli embertelen bánásmódukat, katonai tapintatlanságukat, hanem a légióban többé maradni nem
akaró magyar honvédeket százanként küldötte a szardíniái szigetre, úgy min
den erődök casamatáiba fogságra, egyszóval egy hó alatt eltöltött minden tömlöcöket az Olaszföldön becsületes magyarokkal, s ki csak halálos sérvét helyes
okokkal támogatta, azokat táblabírónak, procurátornak gúnyolva szidott el ma
gától.
Nyomozó bizottmányt állíttatott össze tapasztalatlan egyénekből,84 amely bi
zottmány végre is eredmény nélkül oszlott fel, anélkül, hogy a felhozott sérvek
80 A rossz bánásmód, a durvaság, a megalázás, a legénységgel való törődés hiánya, a rossz ellátás, a megerőltető
szolgálat, de főként a légió nemes célkitűzései és a tényleges állapotok közötti ellentét következtében kitört elégedet
lenség hatására 1862 nyarán igen sokan eltávoztak az Ihász Dániel ezredes parancsnoksága alatt álló légióból. A Nocerából Nápolyba szállított légionisták egy részét a Forte del Carmine börtönbe vetették, néhányukat pedig Szardínia
szigetére deportálták. E tarthatatlan helyzet hatására került sor arra a nyílt lázadásra, amelynek eredményeként a
gyalogzászlóalj 3. százada július 18-án letette a fegyvert és megtagadta a szolgálatot mindaddig, amíg a Nápolyban
letartóztatott légionistákat szabadon nem bocsátják.
81 Az altisztként vagy közlegényként szolgáló tiszteket nevezték így.
82 Kigúnyolva
83 A légió feletti főfelügyelettel megbízott Türr István tábornok 1862. augusztus 18-i napiparancsában közölte
a légió feloszlatását és egyidejű újjászervezését. A további szolgálat feltétele az egy éves kötelező katonai szolgálat
vállalása volt.
84 A gróf Bethlen Gergely tábornok elnökletével működő bizottság tagjai Szodtfriedt Nándor, Telkessy József,
Csudafy Mihály és Kiss József ezredesek voltak.
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orvosoltattak volna, s a megtörtént szennyet, melyet a tiszti kar okozott s ho
zott a testületre, s ezáltal a nemzet és haza rovására, bár némüleg is letörlösztették volna, hanem aki gaz volt, megmaradott becsületesnek, s ha vagy egy
becsületesnek találtatott a volt tisztek között, azok elkergettettek. Helyökbe
léptettek az adósság csinálok, nem magyarok, örökké a szabadság ellen harco
lók, osztrákoktól cassákkal megszököttek, s aki pedig a légióban tiszt vagy har
cos éppen becsületes volt, megmaradott a tömlöcbe, vagy ha ott nem, valahol
az ország szélin üldöztetve emigratioba űzetett 15 krajcár napontai díj mellett,
amely összeg még reggelire is kevés. De mi borzasztóbb! Türr azon harcosok
nak, kiknek valami kézi mesterségük volt, megtiltotta dolgozhatnia, sőt egész
Olaszhonban értesíttetett minden polgári elöljáróságot, hogy a magyar kézi
művészeknek nehogy munka adassék, sőt attól, inkább mondva, annak gyakor
lásától egyenesen eltiltassék, mert csak éhség által lehet őket kényszeríteni
vissza jönni a légióba szolgálatba. E tény még ma is tény!, és oly igaz, mint az
égen a nap, mégpedig a Türr és hozzátartozói ténye ez. így bánnak a magya
rokkal Olaszföldön a híres nagy hazánkfiai, kikbe helyeztük bizalmunkat egy
kor, azok vissza éltek s élnek mivelünk, vissza a nemzet és haza dicső hírnevé
vel; hanem minden szentet, a hazaszeretetet lábbal tapossák, annak gyermekeit
üldözik, nyomorokkal terhelik; hanem pártolnak minden nem magyart, Ma
gyarhonba békereszteltet. Mondhatom, hogy itt is boldog, aki nem magyarnak
született.
Egynéhányunkat, kik még nem voltunk meggyőződve a túlírt s jellemzett
hírneves elöljáróink nemtelen eljárásokban és hiúságokban, s minthogy sem
jóban, sem rosszban nem vettünk részt, méltóztatott Türrnek egy Cuneo nevű
városban egy Szodtfriedt85 nevű ezredes vezénylete alatt egy tiszti századot fel
állíttatni, hová el is küldött, de nagyon kevés honvéd tiszteket, hanem igen
küldött idegen ajkúakat, kik pápákat, oroszokat és zsarnokokat szolgáltak, kik
nek a szabadság és hazaszeretet nem érdem, s nem is azért jöttek ide, hanem
egyszerűen azért, hogy zsoldot húzhassanak és tiszteknek elesmertessenek,
amelyben csilloghassanak. Igen, ilyenek összpontosíttattak Cuneoban. Szodt
friedt ezredes által is minden magyar honvéd tiszt üldöztetett, mely által osztán bekövetkeztek a zavarok, egymás elleni intrigac a sok sehonnaiak résziről,
a polgárokkali visszaélés, adósság csinálás a magyar nemzet becsületére, a tiszti
század cassájávali megszökés, s ennek következtében jönnek a bébörtönöztetések, számkivetések, üldöztetések, amely aljas tények az egész légióra kiterjed
nek, mely által a legénység erkölcsében teljesen megromlott, úgyannyira, hogy
ritka a becsületes ember az egész testületben.
A légiótól is minden becsületes magyar tiszt vagy fogva van, vagy elbocsá
tását vette ki. Földváry Károly,86, ki inkább beillenék egy szegedi cambiátorhoz
85 Szodtfriedt Nándor ezredest nevezték ki a Cuneoban felállított tiszti század parancsnokává.
Szodtfriedt a szabadságharc kitörése előttja cs. kir.utászkar főhadnagya volt; tanár a tullni utászískolán. 1818
nyarán századossá előléptetve a rácok elleni hadjárat utász munkálatait vezette, majd október Végén Pesten szer
vezte az 1. utász zászlóaljat. 1848/49 telén — Görgei hadseregébe osztva — több csatában vett részt. Buda bevétele
után a tartalék utász zászlóalj szervezésére kapott utasítást, ehelyett azonban nyugdíjazását kérte, amit alezredesi
rendfokozattal meg is kapott. Csatlakozott a világosi kapitulációhoz. 1850-ben golyó általi halálra ítélték, amit Haynau
kegyelemből 4 évi várfogságra enyhített.
1862-ben lett tagja ezredesi rendfokozattal az olaszországi magyar légiónak.
A kiegyezés után hazatérve mérnökként, a vasútnál és folyamszabályozásnál dolgozott.
80 A szabadságharc honvédezredese, sok csata hőse, a 3. zászlóalj parancsnoka volt. Az aradi cs. kir. rendkívüli
katonai törvényszék egykori kvietált cs. kir. tisztként golyó általi halálra ítélte, amit 18 évi várfogságra változtattak
át. 1850. május 12-én legfelsőbb elhatározással kegyelemben részesült. 1852-ben a nagyszebeni katonai törvényszék
azzal a gyanúval indított ellene eljárást, hogy részt vett Török János professzor erdélyi szervezkedésében, 1854-ben
azonban bizonyítékok hiányában felmentették. Rövid ideig tartó salzburgi internálás után engedélyezték, hogy
Apátfalván telepedjen le, ahol az érdekében közbejáró testvérének, Lajosnak, porcelán és kőárugyára volt. Worafka
kormánytanácsos jelentése szerint (Somogyi, 278. sz.) ott élt 1862 őszéig, ekkor Svájcba, illetőleg Itáliába ment,
ahol átvette a légió parancsnokságát.
A légió parancsnoki tisztségét ő töltötte be a leghosszabb ideig. 1862. december 1-én vette át Telkessy József ez
redestől a légió parancsnokságát és 1867. február 10-én ő jelentette parancsnokként Türrnek a magyar segélysereg
feloszlatását. A légióban vaskézzel igyekezett rendet teremteni és a fegyelmet fenntartani,ami sokaknak nem tetszett,
de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Földváry az eszközeiben nem volt válogatós, nem riadt vissza a durvaság
tól, önkényeskedéstőlésa terror alkalmazásától sem. Az emigráció vezetői méltányolták a parancsnoki ténykedését.
Kiválónak minősített szolgálataiért tábornoki kinevezésre kívánták felterjeszteni, ezt azonban az olasz hadsereg
leszerelése nem tette lehetővé. Tevékenységét az olasz kormány a Szent Mór és Lázár lovagrend parancsnoki jelvé
nyének odaítélésével ismerte el.
A kiegyezés után hazatért, Cegléden telepedett le. 1893. december 14-én halt meg.
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[cambiatore = pénzváltó?] kocsisnak, mint a legio parancsnokának, a legparasztabbul, tapintatlanul jár el a harcosok iránt; nemtelenebbül bánik, mint
bármely bivalos bivalával hazánkban, kinek csak rágalom és aljas szavak jön
nek ki száján, ki eladta borit és szabadságát zsoldért az olasz kormánynak, ki
nek csak a zsold és a décret kedves, mely miatt többen a harcosok közül is
csoportosan szöknek, hová csak lehet, és inkább a mostoha börtönökben sínlődnek, mint hogy azon testületben szolgáljanak, amely az emberiség és a polgáriasodott Európa megromlására van felállítva, hová minden gaznak menekü
lése vagyon, csak a becsületes van közöttök elveszve, üldöztetve.
A cuneoi tiszti század személyzete a sok aljas kihágásokért még folyó hó
8-án internáltatott egészen, külön-külön falvakban szét oszlatva Olaszhonban.
Egyszóval kereken kimondva, miólta én a légió köriben, vagy éppen körin kí
vül, közellétiben vagyok, nem voltam s nem vagyok egyébnek szemtanúja, mint
a gazságoknak elöljáróink résziről, nemzetünk és hazánk becsületibeni gya
lázatos taposásnak, miért is az egész legio örökös zilált helyzetben vagyon, rninek következtében a magas kormány elhatározta folyó év augusztus hó 18-án
egészleg feloszlatni és létezésit megszüntetni, annyival inkább, hogy a legény
ség is csak addig van kötelezve szolgálni. Miután mindezekben elég meggyőző
dést szerzettem magamnak, s hogy ne legyek több ily becstelen eljárásoknak
szemtanúja, még folyó év mártius 19-én a tiszti századtól demissiomat vettem
ki azon remény fejében, hogy fiamat is majd kiszabadítom a légióból, és így
családommal együttesen ismét baráti körötökbe, az imádott hazába vissza térendek. De fájdalom!, midőn folyamodtam Klapka tábornok úrhoz fiam elbo
csátása végett, mert azt hivém, hogy ő, Türr és Kossuth vezénylik a legiot, hát
megdöbbenve kelletett hallanom, hogy nékik legkisebb befolyásuk sincsen a
légióra nézt, miután ők a legiot a harcosok tudta nélkül közvetlen eladták az
olasz kormánynak, s ezennel az olasz hadügyérségtől függ a legio, hová folya
modtam ugyan fiamért, hanem itt, miután Türr mézes beszédeivel lekenyerezte
a harcosokat folyó august hó 18-áig szolgálni, megtagadtatott fiam elbocsáttatása. így tehát ez egyetlen boldogságom léve, mit még a szeretett hazának bent
fel tudhatok áldozni, hát elhatároztam bevárni augustus 18-át, és úgy fiammal
együtt mehessek haza — haza — csak az imádott magyar hazába, vissza hagyva
e gyalázatos emigratiói keserű életet, melyben a természettől kitelhető nyomo
rokban sínlődök.
Ebből látható, hogy sáfárkodott Kossuth, Türr és Klapka a nemzet és haza
dicső hírnevével, hogy a magyar szülöttekkel. Aljasán eladták idegen hatalom
nak, idegen, nem esmért törvényeknek, idegen katonai rendszabályok alá ve
tették. A jellemtelen tisztikart ellátták szolgai conventiókkal, királyi decretumokkal, hogy martirozhassák a szegény harcosokat, vethessék tömlöcökre min
den legkisebb kihágásért, s ha valamelyik helyes panaszt emel a nemzet ne
vében, azt Földváry (a kocsis) hazaárulónak, bujtogatónak nevezhesse, rögtön
aljas, részegen koholt vádokkal elárulva az idegen olasz katonai törvényszék
nek átadhassa, melyet tett, midőn Alessandriából Anconába rendeltetett át a
legio, Földváry, 78 harcost, 2 századost és egy hadnagyot, kik magyarok és csak
magyarok akarnak lenni, szót emeltek a nemzet boldogságáért, szemükre hány
ták sáfárkodásukat, hátra hagyta fogságban a várerődben, oda dobva a kato
nai olasz törvényszéknek. De bezzeg a sehonnaiakat, az ő idegen tisztjeit, vala
mint magamagát nem hibáztatja azért, hogy hátra hagyott a polgároknál 12 000
forintnyi adósságot. Földváry maga is legalább részes ezen aljas adósságban
mintegy 800 forintig. Ez bezzeg nem bűn előttük, mert ezt ők tették. De ennél
még égre kiáltóbb gazságot követtek el a Türr és Földváry jellemtelen tisztjei.
Azzal nem elégedtek meg, hogy a szállásukról korcsomák elől, kávéházok elől
fizetetlenül megszöktek, hanem eladták a szállásukon levő idegen bútorokat,
tehát kétszeres lopást és csalást tettek a nemes legio tisztikara. Ilyenekkel ve
zényli Földváry a legiot. Kossuth, Türr és Klapka isznak, hiszen ők elérték a
„netovábbot", a hozzájuk tartozók lopnak, csalnak, csak a magyarok nem, ha
nem az idegen ajkúak és kikereszteltek. Mert azért mondja becsületes hazánk
fia, Pulszky Ferenc, Palóczy László és americai consul, Ujházy László, hogy
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azon említett uraknak és a legio tisztikarának elkövetett gazságokat, ha az Ad
ria fekete ironnyá válnék, sem lehetne leírni. Ebből tehát érthet mindenki.
Tehát bocsáss meg kedves jó Barátom!, hogy mind mostanáig nem írhattam.
Nem, mert helyzetem volt olyan, hogy tisztán nem írhattam, osztán meghazud
ni nem kívántalak. Ezen állításomat bizonyítni fogja a véletlen jövő, de igen
minden becsületes magyar, ki csak a légiónál volt. Igen, majd a haza menendők, s igen, a becsületességökért bébörtönözettek. így győződtem meg a csábokban, a kenyérkereső önérdekekre fektetett csalfaságokban, s elérvén azt,
hogy az embert még hősiessége is tévútra vezeti. .Ennek következtiben határoz
tam el, hogy csak haza, haza és haza, de mindezek előtt, kedves barátom, egy
szívélyes baráti kérésem vagyon hozzád intézendő, melyet, esmérve nemes ba
ráti lelkületedet, meg vagyok győződve, hogy nem fogsz megtagadni tőlem. Ké
résem a következendőkben áll :
Szeretett jó Barátom! Egy általam már kiesmert s tökéletesen kipróbált ha
zánkfia, erdélyi eredetű székely nemes, marosvásárhelyi honvéd főhadnagy, Vas
Sándor, ki miután szülői megyén lakván az oláhok között, csaknem egész csa
ládjával együtt áldozatja a 48—49-beli független, szent szabadság harcának,
ki még az 1861-ik évben elhagyva a hazát a légióhoz jött, kivel megérkezésem
alkalmával azonnal megismerkedtem, ki mindenekben segédem, útmutatóm.
Egyszóval, teljes tiszta lelkű, rendületlen, hazaszerető jó barátom e percig, ki
jövőre sem kíván körömtől megválni, kit csak becsületes magyar embernek tu
dok jellemezni, ki dacára, hogy főhadnagy és volt besorozott osztrák őrmester,
kiképzett katona, mint közharcos lépett bé a légióhoz, s később mint őrmester
híven, mint férfi szolgált a zászló alatt. Ki unszolásomra oda hagyva őrmesteri
állását a cuneoi tiszti századhoz mint főhadnagy áttétetett, de csakhamar belát
ván a bekövetkező zavarokat, még a múlt ősszel elhagyta Cuneot és demissióját
vette ki önként, s vissza lépett mint őrmester ismét a légióhoz, honnan most
végleg elbocsátását vette. Engemet, sajnos, emigratiói helyzetemben felkeresett
azon elhatározottsággal, hogy egyenesen magyar földre megyén, mégpedig Pest
re, hol megtelepülésit óhajtja, ki — gondolom — 18 napok múlva meg is érkezendik. Tehát, kedves barátom!, kérlek ezen fiatal, de becsületes magyart, 49beli éremkoszorúval díszített honvéd főhadnagyot, józan jellemű fiatal embert,
s mint aki minden lételit, földi boldogságát csakis a haza szent ügyeért áldozta
fel, ki még az idegen csábok által erkölcsében és szellemében meg nem töretett,
karolj fel, s szerető baráti kebellel kérlek, nyújts néki mindenekben baráti se
géd kezet teljes tehetséged szerént. Légy honvéd tiszt barátja, az életpályán
családi atya, egy élhető állásra nézti útmutatója, egyszóval földi boldogítója,
melyet kieszközölni csak téged, mint legkedvesebb barátomat látok képesnek,
melyért addig is míg rövid időn látnók egymást, fogadd baráti jobbomat és há
lámat. Majd Vas barátom többekben felvilágosít az itteni létünket érdeklőkről.
Szegény helyzetemet ebből is gyaníthatod, hogy annyim sincs, mivel e levelet
bérmentesítsem, melyet a legjobb akarattal sem tehetek, tehát bocsáss meg.
Azért ne neheztelj, hogy nem írtam eddig, úgy hiszem ez elég az egész időre.
Majd személyesen még többet.
Most, levelem bézártával baráti óhajomat ismételve, fogadd forrón tisztelt
családoddal együtt forró baráti tiszteletemet. Kívánom, hogy Isten tartson sze
retett családod és barátaid, úgy a haza számára; adjon neked minden kitelhető
földi boldogságot, hosszú, egészséggel teljes boldog életet, családodban csalha
tatlan örömet, egyszóval: teljesüljenek minden józan óhajaid. Kívánja család
jával együtt legjobb
barátod
Horváth Károly
honvéd százados.
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Mondd forró tiszta szívből eredet üdvözletemet gróf Csáky Aladárnak, Sarkadi Istvánnak és családjának, Gyüszü Józsefnek, Horváth Gustinak, Tóth Ge
deonnak, Krantzelbauer Jánosnak, a száz esztendős veres borárust a Josefvárosban családjával együtt, a Pökkmestert Pieschel, Szathmári és Clementisz ezredes
úréknak, nemkülönben Bergtoldné asszonyságot férjivel együtt. Egyszóval min
den jóbarátaim éljenek. Kívánja
Horváth
és nője, fia.
Ügy nemkülönben tisztelem Fiiessen honvéd főhadnagy urat a Városi liget
ben volt borárust, szinte Bethlen gróf87 urat.
Ha levelet írsz, címezd :
Ali '
Signore Capitano
Horváth Carlo
accantonato in
Alessandria
in Piemonte

87 A szó áthúzva.
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SZEMLE

FOLIA RÁKÖCZIANA
(Forráskiadvány-sorozat
(Kiadja: a Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyíregyháza
A Vay Ádám Múzeum Baráti Köre, Vaja)

Amikor az olvasó kezébe vette a „Fo
lia Rákócziana" 1979-ben megjelent első
kötetét, a kiadó(k) nevének olvastán a
legkisebb mértékben sem lepődött meg.
Ismerte már korábbról is, hogy a hazai
Rákóczi-kultusz ápolásáért a szabolcsi
szatmári tájék ez ügyben anyagi áldoza
toktól sem visszariadó lakói, a felvállalt
„történelmi igényjogosultság" alapján,
eddig is milyen sokat tettek. Ilyen előz
mények ismeretében már csak azt tuda
kolta, hogy a kötetet és a majdani köte
teket hova helyezheti a Rákóczi-könyv
tár polcain. Ezideig — évente kétszeri
megjelenéssel — a kötetek száma hatra
gyarapodott, s bizonyossá vált, hogy a so
rozatnak indult vállalkozás nemcsak ígé
ret maradt, s remélhetjük, a. szinte tör
vényszerűen fellépő kór, a „kifulladás"
is csak sokára fogja elérni.
A vállalkozásnak, az egyes kötetek sa
ját értékei mellett, az ad különös jelen
tőséget, hogy az utóbbi időben háttérbe
szorulni látszó forráskiadás szép, de
munkás és küldetetésével nem mindig
arányos megbecsülést kiérdemlő felada
tát vette vállára. Jellegéről, célkitűzése
iről az első kötet beköszöntőjében Heckenast Gusztáv, a Magyar Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézeté
nek tudományos főmunkatársa és Molnár
Mátyás a Vay Ádám Múzeum igazgatója,
a sorozat szerkesztői, a következőket ír
ták:
„Célunk az, hogy publikációs fórumot
biztosítsunk a Szabolcs-Szatmár megyei
és általában a kelet-magyarországi Rá
kóczi-kori helytörténet, valamint az or
szágos Rákóczi-kori kutatás olyan termé
kei számára, amelyek nem tartoznak bele
a központi könyvkiadó vállalatok profil
jába. Elképzelésünk szerint a »Folia Rá
kócziana« kötetei olyan 4—6 ív terjedel
mű, bevezetéssel ellátott forráskiadvá

és

nyok lesznek, amelyek tárgyuknál fogva
igényt tarthatnak mind á kutatók, peda
gógusok, mind pedig a történelem iránt
érdeklődő közönség érdeklődésére és egy
aránt hasznosíthatók az országos és hely
történeti kutatásban, valamint a honis
mereti mozgalomban.
Köteteinkben elsősorban a Rákóczi
szabadságharc történetének eddig kiadat
lan forrásait akarjuk közreadni, de a Rá
kóczi-szabadságharc történetétől elváválaszthatatlannak tekintjük a korábbi
kuruc mozgalmakat épp úgy, mint a Rá
kóczi-emigrációt."
Nem véletlen a beköszöntőből vett
hosszas idézet. Itt a szerkesztők világo
san körvonalazzák a sorozat lehetőségeit,
meghúzva ezzel határait is, így a szándék
megvalósulását is ennek tükrében kell
és lehet vizsgálni: egyrészt külön-külön
kötetenként, másrészt onint sorozatot,
A levegősre szabott tartalmi határokat,
úgy tűnik, a sorozat igyekszik kitölteni.
A helytörténeti és országos Rákóczi-kori
kutatás termékei, a szabadságharccal, an
nak egy-egy szereplőjével vagy részterü
letével foglalkozó munkák csakúgy meg
találhatók a sorozatban, mint az „utó
életét tárgyalók", és különösen szeren
csésnek tűnik, hogy a témák, a források
jellege is széles skálán mozog: a doku
mentumok a történettudomány több ága
zatában is hasznosíthatók.
íme a megjelent kötetek: 1. szám:
Zachar József: Bercsényi László, a Rá
kóczi-szabadságharc kapitánya, Francia
ország marsallja (Válogatott források),
Vaja, 1979.; 2. szám: Zay Anna: Herbá
rium • 1718. Közreadta Fazekas Árpád,
Nyíregyháza, 1979.; 3. szám: Heckenast
Gusztáv: Kajali Pál (1662—1710) kuruc
szenátor, országos főhadbíró válogatott
iratai. Vaja, 1980.; 4. szám: Bánkuti Imre:
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Lónyay Ferenc fegyveresítési és ruházati
főhadbiztos válogatott iratai. Vaja, 1980.;
5. szám: Korács Ágnes: Iratok a nyírségi
salétromtermelés történetéhez a Rákóczi
szabadságharc idején. Vaja, 1981.; 6. szám:
Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadság
harc postája (Válogatott iratok), Vaja,
1981. A kötetek a sorozat egészébe tartoz
nak, így azt is minősítik, de célszerűnek
tűnik róluk külön-külön is szólni. Kezd
jük az első számmal, Zachar kötetével, a
Bercsényi László-forrásokkal!
•
Megtisztelő, szerencsés, de a még kontrollhiányban szenvedő szerkesztés, a for
mai és aránybeli bizonytalanságok, a tör
vényszerűen' még vajúdó koncepció mi
att nem kevés veszélyt is magában rejlő
lehetőség egy sorozat első kötetének
anyagát összeállítani. Szerencsére a kötet
nem esett ezek áldozatául, de mindezen
bizonytalanságok
visszatükröződnek a
kötet lapjairól. Értékét azonban nem ez
határozza meg, hanem a közreadott Ber
csényi László-dokumentumok, és az igen
alapos, 7 gondosan részletes bevezető tanulmánj .
A kötet, megjelenésének idején, úttörő
feladatot is magára vállalt. A hazai köz
vélemény előtt — erről a szerző is szól —
Bercsényi László személye, a magyar ka
tonai erények egyik legkiválóbb 18. szá
zadi képviselője, csak alig-alig volt is
mert, az utókor érdemeit inkább csak
„választott hazájában" Franciaországban
tartotta számon. Pedig — s ez a tanul
mány egyik alaptétele — Bercsényi
László mindvégig magyarnak vallotta
magát, ilyen jellegű megnyilatkozásaiból
a kötetbe is jócskán kerültek idézetek,
amelyekből elengendő talán egyetlen
sort, az egyik forráscsokor címadó sorát
említeni: „Az szívem' 's vérem magyar."
Mindezen túl Bercsényi korának egyik
legkiválóbb katonája is volt. Haditettei,
csatákban tanúsított hősiessége, s nem
utolsósorban szervező készsége mind a
tanulmányban, mind a dokumentumok
ban bő tárgyalási teret kapott. A tanul
mány és a források olvastán, miközben a
magasra ívelő életpálya egyes állomásai
val ismerkedünk, kibontakozik egy má
sik vonulat is, a kénytelen-kelletlen, vagy
önként vállalt emigráció, a magyar ne
messég egyik részének osztályrészéül ju
tott „hontalanság" 18. századi természet
rajza.
Zachar tanulmánya a teljes Bercsényi
László-kép visszaadására törekszik, s ezt
a sorozat lehetőségeihez és célkitűzései
hez mérten, ahhoz igazodva, meg is va
lósítja. Mégis — itt és most lehet, nem
helyénvaló — hiányérzet marad az olva
sóban. A sorozat többi kötetéhez viszo
nyítva majdnem leghosszabb, részletes

bevezető tanulmányban talán célszerű
lett volna elmondani — lévén Bercsényi
jellemzésekor nem egy helyütt vissza
visszatérő fogalom —, hogy mit is jelen
tett ezidőben a „hazaszeretet" vagy „ka
tonai hivatástudat". Hazaszeretete azonos
volt a Habsburg-gyűlölettel?
A kötetben 174 forrás, illetve forrás
részlet kapott helyet. A válogatás szem
pontjának kialakításában a vezérmotí
vum az volt, hogy Bercsényi László éle
tének minden lényeges mozzanata eredeti
dokumentumok olvasásával keljen életre,
így került a kötetbe a teljes terjedelem
ben közreadott iratok mellé nem kevés
két-három soros utalás, forrástöredék és
másodközlésű forrás. 23 forrás első ízben
jelent meg nyomtatásban, további hetven
forrás ugyan másodközlés, de magyar
nyelven e kötetben olvashatók először.
A többi 81 forrás újraközlését a nehéz
hozzáférhetőség indokolta. Nem véletle
nül került szóba fentebb a „vajúdó kon
cepció", amely itt, a dokumentumoknál,
bizonyítható is. Bár Zachar szempontja
világos, s ezt következetesen alkalmazza
is, a két-háromsoros utalásokat átvehette
volna a tanulmány, ezek helyére a fontos
források teljes közlése kerülhetett volna.
A sorozat második kötete Zay Anna
Herbáriuma. Művelődéstörténeti ritka
ság, ráadásul helytörténeti érdekesség is,
s éppen emiatt nem érthető, miért e kö
tet érdemelte a legkevesebb gondosko
dást. Szép, de nehéz, pontosabban nehézzé
tett olvasmány a „Herbárium", s ez nem
Zay Anna bosszúja a kései utókoron.
Nem tudjuk, mi gátolhatta a kötet össze
állítóját, hogy átírja, nyomdakésszé te
gye Zay Anna egyébként nagyon szép,
kalligrafikus írását. Nem győz meg ben
nünket a bevezető tanulmányt író Faze
kas Árpád, hogy „10—20 recept átolvasá
sa után" már nincs semmi nehézség. A
megértéssel valóban nincs, de úgy gon
doljuk, hogy a forrásszöveg-olvasási tré
ningeken eddig részt nem vett érdeklő
dőket esetleg negatív irányban befolyá
solhatja a természetesnek szánt, de mé
gis mesterséges akadály. A korhűség
visszaadására talán elegendő lett volna
néhány fakszimile oldal is.
Zay Anna, a vajai múzeum névadójá
nak, Vay Ádámnak második felesége
Danckában, 1712-ben kezdte írni Her
báriumát, ahogy „elöljáróbeszédében" ír
ja: ,,... csoportosan rám tódult nyomorúságaimnak enyhíttetésére, bús elmém há
borúinak tsendesítésére s mulatására . . . "
A Herbárium több mint ezer receptet
tartalmaz, tételesen 470-et, ám közülük
sok több nyavalyára is alkalmazható, így
adódik az ezernél nagyobb szám. Közü
lük emeljünk ki egyet, amely hadtörté-
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neti szempontból érdekes lehet: „Puska
por miatt megégett sebre való: Édes al
mát főzz meg úti fű vízben, hogy meglá
gyuljon, metéld meg vékonyra, szeleten
ként az almát mártsd meg tejben, és úgy
kötözd vélle a puskaportól égett helye
ket. Használ igen hathatósan."
A Herbáriumon kívül a kötetbe több,
17. századi levelekben fennmaradt f elsőTisza-vidéki recept is bekerült, ezek ke
letkezéséről, különösen pedig a levélírók
ról, Fazekas Árpád eligazító magyaráza
tokat közöl, bár sajnos nem a legszeren
csésebb módon. A dióhéjban elmesélt
családtörténetek nem sokkal járulnak
hozzá a házi gyógyítás emlékeinek jobb
megismeréséhez, megértéséhez. Figyelme
sebb munkával bizonyára az is elérhető
lett volna, hogy Dancka (Danzig) ne Gdy
nia, hanem Gdansk átírással szerepeljen.
A kötet erősen megérzi a történész lek
tor hiányát. Ügy véljük, a kötet — ép
pen kuriozitása miatt is — nagyobb tö
rődést és gondoskodást érdemelt volna.
Kajali Pál kuruc szenátor, országos fő
hadbíró válogatott iratait tartalmazza a
sorozat harmadik kötete, összeállítója
Heckenast Gusztáv. A mindössze 25 iratot
tartalmazó kötet a sommásan szűkszavú,
de szűkszavúságában is elegendő infor
mációt adó előszóval, s ugyanitt az iratok
fontossági fokát minősítő néhány soros
eligazító magyarázattal a „Folia" sorozat
eddig egyik legigényesebb megvalósulá
sa. Szerkezetileg is mintát adott a Kajalikötet a sorozatnak. Itt találkozunk —
megkönnyítendő a tájékozódást — elő
ször olyan tartalomjegyzékkel, amelyben
az iratok keletkezési ideje és témája is
jelölve van, és itt található először a so
rozatban, minden esetben az irat után,
szómagyarázat is. A sorozat következő
kötetei ezeket az újításokat már követke
zetesen alkalmazzák.
Katonai, harctéri érdemei híján Kajali
Pál személye, szabadságharc alatti sokol
dalú tevékenysége, jobbadán csak a tör
ténész szakemberek előtt ismert. A fi
gyelemfelkeltés fontos feladatát tölti be
így egyrészt a kötet, bár tegyük hozzá,
nem kevés a Kajali-iratokra hivatkozás
a szabadságharc szakirodalmában, más
részt a megjelentetéssel az is bebizonyo
sodott, hogy a hivatalviselő, a csatamező
kön csak alig megforduló vármegyei ne
messég egy-egy jelentős képviselőjének
milyen sok lényeges, a szabadságharc
története egynémely részterületére nem
ritkán kulcsfontosságú irata lappang le
véltárak mélyén illetve rejtőzködik né
hány soros hivatkozás mögé.
Kajali, leendő vejével, Ráday Pállal,
1703 október végén csatlakozott a tokaji
táborban Rákóczihoz. Csakhamar fontos

megbízatásokat kap, előbb három megye
fiscalis birtokainak prefektusa, tagja a
fejedelmi udvari tanácsnak még a szécsényi országgyűlés előtt; ott szenátorrá
is választják. Részt vett — egy időben ve
zetőként — a nagyszombati béketárgya
lásokon, 1707 augusztusától pedig orszá
gos főhadbíró. Az adminisztratív és gaz
dasági ügyek intézésében egyaránt jára
tos Kajali szabadságharc alatti tényke
dése láthatóan széles skálán mozgott, az
életpálya fennmaradt dokumentumai a
szabadságharc
története
kutatásának
több vonulatában is hasznosíthatók.
A válogatásba eddig meg nem jelent
iratok kerültek — a Kajalit „emberközel
be" hozó iratok a Ráday-levéltárból, a
szabadságharcnak nevéhez fűződő fontos
dokumentumai pedig az Országos Levél
tár „Rákóczi szabadságharc levéltára"
anyagából. Terjedelmi korlátok miatt
mindössze két alapvető fontosságú ira
tot emelünk ki. A 11. számú irat Kajalinak az ónodi országgyűlés előkészületi
munkálatai során a rézpénz elértéktele
nedésének okairól, adóztatási elképzelé
seiről, a kereskedelem szabályozásáról, a
pénzügyek reformjáról és a nemesi vagyondézsmáról feljegyzett előterjesztését
tartalmazza. A 17. számú egy Bercsényi
nek küldött jelentés, Heckenast Gusztáv
megállapítása szerint az egyetlen teljes
egészében fennmaradt dokumentum a
kuruc országos főhadbíróság működésé
ről. A Berthóti Ferenccel közösen írt je
lentés mellékleteiben megtalálhatók az
ítéletek kivonatai és a kegyelmi kérvé
nyek felterjesztései is.
Kajali Pál önmagában is érdekes
egyénisége a Rákóczi-szabadságharcnak,
ám az iránta való érdeklődés túl is mu
tat személyén: mint osztályos társainak,
a vármegyei nemesség övéhez hasonló
életpályán mozgó, hasonló egzisztenciájú
képviselőinek egyik markáns alakja, tí
pusként is figyelmet érdemel. Hivatali és
katonai tevékenységüknek, életkörülmé
nyeiknek, anyagi helyzetüknek a vizs
gálata — jellemző dokumentumok közre
adásával ezt teszi Heckenast Gusztáv is
— közelebb hozhatja a szatmári békekö
tés differenciáltabb megítélését.
A Kajaliéhoz hasonló társadalmi hely
zetű, szabolcsi honos Lónyay Ferenc sza
badságharc alatti válogatott iratait tar
talmazza a sorozat negyedik kötete*. Ló
nyay Ferenc a kuruc hadsereg ruházati
és fegyveresítési főhadbiztosa volt, ilyen
irányú működéséről írásos források 1704
tavaszától szólnak. A Bánkuti Imre által
összeállított anyag a szabadságharc egyik
legkevésbé ismert, ám annál fontosabb,
hovatovább alapvető jelentőségű kérdésé
nek tisztán látásához, a kuruc hadsereg
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hadellátási lehetőségeinek vizsgálatához
szolgáltat fontos adatokat Lónyay műkö
dése kapcsán.
A bevezető tanulmány, a mindössze
nyolcoldálnyi terjedelem ellenére, bő in
formációs anyagot ad Lónyay életére és
tevékenységére, szól a hadsereg ruháztatási mechanizmusáról, Lónyay itt betöl
tött szerepéről, s viszonylag hosszabban
a főhadbiztos vállalkozói működéséről.
1709-ben Eötvös Miklós tiszántúli had
biztossal, Szatmár megyei birtokossal kö
zösen bérlik a kallói salétromofficinát.
A bérlőtársak az üzemet saját tőkéjük
kel működtették. Á bérleti szerződés ezer
mázsa salétrom leadását írta elő, amit az
államnak le is szállítottak, de az érte
járó pénzt nem kapták meg — az állam
nem tudott-fizetni. Lónyay másik vállal
kozása a török birodalom felőli keres
kedelmi útvonal
harmincadhelyeinek,
harmincadvámjainak bérbevétele, Kará
csony Sándor macedóniai görög kereske
dő társaként. A harmincadokért fizetett
bérleti díj fejében elszámolták a salét
romért meg nem kapott összeget is. Az
üzlet ráfizetésesnek bizonyult Lónyay
számára, pénzbeli követelése Karácsony
nyal szemben egyre nőtt, az üzlettársak
ellenfelek lettek, s 1711. augusztus 23-án
az időközben császáriakhoz csatlakozó
Lónyay immár Pálffy János Karácsonyt
terhelő fizetési kötelezvényének birtoká
ban próbálja megszerezni a több mint
tízezer forintnyi követelést. Karácsony
kíséretének egyik tagja, szóváltás során,
Bodrogkeresztúr határában lelövi Lónyayt.
„Halála nem csak egyéni tragédia volt,
A Bodrogkeresztúron eldördült lövés
szinte szimbolikusan egy olyan életpálya
végére tett pontot, amely gazdasági szer
vező munkájával, vállalkozó kedvével és
tevékenységével élesen elütött a . . . ne
mesi életformától." — írja Bánkuti Im
re. A 35 közreadott irat közül 8 foglal
kozik Lónyay bérleti szerződéseivel, az
itt felmerült nehézségekkel. Eredetijük
többnyire az Országos Levéltár családi
levéltárában található. Az iratok másik,
nagyobb része Lónyay jelentéseit, elszá
molásait, illetve a neki szóló, Rákóczitól
származó utasításokat tartalmazza. Az
iratok olvastán megismerkedhetünk az
zal, hogy milyen hallatlan nehézségek
árán, valósulhatott csak meg — mind
össze a reguláris ezredeknél és a fe
jedelem udvari hadainál — az elfogad
ható minőségű, a kor európai színvonalát
elérő ruháztatás. Mindez természetesen
minősíti Lónyay munkáját is. Pénzbeli
és nyersanyagkapacitás, továbbá feldol
gozó ipar híján az elért eredmények mö
gött ott található Lónyay és Beniczky
Márton, a másik ruháztatási főhadbiztos

kiváló szervező tevékenysége és hozzá
értése. De fontos adatokat szolgáltatnak
az iratok a szabadságharc árviszonyairól,
a hadsereg ruházati és fegyverellátásá
ban oly fontos szerepet betöltő külkeres
kedelemről, s nem utolsósorban a kuruc
katonai viselet szabadságharc alatti jel
lemzőiről.
Kovács Ágnes válogatásában, a nyírsé
gi salétromtermelés Rákóczi-szabadság
harc alatti fontos iratait tartalmazza a
sorozat ötödik kötete. A kallói salétrom
officina, amely a szabadságharc idősza
kában szinte egyedüli bázisát jelentette
a puskaporkészítéshez szükséges salét
romnak, nemcsak ipartörténeti szempont
ból jelentős. A működéséhez szükséges
feltételek biztosítása, termelésének ala
kulása, s mint az előző kötetben is ol
vasható, a körülötte zajló vállalkozói
machinációk tágabb horizontú vizsgáló
dásokra is lehetőséget adnak. Ezt a
komplexitást tartja szem előtt Kovács
Ágnes válogatása.
A bevezető tanulmány, számítva a le
endő olvasók feltételezhetően hiányos ké
miai ismereteire és járatlanságára a sa
létromtermelés technológiájában,
sze
rencsés megoldással rövid összefoglalást
ad a salétromtermelés fázisairól. Szól to
vábbá a tanulmány — lehetőségei miatt
inkább csak jelzésszerűen, de továbbgon
dolásra késztetően — a salétromtermelés
szabadságharc alatt feltételeinek bizto
sításáról, majd a dokumentumok tema
tikus és kronológiai csoportosításával a
termelés és az officina körüli ügyek ala
kulásáról.
A kötetbe a nyírségi salétromtermelés
43 fontos irata került. A 43-ból 8 irat
— ebből 5 az utóbbi esztendőkben —
már megjelent, újra közlésük azonban
indokolt, mert mint alapdokumentu
mok, igen lényeges kérdésekkel foglal
koznak. (A salétromtermelő parasztokra
vonatkozó fejedelmi rendeletek és a ter
melésről írott jelentés.) Két irat csak
címmel, rövid jelzésszerű ismertetéssel
van jelen, az előző kötet Lónyay-dokumentumai között rnár kiadta Bánkuti
Imre.
A nyomtatásban most először megje
lent iratok közül említsük meg a legfon
tosabbakat! Több irat foglalkozik a sa
létromtermelő parasztok helyzetével, ter
hek alóli mentesítésével, (pl. a 4., 9., 16.,
21. számú iratok). Hasonlóan fontos ada
tokat tartalmaz Lányi Pál puskapor és
salétrom hadbiztos és
Ramocsaházi
György kincstári prefektus több jelenté
se. A salétromtermelés valóságos helyze
tére szolgáltat lényeges ismereteket Sze
pesi Pál tanácsos 1707. szeptember 19-i
jelentése. (30. számú irat) 1709-re a kál-
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lói officina a csőd szélére került — ezt
tanúsítja Ramocsaházy György Rákóczi
hoz írott levele. (36. számú irat). A ki
utat a Lónyay—Eötvös féle bérletfelvé
tel jelenthette volna, ám bebizonyosodott
hogy ez sem lehet megoldás a nehéz
helyzetben. A bérbevétellel és körülmé
nyeivel foglalkoznak a 37—43. számú ira
tok. .
A salétromtermelés — erről a kötet
összeállítója is szól — a Rákóczi-szabad
ságharc ipartörténetének egyik legjobban
feldolgozott területe. Az itt közreadott
iratok azonban, különösen azok, amelyek
e fontos ipari tevékenység hátterében
meghúzódó társadalmi és a gazdaság egé
szét is érintő kérdések jobb megismeré
sét szolgálják, a „feldolgozottság" minő
ségi oldalát erősítik.
A Rákóczi szabadságharc nemzedéke
„levélíró" nemzedék volt. E levelek ma a
történetírás nélkülözhetetlen dokumen
tumai, ám alig ismertek azok a körül
mények, ahogy e levelek feladójuktól a
címzetthez eljutottak. Kamody Miklós a
„Folia" hatodik számában azoknak az
iratoknak a közzétételére vállalkozott,
amelyek a szabadságharc postájával, pos
taszolgálatával foglalkoznak.
Kamody
szerint „mint gazdasági ág e korban na
gyobb jelentőséggel nem bírt" e közin
tézmény, s talán mert valóban másodlagos-harmadlagos szerepet töltött be ko
rában, elkerülte a kutatók figyelmét. Is
mét Kamodyt idézve: „A levéltárak
anyagában nagy számban találhatók a
Rákóczi-posta működésére
vonatkozó
adatok, amelyek a kor politikai, gazda
sági, társadalmi körülményeit, a katonai
helyzet alakulását is tükrözik. Rajtuk ke
resztül belepillanthatunk a szabadság
harc napi eseményeibe, a posta mint köz
intézmény működésébe, napi problémái
ba, ami által színesebbé válik a kor ké
pe."
A 20 oldalas bevezetés, a postaszolgá
latról írt színvonalas tanulmány, jól elő
készíti a dokumentumok „befogadását",
megkönnyíti a viszonylag nagy mennyi
ségű irat között az eligazodást. A szerző
szól a szabadságharc alatti postavonalak
ról, a postai díjszabásokról, a levelek to
vábbításának formáiról, a posta személy
zetéről, a hivatalnokok feladatairól, s
folytathatnánk a sort a sokoldalú elem
zés más szempontjainak említésével is,
miközben az olvasó előtt feltárul a hadi
és közigazgatási célokat szolgáló közin
tézmény működésének teljes mechaniz
musa.
A kötet 38 iratot és 4 ún. paletát tar
talmaz. Hét irat újraközlés, fontosságuk
miatt azonban mindenképpen szükséges
volt kötetbe kerülésük. Az első közlésű

iratokat több levéltár anyagából gyűjtöt
te össze a szerző. Számos, megyei levél
tárban talált irat mellett a zöm az Orszá
gos Levéltár „Rákóczi-szabadságharc le
véltára" anyagából került elő, néhány
darab eredetijét a Thaly-Gyűjtemény őr
zi. Az iratok teljes dokumentációját ad
ják a bevezető tanulmánynak, de közü
lük is kiemelésre érdemes néhány da
rab. Ezek azon iratok, amelyek a posta
szolgálat egészére vonatkoznak, mint pl.
a 3. számú irat, amelyben a fejedelem a
vármegyéket sürgeti a posták felállításá
val, vagy a 13. számú, amely a jelentése
után nem sokkal leváltott Szepesi János
főpostamester hat pontba foglalt javasla
tát tartalmazza a posta munkájában mu
tatkozó
nehézségek
megszüntetésére.
Hogy a postai szolgálattal nem volt min
den rendjén, arról más helyütt kiadott
forrásokból a fejedelem, vagy éppen
Bercsényi nem éppen hízelgő mondatai
ból is tudomást szerezhetünk.
Külön kell szólnunk a kötetek mellék
letanyagáról. Az elsőben névmagyará
zat, francia nyelvű kivonat és képanyag,
a másodikban képanyag, a harmadik-ha
todik mindegyikében név -és helymuta
tó, valamint a korabeli pénznemek és
mértékegységek adatai találhatók. A leg
több melléklet a hatodik kötetet színesí
ti : eligazítja az olvasót a Rákóczi-kori
postai alapismeretekről, térképmellékle
te a postavonalakkal ismertet meg ben
nünket, majd az állomások és azok tiszt
ségviselői felsorolása következik.
A sorozat eddig megjelent számai ga
ranciát jelenthetnek a hasonlóan színvo
nalas folytatásra. Az szerkesztéssel, az
egységes, optimális profil kialakításával
a kezdeti bizonytalanságok igen hamar
kiküszöbölődtek, így a formai feltételek
adottak. A témák tárháza pedig kimerít
hetetlen, s ma még sejteni is alig lehet,
hogy levéltárakban, különösen a családi
levéltárak anyagában, mennyi fontos do
kumentum vár közlésre. Sokat tehet a so
rozat a gazdaságtörténeti kérdetek meg
oldásának érdekében, vagy a társadalom
különböző osztályai, rétegei életmódjá
nak, egzisztenciájának vizsgálatában, ami
a kuruc mozgalmak bölcsőjeként és bázi
saként ismert Északkelet-Magyarország
esetében helytörténeti szempontból sem
másodlagos feladat. S ehelyt hadd emel
jük ki külön is, utalva Bánkuti Imre Lónyay-kötetére, milyen sok, köztük alap
vető jelentőségű hadtörténelmi kérdés
vár tisztázásra. Reméljük, a sorozat jö
vendő köteteinek lapjain az ezekhez
szükséges fontos forrásokat is olvashat
juk.
Ságvári György
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MARŠAL M. N. TUHACSEVSZKIJ
(Párizs, 1978)

Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij, a
szemjonovi gárdaezred fiatal tisztje, aki
De Gaulle-lal együtt raboskodott az első
világháború németországi hadifogolytá
boraiban, 1918-tól kezdve volt tevékeny
résztvevője a fiatal szovjet állam kato
nai és katonapolitikai vezetésének. 1918ban a Volga mentén és az Ural vidékén
fellázadt csehszlovák légiók leverését
szervezte meg, a legendás 5. hadsereg
élén pedig egyik legfőbb kikovácsoló j a
volt a Kolcsak csapatai felett aratott győ
zelemnek. Később az észak-kaukázusi
fronton, nehezen manőverezhető terüle
ten bizonyította, hogy milyen alapos har
cászati felkészültséggel rendelkezik. 1920ban, Szovjet—Oroszország Pilsudski Len
gyelországa ellen vívott háborúja idején
pedig a Tuhacsevszkij-vezette katonai
egységek jutottak el a legmesszebbre,
egészen Varsó külvárosáig, a front észak
nyugati szakaszán pedig a lengyel—
német határig. A Visztulái hadjárat meg
torpanása, majd a rigai békekötés után
azonban mégis Tuhacsevszkij szemére
vetették a hadjárat végkimenetelét. Ép
pen azok a katonai vezetők tették ezt,
akik valójában felelősek voltak azért,
hogy Lenin és az ország katonai irányí
tó testülete, a Forradalmi Katonai Tanács
utasításaival
szemben
a • Délnyugati
Front elitegységeit nem Varsó felé, ha
nem Lvov bevételére irányították. Ezek
a viták, akárcsak a háború katonai és
diplomáciai eseményeinek
értékelése,
szinte nyomban az Európa-szerte nagy
figyelemmel kísért hadjárat befejezése
után átlépték a Szovjetunió határait. Ér
dekes, hogy Tuhacsevszkij A Visztulái
hadjárat című munkája 1934-ben Ma
gyarországon is megjelent, Pilsudski 1920
című, Tuhacsevszkij előadássorozatára
készült válaszával egyidőben.
A legtöbb szovjet katonapolitikus és
hadvezér életében a polgárháború az
1920-as esztendővel ért véget. Tuha
csevszkij számára azonban folytatódott.
Az ő nevéhez fűződik ugyanis a kronstadti matrózlázadás és a tambovi Antonov-féle ellenforradalmi felkelés elfojtá
sa is. A polgárháború befejezése után
Tuhacsevszkij a kulcsfontosságú lenin
grádi katonai körzet élére került, 1924 és
1928 között a Vörös Hadsereg vezérkari
főnökségének helyettes vezetője, majd
vezérkari főnöke volt. Miután Sztálinnal

és Vorosilovval nyílt konfliktusa támadt,
mert nem fogadta el a kínai polgárhábo
rú harctéri tanácsadói tisztét — éppen
egy hadseregátszervezési reform kidolgo
zásán dolgozott — „büntetésből" rábíz
ták a katonai utánpótlás nevelését. A kü
lönböző katonai főiskolák munkájának
koordinálása, majd a Vezérkari Akadé
mia irányítása során Tuhacsevszkij olyan
nagyszerű eredményeket ért el, hogy
1931-ben a Katonai és Tengerészeti Nép
biztos helyettesének, majd első helyette
sének nevezték ki.
Egy ilyen életpálya megrajzolásától
joggal várunk sokat. Nemcsak mert vi
lágformáló események részeséről és ala
kítójáról van szó, de azért is, mert a
recenzált könyv szerzője idős és tapasz
talt újságíró, Tuhacsevszkij közvetlen
munkatársának felesége, sőt a marsall
távoli rokona volt. A másfélszáz oldalas
könyvben azonban nagyon kevés a hasz
nosítható anyag. A szerző közöl néhány
olyan adatot a tisztikar különböző réte
geiről, ezek hétköznapjairól, amelyek ér
deklődésünkre tarthatnak számot. Felso
rol néhány olyan, napjainkban már aligalig hozzáférhető információt, mint pél
dául az, hogy kik voltak a Vörös Had
sereg katonai körzeteinek vezetői az
1930-as években. Említést tesz arról,
hogy a rapallói szerződés titkos záradé
kát betartó Szovjetunió területén, többek
között Kazanyban ment végbe egy ideig
a weimari Németország számára a versaillesi békében szigorúan megtiltott re
pülőtiszti képzés. (Egyfajta gesztus is volt
ez, hogy mennyire nem tartotta magára
nézve kötelező érvényűnek a Szovjetunió
a párizs környéki imperialista rablóbé
kék határozatait.) Egy-egy mondattal jel
lemzi Ligyija Nord a szinte elfeledett,
de azokban az években fontos sze
repet betöltött parancsnokokat, nem
csak személyes emlékei tükrében. Igen
részletesen foglalkozik az 1957-ben, a XX.
kongresszust követően rehabilitált Tuha
csevszkij és társai — Jakir, Primakov,
Kork, Ejdeman, Uborevics, Feldman,
Putna — ellen lefolytatott koncepciós
perrel. Az utóbbi során, mint ismeretes,
Sztálin utasítására azzal vádolták e so
kat tapasztalt hadvezéreket, hogy Német
ország megbízásából, tervszerűen tönk
retették a szovjet katonai erőket, holott
Tuhacsevszkij és munkatársai éppen a
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náci katonai gépezettel való összecsapás
ra készítették fel a Vörös Hadsereg állo
mányát.
Látszólag tehát Ligyija Nord könyve
érdeklődésre tarthat számot; már csak
azért is, mert a Tuhacsevszki j-szakiroda
lom napjainkban meglepően szegényes.
(Itt említjük meg, hogy magyar nyelven
megjelent egy válogatás a marsall mű
veiből.) Annál sajnálatosabb, hogy ez az
életrajz nemcsak a tudományosság, de azt
kell mondanunk, hogy az emberi tisztes
ség kritériumainak sem felel meg. Végig
pszichologizál, pletykákat ír le, állítóla
gos hosszú beszélgetéseket idéz fel, s
egész mondanivalója lényegét erre építi
fel.
A könyv ilymódon inkább azért érde
kes, mert benne, mint cseppben a tenger,
tükröződik az 1920-as évek polgárhábo
rús eseményeivel és a Szovjetunió későb
bi történetével foglalkozó egyes nyugati
művek minden jellegzetes hibája.- Ezek
a munkák műfajilag átmenetet képeznek
a szubjektív memoár és a kremlinológiai előfeltevéseknek való megfelelés mo
hó vágyának alárendelt „elemzés" kö
zött. Mindazonáltal egyre gyakrabban, s
nem csupán a külföldi szakirodalomban,
szerepelnek „bizonyítékként" — forrás
kritika nélkül — a szovjet vonatkozású
témával foglalkozó tudományos igényű
művek jegyzetanyagában.
A húszas-harmincas években Nyuga
ton gyakorta megforduló Tuhacsevszkij
marsallról alkotott képet elsősorban az
alakította, hogy a nemesi származású, fé
nyes pályát befutó vörös marsall milyen
radikálisan szakított még 1917-ben a cári
hadsereg hagyományaival, micsoda hi
degvérrel lépett fel a szovjethatalom szá
mára drámai kronstadti és tambovi hely
zetekben. Az ismertetett könyv szerzője
viszont éppen ettől a „vádtól" igyekszik
megvédeni Tuhacsevszkijt. Még a kron
stadti matrózok elleni szigorára is keres
és talál is „mentséget": szerinte Tuha
csevszkij az Októberi Forradalom „atro
citásainak" legfőbb részeseivel számolt le
ekképpen. Nord szemében a hadvezér
-Tuhacsevszkij 1917 utáni pályafutása so
rán mindvégig azon munkálkodott, hogy
átmentse a Vörös Hadseregbe a cári szoldateszka szokás- és normarendszerét, an
nak szinte minden külső megnyilvánulá
sával és természetesen tartalmi jegyével
együtt. Jellegzetesen a nemzeti hadsereg
élén álló, a párt belső vitáiban való rész
vételt elhárító katonának ábrázolta Tuhacsevszkijt, aki szerinte tudatosan ha
tárolta el magát a nemzetközi forradalmi
mozgalom eseményeiben való részvétel
től. Ezt arról a Tuhacsevszkijről írja le,
aki — éppen 1921-ben! — külön írásban
vetette fel, hogy a világforradalom minél

határozottabb előtérbe helyezése érdeké
ben, a lengyel szovjet-orosz háború ta
pasztalataiból okulva, hozzanak létre a
Kominternen belül egy katonai osztályt,
amelynek a világforradalom harcászati
hátterének elméleti kidolgozása legyen a
feladata.
Tuhacsevszkij minden intézkedésében
azt a hol meglevő, hol csak odaképzelt
köldökzsinórt látja Ligyija Nord, amely
a cári hadsereggel köti össze őt. Gyakran
olyan momentumokban is, amelyek egé
szen magától értetődőek egy hadsereg
ben, mint amilyen a fegyelem, a tiszti
iskolások nevelése, stb. Minthogy nem kí
ván tudomást venni erről, természetesen
nem veszi észre azokat az impulzusokat
sem, amelyek Tuhacsevszkij t a polgár
háború alatt, majd nyugati tanulmány
útjai során érték. A szerző rendkívül
szubjektív a Vörös Hadsereg vezető ka
tonai garnitúrájának "bemutatásában is.
Csupán azokat értékeli, akik valamikor'a
cári hadsereg kötelékében kezdték tiszti
pályájukat. Mindvégig lekezelő a mun
kások, közkatonák soraiból felemelke
dett vörös parancsnokokkal szemben.
Szinte csak véletlenül értékel a történel
mi tényeknek megfelelően, mint például
akkor, amikor megírja, hogy néhány nap
pal Tuhacsevszkij 1937. május 28-i letar
tóztatása előtt, amikor a marsallt kine
vezték a Volga-menti katonai körzet pa
rancsnokának, s ezzel már jelezték a
kegyvesztettségnek azokban az években
oly gyorsan felfutott státusát, „éppen
proletársorsból felemelkedett bajtársai
nyilvánították iránta rokonszenvüket".
A könyv, mint minden olyan munka,
amely szerzője prekoncepciójának illuszt
rációjaként jött létre, számos tárgyi té
vedést is tartalmaz. Egyik helyen Tuha
csevszkij 1919-ben, másutt 1921-ben lett
a bolsevik párt tagja. A valóságban 1918
tavaszán lépett be az OK(b)P soraiba,
Kujbisev ajánlásával, s azonnal a moszk
vai területi pártbizottság katonapolitikai
osztályára került. A leírtakkal szemben
Poszkrjobisev a húszas évek elején nem
rendelkezett még „országos" befolyással,
hiszen még nem vezette Sztálin titkársá
gát; ezt a tisztséget akkor Tovsztuha töl
tötte be. Dzerzsinszkij 1927-ben semmi
féle rendeletet nem írt alá Pavlov aka
démikus tudományos laboratóriumának
működéséről, azon egyszerű oknál fog
va, hogy 1926-ban meghalt. Katalinov ne
ves pártmunkás egy ideig a leningrádi
területi komszomol-szervezet első titkára
volt, és nem ismeretlen hivatalnok.
Mrocskovszkij (és nem Mracskovszkij) a
polgárháború egyik hőse volt: nem te
kinthető a politikai vitákban, frakció
harcokban csetlő-botló kívülállónak, hi
szen testvéreivel együtt már az 1905-ös
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uráli forradalmi eseményekben is részt
vett. Avel Jenukidze nem vett részt rend
szeresen a Politikai Bizottság ülésein,
minthogy nem volt e testület tagja. A
szovjet sajtóban Tuhacsevszkij marsallá
történt kinevezése a másik négy hadve
zér: Jegorov, Vorosilov, Bugyonnij, Blü-

her kinevezésével egyidejűleg
jelent
meg, s nem később, ahogyan a szerző ál
lítja. A hibák, tévedések felsorolását
még lehetne folytatni. Ez a rangos téma
felkészültebb és objektívebb szerzőt is
megérdemelt volna.
Kun Miklós

FÖLDABROSZOK, MAPPÁK, TÉRKÉPEK KATALÓGUSA
(Hadtörténelmi

Térképtár, Budapest, 1981. 199 o.)

Történettudományi és tudománytörté
neti kutatóink még manapság is lebe
csülik a régi térképek forrásértékét. En
nek egyik oka alighanem az, hogy sem
egyetemi és főiskolai oktatásunk nem ad
ilyen irányú képzést, sem a magyar nyel
vű kézikönyvekben nem található erre
vonatkozó utalás és hivatkozás. Ám van
egy másik, nem kevésbé fontos ok: a tér
képeket használni kívánó kutatók alig-alig jutnak olyan katalógushoz, amely
tájékoztatást nyújtana a könyv- és tér
képtárakban őrzött, kartográfiai jellegű
forrásanyagokról.
Az elmúlt években kétségtelenül tör
tént némi előrelépés ezen a téren. A le
véltári központ megkezdte a feldolgozott
levéltári térképanyag folyamatos közlé
sét; az MTA Könyvtára kiadta Mikoviny
Sámuel térképeinek jegyzékét, az ELTE
Térképtudományi Tanszéke pedig Karács
Ferenc metszeteinek listáját
közölte.
Mindezek azonban bizonyos mértékig
csak részlettájékoztatást nyújtanak. A le
véltárakban őrzött kéziratos térképanyag
nagyrészt kataszteri, határ- és folyamfel
méréseket tartalmaz; míg egyes szemé
lyek munkái — legyenek azok bármilyen
kiemelkedők — mindenképpen korláto
zott körre szorítkoznak. (Mindezzel nem
kívánom lebecsülni, vagy csökkenteni az
említett munkák értékét!)
Éppen ezért örvendetes, hogy a Had
történelmi Intézet és Múzeum közel fél
millió térképet őrző Térképtára egy ál
talános — bár az egész gyűjteménynek
csak kis részletét tartalmazó — kataló
gust adott ki Csendes László szerkeszté
sében az egykori Habsburg
Birodalom,
ill. Osztrák—Magyar Monarchia területét
ábrázoló, 1700—1919 közti, különféle célú
térképekről. A jegyzék mind a nyomta
tott, mind a kéziratos térképeket felöleli,
azokról a címleírás mellett egy mondatos
annotációt is ad. A katalógushoz dr. Godó
Ágnes alezredes írt átfogó előszót.
A jegyzéket rövid bevezető és Előszó
nyitja meg, amelyek a Hadtörténelmi
10 Hadtörténelmi Közlemények

Térképtár gyűjteményéről, ill. a kataló
gusról adnak rövid útbaigazítást. Ezt kö
veti a 143 oldalra terjedő jegyzék. A tér
képek részletes felsorolását a rövidítések
feloldása, az igen részletes személy- és
.helységnévmutató, valamint az ügyesen
összeállított tárgymutató zárja le.^ Na
gyon hasznos az utolsó oldal rövicl in
dexe, amely a Hadtörténelmi Térképtár
beosztásának tagozódását mutatja be, így
a másfajta térképeket keresőknek is tám
pontot nyújt.
A térképek listája két, ellentétes szem
pontot próbált egyesíteni. Egyrészt —
már csak terjedelmi, és nyilván kiadási
okokból — az összeállítók rövidségre tö
rekedtek, másrészt minden egyes címle
írásban elegendő információt igyekeztek
összesűríteni ahhoz, hogy a kutatók kellő
tájékoztatást kaphassanak a térkép jel
legéről. Az egyes címleírások így lénye
gében a következő fontosabb adatokat
tartalmazzák:
1. A főcím élén a katalógus-sorszám
(folyamatos számozással), jobb oldalon
pedig a térképtári jelzet áll. 2. A térkép
címe, ill. ennek híján a tartalmát jelző
felirat, a leírás nyelvén (magyar, német,
francia, olasz stb.), lehetőleg teljes terje
delemben. Egyes esetekben — amikor ezt
a címfeliratban feltüntetik — itt találjuk
a térkép szerkesztőjének, vagy készítőjé
nek nevét is, nagy betűkkel kiírva. 3. A
térkép kiadási éve, kiadója, nyomtatója
(vagy rajzolója), méretaránya, a nyom
tatási tükör — ill. a rajzolt térkép kereté
nek — mérete, centiméterekben. 4. A tér
kép egyéb jellemzői, pl. van-e rajta jel
magyarázat, színkulcs (és színes vagy
színezett-e), mérték, hegyrajz típusa, jel
lege, a névírások és helységnevek jelle
ge, a térkép egészének jellege (pl. fali
térkép, önálló lap, sorozat, atlasz stb.),
esetleg az is, hogy milyen mű melléklete
ként készült. 5. A részletes címleírás után
egy mondatnyi annotáció a térkép tar
talmáról, jellegéről, vagy más vonatko
zású jelentőségéről tájékoztat.
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A címleírás — megítélésem szerint —
általánosságban jól megoldott. Nem nö
veli feleslegesen a terjedelmet, de min
den adatot tartalmaz, amely a katalógus
használóját már előre is tájékoztatja. Na
gyon fontos, hogy a leírást követő, tájé
koztató adatfelsorolás nem csak a könyv
tár, ill. térképtár használóját informál
ja, hanem arra is alkalmas, hogy más
könyvtárak, gyűjtemények saját térké
peiket a katalógussal azonosíthassák,
esetleg hiányos adataikat kiegészíthessék.
Ugyancsak fontos szempont az is, hogy a
leírás mintát ad azoknak a történész ku
tatóknak, akik tanulmányaikban a fel
használt térképekre hivatkoznak. (Sajnos
sok, ilyen adatokat felhasználó cikk és
könyv csak hiányosan írja le a felhasz
nált térképek adatait.)
A katalógus 589 tételt sorol fel (egyik
másik tétel azonban önmagában is több
lapot tartalmaz). A tárgy- és témamuta
tóban az alábbi fő térképcsoportokat lát
juk megkülönböztetve:
Egyházmegyei térképek (9 tétel), Erdő
gazdasági (53), Felmérési (34), Gazdasági
(26), Határtérképek (32), Háromszögelési
(12), Hegyrajzi (6), Ipari, bányászati (10),
Katonai menettérképek (8), Katonai tár
gyúak (58), Közigazgatási (23), Közleke
dési (16), Mezőgazdasági (8), Nemzetiségi,
népességi (25), Néprajzi (38), Oktatási (3),
Posta-, távíró-, telefon- (12), Posta-, út-,
távírda- (1), Postatérképek (16), Posta
úttérképek (18), Posta, vasút, távíró- (2),
Posta-, vasút- (4), Távíró-, telefon- (2),
Távirdai térképek (3), Természetföldrajzi
térképek (5), Történelmi vonatkozásúak
(24), Turista- (43), Úttérképek (61), Üt-,
vasút- (11), Vasúttervezési (6), Vasúttér
képek (71).
Megjegyzendő, hogy hasonló tartalmuk
révén néhány témacsoportban több átfe
dés is előfordul, vagyis egyes térképek
két, vagy több témacsoportban is szere
pelnek. (Ezért van az 589 térképnek 640
adata!) Hasznos és célszerű, hogy a té
maindex az idegen nyelvű témamegje
lölő címeket is közölte, azzal az utalással,
hogy melyik magyar nyelvű tárgyszónál
lelhető meg. Ugyanígy nagyon célszerű
volt a határainkon túli, de egykor a tör
ténelmi Magyarországhoz tartozó helysé
gek magyar neve mellett a mai nevet is
közlik.
A hasonló katalógust kiadni szándéko
zó könyvtárak, térképgyűjtemények szá
mára útmutató lehet az alkalmazott rö
vidítések jegyzéke. Amíg a könyvek cím
leírásánál ma már országos egyezmény
és szabvány írja elő a címleírás módját
és rövidítéseit, a térképeknél használha
tó módokról és rövidítésekről ilyen meg
állapodás nincsen. Ebből a szempontból
érdemes a jövőben figyelembe venni a

Hadtörténelmi Térképtár jegyzékeit, már
csak az egységes megoldások miatt is.
Általában elmondhatjuk, hogy a Tér
képtár munkatársai szép és értékes mun
kát végeztek, amelynek folytatása nem
csak kívánatos, de szükséges is. A törté
nészeknek nem csak jól használható se
gédkönyvként szolgálhat, hanem ösztön
ző is lehet a térképek fokozottabb fel
használására.
Nem hallgathatom el azonban néhány
fenntartásomat, ill. kifogásomat sem.
Ezek közül a leglényegesebb alighanem a
katalógus áttekinthetőségére
vonatkozik.
A térképek felsorolása ni. a katalógus
növekvő sorszáma szerint történt. Ez
helytálló és indokolt lenne, ha csupán
egy fajta térképek felsorolásáról lenne
szó. (Még ez esetben is meggondolandó az
időrendiség kérdése!) Ám ez a katalógus
31 témába sorolt térképeket tartalmaz.
Helyesebb lett volna a jegyzéket témák
szerint, azon belül pedig időrendben öszszeállítani. A jelenlegi módszer szerint
a felsorolásban pl. egy 17. században ké
szült történelmi térkép (128. sorszám)
után a Monarchia egészségügyi térképe
következik 1858-ból, majd pedig egy
1943. évi kiadású történelmi atlasz (130.
sorszám), stb.
Ez a felsorolási mód kissé megnehezíti
a használatot, hiszen a kutatók általában
egy bizonyos tárgyra vonatkozó, vagy
meghatározott korból származó .térképe
ket keresnek. A katalógusbeli jelzet sze
rinti felsorolás nem indokolja a gépies
jegyzékbe foglalást, mivel ez amúgy is ug
rásokat, hézagokat tartalmaz. A tárgymu
tató feltünteti ugyan, hogy egyes témák
mely sorszám alatt találhatók, de ez ál
landó ide-oda lapozgatással jár, meglas
sítja a kikeresést (és gyorsan tönkrete
szi a könyvet), emellett nem ad időren
di útmutatást. A jövőben a vegyes tár
gyakat tartalmazó katalógusokat feltétle
nül téma szerint kellene csoportosítani.
(Bár ez a feldolgozókra tagadhatatlanul
többletmunkát ró.).
Voltaképpen nem számíthatjuk hibá
nak, hogy a jegyzék többször átlépi a
címben megadott — 1700—1919 közti —
időbeli korlátot. Találkozunk 17. sz-beli
térképpel éppen úgy, mint 1968-as ki
adással. Itt csupán arra kellene ügyelni,
hogy ezek más, a vonatkozó időszakot
felölelő katalógusból ne maradjanak ki.
Inkább technikai hiba a névmutató ön
magára való utalása. A 170. oldalon pl.
az 5. sorban azt látjuk, hogy Kočevje
helység megtalálható a Kočevje helység
neve alatt (oldalszám, ill. sorszám nin
csen) ; két oldallal odébb, a 8. sorban is
mét csak azt kell olvasnunk, hogy Makód
község azonos Makóddal.
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Mindez azonban nem csökkenti a ka
talógus értékét és nem érinti annak na
gyon fontos szerepét mind a térképtör
téneti, mind a történelemtudományi ku
tatásokban. Várjuk a következő kötetek

mielőbbi megjelenését és szeretnénk lát
ni más térképgyűjtemények hasonló,
hasznos katalógusát.
ifj. Bartha

Laios

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL
(Szovjetunió)
1981. 7—12. sz.
A folyóirat 7. számából érdemes meg vonultatása szempontjából kulcsfontos
említeni D. Szuhorukov: „A légideszantságú helyeket és körzeteket (Szicília 1943,
tok második világháború folyamán tör Normandia, Dél-Franciaország 1944).
tént alkalmazásának tapasztalataiból le
Azok a deszantok, amelyeket a maga
vont következtetések" című általánosító
sabbegységek védelmi övezetében dob
tanulmányát (1981. 7. sz. 67—74. o.). A
tak le, harcászati jellegűek voltak, mé
szerző a bevezető részben megállapítja,
retük rendszerint nem haladta meg a
hogy a légideszantok alkalmazásának el
zászlóaljat, az ezredet, és a távolságuk
mélete a Szovjetunióban született meg.
pedig a 20—30 km-t. Feladatuk volt a
A megszületés kapcsolódik más harcesz
kulcspontok elfoglalása és megtartása
közök, mindenekelőtt a harckocsik, a lé
mellett: a tüzérség megsemmisítése a lö
gierő és egy új fegyvernem, a légideszant
vegállásokban, parancsnoki pontok, hír
csapatok fejlődéséhez, valamint a táma
adósközpontok, lőszerraktárak, hidak és
dó mélységi hadművelet elméletének ki
más fontos objektumok megsemmisítése.
dolgozásához. Az elmélet tételeinek he- '
A másik csoportba azok a deszantok
lyességét ellenőrizték a Moszkvai, Lenin
tartoztak, amelyek önálló hadműveleti
grádi, Kievi és Belorussziái katonai kör
hadászati jellegű feladatokat oldottak
zet területén végrehajtott gyakorlatokon.
meg, egyes területek, sőt államok elfog
Az elmélet és a gyakorlat fejlődésének
lalásáig (Norvégia elfoglalása 1940-ben,
fontos szakaszává vált a második világ
Kréta elfoglalása 1941-ben). Ezekbe légi
háború, amelynek folyamán a légidedeszant egységeken kívül gyalogos egy
szantokat először alkalmazták nagy mé
ségeket is bekapcsoltak. A hadműveletiretekben, különböző feladatok megoldá
hadászati deszantok alkalmazása a légi
sára és különféle összetételekben. A legdeszant hadművelet formáját öltötte.
tipikusabbak azok a deszantok voltak,
A háború folyamán alkalmaztak kis
amelyeket az arcvonalon támadó csapa
méretű, speciális rendeltetésű deszanto
tok érdekében és velük együttműködve
kat is, pl. távoli repülőterek és a rajtuk
alkalmaztak. Ezek mintegy a magasabb
levő repülőgépek megsemmisítésére, ipari
egységek hadműveleti felépítésének sajá
és más objektumok megvédésére vagy
tos elemeit képezték.
megsemmisítésére, új harceszközök meg
semmisítésére stb. Az ilyen deszantok
Az egyik 'csoportot azok a deszantok
közül meg lehet említeni a Franciaor
képezték, amelyeket a támadó maga
szágban levő német radarállomás elfog
sabbegységek érdekében alkalmaztak, és
lalását célzó angol—amerikai deszantot
amelyek hadműveleti, hadműveleti-hadá
(1942), a nehézvíz üzem megsemmisítését,
szati besorolásba tartoztak. Ezek rend
szerint egy, vagy több légideszant egy
Norvégiában (1943), stb. Az ilyen deszantokba felderítő-diverziós osztagot is be
ségből álltak. Az arcvonaltól 50—100 km
kapcsoltak.
távolságra dobták ki őket. Ide lehet so
rolni a Szovjet Hadsereg deszantjait
A cél megsemmisítése mellett a deszan
Vjazma és Juhnov térségében (1942), va
tok magukra vonták az ellenség tartalé
lamint a Dnyepernél (1943); a fasiszta
kait, és ezzel nemcsak gyengítették az el
német csapatokét Belgiumban és Hollan
lenség ellencsapásainak és ellentámadá
diában (1940) ; az angol—amerikai csapa
sainak erejét, hanem nehezítették azt is,
tokét Hollandiában (1944) és a Rajnánál
hogy ezeket a megfelelő időben és irány
(1945). Ehhez a csoporthoz közel álltak
ban hajtsák végre. Fontos* az is, hogy a
azok a deszantok, amelyeket a nagy ten
deszant megjelenése és aktív tevékeny
geri deszanthadműveletek folyamán dob
sége gyakran megdöbbentő hatást gya
tak le azzal a céllal, hogy foglalják el az
korolt az ellenségre. Ez különösen az eu
ellenség partmenti védelmi állásait, va
rópai háború elején mutatkozott meg.
lamint a hátrább levő, a tartalékok fel
Azoknak a légideszant hadműveletek10*
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nek az elemzése, amelyek támadó, vagy
tengeri deszanthadművelet részét képez
ték, azt mutatja, hogy habár a légideszantok nem voltak a hadműveletek dön
tő erői, szerepük és jelentőségük nagy
méretű volt az általános cél elérésében.
A vjazmai légideszant hadműveletben,
amely a Moszkva alatti általános táma
dás menetében 1942. január 18-án kezdő
dött, a 4. légideszant hadtest több mint
10 ezer emberét szállították le. A cél az
volt, hogy a deszant segítse a Nyugati és
a Kalinyini Front csapatait a fasiszták
vjazma—rzsev—juhnovi
csoportosításá
nak bekerítésében és megsemmisítésében.
Az ellenség hátában, együttműködve az 1.
gárda-lovashadtesttel és a partizánokkal,
hosszú ideig megtartott 'egy jelentős kör
zetet Vjazmától délre, magára vont öt
német hadosztályt, fontos utakat vágott
át és jelentős szerepet játszott a német
csapatok Moszkva alatti szétzúzásában.
A normandiai deszanthadművelet si
kerében (1944. június) fontos szerepet ját
szottak a légideszantok. Különös jelentő
séget tulajdonítottak a 82. és 101. ame
rikai légideszant hadosztály által végre
hajtandó feladatoknak. El kellett vágni
a félszigetre vezető utakat. A főparancs
nokság úgy vélte, hogy e nélkül a part
raszálló csapatok egérfogóba kerülhet
nek. A deszant sikeresen megoldotta a
feladatot.
A szerző a továbbiakban elemzi még
az angol—amerikai csapatok arnheimi, a
szovjet csapatok távol-keleti és a német
csapatok norvégiai és krétai deszanthadműveletét, majd megállapítja, hogy a deszanthadműveletek többségének korláto
zott volta miatt nem mutatkoztak meg az
igazi lehetőségek.
A háború alatt alig több mint 150 légideszantot hajtottak végre, s ezek közül
csak kb. tízet lehet a hadműveleti, vagy
hadműveleti-hadászati jellegűek közé so
rolni, a többiek harcászati méretűek vagy
speciális jellegűek voltak. A légideszant
csapatok még kis létszámúak voltak. Né
metországban a Szovjetunió elleni táma
dás időpontjában létezett a 7. ejtőernyős
deszanthadosztály és három ejtőernyős
zászlóalj. Más nyugati országokban a de
szantcsapatok száma még kisebb volt.
Ami a szovjet hadsereget illeti, a hábo
rú kezdetének bonyolult körülményei ar
ra kényszerítették, hogy a légideszant
csapatokat közönséges lövészalakulatok
ként használják fel.
1943 elejére változott a helyzet. Német
országban létrehozták az 1. ejtőernyős
deszanthadsereget (nyolc ejtőernyős de
szanthadosztály és egy páncéloshadosz
tály). Az Egyesült Államokban az 1941-es
egy légideszant-hadosztállyal szemben öt
volt, Angliában pedig egy hadosztály és
két dandár.

A légideszant csapatok legnagyobb öszszevonását a normandiai deszanthadműveletben hajtották végre: a szárazföldi
csapatok 39 hadosztálya és 12 önálló dan
dárja között öt légideszant hadosztály,
egy önálló ejtőernyős dandár és 10 önálló
kommandós osztag volt.
A légideszant átdobása sok szállító és
harci repülőgépet követelt. Az arnheimi
hadműveletben három hadosztály és egy
dandár átdobására 2904 repülőgépet és
1694 vitorlázó gépet alkalmaztak, a bizto
sítást pedig 1113 bombázó és 1240 va
dászgép végezte.
A szállítógépek a feladat végrehajtásá
nál komoly veszteségeket szenvedtek. A
rajnai hadműveletben 1595 repülőgépből
493, 1347 vitorlázóból pedig 337 pusztult
el.
A háború folyamán már megmutatko
zott a légideszant elmélete és gyakorlati
alkalmazása továbbfejlesztésének néhány
tendenciája: a légideszant csapatok fel
szerelése a szárazföldi csapatokat meg
közelítő technikával és fegyverzettel; tö
kéletesebb szállítóeszközök létrehozása,
amelyek elősegítik a súlyos harci techni
ka ejtőernyővel való leszállítását, a tö
meges deszantot; gépkocsizó lövész csa
patok, valamint más fegyvernemi csapa
tok bekapcsolása a deszantba. Ezek a
tendenciák jelentősen felerősödtek a de
szantcsapatok háború utáni fejlődési idő
szakában.
Magyarországon viszonylag kevéssé is
mert témát tárgyal Sz. Gorskov: „Straté
giai hadműveletek a csendes-óceáni had
színtéren a második világháborúban" cí
mű cikke. (1981. 9. sz. 58—65. o.) A má
sodik világháború egyik sajátos vonása
az volt, hogy bár a fő feladatokat a szá
razföldi hadseregek oldották meg, igen
nagy méreteket öltöttek a tengeri had
műveletek is. A háború kezdetére az erő
viszonyok a Csendes-óceánon a követke
zőképpen alakultak: A szövetségesek —
Egyesült Államok, Anglia és Hollandia —
szárazföldi erőkben 1,5-ször felülmúlták
Japánt, de lehetőségeik jelentősen csök
kentek annak következtében, hogy erőik
hatalmas területen voltak szétszórva és
gyengén volt megszervezve az együttmű
ködés a hadsereg, a légierő és a flotta
között. A hajók számát tekintve (az anya
hajók nélkül) nagyjából egyensúlyban
voltak. Az anyahajók és a rajtuk állomá
sozó repülőgépek tekintetében Japán há
romszoros fölényben volt. Tíz anyahajó
ján 575 repülőgép volt. A repülők kikép
zése elég magas fokú volt. A japánok
ezen kívül számíthattak a flotta száraz
földön állomásozó repülőgépeire is.
A japánok a tevékenység főirányát a
tengermelléken és a tengereken tervez-
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ték. Arra számítottak, hogy megszerzik
a tengeri fölényt úgy, hogy az ellenség
alapvető tengeri erőit megsemmisítik még
a háború hivatalos megkezdése előtt. A
háború első hónapjaiban terveztek né
hány hadászati hadműveletet, és több
kisebb hadműveletet. Ezek közül csak a
stratégiai hadműveleteket említjük meg.
Az első volt a Hawaii-hadművelet,
amelyet a japán flotta abból a célból haj
tott végre, hogy megsemmisítse a Pearl
Harborban állomásozó amerikai flottát. A
hadműveletet kb. egy évig készítették
elő. A terv az volt, hogy még a háború
megkezdése előtt titokban kibontakoztat
ják a flottát Pearl Harbor térségében,
kihasználják a védelem gyenge oldalait,
az anyahajókról felszálló repülőgépek vá
ratlan csapásával megsemmisítik a kikö
tőben állomásozó hajókat, valamint az
Oahu szigetén állomásozó repülőgépeket.
Az esetleg kifutó hajókat tengeralattjá
rók várták.
A támadáshoz hadászati-hadműveleti
csoportosítást hoztak létre, amely hat re
pülőgép-anyahajóból (353 repülőgép), 16
hajóból (sorhajók, cirkálók, rombolók), és
harminc tengeralattjáróból állt. Ezen
utóbbiak egy részének még a támadást
megelőző éjjel be kellett hatolnia a ki
kötőbe és torpedókkal támadni a sorha
jókat.
Különös figyelmet fordítottak a felde
rítésre és a hadműveleti álcázásra. Az
adatok szerzéséhez felhasználták a szige
teken élő japánokat, kereskedelmi és ha
lászhajókat. A támadó hajókat egy Pearl
Harbortól északra levő sziget kikötőjé
ben gyülekeztették, amely kívül esett a
hajózási útvonalakon, az amerikai repü
lőgépek hatósugarán, és teljes rádiótilal
mat rendeltek el. A hajók szokásos diszlokációjának körzetében ugyanakkor hí
vójelüket felhasználva a megszokott napi
adásokat folytatták. A vasárnap reggelre
tervezett támadás szintén a váratlanság
tényezőjét növelte. Ennek ellenére a leg
felsőbb amerikai vezetés egy héttel előbb
tudomást szerzett arról, hogy esetleg le
hetséges a japán támadás.
A támadás időpontjában a bázison 93
hajó volt, köztük 8 sorhajó, 8 cirkáló, 29
romboló, 5 tengeralattjáró, 9 aknarakó
és 10 aknaszedő. Repülőgép-anyahaj ó
nem tartózkodott a kikötőben.
A szigetek védelme a hadsereg felada
ta volt, s ennek alapját a hadsereg és a
flotta repülői képezték. Oahu hat repülő
terén 394 repülőgép állomásozott, de ké
szültségük alacsony fokú volt. Álcázást,
széttelepítést nem alkalmaztak. A szige
tet 294 légvédelmi ágyú védte, nem szá
mítva a hajók légvédelmi eszközeit. A
helyőrség 42 959 emberből állt, de a bá
zisnak nem volt egységes parancsnoksá

ga. A váratlan támadás lehetőségét nem
vették komolyan. A támadás napján a
kikötő bejárata nem volt lezárva, a ha
jókat nem védték hálókkal a torpedók
ellen, a záróléggömbök nem voltak fel
eresztve. A kiküldött figyelők a déli és
délnyugati irányt figyelték, mert ezeket
tartották veszélyesnek. A hajók a kikö
tőben szorosan egymás mellett álltak.
1941. december 7-én reggel 6 órakor a
japán anyahajókról felszálltak a gépek;
8 óra tájon a zuhanóbombázók első hul
láma megkezdte a támadást a repülőte
rek ellen és megsemmisítette az Oahu
szigetén állomásozó gépek nagy részét.
Csaknem ezzel egyidejűleg a torpedóve
tők és bombázók megkezdték a támadást
a hajók ellen. A vadászok leblokkolták a
repülőtereket. Kb. egy óra múlva táma
dott a második hullám, de ez már keve
sebb eredményt ért el, és több vesztesé
get szenvedett.
A japánok megsemmisítették, vagy
megrongálták az összes sorhajót, 6 könynyűcirkálót és rombolót, 272 repülőgépet.
Az amerikaiak 3400 embert vesztettek,
köztük 2402 halottat. A japánok mind
össze 29 repülőgépet vesztettek, valamint
6 tengeralattjárót, köztük 5 mini-tenger
alattjárót.
A nagy siker mellett a japánok komoly
hadműveleti és harcászati hibát is vétet
tek: nem tudták felfedezni azt a két re
pülőgép anyahajót, amelyek közül az
egyik 210, a másik 700 mérföldre délnyu
gatra volt a támaszponttól. így a főcsapást nem ezekre mérték, hanem olyan
sorhajókra, amelyek nem voltak alkal
masak sem arra, hogy harcba lépjenek a
modern japán sorhajók ellen, sem pedig
arra, hogy kísérjék a gyorsjáratú anya
hajókat. Ettől függetlenül nagy károkat
okoztak az amerikai flottának, megsze
rezték az ideiglenes tengeri uralmat, ami
lehetővé tette a további támadó hadmű
veleteket.
A Maláji-hadművelet célja az volt,
hogy megszerezze a brit Malájföld gaz
dag nyersanyaglelőhelyeit, valamint az
angol flotta fő bázisát, Singapore-t. Ez
megnyitotta volna az utat a további ja
pán támadások előtt dél felé, Indonézia
és Ausztrália irányába, de nyugatra is, a
Indiai-óceán irányába.
Brit Maláj földet 100 ezres hadsereg
védte, valamint támogatta őket a Keleti
Flotta, amely egy sorhajóból, egy cirkáló
ból és négy rombolóból állt. Az angolok
rendelkezésére állt a hollandok tenger
alattjárókból álló flottillája. Malájföld és
Singapore 34 repülőterén 332 repülőgép
volt. A hadművelet folyamán az angolo
kat megerősítették még 45 ezer emberrel
és 141 repülőgéppel. Singapore erődjének
komoly tüzérsége volt, amely 406 mm-es
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ágyúkkal is rendelkezett, amellett 5 re
pülőtere, nagy lőszer- és élelmiszer-tarta
lékai voltak. A haderőnemek közös pa
rancsnokság nélkül tevékenykedtek.
Malájföld elfoglalására a japánok a 70
ezer emberből álló 25. hadsereget jelöl
ték ki, valamint a 450 repülőgépből álló
3. légihadsereget, a flotta 114 földi bázi
sú repülőgépét. A hadihajó-csoportosítás
2 sorhajóból, 8 cirkálóból, 16 rombolóból,
3 tengeralattjáró flottillából, 3 repülő
szállító és sok segédhajóból állt. Anya
hajók ebben a hadműveletben nem vet
tek részt. A deszantot a hajók és az in
dokínai repülőterekről felszállt gépek fe
dezték. Az első két nap alatt megsemmi
sítették az angol repülőgépek 30%-át. A
Keleti Flottából hamarosan elsüllyesztet
ték a „Prince of Wales" sorhajót és a
„Repulse" cirkálót, aminek következté
ben Singapore és Malájföld védelme je
lentősen meggyengült. Az ország északi
részén partraszállt japánok, nem talál
kozva különösebb ellenállással, előre
nyomultak a nyugati és a keleti part
mentén, időnként partraszállta'k a vissza
vonuló angolok hátában. Az angolok
mindenütt megadták magukat és 1942.
február 15-én harc nélkül feladták Singapore-t.
A hadművelet megerősítette Japán
helyzetét a Dél-kínai tengeren, megmu
tatta, hogy az angolok nincsenek felké
szülve a deszantok elleni harcra. Az an
golok elvesztettek 140 ezer embert, a ja
pánok vesztesége 10 ezer ember volt ha
lottakban és sebesültekben. Különösen
fájdalmas volt a jól ellátott és jól fel
szerelt singapore-i helyőrség harc nélkü
li kapitulációja.
A fülöp-szigeteki hadművelet célja az
volt, hogy szétverjék az amerikai — fü
löp-szigeteki erőket, megszerezzék a gaz
dag nyersanyag lelőhelyet és biztosítsák
az utat Holland India és Ausztrália irá
nyába.
A szigetek védelmét 130 ezres ameri
kai — fülöp-szigeteki hadsereg biztosítot
ta (köztük 31 ezer amerikai) 270 repülő
géppel, valamint az Egyesült Államok
Ázsiai Flottájával, amely 3 cirkálóból, 13
rombolóból és 29 tengeralattjáróból állt.
A japánok a 14. hadsereget vetették
itt be, valamint egy speciális fülöp-szige
teki hajócsoportosítást, amely 10 cirkáló
ból, 29 rombolóból, 2 hidroplánbázisból,
sok deszant- és segédhajóból állt. A had
műveletben 496 repülőgép vett részt, de
repülőgép-anyahaj ók itt sem működtek
közre.
A hadművelet december 8-án a légierő
csapásaival kezdődött, és az első táma
dásoknál megsemmisült az amerikai bom
bázók fele, a vadászgépek egyharmada.
Az amerikai parancsnokság, habár tudott

már a Pearl Harbor ellen intézett várat
lan támadásról, és hogy a japánok erőket
összpontosítanak Formosa (Tajvan) szige
tén, nem tette- meg a szükséges intézke
déseket. Míg a másik két hadműveletben
a váratlan csapásokkal megoldották a fő
feladatokat, itt két hetes tűzelőkészítés
és harcászati deszantok készítették elő a
terepet a főerők, a 14. hadsereg számára.
Miután az amerikai flotta elvesztette a
légi támogatást, nem vett részt aktívan
az eseményekben. A hadsereg magára
maradt, és a kilenc helyen partraszállt
japán főerők sehol sem ütköztek ellen
állásba. 10 nappal a partraszállás után
elfoglalták a fővárost, Manilát.
Ezek a hadműveletek megnyitották az
utat a további japán támadások előtt. Vi
szonylag könnyen szétverték az angol és
ausztráliai hajókkal megerősített holland
flottát. Elfoglalták Holland Indiát, Guamot, Ü j-Guineát, a Salamon-szigeteket,
3,8 millió négyzetkilométer területet, 150
millió lakossal. Ezzel azonban a japán
sikereknek vége szakadt. Hamarosan ki
derült, hogy képtelenek hódításaikat meg
is tartani.
A Nagy Honvédő Háború tapasztalatait
összegzi N. Orlov és G. Tvardovszkij: „A
hadműveletek előkészítésének álcázását
és a csapattevékenység váratlanságát biz
tosító módszerek a háború idején" című
írása. (1981. 9. sz. 19—24. o.) A „várat
lanság" fogalma, amely magában foglalja
a hadművelet előkészítésének álcázását és
a harci cselekményeknek az ellenség szá
mára váratlan elkezdését, a hadművelet
egyik legfontosabb eleme. Ügy lehet el
érni, hogy a harci cselekmények olyan
időpontját, fogásait és módszereit kell ki
választani, amelyek lehetővé teszik a csa
pás mérését akkor, amikor az ellenség
a legkevésbé van felkészülve elhárításá
ra, nem képes a szervezett ellenállásra.
A harci cselekmények méreteitől füg
gően a váratlanság lehet hadászati, had
műveleti és harcászati.
A tanulmány elemzi, hogy hogyan ér
ték el az álcázást és a váratlanságot a
Moszkva alatti ellentámadásnál, Sztálin
grádnál, a kijevi hadműveletben és a belorussziai hadműveletben. Ezek közül a
sztálingrádi példát emeljük ki. A had
művelet előkészítését szigorúan leszűkí
tett stáb végezte, s szigorúan megtiltot
tak mindenféle írásos közlést, még a rejt
jelezettet is. A csapatok úgy kapták meg
a feladatot, hogy csak a végrehajtásra
volt idejük. Az ellenséget a csapatok imi
tált átcsoportosításával és összepontosításával, rádióadásokkal megtévesztették. A
csapásmérő csoportok valós csoportosítá
sát gondosan álcázták, a felderítés félre
vezető volt, a valós felderítést titokban
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végezték. Meg kell említeni, hogy az ál
cázás minden szinten megtörtént, egész
a Legfelsőbb Főparancsnokságig, s erre
vonatkozóan a Főhadiszállás 1942. októ
ber 19-én szigorú utasítást adott ki.
Fontos szerepet játszott a félrevezetés
ben az, hogy október közepén a Főhadi
szállás kiadott egy direktívát, amely elő
írta, hogy védelmi vonalakat kell építe
ni, a helységéket feL kell készíteni a kör
körös védelemre, műszaki zárakat és aka
dályokat kell létesíteni. Ebből az ellen
ség azt a következtetést vonta le, hogy
a csapatmozgások védelmi jellegűek.
Az ellenség megtévesztésének másik
példájaként meg lehet említeni a kijevi
hadművelet előkészítését 1943-ban. Ah
hoz, hogy az 1. Ukrán Front erőket tud
jon összevonni a főcsapás irányában, át
kellett csoportosítaná a 3. gárda-hafckocsihadsereget, a Főparancsnokság tarta
lékát képző tüzérség alapvető részét, va
lamint más csapatokat a ljutyezsi híd
főbe, 130—200 km távolságra. A front
félrevezető parancsot adott ki a véde
lembe való vonulásról, amelynek néhány
példányát „elvesztették". A németek meg
találták és elhitték.
A harckocsik átcsoportosítását álcázva
hajtották végre. A parancsnoki pontokat
a helyükön hagyták, dolgoztak a rádió
állomások. Az eltávozott harckocsik he
lyére maketteket állítottak, a lövegállá
sokba pedig lövegmaketteket. Harckocsik
és gépkocsik csak éjjel mozoghattak, tel
jesen elsötétítve. Az új gyülekezési kör
letben teljes álcázást valósítottak meg,
amit elősegített a repülést gátló rossz
időjárás is. A németek egy hétig bom
bázták az elhagyott körzetet. • A 3. harc
kocsi gárdahadsereg három napig tartóz
kodott az új helyen, amikor bevetették
a harcba. Ez teljesen meglepte a néme
teket.
A váratlanság tényezőjének biztosítá
sában igen nagy szerepet játszhat az új
technika alkalmazása, amely megváltoz
tatja az erőegyensúlyt, és amit nem le
het a kevésbé hatékony fegyverek töme
gével ellensúlyozni. A megrázó hatás
klasszikus példája volt az, amikor a
szovjet hadsereg bevetette a rakétatü
zérséget.
A másik ilyen példa volt az, amikor a
páncélosokkal szemben légvédelmi löve
geket kezdtek alkalmazni. A háborúig
egyes teoretikusok úgy vélték, hogy az az
elképzelés, hogy légvédelmi ágyúkat föl
di célok ellen is lehet alkalmazni, tech
nikai analfabetizmusról tanúskodik. A
Tuláért vívott harcokban azonban 1941
októberében az ellenség 2. páncélos had
seregének 30 páncélosát már az első ro
hamban megsemmisítették a közvetlen
irányzással tüzelő légelhárító lövegek. Ez

teljesen váratlan volt a németek számá
ra, akik tudták, hogy a városban nincs
tábori tüzérség. November folyamán a
németek többször rohamoztak, a légelhárítók kilőtték több mint 100 páncélo
sukat, és így nem sikerült elérni a cél
jukat.
A folyóirat 10. száma közli azokat a
referátumokat, amelyek Moszkvában, a
Nagy Honvédő Háború kezdetének 40.
évfordulóján tartott hadtudományi kon
ferencián hangzottak el. Ezek közül A.
Gribkov: „A Nagy Honvédő Háború kez
detének 40. évfordulója" című előadását
ismertetjük (1981. 10. sz. 12—19. o.) A
szerző rámutat, hogy Németország a há
borút megelőző időszakban viszonylag
gyorsan kifejlesztette katonai potenciál
ját, ami lehetővé tette számára, hogy ko
moly fegyveres erőt hozzon létre. 1934 és
1940 között katonai termelése 22-szeresére, fegyveres erőinek száma 35-szörösére
nőtt. 1941 közepére 7 millió 300 ezer em
ber állt fegyverben.
A nyugati hatalmak politikája igyeke
zett Németországot keletre irányítani, s
ezért minden hatékony együttműködést
elutasítottak a Szovjetunióval.
1941. június 22-én a jól felfegyverzett
és ' a szövetségesek csapataival megerő
sített német hadsereg, amely mögött két
éves európai harci tapasztalat állt, és
amely támaszkodhatott a meghódított
Európa gazdasági tartalékaira, a Balti
kumtól a Fekete-tengerig terjedő arcvo
nalon támadást indított a Szovjetunió el
len.
Itt harcolt Németország 214 hadosztá
lyából .153, köztük az összes (21) páncé
los és (14) gépesített hadosztály. A csat
lós államok haderőivel együtt 190 had
osztályt készítettek fel a támadásra, eze
ket támogatta a létező ötből négy légi
flotta és a haditengerészet, egységei. Az
ellenség a legfontosabb irányokban élő
erőben és technikai eszközökben 3—4szeres túlerőben volt. Arra számított,
hogy váratlan csapással szétzúzza a had
sereget és a "flottát, másfél—két hónap
alatt eléri a Volgát és az Uralt, és meg
nyeri a háborút.
Az ország erőinek mozgósítására június
30-án létrehozták a Szovjetunió Állami
Védelmi Bizottságát Sztálinnal az élen, a
fegyveres erőket pedig a Legfelsőbb Fő
parancsnokság Főhadiszállása irányítot
ta.
A néptömegek állásfoglalása, és a saját
jól felfogott érdekük, arra kényszerítette
a nyugati országok vezető köreit, hogy
egyéni érzéseiktől függetlenül a Szovjet
unió oldalára álljanak a fasiszta Német
országgal vívott harcban.
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A szovjet nép hősies ellenállása a há
ború első heteiben meglepte a némete
ket. A szovjet csapatok már a szmolenszki csatában eloszlatták azt a reményt,
hogy megállás nélkül lehet Moszkváig
vonulni. A német hadvezetés nemcsak
arra kényszerült, hogy parancsot adjon a
„Közép" hadseregcsoportnak a védelem
be vonulásra, hanem lényeges korrekció
kat volt kénytelen eszközölni a háború
folytatásának terveiben.
A németek ennek ellenére, kihasznál
va előnyüket, 1941 novemberének végére
elfoglalták Ukrajna nagy részét, Belo
russziát, Moldvát, Litvániát, Lettorszá
got, Észtországot, az Orosz Föderáció sok
területét, és közeledtek Moszkvához.
1941. december elején a szovjet csapa
tok Moszkva alatt ellentámadásba men
tek át, ami 1942 januárjában általános
hadászati támadássá alakult át csaknem
az egész szovjet—német arcvonalon.
Egyes irányokban ez áprilisig tartott, s
a német csapatok 150—400 km-t vonul
tak vissza. Szétzúztak 50 ellenséges had
osztályt. Ez bizonyította a „villámhábo
rús" elképzelések téves voltát és a há
ború menetében történt változás kezdetét
jelentette.
A Honvédő Háború és az egész máso
dik világháború menetében hatalmas ka
tonai-politikai esemény volt a sztálingrá
di csata, amelyben a fasiszta blokk had
seregei 1,5 millió emberüket vesztették
el, a szovjet—német fronton levő erőik
és eszközeik egynegyedét.
A szovjet csapatok, miután szétverték
a németeket a kurszki csatában, 2000
km-es arcvonalon bontakoztattak ki tá
madást.
1944 első felében megsemmisült azok
nak a hadosztályoknak több mint fele,
amelyek 1944 elején a szovjet—német
fronton voltak, a nyári—őszi hadászati
támadó hadműveletekben kiűzték az el
lenséget a Szovjetunió területéről. Az év
végére a szovjet csapatok felszabadítot
ták Romániát, Bulgáriát, Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország és Jugo
szlávia jelentős részét, Norvégia északi
területeit, megközelítették Németország
határait és Kelet-Poroszország területére
léptek. A győzelmes harcokra a ka
pituláció tette fel a koronát.
Őszre befejeződött a háború a távol
keleti hadszíntéren is.
Az egész háború alatt a szovjet—német
front volt a fő front, ahol szétzúzták vagy
fogságba ejtettek 607 hadosztályt (köztük
507 németet), míg az angol—amerikai
szövetségesek Észak-Afrikában, Olaszor
szágban és Nyugat-Európában csak 176
hadosztályt zúztak szét, vagy ejtettek
foglyul. A 13 millió 600 ezer katona és
tiszt közül, akiket Németország a háború

alatt elvesztett, 10 millió jutott a szov
jet—német frontra, s ezenkívül 677 ezer,
főként fogoly japán.
A Honvédő Háború folyamán a szov
jet fegyveres erők Európában és Ázsiá
ban 12 országot szabadítottak fel egészé
ben vagy részben. Ezeknek a felszabadí
tásában 8,5 millió katona vett részt. A
győzelemért drága árat kellett fizetni, 20
millió szovjet ember vesztette életét, kö
zülük 1 millióan külföldi országok felsza
badítása folyamán. A fasiszták lerombol
tak 1710 szovjet várost, több mint 70 ezer
falut, 32 ezer ipari üzemet, 98 ezer kol
hozt, 1875 szovhozt. Az ország elvesztette
nemzeti vagyonának mintegy 30%-át.
Ezek a sebek még frissek voltak, ami
kor az országot már a harmadik világ
háború kezdte fenyegetni. Már 1949-ben
létrehozták az imperialista hatalmak
blokkját, az Észak-atlanti Szövetséget, a
NATŐ-t. Ez a szövetség ma már hatal
mas katonai erővel rendelkezik. Hadosz
tályainak 80%-a, harci repülőinek fele az
európai hadszíntéren van elhelyezve.
A további erőfeszítések a technikai esz
közök teljes tökéletesítésére, a harcásza
ti felvonulás idejének csökkentésére, a
harckészültség fokozására
irányulnak.
Különösen nagy figyelmet szentelnek a
megelőző atomcsapás eszközeinek létre
hozására. A Varsói Szerződéssel szembeni
erőfölény biztosítása céljából 1983 és
1988 között Nyugat-Európában 600 nuk
leáris töltetű közepes hatósugarú rakétát
szándékoznak telepíteni.
Az Egyesült Államok agresszív tevé
kenysége kiterjed az összes kontinensek
re. Az Egyesült Államok és más NATO
államok közvetlen vagy közvetett közre
működésével a második világháború utá
ni időben több mint 100 helyi háborút és
fegyveres konfliktust robbantottak ki,
amelyeknek milliók estek áldozatul.
A Szovjetuniónak mindezt figyelembe
kell vennie, ha nem akarja, hogy meg
ismétlődjék 1941. június 22-e.
Az évfordulók megemlékezések sorába
tartozik D. Murijev: „A Moszkva alatti
nagy győzelem" című cikke (1981. 11. sz.
11—18. o.). A szerző rámutat, hogy azok
közül a nagy csaták közül, amelyek el
döntötték a fasiszta hadsereg sorsát, a
moszkvai az egyik fő helyet foglalja el.
Ez volt a német hadsereg első nagy ve
resége, és a szovjet hadsereg első nagy
győzelme, a mi a háború menetében a
változás kezdetét jelentette. A moszkvai
csata (1941. szeptember 30.—1942. április
20.) legfontosabb eredménye az volt,
hogy súlyos vereséget szenvedett a leg
nagyobb létszámú és a legharcképesebb
„Közép" hadseregcsoport. A hangosan
reklámozott „Tájfun" hadművelet kudar-
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cot vallott, az egész „Barbarossa"-terv
kalandor vállalkozásnak bizonyult, Né
metország elvesztette a „villámháborút",
és hpsszadalmas háború folytatására
kényszerült, amelyre nem volt felké
szülve.
A szovjet csapatok ellentámadása és az
ezt követő, a nyugati hadászati irányban
kibontakozó általános támadás eredmé
nyeként až ellenséget 200—300 km-el ve
tették vissza a fővárostól, felszabadult 11
ezer lakott hely, köztük több mint 60
város. Teljesen megtisztították a néme
tektől a Moszkvai és Tulai területet, a
Kalinyini és Oreli terület egy részét.
A német szárazföldi hadsereg kb. 1
millió embert vesztett halottakban, sebe
sültekben, fagyottakban és foglyokban.
Vereséget szenvedett több mint 50 had
osztály. A németek 1941 decemberétől
1942 áprilisáig kénytelenek voltak átirá
nyítani a keleti frontra Németországból
és a megszállt országokból 39 hadosztályt,
6 dandárt és kb. 800 ezer főből álló pót
keretet.
A Moszkva elleni támadásba a néme
tek bedobtak a négy rendelkezésükre ál
ló páncélos magasabbegységből hármat.
Ezek szintén elvesztették a kiképzett sze
mélyzet jelentős részét. A 2. páncélos
csoport pl., amelyet októberben páncé
loshadsereggé szerveztek át, csupán 1941.
december 1. és 1942. február 6. között
29 ezer embert vesztett; 1941. október 1.
és 1942. március 15. között 2340 páncélos
és 74183 gépkocsi vált harcképtelenné,
illetve használhatatlanná.
Pótlásként
kaptak 7411 (10%) gépkocsit és 1847
(80%) páncélost.
Még nagyobb veszteségeket szenvedett
az ellenség tüzérségi eszközökben. Ezen a
téren jellemzőek a 4. tábori hadsereg
adatai: Csupán decemberben elvesztett
48 tarackból 43, 36 aknavetőből 28, 84
rohamlövegből 72, 48 100 mm-es löveg
ből 31, 252 tüzérségi vontatóból 230.
A vereség következtében jelentős sze
mélyi változások történtek a német ka
tonai vezetésben. Hitler december 19-én
leváltotta a szárazföldi csapatok főparancsnoki beosztásából Brauchitsch tá
bornagyot és maga lett a főparancsnok,
leváltotta az „Észak" és „Dél" hadsereg
csoport és sok magasabbegység parancs
nokát, összesen 35 tábornokot.
A vereség jelentősen aláásta a hadse
reg morális helyzetét, erősödtek a hábo
rúellenes hangulatok. A moszkvai csata
ideje alatt a tábori hadbíróságok több
mint 62 ezer katona, altiszt és tiszt ellen
folytattak eljárást.
A moszkvai csatának nagy volt a nem
zetközi jelentősége is. A megszállt orszá
gokban erősödtek a nemzeti ellenállási
mozgalmak. A németek balsikerei arra

ösztönözték Japánt és Törökországot,
hogy elhalasszák a Szovjetunió elleni tá
madást. Növekedett az elégedetlenség, a
szövetséges fasiszta országokban, Finnor
szágban, Magyarországon, Romániában és
Olaszországban is.
A moszkvai csata kimenetele nagyban
elősegítette a Hitler-ellenes koalíció meg
erősödését. 1942. imájus 26-án aláírták a
20 évre szóló szovjet—angol szövetségi és
együttműködési szerződést. Június 11-én
aláírták a szovjet—amerikai szerződést.
A csata jelentős belpolitikai eredmé
nyekkel járt. Egyrészt kedvezőbb felté
teleket teremtett a front stabilizálásához,
másrészt nyugodtabb körülmények kö
zött lehetett megszervezni a termelést, a
hadászati tartalékok kibontakoztatását.
A moszkvai csatában tanúsított hősies
magatartásáért kb. 40 egység és maga
sabbegység kapta meg a „gárda" nevet,
36 ezer harcost tüntettek ki és 110-en kap
ták meg a Szovjetunió Hőse kitüntetést.
A hadrakelt sereg feltöltése hadászati
tartalékokkal bonyolult körülmények kö
zött ment végbe, amikor a csapatok viszszavonultak, az üzemeket evakuálni kel
lett. Hatalmas szervezőmunkával ez még
is sikerült. Míg pl. 1941. október elején a
Nyugati Frontba 30 lövészhadosztály tar
tozott, december első napjaiban már 50.
A front lövészdandárjainak száma 1-ről
16-ra, a légihadosztályoké 5-ről 8-ra a
lovashadosztályoké 3-ról 16-ra, a harc
kocsidandároké 3-ról 22-re, a Főhadiszál
lás tartalékait képező tüzérezredeké 28ról 53-ra, a gárda-aknavető ezredeké 1ről 30-ra növekedett.
A moszkvai csata tapasztalatai gazda
gították a szovjet hadművészetet mind a
főcsapások kiválasztásának, mind az el
lentámadásba való átmenet időpontjának
meghatározása kérdésében. Ami pl. az
ellentámadást illeti, az akkor történt,
amikor az ellenség már nem tudott tá
madni, de még nem volt ideje átmenni
védelembe.
Nem kevésbé jelentős a megszerzett
tapasztalat a támadó hadművelet meg
szervezése és folytatása terén. A frontok
övezetének szélessége elérte a 300—600
km-t, a hadseregé a 100 km-t. A hadmű
veleti tömörség eléggé alacsony fokú volt,
s emellett az erők és eszközök egyenlően
voltak elosztva az egész arcvonalon. A
változást a Főhadiszállás 1942. január
10-i direktívája jelentette, amely az el
lenséges védelem áttörésének megszerve
zéséről és a tüzérségi támadásról szólt.
A támadó hadművelet bőven tartal
maz példákat az átkarolásról és bekerí
tésről, az éjszakai harcról, a sízászlóaljak alkalmazásáról, légierő átcsoportosí
tásról légi és földi ellenség, különösen
páncélosok ellen.
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A hadsereg felmérhetetlen segítséget
kapott a lakosságtól. Ez igen sok formá
ban nyilvánult meg. A háború első nap
jaiban a fővárosból és a Moszkvai terü
letről 400 ezer kommunista és komszomolista lépett be a hadseregbe. A hábo
rú első évében 15 népfelkelő hadosztályt,
sok más egységet és alegységet hoztak itt
létre. Ugyanakkor Moszkvában létrehoz
tak egy különleges rendeltetésű, gépko
csizó dandárt komszomolistákból és kom
munistákból, amely részt vett a védelmi
harcokban. A parancsnoíksága több mint
200 operatív csoportot képzett ki és kül
dött az ellenség hátába (több mint 7 ezer
embert).
1941 októbere és decembere között 600
ezer moszkvai dolgozott önfeláldozóan a
védelmi berendezések építésén. Elkészí
tettek 802 km harckocsiakadályt, 611 km
drótakadályt. A főváros utcáin elkészült
22 km páncélos-elhárító árok, 10 km ba
rikád, 496 tűzfészek a házakban, kb. 24
ezer fémakadály, stb. A főváros lakói
csak a háború első fél éve alatt 142 millió
rubelt fizettek be, ami akkor 1400 repülő
gép, vagy 750 harckocsi ára volt.
A főváros sok üzemét, intézményét
evakuálták. November végére a 4,5 millió
lakosból csak 2,5 millió maradt a város
ban, evakuáltak 498 össz-szövetségi, vagy
össz-szövetségi—köztársasági j elentőségű
üzemet. A hadiüzemeken kívül 1941
őszére kb. 2 ezer fővárosi üzem állt át
fegyver- és lőszergyártásra. Üjra elkezd
ték a könnyű harckocsik gyártását. 11
fémipari nagyüzem biztosította a harc
kocsik tömeges javítását.
A moszkvai gazdasági körzet dolgozói
1941 végén és 1942 elején 76 ezer gép
pisztolyt, 10 ezer aknavetőt adtak a
frontnak, kijavítottak 1000 harckocsit,
1200 repülőgépet.
A 11. számban megjelent összefoglaló
értékelés mellett a 12. szám minden ta
nulmánya (a vezércikken kívül) a moszk
vai csata különböző részkérdéseivel fog
lalkozik. Ezek közül olyat emelünk ki,
amely viszonylag kevésbé ismert kérdést
tárgyal: Sz. Zaharov: ,,A tengerészek
harci cselekményei" című cikket (1981.
12. sz. 53—59. o.). A főváros védelmében
tengerészek is részt vettek. A legnehe
zebb időszakban a Nyugati Front kere
tébe bekapcsoltak hat önálló tengerész
lövészdandárt és az 1. Moszkvai Tengerészcsapatot, amelyet később átszervez
tek 154. tengerész lövészdandárrá. A 62.,
71. és 84. dandárt az 1. csapásmérő had
seregbe, a 64.-t a 20. hadseregbe, a 74. és
75. dandárt a Moszkvai védelmi övezetbe
osztották be. A tengerész dandárok a
Moszkvai terület sok városának felszaba
dításában vettek részt.

A 64. önálló tengerész lövészdandár
alapjában a Csendes-óceáni Flotta matró
zaiból és a tisztiiskolák növendékeiből
lett összeállítva. A frontra 1941. novem
ber 25-én érkezett meg. A kivagonírozás
után előbb a védelmi harcokban vett
részt Csornája, Szuharevo, Hlebnyikova
térségében, ahol a 20. hadsereg kereté
ben egy 20 km-es arcvonalszakaszt vé
dett. December 6-án 10 harckocsin deszantként kezdték a támadást Belij Raszt
ellen, majd üldözve a Volokalamszk irá
nyába visszavonuló ellenséget, a dandár
13 nap alatt harcolva 130 km-t nyomult
előre. Felszabadított 30 helységet, zsák
mányolt 12 páncélost, 43 löveget, 141 gép
kocsit, és más technikai felszereléseket.
December 20-án a 20. hadsereg csapatai
felszabadították Volokalamszkot. A dan
dár december 25-én védelembe vonult
Gzsatszktól északnyugatra. A harcok
alatt több mint kétezer fasisztát semmi
sített meg.
A 62. önálló tengerész lövészdandárt
alapjában véve szintén csendes-óceáni
tengerészekből állították össze. A dandár
december első napjaiban érkezett meg
Zagorszk körzetébe és 12-én az 1. csa
pásmérő hadseregbe osztották be. Klin
városától nyugatra került harci érintke
zésbe az ellenséggel. A támadó harcok
folyamán a dandár 150 km-t nyomult
előre, felszabadított 40 helységet és szét
zúzott 3 ellenséges ezredet.
A 71. dandár, amely szintén főként
csendes-óceániakból állt, 1941. november
27-én érkezett meg az arcvonal egyik
fontos szakaszára Jahroma térségében,
ahol a fasiszta csapatok elérték a Moszk
va—Volga csatornát. A támadó harcok
ban tanúsított bátor magatartásért a dan
dár a tengerész lövészegységek között el
sőként kapta meg a „gárda" nevet. 150
km-t nyomult előre és 75 helységet sza
badított fel 1942. január végéig.
Alapjában véve a Csendes-óceáni Flot
ta, az Amuri Flottilla tengerészeiből és
haditengerészeti iskolák növendékeiből
állt a 84. önálló tengerész lövészdandár
is. November 25—26-án vagonírozott ki a
Rjazanyi terület Rjazsk városában, ahol
résztvettek Szkopin város védelmében és
felszabadításában, majd átdobták Za
gorszk körzetébe, ahol beosztották az 1.
csapásmérő hadseregbe. 180 km-t nyo
mult előre nyugati irányba, miközben
felszabadított 35 helységet, megsemmisí
tett több mint 4 ezer fasiszta katonát és
tisztet.-Többek közt részt vettek Klin fel
szabadításában és az ottani súlyos utcai
harcokban. A 84. dandárt ezután átirá
nyították az Északnyugati Front kereté
be, ahol aktívan részt vett a 16. német
hadsereg bekerítéséért folytatott harcok
ban.
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A 75. önálló tengerész lövészdandárt a
Fekete-tengeri Flotta, a Káspi-tengeri
Flottilla tengerészéiből és tengerésztiszti
iskolásaiból hozták létre. A dandár de
cember 18-án érkezett meg Ljublinóba,
ahol mint a Főhadiszállás tartalékát a
moszkvai védelmi övezet'parancsnokának
rendelték alá. 1942 januárjának közepén
a dandár az 1. csapásmérő hadsereg csa
pataival együtt részt vett az ellenséges
védelem áttörésében a Lama folyónál. A
dandár a 2. gárda-lövészhadtest keretei

között harcolva több tucat helység fel
szabadításában vett részt. A dandárt ha
marosan átirányították az Északnyugati
Fronthoz, ahol ugyanabban a hadtestben
harcolt. 1942. márciusában átszervezték
gárda-lövészdandárrá.
A tengerész egységek komoly segítsé
get nyújtottak a Nyugati Frontnak mind
a védelemben, mint pedig a támadásban.
A moszkvai területnek mintegy 250 hely
ségét szabadították fel. (Lengyel István)

MILITÄRGESCHICHTE
(Német Demokratikus Köztársaság)
1981. 1—6. sz

Huszadik évfolyamába lépett 1981-ben
az NDK Hadtörténelmi Intézetének tudo
mányos folyóirata. Az azévi 6. számot
így a megtett útra való visszatekintésnek
szentelte a szerkesztő bizottság, és közzé
tette az első húsz évfolyam repertóriu
mát. Az 1981-ben publikált előző öt szám
a már megszokott tartalmi gazdagságot
mutatja.
Heinz Kathe a 4. számban közreadott
közleményében II. (Nagy) Frigyes porosz
király egyik kiváló hadvezérének, Hans
Joadhim von Zieten (1699—1786) huszár
tábornoknak az életpályáját vázolja fel.
Rámutat, hogy kezdeti gyalogos és dra
gonyos szolgálat után került 17-30-ban az
akkor létrehozott testőr-huszárszázadba,
ahol a porosz hadakba beállt magyar hu
szártisztektől sajátította el a katonai mes
terség sajátos magyar válfajának az alap
jait. A továbbiakban kiemeli a szerző azt
a tényt is, hogy pályafutása további meg
alapozása szempontjából jelentőssé vált
az a tapasztalat, amelyet Zieten az 1733—
35-ös lengyel örökösödési háború idején,
a Rajna-menti hadszíntérén a magyar
huszárok élén a Habsburg-seregben szol
gáló és a francia kötelékek ellen bevetett
Baranyay János generális mellett szer
zett. Kiváló képességeit és nagyszerűen
elsajátított ismereteit a három sziléziai
háborúban nem egy esetben azután ép
pen egykori tanítómesterével szemben
kamatoztatta a porosz hadvezér.
Klaus-Ulrich Keubke és Helmut Schnit
ter közös tanulmányban az 5. számban a
18. századi porosz hadseregnek Adolph
von Menzel (1815—1905) polgári realista

festőművész életművében való tükröző
dését elemzi. A hadsereg mindennapi éle
tét és háborús cselekményeit ábrázoló
közel ezer grafika és metszet, valamint
több tucat festmény a művész előtanul
mányai és realista ábrázolásmódja kö
vetkeztében
valóban
figyelemreméltó
hadtörténelmi szempontból is.
A 3. számban Klaus Heydeck közlemé
nye a német „Sturm und Drang" irodal
mi és szellemi mozgalom névadójának és
kiemelkedő költő j ének-írójának, Fried
rich Maximilian Klingernek (1752—1831)
életútját eleveníti fel. Már a címben is
kifejezi, hogy az életmű eddig háttérbe
szorult területeivel, a majna-frankfurti
városi bérkocsis és mosónő fiának kato
nai és pedagógiai tevékenységével kíván
foglalkozni. Klinger ugyanis 1780-tól kö
zel ötven évig Oroszországban katonás
kodott, ahol hadnagyból altábornagyi
rangig emelkedett. Vezető szerepet ját
szott I. Sándor cár uralkodása idején a
katonai és polgári tanintézetek, sőt egyes
egyetemek
megteremtésében,
egyben
hosszú időn át a szentpétervári első k a 
dét- és apródiskola igazgatójaként tevé
kenykedett.
Ezúttal is több írás foglalkozik az el
múlt évfolyamban jelentős teret kapott
Carl von Clausewitz személyiségével. A
2. számban Klaus Hubert a fennmaradt
egyházi anyakönyvi bejegyzés publikálá
sával bizonyítja, hogy a nagyszerű po
rosz hadtudós nem az állítása szerinti és
eddig általánosan elfogadott 1780. június
1-én, hanem valójában 1780. július 1-én
született, további keresztneve
pedig
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Philipp mellett nem Gottfried, hanem
Gottlieb volt. A szerző közzétesz még há
rom, eddig, ismeretlen levelet, amelyet
Clausewitz 1814-ben, illetve 1816-ban
Hermann von Boyen (1771—1848) porosz
hadügyminiszterhez intézett.
André Türpe az 1. számban „Clause
witz a néptöimegek háborús .szerepéről"
címmel tette közzé írását. Ebben kiemeli,
hogy Clausewitz a napóleoni háborúk
idején üdvözölte a néptömegek felfegy
verzését, ebben az idegen hatalommal ví
vott háború sikerének zálogát látta. Fel
ismerte ugyanis az egész lakosság, az or
szág minden anyagi eszköze mozgósítá
sának szükségességét.
Állásfoglalását
azonban nem a demokratizmus, hanem a
gyakorlati megfontolás motiválta.
Ugyancsak_ az 1. számban
Joachim
Kleine Clausewitznek .,A háborúról" cí
mű főművével foglalkozik abból a szem
pontból, hogy mi ennek a jelentősége az
NDK hadtudománya számára. Elemzőén
mutatja be, hogy a háború dialektikájá
nak a felismerése, a háború lényegére,
törvényszerűségeire, alapelveire és lefo
lyásának szabályaira vonatkozó, továbbá
számos hadművészeti és hadtörténelmi
megállapítása máig hatóan helytálló és
továbbgondolkodásra ösztönző. Clause
witz fő művének mai tanulmányozása így
gyümölcsöző.
A 175 éves évforduló alkalmából az 5.
számban Heinz Gerold az 1806. október
14-i jénai és auerstädti csata néhány ta
nulságát foglalja össze. Rámutat, hogy az
elszigetelt Poroszország feudális-abszolu
tisztikus hadserege a forradalmi elvek
szerint szervezett és küzdő francia polgá
ri hadsereggel került szembe. Már a fel
vonulás, még inkább a csata lefolyása a
szemben álló hadseregek közti minőségi
különbséget mutatta. Szimbolikus a po
rosz vereség, egy önmagát túlélt rend
szer szenvedte el a katonai kudarcot.
Az 1900-as flottatörvény és a forradal
mi német szociáldemokráciának a tenge
ri fegyverkezési verseny ellen vívott har
ca képezi Jürgen Lampe közleményének
a tárgyát, amely a 4. számban látott nap
világot. Felvázolja a századforduló im
perialista versenyfutását, az ebből fakadó
erőteljes flottafejlesztést. Részletesen szól
az angol tengeri hatalom megtörését cél
zó német készülődésekről. Ismerteti az
1898-as flottatörvényt, amely hét év alatt
7 sorhajóval, 2 nagy és 7 kisebb cirkáló
val kívánta erősíteni a pozíciókat. Ennek
elfogadását követte az újabb előterjesz
tés, ezúttal már 19 sorhajó, 8 nagy és 15
kisebb cirkáló építésére, továbbá 8 pán

célozott partvédőhajónak sorhajóvá val6
átalakítására. E példátlan fejlesztés érde
kében a német kormányzat rendkívüli
propagandakampányt indított. így sike
rült a parlamenti elfogadtatás. A szem
ben álló erők közül határozottan a forra
dalmi szociáldemokrácia lépett fel a par
lamentben és azon kívül. A parlamenti
tiltakozás és a kibontakozó tömegmozga
lom ábrázolásával zárul a közlemény.
Ugyancsak Jürgen Lampe enMékezik
meg a 2. számban Rosa Luxemburgról
születésének 110. évfordulóján.
Dieter Dreetz közleménye a 4. szám
ban a Reichswehrnék (a birodalmi véderőnek) az 1921 márciusi közép-németor
szági kommunistaellenes provokációban
játszott szerepét elemzi. Rámutat, hogy
ebben az ipari övezetben volt legerősebb
a forradalmi munkásmozgalom, legjelen
tősebb az NKP befolyása. Ezért a Reichs
wehr az új ellenforradalmi offenzíva be
vezetéseként már 1920 májusában „egy
kommunista puccs" veszélyének ürügyén
követelte az NKP ottani szétzúzását. Va
lójában az NKP nem készített elő fel
kelést, 1920-as IV. kongresszusa a tömegpárt-építés feladatát tűzte napirendre.
Kezdetben a kormánykörök is kételked
tek a Reichswehrtől érkezett jelzések
ben. További nyomás, jobboldali eltoló
dás után 1921 márciusában végülis el
rendelték „a közép-németországi tiszto
gatási akciókat". Kihirdették a rendkívü
li állapotot, és rendőrszázadokat vezé
nyeltek a térségbe. A Reichswehr a hát
térben maradt tartalékként, egyúttal az
akció biztosítójaként. Közvetlenül csak a
terület lezárásában vett részt, egyúttal
azonban nehézfegyvereket bocsátott a
rendőri alakulatok rendelkezésére. Az
akció után a Reichswehr vezetése igye
kezett nagyobb mértékben részesedni a
végrehajtó hatalomból.
A hadijátékok németországi fejlődésé
nek 1945-ig terjedő szakaszát mutatja be
Werner Knoll a 2. számban megjelent
közleményében. Ismerteti, hogyan vált a
17. századi hadisakkból a 19. század ele
jén a tisztek és a törzsek kiképzésére és
továbbképzésére szolgáló, terepasztalon
lejátszott játék. Részletezi a merev játék
szabályok elhagyását, a hadijátéknak a
harcászati kiképzés részévé tételét, majd
a hadászati területre való adaptálását.
Kitér a századfordulón történt változás
ra, a méretarányos térképek alkalmazá
sára, majd a terepen való megjelenítés
re. A két világháború közti időszakkal
kapcsolatban részletesen ábrázolja, mi
lyen stratégiai méretű hadijátékokat dol
gozott ki a vezérkar egy eljövendő há-
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ború hadműveleti
sára.

terveinek kipróbálá

E témakörben ugyancsak Werner Knoll
a 4. számban forrásokat publikál, a fa
siszta Wehrmacht vezetésének a Szovjet
unió elleni támadás előkészítését szolgáló
hadijátékait teszi közzé az 1940 novem
ber — 1941 március közti időből. E hadi
játékok jól tükrözik, hogy szovjetellenes
támadó háború előkészítését szolgálják.
Nyíltan kimondják a dokumentumok,
hogy a játékok a német—szovjet határ
terület terepviszonyait tükrözik, támadó
fél a német, amely felvonulási terület
ként számol Szlovákiával, Magyarország
gal és Romániával, továbbá egy adott
időben Románia Németország melletti
hadbalépésével, Törökország bizonytalan
magatartásával, a többi délkelet-európai
állam semlegességével.
Hans-Georg Kampe 3. számbeli közle
ménye a Szovjetunió elleni fasiszta tá
madás
híradástechnikai biztosításával
foglalkozik. Részletes képet fest arról,
hogy az 1940 június — 1941 március közti
időszakban a távolsági telefonkábelaz önhordó légkábel- és a távíró-hálózat
kiépítése megtörtént az északi és a kö
zépső hadseregcsoport, valamint a VIII.
repülőhadtest felvonulási vonalán, a le
rohant és megszállt Lengyelország, vala
mint részben Csehszlovákia területén.
Az 5. számban Manfred Oertel a Deut
sche Reichsbank (Német Birodalmi Bank)
mindeddig kevéssé vizsgált tevékenysé
gét, a Szovjetunió elleni fasiszta agreszszióban játszott szerepét mutatja be.
Közzéteszi a fasiszta bankügynek az
ideiglenesen megszállt szovjet területe
ken való kiépítését előkészítő 1941. jú
nius 10-i alapdokumentumot. Bevezető
tanulmányában részletes képet fest arról,
milyen pénzügyi szerepet játszott a Deut
sche Relchsbarik a második világháború
idején a németek által Ideiglenesen meg
szállt területeken a mintegy hatvan biro
dalmi hitelpénztár (Reichskreditkasse)
létrehozásával e területek kifosztásában
és a megszálló hadak anyagi ellátásában.
Ugyancsak az 5. számban Gerhart Hass
tanulmánya a moszkvai csatával kapcso
latos polgári nézetekkel foglalkozik.
Elemzése bemutatja, hogy az 1941. szep
tember 30 — 1942. április 20. között ví
vott, a fasiszta villámháborús tervet ke
resztülhúzó csata megítélése a polgári
történettudományban a napi politika
függvénye. A szovjet diadal jelentőségét
igyekezett lebecsülni a fasiszta irodalom,
a hidegháborús időszákban keletkezett
amerikai és nyugatnémet művek sora, és

ugyanez a tendencia érvényesül számos
mai, NATO-államokbeli munkában. A
leggyakoribb nézetek közül a szerző be
mutatja annak tarthatatlanságát, mintha
az első fasiszta német vereség „a vezetés
által elkövetett hiba következménye",
„véletlen" lett volna. Megcáfolja az állí
tólagos „szovjet túlerőre", „szovjet rész
ről stratégiai tartalékok bevetésére" való
hivatkozást, a kedvezőtlen időjárás sze
repének eltúlzását. Hosszasan foglalkozik
annak helytelenségével, hogy „vétkese
ket" keresve, azt Hitler személyében ta
lálják meg, eltúlozva annak jelentőségét,
hogy a kudarc folyamán 35 tábornokát
mentette fel, és maga vette át a főpa
rancsnokságot.
Több szerző foglalkozik a fennállásá
nak huszonöt éves évfordulóját ünnepelt
Nemzeti Néphadsereggel. Az 1. számban
Günther Glaser tanulmánya jelent meg
„Az NDK Nemzeti Néphadserege — a
német hadtörténelem alapvető fordulatá
nak kifejezője" címmel. A szerző kieme
li, hogy 1956-ban, az ENSZ alapokmányá
val összhangban, önvédelme erősítése ér
dekében állította fel az NDK a Nemzeti
Néphadsereget és csatlakozott a Varsói
Szerződéshez. Az első német munkás-pa
raszt hatalom hadseregének osztályjelle
géből fakadóan a béke megőrzése, az im
perialista agresszív szándékok visszave
rése az elsődleges hazafias és internacio
nalista feladata. A továbbiakban elemzi
a Nemzeti Néphadsereg összetételét, az
NSZEP hadseregbeli szerepét és a szo
cialista típusú hadsereg jellemzőit.
Werner Thiel tanulmánya az 5. szám
ban az NDK Nemzeti Néphadserege szer
vezésének időszakából az első gépkocsizólövész-magasabbegység felállítását kö
veti nyomon 1956 márciusától novembe
réig. Bemutatja a Vörös Hadsereg há
borús tapasztalatainak hasznosítását, a
kommunisták irányító szerepét. Elemzi az
önkéntesek összetételét, és rámutat, hogy
alig egy hónap alatt sikerült a személyi
állomány 87%-át biztosítani. Ismerteti a
magasabbegység
kezdeti
szervezését,
amely teljesen megfelelt az akkori harc
követelményéknek. A gépkocsizó lövész
egységek mellett páncélos- és tüzéregy
ségek is adottak voltak, mégpedig össze
sen már akkor 3 : 2 arányban, amellett
csapatfelderítő, légvédelmi tüzér, híradó,
műszaki és hadtápalegységeket is szer
veztek. A fegyverzet és a járműpark
azonban az első időkben vegyes volt. A
•szerző részletesen bemutatja a kiképzés
első fázisát, a szovjet tanácsadók szere
pét, a kommunisták példamutatását.
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A 2. számban Wolfgang Pietsch és Jür
gen
Wülisch
közös tanulmánya az
NSZEP-nek azt a vezető szerepét elemzi,
amelyet a légierőnek és a légvédelemnek
modern haderőnemmé fejlesztésében ját
szott. E folyamatot három szakaszra
bontja, és mindháromban ismerteti a párt
haderőnemi küldöttértekezletének hatá
rozatait és az NSZEP tagjainak tevékeny
ségét e határozatok végrehajtásában. Az
ötvenes évek közepétől a hatvanas évek
elejéig tartó első periódusból a szerzők
az egységes vezetési rendszer kiépítését, a
MIG—15, —17, majd —19 típusú repü
lőgépekkel és MI—4 típusú helikopterek
kel, valamint 57 mm-es légvédelmi gép
ágyúkkal való felszerelést emelik ki. A
hatvanas évekbeli második szakasznál a
MIG—21 típusú repülőgépek és a légvé
delmi rakéták rendszerbe állítását, vala
mint a légvédelmi hadosztályok szervezé
sét és a tisztképzés központosítását hang
súlyozzák. A hetvenes évek eleje óta tar
tó harmadik szakasz jellemzőinek a Var
sói Szerződés egységes légvédelmi rend
szerébe való integrálódást, a minőségi fej
lesztést, főiskolai szintű magasabb tiszt
képzést, önálló tiszthelyettes-képzést tart
ják.

sói Szerződés védelmi intézkedéseit ered
ményezték. A NATO-terveket keresztező
stratégiai meglepetést, a berlini állam
határ lezárásának folyamatát részletesen
bemutatják. Eközben kiemelik a Varsói
Szerződés teljes harckészültségét, az
NDK Nemzeti Néphadseregének a Né
metországi Szovjet Hadseregcsoporttal,
valamint az NDK társ fegyveres erőivel
és szervezeteivel való magas szintű
együttműködését.
A fegyverbarátság területére áttérve,figyelmet érdemel az 1. számban Vlasti
mil Kožnar tanulmánya a Csehszlovák
Néphadsereg és az NDK Nemzeti Nép^
hadserege közti fegyverbarátság történel
mi gyökereiről és fejlődéséről. A szerző
kiemeli, hogy közös forradalmi hagyo
mány, a Nagy Októberi Szocialista For
radalomban, a spanyol polgárháborúban,
a csehszlovákiai antifasiszta küzdelem
ben, a Szlovák Nemzeti Felkelésben, a
Vörös Hadsereg soraiban és a partizán
osztagokban vívott közös harc alapozta
meg mindkét ország felszabadulás utáni
együttműködését. Mindkét hadsereg azo
nos katonai koalíció tagja, a közös had
gyakorlatok, az ezeket követő baráti ta
lálkozások jelentősen hozzájárultak a
fegyverbarátság elmélyüléséhez.

A Nemzeti Néphadsereg páncélos csa
patainak hatvanas évekbeli fejlődése
Dieter Postier közleményének a tárgya
az 1. számban. Ezt az időszakot a hadse
regfejlesztés új szakaszaként értékeli a
szerző, mivel a szovjet hadseregben ak
kor rendszeresítették a nukleáris töltettel
ellátott hadászati, hadműveleti és har
cászati rakétákat, hozták létre önálló
haderőnemként a hadászati rakétacsapa
tokat. Ezzel párhuzamosan á Varsói Szer
ződés többi hadseregéhez hasonlóan a
Nemzeti Néphadseregben is rendszeresí
tették a harcászati-hadműveleti és a har
cászati rakétákat, egyúttal teljessé tették
a gépesítést, fokozatosan új, nagyobb tel
jesítményű harckocsikat, tüzérségi esz
közöket és páncélozott szállító járműve
ket rendszeresítettek, a hadvezetésben
megkezdték az elektronizálást, végül új
harcászati szabályzatot vezettek be.

Az NDK Hadseregmúzeumának honvé
delmi nevelő szerepével foglalkozik a 3.
számban Manfred Kunz és Berthold Nä
ser közös közleménye. A fennállásának
húszéves évfordulóját ünneplő intéz
ményt tizenegy millió látogató kereste
fel, és 70%-uk húsz évnél fiatalabb volt,
60%-uk csoportosan érkezett. A honvé
delmi 2nevelő tevékenység alapját a
7200 m kiállítási terület hadtörténelmi,
hadpolitikai ábrázolása képezi. Az így
közölt ismeretek elmélyítésére speciális
tárlatvezetéseket, műhelyvitákat, fórumo
kat, előadásokat, művészeti bemutatókat,
védnökségeket, klubfoglalkozásokat és
rendkívüli történelemórákat szerveznek.
Ezen túlmenően vándorkiállításokat ké
szítenek, más múzeumokat tartós letétbe
adott tárgyakkal segítenek.

A 4. számban Kari Greese és Wilfried
Hanisch közös tanulmánya az NSZEP
had- és biztonsági politikájának sikeres
próbatételét, az NDK 164 kilométeres
berlini államhatárának 1961. augusztus
13-i lezárását elemzi. Bevezetőben fel
idézik a szerzők az agresszív imperialista
körök által az NDK fennállása óta terve
zett és szervezett ellenforradalmi nyug
talanságokat, határprovokációkat, kato
nai intézkedéseket, a berlini nyitott ha
tárral való állandó visszaélést. Ismertetik
az 1961-es eseményeket, amelyek a Var

Az 1. számban Erwin Könnemann köz
leménye az üzemtörténetírásnak az NDK
Nemzeti Néphadserege és Határőrsége
egységtörténetírása számára hasznosítha
tó tapasztalatait elemzi. Kiemeli, hogy
közös a világnézeti alap, a tudományos
anyaggyűjtési módszer és a feldolgozás
formája. Eltérő azonban a feldolgozásra
kerülő kollektíva jellege. Míg az üzem
esetében különböző korú, élettapasztalatú, osztályhovatartozóságú és tevékeny
ségi körű egyénekről van szó, akik tartós
közösséget alkotnak, az egység rövid éle-
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tû egységes közösséget jelent, ahol a folyamatosságot csak a továbbszolgáló és a
hivatásos állomány, tisztek, tiszthelyettesek jelentik.
Az egyetemes hadtörténelmi témák közül első helyre kívánkozik Petr Klučina
3. számbeli közleménye az 1260-as kressenbrunni csatáról. A szerző a Babenberg-dinasztia örökségéért, Stájerország
és Ausztria birtoklásáért vívott harcokat
vázolja fel. Középpontjába az 1260. jú
lius 12-én az ausztriai Kressenbrunnál le
zajlott csatát állítja. Ebben II. Ottokár
cseh király és szövetségesei: Ottó bran
denburgi őrgróf, Fülöp salzburgi herceg
érsek, Ulrich karinthiai herceg, Henrik
boroszlói herceg és László opolei her
ceg seregei, továbbá különböző német
római
bírodalombeli zsoldoskötelékek
diadalt arattak IV. Béla magyar király
és szövetségesei: Dániel holicsi fejede
lem, Boleslaw krakkói fejedelem és Le
szek leczicai fejedelem hadai fölött. A
győzelmét felnagyító cseh uralkodó le
velének túlzó állítását elfogadva, a szer
ző a kunokon és székelyeken túl a ma
gyar király seregébe tagolt tatár, havas
alföldi, görög, izmaelita, szerb és bos
nyák kötelékekről is szól. A csatát ele
mezve, kimutatja, hogy a magyar és szö
vetséges hadak döntően könnyűlovasság
ból, míg a cseh és szövetséges seregek el
sődlegesen nehézlovasságból álltak. Az
eseményeket egyoldalúan korabeli cseh
krónikák alapján ábrázolja a szerző, és
a magyar hadvezetést vádolja a fegyver
szünet megsértésével. A Morva folyón át
kelő magyar seregek katasztrofális vere
sége eredményezte egyébként, hogy IV.
Béla lemondott Stájerországról II. Otto
kár javára.
Az utolsó nagy gályacsatát, az 1571. ok
tóber 7-én a Lepantói öbölben a Szent
Liga és az Oszmán-török Birodalom kö
zött lezajlott összecsapást a 2. számban
Richard Lakowski és Barbara
Pätzold
. közös közleménye elemzi. Ismertetik a
korabeli gályákat, valamint a gálya és a
vitorlás előnyeit egyesítő új típusú ve
lencei hajókat. Bemutatják a spanyol ve
zetéssel kifutó egyesült földközi-tengeri
keresztény flottát, amely mintegy 300 ha
jóval és 50 000 harcossal vette fel a küz
delmet a törökök 270 hajója és valami
vel kisebb hadereje ellen. A csata során
aratott keresztény győzelemmel kapcso
latosan a szerzők kiemelik, hogy az eve
zősök felfegyverzésével sikerült további
létszámfölényt biztosítani. A csata heves
ségére jellemző, hogy a törökök 25 000
halottat, 4000 foglyot és mintegy 15 000
kiszabadított keresztény rabszolga evezőst

vesztettek, 80 hajójuk elsüllyedt, 130 a
Szent Liga kezére jutott. A keresztény
veszteség 8000 halott volt.
V. A. Artamonov tanulmánya az 5.
számban az 1700—1721-es északi háború
ban fordulatot eredményező, 1709. június
27-i (július 8-i) svédellenes pórtavai orosz
győzelmet elemzi. Az eddigi ellentétes in
terpretálásokkal szemben új levéltári
források bevonásával szükségszerűnek és
megsemmisítőnek minősíti a svéd vere
séget. Sok új részinformáció mellett első
ízben közöl reális létszámadatokat a
résztvevőkről. Ezek szerint a 42 000 fős
orosz csoportosítás 28 000 svéddel, 11 000
kozákkal és 1000 moldvai zsoldossal ke
rült szembe, a svédek 28, míg az oroszok
87 ágyúval rendelkeztek. A kartácstűz a
támadó svédek soraiban nagy pusztítást
végzett, az orosz ellentámadás ezt még
fokozta. A svédek halottakban 9234 főt
vesztettek, és alig ezer fő kivételével
mind fogságba estek. Ezzel szemben az
orosz veszteség 1335 fő volt halottakban
és 3270 fő sebesültekben.
A 2. számban M. D. Kurmacsova köz
leménye II. Katalin kormányzatának a
Pugacsov vezette parasztháborúval kap
csolatos politikáját mutatja be. Eleven
képet fest az eseményekről, és kiemeli,
hogy kezdetben a történteket „helyi
nyugtalanságnak", később „lázadásnak",
végül „politikai pestisnek" minősítették.
Minden módon igyekeztek elszigetelni a
parasztháborút, és megszűrni a híreket.
Különösen a külfölddel szemben arra tö
rekedett a kormányzat, hogy eltitkolja a
felkelés politikai jellegét és kiterjedtsé
gét. Mindenesetre a folyó török háború
ban 1774-ben sietve békét kötött II. Ka
talin.
/+•
Az 1830/31-es belga válság stratégiai
vonatkozású kérdéseivel foglalkozik a 4.
tanulmánya.
számban Kurt Holzapfel
Bemutatja, hogy az 1815-ben Belgium és
Hollandia egyesítésével létrehozott Egye
sült Németalföldi Királyságban 1830. au
gusztus 25-én kirobbant belga polgári de
mokratikus forradalom mozgásba hozta a
nagyhatalmi politikát. Franciaország te
rületi növekedésében reménykedett, Ang
lia éppen ettől tartott. Poroszország ag
gódott területi szerzeményei miatt, mi
után feltételezte a forradalom terjedését.
Ausztria és Oroszország is a forradalom
elszigetelésére törekedett, akár megelőző
háborút is követelve. A háborús veszély
fokozódott, amikor I. Vilmos németalföl
di király Oroszország, Ausztria és Porosz
ország fegyveres beavatkozását kérte.
Oroszország azonnal készen állt erre, el-
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rendelte a teljes mozgósítást, Poroszor
szág azonban kitartott a fegyveres sem
legesség politikája mellett. Ilyen körül
mények között Ausztria is támogatta a
Londonba
összehívandó
nagyhatalmi
konferenciára irányuló francia indít
ványt. Ez eleve a kompromisszumos meg
oldás irányába mutatott. A nagyhatalmak
valóban kezdetben a fegyveres konflik
tus megelőzésére, a holland—belga hábo
rú kitörésekor annak lokalizálására és
véget vetésére törekedtek, miközben elis
merték a belga polgári állam létrejöttét.
A forradalmi mozgalmak terjedésének
megakadályozása jegyében ugyanis ér
dekazonosság jött létre a feudális és a
polgári államok politikai vezetése között.
Az 5. számban Peter Kolmsee tanul
mánya Nyikolaj Ivanovics Pirogovnak
(1810—1881), a neves orosz katonasebész
nek és katonaorvos-szervezőnek az élet
pályáját vázolja fel halála százéves év
fordulóján. Életművéből kiemeli a ké
sőbb általánossá vált sebesültellátási
rendszert: kötözőhelyen való gyors ellá
tás, hátországba való szállítás, alapos
kórházi kezelés. így a hadműveleti terü
leten való operálások, amputálások gya
korlatával szakítva gyógyító tevékeny
sége alapjává a konzerváló kezelést tette.
Inge Kircheisen a 4. számban megje
lent közleményében Afganisztánnak az
imperialista hatalmak politikájában a
második világháború végéig játszott sze
repét elemzi. Bemutatja, hogy a straté
giai helyzetű, 1747-ben létrejött önálló af
gán állam mindenkor a nemzetközi konf
liktusok kereszttüzében feküdt. Anglia
1808-tól egyenlőtlen szerződésekkel, kül
ső nyomással, fegyveres agressziókkal el
érte, hogy Afganisztán a brit befolyási
övezet részévé vált, és ezt a tényt 1907ben Oroszország is elismerte. A brit pro
tektorátus szerepe a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom után még inkább fel
értékelődött. A nemzetközi erőviszonyok
megváltozása, így a szovjet segítség ered
ményeként azonban 1919-ben Afganisz
tán önállóvá vált. A brit befolyás helyre
állítására való törekvés miatt alapvető
fontosságúvá vált az új állam számára a
szovjethatalommal kötött 1920-as, 1921-es
és 1926-os egyezmény. Amikor a brit ak
namunka hatására angol irányzatú kor
mányzat került hatalomra 1929-ben, az
új vezetők is felismerték a Szovjetunió
szerepét, és 1931-ben ők is semlegességi
és megnemtámadási szerződést kötötték.
A harmincas évektől megélénkült a fa
siszta Németország érdeklődése e terület
iránt, amely az angol- és szovjetellenes
aknamunka egyik bázisává vált.

Ugyancsak
a
4. számban
Roland
Jäntsch forráspublikációja egy eddig is
meretlen, francia nyelvű, eredeti össze
foglaló jelentés a spanyolországi Nem
zetközi Brigádok albacetei bázisának
1936/37-es kialakulására, az onnan kibo
csátott 53 országbeli 52 000 önkéntes öszszetételére, kiképzésére, hadba küldésére
vonatkozóan tartalmaz fontos új infor
mációkat.
A. I. Babin 3. számbeli tanulmánya
Marxnak és Engelsnek a katonai straté
gia és a hadvezetés kérdéseire vonatkozó
nézeteit ismerteti. Bemutatja, hogy felis
merték az egész ország, a teljes haderő és
a hadszíntér háborús előkészítésének je
lentőségét, nagy figyelmet szenteltek a
háború tervezésének, előkészítésének és
vezetésének. Fontos tételeket fogalmaz
tak meg az erőknek és eszközöknek a
hadszínterekre és stratégiai irányokba
való elosztásával, az egységes stratégiai
irányítással, a hadműveleti vezetés for
máival, a csapatvezetéssel, a stratégiai
csoportosítások és a haderőnemek közti
együttműködéssel, a stratégiai tartalékok
felhasználásával kapcsolatosan. Befejezé
sül a szerző Marx és Engels életművéből
a proletariátus hadvezetésének módsze
reire, stratégiájának és taktikájának dia
lektikájára vonatkozó megállapításokat
emeli ki.
A. J. Grunt tanulmánya a 4. számban
az általános sztrájk és a fegyveres fel
kelés dialektikájával foglalkozik a há
rom orosz forradalom tapasztalatainak
elemzése alapján. Ismerteti az 1905-ös
bolsevik álláspontot, amely az általános
politikai tömegsztrájkot a fegyveres fel
kelés bevezetőjeként tekintette, és amely
teljes igazolást nyert az események sod
rában. Az 1917 februári forradalom
ugyanezt az álláspontot igazolta. A Nagy
Októberi Szocialista Forradalom esetében
azonban nem vezette be általános sztrájk
a fegyveres küzdelmet, hanem az az erő
gyűjtést követően váratlanul, a meglepe
tés előnyével robbant ki. A kezdeti dia
dal biztosítására azután a nagyvárosok
ban utólag következett általános támo
gató politikai sztrájk.
Nyikolaj Buga j 1. számbeli tanulmá
nya a Vörös Hadseregnek a szovjethata
lom kiépítésében játszott 1918/21-es sze
repét elemzi. A szocialista hatalom biz
tosításáért vívott fegyveres harc körül
ményei között a Vörös Hadseregbe került
káderekre jelentős feladat hárult a ha
talmi apparátus kiépítésében is. Jelentős
számú katonát választottak be a külön
böző szintű szovjetekbe, a helyi forra-
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dalmi katonai bizottságokba. 1919. októ
ber 24-én azután központi intézkedés tör
tént arra vonatkozóan, hogy a Vörös
Hadsereg által felszabadított helységek
ben a Vörös Hadsereg kádereinek a ve
zetésével és a helybéliek bevonásával
kell megalakítani a forradalmi bizottsá
gokat, így a katonai és a közigazgatási
funkciók egy hatalmi szervben olvadtak
össze. A forradalmi bizottságokat ugyanis
közvetlenül a frontok és hadseregek for
radalmi haditanácsai, legfelsőbb szinten
pedig a központi szovjet szervek irányí
tották. Ezzel a proletárdiktatúra sajátos
formája jött létre.
Ugyancsak az 1. számban Györkéi Je
nő és Sonja Striegnitz közzétett a Szov
jet Hadsereg Központi Állami Levéltá
rából egy visszaemlékezést a Tungirmenti partizánosztag harcáról és pusztu
lásáról „Internacionalisták a szovjethata
lomért vívott harcban 1918/19-ben Szibé
riában és a Távol-Keleten" címmel.
A 2. számban Werner Thiel közlemé
nye a szovjet katonai körzetek történeté
re vonatkozó hadtörténelmi irodalmat is
merteti. Bemutatja az 1959—1980 között
keletkezett és megjelent tizenkilenc mo
nográfiát. A hasonló tartalmi felépítés
alapján összehasonlító módszerrel elemzi
e műveket. Elemzése tükrében megele
venednek az egyes szovjet katonai kör
zetek, az azokhoz fűződő hadtörténelmi
események.
Napjaink kérdéseivel kapcsolatosan is
több munka jelent meg. Albrecht Charisius a NATO politikai stratégiájának a
nyolcvanas évek elején mutatkozó jel
lemzőit elemzi a 3. számban megjelent
tanulmányában. Bemutatja, hogy a glo
bális stratégiai célok változatlanok, azok
a szocialista államok közösségének és a
szocialista társadalmi rendszernek a fel
lazítására, a szocialista államok és a fej
lett tőkés államok kommunista pártjai
közti kapcsolatok aláásására, a szocialis
ta államoknak és a kommunista világ
mozgalomnak a nemzeti felszabadító
mozgalmakról és a fiatal nemzeti álla
mok antiimperialista harcáról való levá
lasztására irányulnak. Űj tendenciák ér
vényesülnek azonban ezen belül, így
mindenekelőtt az erőltetett fegyverkezés,
a Varsói Szerződéssel szembeni katonai
fölény biztosítására törekvés, az imperia
lista koalíción belüli magasabb fokú
együttműködés és új területeken való kiterjeszkedés.
Rainer Larabrecht tanulmánya az 5.
számban az intervenció elvének az Egye
l\

Hadtörténelmi Közlemények

sült Államok katonai doktrínájában mu
tatkozó felértékelődésével, a gyorshad
testtel és az Arab- (Perzsa-) öbölben való
flottafelvonulással foglalkozik. Rámutat,
hogy az 1973 óta végrehajtott hadgyakor
latok sora „az olajválság katonai inter
vencióval való megoldására" irányuló tö
rekvést tanúsítja. A feltételezett ellenség
hol Líbia, hol Szíria volt, sőt 1975-re ki
dolgozták a szaúd-arábiai olajmezők légideszant és tengerészgyalogság útján való
birtokbavételének tervét is. 1980-ban az
után létrehozták az egységes vezetésű, de
széttagoltan diszlokált, légi, haditengeré
szeti, tengerészgyalogos és szárazföldi
erőkből álló, összességében 300 000 fős
„gyorshadtestet". Ezen erők bemutatása
után a szerző az Arab- (Perzsa-) öböl ré
giójában 1979 óta mutatkozó flottaössz
pontosítást, vagyis folyamatos haditenge
részeti stratégiai átcsoportosítást elemzi.
A 32 hadihajó, köztük 9 repülőgép-anyahajó ismertetésénél kiemeli, hogy azok
fegyverzete, manőverezése nemcsak az
arab országok, hanem a Szovjetunió el
len is irányul.

A 2. számban Ernst Stenzel közlemé
nye az imperialista hadseregek tüzérsé
gének fejlődési kilátásait elemzi. Rámu
tat arra, hogy az ötvenes és hatvanas
évekbeli érdektelenséggel szemben jelen
leg jelentős mennyiségi és minőségi fej
lesztés folyik, főleg a szárazföldi had
erőnél. Emögött az a felismerés húzódik
meg, hogy nem minden feladat oldható
meg rakétákkal, más esetekben viszont
gazdaságtalan a rakétabevetés. Így ismét
előnyben részesítik a tüzérségi eszközö
ket a gyalogság és a páncélosok kísérésé
nél, az ellenséges páncélelhárító eszközök
és megfigyelőpontok lefogásánál, az el
lenséges tüzérségi eszközök és élőerő
megsemmisítésénél, a saját rakéták meg
védését célzó, alacsonyan repülő ellensé
ges repülőgépek elleni harcnál.
Hermann Mierecker 3. számbeli tanul
mánya vezető katonai személyiségeknek
az olaszországi újfasiszta puccsakciókban
való részvételét tárgyalja. Bemutatja az
olasz újfasiszta mozgalom politikai plat
formját, párthíveinek összetételét, nem
zetközi kapcsolatait, az olasz politikai
életben játszott szerepét. Ezt követően
részletesen elemzi az 1964-es fasiszta
puccskísérletet, amikor a szálak Lorenzo
tábornok, vezérkari főnök kezében fu
tottak össze, majd az 1970-es és 1973-as
hatalomátvételi
szervezkedést, amikor
Miceli tábornok, a titkosszolgálat vezető
je állt a tervezett akció élén.
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A 4, számban jelent meg Ernst Stenzel
tanulmánya, amely a hadviselés nemzet
közi jogi szabályainak fejlődését mutat
ja be. Bevezetőben utal az ókori és kö
zépkori szokásjogra, a múlt századi ál
lamközi szerződésekre, majd az első vi
lágháború előtti hágai egyezményeket
elemzi. Bemutatja, miként hagyták eze
ket figyelmen kívül az imperialista koa
líciók. Ugyanígy ismerteti a két világ
háború közti megállapodásokat és azok
második világháború alatti mellőzését. A
legújabb megállapodások közül részletezi
az 1945-ös londoni négyhatalmi megálla

podást a fő háborús bűnösök felelősség
revonásról és az 1968-as ENSZ-határo
zatot, hogy e területen nincs elévülés, az
1949-es genfi egyezményt a hadviselés
normáiról és ennek 1977-es módosítását,
a világűr békés felhasználására vonatko
zó 1967-es megállapodást, az 1968-as
atomstop-egyezményt,
a
tengerfenék
atommentesítésére
vonatkozó
1971-es
megállapodást, a biológiai és vegyi fegy
verek eltiltását tartalmazó 1972-es egyez
ményt és az ENSZ 1974-es határozatát az
agresszió fogalmáról. (Zachar József)

KRONIKA

BENCZE LÁSZLÓ

BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART
HONVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A MAGYAR NÉPHADSEREG
FEJLŐDÉSÉNEK NEGYEDSZÁZADA
ClMÜ TUDOMÁNYOS ÜLÉSRŐL
Az MN Politikai Főcsoportfőnökség
Tudományos Tanácsa és a Hadtörténel
mi Intézet és Múzeum rendezésében 1982.
április 9-én zajlott le a tudományos ülés,
amelyen a Magyar Néphadsereg számos
vezetőjén kívül részt vettek a hadsereg
magasabb beosztású parancsnokai és po
litikai vezetői, tudományos munkatársai
és propagandistái, továbbá több, a pol
gári élet különböző területein dolgozó
kutató. Dr. Liptai Ervin ezredes elnöki
megnyitójában hangsúlyozta, hogy nap
jainkban széles körű és egyre növekvő
érdeklődés nyilvánul meg a felszabadulás
utáni évtizedek eseményei iránt. A tár
sadalomtudományok, az irodalom, a mű
vészetek művelői mind gyakrabban idé
zik fel az elmúlt több mint három és fél
évtized egyes korszakait. Megállapította,
hogy ez a tevékenység önvizsgálat: az
egyén és társadalom belső harcainak, el
lentmondásainak, a hányattatásokon és
torzulásokon is felülkerekedő előrejutá
sának vizsgálata, amelynek önkritikus,
elemző értékeléséhez kedvező alapot biz
tosít társadalmunk egészséges légköre,
pártunk kiegyensúlyozott marxista—le
ninista politikája. Az események alaku
lása okainak és törvényszerűségeinek fel
tárása, a fejlődés valós értékeinek be
mutatása kötelesség magunkkal szem
ben, akik cselekvően átéltük ezeket az
évtizedeket, s kötelesség azokkal szem
ben is, akik a felszabadulás után szület
tek, és hiteles beszámolót várnak tőlünk
nemzeti történelmünk legnagyobb társa
dalmi fordulatát hozó, drámai évtizedei
ről.
Az elmúlt időszak integráns része —
folytatta — a Magyar Néphadsereg tör
ténete, amelynek vizsgálata nélkül nem
oldható meg történelmünk reális értéke
lése. Hadseregünk a hazai forradalmi
11*

hadseregek sorában messze a leghoszszabb múltra tekinthet vissza. Fejlődé
sének sokoldalú vizsgálata, a tanulságok
levonása egyaránt- fontos és szükséges a
jelen és a jövő számára. Hangsúlyozta,
hogy a magyar kommunisták pártja had
seregünk fejlődésében az első pillanattól
kezdve meghatározó szerepet játszott, s
a hadsereg története egyszersmind a párt
honvédelmi
politikájának
története.
"Ezért áll a tudományos ülés középpont
jában pártunk honvédelmi politikája,
amely az elmúlt negyedszázad kiegyen
súlyozott, folyamatos katonai fejlődésé
nek alapja és mozgató ereje volt. Liptai
ezredes elnöki megnyitója után átadta a
szót a tudományos ülés előadóinak.
A bevezető előadást Horváth
István
vezérőrnagy tartotta „Az MSZMP hon
védelmi politikája és a Magyar Néphad
sereg negyedszázados fejlődése" címmel.
Elöljáróban emlékezett a párt-, az állami
és a társadalmi szervek, valamint a kü
lönböző tudományos intézetek által el
végzett mélyreható vizsgálatra, s ennek
széles körű ismertetésére, amellyel az
egész ország lakossága közkincsévé tet
ték hazánk elmúlt 25 éves történelmé
nek tapasztalatait és tanulságait. Meg
említette, hogy mi is ünnepeltük Kalo
csán, a 37. Budapesti Forradalmi Ezred
nél a honvéd forradalmi karhatalmat, az
ellenforradalom elleni harcban részt ve
vő Magyar Néphadsereget. Az ünnepség
alkalmat nyújtott annak az igénynek a
megfogalmazására, hogy állítsuk tudomá
nyos munkánk középpontjába a párt
honvédelmi politikájával, a néphadsereg
fejlődésével való foglalkozást. Az eddigi
kutatások eredményeire, a felső párt- és
katonai vezetés elemzéseire, megalapo
zott értékeléseire támaszkodva — foly-
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tattá — a kutatásban ma már nagyfokú
objektivitásra és hitelességre törekedhe
tünk és levonhatjuk az általánosítható
tapasztalatokat. A megfogalmazott igény
jogosságát aláhúzza, hogy az elmúlt ne
gyedszázadban honvédelmi képességünk
minőségileg magas szintre emelkedett,
néphadseregünk fegyverzetében, szerve
zetében és felkészítésében korszerű had
erővé vált. Ugyanakkor a felhalmozott
gazdag katonai, politikai és gazdasági ta
pasztalatokból még nem eléggé merí
tünk, mert késik tudományos igényű
rendszerezésük és feldolgozásuk. A tör
ténelmi adósság is terhel bennünket —
fűzte hozzá — a felszabadulástól máig
terjedő 37 esztendős múltunk bemutatá
sának hiánya miatt. Szükségünk van nép
hadseregünk 1945 és 1959 közötti törté
nelmének további alapos, a valóságnak
megfelelő feltárására is, hogy erősíteni
tudjuk a köztudatban a követésre méltó,
pozitív hagyományokat. A hibák, fogya
tékosságok megismertetéséből pedig a
felnövekvő
fiatal
katonanemzedékek
okulhatnak — állapította meg. Ezután
Horváth vezérőrnagy utalt a tudományos
ülés várható hasznára, amely a néphad
sereggel kapcsolatos tömegpolitikai mun
ka nagyobb hatékonyságában, valamint
honvédelmünk 1945-tel kezdődő törté
nelmének valamennyi részterületére ki
terjedő tudományos kutatásában fog je
lentkezni.
A bevezető gondolatok felvetése után
az előadó honvédelmünk, néphadsere
günk fejlődésének általános tendenciái
val foglalkozott, kiemelve egy-egy jól le
határolható időszak legjellemzőbb voná
sait. Az idő rövidsége miatt a fontosabb
megállapítások megfogalmazását helyez
te előtérbe, amelyek a következőkben
foglalhatók össze:
A társadalom, a gazdaság, a politika
és hadsereg szoros összefüggésben volt és
van egymással, ezért honvédelmünk fej
lődését is csak a nemzetközi erőviszo
nyok alakulása, az ország belső helyze
te, erőforrásainak növekedése, a párt és
a kormány honvédelmi politikája függ
vényében
lehet helyesen
megítélni.
Már a felszabadulás előestéjén, 1944 de
cemberében kimondta a távolabb tekintő
politikát folytató MKP az újjászületés
legelső követelményét: „A magyar nép
létérdeke,
Magyarország
újjáépítésé
nek ^elengedhetetlen feltétele a nemzet
cselekvő részvétele az ország német iga
alól való felszabadításában." A követel
ményt elfogadta az Ideiglenes Nemzeti
Kormány is, s csapataink, ha jelképesen
is, részt vették a fasizmus elleni végső
küzdelemben. Azon túl ,hogy e lépésnek
jelentős szerene volt a háború utáni ren
dezésnél, a béketárgyalásokon, az ország

további orientációjában, az új, demok
ratikus hadsereg létrejötte bebizonyítot
ta, hogy népünk elhatárolódott a német
fasizmustól. Ezzel egyértelműen helyre
állította politikai tisztességünket, nemze
ti becsületünket, s hozzájárult az ország
demokratikus átalakításához.
A hadsereg fejlődésének következő
fontos időszaka a proletárdiktatúra ki
vívása után, 1948-ban kezdődött. Az im
perializmus közvetlen háborús fenyege
tésére válaszul a párt a honvédelmi po
litikájában — helyesen — azt a reális
célt tűzte ki, hogy a hadsereg szocialis
ta vonásait erősítve fokozatosan felépít
sen egy fegyverzetében, szervezetében és
felkészítésében új, minőségileg hatéko
nyabb haderőt, amely a szovjet hadse
reggel szövetségben képes felvenni a har
cot a valószínű ellenséggel szemben.
A későbbi időszakban a nemzetközi
helyzet téves megítélése, a valószínű el
lenség hibás meghatározása, a politika
súlyos torzulásai oda vezettek, hogy az
ország teherbíró képességét meghaladó
tömeghadsereg létrehozása került napi
rendre. E vitatott korszak megítélésekor
lényeges kihangsúlyozni hogy ez volt
néphadseregünk
fejlődésének
kezdeti
korszaka. Munkás-, parasztfiatalok tíz
ezrei léptek a hivatásos katonai pályá
ra, elsajátították a harc megvívásának
művészetét és megtörték ezen a prole
tárdiktatúra számára létfontosságú terü
leten a volt uralkodó osztályok művelt
ségi monopóliumát. A magyar történe
lemben ritka esemény következett be:
helyreállt a nép és a hadsereg között a
teljes politikai összhang. Milliók értet
ték 'meg a szocializmus védelméért vi
selt felelősségüket, és a fiatalok százez
rei vették birtokukba a modern techni
kát, a szovjet hadsereg harci tapaszta
latait.
Ugyanakkor a hadsereg túlhajszolt
mennyiségi fejlesztése, a megromló ál
talános politikai légkör hatásai, a szek
tás-dogmatikus, majd a revizionista tor
zulások súlyos, a későbbiekben végzetes
ellentmondások forrásaivá váltak. Az
erőltetett fejlesztés következtében felhí
gult a hivatásos állomány, a rossz ellá
tás és a bánásmód elégedetlenséget szült
tisztekben és katonákban egyaránt. A fe
gyelem fellazult. Tovább terhelték az
ellentmondásokkal küzdő hadsereget ve
zetésének fogyatékosságai, a behatoló el
lenséges nézetek, az elharapózott kriti
kátlanság. A hadsereg politikai egysége
fokozatosan
megbomlott.
Mindezek
együttesen
súlyos
következményeket
okoztak az ellenforradalom időszakában.
A Magyar Néphadsereg megbénult. Nem
tudta feladatát betölteni, sem úgy, aho-
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gyan ezt a szocialista társadalom védel
me megkövetelte, sem úgy, ahogyan ez
a személyi állomány nagy többségének
szándékában, állott. A katonák döntő ré
sze hű maradt esküjéhez. Nem sikerült
sem
ellenforradalmi
megtévesztéssel,
sem paranccsal szembefordítani őket a
szocialista rendszerrel és az internacio
nalista segítséget nyújtó szovjet hadse
reggel. Az 1956. november 4-én fellépő
forradalmi központ támaszkodhatott a
hazájához, a szocializmushoz hű kato
nákra a munkáshatalom megvédéséért,
az ellenforradalom leveréséért és a nép
hadsereg újjászervezéséért vívott harc
ban.
A korábbi hibáktól következetesen el
határolódó Magyar Szocialista Munkás
párt megalakulása és az ellenforradalom
leverése a honvédelmi politika és a Ma
gyar Néphadsereg tekintetében is döntő
fordulatot hozott: visszatérést a lenini
útra. Az ideiglenes vezető szervek már
1956 novemberében állást foglaltak a
hadsereg újjászervezésével kapcsolatban.
Első lépésként a honvéd forradalmi kar
hatalom felállításáról döntöttek, majd
meghatározták az újjászervezésre kerülő
hadsereg politikai irányításának módját,
az egyszemélyi vezetés rendjét, a had
sereg nagyságát, fegyverzetét, ellátásá
nak és alkalmazásának szabályait. A dön
tések mindenekelőtt a belső ellenség el
leni harc követelményei szerint szület
tek, figyelembe véve a társadalom és a
népgazdaság súlyos helyzetét. Az újjá
szervezés során a hadsereg létszáma, ma
gasabbegységeinek, egységeinek és in
tézményeinek száma mintegy negyedére
csökkent, s anyagi-technikai eszközeinek
jelentős része is a gazdasági konszolidá
ció érdekében került felhasználásra. Az
erők és eszközök csökkentését és átcso
portosítását az tette lehetővé, hogy a
Varsói Szerződésbe tömörült hadseregek,
mindenekelőtt az ideiglenesen Magyar
országon tartózkodó szovjet csapatok tel
jes egészében átvették tőlünk hazánk
külső agresszióval szembeni védelmét.
A karhatalom és az újjászerveződő
néphadsereg a forradalmi központ fel
lépésének első percétől kezdve szilárdan
az MSZMP legfelső vezető szerveinek irá
nyítása és ellenőrzése alatt. állt. Az ala
kulatoknál és a központi szervéknél már
1956 november első felében megalakul
tak, majd fokozatosan megszilárdultak a
pártszervezetek, amelyek kiemelkedő sze
repet töltöttek be a hadsereg forradal
mi erőinek megszervezésében, az eszmei
politikai tisztulás folyamatában, a had
sereg politikai egysége kikovácsolásában.
Hatottak azonban még a korábbi szek
tás-dogmatikus és revizionista nézetek,

és még élt az ezeknek megfelelő gyakor
lat is. Mindez szükségessé tette, hogy a
pártvezetés elvileg tisztázza és rendez
ze- a hadsereg pártirányításának, a pa
rancsnokok és a kinevezett politikai he
lyettesek egymáshoz való viszonyának el
veit és módszereit. Ma már megállapít
hatjuk, hogy az akkor kialakított alap
elvek kiállták az élet próbáját és azóta
lényegében változatlanok.
Az MSZMP vezető szervei a szocialis
ta konszolidáció időszakában, 1957 szep
temberében megalapozták és kidolgozták
a párt hosszútávú honvédelmi politiká
ját. E politika a később induló fejlesz
tés alapvető céljául tűzte ki, hogy a had
sereg a belső feladatok teljesítése mel
lett váljon alkalmassá a külső agreszszió eredményes elhárítására is. Ennek
megfelelően elvi döntés született a had
sereg nagyságáról, alapvető struktúrájá
ról, a két haderőnem korszerűsítéséről
és fejlesztéséről, a szövetséges hadsere
gekhez való felzárkózásáról. A Központi
Bizottság 1959-ben pedig határozatot ho
zott a hadsereg fejlesztésének^Jcorszerűsítésének konkrét programjáról is, ame
lyet a VII. kongresszus hagyott jóvá.
A Magyar Szocialista
Munkáspárt
hosszútávú honvédelmi politikájának a
konszolidáció időszakában
kidolgozott
alapelvei ma is érvényesek. Ezek az
alábbiakban foglalhatók össze:
1. A párt és a kormány abból a lenini
tanításból, s egyben a magyar munkás
mozgalom azon tapasztalatából indul ki,
hogy amíg az imperializmus fennáll,
amíg agresszív háború veszélye fenye
get, addig a szocialista haza megbízható
védelméről nem lehet lemondani.
2. A szocializmus eredményes védelme
korunkban csak a szocialista államok kö,zös és összehangolt védelmi erőfeszíté
seivel, a Varsói Szerződés kereteiben
oldható meg. Ezért nemzeti érdekeink
nek és proletár internacionalista felfo
gásunknak megfelelően honvédelmün
ket, hadseregünket a kollektív védelmi
rendszer követelményeivel összhangban
fejlesztjük.
3. A honvédelmet, a hadsereget ki
egyensúlyozottan, folyamatosan és terv
szerűen, az ország teherbíró képességé
hez mérten kell fejleszteni, hogy a nép
gazdaság egészséges fejlődése, a nép
életszínvonalának növelése, fenntartása
állandóan biztosítható legyen, s hogy ne
keletkezzenek sem a gazdaságban, sem
a társadalmi-politikai életben a honvé
delmet is gyengítő, nehezen feloldható
ellentmondások. Ezért katonapolitikai
szempontból rendkívül fontos volt és
marad a nemzeti jövedelem honvédelmi
célokra fordítható optimális arányának
meghatározása.

— 321 —

4. A honvédelem az egész társadalom
ügye, s nem lehet csak a fegyveres erők
feladata. A szocialista haza védelme kö
telezettségeket ró mind a párt-, az állami-, a társadalmi és a gazdasági szerve
zetekre, mind a közoktatási, kulturális
,.és egészségügyi intézményekre, minden
magyar állampolgárra. A honvédelem
fejlesztése érdekében rendkívül fontos
feladat a lakosság felkészítése, politikai
meggyőződésének és erkölcsi szilárdsá
gának, a haza védelméhez való pozitív
é.s aktív viszonyának erősítése.
5. A honvédelmi politika központi
eleme a fegyveres erőknek a mennyiségi
és minőségi követelményeket egyaránt
.kielégítő fejlesztése. A cél a korszerű
hadviselésre kiválóan alkalmas haderő
létrehozása, amely a testvéri hadsere
gekkel együttműködve képes biztosítani
az esetleges agresszió elhárítását, az el
lenség váratlan csapása következmé
nyeinek csökkentését, a hadműveleti
kezdeményezés megragadását, a mozgó
sítás végrehajtását, a szervezett állami
és társadalmi tevékenység fenntartását.
Az MSZMP honvédelmi politikájának
alapelvei biztos irányvonalként szolgál
tak az elmúlt több, mint két évtizedben
a Magyar Néphadsereg fejlesztéséhez.
A honvédelem korszerűsítését, fejlesz
tését szolgáló konkrét program megvaló
sítása az 1960-as évek elején kezdődött.
Végrehajtását különösen az indokolta,
hogy hadseregünk fegyverzetét, szerve
zetét, felkészítését tekintve jelentősen el
maradt a potenciális ellenség növekvő
katonai lehetőségeitől, a Varsói Szerző
déshez tartozó testvérhadseregek színvo
nalától, a korszerű háború követelmé
nyeitől. A program végrehajtását sür
gette, hogy az Egyesült Államok, az
Észak-atlanti Szövetség fokozott erővel
igyekezett katonai fölényét megőrizni,
támadó erőit növelni a nemzetközi hely
zet egyidejű élezése mellett. Ugyanak
kor erre az időre felgyorsult hazánkban
,a szocialista építés folyamata. Befejez
tük a szocializmus alapjainak lerakását.
Dinamikusan fejlődött a népgazdaság,
•megteremtve a hadseregfejlesztés anyagi,
technikai, pénzügyi alapjait. A szocialis
ta nemzeti egység kibontakozása kibőví
tette és megszilárdította a szocialista
.honvédelem társadalmi-politikai bázisát.
A kulturális forradalom új lendülete
hatására műveltebb, a katonai szolgálat
szükségességét megértő, a közösségi kö
vetelmények iránt fogékony fiatalok vo
nultak be a hadseregbe. A kedvező fel
tételekhez hozzájárult az is, hogy meszszemenően támaszkodhattunk a testvéri
hadseregek, mindenekelőtt a
szovjet
hadsereg sokoldalú támogatására.
Néphadseregünk korszerű
haderővé

.fejlesztése olyan összetett és bonyolult
feladatrendszert képezett, amelyet igen
feszített ütem mellett is csak két-három,
egymást követő 5 éves terv során lehe
tett teljesíteni, s ez az ütem rendkívüli
terheket rótt a hadsereg teljes személyi
állományára, elsősorban a tisztikarra. A
hadsereg fejlesztésének mintegy két év
tizedes folyamata két, egymástól jól el
határolható időszakra osztható.
A Magyar Szocialista Munkáspárt az
1960-as évekre azt a célt tűzte ki, hogy
.szocialista hadseregünk épüljön ki, és az
alapvető területeken zárkózzon fel a test
véri hadseregek színvonalához. Ezekben
. az években a lényegében extenzív jelle
gű fejlesztés a legfontosabb irányokban
zajlott le. Megfelelő szintre emeltük a
hadsereg létszámát, felállítottuk a szük
séges csapatokat, törzseket, intézménye
ket — a mai korszerű szervezet alapjait
—, viszonylag gyorsan rendszeresítettük
,a korszerű fegyverek tömegeit, áttértünk
az új fegyvernemeknek és harceljárá
soknak megfelelő kiképzésére. Ugyanak
kor átmenetileg vállaltuk a régi és az új
technika együttes alkalmazását, egyes
fegyvernemeknél az átfegyverzés későbble halasztását. A haderőnemek tekinte
tében kénytelenek voltunk bizonyos sor
rendiséget követelni. Kezdetben — a
rendelkezésre álló anyagi eszközök kon
centrálásával — elsősorban hazánk lég
védelmét korszerűsítettük: kiépítettük a
honi légvédelmi haderőnemet, és jelen
tősen fokoztuk harci képességét. A szá
razföldi csapatok korszerűsítése csak ez
után került előtérbe.
A jelentős ráfordítások ellenére kevewsebb energia jutott a kiképzés, a vezetés
korszerűsítésére, a személyi állomány
szolgálati és életkörülményeinek javítá
sára. Mindez éles ellentmondásokat oko
zott, amelyeket a fejlesztésnek ebben a
szakaszában tudatosan kellett vállalnunk.
A feszített ütemű munka hatására a
60-as évek végére minőségi fordulat kö
vetkezett be a Magyar Néphadsereg leg
fontosabb
jellemzőiben. Az MSZMP
Központi Bizottsága 1968 februárban jog
gal állapíthatta meg, hogy: „Erőfeszíté
seink eredményeként hcidseregünk a
fegyverzet korszerűségét, ütőképességét
tekintve ma már eléri a szomszédos ba
ráti államok színvonalát. Elmondhatjuk:
olyan hadseregünk van, amely teljesíte
ni tudja a Varsói Szerződésből reá há
ruló feladatokat, a baráti szövetséges
hadseregekkel együttműködve képes ha
zánk és a szocialista közösség fegyveres
védelmére."
A feszített ütemű, igen sikeres munka
egy évtized alatt létrehozta a feltételeket
a további, elsősorban minőségi fejlesz
téshez. A Központi Bizottság 1968 februá-
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ri, majd a Politikai Bizottság 1968 no
vemberi határozatai megszabták a had
sereg minőségi fejlesztésének irányát, az
1970-es évtizedben követendő célokat,
követelményeket, a fejlesztés kereteit,
anyagi feltételeit.
E periódusban az alapvető cél az volt,
hogy a hadsereg, harckészültsége, harci
lehetősége tartson lépést a potenciális
ellenség támadó képességének növekedé
sével, a testvéri hadseregek színvonalá
nak fejlődésével. Feladattá vált annak
•folyamatos biztosítása, hogy a honi lég
védelmi csapatok azonnal, a szárazföldi
erők pedig rövid időn belül képesek le
gyenek eredményesen harcba lépni. A
fejlesztés feladatait a magasabbegységek
és egységek számának növelése nélkül,
belső szervezetük és vezetésük tökélete
sítésével, a technika korszerűsítésével, a
kiképzés színvonalának emelésével, a
politikai-erkölcsi-fegyelmi állapot foko
zásával kellett megoldani. A korábbinál
nagyobb hangsúlyt kapott a gazdaságos
ság és a személyi állomány élet-, szolgá
lati és munkakörülményeinek javítása.
A technikai korszerűsítés ebben az év
tizedben valamilyen mértékben a hadse
reg valamennyi haderőnemét, fegyver
nemét, szakcsapatát érintette. Lényegé
ben befejeződött a hadműveleti csapatok
feltöltése korszerű eszközökkel. Jelentő
sen javult a honi légvédelem hatékony
sága, a szárazföldi csapatok tűz- és ütő
ereje, mozgékonysága, páncélvédettsége
és légi oltalmazottsága. Megkezdődött a
korszerű technikának a fegyverrendsze
rek új generációját képviselő eszközök
kel történő felváltása és a nekik megfe
jelő szervezeti módosítások végrehajtá
sa a magasabbegységeknél és egységek
nél. Ebben a periódusban a hadseregfejJesztés kiemelt területét képezte a harc
készültségének, kiképzésének és vezetésé
nek tökéletesítése, valamint a hátország
védelem egységes rendszerének kiépítése.
Az új gazdasági irányítási rendszer be
vezetésével és fejlődésével összhangban
gyökeres minőségi változás következett
be a katonai gazdálkodásban. A korsze
rűsítés legfőbb elemét a természetbeni
ellátásról a pénzgazdálkodásra való át
térés jelentette, amelynek megfelelően
növekedtek a parancsnokok önálló gaz
dálkodási feladatai, de fokozatosan bő
vült felelősségük és jogkörük is. Válto
zások következtek be a népgazdaság és
a hadsereg kapcsolatában is, amelynek
.egyik jellemző vonása az új kiképzésű
műszaki csapatok népgazdasági érdekű
termelő tevékenysége, a népgazdaság, el
sősorban a mezőgazdaság időszakos meg
segítése. Jelentős szerepet kapott a ka
tonai gazdálkodásban a hadsereg erőivel
végzett és a népgazdaságot tehermente

sítő felújító, karbantartó és beruházó
,munka is, amellyel fokozatosan javítot
tuk kiképzési, élet- és szolgálati körül
ményeinket.
A Magyar Néphadsereg fejlődésének,
korszerűsítésének
mindvégig
alapvető
forrása és feltétele volt a személyi állo
mány politikai egysége, magas fokú er
kölcsi és politikai állapota. Ehhez min
denekelőtt a párt politikája és a társa
dalom kiegyensúlyozott helyzete terem
tett kedvező lehetőséget, amelyet erősí
tett a hadseregen belüli, tartalmában és
módszerében gazdag eszmei és erkölcsi
nevelés. A még nemkívánatos jelenségek
ellenére kimondhatjuk, hogy gyökeresen
megváltoztak néphadseregünk belső vi
szonyai, légköre, emberi kapcsolatrend
szere. A negyedszázados útra visszate
kintve azt kell hangsúlyoznunk, hogy ki
alakultak és megszilárdultak a szocia
lista hadseregre jellemző vonások.
A fejlesztés bonyolult feladatai, a tö
megesen rendszerbe állított fegyverek és
eszközök, a bevonuló sorkatonák sokol
dalú felkészítése a rendkívüli erőfeszí
téssel dolgozó hivatásos állománytól, el
sősorban a tisztikartól, általános, szakmai
és politikai műveltségének növelését, ve
zetési ismereteinek és képességeinek tö
kéletesítését követelték meg. A maga
sabb színvonalú képzést biztosítja, hogy
a fiatal tisztek négyéves katonai főisko
lákon tanulnak 1967 óta. A minőségi fej
lesztés követelményei szerint korszerűsí
tettük több alkalommal a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémián folyó oktatást. J e Jentős feladatot látnak el a különböző
átképző és továbbképző tanfolyamok is.
A szükséges káderállomány biztosítása
azonban nem mentes a komoly gondoktól
és feszültségektől. Az utóbbi években
egyre csökken a tiszti hivatást vállalók
száma, és nem kielégítően alakul minő
ségi összetétele sem. Hosszú évek óta
-nem tudjuk megoldani a hivatásos tiszt
helyettesi állomány megbízható feltölté
sét és utánpótlását sem.
Horváth István vezérőrnagy előadása
végén összegezte a honvédelmi politika
és a Magyar Néphadsereg fejlődése leg
fontosabb tapasztalatait, majd újra meg.fogalmazta a bevezetőben már elhang
zott, a néphadsereg történetének komp
lex tudományos kutatására vonatkozó
igényt. Hangsúlyozta, hogy e hosszú távú
feladat elvégzéséhez a Hadtörténelmi In
tézet munkatársainak számottevő része
mellett szükség van a különböző vezető
szervek, parancsnokságok, az akadémiaés főiskolák speciális szakterületen dol
gozó, a sajátosságokat jól ismerő tisztjei
re, a nyugdíjasokra, valamint a polgári
élet különböző területein számunkra
hasznos és fontos eredményeket elérő
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tudományos kutatókra is. Utalt arra,
hogy a honvédelemmel kapcsolatos tö
megpolitikai munka, a közvélemény for
málása a néphadsereg élete és története
eddigi megismertetése ellenére sem érte
még el a megkívánt szintet. Véleménye
szerint a közgondolkodás megfelelő be
folyásolása akkor lesz eredményes, ha a
hadsereg parancsnokai, politikai vezetői,
kutatói és propagandistái megalapozot
tabban, kezdeményezőbben, nagy politi
kai felelősséggel végzik ezt a munkát.
Ehhez a tudományos ülésen kérte és igé
nyelte a polgári élet különböző terüle
tein dolgozó kutatók és ismeretterjesz
tők, a tömegkommunikációs eszközök
munkásai, valamint az irodalom és a
művészetek elkötelezett művelői segítsé
gét is.
A tudományos ülés témájával átfogóan
foglalkozó előadás után Kiss Sándor ve
zérőrnagy „A Magyar Néphadsereg és a
népgazdaság" című korreferátuma követ
kezett. Az előadó bevezetőjében a had
seregfejlesztés általános gazdasági hát
terét rajzolta meg. Hangsúlyozta, hogy
a háborúban, a győzelem kivívásában
elsőrendű fontosságú a gazdasági ténye
ző, a termelő erők fejlettségi színvonala
és a termelési viszonyok jellege. Álla
munk hadigazdasági erejét a népgazda
ság helyzete jellemzi, és ez a hadsereg
építésében nyer konkrét kifejezést. Had
seregfejlesztésünket egyrészről behatá
rolják a pénzügyi-anyagi erőforrások, hi
szen terveink készítésében sohasem fe
ledkezhetünk meg igényeinknek a lehe
tőségekhez való igazításáról. Másrészről
minél fejlettebb a gazdaság, főleg az
ipari termelés, annál magasabb szintű a
hadsereg technikai ellátottsága, annál
szilárdabb a hadsereg anyagi bázisa.
,Kiss vezérőrnagy bevezetője végén ' le
szögezte, hogy a honvédelemben a had
seregfejlesztés mellett meghatározó sze
repe van az 'ország gazdaságán belüli
hadiipari kapacitásnak és termelésnek,
ezért a továbbiakban elsősorban a ma
gyar hadiipar fejlődésének történetét
kívánta bemutatni. Előadásának tartal
ma az alábbiak szerint foglalható össze:
A magyar hadiipart azok a vállalatok
képezik, amelyek meghatározott terme
lési kapacitással rendelkeznek. Ezen vál
lalatoknál i— (függetlenül attól, hogy a
haditechnikai termelésük kisebb vagy
nagyobb részarányt képvisel-e — elsődleges__a hadiipari feladatok végrehajtása.
A hadiipari üzemekben a felszaba
dulást követő években haditechnikai
termelés nem folyt. 1948-tól azonban elő
térbe került a ihadstereg fejlesztése és
az ehhez szükséges haditermelés felté
teleinek biztosítása. A visszaállított és

az újonnan létrehozott hadiipari üze
mekben gyors ütemben nőtt a termelés,
amelynek eredményeként 1950 és 1954
között a hadsereg szükségleteinek mint
egy 70%-át tudtuk kielégíteni. A teljes
kapacitás
kihasználásával
különféle
ágyúk, aknavetők, gyalogsági fegyverek,
tüzérségi és gyalogsági lőszerek iránti
igények 80%-át biztosítottuk.
Pártunk vezetése utólag elemezte ezt
az Időszakot, s megállapította, hogy túl
zott és erőltetett volt ez az iparpolitika,
és része volt az 1956-os eseményekben.
Műszaki és honvédelmi szempontból
azonban a hadiipar megteremtése min
denképpen számottevő eredmény volt.
A fejlett szovjet licenciák átvétele je
lentős hatást gyakorolt a kohászat, a fi
nommechanika és a vegyipar fejlődé
sére. Az akkori politikai helyzet és a
katonapolitikai
elképzelések
alapján
olyan vélemény alakult ki, hogy a há
ború kitörése után az iparnak folyama
tosan biztosítania kell a hiányokat és a
szükséges utánpótlást, Ezért a haditech
nikával való önellátásra törekedtünk.
Figyelembe véve hadiiparunk akkori
műszaki
színvonalát.
káderhelyzetét,
nagy erőfeszítésekkel ugyan, de biztosí
tottuk a hagyományos
haditechnika
gyártását.
1953 után, a nehéz gazdasági helyzet
miatt, jelentősen csökkentek a rendel
kezésünkre bocsátott pénzügyi keretek.
A haditechnikai termelés visszaesett.
A gyárak polgári termékek gyártására
álltak át, de a gyártmányok bevezeté
se lassan haladt, így a kapacitás sokáig
csak részben volt kihasználva.
1957 után előtérbe került a hadsereg
fejlesztése, és ennek megfelelően kor
szerű haditechnikával való ellátása. A
hadiipari termelési szerkezet a hagyo
mányos fegyver- és lőszergyártásról el
tolódott a híradástechnika és járműipar
felé. A fegyver és lőszer részaránya
80%-ról
1970-re 24,8° ,,-ra
csökkent,
ugyanakkor a híradástechnika 4,1%-ról
30%-ra, a műszaki gép- és járműgyár
tás 10%-ról 17%-ra emelkedett, Ezt az
tette lehetővé, hogy a Varsói Szerződés
államai között már 1958-ban megkez
dődött s. hadiipari gyártásszakosítási
munka. A magyar ipar az adottságai
nak leginkább megfelelő termékek gyár
tására vállalkozott, s a szocialista or
szágok igényeit is számításba véve gaz
daságos sorozatnagyságokat tudott ki
alakítani. Termelésünk és exporttevé
kenységünk jelentősen nőtt, elsősorban a
híradástechnikában és műszeriparban.
Hadiipari termékeink többsége elsősor
ban szovjet licenc alapján gyártott tech
nika. A hazai fejlesztés lehetőségei kor
látozottak. Sem alapanyag- és alkatrész-
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gyártásunk, sem a meglevő haditechni
kai kutató kísérleti bázisunk nern ver
senyképes a haditechnikai eszközök fej
lesztésében más, nagyobb lehetőségek
kel rendelkező országokhoz képest. A
saját fejlesztésnek összhangban kell
lennie országunk iparának helyzetével
és fejlesztési célkitűzéseivel. A licenc
alapján történő termelés viszonylag elő
nyös, mert rövidebb idő alatt kezdhető
meg a sorozatgyártás, kevesebb szel
lemi -ráfordítást igényel, alacsonyabb
fejlesztési költségek jelentkeznék. A
gyártmány már a licenc átadása idején
fel van véve az egységes fegyverze
ti rendszerbe, így a termék eladása biz
tonságosabb a baráti országokban, mint
a hazai fejlesztésű. A licencgyártásának
az a nagy katonai előnye, hogy a Szov
jetunió hadseregéével azonos technika
kerül alkalmazásra.
A néphadsereg ellátásában jelenleg a
hazai ipar részesedése alig haladja meg
a 30%-ot. Az önellátásra való törekvés
feladásának a gazdasági indítékok mel
lett az is oka volt, hogy a hatvanas
évek végén megváltoztak a háború vár
ható lefolyására vonatkozó doktrináiis
nézetek is. Ennek lényegé, hogy egy ra
kéta-nukleáris háború kirobbanása után
az ország gazdaságának mozgósítása, a
fegyveres erők anyagi-technikai bizto
sítása rendkívül nehézzé válik, ha ezek
végrehajtása nem történik meg a há
borút megelőző időszakban. Háború ide
jén a népgazdaságot nagymértékű vesz
teségek érhetik, és nem lehet számolni
tervszerű
gazdasági
tevékenységgel.
Ilyen szempontból pedig nincs jelentő
sége az autark ipari ellátásnak.
A korábbi elvek feladásának hatása
forintban ki sem fejezhető. Megszűnt
a békeigényeket többszörösen megha
ladó hadiipari kapacitások kiépítése és
az indokolatlanul túlzott kapacitások
fenntartása. A hadiipar területén is ér
vényesül a népgazdaság általános ipari
politikája: a szelektivitás és a gazda
ságosság. Az elveinkben bekövetkezett
változás egyben a népgazdasággal való
kapcsolatunk szélesebb alapokra való
helyezését is eredményezte. Jelen el
veink szerint á háború várható lefolyá
sa az azonnal felhasználható tartalékok
jelentőségét, helyezi előtérbe. Felkészült
ségünkben ezért a hadsereg technikai,
anyagi feltöltöttségén túl messzemenően
figyelembe /vesszük a népgazdaságból
azonban igénybe vehető eszközöket,
anyagokat.
Kiss Sándor vezérőrnagy ezután a
népgazdaság; és a néphadsereg gazdasá
gi .kapcsolatainak azzal az oldalával
foglalkozott, amelyet a hadiipari ter
melés mellett a katonáknak az orszá

gos jelentőségű beruházó, mezőgazdasá
gi segítő és ipari termelő 'tevékenysége
reprezentál. Megállapította, hogy ez ' a
korábban alkalmi jellegű munka 1969től szabályozott formát öltött, a hetve
nes évek közepétől pedig rendszeressé
vált. A termelésben való közvetlen rész
vételt az alábbi adatokkal bizonyította:
Az elmúlt évben a mezőgazdasági
munkákban központi szervezésben 6500
fő és 1000 szállító jármű vett részt. He
lyi szervezésben pedig — hétvégeken és
katonai szünnapokon — összesen 40 000
fő és mintegy 100 szállító jármű volt
érintve. A kirendelt állomány 390 000
munkanapot teljesített, a szállító jármű
vek pedig 4,5 millió kilométert használ
tak fel. Az építő műszaki alakulatokat
1964-ben hoztuk létre, hogy feloldjuk a
népgazdaság extenzív fejlődése követ
keztéiben kialakult krónikus munkaerő
hiányt. Ugyanakkor egyes szákmákban
meg tudtuk oldani az ,,M" képzést is.
A foglalkoztatás 60%-baň az Építés
ügyi és Városfejlesztési Minisztérium,
39° ii-ban a Közlekedési és . Postaügyi
Minisztérium és 1%-ban az ipar vonalán
történt, Csapataink főleg az ÉVM és
KPM vállalatok kiemelt beruházásainak
kivitelezésében vettek részt. A katonák
dolgoztak például a Paksi Atomerőmű,
a Lenin Kohászati Művek, a Borsodi
Vegyikombinát;, a Metró, valamint a va
sútvonalak, autópályák, budapesti hi
dak, felüljárók és lakótelepek építkezé
sein. A közreműködésükkel létrehozott
érték 1981-ben 6 milliárd forint volt.
Az előadó ezután hangsúlyozta: a had
sereg és a népgazdaság közötti kapcso
latok rendszere olyan széles körű, hogy
csak nagyon nehezen tekinthető át egy
korreferátum keretében. Az jellemzi —
folytatta —, hogy sokrétű és átfogja a
különböző tudományágaik összehangolt
művelését, a közös érdekből működte
tett szellemi, termelő és építő kapaci
tások lehetőségeinek íkihasználasat, a
bel- és külkereskedelmi tevékenységet.
Befejezésül Kiss vezérőrnagy, az eímúlt
25 évre visszatekintve, a kapcsolat bel
ső tartalmára a következő fontos tanul
ságot vonta Ile: a népgazdaság általá
nos helyzete, stabilitása, teherbíró képes
sége és a hadsereg mérete, minőségi
színvonala, fejlesztése között rendkívül
szoros összefüggés van. Korábban a had
sereg, ha nem is volt közömbös a tár
sadalom gazdasági jellegű gondjai iránt,
napi tevékenységébien nem kényszerült
arra, hogy ezer szállal kötődjön a gaz
dasághoz, hogy sokrétűen együttműköd
jön a társadalom különböző területei
vel. Napjainkban azonban a hadsereg
felkészültségének, ellátásának, harcké
szültségének, általában a hadsereg életé-
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nek szinte nincs olyan területe, amelyik
valamilyen módon ne kapcsolódna össze
a társadalmi, gazdasági kérdésekkel.
A következő előadó Reményi
Gyula
vezérőrnagy ,,A Magyar Néphadsereg
minőségi fejlődésének főbb jellemzői"
című korreferátumában mindenekelőtt
leszögezte, hogy hadseregünk alapvető
funkciója a szocialista építés külső fel
tételeinek biztosítása. 1956 végétől kezd
ve azonban több éven keresztül szükség
szerűen a belső funkció — az ellenfor
radalom teljes megsemmisítése, a társa
dalmi és a gazdasági konszolidáció biz
tosítása — került előtérbe. Ehhez iga
zodott, erre korlátozódott a hadsereg
mind nagyságrendje, mind szervezeti
felépítése, mind technikai felszereltsége
tekintetében. Ugyanakkor megmaradtak
elemeiben a külső funkció ellátásához
szükséges, szervek és eszközök, a harcké
szültségi, a felkészítési és kiképzési
rendszer.
A párt vezetése helyes politikát foly
tatott, amikor a fegyveres erők felada
tául az aktuális belső funkciók ellátását
jelölte meg. De azt is látta, hogy alkal
massá kell tenni a magyar hadsereget
egy kívülről (jövő támadás elhárítására.
A legelemibb politikai kötelességünk
volt szövetségeseinkkel szemben a tár
sadalmi és gazdasági konszolidációval
párhuzamosan a védelmi képesség meg
teremtése. Az ötvenes évek végén tovább
folytatódott a technikai eszközök és a
hadművészet területén a hadügy for
radalma, és nem volt megengedhető a
fejlődéstől
való túlságos lemaradás.
Fenn kellett tartani bizonyos szinten a
hivatásos állomány képességeit a harci
technika kezeléséiben, alkalmazásában,
a harceljárások végrehajtásában és a
kiképzésben. Tehát, ha részlegesen is,
kapcsolatban kellett maradni a korsze
rű, vagy viszonylagosan korszerű tech
nikával és alkalmazása szabályaival.
A modern fegyverek egyik jellemzője,
hogy drágák. Az ellenforradalom utáni
években még hiányoztak a mennyiségi
fejlesztés és a teljes átfegyverzés gaz
dasági feltételei. Az idejében megtett
lépésekkel azonbam enyhíteni lehetett
a várható terheket, amelyek később, a
szövetségi kötelezettségek teljes értékű
vállalásakor jelentkeztek. Ezért a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt vezető tes
tülete 1959-ben úgy döntött, hogy hadseregfejlesztésünkben hosszú távon az
egyenletessség és az arányosság elvét
kell érvényesítenünk, rövid távon pedig
el kell kezdenünk a haderőnemek, a
fegyvernemek és szakcsapatok differen
ciált fejlesztését.
, A hatvanas években a honi légvé
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delem erőteljes modernizálása volt a cél,
hogy minél előbb egyenlő értékű tagjai
legyünk* a Varsói Szerződés egységes
légvédelmi rendszerének. Ezért rakétaeszközökkel váltottuk fel az elavult csö
ves légvédelmi tüzérséget. Korszerű, erős
fegyverzettel felszerelt MIG—21 típusú
vadászgépekkel láttuk el a vadászrepülő
csapatokat. Erőteljesen fejlesztettük új
készülékekkel a rádiótechnikai csapato
kat, hogy biztosítani tudják a másik két
fegyvernem hatásos működését. A kor
szerű eszközök bevezetésével összhang
ban módosítottuk a szervezeti felépí
tést is. Létrehoztuk az Országos Légvé
delmi Parancsnokságot, majd megalakí
tottuk a honi légyédelmi magasabbegy
ségeket.
A szárazföldi csapatok fejlesztési üte
me ebben az időben elmaradt a honi
légvédelemé mögött. Ennél a haderőnem
nél azt a fő célkitűzést követtük, hogy
egy
létszámnöveléssel
párhuzamosan
megteremtsük a későbbi minőségi fej
lődés szervezeti kereteit: felállítottuk a
hadseregparancsnokságot és az aláren
delt magasabbegységeket. A továbbiak
ban megkezdtük a hadműveleti-harcá
szati, illetve a harcászati rakéták, a kor
szerű harckocsik és páncéltörő fe'gyverek
rendszerbe állítását, a csapatok modern
tüzérségi lövegekkel és páncélozott szál
lító járművekkel való felszerelését.
Az erőforrások korlátozottsága és más
okok miatt a reális igényektől, a tech
nikai fejlődéssel járó növekvő követel
ményektől messze elmaradt a kiképzési
feltételek korszerűsítésének üteme. Nem
tudtuk biztosítani a személyi állomány
szociális, élet- és munkakörülményei
nek régóta indokolt javítását sem. Hát
térbe szorult számos területen a beru
házó és felújítási tevékenység is. Je
lentős hiányok voltak a páncélozott
szállító harcjárművekkel és korszerű
csapatlégvédelmi eszközökkel való ellá
tottság terén.
Annak ellenére, hogy a hatvanas évek
ben néphadseregünk jelentősen korsze
rűsödött, az ellenség állandóan növek
vő lehetőségei, a szövetséges hadseregek
fejlődése részünkről is megkövetelték a
védelmi képesség további fokozását. Jobb
gazdasági helyzetünk, gyarapodó terve
zési tapasztalataink, az összehangoltabb
szövetségesi együttműködés megteremtet
ték a lehetőséget egy erőteljes, alap
vetően minőségi javulást ígérő, hosszú
távú fejlesztési elképzelés megvalósí
tására. A .Magyar Szocialista Munkás
párt legfelső fórumai által a 60-as
évek végén elfogadott koncepció alap
ján 1980-ig tovább korszerűsítettük had
seregünk fegyverzetét, felszerelését, ki
képzési rendszerét, javítottuk a szemé-

lyi állomány szociális, munka- és élet
körülményeit.
Folytattuk a szárazföldi csapatok fej
lesztését, A lövészcsapatok döntő több
ségét páncélozott szállító harcjárművek
kel láttuk el. A hadműveleti-harcászati
és harcászati rakétákat korszerűbb típu
sú eszközökkel váltottuk fel. A csapato
kat elláttuk különböző légvédelmi raké
tákkal. Átfegyvereztük a honi légvé
delem rakétacsapatait, A vadászrepülő
csapatokat felszereltük a MIG—21 típusú
repülőgép legkorszerűbb változataival.
Létrehoztuk a hatékonyabb oltalmat biz
tosító vegyes légvédelmi rakétacsopor
tosítást. Jelentősen növeltük a rádió
technikai csapatok hatékonyságát a leg
modernebb eszközök tömeges rendszerbe
állításával. Előre léptünk a harc vezeté
sének automatizálása területén is. Nép
hadseregünk fejlődését jelzi, hogy az
adott időszakban a magasabbegységek
tűzereje nyolcszorosára, manőverezési
képessége és az egy főre jutó gépi ener
gia hat-nyolcszorosára nőtt. Mindezek
eredményeként néphadseregünk ma vala
mennyi alapvető tényezőt tekintve kor
szerű hadsereg, amely kiállja az összeha
sonlítást mind a szövetséges hadseregek
kel, mind valószínű ellenségeinkkel.
A hetvenes évek második felében az
imperializmus agresszivitása fokozódott.
Mérhetetlen fegyverkezésbe kezdett, hogy
a katonai egyensúlyt felborítva erőfö
lényre tegyen szert. Ez veszélyeztette a
békét, a szocialista építés biztonságát.
Az erőfölényre jutás megakadályozása,
a biztonság és a béke megőrzésének cél
jából a Varsói Szerződés Politikai Ta
nácskozó Testületének helyzetelemzése
és ajánlásai alapján pártunk is úgy dön
tött, hogy az erőteljesebb minőségi fej
lesztés érdekében hadseregünket terven
felül, a legfejlettebb technikai eszkö
zökkel kell megerősíteni, melyek azóta
az egységek, alegységek alapvető fegy
verzetévé váltak, és pozitívan befolyá
solják hadseregünk harci képességét,
hadrafoghatóságát,
Reményi vezérőrnagy ezután az inten
zív fejlesztést kísérő gondokkal is fog
lalkozott. Azt a meggyőződését fejezte
ki, hogy a katonai vezetés a reális le
hetőségek határain belül meg fogja ol
dani a problémákat,
Befejezésül az elmondottak alapján
néhány következtetést vont le. Előadását
azzal zárta, hogy méltatta a Varsói Szer
ződés hadseregeinek szerepét az impe
rializmus világkatasztrófával fenyegető
szándékai elhárításában, amelyhez nem
zeti érdekeinkkel összhangban mi is hoz
zájárulunk honvédelmünk fejlesztésével.

„A Magyar Néphadsereg pártirányítása
és a pártélet fejlesztésének tapasztala
tai" címmel Györgyi Béla vezérőrnagy
tartotta a tudományos ülés utolsó kor
referátumát. Emlékeztetett a fegyveres
erők pártirányításának a szocialista for
radalom után kidolgozott elveire, ame
lyek mindenekelőtt Lenin nevéhez fű
ződnek, s a bolsevik párt dokumentu
maiban körvonalazódtak. Hangsúlyozta,
hogy csak a lenini elvek alapján bizto
síthatja a hadsereg a hatalmat kezük
ben tartó munkások és parasztok poli
tikai érdekeinek védelmét, a szocialista
haza függetlenségét, A hadsereg párt
irányítása lenini elveit összefoglalva az
alábbiakat emelte ki :
— A Központi Bizottságnak, mint kol
lektív vezető testületnek a kongresszu
sok döntésein alapul a közvetlen irányí
tó és ellenőrző tevékenysége.
— Az osztályelv alapján szervezetit, po
litikailag elkötelezett parancsnoki kar
tevékenységében a politikának van el
sődlegessége.
— Az erős, nagy tömegbefolyással és
a hadsereg életének valamennyi terüle
tére kiterjedő hatáskörrel rendelkező
pártszervek és pártszervezetek végzik a
politikai szervező és nevelő munkát.
— A párt- és állami funkciót maguk
ban egyesítő politikai szervek hatéko
nyan működnek.
— A fegyveres erők vezetőinek, pa
rancsnokainak megbonthatatlan a kap
csolata a katonák és a lakosság tömegei
vel.
Az ellenforradalom tanulságait levon
va, a Magyar Szocialista Munkáspárt a
hadsereggel kapcsolatos
politikájában
visszatért a lenini elvekhez. Ideiglenes
Intéző Bizottsága az első perctől kezdve
irányítása és ellenőrzése alá vonta a kar
hatalmat. Arra törekedett, hogy minde
nekelőtt a munkásosztályban és a fegy
veres erőknél építse ki a pártszerveze
teket.
Az alakulatoknál és az irányító szer
veknél már 1956 november első felé
ben létrejöttek a pártszervezeteik, majd
sor került a politikai apparátus kineve
zésére. Az itt dolgozó kommunisták ki
emelkedő szerepet töltöttek be a had
sereg forradalmi erőinek megszervezésé
ben, a karhatalmii feladatok teljesítésé
ben, az eszmei-politikai tisztulás folya
matában. Éltek és hatottak azonban még
a pártpolitikai munka helyével és sze
repével kapcsolatos revizionista és dog
matikus nézetek, valamint a nekik meg
felelő gyakorlat. Ezért az Ideiglenes In
téző Bizottság a néphadsereg újjászerve
zésének részeként kialakította a hadse
reg pártirányításának és ellenőrzésének,
a pártszervek és a kinevezett politikai
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apparátus irányításának, egymáshoz való
viszonyának elveit és rendszerét. Erről
az 1957. február 11-i „Irányelvek a hon
védség politikai szervei és pártszerve
zetei részére" c. dokumentum intézke
dett, amely kiemelte, hogy a hadsere
get csakúgy, mint a proletárdiktatúrát,
a párt irányítja. Majd leszögezte, hogy
a hadseregben is érvényesíteni kell a
pártdemokráciát, a pártszervezeiteknek
választott szervek által való vezetését,
s azt, hogy a hadsereg pártszervezetei
többé nincsenek alárendelve a politikai
apparátusnak.
Az előadó ezután a konszolidáció elő
rehaladásával teremtett új helyzetet
érintve a Politikai Bizottság 1957. no
vember 12-i ülésével foglalkozott, amely
kiadta az „Irányelvek a Magyar Nép
köztársaság fegyveres erői pártszerveze
tei és politikai szervei részére" c. új
dokumentumot.
Ebben
meghatározta,
hogy a hadsereg pártszervezetei az
MSZMP elvi programja, politikai irány
vonala, Szervezeti Szabályzata és ha
tározatai alapján végzik munkájukat.
Ez nemcsak biztosítéka a pártirányítás
érvényesítésének a hadseregben, hanem
feltétele a pártdemokrácia kiszélesítésé
nek, a párttagok aktivitásának 1 és a párt
tekintélye növekedésének is. A doku
mentum hangsúlyozta, hogy a párttagok
joga és kötelessége személyre való tekin
tet nélkül feltárni a katonák nevelését,
kiképzését, az öntudatos fegyelem meg
szilárdítását akadályozó hibákat és hiá
nyosságokat. A parancsnokokat kötelez
te, hogy az egész személyi állomány, il
letve az egység munkáját érintő fonto
sa bb intézkedéseik meghozatala előtt kér
jék ki a pártbizottság illetve pártveze
tőség véleményét. Az Irányelvek foglal
koztak továbbá a KISZ pártirányításá
val, a parancsnokok politikai felelőssé
gével és feladataival, majd határoztak
a hadsereg felső szintű pártirányításáról
és ellenőrzéséről.
Továbblépést jelentett ezen az úton
a Politikai Bizottság 1960. augusztus
9-i határozata a fegyveres erőkben mű
ködő pártszervezetek munkájának to
vábbfejlesztéséről, amellyel megszüntette
a (Szervezeti Szabályzattól való eltéré
seket:- feloldotta a pártfegyelmi ügyek
tárgyalásának a:z Irányelvekben rögzí
tett korlátozásait, lehetővé tette az alá
rendelt egységek, alegységek parancs
nokainak beszámoltatását és a parancs
nokoknak az alakulat pártszervei és
pártszervezetei ülésein való részvételét.
Az' előadó ezután a hadsereg nártirányítása új rendszerét tovább tökélete
sítő 1967. március 7-i Politikai Bizott
sági határozattal foglalkozott, Megálla
pította, hogy nem születtek merőben

új intézkedések, hanem csak a lenini
pártvezetési elvek alkotó alkalmazása és
következetes érvényesítése területén tör
tónt előrelépés. A határozat leszögezte,
hogy a párt irányító, vezető szerepét —
a KB és a végrehajtó szerveinek mun
kája mellett, a párthatározatok és dön
tések alapján — a hadseregben műkö
dő egyszemélyi parancsnokok, párt- és
politikai szervek együttes munkája ré
vén érvényesíti.
A határozat a parancsnokokat szemé• lyükben tette felelőssé alakulatuk er
kölcsi-politikai állapotáért, szilárd fe
gyelméért. A lenini pártvezetési elvek
nek megfelelően a hadseregben szolgá
latot teljesítő tisztek, egyszemélyi pa
rancsnokok mindenekelőtt politikai funk
ciót töltenek be, és ennék van aláren
delve minden más tevékenységük. A po
litikai szervek is kettős funkciót tölte
nek be: katonai szervek és egyben ré
szei az MSZMP apparátusának. Végül a
határozat kimondta, hogy a hadseregben
működő pártszervek és szervezetek te
vékenysége kiterjed a hadsereg életé
nek és. tevékenységének minden terület
re, a (Legfontosabb cél, a hadsereg harc
készültségének biztosítása érdekében.
Györgyi Béla vezérőrnagy megállapí
totta, hogy ma a néphadseregben a párt
szervek és szervezetek felépítése, a po
litikai irányítás rendszere a Politikai
Bizottság 1967. március 7-i határozatá
nak felel meg. Az elmúlt évek tapasz
talatai azt bizonyítják, hogy a határozat
kedvező feltételeket biztosít az egysze
mélyi parancsnoki rendszer működésé
hez, a párt- és politikai szervek mun
kájához, a párt politikájának megvaló
sításához, a pártirányítás maradéktalan
érvényesüléséhez. A párt határozatai
minden szinten realizálódnak a kato
nai vezetés parancsaiban, a párt- és tö
megszervezetek állásfoglalásaiban, a po
litikai szervek intézkedéseiben. A párt
életben a lenini normák és a Szerveze
ti Szabályzat előírásai megfelelő haté
konysággal érvényesülnek, kiegyensúlyo
zott, pártszerű viszonyok uralkodnak. Az
előadó külön megemlékezett a pártcso
portokról, amelyek egyre jobban betöl
tik helyüket a mozgalmi életben.
Györgyi vezérőrnagy az elmúlt másfél
évtized pártéletének értékelése után a
fejlődés és a társadalomban végbement
változások által indokolt jelenlegi mun
kát érintette. Az elmúlt egy évben a
Központi Bizottságtól az alapszervezete
kig a vezető testületek kritikusan átte
kintették saját tevékenységüket, hogy
munkarendjüket és módszereiket az élet
követelményeihez igazítsák. A Néphad
sereg Pártbizottsága két fontos tanulsá
got vont le — folytatta. Az egyik, hogy
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a partédét, a pártirányítás fejlesztésének
fontos'feltétele a jövőben a döntési me
chanizmus javítása. A másik, hogy a
kollektív vezetés és a személyi felelős
ség összhangja és érvényesülése féltételei
nek megteremtéséről körültekintőbben
kell gondoskodnunk a döntések előké
szítése közben és a végrehajtás ellenőr
zésekor. Végül hangsúlyozta, hogy nap
jainkban elsődleges feladattá vált és a
jövőben • még inkább azzá válik a 'tö
megkapcsolatok állandó erősítése, az em
berekkel való mindennapos politizálás,
a tudat és szemlélet formálása. Emiatt
fontos, hogy Iszakítsunk a úgynevezett
önmozgatással, a formalizmussal,
és
energiáinkat a végrehajtás segítésére, a
helyszíni tapasztalatszerzésre, a tömegek
között végzett személyes, meggyőző és
mozgósító munkára fordítsuk.
Liptai Ervin ezredes elnöki zárszavá
ban fontos feladatként jelölte meg, hogy
az előadások tanulságai eljussanak a
hadsereg személyi állományához, az ok

tatási intézményektől kezdve a csapato
kig. Módot kell találnunk arra — foly
tatta —, hogy a pártunk honvédelmi po
litikájával, a Magyar Néphadsereg tör
ténetével kapcsolatos legfontosabb isme
retek elterjedjenek a polgári életben, a
dolgozók, az ifjúság körében is. Megál
lapította, hogy a tudományos ülés ked
vező módon járult hozzá a Magyar Nép
hadsereg történetének átfogó feldolgozá
sát célzó nagy vállalkozás elindításához.
Jelentette a konferencia hallgatóságá
nak, hogy a kutatások távlati program
jának első változata már elkészült, s
megkezdődött a megvitatása az első fó
rumokon. Valamennyi jelenlevő segít
ségét kérte mind a feladatok helyes meg
határozásához, mind a meginduló feldol
gozó munkához. Végül azzal a meggyő
ződéssel zárta a tudományos ülést, hogy
a megtett negyedszázados út áttekintése,
fejlődésünk, eredményeink felmérése jól
szolgálja a jövő feladatainak megoldá
sát, elsősorban a honvédelmi teendők
eredményes teljesítését.
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Demokratikus Köztársaság Hadsereg
múzeuma. — RIHM, 43 sz. 1979. 243—
255. p.
Loszkutov, Ju. : A hősök aranycsillaga. —
VIZS, 1979. 4. sz. 35—36. p.
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dig hiányzott. — ASMZ, 1979. 5. sz.
248. p.
Rübkina, V.: A forradalmi Vörös Zászló
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sára. — Der Freiwillige, 1979. 2. sz. 9.,
6. sz. 27—28., 7—8. sz, 21—22., 12. sz.
9—10. p.
Szütenko, N. : Az „Usakov" és „Nahimov"
rendjel és érdemérem alapításának 35.
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méleti-módszertani problémái. — VD,
1979. 5. sz. 143—149. p.
Schmidt, W.: Az 1848/1849-es európai
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Brühl, R.: A hadtörténelem szerepe az
NDK Nemzeti Néphadserege katonái
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felszabadító háború. — RHDGM, 115.
sz. 1979. 95—110. p.
Ivanov, S. P. — Evseev, A. I.: Hadmű
vészet. (A Szovjet Katonai Enciklopé
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kocsik, csapatszállító járművek és gya
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Contamine, P.: A városi erődítmények
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Csisztjakov, I.: Az USA szárnyasrakétái.
— VIZS, 1979. 3. sz. 73—78. p.
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Golino, L. : Az első sorozatlövő géppuska
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1979. 1. sz. 171—172. p.
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Lacombe, C. : A gépesítés bevezetése a
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