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A veszprémi hetes tüzérek. A m. kir. 7. honvéd tábori ágyúsezred és utódalaku-
lata, a 41. honvéd tüzérezred első világháborús története. Összeállította és jegy-
zetekkel ellátta Földesi Ferenc. Veszprém, 2018. 336 o. számos illusztrációval
(Veszprémi Szemle Könyvek 11.)

Egy elfelejtett háziezred
Amikor az 1. világháborúról esik szó, Veszprém vonatkozásában általában a m.

kir. 31. honvéd gyalogezredről szoktunk megemlékezni. Ezt nehezményezte már
évek óta Földesi Ferenc ny. ezredes, helytörténész, amikor ilyenkor bosszúsan min-
dig megjegyezte: „és a hetes tüzérek”. Ez a bosszantó, gyakori semmibevétel indí-
totta arra, hogy feltárja Veszprém másik háziezredének, a napjainkra jószerével tel-
jesen feledésbe merült, m. kir. 7. honvéd tábori ágyúsezrednek a történetét.

A honvéd tüzérekre a legutóbbi időkig szinte semmi sem emlékeztetett Veszp-
rémben. Bár laktanyájuk felépítését egykor komolyan tervezte a város, de a közbe-
jött világháború miatt csak ideiglenes barakk kaszárnyájuk épült meg a Jutasi út
mellett, amit a háború után lebontottak, széthordtak. Nem jelent meg ezredtörténe-
tük. A múzeum jóformán semmilyen emléket nem őriz tőlük (kivétel Ruzicska Béla
százados, ezred segédtiszt magyarázó cédulája, amit egykor az általa a múzeumnak
ajándékozott, a harctéren gyűjtött tárgyakhoz mellékelt, a vaskorona rendes Csik-
vándy Béla tüzér százados által szintén a múzeumnak ajándékozott, az északi harc-
téren készült Ruzicska-rajz már nincs meg, vagy kallódik). Szobrot, táblát sem állí-
tottak emlékükre. Csak a közelmúltban, 2016. május 29-én (hősök napján) került fel
végre bronz emblémájuk a 31-esek Vörösmarty téri obeliszkjére.

Ezredtörténet-írás
Az egykor katonatisztek által űzött, speciális műfajt a 19. század második felé-

ben, olykor még a 20. század elején is többnyire németül művelték, hiszen ez volt a
cs. és kir. hadsereg hivatalos nyelve. Ezek általában rendkívül részletes, nehezen
emészthető, de roppant hasznos, adatgazdag munkák. Rendszerint kitértek az ezred
alapítására, szervezetére, az ezredtulajdonosokra, az ezredparancsnokokra, a béke-
beli helyőrségi életre, a hadjáratokra, háborúkra, amelyekben a regiment részt vett,
az általuk végbevitt hőstettekre, az elszenvedett veszteségekre, a kiérdemelt kitünte-
tésekre, az egyenruházatra, felszerelésre, fegyverzetre, az ezredzászló történetére.
Mindezeket gyakorta kiegészítették még a tisztikar névsorával, statisztikákkal,
ábrákkal, térképekkel, táblázatokkal, esetleg ábrákkal. Az 1. világháború alatt, majd
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a Horthy-korszakban részben felhígult a műfaj. Történetek helyett esetenként inkább
ezredalbumok születtek. A szakszerűség helyett néha az emlékállítás vált fontosab-
bá. Ezért meglehetősen eltérő színvonalú munkák láttak napvilágot. Pl. a veszprémi
31-es honvéd gyalogezredé igen jó, hiszen az ezred egyik volt tisztje (Herczeg Géza
százados, a könyv összeállításakor már alezredes) részben maga is szemtanúja és
átélője az ezred harcainak írta. A cs. és kir. (békéscsabai) 101. gyalogezredé pl. már
jóval gyengébb, jóllehet ezt is az ezred egyik tisztje, Makkay (Machalek) Pál őrnagy
állította össze, de az ezred iratanyagának jó része elveszett a háború végi összeom-
láskor, illetve ottmaradt a pótkeret állomáshelyén Csehországban és 1918 után sem
sikerült visszaszerezni, bár erre nézve történtek kísérletek. A korábban az 1918-ban
elveszett területekről kiegészülő alakulatok történetei jórészt hiányoznak (kivétel pl.
az erdélyi ezredek története a világháborúban), hiszen a Magyarországgal nem
éppen baráti viszonyt ápoló utódállamok nem támogatták ilyen művek ottani létre-
hozását. A cs. és kir. 85. máramarosi gyalogezred története, csak 1941-ben jelent
meg, miután Észak-Erdély rövid időre visszatért az anyaországhoz. Jóllehet ebben
zömmel román, ruszin, német nemzetiségű legénység szolgált és csak kevés magyar,
ezek még két évtizedes román impériumot követően is valamennyien büszkék vol-
tak egykori osztrák–magyar háborús múltjukra. (Saját példányomban pl. román
nyelvű bejegyzés található.)

A honvéd tüzérség születése
Az 1848/49-es honvéd tüzérség részben a régi (főleg osztrák és cseh) tüzérekből,

részben frissen toborzott, tanult, jó felfogású fiatal diákokból állott. Jó hírű, az ellen-
ségtől is megbecsült, elismert társaság volt. Színvonalas működésük láttán az ellen-
ség sokszor azt hitte, francia tüzérek vezetik, irányítják a mieinket. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában az 1867-es kiegyezést követően felállított két honvéd-
ségnek (a Magyar Szent Korona országaiból kiegészülő, Magyarországon magyar-,
Horvát–Szlavónországban horvát vezényleti nyelvű m. kir. honvédségnek és a
Lajtán túli birodalom félből kiegészülő, német vezényleti nyelvű k. k. Landwehr-
nek) sokáig nem volt tüzérsége. Évtizedes parlamenti küzdelmek, számtalan vita,
hercehurca, a konzervatív, udvari körök makacs ellenállásának leküzdése, valamint
a hebrencskedő ellenzék lecsendesítése után 1908-ban végre létre jöhetett a
Landwehr-, majd 1913-ban a m. kir. honvéd tüzérség is. Utóbbinak szervezése 1912
őszétől vette kezdetét a cs. kir. tüzérség keretei között. A felállásra, önállósodásra
hivatalosan 1913. március 1-jén került sor. A honvéd tüzérség megszületésénél igen
fontos szerepet játszott Veszprém, Hajmáskér környéke, hiszen a cs. és kir. Hajmás-
kéri Tüzér Tábor és Lőiskola már 1903-óta működött. A közös tüzérség felügyelője
ekkoriban Lipót Szalvátor főherceg, a honvéd tüzérség felügyelője Kárász Ernő
tábornok volt. A Monarchia tüzérsége technikailag és létszámban is elmaradt a kora-
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beli nagyhatalmaké mögött. Felzárkóztatása nagyon megkésett és nem fejeződött be
1914-ig. 

Tüzér szolgálat
A tüzérséghez bevonult katonának nem csak saját fegyverét és felszerelését kel-

lett megismernie, de a lóápolást és a lövegkezelést is meg kellett tanulnia. Ezért
1912-ig a tüzéreknél 3 év volt a szolgálati idő. Mivel a lovasezredek némelyikénél
szolgált a főnemesek többsége, akik a legjobb, legszebb lovakkal rendelkeztek,
rendszerint extra egyenruhát és felszerelést csináltattak maguknak, és pazar, nagy-
úri, költekező életvitelt tanúsítottak (amelyhez az ezredszellem jegyében szerényebb
anyagi képességű bajtársaiknak is illett volna csatlakozniuk, idomulniuk), a lovas-
ság számított a legdrágább fegyvernemnek. Ezért érthető, hogy sok a tüzérismere-
tekhez szamár, de lovagolni imádó és tudó, szerényebb anyagi képességű tiszt a
tüzérséghez törekedett, ahol olcsóbb volt az élet és úgy gondolták, lovas szenvedé-
lyüknek is hódolhatnak. Igaz, itt viszont alapos műszaki, technikai ismeretekre volt
szükség.

A 7-es honvéd tüzérek a világháborúban 
A többszöri átszervezést és átnevezést követően végül 1914. április 1-jén felállí-

tott m. kir. 7. honvéd tábori ágyúsezred kezdetben 2 osztályban összefogott 4 üteg-
ből állott, összesen 24 löveggel. Bár az ezred fennállása hat éve alatt, többnyire állo-
máshelyétől távol működött (a háború alatt csak a pótkeret volt Veszprémben), de
tevékenysége mégis Veszprém múltjához kötődik. Rövidesen kitört az 1. világhábo-
rú és az alig fél esztendeje megszervezett új ezred, augusztusban máris háborúba
indult. 1914–1916 között az orosz-, majd 1916–1918 között az olasz harctéren
működött.

A békehadrend szerint, és többnyire a világháborúban is a 41. honvéd hadosz-
tályhoz, de időnként átmenetileg kikülönítve más, pl. cs. és kir. 17. és 34. gyalog-
hadosztályokhoz, illetve ezeknek a hadosztállyal azonos hadrendi számú tüzérdan-
dáraihoz tartoztak. Az ezred parancsnoka 1914 őszéig Czapp Gusztáv alezredes,
majd a világháború végéig megyesi Schwartz Jenő (Sopron, 1866. jan. 17. – Sopron,
1945. márc. 15., bombatámadás áldozata lett) őrnagy–ezredes volt, aki az 1920-as
években tábornokká lépett elő. [Egyik fia, megyesi Schwartz Róbert (Salzburg,
1897. febr. 24. – Balatonfüred, 1985. júl. 26.) joghallgató 1917–1918 között önkén-
tes-ként szolgált apja ezredében. Majd – miután Innsbruckban teológiát végzett –
1922-től a veszprémi egyházmegye papja lett. 1938-tól a veszprémi Gizella-kápol-
na őre. 1940-től veszprémi püspöki titkár, rövidesen irodaigazgató, a Károly-temp-
lom igazgatója, kanonok. 1943-tól zalai főesperes, címzetes almádi apát.
1944–1945-ben püspökével, Mindszenty Józseffel együtt internálták a nyilasok
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Veszprémben, majd Sopronkőhidán. Alighanem nem véletlen, hogy a jól képzett
egyházjogász az 1950-es, 1960-as években a püspöki központtól messzire helyezve
– Jásd, Somogybükkösd, Zákánytelep – szolgált.]

A háború öt éve alatt, szinte napról-napra követhetjük az ezred mindennapjainak
nehézségeit: zord időjárás, óriási por, sár vagy hó és fagy, keservesen járható, elha-
nyagolt utak, nagyobb katona tömegek elhelyezésére jószerével alkalmatlan, köz-
művekkel szinte egyáltalán nem rendelkező apró települések, utánpótlási nehézsé-
gek, élelem hiány, embert, lovat egyaránt sújtó járványok, betegségek. A súlyos
lövegek mozgatása, állásba vontatása, a lőszer utánpótlás, kiszállítás embert, állatot
próbára tett. Amíg a háború elején saját tüzérségünk csak 6-7 km-re, az orosz viszont
már 8-10 km-re tudott tüzelni. Így ahhoz, hogy lövegeink hatásosan lőhessék az
ellenséges tüzérséget, azoknak a lőtávolságába kellett települni. Értesülünk továbbá
a megfigyelés, a tűzvezetés nehézségeiről (a templomtorony alkalmas a tűzvezetés-
re, tüzér megfigyelő településére, de ezt az ellenség is tudta, hamar szétlőtte). A tele-
fonvonalakat szintén gyakran szétlőtték. A gyalogos hírvivők, jelentő futók egy
része pedig elesett, megsebesült, eltévedt vagy fogságba esett. További problémákat
jelentett a gyakori lövegállás változtatás, a fel- és lemozdonyozás, az állásépítés,
lőszertároló-helyek, szállások készítése, ezeknek a rejtése, fedezése. 

Változások a m. kir. 41. honvéd tüzérdandárnál
A világháború alatt a tüzérség volt a legdinamikusabban fejlődő fegyvernem.

Mennyiségben, minőségben, szervezetileg is többször és sokat változott. A világhá-
ború végén már mintegy 12 000 fő szolgált a honvéd tüzérségnél. A 41. honvéd had-
osztály tüzérségét alkotó 41. honvéd tüzérdandárnál a következő változások történ-
tek. 1915 őszén megalakult 41. honvéd tábori tarackos osztály (pk. Mihalovits
Zoltán szds.), amely 1916 áprilisától 41. honvéd tábori tarackos ezreddé (pk. Vígh
Gyula alezrds.) fejlődött. 1916 februárjában megalakult a 41. honvéd nehéztüzérosz-
tály, amely 1916 augusztusában 41. honvéd nehéztüzérezreddé (pk. Prehal Antal
alezrds.) fejlődött. 1918-ban megalakult a 41. honvéd hegyi tüzérezred is (pk.
Szikora Oszkár szds.). 1918. februártól a 41. honvéd tábori tüzérezred (korábbi 7.
honvéd tábori ágyúsezred) és a 141. honvéd tábori tüzérezred (korábbi 41. honvéd
tábori tarackos ezred) elnevezés lépett életbe.

A háború végén, hazatérés
Hosszú és keserves utat járt be az ezred az uhnówi (egykor galíciai, ma ukrajnai

kisváros a lengyel határ közvetlen közelében) tűzkeresztségtől a Piavéig. Az olasz
harctéren az ellenség folytonos túlereje és technikai fölénye már lehengerlő volt. 

A háború végén az ezred személyi állományát és löveg anyagát is, legalább rész-
ben (az erre vonatkozó források részben ellentmondásosak), sikerült hazahozni
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Magyarországra, nem úgy, mint a 31. honvéd gyalogezrednek, amelynek Gemo-
nában át kellett adni fegyverzetét, felszerelését az olaszoknak. 

A tüzérezred hősi halottainak számát nem ismerjük. A Kárpátokban, Galíciában,
Orosz–Lengyelországban, a Karszton és a Piave mentén, óriási területen szétszórva,
mára már többnyire jeltelen sírokban nyugszanak. Néhányuk (Klima György Gyula
köztüzér, Varjas János önkéntes tizedes, Vanczágh András szakaszvezető, Vörös
János főhadnagy, későbbi vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke) viszont itt pihen
Veszprémben, az Alsóvárosi temetőben.

A munka jelentősége
Nem csekély munkát végzett Földesi Ferenc, amikor a hetes tüzéreknek a buda-

pesti Hadtörténeti Levéltárban megőrzött, eddig teljesen kutatatlan iratanyagát fel-
tárta és feldolgozta. Bár az iratanyag helyenként hiányos (pl. az 1916 nyarától de-
cemberig terjedő rész teljesen hiányzik), összességében mégis sikerült az ezred tör-
ténetének rekonstruálása. Számos fényképfelvétel is előkerült az ezredről, zömük
1914–1915-ből, jóval kevesebb 1916-ból, az olasz harctérről (1917–1918) pedig
már semmi. Eddig ezek is feltáratlanok, közöletlenek voltak. Dokumentatív erejük
vetekszik az írott forrásokkal.

Mintegy 40 db melléklet, továbbá a kitüntetettek – korabeli veszprémi újságok
alapján összeállított – lajstroma (tisztek és legénység) egészíti ki a kötetet. Termé-
szetesen nem hiányoznak a jegyzetek sem.

Szólnom kell a hiányosságokról is.
1. Részletes, az eligazodást, tájékozódást segítő térképek nagyon hiányoznak. 
2. A címkép meghatározása hibás, ez nem a galíciai Zebrakon (Zebrak-nyereg),

hanem a közelben (légvonalban mintegy 8 km-nyire lévő), az egykori (mára, való-
színűleg a 2. világháborúban elpusztult) Zubenskó határában É-felől D-felé tekintve
készült felvétel, háttérben a Kárpátok koszorúja látszik. Mindez pontosan olvasható
azon a papírlapon, amelyre a fotót felragasztották, de amely lap nem jelenik meg a
címlapon. A fényképen látható ütegállást egyébként az 50. oldalon közölt 1915.
márc. 12-i térképvázlaton Zubenskótól keletre pontosan bejelölték. (A recenzens
maga is járt itt 2006 és 2008-ban.)

3. A múzeumi fotóknál fel kellett volna tüntetni, hogy ezek nem a 7-es tüzérek
képei.

Azok, a katonák, akikről ez a könyv szól – megnevezettek és névtelenek egya-
ránt – a hazájukat szolgálták, azért éltek és haltak. Kötelességük teljesítése gyakor-
ta kínos és keserves feladatokat rótt rájuk, sokuknak a testi vagy/és szellemi épsé-
gét, egészségét, sőt az életét is követelte. „A kötelesség teljesítése előbbre való az
életnél is!” – volt az egykori Cs. és Kir. Fiumei Haditengerészeti Akadémia jelmon-
data, de a tüzérek is ugyanebben a korban és ugyanezen szemlélet közepette éltek és



VESZPRÉMI SZEMLE 2018/3

308

haltak. Valamennyien méltók a megbecsülésünkre. A szerző pedig köszönetünkre,
hiszen munkája eredményeként városunk múltjának egy újabb – eddig teljesen fel-
táratlan – résztörténete vált ismertté, kézbe vehető könyv formájában olvashatóvá,
tanulmányozhatóvá. 

RAINER PÁL

Nagyjából itt volt a 7/2-es üteg állása Zubenskótól K-re (Galícia)
1915 márciusában. Így nézett ki a  terepszakasz 2006 augusztusában,

É-felől fényképezve. A háttérben a recenzens. 
A távolban a Kárpátok hegykoszorúja. (Rainer Péter felvétele)




