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TANULMÁNYOK 

HAUSNER GÁBOR 

A M A G Y A R O R S Z Á G I H A D T U D O M Á N Y I I R O D A L O M 
A X V I I . S Z Á Z A D B A N * 

Az európai hadtudományi irodalom a XVII. században 

Ahhoz, hogy áttekintést lehessen nyerni, ha csak fő vonalaiban is, a X V I I . századi 

egyetemes hadtudományi irodalom tematikájáról és műfajairól, először azt kell tudni, 

hogy a kortársak mit tekintettek hadtudományi szövegnek. A hadakozás művészetéről 

folytatott diskurzus a X V I I . század nagy részében még nem definiálta magát önálló tu

dományként , 1 hanem a filozófiai és részben a teológiai diskurzus része volt . 2 A konti

nensen végbement gazdasági , társadalmi és politikai átalakulások és az azokat kísérő 

fegyveres küzdelmek (elsősorban a harmincéves háború és az Oszmán Birodalom elleni 

harcok) során a hadszervezés, a taktika és a kiképzés területén elindult fejlődés, valamint 

a tudományok rendszerén belüli mozgás együtt hívta életre a hadtudományt . A napjaink 

szakirodalmában „hadügyi forradalom"-nak is nevezett je lenségegyüt tes : a tűzfegyverek 

rohamos és tömeges elterjedése, az új harcászat kialakulása és az ál landó, nagy létszámú 

hadseregek létrejötte, a professzionalizálódással együttjáró ismeretek növekedése tette 

szükségessé , 3 Descartes, Newton, Leibniz és mások új tudományos eredményei , a tudo

mányok specializálódása és á t rendeződése pedig lehetővé, hogy a hadtudomány, mint a 

háborúról való gondolkodás tudománya , 4 megfogalmazza önmagát . 

* A tanulmány a „Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a X V I I . században" címmel 
készült összefoglaló munkám egyik fejezete, amelyben Zrínyi hadelméleti gondolkodásának és katonai tevé
kenységének kontextualizálását kíséreltem meg. Dolgozatom nem a hadtudományról mint tapasztalati tudo
mányról szól, hanem a nyilvános hadtudományi diskurzusról folyó diskurzus része. Ennek megfelelően a kora
beli hazai hadtudományi irodalom müfajrendszerének alábbi rekonstrukciójakor a hadtudománynak elsősorban 
nyelvi természetű, szövegszerű, irodalmi oldalát ragadtam meg. E müfajrendben Zrínyi müveit - mivel azok 
önálló feldolgozást érdemelnek - csak jelzésszerűen említem. 

' A tudománytörténet szerint minden tudomány akkor és azáltal lesz tudománnyá, hogy tárgyát definiálják. 
Egy tudomány megszületése válasz olyan, a gyakorlat által „felvetett kérdésekre, melyhez a nyelvet maguknak 
kellett kidolgozniuk." Georg Cauguilhem: A tudománytörténet tárgya. Volgo 1991/2. htpp://www.C3.hu/scrip-
ta/vulgo/2/l-2/cauguiI.hu A letöltés ideje: 2008. 08. 12. 

'Bene 2007. 60-61. о. Ezért hadtudományról Zrínyi korában csak fenntartással lehet beszélni, s bár a to
vábbiakban is használom ezt a fogalmat, mindig csak a hadakozással, a háborúval kapcsolatban született írott 
szöveget értek alatta. 

1 Л/. Roberts: The Military Revolution 1560-1660. Belfast, 1956.; Perjés Géza: Army Provisioning, Lo
gistics and Strategy in the Second Half of the 17th Century. Historica Academiae Scientiarum Hungáriáé, 16 
(1970); Geoffrey Parker: The „Military Revolution" 1560-1660 - A Myth? Journal of Modern History, 
(1976); Rothenberg 2005.; Csikány Tamás: A harmincéves háború. Budapest, 2005. 15-63.; 124-128. о. 

4 Raymond Aron frappáns Clausewitz-művének címéből kölcsönözve: „penser la guerre". Idézi: Schmidtchen 
1990. 239. о. A háborúról való gondolkodás, a hierarchia, a dresszúra: a fegyelmezés és a gyakorlás X V I I . szá
zadban kialakuló, а XVII I . századra megszilárdult gyakorlatának filozófiai hátteréről 1. Foucault 1990., külö
nösen Az engedelmes testek és A helyes fegyelmező nevelés módszerei c. fejezetek: 185-236. o. 



A hadtudomány önálló nyelvének és struktúrájának kidolgozásához hozzájárultak a 
reneszánsz által felfedezett és kommentá l t ókori szerzők müvei és a nyomukban született 
katonai traktátusok, de azok nem lépték át a tudományok fennálló rendszerét, beleillesz
kedtek a teológia és a filozófia szövegei közé. Csak a X V I . századtól kezdve kezdik fe
szegetni e kereteket, a születőben lévő új tudományokkal (optika, pirotechnika, balliszti
ka stb.) együtt keresve a ,,1'art militaire", a ,,1'art de la guerre" helyét a tudásformák 
középkorból tovább élő arisztoteliánus rendszerében, akkor indul meg vándorolásuk a 
teológia és filozófia, illetve ez utóbbi kategóriái (mint pl . a teoretikus tudománynak ne
vezett matematika és a praktikus tudás közé sorolt politika) közöt t , 5 és majd csak a X V I I . 
század közepén történik kísérlet a hadtudomány különválasztására, részint a filozófiától 
elszakadni kívánó pol i t ika tudomány, 6 részint a professzionátus katonaság részéről. 
Ugyanekkor jelenik meg a katonai irodalom első összefoglalása a modernkori könyvtár
tudomány megteremtője , Gabriel Naudé Syntagma de studio militari c ímű munkájának 
(Róma, 1637.) második könyvében. Bővített átdolgozásait 1683-ban Jénában G. Schubart 
gondozásában, majd 1699-ben Leidenben Thomas Crenius De eruditione comparenda 
c ímű traktátusában adták k i . 7 Az első, már komolyabb igényeknek is megfelelő biblio
gráfia Johann Tobias Wagnertől származik: Entwurf? einer Soldaten-Bibliothek ... (L ip
cse, 1724.), amelyet azután Hans Fiedrich Fleming tovább bővített enciklopédikus mű
vében: Der vollkommene Teutsche Soldat, welcher die gantze Kriegswissenschafft, 
insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, ordentlich und deutlich vorträgt (Lipcse, 
1726.). 8 Végül J. M. von Loen francia nyelvű, általános je l legű munkája 1743. évi frank
furti kiadásának függelékében adta a történeti és hadtörténeti szakirodalom legrészlete
sebb bibliográfiáját, Bibliotheque militaire c ímmel . Első része (1-124.) a történeti, had
történeti munkákkal , második része (125-167.) a hadtudománnyal („les sciences m i l i -
taires") foglalkozik. Beosztása jó l tükrözi, hogy a mit tartottak a hadtudomány körébe 
tartozó műnek a tudomány önállóvá válása körüli időben. 

J. M . von Loen a köteteket 18 kategóriába sorolja (ezen belül ahol szükséges, nyelvek 
szerint tagolva), az alábbi sorrendben: a hadtudomány ókori szerzői, modern szerzők az 
ókori hadügyről , a háborúról általában, hadiépítészet, tüzérség, tűzfegyverek, hajózás, 
gyalogság, lovasság, kiképzés, fegyelem, „affaires du commissariat," a kapitányokról , 
csatarendek, hadijog, különleges jog i kérdések, párbajok, szabályzatok, a háborúra vo
natkozó erkölcsi és polit ikai reflexiók (ezek között felsorolja pl . a soproni polgár, 
Lackner Kristóf Galea Márt is c ímű kompendiumát) . Függelékként pedig néhány 
vedutagyüjtemény kiadását eml í t i . 9 Ezek között a legtöbb címet a katonai építészet ( több 
mint 100 c ím), a háborúról általában szóló munkák (több mint 70 cím) és az erkölcsi és 
politikai reflexiók (közel 40 cím) köréből ismerteti. 

' Catherine Wilkinson: Renaissance Treatises on Military Architecture and the Science of Mechanics. In: 
Les traités d'architecture de la Renaissance. Éd. Jean Guilleaiime. Paris, 1988. 470-472. o.; Vertier 1997. 
236-239. о.; Sodini 2002. 19-20. о.; Bene 2007. 52. о. 

6 A korabeli német politikatudomány legjelesebb alakja, Hermann Conring a De civili prudentia című munká
jában (Hemstädt, 1662.) például a politikatudományt határolta el a hadtudománytól. Idézi: Bene 2007. 55. о. 

1 Jahns П. 1890. 964-965.0. 
x U o . 1455-1456. о. 
4 J. М. von Loen: Le sóidat ou le metier de la guerre considéré comme le metier d'honneur. Avec un essai de 

la bibliotheque militaire par Monsieur de ~ . Francfort a. M . 1743.; Jahns II . 1890. 1782-1783. о. 



A X V I I . században azonban még ennél is gazdagabb és differenciáltabb irodalommal 
lehet számolni , mivel, mint említet tem, katonai kérdéseket vagy azok bizonyos vonatko
zásait a teológiai és a filozófiai, illetve a filozófia alá tartozó politikai irodalom egyes 
műfajaiban is - pontosabban szólva főként ott - tárgyaltak. Az egész korszakon keresz
tül a vallási diskurzus része maradt például az igazságos és a „szent háború" kérdése, az
az a háború vallási legit imációjának t éz i se . 1 0 A háborúról való gondolkodás középpont
jában még a X V I I . században is az erkölcsi-morális vonatkozások (a katonai éthosz, a 
virtus, Fortuna szerepe stb.) álltak, ezeket a filozófia tudományán belül, a polit ikai dis
kurzusban fogalmazták meg: a j ó hadvezérről szóló művekben, az udvari élet formáit, az 
udvari ember és a j ó fejedelem katonai erényeit és neveltetését, valamint a „ragione di 
stato" elméletét tárgyaló, igen változatos műfajú szövegekben. Köztük szép számmal ta
lálhatók dialógusok, történeti munkák, életrajzok, fejedelemtükrök, maximagyüj te-
mények, traktátusok, sőt komédiák, versek és novellák i s . " 

Továbbra is a hadtudomány körébe tartoztak egyes ókori történetírók munkái és azok 
kommentárjai . Á m amíg a reneszánsz és a későreneszánsz katonai munkák tú lnyomó 
többsége az antik „hadászok" és történetírók (Aelianosz, Vegetius, Iulius Caesar, Livius, 
Tacitus, Polübiosz stb.) müveinek kommentá lására szorítkozott, s szerzőik jobbára fegy
vert sosem forgatott egyházi és világi értelmiségiek (szerzetesek, tör ténelemtanárok, j o 
gászok, filológusok) voltak, addig a tárgyalt korszakban fölzárkóztak melléjük a nagy 
európai háborúk csatatereit megjárt, képzett katonák, mint például Nassaui János , Giorgo 
di Basta, Johan Jakob von Walhausen, Wilhe lm Di l ich , Raimondo Montecuccoli vagy 
éppen a magyar Zrínyi Miklós . Az ő müveikben is fontos helyet foglalt el az ókori szer
zőkre való hivatkozás, csakhogy azokat már személyes tapasztalataikon szűrték keresztül. 

A hadügyi forradalom hatására lendületes gyarapodásnak indultak a matemetika és 
annak részdiszciplinái e redményei t írásba foglaló technikai-didaktikus je l legű írások. Az 
ilyen je l legű szakkönyvek nagyobb számát az is magyarázza , hogy az erődépítészet-
ostromtechnika-tüzérség hármassága kívánta a katonáktól a legnagyobb szakértelmet , a 
legtöbb, legszerteágazóbb ismeretet, együttesen és külön-külön is. Ezek je lentős részét -
a mindenkor szükséges gyakorlat mellett - a szakkönyvekből lehetett a leghatékonyab
ban és a leggyorsabban megszerezni.1 2 Továbbá ezek a területek képviselték a korban a 
„csúcstechnológiát ," s mint ilyenek, nyilván fokozottabb érdeklődésre tarthattak számot. 

A tűzfegyverek megjelenése inspirálta az erődítéselméletet , a várépítészeti szakiro
dalmat, majd a tüzérség, a pirotechnika szakterüle té t . 1 3 Az erődépítészet , az Itáliában k i -

Fantoni 2001. 27-28. o.; Dag Tessore: A háború misztikája. Ford. Mátyás Norbert. Budapest, 2004. 

" Verrier 1997.; Fantoni 2001.; Sodini 2002. A háború értelmezéseinek sokrétűsége, a szobrok, rituá
lék, traktátusok, ünnepi ceremóniák, kitüntetések (tárgyak és viselkedésminták) mögött Fantoni azonos, a 
heroizmusra, a katonai hősiességre épülő ideológiát, organikus értékrendet mutat k i , amelyet a háborúnak a 
kor civilizációjában játszott abszolút centrális szerepével magyaráz. Fantoni 2001. 63-64. o. 

Gondolok itt pl. az erődítmények tervezéséhez szükséges geometriai és matematikai ismeretekre. A ter
mészettudományi és matematikai ismereteknek a hadviselésben játszott szerepét hazai földön elsőként a hol
land egyetemekről hazatért Apáczai Csere János fogalmazta meg 1653-ban, a gyulafehérvári akadémián tartott 
székfoglaló beszédében: „A matematika fontosságából érthetjük meg azt is, hogy manapság Francia- és 
Angolországban, Dániában, Lengyel-, Olasz-, Magyar- és Erdélyországban nem viselnek háborút német kato
nák nélkül, mert bizony azok a matematikai tudományokban mindenkit túlszárnyalnak. Ezért van az, hogy 
Németország napról napra mindenféle új fegyvert szerkeszt." Apáczai Csere János: A bölcsesség tanulásáról. 
In: Magyar gondolkodók X V I I . század. Vál. és s. a. r. Tarnóc Márton. Budapest, 1979. 618.0. 

13 Horst De la Croix: The Literature on Fortification. In: Renaissance Italy. Technology and Culture. 



dolgozott, majd az 1530-as évek közepétől kezdődően Európa-szerte elterjedt újfajta 
várépítészeti e l j á rás 1 4 gyors fejlődése hatással volt a tüzérségre és főként az ostromtech
nikára, hiszen e területek között szoros összefüggés és kölcsönhatás állt fenn. Nem vélet
len tehát, hogy sok erődítési szakmunka foglalkozik a tüzérséggel , ostromtechnikával és 
viszont. A tüzérség területén javult az öntéstechnológia, a lőpor minősége, a célzás pon
tossága, a mozgékonyság , hogy csak a legfontosabbakat eml í t sük . 1 5 Velencében már 
1526-ban tüzériskolát hoztak lé t re . 1 6 Az ostromtechnikában az aknaharc megjelenése 
mellett leglényegesebb elem az egyre növekvő szervezettség és rendszerezet tség (ezen 
belül a tüzérségé is), ami megsokszorozta a csapatok erejét. E folyamat a francia Vauban 
marsall tevékenységében érte el csúcspont já t . 1 7 

Ezzel egyidőben, a bekövetkezet t harcászati reformoknak megfelelően, a gyalogság 
és lovasság alakzatairól is munkák sora jelent meg, és tömegével láttak napvilágot kato
nai szabályzatok. Érthető okokból a katonaorvoslás , a sebészeti munkák száma is meg
nőtt, noha a kizárólag a katonai területtel foglalkozó munkák száma csekély maradt. Je
lentős részt hasított ki magának a hadtudományon belül a hadijog, különösen Hugo 
Grotius alapvető müvének megjelenése után. 

A hadtudomány fejlődése és tudománnyá válása szempontjából k iemelkedő szerepet 
játszott Raimondo Montecuccoli császári hadvezér írói tevékenysége, aki négy évt izedes 
pályafutása alatt több munkát is írt, több műfajban. Az 1640-es években két traktátust a 
csatákról (Delle bataglie) és a háborúról (Trattato della guerra), az 50-es években a had
művészetről (Dell'arte militare), végül 1670-ben aforizmákat, azaz gondolatokat a had
művészetről (Della guerra col Turco in Ungheria). Ha szépírói kísérleteit is tekintjük 
(Zibaldone), munkássága átfogta a korabeli katonai gondolkodás majd minden megjele
nési formáját. Ő volt az „első újkori gondolkodó, aki a háború minden vonatkozásának 
átfogó elemzését kívánta nyújtani," s akinek írásai a „ törvényszerűség" és a „rendszer" 
gondolatának növekvő fontosságát tükröz ik . 1 8 Bár művei csak a X V I I I . század elején je
lentek meg nyomtatásban, addig kéziratban terjedtek, 1 9 mégsem maradtak hatástalanok. 

(1963). 30-50. o.; Henning Eichberg: Geometrie als baroche Verhaltensnorm. Fortification und Exercitien. 
Zeitschrift für Historische Forschung 4 (1977), Heft 1.; Duffy 1979.; Christopher Duffy: The Fortress in the 
Age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789. London, 1985.; Pollak 1991. X - X X X V I . o.; Frances 
Willmoth: Mathematical Sciences and Military Technology. In: Renaissance and Revolution. Ed. /. V. Field, 
Frank A. J. L James. Cambridge, 1993. 121-127. o. 

14 Duffy 1979.41.0. 
15 Volker Schmidtchen: Bombarden, Befestigungen, Büchsenmeister. Von den ersten Mauerbrechern des 

Spätmittelalters zur Belagerungsartillerie der Reneissance. Düsseldorf, 1977. 141-143. o.; Duffy 1979. 8., 13. о. 
16 Duffy 1979. 14. о. 
11 Anton von Zastrow: Geschichte der beständigen Befestigung... Leipzig, 1839. 209-222., 231-244. o. 
18 Rothenberg 2005. 53. o. 
1 9 Ausgewaehlte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli General-Lieutenant und Feldmarschall. 

Herausgegeben von der Direction des K. Und K. Krieges-Archivs. Bearbeitet von Hauptmann Alois Veltzé. I -
I I . Wien und Leipzig, 1899.; Harms Kaufmann: Raimondo Graf Montecuccoli 1609-1690 kaiserlicher 
Feldmaischall, Militärtheoriker und Staatsmann. Dissertation, Berlin, 1971. 36-44., 51-52., 74-78. o.; Thomas M. 
Barker: The Military Intellectual and Battle: Raimondo Montecuccoli and the Thirty Years War. Albany, New 
York, 1975. 73-127. о.; Raimondo Luraghi: Introduzione. Raimondo Montecuccoli, l'azione e i l pensiero. In: 
Le opere di Raimondo Montecuccoli. Edizione eritica a cura di Raimondo Luraghi. Roma, 1988.; Fabio 
Martelli: Le Leggi, Le Armi e II Principe. Studi Sul pensiero politico di Raimondo Montecuccoli. Bologna, 
1990.; Rothenberg 2005. 57-60. o. 



Lotharingiai Károly például ismerte a Della guerra col Turco Kriegsarchivban fekvő 
kéziratát, „sőt, a török háborúk idején magánál hordta." 2 0 

Ez utóbbi jó l mutatja, hogy a hadügyben lejátszódott fejlődésre nem csupán az új tí
pusú ismeretek, hanem azok megszerzésének új módja is je l lemző: a harctéri tapasztalat 
egyeduralma lassan átengedte helyét a nyomtatott szövegek tanulmányozására és a gya
korlatra épülő nevelési szisztémának, majd még később a katonai iskolák felállí tásának. 2 1 

A korábbi vélekedés megvál tozását je lz i , hogy míg Jorge Radendorfer frankfurti csoda
doktor a X V . század második felében sokak véleményével egyezően azt írta: „hadfivá 
csakis a gyakorlat tesz s nem a könyvek tanulmányozása vagy a trójai háború olvasmá
nyai," 2 2 addig Sir Clement Edmondes Caesar-fordításának bevezetőjében, 1600-ban, már 
így fogalmazott: „Ahhoz, hogy egy katona a hadtudományban [art military] magas szint
re jusson el, nem elég a mégoly hosszú harctéri gyakorlat. Olvasás és e lmélkedés szük
séges h o z z á . " 2 3 Már a X V I . század második felében összeállí tották a hadvezéreknek, i l 
letve a beosztott tiszteknek ajánlott s túdiumok és könyvek listáját, amelyben ugyan 
szinte mindenkinél az antikvitás hadelmélet- és történetírói (Aelianosz, Caesar, Cicero, 
Frontinus, Livius, Modestus, Vegetius stb.) szerepeltek az első helyen, ám többen aján
lották a „modern" erödépítészeti és a mechanikai, valamint a morálfilozófiai művek o l 
vasását i s . 2 4 Ez a - filozófusok (Francesco Patrizi), politikai elmélet írók (Castiglione) és 
katonák (de La Noeu) által egyaránt megfogalmazott - művel tségeszmény kapott intéz
ményesül t formát a X V I I . században Európa-szerte megnyitott ún. Ritterakadémiák neve
lési programjában, amelyek a fiatal nemeseket nyelvekre, táncra, vívásra, lovaglásra, ka
tonai gyakorlatokra és az új matematikai, erődépítészeti ismeretekre oktatták, a francia 
protestánsok jeles hadvezére, de La Noeu Discours politiques et militaires (Bázel, 1587.) 
c ímű művében kidolgozott terv a lap ján . 2 5 Ugyanezen idő tájt alakult k i a ka tonáskodó 
nemesség ismeret- és művel tségszerzése új követe lményeknek megfelelő módjaként a 
Grand Tour vagy Kavalierstour gyakorlata, amely a hagyományos peregrináción meg
szerezhető elméleti tudást (egyetemlátogatás) a praktikus gyakorlati ismeretekkel (vá
rosok, arzenálok, ostromok megtekintése, Ri t terakadémiák felkeresése stb.) ötvözte. 

Perjés Géza: A „metodizmus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita. II . rész: Századok, (1962). 533. o. 
21 John R. Hale: The Argument of Some Military Title Pages of the Renaissance. The Newberry Library 

Bulletin, 6 (1964). 225-307. o.; Fantoni 2001. 22. o. 
2 2 Idézi: Schmidtchen 1990. 294. о. 
2 3 Idézi: Henry J. Webb: Elizabethan Military Science. The Books and the Practice. University of Wisconsin Pr., 

Madison, Milwaukee - London, 1965. 9. o. A közvetlen harctéri tapasztalatok szükségessége mellett a X V I I . 
században már minden szerző egyetértően hangsúlyozza a „könyvek" és a „históriák olvasásának" és a tanu
lásnak a fontosságát. Fantoni 2001. 23-24. o. 

2 4 A katonai mesterségnek a X V I . században meginduló humanizálódási folyamatáról, az antik elemeket a 
modern tudományokkal ötvöző új műveltségeszményről alapvető munka: Verrier 1997. Itt különösen: 104-
109. o. Magyar vonatkozásban: Bitskey István: Mars és Pallas között. Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi 
magyarországi irodalomban. (Csokonai Könyvtár 37.) Debrecen, 2006. 

Jahns II. 1890. 917., 1022-1029. о.; В. Poten: Geschichte des Militär-Erziehungs-und Bildungswesens 
in den Landen deustcher Zunge. II . Bd. (Monumenta Germaniae Pedagogica 10.) Berlin, 1891. 325-346. o. 

2 6 A kora újkor művelődéstörténetében oly jelentős szeipet játszott, de a hadtörténet által még csak most érté
kelni kezdett Kavalierstour-ról, a nemesifjak képzésének végén tett európai körutazásról lásd Mathias 
Leibetseder: Der Kavalierstour. Adlige Erziehungsreise im 17. und 18. Jahrhundert. Beihefte zu Archiv für Kul
turgeschichte, Heft 56. Köln - Weimar - Wien, 2004.; Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur 
vom 14. bis 18. Jahrhundert. Hsg. Rainer Babel und Werner Paravicini. (Beihefte der Francia, 60) Stuttgart, 



A katonai kérdések bevonultak a hagyományos egyetemi képzésbe is, a nagy protes

táns univerzi tások filozófiai (bölcsészet tudományi) fakultásainak matematika oktatásá

ban neves matematikusok, hadmérnökök adták elö a hadmérnöki , katonai építészeti is

mereteket, például a század húszas éveiben Leidenben Franz von Schooten, a negy

venes-ötvenes években Altdorfban Georg Rimpler, Wittenbergben Christoph Nottnagel, 

Frankfurtban Johannes Magi r i , vagy az 1700-as évek legelején ugyanott Christoph 

Sturm. Franciaországban pedig az 1620-as évek végétől a párizsi és a La Fleche-i jezsui

ta kol légiumok fogadták be az új matematikai ismereteket."7 A hadakozás , mint téma, a 

X V I I . században az egyetemi oktatás többszáz éves múltú műfajának, az egyetemi dis-

putációknak a lapjain is megjelent. 2 8 

A hadügyi forradalom, a tűzfegyverek európai elterjedése és a könyvnyomta tás forra

dalma időben igen közel, majdnem azonos időszakban következett be. A X V I I . századi 

híres francia filológus, Claude de Saumaise (Salmasius) a rómaiak hadviselését tárgyaló 

könyve bevezetőjében idézi azt a kortársi véleményt , hogy három felfedezés formálta át 

a világ képét: a könyvnyomtatásé , a lőporé és az acus nau t i cáé . 2 9 A hadügyi forrada

lommal kapcsolatos vitáktól, periodizációs kérdésektől függetlenül nyi lvánvaló, hogy az 

európai hadseregek fegyverzeti, technikai és harcászati átformálását, illetve az erődítés

technika és a várostromok területén bekövetkezett gyors változásokat részben ösztönöz

te, részben pedig végigkísérte a hadtudományi szakmunkáknak a korábbihoz képest rob-

2005.; Thomas Freiler: Die Kavalierstour als Weichenstellung für eine militärische Karriere. Ahasverus von 
Lehndorff, Georg Friedrich zu Eulenburg und ihre zehnjärige „Tour d'Europe." Militärgeschichtliche 
Zeitschrift, 66 (2007). Heft 2. 363-386. o. 

27 Pollak 1991. XX1II-XXIV. o. 
2 8 Az egyetemi disputációk kutatása e's kiadása az 1980-as évektől élénkült meg, a hadtudomány azonban 

még nem fedezte fel ezt a forrástípust. A gazdag nemzetközi irodalomból lásd: Ewald Нот: Die Disputaionen 
Und Promotionen an Den Deutschen Universitäten Vornehmlich Des Dem 16. Jahrhundert. Beihefte Zum Centrai
blatt Für Bibliothekswesen, Vol. 4., 11-13. Leipzig, 1893.; Lieselotte Resch und Ladislaus Buzas: Verzeichnis 
der Doktoren und Dissertationen der Universität Ingolstadt - Landshut - München 1472-1970. Bd. 1: 
Theologische, Juristische, Staatswissenschaftliche Fakultät. München, 1975.; Werner Kundert: Katalog Der 
Helmstedter Juristischen Disputationen. Programme Und Reden 1574-1810. (Repertorien Zur Erforschung Der 
Frühen Neuzeit Vol. 8.) Wiesbaden, 1984.; loannis Maria and Caietani Gantar: Philologicae Disputationes. 
(Academia Latinitati Fovendae Commentarii Vol. 9.) Rom, 1986.; Ryuichi Tsuno: Katalog Juristischer 
Dissertationen, Disputationen, Programme Und Anderer Hochschulschriften Im Zeitraum Von 1600 Bis 1800. 
(Aus Den Beständen Der Universität Rostock. Halbband. 1.) Tokyo, 1989.; William A. Kelly: The Theological 
Faculty at Helmstedt: An Outline of Its Intellectual Development as Mirrored in Its Dissertations; Together 
with a Chronological Catalogue. Vol. 1-2. Strathclyde University, 1992.; Wilhelm Risse: Index Disputationum: 
Aagardus - Maes. (Bibliographia Philosophica Vetus Vol. 8, 1.). Hildesheim, 1998.; Hanspeter Marti: 
Philosophieunterricht Und Philosophische Dissertationen Im 17. Und 18. Jahrhundert. In: Artisten und Philo
sophen. Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte einer Fakultät vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Tübingen, 1999. 
207-232. o.; Margreet J. A. M. Ahsmann: Collegium Und Kolleg: Der Juristische Unterricht an Der Univer
sität Leiden 1575-1630. Unter Besonderer Berücksichtigung Der Disputationen. (Ius Commune: Sonderhefte, 
Studien Zur Europäischen Rechtsgeschichte Vol. 138.) Frankfurt am Main, 2000.; Hanspeter Marti: 
Dissertation Und Promotion an Frühneuzeitlichen Universitäten Des Deutschen Sprachraums. Versuch Eines 
Skizzenhaften Überblicks. In: Promotionen Und Promotionswesen an Deutschen Hochschulen Der 
Frühmoderne. Köln, 2001. 1-20. o.; Jos Damen (Ed.): Hora Est! On Dissertations. (Kleine Publicaties Van De 
Leidse Universiteitsbibliotheek. Vol. 71.) Leiden, 2005. 

9 A használt kiadás: De re militari Romanorum liber. Leiden, 1657. „Nam ut bene Verulamius, tria haec, ars 
typographica, pulvis tormentarius et acus nautica rerum faciem et statum in orbe terrarum mutarunt: primum in re 
litteraria, secundum in re bellica et tertium in re navali." Könyvében maga is a változó, mozgásban lévő hadtudo
mányra helyezi a hangsúlyt: „De mutatione artis militaris apud Romanos. Et quod saepe variaverit multis 
argumentis probatum." 



banásszerü mennyiségi növekedése és, a könyvnyomta tásnak köszönhetően, Európa-
szerte gyors elterjedése. Ennek bizonysága, hogy a X V I I . században legkevesebb félezer 
mü látott napvilágot a háború művésze té rő l . 3 0 

A magyarországi hadtudományi irodalom általános jellemzői 

Az előző fejezetben felvázolt képhez képest a hazai hadtudományi irodalom X V I I . 
századi termése bizony sovány. A több mint félezer c ímmel szemben alig néhány tucat
nyi magyarországi , azaz magyar szerzőktől itthon és külföldön megjelent, magyar és 
idegen nyelven, elsősorban latinul és németül írott művet ismerünk. Ha ezekből leszá
mítjuk a katonai szabályzatokat és rendtartásokat, még rosszabb az arány, s mindössze 
néhány munka marad. Jogosnak tűnhet tehát Virág József, 48., Gollner ezredbeli strá
zsamester panasza, aki 1836-ban, nyilvános felhívást intézve az ország vármegyéinek 
hatóságaihoz egy megindí tandó hadművészet i és -történeti folyóirat, a Tudományos 
Hadász tárgyában, indoklásként ezt írta: „minden tudományi ágakra Honunkban mind
eddig több figyelem fordíttatott a »Hadtudomany« már századok óta érintetbe nem jött 
tárgyainál, amit eféle könyvek szűke vagy nem léte bizonyít ."" 1 Ezzel egybevágnak Zrí
nyi 1650-es években papírra vetett szavai: „más nemzetek könyveket írnak seregek ren
deléséről, mi penig azokat nevetjük, mennyi mesterség és tudomány kévántatik ahoz"."2 

Mindez persze nem azt jelenti, hogy Magyarország kimaradt az európai hadügyi fej
lődésből, vagy hogy Zrínyin kívül senki nem foglalkozott a Magyar Királyság, illetve 
Erdély katonai problémáival , az itt folyó hadakozások tanulságainak megfogalmazásá
val. Fejedelmi és főúri levelezésekben, családi a rch ívumokban, magyarok által külhoni 
egyetemeken tartott, j obbára latin nyelvű disputációk és egyházi művek lapjain, kiadott 
és kiadatlan röpiratokban, a bécsi központi kormányszervek iratanyagában fennmaradt 
opiniókban, javaslatokban a X V I I . századi magyar katonai gondolkodás számtalan em
léke őrződött meg. Tény azonban, hogy a kora újkor magyarországi hadtudományi ter
méséből szinte teljességgel hiányoznak a tisztán elméleti müvek, tú lnyomó hányadát a 
gyakorlati írások alkotják. Még Zrínyi müvei is kéziratban maradtak, mert mint az Áfi
um c ímű röpiratában kénytelen volt megvallani: „ez előttis penig írtam egy kis tractatust, 
kinek neve Vitéz hadnagy, de csak magamnál tartom, mert én nem látok ollyat, k i gyö
nyörködnék olvasásában, maga bizony semmiből úgy ember nem tanulhat, mint abbó l . " 3 3 

Ha ennek az okát keressük, szembe kell nézni azzal a ténnyel , hogy 1526 és az azt 
követő török hódítás nyomán az ország politikai és területi egysége megszűnt: a Királyi 
Magyarország Habsburg uralom alá került, a török vazallus Erdély önálló fejedelemség
gé vált, az ország középső részeit a török kebelezte be birodalmába. Ettől kezdve magya
rok által vezetett, nemzeti célokért küzdő önálló magyar hadseregről a X V I I . század vé
géig csak Erdély esetében lehet beszélni , a Királyi Magyarország hadügyeit Bécsből 

J Jahns I I . 1890. több mint 350 müvet sorol fel, Fantoni bibliográfiájában ezt mintegy 70-el bővíti [Fantoni 
2001. 491-505. o.), és akkor még nem számoltam hozzá a tábori prédikációkat, az egyetemi disputációkat stb. 

3 1 Idézi: Dr. Váli Béla: A „Tudományos Hadász" története. HK 1990. 420. o. 
32 Kulcsár 2004. 105. o. 
JJ Kulcsár 2004. 213. o. Igaz, Montecuccoli művei sem jelentek meg életében, csak halála után, a XVI I I . 

század elején. 



irányították. Ezeket a súlyos fejleményeket tetézte, hogy hosszú, mintegy 150 esztendeig 
tartó háborús periódus vette kezdetét, óriási ember- és anyagi veszteségeket okozva. 
Emiatt mind a Királyi Magyarországon, mind az Erdélyi Fejedelemségben hiányoztak 
azok az erőforrások, amelyek a korban létesülni kezdő ál landó hadsereg felállítását és az 
európai hadviselés v ívmányainak meghonosí tását lehetővé tették volna. Emellett pol i t i 
kai és katonai körülmények is akadályozták, hogy az ország az akkori időknek megfelelő 
hadsereget állítson fel. A javarészt feudális, rendi kötelezettségek alapján szolgáló, idő
szakosan felállított, gyenge harcértékű magyar katonaság mind összetételében, mind 
harcmódjában eltért a nyugat-európai hadseregektől . Amíg Nyugat -Európában a háború
kat (az os t rommüvele teket és a nyílt mezei ütközeteket egyaránt) már a szálfegyverrel és 
tűzfegyverrel felszerelt, jó l kiképzett gyalogság döntötte el, addig a magyar haderő ge
rincét alkotó mezei és végvári katonaság a Habsburg Birodalmon belül létrejött katonai 
munkamegosz tás , illetve a török elleni ál landó határvédelem döntően könnyülovas jel le
ge miatt a X V I I . század végéig nagyrészt könnyű fegyverzetű lovasságból állt, amelyre 
az irreguláris harcmód (a felderítés, a portyázás és a lesvetés) volt és maradt a je l l emző. 

Végül , a Bécsben székelő királyi udvar, a magyar arisztokrata udvarok kis száma, a 
birodalmon belüli súlytalanságuk, az egyetemi és főiskolai rendszer hiánya, a hazai k i 
adású, illetve magyar nyelvű hadtudományi nyomtatványok számára túlságosan kis piac 
is közrejátszott abban, hogy az ilyen irányú magyarországi igényt a külföldön nyomtatott 
kiadványok behozatala révén elégítették k i . 3 4 

A XVII. századi magyarországi hadtudományi müvek típusa?5 

Teológiai művek (prédikációk) 

A fenti rövid, de talán nem haszontalan kitérőt követően az 1600 és 1700 közötti idő
szak áttekintését a még az e lőző században megjelent Az Keresztyen Hadakozasnac 
Tüköré című munkával kell kezdeni. Ugyanis már az ország fölszabadítására, a török k i -
verésére tett első nagy kísérlet, a tizenöt éves háború (1591-1606) során bebizonyoso
dott, hogy a magyar haderő nem képes e redményesen szembeszál lni az oszmán hatalom 
hadseregével . A háború sikerei és kudarcai a magyar rendek számára több fontos tanul
sággal szolgáltak: 1.) a török nemzetközi összefogással legyőzhető; 2.) az ellene vívandó 
háborúban döntő részt kell vállalniuk a magyaroknak is, hogy a háború célját, menetét 
befolyásolni tudják; 3.) amire csak akkor lesznek képesek, ha az ország hadügyét megre
formálják, és a hazai katonaságot kiképezik a reguláris harcra. Ezért, amikor a magyar 
politikai vezető réteg a X V I - X V I I . század fordulóján kialakította a török kiűzését és az 
ország egyesítését célzó programját, abban fontos helyet kapott a hadügy kérdésének 
rendezése is. Ennek első irodalmi lecsapódása Telegdi Miklós pécsi püspök, a nagy
szombati nyomda tulajdonosa nyomdavezetőjeként dolgozó Pécsi Lukács 1595-ben 
megjelent müve, amely tulajdonképpen Petrus Bacherius (1512-1601) dominikánus prior 
De christianae militiae disciplina c. könyvének (Leuven, 1562.) magyarra ültetése. A Di l in -

Lásd erről: Domokos György - Hausner Gábor - Veszprémy László: Hadtudományi nyomtatványok régi 
könyvjegyzékeinkben. Magyar Könyvszemle. 1997. 33-57. o. 

"° A háborúról, a hadakozásról született reflexióknak itt következő tipológiáját a korabeli diskurzustípusokat 
és a nemzetközi szakirodalmat is tekintetbe véve alakítottam ki. Lásd: Fantoni 2001.; Leng 2002.; Bene 2007. 



génben és Leuvenben tanult, majd ez utóbbi egyetemen tanító dominikánus szerző munká
j a az istennek tetsző, keresztény hadviselésről szóló vallási irodalom egyik jellegzetes, 
népszerű darabja volt, amely teológiai érvekkel, a Szentírásból, az egyházatyákból vett 
idézetekkel és az antikvitás pé ldá iva l 3 6 vértezte föl a laikusokat (a fegyverforgatókat) és az 
egyházi rendet a hadakozás legitimizálására. Pécsi átültetésében ez így hangzik: „Továbbá, 
hogy ez írást keresztény vitézkedés tükörének neveztem, az Szentírás vitt reá (Luc. 3) ho
lott midőn az vitézlő nép kérdené Keresztelő Szent Janóstul, miképpen viselhetnek ük ár
tatlanul fegyvereket, azt felelte, hogy ha senkit erővel meg nem nyomorétotok, hamis esz
közökkel és ragadmánnyal nem éltek. . . " 3 7 

A 16 pont mindegyike 8-10 oldalas önálló diskurzus, amely keresztény útmutatást nyújt a 
hadakozás során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdésekre: „Az had megengedtetett, sőt 
néha az fejedelmek Istentől vitettetnek hogy fegyvert fogjanak..."; „Magában nem gonosz 
az had.."; „Az had előtt szükség tanácsot kérdeni az okos férfiaktul és főképpen az vé-
nektül"; „Igen hasznos az had hirdetése előtt, az után is, hadi jelt adván, az Istennek kö-
nyörgeni, hogy jó véget adjon dolgokban"; „Hogy az bor és tisztátalan fertelmesség szám
kivetésben szükséges hogy legyenek az keresztények táborábul"; „Ez is az kapitányok és 
fejedelmek tisztihez i l l ik , hogy az ifjúságot serkegessék és gyakorolják minden dolgoknak 
végezésében, az strázsát gyakorta megkerüljék, jelen szükség lenni, midőn élést hord-
nak..."; „Az keresztény hadnagyoknak megengedtetik, hogy ólálkodjanak az ellenség el
len"; „Szabad-e az vezéreknek és hadnagyoknak tettetésképpen az ellenséget környül ven
n i . . . " ; „Hogy az magokat az vitézek ol talmazzák az egyházi marháknak ragadmányátul 
és minden Isten tisztességére szerzett dolognak pusztétásától"; „Szükség az hadviselő fe
jedelmeknek, minekutána győzedelmet vettek az el lenségenm hogy Istenekhez hálaadók 
legyenek..." 

Az eredeti Bacherius-féle szöveg fő teológiai mondanivalója, hogy „Istennek enge-
delmébül támadnak az hadak és viseltetnek", s nem csak a külső ellenség ellen „nem bün 
fegyvert fogni, hanem magunk félék ellen is az Istennek tisztességéért, midőn az dolog 
kévánná." Nagyon érdekes az utolsó, 16. kérdésre („Szabad legyen-e az püspöknek, pa
poknak és az egyházi rendnek fegyvert fogni az ellenség ellen, és vért ontani") adott vá
lasz. Az egyházi szolgák jelen lehetnek a táborokban, hogy ott „lelki orvossággal bűnös 
lelkeket gyógyécsák, vigasztalják, és tegyék az vitézeknek lelkek esmeretit igaz útra hoz
ván üket", de Szent Pál, Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás egybehangzó véleménye 
szerint nem szabad saját kezűleg fegyvert fogniuk. Á m ha a keresztények veszedelembe 
esnek, és a szükség úgy hozza, hogy a városban nem ért más az ágyúhoz, „azomban jelen 
vagyon valami egyházi ember, ki ezt az mesterséget jól tudja, és az ki Vegetiust gyakor-
tább olvassa az vitézségrül, hogy sem az Szent Ágostont", akkor annak nem tiltja, és idézi 
„Capistránus" (Kapisztrán Szent János) példáját . 3 8 

Ez az eredeti szöveg Pécsi átültetésében, miközben megmarad a vallási diskurzuson be
lül, egészen új kontextusba kerül. Az 1595. Mindszent havának 19. napján, Esztergomban 

3 6 Leggyakoribb hivatkozása a Biblia, Szent Ágoston, Szent Ambrus, Aquinói Szent Tamás, Vergilius, Horati
us, Ovidius, Cicero, Valerius Maximus, Plutarkhosz, Frontinus és Vegetius. Általában elsőként az antik írókat idé
zi, majd a „de vegyünk példát a Szentírásbul is" fordulattal teszi rá az egyházi jóváhagyást, máskor épp ellenkező
leg: „de az Szentíráson kívül való históriákból is hozunk példát". 

3 7 Az Keresztény Hadakozasnac Tüköré. Nagyszombat, 1595. RMK I . 277/a. 3r. 
3 8 RMK I . 277/a. 178v. 



kelt ajánlásból ugyanis kiderül, hogy a szerzőt (fordítót) Esztergom török uralom alóli fel
szabadítása és a táborban való beszélgetések indították a kötet kiadására, mivel deákul, 
németül és egyéb nyelveken „sok főemberek írtak efféle vitézségekről", „annál inkább 
méltó volt magyarul írni az sok hadakér t ." 3 9 Az ajánlás nem szól róla, de Pécsi szinte mind
egyik pontban kiegészíti fő forrását a magyar történelemből (többnyire Antonio Bonfini 
Rerum Ungaricarum című müvéből) vett példákkal, előszeretettel emlegetve például a Hu
nyadiak, János és Mátyás katonai sikereit, és az egész müvet a török elleni háború 
összefügésébe állítja: „Az mi Istenünk legkisebb ujjával az egész törököt, ha akarja, egy 
szempillantásban semmivé teheti." 4 0 

A véres ostromnál (ott lőtték el Balassi Bálint lábát is, aki harmadnapra belehalt sebei
be) jelen lévő Pécs i 4 1 a táborban szembesült a háború néhány gyakorlati vonatkozásával. 
Tapasztalta, hogy „gyakorta az éhség inkább megemészti a sereget, hogysem mint az via
dalom," hogy „semmi dolog hasznosb nem találtassék az harcban, mint az sereg közt való 
rendtartás." Elálmélkodott a vitézlő nép (azaz a végvári katonaság) „szép eleven vidámsá
gán," és a harchoz nem szokott „paraszt ember" halálfélelmén és gyors megfutásán. Az 
ajánlásban őszintén bevallja, hogy bár azt gondolta (valószínűleg az általa többször idézett 
Vegetius alapján), hogy „semmi rend alkalmatosb nem találtathatnék az hadra, mint az pa
rasztság, mivelhogy az mezőn neveltetik föl, minden munkában, az hévséget elszenvedhe
t i , " ezzel szemben csak a gyermekkoruktól vitézséget tanult, okos hadnagyok mellett for
gott, látott hallott hivatásos katonák képesek elviselni a hadakozás, az ütközetek ször
nyűségeit . 4 2 Élményei hatására az eredeti szöveg szakrális szempontjait praktikus szem
pontokkal egészítette k i . A katonai a lkalmasság kérdésében a gyakorlati tapasztalat átírat
ja vele a könyvekből (konkrétan Vegetius De re militari-jából 4 3 ) szerzett ismereteit. Az er
kölcsi bűnök, mint az istentelen életmód, a község nyomorgatása, dúlása mellett felsorolja 
például a konkrét katonai bűnöket (hadból való távolmaradás, más fegyverének elvétele, a 
rendelt hely elhagyása, a csatatérről való elfutás stb.) és azok büntetéseit (fizetés megvoná
sa, ajándék vagy zsákmány elvonása, halálbüntetés), aminek szigorú kirovását a kapitá
nyok és a fejedelem fontos tisztének nevezi. M ü v e ezáltal válik a tizenötéves háború kato
nai tanulságainak első magyarországi megfogalmazásává, egyben a vallási diskurzuson 
belül az egész következő századon végighúzódó szövegkorpusz és a „tükör"-müfaj egyik 
kindulópontjává. 4 4 

RMK I . 277/a. 2v. 
4 0 U o . 6Ír. 
4 1 Pécsi ugyanis az esztergomi káptalan ügyésze is volt, s müvét is az esztergomi érsekség jövedelmei ud-

varbírájának, Hölgyi Gáspárnak ajánlotta. Pécsiről lásd: A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. 
Klaniczay Tibor, (A magyar irodalom történet I I . Főszerk. Sőtér István.) Budapest, 1964. 47-48. o. 

4 2 R M K I . 277/a. 4r-5r. 
4 3 Vegetius ezt írja: „senki sem vonhatja kétségbe, hogy hadra igen alkalmas a parasztnép, amely szabad ég 

alatt fonóságban nő fel, tűri a napot, nem érdekli az árnyék, nem ismeri a fürdőt, nem tud élvezetet, együgyű 
lelkületű, kevéssel beéri, tagjai minden fáradság elviselésére elég edzettek..." („Nunquam credo potuisse du-
bitari aptiorem armis rusticam plebem quae sub dio et calore nutritur, solis patiens, umbrae negligens bal-
nearum nescia, deliciarum ignara, simplicis animi, parvo contenta, duratis ad omnem laborum tollerantiam 
membris...") Idézi ezt Zrínyi is az Áfiumban: Kulcsár 2004. 216., 351. o. 

4 4 A X V I I . század folyamán tíznél is több azon müvek száma, amelynek a címében szerepel „a tükör", s 
ezek jó része katonai oktatást tartalmaz (pl. Gyulai Pál: Tanácsi tükör. Szeben, 1663., Az jó vitézeknek tüköré. 
1663., Tolnai Mihály: Szent Had, azaz ... vitézek tüköré. Kolozsvár, 1676.). Ezekről lásd alább. 



Pécsi beszédfordulatai („szükség azért...", „nem szükség azér t . . . " „imhol az...") retori
kai alakzatai, idézett textusai, exemplumai és tanácsai, valamint az általa, ha nem is előz
mény nélkül megfogalmazott témák, mint például a hadviselés oka és igazságossága, legi
timációja, a vezér („keresztény hadnagy") vagy fejedelem feladata, a bűnök, az isten
telenség elkerülése és ostorozása, a helyes rendtartás, a szimuláció, tettetés problémája (ti . 
szabad-e a fejedelmeknek és keresztény hadnagyoknak „titkon való okossággal ," elhitetés-
sel, tisztességes hazugsággal élni - a válasz természetesen a Szentírással megerősített ar
gumentációval: igen, a j ó cél érdekében) az egyházi beszéd azonos beszédhelyzeténél fog
va a katonasággal, a hadviseléssel foglalkozó későbbi, X V I I . századi protestáns és a 
katolikus prédikációs gyakorlatban egyaránt visszaköszönnek. 4 5 

A tizenötéves háború eseményeiből ugyanis mind a katolikusok, mind a protestánsok 
azt a következtetést vonták le, hogy a keresztény és a mohamedán világ ütköző zónájában 
a hadakozásban sikert csak az erkölcsi megújulás, tisztaság és a szigorú katonai rendtartás 
hozhat. Kevéssel Pécsi könyvének megjelenését követően protestáns oldalról is megszüle
tett ennek hatásos megfogalmazása a híres törökverő, Nádasdy Ferenc, „az erős fekete 
bég" (1555-1604) sárvári udvarában, udvari prédikátora, Magyari István Az országok
ban való sok romlásoknak okairól c ímű, 1602-ben napvilágot látott kötetének lapjain. A 
magyar reformáció történetfilozófiai és politikai mondanivalói t összefoglaló vitairat ket
tős céllal készült, amit Magyari a Nádasdynak szóló ajánlásban fogalmazott meg: „meg
mutattam revideden minden romlásoknak, pusztaságoknak és országokban való sok vál
tozásoknak okait," valamint „ez könyvecske penig arról való tanolságot is ad, miképpen 
kell keresztyéni módon az pogánokkal hadakozni." 4 6 A minden bizonnyal Nádasdy út
mutatásai alapján papírra vetett (esetleg általa í r t 4 7 ) „Az hadról és vi tésségről" szóló utol
só fejezet voltaképpen tábori prédikáció, talán el is hangzott Nádasdy katonái e lő t t . 4 8 

Akár Nádasdy, akár az ugyancsak a vitézlő rend körében forgó, tábori prédikátoraként is 
tevékenykedő Magyari írta, a végvári hadviselés tapasztalatait fogalmazta meg, s ezért 
sokkal gyakorlatiasabb, mint a tudós humanista Pécsi müve, s nem lehet kihagyni a 
X V I I . századi magyarországi hadügyi irodalom tárgyalásából . Annál is kevésbé, mert a 
magyar végvári katonaság éles kritikája, megreformálásának szándéka, valamint néhány 
konkrét példája és követendő erkölcsi , katonai e lgondolása Zrínyit előlegezi , aki feltehe
tően ismerte, és fel is használta Magyari müvét a Szigeti veszedelem, a Vitéz hadnagy és 
az Áfium í rásakor . 4 9 

Bevezetésében Erasmus Querela Pacis (A béke panasza) című müve és Luther Már
tonnak a keresztény hadakozásról és a török elleni háborúk jel legéről írott munkája alap
ján ír a háború borzalmairól és a hadakozás ártalmas voltáról, majd a hadindítás megfon
tolásáról. A „nem szükséges okból ," úgymint bosszúból , ir igységből vagy gazdagodásér t 
indított hadat szembeállít ja az igaz okból indított háborúval , amely folyhat „az Jézus 

4 5 A témát már Bornemissza Péter is tárgyalta a fejedelemségről mondott prédikációjának záró részében a 
16. század utolsó harmadában, majd a következő században Pázmány Péter prédikációs kötete, Magyari István 
müve stb. A hadakozással kapcsolatos protestáns és katolikus prédikációs irodalomról Őze 2005. ad áttekintést. 

46 Magyari 1978. 21-22. o. 
47 

Nagy László: Nádasdy Ferenc, az „erős fekete bég." Budapest, 1987. 254-255. o. 
4 8 Őze 2005. 
4 4 Magyari müvének Zrínyire gyakorolt hatásáról: Klaniczay 1964. 105-110., 405-406., 648-649. o. 



Krisztusban való hütnek ol talmazásáért ," „a pusztí tók ellen hazánk ótalmazásáér t ," 
„vagy a szomszéd nemzetségnek, kinek óta lommal tartozunk, utolsó szükségében való 
segítségéért ." Az igazságos háború kérdését követően részletesen tárgyalja a török elleni 
hadakozásban tapasztalt erkölcsi és vétkeket és konkrét katonai hibákat, a katonák, ré-
szegeskedését , erkölcsi züllését, mértéktelenségét , a hadseregben uralkodó fegyelmezet
lenséget, technikai és képzettségbeli elmaradottságot . Ezek je lzésére állanak itt e fejezet 
alcímei az eredeti sorrendben: „Vitézeket tartsunk és nekik megfizessünk;" „Olta lmaz
zuk az közösséget ;" „Ne tobzódgyunk az táborban;" „Gyorsaságot kíván az had;" „Főttig 
vágd az el lenséget;" „Nem kell az prédának esni, és ott egymást tagolni;" „Jó hadnagyo
kat tartsunk;" „Hütre végházakat meg ne adgyanak az vitézek;" „Helt ne válogassanak az 
vitézek;" „Félelem legyen az vitézek között ;" „Ellenségedet semminek ne tarts;" Igaz
ságszeretők legyünk.") Kiemelten foglalkozik a hadakozás „jó módgyával , " amelyre a 
fizetett, válogatott vitézekből álló és állandóan bizonyos számon tartott sereg felállítását 
javasolja, valamint a j ó vezér kiválasztásával és tulajdonságaival, aki „még az erőtlen v i 
tézzel is nagy dolgot véghezviszen, az tudatlan és félénk az jovának sem tudgya hasznát 
venni." „Tudós , vitéz ember kell az hadnagysághoz - í r j a - , k i nemcsak félelemben tud
gya népét tartani, hanem egész hadat is tudgyon igazgatni . . ." 5 0 

Ókori példákra (Philippus, Hannibál) hivatkozva valójában friss tapasztalatot fogal
maz meg a csata megvívása és a győzelem elmélyí tése, kihasználása kérdésében: „Nem 
jó dolog az is, hogyha mikor az ellenséget megverjük is, nem tudunk az győzede lemmel 
élni, nem vágjuk főtt ig. . . " 5 I 

Javaslatainak végén ismét visszatér kiindulási pontjához, s a wittenbergi történet
szemlélet jegyében áttekintve a magyar történelmet, megfogalmazza nem csak e fejezet, 
de az egész kötet konklúzióját: „ha penig meg nem térünk azokból a sok bálványozások-
ból és gonosságból , bizony még ennél is inkább megront az Is ten. . ." 5 2 Majd a mü, a pré
dikáció műfajának megfelelően, imával zárul. 

Magyari a vallásos műfaj leplébe rejtve tulajdonképpen követi a Savorgnano által a 
X V I . század végén kidolgozott hadtudományi rendszer szisztematikáját. Savorgnano 
szerint „a hadművészet két részből áll, az előkészítésből és a végrehajtásból. Az előké
szítés a személyi ál lományt , az eszközöket az élelmi ellátást és a pénzt ér in t i . . . A végre
hajtásnak három része van: menet, elszállásolás, harc." 5 3 

Magyari prédikációjában ez így alakul: 
1. ) előkészítés (a had indításának megfontolása, a közösség terhének könnyebbí tése) , 

valamint a személyi á l lomány, eszközök, pénz biztosítása („Vitézeket tartsunk és nekik 
megfizessünk," „Óta lmazzuk az kösséget ," „Jó hadnagyokat tartsunk") 

2. ) végrehajtás 
a) menet: „Mindezeknek felette gyorsaságot is tanollyunk az régiektől, e lőbb 

minden hadi szerszámunkat és tábori eszközöket elkészítsünk ugyan, de mikor 

Magyari 1978. 169. о. V. ö.: a Vitéz hadnagy 105. aforizmájával: „Mit használ, hajó a' had, rosz a kapi
tány, h a j ó a' test és rosz a fő... Sokat vihet végbe egy jó eszes kapitány rosz haddalis..." Kulcsár 142. o.; 
Klaniczay 1964. 406. o. 
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5 2 Uo. 179. o. 
5 Idézi: Perjés Géza: Zrínyi Miklós a hadtudományi író. In: Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Buda

pest, 1976. 22. o. 



osztán az tanácsnak vége vagyon, ne mulatozzunk, hanem hevenyében fogjunk 
a dologhoz, hogy az el lenség csak eszébe se vehesse ellne való indulásunkat ." 
(„Gyorsaságot kíván az had" 5 4) 

b) elszállásolás: „Ne tobzódgyunk az táborban" 

c) harc: „Gyorsaságot kíván az had," „Főttig vágd az el lenséget ," „Nem kell az 
prédának esni." 

A X V I I . századi magyar a hadtudományi irodalomban ugyanennek diskurzust ípusnak 
a kései darabja Tolnai Mihály Szent Had című prédikációja . 5 5 Tolnai (1640-1694 után) a 
Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolása után Erdély határvidékére menekült , 
többnyire protestáns nemesekből , katonákból álló bujdosók prédikátora volt. Wesse lényi 
Pál kuruc fő generál isnak a tábori lelkészeként a táborban mondta el prédikációját 1676-
ban. í rásban is megjelentetett müve, az időközben megvál tozot t történelmi helyzetnek 
megfelelően, már nem a török elleni harc összefüggésébe állítja az igaz és törvényes 
hadviselés kérdéseit, hanem a Habsburg-ellenes kuruc küzdelem nézőpontjába. Ki indu
lópontja (a felvett textus) az Újszövetségből való, Keresztelő Szent János találkozása a 
katonákkal . Keresztelő János fejükre olvassa az igehely vádjait: Istenért és hazájukért 
kezdtek hadakozni, ezért űzettek ki hazájukból, ehelyett most azért harcolnak, hogy pré
dáljanak, rontsonak és a szegényeket dúlják, fosztogassák. A hosszú évek óta bujdosó 
had bűnei miatt nem mehet vissza hazájába és szenved állandóan vereséget: „Ebben tor
kig ül ma a mi táborunk ( . . . ) Csudálkozunk, hogy nem ad győzelmet és nem viszi vissza 
a bujdosókat a hazájukba." 

A legfőbb bűnnek - a bujdosók helyzetéből fakadóan - a pártoskodást az egymás el
leni fegyverfogást tartja: „Vallyon mindörökké fegyver miá kell-é megemészte tni ez 
marokni magyarságnak? Nem tudgyátok-é hogy siralmas lészen ennek a vége?" A to
vábbi súlyos bűnök között felsorolja a kóborlást, a rablást, a szegény nép kifosztását. Az 
egész prédikáció célja a bűnbánat általi megtisztulás és az Istennek tetsző hadakozás . 
Módszerként a párbeszédes formát választja egy fiktív katonával vitázva. Annak kérdé
sére, „ - Micsoda utakon s módokon orvosolhatnánk meg mindezeket, s áll í thatnánk is 
dolgunkat jobb karban?," így válaszol: „ - Az hadakozásnak mesterséges tudományárul 
kell ez aránt értekeznünk. Valaki azt kívánnya, hogy a hadakozásban boldog előmenetel 
lel dolgai ékesül lyenek; szükség annak felette igen a hadakozásnak requisitumit jó l meg-
vizsgállya, annak környülál ló dolgait jó l megfontollya, igazán hadakozzék. Az igaz ha
dakozásnak törvényes regulái két karban állíttatnak: 

Első, helyheztetett az hadnak igasságos voltában, légyen igaz 2Kir. 14 v. 18, 19, 20.6-11. 

Másod ik a hadakozásnak cselekedetiben, actiojában, 2Cron. 13." 5 6 

A következőkben egy (maga által is többször „tractá"-nak nevezett) kis hadtudomá
nyi értekezést tart arról, hogy k i , k ik indíthatnak hadat és kik nem, milyen igaz okokból 
és milyen módon. Az első és a második kérdésre a válasza megegyezik a korábbi protes
táns tábori prédikációk már ismert válaszával ( törvényes uralkodó és a vezér, illetve az 

54Magyari 1978. 167. o. 
55 Tolnai Mihály: Szent Had, az az Lelki és Testi szabadságért fegyvert vont Vitézek Tüköré... Kolozsvár, 

1676. RMK I . I 197. Modem kiadása: Incze 1937. Tolnai prédikációjáról lásd: Őze 2005. 
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igaz isteni tisztelet, a közösség igazsága, az ország szabadsága, közönséges békessége , a 
szomszédok megsegítése) , legfeljebb az utóbbi kiegészül a konföderációs szövetségesek 
támogatásával , amennyiben el lenségük miatt prédára ju tnának. A hadakozás módjáról 
azonban pontokba szedett, modern kiadója szerint „sokhelyt szolgálati szabályzat és 
gyakorlati szabályzat számba" m e n ő 5 7 részletes leírást ad, egészen gyakorlatiasan, Zrínyi 
Miklós katonai elveit visszhangozva. 5 8 

Kiindulásként leszögezi, hogy még az igaz okból indított had is „nem igaz lészen," 
amennyiben nem „jó móddal , j ó úton" viszik véghez. Ennek megelőzésére a hadakozást 
kezdetén törvényes regulákat kell hozni és megfelelő személyeket választani. Részlete
sen tárgyalja az egyes tisztek (fejedelmek, kapitányok, generálok, hadi bírók, ezredes 
kapitányok, századosok vagy hadnagyok, strázsamesterek, prédikátorok) szerepét az elő
készítésben, a csata során és a győzedelem után. 

A had elöljáró vezéreinek feladata a vitézlő nép megválasztása, vizsgálása, j ó rendbe 
és karba állítása. Ez utóbbihoz az északi nemzetség (német) példáját ajánlja, aki naponta 
gyakoroltatja katonaságát: „mindennapon el-ki viszi a vitézlő népet, két rendben állattya, 
mint a hadakozás szokott lenni, összvelövöldöztet i , az első karban álló mihelt ellövi pus
káját, ottan hátra áll, elkészítvén addig ujobban ö magát, míg rá kerül a sor... így kelle
nék ma a mi magyarinknak magokat gyakorolni a hadakozásban, de szégyenlenék ők 
eszt elkö-vetni , azonban a nagy tudatlanság miá csak hulton hulnak, veszten vesznek... 
Azért ne szégyenlyük a tanulást ebben is, mert nem szégyen tanulni, de szégyen nem 
akarni tanulni ." 5 9 

Tolnai a Wesselényi Pálnak szóló ajánlásban azt írja: „Én e hadi tanításban csak ad
dig mentem, amíg a Szentírásnak igazgató regulája kiterjed, a külső mathematica m i l i -
taris dispozíciót b ízom a külső tábori emberekre, azoknak d i rec t ió i ra . " 6 0 Valójában 
azonban a leideni és groningeni egyetemeken tanult, sokat látott, hallott tábori prédiká
tor, csakúgy mint elődje, Magyari István, ezt a feladatot is magára vállalta. (Ezzel kü
lönben nem állt egyedül , mert maradtak fönn adatok más tábori prédikátorok és egyházi 
értelmiségiek konkrét katonai ismereteiről , sőt, nota bene, a „mathemat ica mili taris" 
müvelésére is akad példa köztük. Erről lásd alább.) 

A X V I I . századi hadtudományi irodalomnak a katolikus Pécsi és a protestáns Ma
gyari és Tolnai képviselte diskurzustípusát a teológiai, valláserkölcsi kérdések (minde
nekelőtt az igazságos háború és a keresztényi hadakozás) előtérbe állítása jel lemzi. Kö
zös bennük a Szentírás és a szentatyák (protestánsoknál Erasmus, Luther), valamint az 
antik szerzők tekintélyére történő hivatkozás és a kiinduló beszédhelyzet (textus vagy 
bizonyí tandó tétel) azonosságából fakadó stiláris és retorikai hasonlatosság. Mindemel
lett számos , a végvári harcokban szerzett személyes tapasztalatot, katonai elvet fogal
maztak meg, s modellt adtak a katonai kérdések tárgyalásának módjára, nye lvére . 6 1 Nem 
egy általuk fölvetett téma, először náluk előforduló argumentum és exemplum bukkan 

51Incze 1937. 5. o. 
58 Esze Tamás: A Rákóczi-szabadságharc irodalma. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1953. november 

29-i vitaülésén elhangzott előadás) Irodalomtörténet, 1954. И . о . 
5 9 RMK I . 1197.25. 
6 0 Uo. A4r. 
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föl később Zrínyinél . Á m Tolnai prédikációja az el lenkezőre is példa, Zrínyi hadtudo
mányi elveinek ismeretéről tanúskodik. A vallásos irodalomhoz tartozó szövegekből te
hát oda-vissza volt átjárás a háború megvívásáról folyó más korabeli diskurzust ípusba. 

Hadiszabályzatok (edictumok és regulamentumok) 

A X V I . századból még alig adatolható m ű f a j 6 2 a X V I I . század első harmadát követő
en virágzott fel Európa-szer te . A fegyelem és a rend követe lménye Orániai Mór ic és 
Gusztáv A d o l f hadseregében kapott először kiemelt helyet, majd ezt követően, az állan
dó hadseregek felállítása tette szükségessé a hadseregek életét békében és táborozás ide
jén egységesen szabályozó írásbeli rendelkezések k iadásá t . 6 3 A hadtörténeti szakiroda
lom a hadiszabályzatok két fajtáját különíti el: a regulamentumokat, „amelyek általában 
foglalkoznak a hadsergszervezéssel" és az edictumokat, „amelyek a katonák helyes, fe
gyelmezett, erkölcsös magatar tásának normáit és az ezeket megszegők elleni büntetést és 
el járásmódokat t a r ta lmazzák ." 6 4 

Ellentmondásnak tűnik, de a X V I I . század talán leginkább gyakorlatcentrikus hadtu
dományi műfaját, a gyorsan gyarapodó hadiszabályzat- irodalmat, pontosabban annak 
egyik válfaját, az edictumokat eszmetörténeti szempontból genetikus kapcsolat fűzi a ke
resztény hadviselés okait, módjait tárgyaló vallási irodalomhoz. 6 5 Ennek ugyanis, mint 
láttuk, egyik központi kérdése volt a tábor rendje, a megfelelő regulák, amelyek biztosít
j ák a had erkölcsös, Istennek tetsző, „szent" voltát. A két műfaj közötti szoros kapcsolat
ra utal, hogy az ismert edictumok je lentős része Isten dicséretével és a keresztény hada
kozásnak a prédikációs gyakorlatban kikristályosodott valláserkölcsi követelményei 
pontokba szedésével kezdődik. A sort többnyire az is tenkáromlás tilalma nyitja, amelyet 
a részegség, a sz i tkozódás , 6 6 a „szegény kösségen való dú lás" elítélése követ, kiegészül
ve az egyházi rend megbecsülésével és az ünnepek megülésével , s csak ezt követően tér
nek rá a seregszervezés, a tábor rendjének konkrét kérdéseire. A protestáns I . Rákóczi 
György erdélyi fejedelem 1634. évi hadiszabályzatának első pontja: „Szükség annak 
okáért minden idvözülendő embernek keresztyénnek tiszta és j ó életet viselni, minden 
fertelmességet, tolvajlást, gyilkosságot, lopást, szentegyházaknak felrontásokat . . . teljes-

fi2 Kialakulásáról és műfaji kritériumairól lásd: Schmidtchen 1990. 31. о.; Leng 2002. 9-10. о. 
6 3 A katonai rend és a fegyelem megszervezéséről, az idomítástól (Wallhausen) Le Metre „ember-gép"-éig, 

i l l . „a fegyelem technikusának", Guibertnek a felfogásáig, valamint a fegyelmezésnek a hatalom modelljévé, 
társadalomszervező erővé válásáig lásd: Foucault 1990. 185-236. o. (Fegyelmezés) 
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6 6 A káromkodás ellen I I . Rákóczi Ferenc is fellépett, 1705. augusztus 29-én külön rendeletet adott k i , mi
vel úgy vélte: „a mi kegyes és üdvös törekvéseinket, céljainkat leginkább hátráltatja és akadályozza, az t i . hogy 
nem csupán a köznép, de a főrendek és nemesek közül is sokan eltávoztak a jámborság és a kegyesség útjáról, 
s zabolátlan ajakkal égre kiáltó borzasztó káromkodásokat és átkozódásokat visznek véghez.. ." Veress Endre: 
I I . Rákóczi Ferenc hadi rendelete a káromkodók ellen. HK 1892. 712-715. o. 



seggel e l t ávoz t a tn i . . . " 6 7 A katolikus Forgách Ádám bányavárosi főkapitány 1648-ban k i 
adott rendtartása szintén ezzel indít: „Mivel mindenek felett minden keresztény tisztviselő
nek s alatta való vitézlő rendinek minden dolgaikban, jártokban-keltökben, szerencsében, 
szerencsétlenségben az Istent ő szent felségét és az ő szent nevének dicséretét kell előtte 
viselni: azért tilalma legyen minden Isten ellen való rút átkoknak és szitkoknak.. . " 6 8 

Ugyancsak a két műfaj összefüggésére utal a Tolnai-féle Szent Had és a bujdosó ma
gyarok 1676-1678 közötti időkből fennmaradt, 11 pontból álló hadiszabályzatának ösz-
szeve tése . 6 9 A Szent Had-ban Tolnai az „elöljárókat, az hadnak vezérit, fejedelmét, gene-
rállyát, kapitányit , hadnagyit, tizedesit etc." a nép fejének, őrállójának nevezi, akiknek a 
feladata „a vitézlő nép közt lappangó bűnöket tellyes erejükbül ne hadgyák köztök ural
kodni. Ne kedvezzenek a cégéres nyilvánvaló tolvajoknak, paráznáknak, gyilkosoknak, 
sarczoltatóknak, káromkodóknak, a vitézlő rendnek bűnöket meg ne e g y é k . . . " 7 0 A hadi
szabályzat a sereg j ó disciplinában tartása érdekében a hadi tisztviselők kiválasztásával 
kezdi (akárcsak Tolnai): „A mely hadi vezér, generál , kapitány, hadnagy vagy tizedes az 
alatta valóit j ó disciplanaban akarja tartani, szükség hogy minden hadi tisztviselője az 
egész hadaknál ismeretesképpen meglegyen úgy, hogy mindazáltal k ik i az ő tisztihez jó l 
értsen," 2. pontja pedig latin közmondásokat idézve a büntetés szükségességét fejti k i : 
„Minden tisztviselő az alatta valójának a legelső és legkisebb vétkét büntesse meg, hogy 
így mind az utolsót, mind az nagyobbat megbüntethesse, büntethesse ama közmondás 
szerint: Principiis obsta sero medicina paratur... Salvum sit piis auribus: Nem az ebet az 
oroszlán előtt, hanem az oroszlánt büntesse meg az eb előtt; azaz a nagyobbat kell meg
büntetni a kisebb példájára, nem a kisebbet a nagyobb példájára; mert amiért a nagyob
bat megbüntet ik, a kisebb inkább nem meri azt megcselekedni..." A 3. pont a Tolnai 
müvében ajánlott gyakorlatoztatás szükségességét ismétli meg: „a tábort nemcsak az 
mars, azaz az menés közben, hanem a mulató táborozásban a mezőre ki kell vinni , és 
egyszer egyképpen, másszor másképpen az ütközetnek formájára, úgy kell rendelni és 
szoktatni..." Mindezek alapján nem zárható k i , hogy a seregben jelen lévő müvei t írás
tudó Tolnainak köze volt a szabályzat összeáll í tásához, amely még a táborozás rendjé
vel, a füvelléssel, a strázsaállítással, a general prófusz, a tábormester feladatával, végül a 
mustrával és mustralajstrom folyamatos el lenőrzésének szükségességével foglalkozik. 

A regulamentumok kiadása többnyire az uralkodók (illetve a Habsburg uralkodók ne
vében az Udvari Hadi tanács) , esetenként seregeik parancsnokának joga volt. Edictu
mokat, instrukciókat a katonai hierarchia alacsonyabb fokán állók is készítettek, Ma
gyarországon például több főkapitányi, magánföldesúri utasítás, instrukció is fennma
radt. 7 1 Ezeknek je l l emző sajátossága, hogy „nem az egész haderő, csak egyes csapatok, 
várőrségek számára, gyakran valamely meghatározot t harci cse lekmény végrehajtására 
készü l t ek . " 7 2 

Szilágyi Sándor: l. Rákóczy György 1634. évi hadi szabályzata. HK 1894. 143-144. o. 

Illésy János: Gr. Forgách Ádám bányavárosi főkapitány katonai rendtartása. HK 1892. 570. o. 
64 Koncz József: Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676-78. HK 1894. 569-571. o. 
7 0 R M K !. 1197. 30-31. 
7 1 Ezekről részletesen lásd: Marko 1958. 153-157., 210-212. о. 

Rohonyi 1954. 234. о. Éppen ezért nem is tárgyalom őket, mivel nem „átfogó..., a hadművészet értelmében 
megfogalmazott, az alkalmazás mindenfajta lehetőségét magában foglaló" művek. Schmidtchen 1990. 31. о. 



Az edictum első magyar nyelvű példája Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel k i 
rály hadirendtartása 1576-ból . 7 3 Uralkodói , hadvezetői szabályzatokat az erdélyi feje
delmek adtak k i . A X V I I . században a sort Bocskai István hadiszabályzata nyitotta. Az 
1606. április 7-én Kassán kelt utasítás szabályozza az egyes csapatok létszámát, a tisztek 
kinevezési jogát , a hadsereg fegyelmét, a katonáknak a polgári lakossághoz való viszo
nyá t . 7 4 Őt követően szinte valamennyi erdélyi fejedelemtől maradt fenn vagy ál taláno
sabb érvényű, vagy egy-egy hadjáratra szóló tábori rendtartás. Bethlen Gábortól 4 utasí
tás is ismert, az egyik (talán 1623-ban kiadott) például igen részletesen 53 pontban 
szabályozta a táborba szállt hadsereg szervezetét, a katonai tisztségek rendjét, a katona
ság fegyelmét, a hadi bíráskodás működését . Ez már-már regulamentumnak is tekinthe
t ő . 7 5 I . Rákóczi György már idézett 1634. évi szabályzata mellett fennmaradt fia, I I . Rá
kóczi György 1660-ból való, igen rövid, mindössze 11 pontból álló edictuma, 7 6 majd 
Thököly Imre ecsedi főhadiszállásán készült utasítása Udvari és több hadnagyimnak, 
tizedesimnek való tanúság c í m m e l . 7 7 Apafi Mihálytól kettőt is i smerünk (1682-ből és 
1686-ból) . 7 8 A sort a I I . Rákóczi Ferenc szabadságharca idején, 1707-ben kiadott (!) A 
magyarországi confoederált nemes státusok és rendek részéről szabott hadi regulák, 
articulusok, edictumok és törvények zár ják . 7 9 

E műfaj magyarországi előfordulásának két példáját kell még megemlí teni . Gyöngyö
si István, a X V I I . század második félének legnépszerűbb költője 1663 táján, füleki se
regbírósága idején Az j ó vitézeknek tüköré címmel versekbe foglalt hadi regulákat írt az 
alsóbb tisztek és a vitézlő rend s z á m á r a . 8 0 1702-ben pedig a Gombos Imre tábornok hu
szárezredében szolgáló Palocsay György kapitány magyar nyelvre fordította huszárjai
nak I . Lipót császár és magyar király 60 pontból álló katonai szabályzatá t . 8 1 

A regulamentum műfajnak Magyarországon csak néhány emléke ismert. Ezek közé 
tartozik Zrínyi Miklós Tábori kis tracta című töredéke, majd a Rákóczi-szabadságharc 
alatt, a szövetkezett ország rendjei által az ónodi országgyűlésen elfogadott és törvénybe 
iktatott (1707. évi 10. tc.) általános katonai szabályzat, a Regulamentum universale, 
amely Rákóczi hadszervezö tevékenysége eredményeként , több éves fejlődést lezárva 
jö t t létre. Ennek Rákóczi mint erdélyi fejdelem és Magyarország vezérlő fejedelme által 
írt nagyívü bevezetője a hadakozás Istentől való eredeztetését, igaz okát és szabott rend
jét köti össze a szabadságharc addigi katonai intézkedéseivel: „Jóllehet az Isteni Felség 

7 ' Hadi szertartások, mellyekhez kelljen mindeneknek magát tartani, kik az ü felsége szolgalatjára jüttenek, 
mind hadnagyoknak, mind egyéb rendbelieknek. HK 1890. 666. o. 

/ 4 HK 1890. 115-117. o. Bocskainak egy másik, néhány nappal ez után kelt rendelkezése is fennmaradt, ami 
mulatja, milyen fontosságot tulajdonított a hadakozás rendjének. Uo. 1922. 232. o. 

7> Hausner Gábor: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadi edictuma. HK 2001. 469-485. o. 
7 6 HK 1896. 252. o. 
1 1 Dr. Szendrei János: Magyar hadi szabályzatok és utasítások а XVII . századból. HK 1889. 294-300. o. 
7S 

HK 1891. 291-296., 721-724. o. 
7 4 RMK I . 1734/a. Előzményeiről: V. Windisch 1953. 34-35. о. 
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tekezések a Nyelvtudományok Köréből XXII/4.) Budapest, 1912. 42-45. o. 

81 Markó 1958. 214-215. о. Vö.: Ifj. Fejérpataky László: I-ső Lipót császár által kiadott katonai szabályzat. 
A Ludovika Académia Közlönye. IV (1877/X.) 164-168. o.; Thaly Kálmán: Irodalom- és míveltségtörténeti ta
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irgalmas igazságú titkos Ítéleti között, kiváltképpen a hadverést és hadakozásnak világ 
szerént tetsző folyását és végét magának tartotta... az eszeveszett s tébolygó egyenetlen 
rendelet lenség közzé nem járul az Istennek segéllö lelke, hanem Isten szabván minde
nekben rendet, a' j ó rendtartás légyen lelke minden világi dolgok folyásának. . . azért is 
eleitől fogvást, miólta tudniaillik ezen megromlott magyar hazánk földig nyomorodott és 
eltapodtatott szabadságainak s törvényeinek helyre való állítására Isten ő szent felsége 
felindított . . . bennünket . . . a magyar népnek vitézlő indulatját a' j ó hadakozó rendtartásra 
vezetnünk, . . . a felvött j ó igyekezetünknek gyükerezésére szükségesnek esmértük vala a' 
szabad akaratú engedet lenségek zabolázására egyedül a' hadak fizetését, hogy azzal 
minden kapdosó s ragadozó excessusoknak oka fogyjon elsőbben is . . . azért . . . megfogyat-
koztatván mindenekkel bővölködni szokott hazánk a pénzből , ilyen j ó igyekezetnek j ó 
vége reménységéből találtuk a' rézpénznek verettetését s folyását, s ímé az által már Is
tennek hála hadainkat alkalmas rendbe vettük, a' kívánt hadi regula és disciplina sze
münk láttára naponként terjed." 8 2 A hadi rendtartás további megerősí tésére, a szenátus és 
a hadi generál isok egyetértésével hozott intézkedés hét részből áll, azon belül pontokba 
szedve. Első , még számozat lan fejezete tulajdonképpen ál lománytábla , a generálstáb, a 
comissáriatusság, a lovas testőrző had stb. felsorolása a hópénzzel együtt . Ezt követik a 
regimentek státusáról (a fegyvernemekről) , és a t isztségekről; a hadak fizetéséről, ruhá
zatáról; a mustrákról , a ruházat, a ló és fegyver adminisztrációjáról; a hadak téli leszállí
tásáról; „a pénz collect io"-jának módjáról (azaz a kifizetés intézményeiről) ; „a hadi 
generalis comissar ia tusságról ," végül a hadi törvényről szóló r é szek . 8 3 

A különféle formákban megnyi lvánuló X V I I . századi magyarországi hadiszabályzat
irodalom az erkölcsi kérdések mellé beemelte a katonai gondolkodásba a hadseregszer
vezés, a hadi bíráskodásnak és katonáknak a lakossággal való viszonya rendezésének, a 
hadseregellátásnak a gyakorlati kérdéseit. 

Alka lmi egyetemi müvek (orációk és disputációk) 

Min t korábban esett szó róla, a X V I . század második felétől megfogalmazódó új mű
vel tségeszmény, a matematikai tudományok fejlődése és a társadalom mili tarizálódása 
hatására egyre nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a katonai kérdések iránt mindenütt 
Európában. Ez a X V I I . század elejére elérte a nagy protestáns, később a katolikus uni
verzitásokat is, amelynek látványos jele a háborúról , a háború és a béke jogáról ér tekező 
egyetemi orációk és disputációk megje lenése . 8 4 

A magyar tudománytör ténetben ismereteim szerint csak a matematikatör ténet és leg
újabban az irodalom- (politika-)történet fedezte fel ezt a forrást. Szénássy Barna a X V I I -
X V I I I . századból mintegy 15, magyarországi szerzőtől származó matematikai témájú 
egyetemi értekezést talált, Bene Sándor pedig fél tucat polit ikai disputációt sorolt egy le
endő magyar polit ikai könyvtár lapjaira. 8 5 Ezek mellé állítható az a több mint t í z , 8 6 egye-

82Bánkúti 1976. 181-183. o. 
8 3 RMK I . 1734.; Bánkúti 1976. 152., 181-219. o. 
84 Jahns I I . 1890. 1189-1191.0. 
85 Szénássy Barna: A magyarországi matematika története (a legrégibb időktől a 20. század elejéig). Buda

pest, 1970. 65-73. o. és Bene 2007. 60., 63. о. 



temi tanulmányok során született alkalmi hadtudományi ér tekezés (oráció és disputáció), 
amelyet a Szabó Károly-féle Régi Magyar Könyvtár köteteinek átnézésével sikerült k i -
gyüjtenem. S bár jól tudom, hogy a szakirodalom szerint e disputációk csak ritkán az 
e lőadóként megjelölt respondensek, sokkal inkább a praesensként megnevezett elnöklő 
egyetemi professzorok szellemi termékei , mégsem tartom fölöslegesnek számbavételü
ket , 8 7 mivel kétségtelen dokumentumai a hazai ér te lmiségnek a hadakozás elméleti kér
déseiről szerzett ismereteinek. 

A hadtudomány a jelek szerint először a külországi egyetemekre látogató mágnásifjak 
tanulmányaiban kapott szerepet. A főrendi peregrinusok nem kötődtek olyan erősen a te
ológiai s túdiumokhoz, s érdeklődési körükben korán megjelent a jog , a história, a pol i t i 
ka és a hadakozás . Thököly Sebestyén fia, Thököly Miklós 1606. december 16-án a 
heidelbergi egyetemen tartott egy orációt a hadicselekről Oratio De Stratagematibus 
c í m m e l . 8 8 Az 1603 júliusától 1607 márciusáig Heidelbergben tartózkodott Thököly-f iú a 
kinyomtatott beszédet testvérének, a szintén ott tanuló Thököly Istvánnak ajánlotta. Az 
antik szerzők alapján kidolgozott t éma időszerűségét Magyarország háborús helyzetével, 
előretolt bástya szerepével („provinciarum propugnaculum") indokolta, amelyben győ
zelmet, dicsőséget csak a hadicselek, a stratagemata hozhatnak. (Ezt a témát tárgyalta 
Elias Reusner Stratagematographia sive thesaurus bellicus című, ugyancsak egy magyar 
főrendnek, Thurzó Imrének ajánlott, 1609-ben Frankfurtban megjelent munkája i s . 8 9 ) 

hiszti Ferenc, köpcsényi báró Liszti István fia, 1616 márciusában a strassburgi aka
démián polit ikai kérdésekből disputált Mathias Bernegger, a történelem professzora mo
derálásával . A disputáció ugyanott, ugyanabban az évben megjelent nyomtatásban is. A 
Questionum praecipue politicarum szokatlanul terjedelmes, 24 fólióra terjedő latin nyel
vű szövege 12 kérdést tárgyal nagy humanista e rud íc ióva l . 9 0 Közülük több (a 8., 9., 10. 
és 11.) a hadindítással , a hadicselekkel, a hadvezetéssel stb. kapcsolatos. Az Ovidius-, 
Thuküdidész- , Sallustius-, Cicero-, Livius- , Seneca-, Horatius-, Martialis-, Plinius-, Plau-
tus-, Vegetius-, Frontinus- és Oneszandrosz- idézetek mellett felbukkannak benne Bon-
finitől és Petrus Ransanustól származó magyar történelmi példák, valamint Hunyadi Má
tyás, Zsigmond, Ulászló stb. neve. Liszti hazatérése után, Bethlen Gábor bizalmas embe
reként, nagy bir tokadományokban részesült, és 1628-29-ben szamosújvári főkapitány lett. 
A kortársak, mint „a tudományokban és a hadművészetekben jár tas" embert emleget ték. 9 1 

A többi fönnmaradt egyetemi vizsgaszöveg előadója már minden esetben egyházi , al
kalmanként polgári értelmiségi . Lányi Zakariás 1614 és 1619 között látogatta a witten
bergi egyetemet, s 1619. júl ius 23-án disputált. A Disputatio Prima Politici Discursus De 
Bello Causa Formali c ímen megjelent (Wittenberg, 1619.) előadás 42 paragrafusba fog-

RMK II I . 1028., 1178., 1266., 1835., 2023., 2096., 2181., 2269., 2321., 2667/a, 6225., 6403. Ezek közül 
némelyik szerepel Szénássy és Bene jegyzékében is, ami mutatja a tudományok helyzetét e korban. 

Zoványi Jenő: A főiskolai disputatiók és szerzőik. Protestáns Szemle, 1936. 12-16. o. 
S i RMK II I . 1028. 
8 9 Uo. 1266. 
4 ( 1 Uo. 1178. Lisztiről: Gr. Kemény József: A nagyköpcsényi Liszti család eredete, növekedése és hanyatlá

sa. Új Magyar Múzeum, 1854. VI . 505-506. o. 
9 1 „Tandem Franciscus Listius arte et marté potens pátriái fulcrum per grandé". Kecskeméti K. György: 

Ulysses Pannonicus. Franeker, 1620. RMK II I . 377. 41. 



lalja össze a hadakozással kapcsolatos tudnivalókat . " Először a háború szó etimológiá
ját , szinonimáit és homonimák , majd az ún. „definitio realis"-t közli, és a politikai írók
nak (Justus Lipsius, Albericus Gentiiis, Elias Reusner stb.) a háborúról szóló meghatáro
zásait idézi. A háborús eseményeket 4 részre osztva tárgyalja: 1.) isteni segélykérés, 2.) 
felkészülés, 3.) hadüzenet, 4.) a hadiesemények kirobbanása. A háború kellékei szerinte: 
a pénz, a hadsereg, a gabona, a muníció és a törvény (szövetség). A vezérség feltételei 
pedig: a hadtudományi ismeretek („scientia rei militaris"), amit újabb 9 pontba fogla l , 9 3 a 
virtus, az autoritás és a felicitas. 

Ugyancsak a politikai disputációk közé tartozik Geleji Katona Istvánnak, Apáczai 
Csere János tanulótársának a franekeri egyetemen elmondott és ott 1653-ban megjelent 
Disputatio Politica De Bello et Pace c ímű szövege. A munkát Geleji Kemény János feje
delmi tanácsos két fiának, Kemény Simonnak és Ferencnek ajánlotta, s talán épp ezért 
egy érdekes , a székely kérdést fejtegető függelékkel is e l lá t ta . 9 4 Mondanivalójá t tézisek
be és azokon belül rövid, kategorikus pontokba rendezte, az alábbiak szerint: a háború 
definíciója és feloszása (kül- és belháborúk) , jogossága (feljogosított személy és igaz 
ok), apparátusa, a vezér megkívánt tulajdonságai ( 1 . scientia, 2. prudentia, 3. virtus, 4. 
auctoritas), a fegyvernemek, a disciplina militaris részei, a szükséges feltételek, a hadi 
események felosztása, a békekötés és azok fajtái. Ő is bizonyságát adja humanista tudo
mányosságának, ókori és kortárs szerzőket citál, s számos magyar példát idéz. 

Már a jog tudomány keretében, Paul Voet híres jogi doktor és professzor irányításával 
tartotta meg egyetemi vizsgáját az utrechti egyetemen a háború jogáról Nadányi János 
(Disputatio Juridica De Jure Bel l i . Utrect, 1658.). 9 5 

A legtöbb disputáció ugyanazt a humanista erudíciótípust képviseli , s kevés kivétellel 
a háborúról , főként annak jogáról szóló politikai diskurzus része. Jól mutatja ezt, hogy az 
elnöklők általában a j og vagy a „moral ium et c iv ium" professzorai. 

Két kivétel azonban akad közöttük. Jellemző módon mindkettő az erődépítészet köréből 
jelent meg. A szepességi születésű Thann Andreis evangélikus lelkész 1659-ben ezzel az 
érdekes címmel adta ki disputációját: Dissertatio Politico-Mathematica ex Architectura 
Mil i tar i seu fortificatione (Wittenberg, 1659.). Thann a bevezetésben a hazai háborús hely
zet miatti időszerűségével indokolja témaválasztását. Idézi a legújabb erődépítészeti szak
irodalmat, amely alapján szakszerűen összefoglalja az architectura militaris alapfoglmait, a 
reguláris és irreguláris erődök fajtáit stb. Értekezéséből kiderül, hogy Wittenbergben maga is 
hallgatta Christoph Nottnagel (1607-1666) híres matematikus és katonai építész előadásait. 

Három évvel később ugyancsak Wittenbergben látott napvilágot a nagyszebeni Jacob 
Schnitzler disputációja, a Disputatio Mathematica ex Architectura Mili tar is . De Praxi 

9 2 RMK ni. 1266. 
9 3 „1. sapientiam in consulendo, 2. consilium in providendo, 3. industriam in agendo, 4. celeritatem in 

conficiendo, 5. fagacitatem in stratagematibus, 6. vigilantiam in periculis, 7. patientiam laborum, 8. scientiam 
rerum mathematicarum, 9. locorum et regionum Cognitionen!, non generáléin, sed pailicularem et exquisitam, 
ut, exercitus per loca hostibus infesta, aut alioquin periculosa, prudenteret tuto traducatur." RMK III . 1266. В Ír. 

' ; 4 R M K III . 1835. Géléiről lásd: Bán Imre: Apáczai Csere János. Budapest, 1958. 109., 126. o.; Bene 2007. 63. о. 
y 5 R M K II I . 2023. 
1 > f tUo. 2096. magyar fordítása megjelent: A táguló világ magyarországi hírmondói X V - X V I I I . század. Vál. 

bevez. és jegyz. Waczulik Margit. Budapest, 1984. 244-251. o. 



Bellica Offensiva et Defensiva. A Dogen, Freytag, Cellarius, Böckler és Nottnagel mű
veit kivonatoló értekezés 12 pontba sűríti a szakszerű erődépítészeti ismeretanyagot. Bár 
a magyarországi szerzőktől ismert disputációk többsége a filozófia tudománya alá tarto
zó politika oktatásához kapcsolódott , az utóbbi kettő már a szintén a filozófia alá sorolt 
matematika ismeretanyagának volt a része, s ez átvezet a X V I I . századi magyarországi 
hadtudományi irodalom egy új t ípusába, a haditechnikai irodalomba. 

Haditechnikai müvek (kéziratok) 

Ez a merőben technikai kérdésekkel foglalkozó diskurzust ípus, amelynek például 
németföldön oly gazdag nyomtatott és kéziratos emlékanyaga van, 9 8 Magyarországon hi
ányzik. Egyetlen Magyarországon nyomtatott, vagy magyar (hungarus) szerzőtől szár
mazó, külföldön megjelent müvet sem tudunk e körből regisztrálni. Csak a X V I I . század 
végéről, X V I I I . század elejéről maradt fenn három kézirat, ami esetleges meglétére , az 
ilyen irányú érdeklődés létezésére utal. 

Az időben a legelső Zrínyi Miklós fia, Zrínyi Adám két füzetnyi erődítéstani jegyzete, 
(modern könyvtári c íme szerint) a De la fortification mil i ta i re . 9 9 A főként erődítési raj
zokat, vázlatokat és első füzete elején francia nyelvű definíciókat tar talmazó kézirat egy 
bejegyzés szerint 1681 tavaszán készült, Zrínyi Á d á m leuveni tar tózkodása idején. Zrínyi 
hosszú Kavalierstourján csaknem egy évet töltött Leuvenben, ahol beiratkozott az egye
temre, s feltehetően hadi építészeti előadásokat is hallgatott, ennek eredménye a két füzet. 
Tanulmányainak később hasznát vehette a török elleni visszafoglaló háborúban, ahol elein
te saját muraközi katonasága élén, később egy reguláris császári ezred alezredeseként részt 
vett a hadjáratokban a szalánkeméni csatában bekövetkezett haláláig." 1 0 

Ugyancsak a török elleni visszafoglaló háború és az új művel tségeszmény összekap
csolódásának az e redménye Masch Lukács, szerzetesi nevén Lucas a S. Edmundo piaris
ta tanár és tábori pap kéziratban maradt erődítéstani jegyzete, pontosabban jegyzetei. 
Nem tudni, hogy az eredetileg Mainzban született, majd Lengyelországból a lengyel terü
letekhez közeli privigyei és podolini piarista kol légiumokba e lőbb tanulóként került, az 
1680-as évek elejétől már tanárként működő Mösch honnan szerezte az oktatásban kama
toztatott matematikai, erődépítészeti, hadmérnöki ismereteit. 1683-84-ben Podolinban a 
retorikai és a poétikai osztály tanulóinak a matematika keretében „architectura militarist" 
adott elő. 1686-ban Buda ostrománál Pálffy gróf gyóntatójaként volt jelen, de egyben se
gédkezett a térképészeti és a hadmérnöki munkában is. Ezt követően 1686-87-ben Pálffy 
gyermekeinek, Miklósnak és Ferencnek tanított hadmérnöki ismereteket. 1689-ben ismét 
Privigyén működött, majd 1697-ben elhelyezték az országból. Előbb Bécsben, majd Var
sóban, végül Rómában töltött be magas rendi tisztségeket; 1701-ben hunyt el. 1 Tanári te-

9 7 RMK I I I . 2181. 
9 6 Leng 2002. 21-23.0. 
9 9 Bibliotheca Zriniana 63-65., 419-420. o.; n° 629., 630. 
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vékenysége során két matematikai tanári jegyzetet készített, amelyekben komoly erődépí
tészeti fejezetek találhatóak, és kiadott egy aritmetikai tankönyvet (Arithmeticus Practicus. 
Nagyszombat, 1697., R M K I I . 1899.), amely felváltotta az addig használatban lévő jezsuita 
ar i tmet ikákat . 1 0 2 A kéziratokat leíró Kilián István szerint azért kellett ilyen tárgyakat taní
tani a privigyei és podolini piarista kollégiumokban, mert sok lengyel nemesifjú járt oda, 
akik részt kívántak venni, és utóbb ténylegesen részt is vettek a török elleni harcokban. 1 0 3 

Mindenesetre az 1684-es podolini datálású Bibliothecae Mathematicae... című, háromkö
tetes jegyzetgyüjteményének első kötetében a praktikus geometriai, a mechanikai és a geo
gráfiai ismereteket követően Architecturam militarem Theorio-Practicam alc ímeg részlete
sen tárgyalja az erödépítészet alapfogalmait, és gyakorlati kérdése i t . 1 0 4 

A nyolc évvel későbbről , már privigyei tanítása idejéből való másik kéziratában ismét 
je lentős fejezet (Nucleus Architectonicae Mili tar is , Polemicae offensivae ac defensivae 
necnon Tactica seu Castrametationis) foglalkozik az erődépítészettel , k iegészülve az 
erődharcászattal és a tábori erődítések ismereteivel. 1 0 5 Bevezetésként az erődépítészet 
fogalmát definiálja („Architectonica Mil i tar is vulgo ingenieura, est ars Mathematica 
exacte loca fortificandi"), majd elkülöníti két alapvető fajtáját (szabályos és szabálytalan 
erődítés: „reguläres", „irreguläres") . Az erődépítészet gyakorlati menetét 4 részre osztja: 
1. az erődvonalak meghatározása („Delineatio est descriptio linearum"); 2. a falak, árkok 
és más részek viszonya egymáshoz („Ortographia") ; 3. az alaprajz elkészítése („Icono-
graphia"); 4. az erődfrontok kialakítása („Scenographia") . Ezt követően, még mindig a 
bevezetésben, tisztázza, hogyan kell a terephez igazítani a geometriát , és megadja a 
használatos mértékegységeket . A konkrét ismereteket caputokra és paragrafusokra oszt
va tárgyalja: alaprajzi vonalak (külső és belső polygon, bástya, kurtina stb.), az erődít
mények szögei (bástyacsúcs, vállszög stb.), az erődí tmények kereszmetszeti elemei 
(mellvéd, lövészpad, árok stb.), a külső védmüvek, valamint tábori sáncerődítések. Szól 
az erőd alaprajzi tervezésének francia, németalföldi és olasz módjáról és ismerteti Al la in 
Manesson-Mallet, Pagan, Errard Bar-le-Duc, Georgius Fournier erről írott nézeteit . Ér
dekessége, hogy a latin mellett mindenhol németül is közli a definíciót, és a szakszava
kat németül , franciául és olaszul is megadja. Az ábrákkal , rajzokkal is gazdagon ellátott 
kézirat komoly erődépítészeti tudásról és olvasottságról tanúskodik. Még jóval Mösch 
távozása után, a X V I I I . század második felében is használták a piarista ok t a t á sban . 1 0 6 

Végül Esterházy Pál iratai között fennmaradt egy latin nyelvű, tüzérségi kézirat 1706-
ból, amely pontokba szedve a korszakban használatban lévő lövegek és lövedékeik fajtá
it, súlyukat, a lövegcsövek méreteit és öntési vastagságát, a szükséges lőpormennyisége
ket, a hatásos lőtávolságukat írja le. Lőtechnikai utasításokat is ad, és példákkal elemzi 
használhatóságukat a különböző harcnemekben. (A mezei falconétával kapcsolatban 
például megjegyzi, hogy falakkal szemben semmi hatóereje nincs .) 1 0 7 

, u 2Moesch Lukács Ordo studiorum című tanulmányi szabályzata. Kalazantium, 1913/14. 50. o. 
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Politikai művek 

Fentebb már több összefüggésben is esett szó arról, hogy a X V I I . századi Európában 
a háborúval kapcsolatos reflexiók je lentős része a filozófia és azon belül különösképpen 
a polit ikai irodalom körében született meg . 1 0 8 Magyarországon természetesen szintén 
számos olyan műfajt lehet említeni , amely ál lamelméleti keretben tárgyalta a j ó hadve
zér/uralkodó szükséges tulajdonságait, a bölcs hadakozás morális , politikai és katonai 
vonatkozásait . A királytükrök, életrajzok, afor izmagyűjtemények stb. sorából itt csak az 
elsődlegesen hadtudományi érdeküeket tárgyalom, megjegyezve, hogy szükséges lenne 
már a teljes szóba jöhe tő anyag átnézése és e lemzése. Hogy ez a diskurzust ípus milyen 
je lentős a hadtudomány szempontjából , azt éppen Zrínyi prózai é le tmüve igazolja, 
amelynek legtöbb darabja ehhez tartozik, ennek ismerete nélkül nem ér te lmezhető. 

Ezt támasztja alá az a X V I . század végéről való, de csak 1663-ban kiadott munka, 
amely Gyulai Pálnak, Báthory István belső tanácsosának Sibrik György váradi főkapi
tányhoz intézett levelét közli: Tanácsi Tükör, az az Nagyságos Gyulai Pálnak eszes, 
okos, tanácsos oktató levele... (Szeben, 1663.) 1 0 9 A Csepregi Turkovics Mihály által 
1663. augusztus 3-án kelt e lőbeszéd szerint Gyulai eredetileg latinul írott levelét oly ne
vezetesnek tartották, hogy „az erdélyi fejedelmek a váradi kapi tányok előtt hivatlba ikta
tásuk alkalmával egész 1660-ig, Várad elestéig, föl szokták olvastatni". Az intelmek, fe
jede lemtükrök müfajbokrába tartozó írás a két „prakt ikus" (értsd: praktikás) nemzetség 
közé szorult Várad főkapitányával szembeni legfőbb követe lményként a vigyázást és a 
szorgalmatosságot állítja mivel: „úgy viselni embernek magát ezekhez [ t i . a törökhöz és 
a némethez] , hogy egyik miatt se valljon kárt, nem kicsin okosság ." A „bölcs tanácsok" 
között, hogy „miképpen lehessen tisztében dicsőségesen eljárni," Cato római tanácsban 
elhangzott szavait idézi: „Az j ó tanácsból , ugy mond, vigyázásbul és szorgalmatosságból 
minden dolog szerencsésen történik, de ha magadat restségnek, tunyaságnak adod, hé
j ában kiáltasz Istenhez." Majd hozzáteszi: „Közmondása a pogány bölcseknek, hogy 
munka által segítenek az Istenek." T ö b b példát és hasonlatot felsorolva végül megismét
l i : „Az okosságból való serénység és vigyázás sohasem árt, gyakorta használ . A gond-
viseletlenség és tunyaság soha nem használ, gyakorta árt." 

Szintén az ál lamelméleti irodalom és az erkölcsfilozófiái e lmélkedés között elhelyez
kedő fejedelmi tükrök műfajjal áll rokonságban Lackner Kristóf (1571-1631), Sopron 
tudós polgármestere Aphorismi Politici Pro Principe, Republica, Pace, Bello, Oeconomia 
et Bonis Mor ibus . . . c ímen 1625-ben Tübingenben megjelent a for izmagyűj teménye , 1 1 0 

amely a spanyol Antonio Guevara híres fiktív Marcus Aurélius-életrajzának latin fordítá
sából (Horologium Princípium) válogatott idézeteket tartalmaz. Az eredeti mű fiktív szó
noklatai, történetei a bölcs és igazságos uralkodói magatartásra, az udvari nevelés követel
ményeire és a fejedelmi erényekre oktatták az olvasókat, és a mü gyorsan az udvari élet, az 
udvari ember kódexévé vált. Lackner külön fejezetekbe gyűjtötte a fejedelemről, az állam
ról, a j ó erkölcsről stb. szemelgetett idézeteket, közöttük Pro Bello et Pace c ímen az 5 0 -

mBene 2007. 
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70. lapon a háború és béke gondolatával foglalkozókat. Ebben kitér arra, hogy a háborút a 
gyakorlatban kell tanulni, hosszú elmélkedéseket közöl a háború kezdetéről és végéről, az 
igazságos háborúról és az igazságos békéről, a vezéri szerencséről, Fortuna szerepéről, a 
nemes lélekről stb. A közéletben részt vevő polgároknak, útra kelő peregrinálóknak, neve
löknek, katonáknak készült közhasznú kompendiumot Lackner magatartáskatalógusnak, a 
vallási és polgári erények tárházának fogta fel. „Még a bellum és pax fejezetben is a békét 
minden áron megvalósító polgár lép előtérbe a »hebehurgya« katonával szemben, hiszen 
több eredményt érünk el a tanácskozóteremben az idézett aforizma s z e r i n t . . 1 

Lackner 1625-ben egy másik munkát is megjelentetett, amelyet a j ó hadakozásnak 
szentelt: Galea Mártis hoc est bona mi l i t i a . 1 1 2 A címlap szerint a köz érdekében összegyűj
tött, minden rendbélieknek szánt idézetgyűjtemény már egy másik műfaj, az európai 
emblematika képviselője. Ez is összefügg az államelmélettel és a morálfilozófiái müvek
kel, hiszen középpontjában többnyire a gyarló vagy kimagasló, bátor ember, az emberi eré
nyek és bűnök állnak. Lackner a hadakozáshoz szükséges erények ( i l l . hibák) 8 osztályát 
sorolja fel, s minden egyes classis-hoz Cicerótól, Caesartól, Polybiustól, Plutarkhosztól, 
Vegetiustól stb. származó szemelvényeket (aforizmákat) közöl, és végül egy-egy emble-
matikus képet csatol. A „Scientia rei militaris" osztály 79 aforizmával és egy ábrázolással 
(kör alakban kardokból képzett háromszögben egy könyv, fölötte bokrétás sisak) illusztrál
ja, hogy a hadakozás tudományt, képzettséget, bölcsességet és fegyelmet kíván. A „Pie-
tas"45 idézete az igazságos háborúról, a kegyes, jámbor , becsületes katona dicséretéről 
szól. Az „Autoritás", 54 citátuma a katonai tekintély szükségességét, a j ó hadvezér tulaj
donságait példázza. „Ordinis" cím alatt 61 idézet nyomatékosítja Lackner kedves gondola
tát, mely szerint bölcsebb az a vezér, aki rendtartással múlja felül az ellenséget, mint kard
dal. A következő classis („Tutaminis") az alattvalóit védő j ó magisztrátus példáit, a háború 
szörnyűségeit sorjázza, jóllehet a tisztes háborút a tisztességtelen béke elé helyezi. A ke
resztény fejedelmek közti viszálykodásról és a török terjeszkedéséről is itt olvashatunk, 
amelynek ellenszeréül a tekintélytiszteletet, az engedelmességet és a fegyelmet nevezi 
meg. Ebben a részben 53 szemelvény található. Külön fejezetben foglalkozik a hadicsellel 
és szerencsével („Strategematis"), erre hozza a legtöbb példát (128 aforizma). Az utolsó 
előtti classis („Immortalitatis"), 43 idézetében a vezéri tisztesség és tisztességtelenség a fő 
téma. Végül a „Gloriae" 31 aforizmája a triumfusról, a győzelemről szól. 

Lackner imént említett müveit a X V I I I . századi hadtudományi bibliográfiák is a hadtu
dományi irodalom körébe so ro l t ák , " 3 akárcsak korábban Zrínyi Miklós, akinek könyvtárá
ban mindkettő a „Mili tares" szakban volt elhelyezve. 1 1 4 S ha már Zrínyiről esett szó, bár 
művei tárgyalása külön fejezet tárgya, a kronológia kedvéért el kell mondani, hogy a 
X V I I . század 50-es 60-as éveiben írott Vitéz hadnagy részben, a Mátyás-e lmélkedések 
és az Áfium teljes egészében ugyanebbe a politikai diskurzusba tartozik. Azért szükséges 
ezt leszögezni , mert a most tárgyalandó müvek már mind ezt követően készültek, a Zrí
nyi által kínált műfaji, tematikai mintát követik. 

111 Kovács József László 2004. 153. o. 
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Igaz ugyan, hogy Zrínyi prózai munkái nem jelentek meg, de több nyoma is van an
nak, hogy a kortársak ismerték, olvasták, másolták és terjesztették őket. Tudjuk, hogy 
még Erdélybe is eljutottak." 5 A Vitéz hadnagyot és a Mátyás-e lmélkedéseket talán o l 
vasta Batthyány II. Ádám is, Zrínyi barátjának és fegyvertársának, Bat thyány I . Ádám
nak a fia (Zrínyi utóda a horvát báni székben), aki az 1690-es években a török elleni 
visszafoglaló háború közepette magyar nyelven hadtudományi munka írásába fogott ez
zel a sokat mondó c ímmel : Mars Politicus... az az Okos H a d v i s e l ő . " 6 Fennmaradt kéz
irata „voltaképpen félbemaradt, befejezetlen töredék, inkább csak egy esetleg tervezett 
munkának a vázlata vagy kivonata. Úgy látszik, hogy Batthyány Zrínyitől kapott kedvet az 
írásra és szándékában volt valami nagyobb munkát írni. Kézirata nyers fogalmazvány, tele 
törlésekkel és javításokkal. Amolyan hadtörténeti példatár lehetett volna, mert igen sok, fő
leg a római klasszikus világból vett hadtörténelmi példát sorol fel, amelyekhez hasonlókat 
bizonyára Zrínyi kézirataiban olvashatott."" 7 

A kéthasábos, a sok áthúzástól, javítástól valóban alig követhető töredék caputokból áll. 
Az elején lévő tartalomjegyzék vagy vázlat az első három caput témáját így adja meg: „ 1 . 
Elegendő igasságos ok nelköl hadat indítani nem tanácsos; 2. Az k i dicséretesen hadakozni 
akar, az dolgainak szerencsés folyásában el ne biza magát, se pedig az szerencsétlenségnek 
mostohasagatol meg ne ijedjen; 3. Az hadakozásban tanácsosabb kevés rendes és j ó dis-
ciplina van.. ." Az elkészült részek tanúsága szerint elsőként megadja a caput témáját (té
zis, textus), majd annak igazolására 5-6 ókori, római történelemből vett példát, amelyet 
végül a magyar históriából való exemplum zár le. Ezt az első caput szövege így fejti k i : 
„Az világbíró döcsöséges régi rómaiak magok egyik legfőbb hadi maximájoknak tartották 
mindenkor azt, hogy senki ellen hadat nem könnyen indítottanak, ha csak előbb elegendő 
törvényes és igazságos okát az hadakozásnak nem tapasztalták. Azokért nem köll csu-
dalkozni úgy mind Dion. Halicarnas. Lib . 2. hogy az rómaiak magok hadakozásit oly 
szerencsésen és dücsőségesen végezték mindenkor..." Az elegendő igazságos ok nélkül 
kezdett háború római példái után Bonfini alapján „Uladislaus királynak Várnánál való sze
rencsétlen eseti"-t említi, (akárcsak Zrínyi a Mátyás-elmélkedésekben). A 2. caput a Szent
írást (Deut. 2.) és a szentatyákat hívja segítségül a becsületes és dicséretes hadakozás lehet
séges voltának bizonyítására, majd az állhatatosságról, a szándék véghezviteléről ír: 
amennyiben egy vitézlő fejedelm a hadakozásra magát resolválja, „férfiúi szándékkal és 
oroszlányi szívvel állhatatosan elvégzi." A szerencsétlenségeken is felülemelkedő bátor 
szív római példái után Hunyadi Mátyást említi: „nem alább való hadi dicséretet érdemel 
ezen híres római hadvezetőknél az mi édes hazánkbul és nemzetönkben származott nagy 
hadi fejedelem, Mathias Corvinus." A kézirat itt szakad félbe, ennél tovább úgy látszik, 
nem jutott Batthyány. 

1 1 5 A prózai munkák összességet megőrző, az Országos Széchényi Könyvtárban található kézirat például 
biztosan megfordult Vitnyédy István, Zrínyi evangélikus „főember szolgája" kezén, s első névről ismert tulaj
donosa nemes Székelyhídi Mihály maga is katona volt, 1734 és 1741 között a Ghillányi-huszárezredben szol
gált. Zrínyi Miklós prózai müvei. Négyesy László hagyatékából Kovács Sándor Iván vezetésével s. a. r. az 
ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének Zrínyi-szemináriuma. (Zrínyi-Könyvtár I.) Budapest, 
1985. 36-48., 62-64. o.; Nagy 2003. 99-104.. 183-191. o.; Kulcsár 2004. 11., 30-32. o. 
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Peldaibul Származót okos maximai es Tudománya. Magyar Országos Levéltár, A herceg Batthyány család 
körmendi levéltára, Memorabilia No. 1341/D. Lásd: 7/ш/>' Kálmán: Ismeretlen régi hadtudományi munka a 
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117Marko 1958. 213. о. 



A mü azonban még töredékes voltában is rendkívül fontos, mert je lzi a két diskurzus
rend (a politikai és a hadtudományi) korabeli megítélését, s Zrínyit követően folytatja 
azok összeegyeztetését . Látható belőle, hogy a politikai afor izmagyüj temények és király
tükrök számos elemét megőrizve a Zrínyi-féle ér tekező műfajok, mindenekelőt t az el
mélkedések és discursusok irányába mozdul, és látható a küzdelem is a nyelvvel és a k i 
fejezéssel. Minden caputnak, minden példának és minden mondatnak háromszor-
négyszer is nekifog, s még akkor is kihúz, beletold, mellé és föléír szavakat, bekezdése
ke t . " 8 Bat thyány Á d á m szerény kísérlete felől visszanézve, még jobban kidomborodik 
Zrínyi prózájának újdonsága és je lentősége. 

A X V I I . századi magyarországi hadtudományi irodalom politikai irodalomhoz való 
kapcsolódásának a vizsgálatát itt be is lehetne fejezni, de akkor nem lenne teljes a kép. A 
Zrínyi elindította folyamat a Rákóczi-szabadságharc idején teljesedett k i . Rákóczi a ku
ruc hadsereg regularizálására tett erőfeszítéseihez Zrínyi müveiben talált támaszra . Eb
ben támogat ta őt a szabadságharc egyetlen jó l képzett, korábban a Habsburg ál landó 
hadseregben szolgált tábornoka, Forgách Simon i s . " 9 A müveit , sokat olvasott főúr 
Thaly Kálmán szerint „szenvedéllyel olvasá gr. Zrínyi Miklós . . . magyar munkái t , sőt a 
katonaiakat (a »Ne bántsd a magyart«, a »Vitez hadnagy«-ot stb.) annyira megszereté , 
hogy sajátkezüleg lemásolván, a tarsolyában hordozta, hogy még a táborban is úgy for
gathassa, mint valami b ib l i á t . " 1 2 0 Ha ezt a modern szakirodalom nem tudja is igazolni, 1" 1 

az tény, hogy 1705 tavaszán Kolozsvárott Tótfalusi Kis Miklós egykori sajtójának betűi
vel megjelentette az Áfium szövegét egy Rákóczinak szóló ajánlással, s egy példányt si
etve küldött a fejedelem k e z é b e . 1 2 2 A mü kiadására kényes katonai, politikai és d ip lomá
ciai helyzetben került sor; az 1704 végén főparancsnokként Erdélybe küldött Forgáchnak 
szembe kellett néznie Thököly egykori kurucainak, az erősödő Thököly-pár t híveinek tö
rökbarát törekvéseivel . Forgách első akciója, a már c ímében is hangsúlyozot tan török el
lenes Az török Áfium ellen való orvosság kiadása, publicisztikai támadás volt e l l e n ü k . 1 2 3 

A mü emellett olyan hadtudományi kérdéseket tárgyalt, amelyekkel Rákóczinak és For
gáchnak is meg kellett küzdenie. A Rákóczinak szóló ajánlásában többek közt ezt hang
súlyozza. „Nagyságod az, aki a nagymél tóságú bánnak vére lévén [Rákóczi édesanyja, 
Zrínyi Ilona, Zrínyi Miklós öccsének, Péternek a lánya vol t ] , nemcsak igyekszik a j ó 
militaris disciplinát behozni - sőt, parancsolja s parancsoltatja már is. . . . Mive l pedig én 
gyermekségemtől fogvást a disciplináris hadakban nevelkedtem, és annak hasznát érezvén, 
benne gyönyörködtem, tudva tudom nagyságodnak szent igyekezetit a j ó militaris discip-

1 1 , 4 A szöveg átírását Kovács József László végezte el, és bocsátotta rendelkezésemre. Köszönet érte. 

Czigány Istx'án: Gróf Forgách Simon, a király katonája. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés 
Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Budapest, 2005. 117-134. o.; Uő: Egy „univerzális ember" Tündéror
szágban. Forgách Simon gróf főparancsnoki működése Erdélyben. HK 2008. 326-354. o. Forgách több rend
beli katonai projektumot (tervezetet) is írt a X V I I . század végén, arról „mi módon Ofölsége az ország conser-
vatiójával continuálhatja az török ellen való hadakozást?" 

i2t)Thaly 1882. Első közlemény 530-531. o. Könyveiről, amelyet Rákóczi általi fogságba vetése idején (1706 
végétől a szabadságharc befejeződéséig) olvasott (köztük Justus Lipsius Politicája és egy Exercitum militare, seu 
Reguláé Militares per imagines expressae című) uo. 536-537. o., Második közlemény uo. 619-622. o. 

121 Nagy 2003. 188. o. 
1 2 2 fee Tamás: A kolozsvári nyomda II . Rákóczi Ferenc szolgálatában. Magyar Könyvszemle, 1955. 282-283. o. 
123 Kovács Sándor Iván: Forgách Simon 1705. évi Áfíum-kiadása. In: Uő: „Eleink tündöklősége". Tanulmá

nyok, esszék. Budapest, 1996. 94-100. o.; Nagy 2003. 188-189. o. 



linához; azért merészlettem ezen szép munkát ki nyomtattatnom és ezzel nagyságodnak 
dedicálnom. Kérvén azon nagyhata lmú Úristent, hogy nagyságod j ó intentióját secun-
dálván: ezen mi magyar nemzetünket a pogány módra szokott hadakozástól elszoktassa, 
a szófogadást szívére tapassza, aki által a hadi j ó rend és disciplina he lyreá l l í t ta t ik ." 1 2 4 

Amikor Rákóczi árulás gyanújával elfogatta és hosszas munkácsi rabságra kárhoztatta, 
Forgách egy elmélkedéseket és imádságokat tartalmazó prózai müvet, valamint 1710 táján 
egy államelméleti-hadtudományi munkát készített. Ez utóbbi bevezető elmélkedésből és 
35, általa discursusnak nevezett fejezetből áll, és kiterjed a politika, a jog , a gazdaság és a 
hadviselés kérdéseire, mert mint mondja, Magyarországnak a történelem viharai miatt nem 
volt regnált országlása, csak „diribben darabban, hellyel hellyel, egyszer is másszor is csi
nált" törvényei voltak. „Azért én - írja a bevezető elmélkedésben - hazámhoz való szerete
temtől viseltetvén, keserves, ártatlan és törvénytelen rabságomban az ország regnálásáról 
való gondolatomat pennára vévén az papírosra tettem ... és ... úgy az históriákból is, mind 
az királyokról, fejedelmekről, palatinusi és más országos méltóságokról discursust formál
nom, azoknak hivataljokat rendbe vennem, hogy az ország guberniumjának legyen bizo
nyos ideája mind az politikumokban, oeconomikumokban, úgy az bellicumokban." 1 2 5 

A 19., Az contributiorul és másfele hadi subsidiumrul c ímű diskurzussal kezdődik a 
katonai tematika, mely a generalis insurrectióról szólóval folytatódik, majd kiterjed 
előbb a haditanácsra, majd a táborbeli fő t isztségviselők (profontmester, fő mustrames
ter, fő hadi biró stb.) feladataira. A 28. discursus, Az hadakrul, a felállítandó reguláris 
hadseregről szól: „Mivel szükséges, hogy az országnak egy jó formális armadája legyen." 
A létszámot a mindenkori el lenséghez kell szabni; Forgách „a mostani német ellen való 
hadakozásra" szabva 15 formális gyalogregimentet javasol ( regimentenként 2-2000 fő
vel) a végváriakból és más fegyvert forgatókból, amelyhez „formális reguláit puskás lo
vasokból" álló 20 regiment társulna (1000-1000 fővel). A „fizetésrül és a ruházatrul ," a 
fegyverről, a recrutákról, a rézpénzről , az Ausztriai Házról írott duscursusokat követően 
a 35. Az hadakozásrul értekezik, s Zrínyi Áfiumát követve számba veszi a „szomszéd
ságban lakó nemzetek hadakozó természetét és szokásai t ." Hivatkozik is rá: „Az török 
ellen, hacsak alig lehet is, télben inkább, mintsem nyárban kell offensive lenni; ez az v i 
téz Zrínyi Miklós op in ió j a . " 1 2 6 

A közjogi, á l lamkormányzás i , gazdasági kérdések hadszervezési , harcászati kérdé
sekkel való összekötésére, bizonyos katonai kérdések (pl.az ál landó hadsereg szükséges
sége, a mezei had, a könnyűlovasság szerepe, katonai ruházat kérdése) felvetésére, azok 
tárgyalásának lehetséges módjára, műfajára (diskurzusok) egyaránt Zrínyi adott példát 
Forgáchnak. Ezért mégiscsak jogosnak látszik Markó Árpádnak a műről írott vé leménye: 
„Minden sorából kiérzik a katona, a hadvezér. Szövegében sok hasonlóságot találunk 
Zrínyi írásaival. Valószínű tehát, hogy Forgách nemcsak az Afium-ot, hanem Zrínyi töb
bi hadtudományi munkáinak kéziratait is ismerhette." 1 2 7 

124 Thaly 1882. 534. o. 
1 2 5 Adatok a magyarok történetéhez. I . füzet: Rákóczy discursusai. Közölve Császár Ferenctől. Budapest, 

1848. Ъ-А. o. A szerzőségét megállapította: Thaly 1882. 544-545. o. 
1 2 6 Adatok a magyarok történetéhez. 1. füzet: Rákóczy discursusai. I . m. 50. o. 
127 Markó 1958. 216. o. 



A hadakozás általános elméletével (stratégia és taktika) foglalkozó müvek 

Ebben a nemben a X V I I . században mindössze Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című müve 
említhető, legalábbis tartalmi szempontból, nem tévesztve szem elől, hogy egyúttal a kora
beli politikai diskurzus része volt. A tipológia azonban hiányos lenne említése nélkül, kü
lönösen, amiért törekvéseinek követője is támadt, igaz már a X V I I I . században, //. Rákóczi 
Ferenc személyében. 

Rákóczi ugyanis 1707 őszén, a hadak regularizálására tett erőfeszítéseivel egyidöben 
maga is hozzálátott egy hadtudományi mü írásához, fordításához. A Hadakozó embernek 
tanító scholája címen fennmaradt, 19 fólióra terjedő töredék egy francia nyelvű katonai 
kézikönyv, La Valiére Pratique et Maximes de la Guerre c ímű munkája alapján készült. 
Ezzel egyidöben Rákóczi megbízta Szentiványi Jánost Georg Boeckler Schola Mil i tar is 
Moderna (Frankfurt, 1695.) c. művének ford í tásáva l . 1 2 8 

Jel lemző módon Rákóczi nem Boecklernek a katonai szakma alapvető tudnivalóit és 
gyakorlatát rendszerezetten, sok adattal összefoglaló munkáját választotta, hanem a fran
cia szerző 4 könyvből álló traktátusát, amely történelmi példákkal tárgyalta többek kö
zött a j ó hadvezér tulajdonságait, a táborozás, a sereg vonulása, a csatarendek felállítása, 
a seregek vezetése, a várak, városok elfoglalása módjait. Rákóczi azonban nem elégedett 
meg a traktátus lefordításával, kiegészítette azt néhány bevezető fejezettel. A hadi 
disciplináról írva Zrínyit követi: „Jólehet sok, és csak nem mondha tó leírhatatlan az, az 
mit az hadi embernek s annál is inkább tiszteknek tudni kell, mindazonáltal mivel annak 
egy része bizonyos regulákban compendiál tatot t , az mellyekrül ez következendő tracta-
tusban szó lészen, az másika penig hosszas experientiábúl áll, az mellyet leírni lehetet
len, hogy ha mindazonáltal akárki is ha az elsőt nem tudja, az másikát b izonyára olly 
könnyen meg nem tanulhatja. Innen következik nemzetünk boldogtalansága, az melly 
ámbár az természetiül sok hadi virtusokkal megajándékoztatot t légyen, egész boldog em
lékezetű Mátyás király idejétül fogvást olly tudat lanság setétségébe vala vetve, hogy az 
hadi regulának még csak a neve sem marada k ö z ö t t ü n k . " 1 2 9 Ugyancsak maga fogalmazta 
a vezérlő fejedelmi méltóságról szóló, Az hadakozásnak fejérül, az országló fejedelemrül 
című fejezetet. A modern, abszolút fejedelem eszményi alakját megrajzoló bevezető a 
magyar államelméleti művek sorában is helyet biztosít a fejedelemnek. 

Rákóczi a La Val iere-mü fordításában hűen követte forrását, és két fejezetig jutott el. 
Az elsőben „a szerző felhívja a hadvezérek figyelmét arra, milyen nagy károkat okozhat 
a meg nem felelő hadvezér fejedelmének, s kioktatja a hadsereg vezéreit arról, hogyan 
kell eljárniok, ha nem saját érdekeiket , hanem fejedelmük és az ország ügyét tekintik; 
felhívja f igyelmüket az ál landó tanulás, a hadászat kérdéseiben való e lmélyedés , történe
ti és földrajzi ismeretek megszerzésének szükségességére. A második fejezet, melynek 
fordítása már félbeszakad, a táborhely helyes kiválasztásáról, a tábor célszerű e l rendezé
séről s z ó l . " 1 3 0 A fordítandó mű kiválasztásában Rákóczi t katonapolitikai szempontok és 
franciás művel tsége vezették, de a bevezetés megformálásában, műfaji tá jékozódásában 
feltehetően Zrínyi példája is segítette. 

V Windisch 1953. 39-41. о. 

Uo. 48-49. о. 

Uo. 45. о. 



Az 1600-1700 közötti magyarországi hadtudományi irodalom mindössze néhány tucat 
műből áll. A háborúról, a hadakozásról magyarországi szerzőktől született reflexióknak (a 
korabeli diskurzustípusokat és a nemzetközi szakirodalmat is tekintetbe véve) hat típusát 
vizsgáltam: 1. teológiai müvek (prédikációk); 2. hadiszabályzatok (edictumok és regula-
mentumok); 3. alkalmi egyetemi művek (orációk és disputációk); 4. haditechnikai müvek; 
5. politikai müvek; 6. a hadakozás általános elméletével (stratégiával és taktikával) foglal
kozó müvek. Ezek közül kiemelkednek Zrínyi munkái, amelyek több típus későbbi fejlő
désére is befolyást gyakoroltak. 
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Gábor Hausner 

HUNGARIAN WORKS ON STRATEGIC THEORY IN THE 17TH CENTURY 

Summary 

Throughout most of the 17th century, the discourse on the art of war was not yet defined as an 
independent branch of science, but was considered as part of philosophy and also theology. For in
stance, the issue of just and "holy" wars, i.e. the thesis of sanctioning war on religious grounds re
mained within the limits of religious literature throughout that whole period. In the 17th century, 
the main focus of the philosophy of war was still the moral aspect: the military ethos, valour, the 
role of luck etc. Those topics were discussed in philosophy and politics in various works written 
on the good commander; on the rituals of court life; on the military virtues and education of the 
members of the court and the good prince; and on the theory of the ragione di stato. The develop
ment in the fields of army organisation, tactics and training, which resulted from the economic, so
cial and political changes in Europe, and the armed conflicts accompanying them (primarily the 
Thirty Years' War and the wars against the Ottoman Empire), together with the changes in the 
structure of sciences, had called military science into being. 

In the 17th century, over five hundred works on strategic theory were published in Europe. In 
contrast to the rich and manifold European literature, there were very few Hungarian works pub
lished on the military art. Only a few dozen works by Hungarian authors can be identified, pub
lished in Hungary or abroad, written both in Hungarian or in foreign languages, primarily Latin 
and German. Considering the types of discourse of the period and the international special literature, 
the Hungarian authors' studies on war and strategy may be divided into six categories: 1. theological 
works (sermons), 2. military regulations (edicts and directives), 3. special university publications 
(orations and disputes), 4. works on military technology, 5. political writings, and 6. general theoreti
cal works on strategy and tactics. Outstanding amongst these are the works of Miklós Zrínyi's which 
exercised an influence on the later development of most of the above categories. 

Gábor Hausner 

LA LITTÉRATURE DE SCIENCE MILITAIRE DE HONGRIE AU 17E SIECLE 

Resume 

Pendant une grandé partie du 17е siécle, les traités sur la science militaire ne se défmissaient 
pas encore comme une science ä part entiere, mais ils faisaient partie des discours philosophiques 
et parfois théologiques. Durant toute cetté période, la question de la «guerre sainte» et juste, soit la 
these de la légitimité religieuse de la guerre resta intégrée dans la littérature religieuse. Au 17е sie
de, les reflexions sur la guerre resterent toujours centrées sur les aspects moraux (l'éthique mili
taire, la vaillance, le róle de la Fortune, etc.). Elles furent développées ä l'intérieur de la philoso
phic, dans les discours politiques sur les bons généraux et dans les textes de genres tres varies sur 
Ies formes de la vie de cour, sur les vertus militaires et l'éducation de l'homme de cour et du bon 
prince, ainsi que sur la théorie de «ragione di stato». La naissance de la science militaire 
s'explique par les changements économiques, sociaux et politiques survenus sur le continent, par 
le développement de Г organisation militaire, de la tactique et de la formation au cours des luttes 
armées qui les ont accompagnés (principalement la Guerre de Trente ans et les combats contre 
l'Empire ottoman) et par revolution du Systeme intérieur des sciences. 



Au 17е siede plus de cinq cents oeuvres de théorie militaire parurent en Europe. Contrairement 
ä la richesse et ä la diversité de celles-ci, la production de la littérature hongroise de science mili
taire du 17е siede est bien pauvre: Nous ne connaissons que quelques douzaines d'ouvrages pu
blies par des auteurs hongrois en Hongrie ou ä l'étranger en langues hongroise et étrangéres, sur-
tout en latin et en allemand. Les reflexions sur la guerre et l'art militaire écrites par des auteurs de 
Hongrie peuvent étre classées en six categories (en prenant également en consideration les types 
de discours de l'époque et la littérature spécialisée internationale): 1. ouvrages théologiques (ser
mons); 2. reglements militaires (décrets et reglements); 3. ouvrages u ni versi tai res ponctuels (dis
cours et débats); 4. ouvrages de technique militaire; 5. ouvrages politiques; 6. ouvrages sur la théo
rie generale de l'art militaire (Strategie et tactique). Parmi ces ouvrages les plus importants sont 
ceux de Miklós Zrínyi lesquels ont influé sur le développement ultérieur de plusieurs categories. 

Gábor Hausner 

DIE MILITÄRWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR IM UNGARN 
DES 17. JAHRHUNDERTS 

Resümee 

Der Diskurs über die Kunst des Kämpfens definierte sich im Großteil des 17. Jahrhunderts 
noch nicht als eigenständige Wissenschaft, sondern war Teil des philosophischen, zum Teil theo
logischen Diskurses. Die Frage des gerechten und des „heiligen Krieges", also die These von der 
religiösen Legitimation des Krieges, blieb zum Beispiel während der gesamten Epoche Teil der re
ligiösen Literatur. Im Mittelpunkt des Nachdenkens über den Krieg standen auch noch im 17. 
Jahrhundert die ethisch-moralischen Bezüge (das Soldatenethos, der Mannesmut, die Rolle von 
Fortuna usw.). Diese wurden innerhalb der Wissenschaft der Philosophie im politischen Diskurs 
formuliert, und zwar in den Werken über die guten Feldherren, sowie in den Texten mit den ver
schiedensten Gattungen über die Formen des Hoflebens, die Tugenden und die Erziehung des 
Hofmenschen und des guten Fürsten, sowie über die Theorie der „ragione di stato". Im Laufe der 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen auf dem Kontinent und der diese 
begleitenden bewaffneten Konflikte (in erster Linie im Laufe des Dreißigjährigen Krieges und der 
Kämpfe gegen das Osmanische Reich) hatte dann eine Entwicklung auf dem Gebiet der Kriegsorga
nisation, der Taktik und der Ausbildung, sowie eine Bewegung innerhalb des Systems der Wissen
schaften begonnen, welche folglich gemeinsam die Kriegswissenschaft ins Leben riefen. 

Im 17. Jahrhundert kann mit dem Erscheinen von mehr als fünfhundert Werken in Europa ge
rechnet werden, die sich mit der Theorie des Kämpfens beschäftigten. Im Gegensatz zu dieser 
reichhaltigen und differenzierten Literatur ist der Ertrag der ungarischen militärwissenschaftlichen 
Literatur im 17. Jahrhundert ziemlich mager; wir kennen kaum einige Dutzend Werke in Ungarn, 
das heißt von ungarischen Verfassern im In- und Ausland erschienene Texte, die in ungarischer 
und in Fremdsprachen, vor allem Lateinisch und Deutsch, geschrieben wurden. Die Reflexionen 
ungarischer Verfasser über den Krieg und das Kämpfen lassen sich (auch in Anbetracht der zeit
genössischen Diskurstypen und der internationalen Fachliteratur) in sechs Typen einteilen: 1. theo
logische Werke (Predigten); 2. Kriegsstatute (Edikte und Regulamente); 3. Gelegenheits-
Universitätswerke (Orationen und Disputationen); 4. kriegstechnische Werke; 5. politische Werke; 
6. sich mit der allgemeinen Theorie des Kämpfens beschäftigende (strategische und taktische) 
Werke. Aus diesen sind die Arbeiten von Miklós Zrínyi hervorzuheben, die auf die spätere Ent
wicklung mehrerer Typen einen Einfluss hatten. 



Габор Xay сн ер 

ВЕНГЕРСКАЯ ВОЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА В X V I I ВЕКЕ 

Резюме 

Суждения об искусстве военного дела в  X V I I  веке в основном еще не совсем определи
лись в качестве самостоятельной науки, а остались отчасти в рамках суждений философии, 
а отчасти - теологии. На протяжении всей эпохи частью религиозной литературы остался, 
например, вопрос справедливой и „священной войны", то есть тезис о религиозной легити
мизации войны. В центре внимания размышлений о войне еще в  X V I I веке оставались мо
ральные, нравственные аспекты (военный этос, храбрость, роль Фортуны и. т. д.), которые 
были сформулированы в рамках философской науки, в политических дискурсах, трак
товавших в весьма разнообразных по своему жанру текстах понятия о хорошем полководце, 
о формах придворной жизни, о военных достоинствах и о воспитании придворного чело
века и хорошего князя, а также о теории  „regioné di stato". В ходе экономических, социаль
ных и политических преобразований, проходивших на континенте, и сопровождавших их 
вооруженных столкновений и войн (прежде всего тридцатилетняя война и борьба против 
Османской империи) началось развитие в области военной организации, прогресс в системе 
наук, что в целом привело к созданию военной науки. 

В XVI I  столетии в Европе уже насчитывалось появление более полтысячи специальных 
работ, занимавшихся теорией военной науки. В противоположность этой богатой и диф
ференцированной специальной литературе урожай отечественной военно-научной лите
ратуры X V I I века был весьма скромным: нам известно едва несколько дюжин работ, вы
шедших в Венгрии, то есть написанных венгерскими авторами на венгерском и иностран
ном языках (в первую очередь на латинском и немецком). Размышления о войне, военном 
деле (принимая во внимание различного типа дискурсы того времени и международную 
специальную литературу) можно различить и разбить на шесть типов: 

1.  теологические произведения (наставления),  2.  военные уставы (эдикты и регламенты), 
3. написанные на определенный случай универсальные работы (ораторские речи и диспу
ты), 4. военно-технические работы,  5. политические статьи, произведения,  6. работы, посвя
щенные общей теории военного дела (стратегии и тактике). Среди них следует особо отме
тить работы Миклоша Зрини, которые оказали влияние и па дальнейшее развитие венгер
ского военного дела. 
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HERMANN RÓBERT 

B E V E Z E T É S A T Ö R T É N E T I D E L F I N O L Ó G I Á B A 
- A V A G Y M É S Z Á R O S L Á Z Á R E M L É K I R A T A I N A K K I A D Á S A 

1985-ben komoly feltűnést keltett, amikor Szörényi László egy nagy (noha csak 
meghúzva megjelent) tanulmányban foglalkozott a magyar klasszikusok, különösen a 
X X . századi magyar klasszikusok 1948 utáni é letmükiadásaival . Kiderítette ugyanis, 
hogy a korszaknak szinte egyetlen olyan magyar írója sem volt, akinek a munkái t „ad 
usum Delphini" 1 ne csonkították volna meg, vagy - ami még súlyosabb - ne írták volna 
át e k iadásokhoz annak érdekében, hogy az olvasó elé kerülő szövegek nagyjából megfe
leljenek a kor ideológiai követelményeinek, illetve a hivatalos kultúrpolit ika által az i l le
tő személyekről kialakított, vagy kialakítani szándékozot t képnek. A tanulmány csak 
2000-ben jelent meg teljes ter jedelmében, 2 s vigaszunkul szolgálhat, hogy 1989 óta - le
számítva a szakmányban nyomott zugkiadásokat - ma már valóban a teljes és hiteles 
szövegeket vehetjük kézbe. 

Tudomásunk szerint nem készült hasonló összefoglaló a történeti je l legű munkák , így 
emlékiratok és naplók kiadásainak hasonló visszásságairól , noha maga Szörényi is meg
említette például Táncsics Mihály és Jósika Miklós emlékiratainak megcsonkí tásá t . 3 A 
X X . századi emlékiratokra itt nem kívánom kiterjeszteni vizsgálódásaimat; részint azért, 
mert a korszakhoz nem értek, részint pedig azért, mert ezek bevonása szétfeszítené e be
vezető tanulmány szűkre szabott kereteit. Csupán jelezni szeretném, hogy a korszakban 
publikált , az 1917-1918 utáni időszakra vonatkozó emlékiratok és naplók esetében gya
kori volt a szemelvényes kiadás, bizonyos munkák eleve nem - vagy legfeljebb zárt ter
jesz tésű kiadványként - láthattak itthon napvilágot. A problematikus témával foglalkozó 
memoárok szerzői pedig néha maguk gyakorol ták az öncenzúrát , igazítottak utólag az 
emlékeiken annak érdekében, hogy munkájuk megjelenhessen. 

Cenzúra, öncenzúra és „gyengéd" tekintetek - az 1848-1849-es naplók és emlékiratok 
delfinizálása 

Ha az időben és a témában visszább megyünk, látszólag nem ennyire problematikus a 
kép. Az 1848-1849. évi forradalomról és szabadságharcról több száz memoár és napló 
jelent meg önálló kötetben vagy különböző folyóiratok hasábjain. Az első nagy hul lám 
közvetlenül az eseményeket követő évekre tehető, amikor nagyobbrészt német , kisebb 
mértékben angol és francia nyelven több tucat emlékirat látott napvilágot. A magyar 
nyelvű kiadásokról - néhány viszonylag hamar elhalt vagy meghalasztott kísérleten kí
vü l 4 - a cenzúra szorításában nem igen lehetett szó. 1867 után aztán igazi konjunktúrája 

' „A trónörökös használatára" - a francia jezsuiták és Fénelon által kidolgozott szövegközlési technika, 
amelynél az erkölcsileg veszélyesnek ítélt részeket kigyomlálták a trónörökös által olvasott könyvekből. 

" Szörényi László: Ars Mutilandi Hungarica. In: Uő: Delfinarium. Filológiai groteszkek. Miskolc, 2000. (A 
továbbiakban: Szörényi 2000.) 

3 Szörényi 2000. 13-19. o. 
4 Magyar Emléklapok. (Szerk. Szilágyi Sándor.) I . k. Vö. Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni idők

ből. - Az első magyar katonai tanintézet. Budapest, 1876. 5-67. o. 



volt a negyvennyolcas naplók és emlékiratok megjelentetésének. A napi- és hetilapokon 
kívül két, nem túl hosszú időt megért folyóirat (a Hazánk, illetve a 1848-49. Történelmi 
Lapok) szakosodott kimondottan ilyen tárgyú emlékiratok közreadására; de legalább 
százra tehető az önálló kötetben megjelent munkák száma is. Az első vi lágháború lezárá
sa és a bécsi levéltárak megnyí lása után is j ó néhány, addig lappangó emlékirat vagy 
napló került a kutatók, majd az olvasók kezébe; elég ha Széchenyi 1848. évi naplóját, 
vagy Beniczky Lajos honvéd alezredes és kormánybiztos emlékiratát említ jük. 5 

1945 után az egyelőre demokratikus, majd népi demokratikus rendszer történeti legi
t imációjának egyik fő forrását 1848-1849 képezte. Érthető, ha a forradalom és szabad
ságharc 100. évfordulójára az akkori kultúrpolit ika is k i akart tenni magáért . A kezdet
ben koalíciósnak indult, majd egyre inkább a kommunista kultúrpolit ika által megha
tározott emlékünnepségek alkalmából tucatnyi tanulmánykötet és önálló munka látott 
napvilágot, s szóba került az addig kiadatlan 1848-1849-es naplók és emlékiratok egy 
részének publikálása is. 6 A szép tervből azonban semmi sem lett, s noha az ezt követő 
diktatórikus korszak okmánypubl ikációkban igen gazdag volt , 7 az emlékiratok és naplók 
kiadása terén nem számolhatunk be komolyabb előrelépésről . 

Az 1848-1849-es emlékiratok és naplók kiadása csak az 1970-es években vett újabb 
lendületet, részint az események 125. évfordulója kapcsán, részint pedig az 1970-1980-
as évek fordulójától kezdve Katona Tamás tevékenységének köszönhetően. Ujabb lökést 
adott a publikálásnak a forradalom és szabadságharc 150., illetve Kossuth születésének 
200. évfordulója, 8 s a diktatúrák bukása következtében a határon túli magyar kiadóknál 
is egyre újabb és újabb munkák kerülnek ki a sajtó alól . 9 Ugyanakkor továbbra is leg
alább százra tehető a hazai nagy közgyűj teményekben található, kéziratban lévő vissza
emlékezések és naplók s z á m a ; 1 0 s nyilván a vidéki és határon túli levél- és múzeumi kéz
irattárak mélyén, illetve magángyűj teményekben is hasonló nagyságrendben rejtőznek 
hasonló munkák. 

Károlyi Árpád: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. Budapest, 1921. I. k. 275-390. o.; Steier La
jos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki sza
badságharcról és tót mozgalomról. Magyarország Újabbkori Történetének Fonúsai. Emlékiratok. Budapest, 1924. 

A kötetet Tolnai Gábor szerkesztette volna. Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban 
1789-1867. (Összeállította az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának munkaközössége.) Az Országos 
Széchényi Könyvtár Kiadványai XXIV. Budapest, 1950. 405/a., 819., 940., 999., 1377., 2467. és 2544. tétel. 

7 Kossuth Lajos összes munkái. XI . Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. (S. a. r. Barta István.) Buda
pest, 1951.; XII . k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. (S. a. r. Sinkovics István.) Budapest, 
1957.; XI I I -XIV. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I - I I . (S. a. r. Barta István.) Budapest, 
1952-1953.; XV. k. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. (S. a. r. Barta István.) Budapest, 1955. (a továbbiakban: 
KLÖM XV.); V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. I—IV. k. Budapest, 1950-1965. 

8 Lásd erre Hermann Róbert: A 150. évforduló termése - új kiadványok az 1848-1849. évi forradalom és 
szabadságharc történetéről. Magyar Napló, 1999/7. 42-55. о.; I I . rész. Magyar Napló, 2000/1-3. 103-109. o.; 
Uő: Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom. In: Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese". Budapest, 
2006. 252-294. o. 

9 Újabban lásd pl. Határvidék 1762-1918. 1. k. Sepsiszentgyörgy, 2003.; 2. k. (Szerk. Demeter Lajos.) 
Sepsiszentgyörgy, 2006. 

1 0 így a szabadságharc tábornokai közül nagyobbrészt kiadatlan Gaál Miklós, Perczel Mór, Henryk 
Dembinski és Vetter Antal emlékirata. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában (továbbiakban OSZK 
Kt.) egyedül Dudás Ödön gyűjtésében tucatnyi kiadatlan visszaemlékezés található. Fol. Hung. 1368. Dudás 
Ödön: A magyar hadsereg [tisztikara] 1848-1849-ben. A Magyar Országos Levéltár Mohács utáni gyűjtemé
nye is legalább félszáz ilyen visszaemlékezést vagy naplót őriz. R 31. Naplók, feljegyzések. 1-2. csomó. 



De hogy állunk magukkal a kiadásokkal? Mennyire megbízhatók és teljesek azok a 
kiadványok, amelyek rendelkezésünkre ál lnak? Nos, a tapasztalat ezen a téren is elszo
morító. Az események óta elmúlt 160 évben bizony tucatjával jelentek meg olyan kiad
ványok, amelyek sem teljesnek, sem pontosnak nem voltak mondhatók. 

Az első „delfinizálásokra" mentségül szolgálhat a 1849 augusztusa utáni magyaror
szági katonai önkényura lom, s ennek természetes velejárója, a cenzúra. Az egyik áldozat 
nem kisebb személyiség volt, mint a forradalom vezetője, Kossuth Lajos. Kossuth az 
1849. szeptember 12-én a bulgáriai Vidinből „Az Angol- és Frankhonbani magyar kö
vet- s diplomáciai ügynökségeknek" szóló levelében fejtette ki véleményét a szabadság
harc végnapjairól , a vereség okairól, s szintén itt vetett számot a magyar ügy további dip
lomáciai lehetőségeivel ." A nyílt levél rövidesen megjelent németül , angolul, franciául 
és olaszul, s magyar fordításban 1850-ben a szabadságharc utáni történeti publicisztika 
egyik legmozgékonyabb alakja, Szilágyi Sándor adta k i - természetesen erősen meghúz
va; azaz, kihagyta belőle mindazt, amit Kossuth a magyar küzdelem lehetőségeiről , 
Ausztria gyengeségéről és orosz függőségéről í r t . 1 2 

Ezt a közlést 191 l-ben Görgey István felvette Görgei Artúr emlékiratainak magyar 
fordításába, függelékként . 1 3 Kacziány Géza 1915-ben a Magyarország hasábjain, majd 
1936-ban egy önálló kötet részeként egy, a Pulszky-hagyatékban lévő kéziratos másolat 
alapján közölte a hiteles magyar szöveget , 1 4 s ezt a közlést vette át Tóth Gyula a szabad
ságharc végnapjairól szóló szemelvénygyűj teménybe , 1 5 majd pedig 1987-ben Katona 
Tamás a fennmaradt hiteles másolatok alapján újból közzétette a teljes szövege t . 1 6 Ettől 
függetlenül két év múlva ismét akadt olyan kiadvány, amelynek szerkesztője a Szilágyi
féle, nem a magyar eredetin, hanem annak németből visszafordított, csonka magyar szö
vegén alapuló közlést látta jónak újra kiadni, mondván, hogy az a korban közelebbi , s 
hogy „szövegkrit ikai e lemzés alapján" ezt hitelesebbnek tartja, mint a Tóth Gyula által 
közzétett vál tozatot . 1 7 (A Katona-féle közlés két év alatt nem jutott el hozzá.) 

Szintén a cenzúrától való félelem vehette rá Egressy Gábor t arra, hogy törökországi 
naplóját je lentősen megcsonkí tva és átírva adja közre 1851-ben. Noha a munka csak 
részben tekinthető naplónak, ugyanis az 1849. jú l ius -augusz tus i részeknél gyaní tható, 
hogy a szerző utólag kötötte naphoz feljegyzéseit, részletességével ez a diár ium egyike a 
törökországi magyar emigráció történetére vonatkozó legfontosabb forrásoknak. A kiha-

" Lásd erre Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927. I . k. 38-63. o. és 
Kosáiy Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, 1994. I . k. (a továbbiakban: Kosáry l - I I . ) 132-151. o. 

Szilágyi Sándor: Kossuth a forradalom végnapjairól. Magyar forradalmi adattár I . Pest, 1850. 
ь A „Widdini levél". Kossuth a forradalom végnapjairól. Viddin, September 12-iki szózata az angol és 

franczia politicai ágensekhez. (Jegyezettel kisérve Szilágyi Sándortól.) Pest, 1850. In: Görgey Arthur: Eletem 
és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. (Fordította németből Görgey István.) Budapest, 
1911.11. k. 397-422. o. 

14 Kacziány Géza: Görgeiről második könyvem. Budapest, é. n. [1936.] 13-24. o. 
15 Kossuth Lajos: Szegény hazánk elesett. In: Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848— 

49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. (S. a. r. Tóth Gyula.) Magyar Századok. Budapest, 1978. I . k. 
(a továbbiakban: Tóth 1978. [-II.) 199-219. o. 

16 Kossuth Lajos: írások és beszédek 1848-1849-ből. (S.a. r. Katona Tamás.) Budapest, 1987., 1994. 508-529. o. 

' ' Kossuth Lajos a forradalom végnapjairól. In: Görgey contra Kossuth. (S. a. r. Pusztaszeri László.) Buda
pest, 1989. 21-42. о., a vonatkozó megjegyzést lásd a jegyzeteknél, 85. o. 



gyások és átfogalmazások viszonylag könnyen követhetők, itt csupán két példát hoz
nánk. Az 1849. júl ius 25-i, berecki feljegyzésben, a kiadott részben a következőket ol 
vashatjuk: „Bem csatáiról beszélve, - minők [Petőfi] Sándor szerint a világtörténetben 
még elő nem fordultak, - elragadtatásában Bemet minden idők legnagyobb emberévé 
emelte. Efölött támadt köztünk a legelső komoly vita; minthogy én szintúgy el vagyok 
fogulva Shakespeare iránt, mint ő az öreg i ránt ." 1 8 Ezt a kéziratos naplóban még a követ
kező, kihagyott passzus követi: „En egyfelől a hőst, másfelől a teremtő szellemet úgy 
fogva fel, mint az ember iség nyavalyájának gyógyító mestereit, de kiknek eljárása egé
szen el lenkező, s feltéve, de meg nem engedve, hogy e kettőnek annyira kü lönböző cse
lekvés módja egymással hasonlatba jöhet ; akkor én őket i ly párvonalba tevém: a költői 
szellem májusi nap, mely tenyészt; a hős júliusi nap, mely éget. A költő éltető szellő; a 
hős fojtó siroccó. Amaz tavaszi lanyha eső; emez nyári j é g z á p o r . " 1 9 

Az augusztus 11 - i dévai bejegyzés a kiadott szövegben így hangzik: „A magyar had 
Szászsebesről is kivonulni kénytetett. A muszkák előőrsei a híres piski hídjáig nyomul
tak e lő r e . " 2 0 Ezután a következő kihagyott passzus olvasható a kéziratban: „Vajon merre 
van Kemény Farkas hadosztálya, mely sem a szászsebesi , sem a szebeni csatákban részt 
nem vőn? Hát Kazinczy, ki 12 ezerével meg nem jelent Vásárhelyen, hol összponto
sulniuk kell vala, Bem terve szerint az erdélyi hadaknak?" 2 1 Mindez annyiból örömmel 
töltheti el a kutatót, hogy az eredeti szöveg helyreállí tható, s egykor talán kiadható; ke
vésbé örömteli , hogy Egressy naplóját legutóbb nem a kézirat, hanem az 1851. évi k i 
adás alapján jelentet ték meg, reprintben, s nyomtatás közben sikerült elveszíteni az 1. 
oldalt; azaz a szöveg tovább delf inizálódott . 2 2 

Tanulmányunk szűkebb tárgya, Mészáros Lázár emlékirata szintén ilyen átigazított, 
átdolgozott , átírt és megcsonkítot t kiadásban jelent meg 1866-1867 fordulóján. Ennek 
részleteiről azonban alább fogunk beszámolni . 

Nem túl sok jó t mondhatunk el egy másik, németül 1850-ben, magyar fordításban 
csak a kiegyezés után megjelent munka magyar kiadásáról sem. Czetz János vezérőr
nagy, aki 1849 május- júniusában Bem távollétében az erdélyi hadsereg főparancsnoka 
volt, az elsők között adta k i emlékiratát . A munkának j ó visszhangja volt, s Czetz 1851-
ben az 1849 májusáig terjedő részeket szinte szó szerint bedolgozta a Klapka György 
neve alatt kiadott kétkötetes munkába , amelynek az erdélyi hadjáratra vonatkozó fejeze
tét Czetz í r ta . 2 3 A Hamburgban megjelent eredetit 1868-ban fordításban tette közzé Ko-

1 8 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. Pest, 1851. (a továbbiakban: Egressy 1851.) 5. o. 
1 4 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. OSZK Kt. Fol. Hung. 1227. (a továbbiakban: Egressy 

OSZK) 7. o. 
20 Egressy 1851. 10. o. „A magyar had" helyett a kéziratban „A mieink" olvasható. 
21 Egressy OSZK 14. o. Helyette ez olvasható a kiadott szövegben: „Kazinczinak már régen meg kellett 

volna érkeznie hadosztályával, Bem parancsa szerint, s még mind eddig híre sincs." 
2 2 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. Reprint kiadás. (Az utószót írta Steinert Ágota.) Buda

pest, é. n. 

Johann Czetz: Bern's Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Hamburg, 1850. (a továb
biakban: Johann Czetz 1850.); Georg Klapka [- Johann Czetz]: Der Nationalkrieg in Ungarn und 
Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 1851. I I . k. 165-320. o. - Czetz emlékiratainak utolsó 
változatát lásd Czetz János: Emlékezéseim. (S. а. г., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kedves Gyula.) Budaörs, 
2001. 



máromi Iván;" 4 azonban a fordítás tele van leiterjakabokkal, s a fordító fenekestül felfor
gatta a kötet eredeti rendjét. Á m emellett bizonyos részeket egyszerűen kihagyott; így 
például azt, ahol Czetz idézi Bem 1849 telén Görgeiről tett nyilatkozatát: „Fiatal bará
tom, Görgei nem tábornok, mert aki Schwechattól Selmecig fut anélkül, hogy egyszer is 
megállna, nem érdemli meg a tábornok nevet. S figyeljen még ide, Görgei rossz ember." 
Bem sajnos igazat mondott - írja Czetz. 2 5 

Voltak aztán az önmagukat delfinizálók. Ilyen volt Czetz szerzőtársa, Klapka György. 
Klapka először az 1849. ápr i l i s -október közötti emlékeit tar ta lmazó kötettel lépett a né
met és angol közönség e l é , 2 6 majd a könyv sikerére tekintettel, Czetzcel közösen írták és 
jelentet ték meg a már említett kötetet. Klapka e munkákban német fordításban több, a 
bir tokában lévő iratot is közzétett . 

1886-ban egy újabb, magyarul és németül megjelent kötettel folytatta emlékiratai k i 
adását. Ez a kötet részben az 1850-185l-es kötetek anyagára épült; így az 185l-es 
Nationalkrieg-böl emelte át több csataleírását . 2 7 A szabadságharc történetéből részlete
sebben az 1849. május-október i , tehát a „Memoi ren" által tárgyalt időszakkal foglalko
zott, itt teljes bekezdéseket emelt át fordításban a „Memoi r en" szövegéből ; ugyanakkor 
k i is hagyott belőlük, például az 1849. júl iusi 4-i komáromi hadi tanács ismertetésénél 
egy, Thaly Zsigmond alezredes felszólalását tar ta lmazó rész t . 2 8 Ezekre az eltérésekre a 
kortársak közül Görgey István, majd az 1930-as években a Klapka emlékiratainak k r i t i 
kai vizsgálatát e lvégző Lengyel Tamás felhívta a figyelmet. 2 9 

Az igazi meglepetés azonban akkor érte a kutatókat, így az „Emlékeimből"- t az első 
megjelenés után száz évvel publikáló Katona Tamást , amikor kiderült, hogy Klapka nem 
csupán a törzsszöveghez, hanem az általa közölt dokumentumokhoz is hozzányúlt , s 
egész bekezdéseket hagyott k i vagy írt át bennük. Egyes esetekben feltételezhető, hogy a 
kihagyás oka egyszerű f igyelmetlenség, esetleg a nyomda gondatlan munkája lehetett. 
Mással aligha magyarázható , hogy Kossuth 1849. június 7-i leveléből több bekezdést is 
kihagyott az 1886-os kötetben, holott az 1850-es Memoiren-ben a teljes szöveget lekö
zölte német fordí tásban. 3 0 

24 Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848-49-ben. (Ford. Komáromi Iván.) Pest, 1868. 
Johann Czetz 1850. 372-373. o. Bem egy hasonló értelmű nyilatkozatát idézi: Hunkár Antal emlékiratai. (S. 

a. r. Lukinich Imre.) Hadtörténelmi Közlemények, 1926. 371. o. Eszerint Bem a következőket mondta volna: „Von 
Pressburg bis Ofen ohne eine Schlacht zu führen, das ist kein General, und Sie werden sehen, dass er ist ein 
Spitzbub." Miután Hunkár 1856-ban írta emlékiratát, s Czetz munkája addigra bejutott az országba, elképzelhető, 
hogy ennek ismeretében írta le az inkriminált mondatot. 

2 6 Memoiren von Georg Klapka April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. (a továbbiakban: Georg Klapka 
1850.); George Klapka: Memoirs of the War of Independence in Hungary. London, 1850. Vol. I—II. 

"7 Klapka György: Emlékeimből. Függelékül Gr. Teleki László leveleivel. Budapest, 1886. (a továbbiak
ban: Klapka György 1886.); Georg Klapka: Aus meinen Erinnerungen. Zürich, Budapest und Wien, 1887. 

2 8 Georg Klapka 1850. 131.0. Vö. Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok 
és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I I I . к. Budapest, 1888. 63-64. о. Az emlékiratok új 
kiadásában Katona Tamás jegyzetben közli a kimaradt passzust. Klapka György: Emlékeimből. (S. a. r. Katona 
Tamás.) Magyar Századok. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Klapka György 1986.) 561. o. A kihagyás oka az 
lehetett, hogy Thaly angolul megjelent emlékirataiban élesen bírálta Klapka komáromi ténykedését. Sigismund 
Thaly: The Fortress of Komárom (Comorn) during the War of Independence in Hungary in 1848-1849. 
(Translated by William Rushton. With a Plan of the Fortress.) London, 1852. 

2lJ Lengyel Tamás: Klapka György emlékiratai és emigrációs működése. Budapest, 1936. 
3 0 Georg Klapka 1850. 54-58. o.; Klapka György 1986. 163-164. o. Klapka két, magyar és német nyelvű 



Klapkával némileg előreszaladtunk, hiszen időben megelőzi az ő kötetét nagy ellenlá
basának, a szabadságharc legkártékonyabb hadvezérének, Henryk Dembinskinek az em
lékirat-kiadása. Dembihski még a törökországi emigrációban kezdte el írni emlékiratait, 
francia nyelven. Az elkészült munkát valamikor letisztáztatta, s még a tisztázati példányon 
is javí tot t . 3 1 Jelenleg tehát két kézirat áll a kutatás rendelkezésére, ám egyesített kiadásukra 
jelenleg kevés a remény, ugyanis Dembihski kézírása gyakorlatilag olvashatatlan: a francia 
nyelvterületen szocializálódott Borús József sem tudott vele mit kezdeni. A kutatót csak 
részben kárpótolja az, hogy Dembihski iratai között fennmaradt az az 1849 márciusában 
írott hosszú igazoló irat, amelyben első balszerencsés fővezérségének történetét igyekezett 
kedvező beállításban tálalni a magyar politikai vezetés, elsősorban Kossuth előt t . 3 2 

Az emlékira toknak azonban 1873-ban előbb a német, majd egy évvel később a ma
gyar kiadása is megjelent. 3 3 A munka egyes állításait Dembihski másik ellenlábasa, 
Görgei Artúr részesítette szakmai kr i t ikában. 3 4 Magá t a szöveget azonban mind ő, mind 
az egyes állításokat vitató többi kor tá rs , 3 5 mind pedig a későbbi szakirodalom egy évszá
zadon át hitelesnek fogadta el. Az Alfons F. Danzer által sajtó alá rendezett kiadás tehát 
afféle kártékony számítógépes vírusként végigfertőzte a korszakról szóló nagy összefog
lalókat, így Gelich Rikhárd, Breit József munkáit , illetve a kisebb rész tanulmányokat is. 

Holott, mint azt az 1970-es években Borús József az eredeti kézirat és a kiadott szö
veg összevetése alapján megállapította, a kiadás inkább tekinthető Danzer, mint 
Dembihski munkájának. Danzer gátlástalanul hagyott k i egész bekezdéseket , írt bele a 
szövegbe, s az érdekesség kedvéért a Dembihski irathagyatékában található, de az em
lékiratok szövegében nem szereplő - időnként rosszul elolvasott 3 6 és megcsonkítot t -
dokumentumokkal tűzdelte tele a kötete t . 3 7 

közlését egyesítette a KLÖM XV. 483-485. o. Egy mondat a Katona-féle közlésből is kimaradt. Klapka 
György 1986. 147-148. és 558-559. o. Teljes szövegét közli Hermann Róbert: Kossuth Lajos, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány és a kormányzóelnöki iroda kiadatlan iratai 1849-ből. Hadtörténelmi Közlemények. 
1992/3. 155-157.0. 

3 1 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) R 23. Henryk Dembihski iratai, (a továbbiakban: 
Dembihski-ir.) 1. k.; MOL Filmtár 38553. doboz. 

, 2 Henryk Dembiiíski beadványa Kossuth Lajoshoz, Debrecen, 1849. márc. 12-16. Weitere Notizen. Uo., 
1849. márc. 24. MOL Dembiriski-ir. 2. k. No. 30." 

3 3 Dembihski in Ungarn. Nach den hinterlassenen Papieren des Generals. (Hg. von Alphorn F. Danzer.) 
Wien, 1873. Band I - I I . (a továbbiakban: Alplwns F. Danzer 1873.); Danzer F. Alfonsz.: Dembinski Magyaror
szágon. Budapest, 1874. (a továbbiakban: Danzer F. Alfonsz 1874.) 

34 Demur János [Görgei Atúr]: Dembinszki emlékiratairól. Budapesti Szemle, I. rész. 1875. V I I . k. 225-
237. о.; I I . és I I I . rész. 1875. V I I I . k. 16-41. és 349-378. о.; IV. rész. 1875. IX. k. 315-385. о..; V. rész. 1876. 
X. k. 349-389. о.; VI . rész. 1877. X I . k. 1-48. o. 

Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmá
nyok és történelmi kritika. I . k. Budapest, 1885.; Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabad
ságharc alatt végzett szolgálataimra. (S. a. r. Sugár István. - Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 
nyári harcokra. S. a. r. Hermann Róbert.) Budapest, 1999. 

3 6 Téves pl. Szemere 1849. február 13-i levelének közlése és fordítása: Alphons F. Danzer 1873. 129-130. o.; 
Danzer F. Alfonsz 1874. 95-96. o. Vö. Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Okmánytár. (S. a. r. 
Hermann Róbert és Pelyach István.) Budapest, 1990. 387. o. Megcsonkítva közli Batthyány Kázmér külügy
miniszter 1849. május 16-án a galíciai orosz hadsereg parancsnokához intézett átiratát: Alphons F. Danzer 
1873. 61-67. o.; Danzer F. Alfonsz 1874. 279-284. o. (A közlésből az osztrák kormányt és a Habsburg-házat 
bíráló passzusok maradtak ki.) 

37 Borús József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Budapest, 1975. 33-39. o. 



Az 1880-as évek egyik szenzációja volt Kemény Zsigmond 1849-es „emléki ra tának" 
kivonatos köz lése . 3 8 A publikáció a kor nevezetes publicistájának, a centralistákról („a 
magyar doctr inairekről") külön kötetet író Beksics Gusztáv nevéhez fűződik. Beksics a 
kéziratot „közéletünk egy kiváló férfiának" szívességéből kapta meg, aki nem jogosí tot ta 
fel az emlékirat teljes terjedelemben való közlésére. „De adom belőle mindazt, ami Ke
ménnyel kapcsolatban van, vagy pedig forradalmunk eseményeinek hátterére vet élénk 
világítást" - írta az emlékirat bevezetőjében. A szöveg közlése után pedig így folytatta: 
„Kihagytam belőle az országgyűlési tárgyalások legnagyobb részét, valamint több oly 
részletet, melynek közlésére nem nyertem felhatalmazást. Kemény és pártjának, a béke
pártnak, Kossuth el lenében kifejtett harcára és Kemény állásának megjelölésére szorít
koztam a közlött részletek megválogatásában. Ezek így is bevégzett egészet képeznek, és 
számos új, eddig ismeretlen adatot tartalmaznak." 3 9 Szerencsére, a Beksics által használt 
eredeti kézirat fennmaradt, s bekerült a Magyar Országos Levé l tá rba , 4 0 noha egyes részei 
erősen rongáltak, néhány, Beksics korában még meglévő ív pedig időközben eltűnt. Az 
első néhány ív valamikor, még mielőtt Beksics kiadta őket, vizet kaphatott, mert bizonyos 
szövegrészek olvashatatlanná váltak. Megállapítható, hogy Beksics elsősorban ezeket 
hagyta k i , de miután a sérülések nem igazodtak a szöveg belső tagolásához, a húzásnak ál
dozatul estek olvasható szövegrészek is. Másodsorban kimaradtak az országgyűlés nyilvá
nos üléseinek a Közlönyben közzétett jegyzőkönyveken alapuló kivonatos ismertetései is. 

Beksics közléséből azonban hiányzik néhány más szövegrész is; így az, amelyben 
Kemény Vida Károlynak, a Budapesti Híradó konzervatív szerkesztőjének tanúságára 
hivatkozik; 4 1 vagy, ahol leírja, miért követte a parlamentet Debrecenbe. 4 2 Ezekből a szö-

Az általa keltett vitára lásd Kossuth a békepártról: Kossuth Lajos iratai. X. k. (S. a. r. Kossuth Ferenc.) 
Budapest, 1904. 57. o. Pulszky Ferenc cikkét lásd Pesti Napló. 1883. márc. 16-17. - Irányi Dániel: Megjegy
zések br. Kemény Zsigmond emlékiratára. Budapest, 1883. - Hunfalvy Pál: Rövid visszapillantás a forrada
lomra. Budapesti Szemle, 1883. 34. köt. - Kovács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi 
Dániel röpiratára. Budapest, 1883. Történelmi tanulmányok I—VII., Budapesti Szemle, 1883. 33-35. köt. és 
Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846-1848. I - I I . k. Budapest, 1889.; Madarász József: 
Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883. (a továbbiakban: Madarász 1883.) 

39 Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés. 2. jav. bőv. kiad. Budapest, 1883. 56-
139. o. és innen átvéve „Emlékirat 1849-böl" címmel Kemény Zsigmond: Történelmi és irodalmi tanulmányok. 
(S. a. r. Gyulai Pál.) I . k. 47-141. o. Az idézeteket lásd Beksicsnél 55. és 150. o. 

4 0 MOL R 313. Személyek szerinti iratok. Kemény Zsigmond emlékirata. 
4 1 „Ön, ki régóta ismer engemet, kétségkívül tudja, hogy azon egyéniségek közé tartozom, kik az emberi 

természet és az emberi szenvedélyek nyomozását kiválólag szeretem. Vida - miután több évekkel ezelőtt ve
lem együtt lakott, s miután régen némileg szellemi befolyásom alatt is állott - türhetőleg ismerhetett. Ő a Bu
dapesti Híradóban oly egyénnek jellemzett, ki csak néha veti be a világ zajába magát, s azután magányba vo
nul, hogy szerzett tapasztalatainak töredékéből meglepő hűséggel állítja össze az eszmék irányát és az idők 
képét. Vida dicsérete túlságos volt, de szokásaimat és szellemem konstrukcióját talán nem rosszul fogta föl. Az 
én agyamban néha tiszta sejtelem támadt oly veszélyekről, melyek hihetetleneknek látszanak és mégis - fájda
lom - bekövetkeztek." 

4 2 „Január elején én is kénytelen voltam Debrecenbe menni. Okaim következők valának: 
a. ) A terrorizmus már akkor főként a rendőri miniszter működése által a legmagasabb fokra lévén emelve, 

az országgyűlés teremében is felhozatott, hogy amely követ az elindulásra kitűzött nap reggelén a vaspálya 
indózházánál nem leend, az végeztessék ki . 

b. ) Nem kaptam semmi biztosítást az ittmaradásra éppen azok által, kiktől reméllettem; míg másfelől oly 
álhír volt elterjedve, hogy Windisch-Grätz herceg minden követet haditörvényszék elébe állítand. 

c. ) Birtokom kizárólag Erdélyben feküdt. - Gondolkoztam ugyan arról, hogy csak Pest vidékéről távoz
zam, néhány hétre és Szolnoknál utat tévesszek, de 



vegrészekből is kiderül, hogy Kemény munkája nem emlékirat , hanem a cs. kir. haditör
vényszék előtti igazolását szolgáló védőirat. Állításait tehát ennek fényében kell értékel
nünk. Ugyanakkor megál lapí tható, hogy Beksics közlése az eredeti kéziratnak kb. két
harmadát tartalmazza; információs értéke viszont - ha egyáltalán lehet így fogalmazni -
az eredet iének kb. 90%-a. Meg jegyzendő , hogy a szöveget később tovább delfinizálták. 
Miután K e m é n y védőirata az országgyűlés több zárt üléséről is tartalmaz tudósítást , a 
népképviselet i országgyűlés j egyzőkönyve i t és fontosabb iratait tar ta lmazó kötetnek a 
zárt ülésekről szóló tudósí tásokat ta r ta lmazó részébe ezeket is felvették. Á m például az 
1849. j anuá r 12-i árt ülésről szóló részt őszesen 20 sornyi, jelzetlen kihagyással adták 
k ö z r e . 4 3 

Részben Beksics közlésére reflelektálva adta közre saját emlékiratai t Madarász Jó
zsef, az 1848-49-es országgyűlési baloldal jeles tagja. Madarász Kemény védőirata, Ko
vács röpirata és Kazinczy Gábor ekkortájt megjelent 1849-es védőirata, illetve a korabeli 
sajtó alapján kombinál t emlékirataiban ugyan naplószerü tördelésben írja le az esemé
nyeket, azonban néhány szúrópróba-szerü vizsgálatból is kiderül, hogy Madarásznak 
nem voltak ilyen feljegyzései; egy 1849. január végi képviselőházi zárt ülést például tel
jes egy hónappal eldatált. Az emlékirat érdemei közé tartozik, hogy közli Madarász 
László néhány, saját 1848-49-es ténykedésére vonatkozó emigrációs magánlevelének 
szövegét - sajnos azonban, a korszak sajátos forrásközlési szokásának megfelelően, a le
velek szövegéből csak a címzett és az aláíró személye hihető; a szövegek többségét telje
sen átírta. így járt el többek között Madarász László 1878. decemberi levelével, amely
ben az országgyűlés 1848-1849 fordulóján Debrecenbe történt átköltözésének körül
ményeiről számolt be. 4 4 

1867 után tucatjával jelentek meg a forradalom és szabadságharc történetére vonatko
zó visszaemlékezések a különböző napi- és hetilapokban és más per iodikákban. Az 
előbb Abafi Lajos és Szokoly Viktor , majd egyedül Abafi által szerkesztett Hazánk c ímű 
folyóirat kimondottan X I X . századi naplók, emlékiratok és okmányok közlésére specia
lizálódott. Itt látott napvilágot folytatásokban Szalay József vadász főhadnagy visszaem

el.) útlevelem, melyet kezembe adtak, arról szólott, hogy mint követ megyek Debrecenbe. Ily körülmények 
közt akár passzussal, akár anélkül utaztam volna a vidékeken, ki valék tétetve, miként ha a táborozási terén ma
radok valahol, vagy Perczel tábornok, ki különben is régóta fenyegetett, kezére kerít, vagy a császári seregek 
valamelyik csapatja által, mint gyanús és utazásait nem igazolható egyén, kellemetlenségbe vegyülhetek. Leg
kevésbé mehettem pedig jószágomra, mert az Balázsfalva mellett feküvén, gyülpontja volt az oláh csoportoza-
toknak. Alig maradott volna tehát más választásom, mint Szolnok és Várad közt valahol lappangani; de éppen 
e vidékek voltak leginkább fanatizálva s kormánybiztosokkal ellátva. Itt lehetett igazán attól tartani, hogy a 
Ház engedelme nélkül széledező követet a kormánybiztos különben is Debrecenbe küldi, vagy pedig az úgyne
vezett népjustitz még nagyobb bajba hozhatja. - Ennyi megfontolni valók mellett is talán nem jelentem volna 
meg Debrecenben, ha 

e.) nem táplálta volna lelkemet egy remény aziránt, hogy a Windisch-Grätz herceg elébe küldött deputáció 
elfogadtatást leend szerencsés nyerni, s így alkalom nyílik az annyira megalázott mérséklett pártnak az annyi 
félreértések és terrorizmus által többnyire elnémított békebarátoknak fejőket felütni, és a dolgok folyamának 
irányát megváltoztatni." 

4 3 Beér János-Csizmadia Andor (szerk.): Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Budapest, 1954. 
536-537. o. 

44 Madarász 1883., a hivatkozott eldatálás 210-212. o. Az 1878. decemberi levelet lásd 491-496. o., az 
eredeti alapján történt közlését lásd Madarász László emlékiratai és önéletrajzi levelei. In: Szószék és csatatér. 
Politikusi visszaemlékezések és naplók 1848—49-böI. (S. a. r. Hermann Róbert.) Budapest, 2000. 204-208. és 
476-478.o. 



lékezése. Szalay eredeti kéziratának kiadásakor derült k i , hogy a szabadságharcban sú
lyos sebesülést szerzett és megrokkant Szalay a Hazánk számára alaposan átdolgozta azt, 
így például je lentősen enyhítet te annak a jelenetnek a leírását, amikor Ormai Norbert ez
redest int im helyzetben találta Rozsváry Vi lmáva l . 4 5 

Az 1880-as évek egyik legfontosabb vállalkozása volt Széchenyi István gróf é le tmü-
kiadásának megindítása. Noha a megjelent kötetek mindegyikével kapcsolatban szakmai 
kifogások tömkelege hozható fel, a „citromdíjat" alighanem a Széchenyi-naplók kiadása 
vihetne el. Tudjuk, hogy az 1848. március közepéig terjedő naplók Széchenyi halála után 
ti tkárához, Tasner Antalhoz kerültek, aki Széchenyi felhatalmazása alapján végignézte a 
szöveget, s kihúzta, pontosabban olvashatat lanná tette benne mindazon részeket, ame
lyeket túlzottan magánjel legüeknek ítélt. A naplók Lónyay Menyhér t jóvol tából kerültek 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába, s kézenfekvő volt, hogy az éle tmüki-
adásban ezek is megjelenjenek. A kiadás munkáját a sorozatban már több más kötetet is 
szerkesztő Zichy Antal vállalta magára. A vaskos kötet azonban a teljes naplóanyag ta
lán ha egyhatodát tartalmazta gyatra magyar fordításban, Zichy átvezető kommentár ja i 
val, amelyek azonban nem válnak el Széchenyi szövegé tő l . 4 6 Zichy - egy képzavarral él
ve - még két bőrt lehúzott Széchenyi naplóiról: a naplókiadást megelőzően, kedvcsiná
lóként közzétett egy vegyes műfajú kötetkét, majd néhány év múlva a naplókban foglalt 
útirajzokat publikálta önálló kö te tben . 4 7 Az eredeti és annak korántsem égi mása közötti 
különbségre csak az 1920-as években derült napfény, amikor Viszota Gyula megkezdte 
az eredeti naplók szakszerű közzété te lé t . 4 8 

Nem jár t jobban a nagy ellenfél, Kossuth sem. О maga 1880-ban adta ki emigrációs 
iratainak első kötetét, majd az elkövetkező két évben újabb két köte te t . 4 9 A kiadás ezután 
egy időre leállt, s csak Kossuth halála után, 1894-1895-ben jelent meg két újabb kötet, 
amelyeket Kossuth híve, Helfy Ignác rendezett sajtó alá. 5 1 1 A hatodik kötettől Kossuth 

' Szalay József: Egy honvéd naplójából (Visszaemlékezések). Hazánk. Történelmi Közlöny. (Szerk. Abafi 
Lajos.) IX. k. 58-72., 88-103., 178-191., 255-263., 358-373. о.; X. k. 28-35. o. A kéziraton alapuló modern 
kiadás: Nóvák László: Egy nagykörösi vadász főhadnagy visszaemlékezései az 1848/49. évi szabadságharcra. 
Arany János Múzeum Kismonográfiái II. Nagykőrös, 1998. A hivatkozott részt lásd: 132-133. o. 

4 6 Gróf Széchenyi István naplói. Adalék a nagy hazafi jellemrajzához. (A Mfagyar] Tfudományos] 
Akadémia megbízásából összeállította Zichy Antal.) Budapest, 1884. Vö. Kosáry Domokos: Széchenyi, a nap
lóíró és a történeti személyiség. In: Uő: A történelem veszedelmei. írások Európáról és Magyarországról. Bu
dapest, 1987. (a továbbiakban: Kosáry 1987.) 218. o. és Oltványi Ambrus: Széchenyi naplójáról és kiadásairól. 
In: Széchenyi István: Napló. (S. a. r. Oltványi Ambrus. Az előszót írta Sőtér István. Ford. Jékely Zoltán és 
Györffy Miklós.) Budapest, 1978. 1366. o. 

47 Zichy Antal: Eszmék, adatok, adomák gróf Széchenyi István naplóiból. Budapest, 1880.; Gróf Széchenyi 
István külföldi úti rajzai és följegyzései. (Naplói nyomán a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából ösz-
szeállította Zichy Antal.) Budapest, 1890.; Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete. Budapest, 1914. I . k. 
61 .0 . szerint „az egész naplókiadás különben egyike a világirodalom leglelkiismeretlenebb e fajta alkotásai
nak." Valamivel enyhébb Viszota Gyula ítélete: „Zichy kivonatának, minden jó akarat mellett, az az alaphibá
ja, hogy müvében nem Széchenyi beszél tulajdonképpen, hanem Zichy." Viszota egyedül azért hibáztatja 
Zichyt, mert az az anyagot nem folyamatos kronológiai rendben, hanem csoportosítva adta ki. Gróf Széchenyi 
István naplói. (Szerk. és bevez. Viszota Gyula.) Első kötet. (1814-1819). Magyarország Újabbkori Történeté
nek Forrásai. Gróf Széchenyi István összes munkái 10. k. Budapest, 1925. XXV. o. 

4 8 Gróf Széchenyi István naplói. (Szerk. és bevez. Viszota Gyula.) Újabbkori Történetének Forrásai. I - V I . k. 
Gróf Széchenyi István összes munkái 10-15. k. Budapest, 1925-1939. Vö. Kosáry 1987. 217-255. o. 

Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból. I - I I I . k. Budapest, 1880-1882. 
5 0 Kossuth Lajos iratai. I V - V . k. (S. a. r. Helfy Ignác.) Budapest, 1894-1895. 



fia, Kossuth Ferenc vette át a szerkesztés munkáját, s ő tette közzé a 6-13. köteteket, 
amelyek közül a 11. Kossuth 1841-1848 közötti beszédeit , a 12-13. pedig 1841-1849 
közötti beszédeit tartalmazza. 5 1 

A Kossuth Lajos által összeállított kötetekről az azok forrásértékét egyébként mél
tányló Arany László is megállapította, hogy „azokban az adatok elrendezése, az esemé
nyek csoportosí tása, az egymáshoz tartozó részek elhelyezése, szóval, irodalmi nyelven 
mondva: a kompozíc ió egyáltalán igen hiányos. Az események egymásutánját Kossuth 
gyakran félbeszakítja, összetartozó adatokat széjjel szór, olykor egyes leveleket több da
rabra oszt, s egyes darabjait más-más kötetbe teszi." 5 2 A kötetek végiglapozása csak 
megerősít i ezt, annál is inkább, mert Kossuth egyes leveleket kivonatban közöl , vagy 
magában a szövegben is kihagyásokat eszközöl . 

Mindez Kossuth részéről fél ig-meddig érthető is, hiszen ő úgy szerette volna láttatni a 
történteket, ahogy azokat az „ I ra ta im. . . " lapjain ábrázolta. Fia, Kossuth Ferenc azonban 
olyan szintű lelkiismeretlenséggel nyúlt apja irathagyatékához, amely már-már párját rit
kítja. Erre először a hírlapi cikkek kiadásánál hívta fel a figyelmet a kortársi k r i t ika , 5 3 

majd Szekfü Gyula az öreg Kossuthról írott tanulmányában szedte le a keresztvizet Kos
suth Ferenc eljárásáról: „A következő [ V I I I - X . - Hermann Róbert] kötetekben atyja le
veleit adta k i , nagyon szigorú válogatással , sem Ferenc Józsefre és az uralkodóházra, 
sem a Függet lenségi Pártra kellemetlen adatot nem engedett át. ( . . . ) Emellett a kiadás
ban sok a hiba és elnézés, ami Helfy idejében nem történt volna meg; rosszul datált leve
lek, egészen más évek alá helyezve, mint kellene, ismételten kiadott levelek, el lenőrizhe
tetlen k ihagyások ." 5 4 A V I . kötetnél például Ludvigh János azon leveléből, amelyben az 
értesítette Kossuthot arról, hogy az Almásy-Nedeczky-fé le függetlenségi összeesküvést 
Asbóth Lajos volt honvédezredes árulta el, kihagyta Asbóth nevét . 5 5 Nemrég Tóth-
Barbalics Veronika bizonyította a 1867-1874 közötti leveleket tar talmazó V I I I . kötet 
e lemzésével , hogy az „nemcsak hogy nélkülözi a tudományos kiadás ismérveit , hanem 
esetenként még az is megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán Kossuth Lajos szavait, illetve 
gondolatait tartalmazza-e." 5 6 Ugyanígy jár t el Kossuth Ferenc a Negyvenkilencz c ímű lap 
cikkeinek újrakiadásánál: kihagyások, a bekezdések felcserélése je l lemezték szövegköz
lését, ahogy ezt Farkas Katalin kimutatta. 5 7 

Nem jár t jobban a neves történetíró, Batthyány Lajos miniszterelnök titkára 1849. évi 
naplójának kiadása sem. Ezt Hentaller Lajos, a századforduló jeles függetlenségi publi
cistája jelentette meg egy gyűj teményes kötetben. Hentaller tucatnyi kihagyást eszközölt 

5 1 Kossuth Lajos iratai. V I - X I I I . k. (S. a. r. Kossuth Ferenc.) Budapest, 1898-1911. 
í 2 Arany László: A magyar emigratio mozgalmai. In: Arany László tanulmányai. Második rész. Történelmi és po

litikai tanulmányok. Arany László Összes Müvei. (Közrebocsátá Gyulai Pál.) III. к. Budapest, 1901. 235-236. о. 
?3 Vas György: Kossuth Lajos hírlapi cikkei. Történelmi Szemle. 1913. 415-421. o. 
M Szekfü Gyula: Az öreg Kossuth 1867-1918. In: Tóth Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Kossuth Lajos szüle

tésének 150. évfordulójára. Budapest, 1952. II. k. 407. o. 
5 5 Kossuth Lajos iratai. VI . (S. a. r. Kossuth Ferenc.) Budapest, 1898. 195-198. o.; Kosáry I . 371. о. 11. jz. 
56 Tóth-Barbalics Veronika: Kossuth Ferenc szövegkiadási gyakorlatához. Kossuth Lajos Iratai VI I I . köte

tének példáján. Századok, 2008/3. 773-788. o„ az idézet 785. o. 
17 Farkas Katalin: „Az erős akarat nem ismer akadályt." A „Negyvenkilencz" című lap története. Száza

dok, 2008/3. 697. 



a naplóban, kipontozott bizonyos neveket, de hogy mit és miért hagyott k i , nem tudjuk, 
ugyanis az eredeti kézirat lappang. 5 8 

Azt gondolhatnánk, hogy 1918 után szakmaibbá vált az emlékiratok kiadása, hiszen a 
kortársak lassan mind elmentek, s azok a személyes szempontok, amelyek lehetet lenné 
tették a teljes szövegek csonkítatlan közlését, megszűntek. Mindez azonban csak a lát
szat, hiszen a lelkiismeretlenség és az emberi gyarlóság nem korfüggő. Ennek ékes pél
dája a feldunai hadsereg tábori lelkésze, Mednyánszky Cézár báró emlékiratainak ma
gyar kiadása. Mednyánszky memoárja (vallomásai) 1858-ban jelentek meg angol 
nyelven Londonban. 5 9 Kései kiadása miatt a hazai szakirodalom gyakorlatilag nem vett 
róla tudomást , míg csak a szabadságharc diplomáciatörténetével foglalkozó Ovár i -Avary 
Károly fel nem fedezte és magyar nyelven nem publikálta. A kiadás azonban talán csak 
Zichy Antal Széchenyi-naplókiadásával állítható párhuzamba, már ami a minőséget i l le
t i . Ovár i -Avary ugyanis nem lefordította, hanem gyakorlatilag átdolgozta a kéziratot. 
Ahogy ő maga írta: „Nem az angol szavakat egymás után, hanem elsősorban az angol 
szavak sora által kifejezett gondolatokat, eseményeket és adatokat igyekeztem hűen visz-
szaadni magyar nyelven. Néhány helyen - a más kézirata sajtó alá rendezőjének elös-
mert jogával - a londoni szöveg terjengős részeit összevontam, széthányt helyeit rendbe 
szedtem és fölösleges ismétléseit elhagytam. ( . . . ) Hogy a mai o lvasóközönség a hézago
saknak tetsző részeket is kel lőképpen megértse, a magyar fordítást kiegészítésekkel lát
tam el. ( . . . ) A londoni kiadó által adott könyvcímet és fejezetbeosztást nem találtam he
lyesnek. A munkát tar talmának megfelelőbb c ímmel , bő tartalomjegyzékkel , beveze
téssel és epilógussal is elláttam. Szövegét - könnyebb áttekinthetőség végett - harmincegy 
fejezetre osztottam, s az egyes fejezetek - tartalmuknak megfelelő - címét is én adtam." 
Azaz, miután Ovári-Avarynak nem tetszett az igazi Mednyánszky, konstruált magának egy 
másikat. Az olvasó legfeljebb azon csodálkozik, hogy Ovári-Avary „a más kézirata sajtó 
alá rendezőjének" milyen „elösmert jogáró l" beszél egy olyan esetben, amikor néhány be
kezdéssel korábban maga írta le, hogy a mű eredeti kézirata elkallódott. 6 1 ' 

A meglehetősen lelkiismeretlen eljárást komoly krit ikában részesítette a Med
nyánszky életéről utóbb regényt író Sárközi György a Nyugat hasábjain. A kötet 1848-
49-es részeit néhány éve Zakar Péter adta ki saját fordításában, visszatérve az eredeti 
szöveghez, s elhagyva Ovári -Avary beszúrásait és tudálékos jegyzeteit. 6 1 

Ez a fajta szabad szövegkezelés jellemezte Árvay Sándor, a 7. honvédzászlóal j kato
nája emlékiratának kiadását is, noha kevésbé botrányos sz ínvonalon . 6 2 Szerencsére azóta 
ebből is született megbízható és alapos szövegk iadás . 6 3 

s Hentaller Lajos: Az osztrákok Pesten 1849 elején (Jászay Pál naplója 1849. január 1-től május hó 7-ig). 
In: Uő: Vérrózsák. Budapest, 1906. I . k. 96-203. o. A kihagyásokat lásd: 99., 113., 114., 116., 127., 140., 145., 
165., 184., 186., 187., 189., 190., 192., 193., 194., 197., 200., 201., 202. o. 

[Mednyánszky Cézár:] The Confessions of a Catholic Priest. London, 1858. 
6 ( 1 Báró Mednyánszky Cézár az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának emlékezései és vallomásai az 

emigrációból. (Angolból ford, és kiegészítésekkel ellátta Dr. Óvári-Avary Károly.) Budapest, 1930. Az idéze
teket lásd: 10-11. о. 

61 Mednyánszky Cézár báró: Egy katolikus pap vallomásai (Részlet). In: Zakar Péter: „Egyedül Kossuth 
szava parancsolt..." Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Dél-Alföldi Év
századok 16. Szeged, 2001. 217-230. o. Lásd még uo. 16. o. 

62 Kovács József: Adalékok az 1848-49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászlóaljának történetéhez. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1936. 292-310. o. 



Bérczy Károly 1849. jú l ius -augusz tus i naplójának szintén nem jelent meg a teljes 
szövege; nem tudjuk, mi és miért maradt k i a köz lésből . 6 4 Azóta ez a szöveg is tovább 
„delfinizálódott", mégpedig az újabb kihagyások je lzése né lkü l . 6 5 

Mednyánszkyénál nem járt jobban a nagyváradi vésztörvényszék bírájának, Földy Já
nosnak az emlékirata sem. A kézirattal valamikor 1927 körül kereste tel Balassa Imre 
írót Földy özvegye, azzal, hogy nézze meg, „hátha talál bennük érdemeset , érdekeset" . 
Balassa átvette a kéziratot, de nem törődött vele, s néhány hét múlva visszaadta az öz
vegynek. Földyné azonban egy év múlva ismét felkereste azzal, hogy miután nem tudja, 
meddig él, és sajnálná, ha az örökösök kidobnák a kéziratot, Balassa vegye át azt megőr
zésre. Balassa ezt megtette, majd elzárta az íróasztalába, s megfeledkezett róla. Vagy t i 
zenkét év múlva ismét a kezébe került, s akkor már végigolvasta. Miután sikerült k i 
nyomoznia, k i a szerző (ami némileg érthetetlen, hiszen az özvegy annak idején nyilván 
bemutatkozott neki), úgy döntött, hogy közli az özveggyel : k i fogja adni a szöveget. 
Földyné azonban időközben elhunyt. Balassa tehát munkához látott: „A töredékeket ösz-
szeillesztettem, a hézagokat korabéli följegyzések, hiteles kútfők alapján kitöltöttem, az 
adatokat egyeztettem. Bármilyen vonzóan is írta meg naplóját Földy János, az eredeti ré
szeket sok helyen át kellett alakítani, több fölösleges részletet elhagyni, h iányzó mozza
natokat a naplóba beleírni. Igyekeztem azonban tiszteletben tartani Földy János akaratát. 
Munkaközben minduntalan éreztem, hogy az ő keze já r az enyém előtt a papiroson, és az 
ő szeme parancsol nekem. 6 6 Gondolkozását , felfogását, véleményei t hibátlanul és hiány
talanul visszatükrözi ez a könyv. О beszél, nem pedig én! Egyes részeket teljesen az ő 
stí lusában, e lőadásmódjában adtam át az olvasónak. M é g nyelvi sajátságait és a korsze
rű 6 7 beszéd ízét is igyekeztem megőr izn i . " 6 8 

Nos, Balassa átdolgozása gyakorlatilag a „megszünte tve megőrzés" tipikus példája. 
Az általa kiadott kötetben egyetlen mondat, egyetlen dátum sem egyezik Földyéivel ; a 
kéziratot többszörösére duzzasztotta fel más börtönemlékiratok, főleg Barsi Neumann 
József bicskei plébános visszaemlékezésének fe lhasználásával . 6 9 Balassa becsületére le
gyen mondva, hogy az eredeti kéziratot átadta a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Könyv
tárának, s az ma is megtalálható a Kézirattárban К 686. szám alatt. Az eredetiből Tóth 
Gyula tett közzé néhány részletet 1978-ban. 7 0 

Az 1940-es években láttak napvilágot Ujfalvy Sándor erdélyi birtokosnak, Wesse lé 
nyi és Vörösmarty barátjának az emlékiratai . A családi é rzékenységekre való tekintettel 
azonban a közlés során néhány passzus kimaradt a szövegből ; ugyanakkor a sajtó alá 

63 Molnár András: Árvay Sándor emlékirata. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/1. 94-114. o. 
64 Balogh Károly: Bérczy Károly ismeretlen naplója. Nyugat, 1935/3. 214-222. o. 
to Bérczy Károly: Naplótöredékek. In: Föltámadott a tenger. Az 1848—49-i forradalom és szabadságharc 

irodalmából. Fiatalok Könyvtára. (Vál., szerk. és jegyz. Lukácsy Sándor.) Budapest, 1976. 170-175. o. 
6 6 Ahogy József Attila írta: ők fogják ceruzámat..." 
6 7 Ti . az adott korra jellemző. 
6 5 Földy János: Világostól Josephstadtig 1849-1856. (Földy János naplótöredékeiből közreadta Balassa 

Imre.) Budapest, 1939. 5-12. o., az idézet a 10-11. oldalon. 
64 Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 és Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok 

arcképsorozata. (S. a. r. Simon V. Péter.) Budapest, 1988. (első kiadása 1890-ben jelent meg.) 
70 Földy János: Olmütz kazamatáiban. In: Tóth 1978. I I . k. 205-216. és 427. o. 



rendező Gyalui Farkas közel negyven levelet és hivatalos iratot is közölt a függelék
ben. 7 1 E kiadás alapján készült egy igen erősen meghúzot t vá loga tás , 7 2 majd 1990-ben 
immáron az emlékirat csonkítatlan szövege napvilágot látott, kitűnő jegyzetanyag és ap
parátus kíséretében - csak éppen az 194l-es függelékben közölt levelek maradtak le . 7 3 

Van tehát egy j ó szövegkiadásunk, de ha az okmányokra is kíváncsiak vagyunk, elő kell 
vennünk az első, nem teljes kiadást is. 

Nem sok jót mondhatunk el az autodidakta történész, a szorgalmát a színvonallal páro
sítani nem képes Ács Tivadar működéséről sem. Ács Tivadar valósággal ontotta a Kos-
suth-emigrációról szóló cikkeket, tanulmányokat, könyveket és szövegközléseket, de miu
tán adatait szinte soha nem jegyzetelte, az általa feltárt anyag nagyobbrészt holt tökének 
tekinthető. Szövegkiadási gyakorlatát híven jelzi a Károlyi-grófok ügyvédjének, a korszak 
jeles íróival és költőiével baráti kapcsolatot ápoló Bártfay László 1849-185l-es naplójának 
sajtó alá rendezése. A kiadott szövegben alig van mondat, ami egyezne az eredetivel; a 
Buda bevételéről szóló naplójegyzetből például kihagyta a következő passzust: „A budai 
nádori lakban közhír szerint három órai rablás engedtetett a győztes honvédeknek, magam 
láttam, hogy egy vadász (tyroli) képet s könyvet árulgatott az ott történt fosztogatásból, 
mások mást láttak." Ugyanígy kimaradt május 23-án a következő bejegyzés: „A gr. Sándor 
ház is, úgy a gr. Telekieké (s benne b. Vayék) kiraboltatott, általában, a honvédek zsákmá
nyoltak (bár ne engedtetett volna nekik, a magyar becsület és erkölcsiség miatt) ." 7 4 

Rabolni kétségkívül nem szép dolog, még ostrom után sem, de az olvasót megrabolni 
a teljes közléstől, szintén kárhozatos cselekedet. Annál is inkább, mert a budai várbeli 
rablásokról szinte valamennyi korabeli emlékirat beszámol ; Ács tehát, rosszul ér te lme
zett nemzeti érzéstől vezettetve, úgy csonkította meg a szöveget, hogy annak semmi ér
telme nem volt. M é g szerencse, hogy azóta a napló teljes szövege is hozzáférhetővé vált 
egy kispéldányszámú k iadványban . 7 5 

Azt gondolhatnánk, hogy 1945 után, megváltozott a helyzet a szövegkiadások terén. 
Nos, korántsem, s ennek egyik első áldozata az új rendszer képviselőinek egyik történeti 
példa- és előképe, Táncsics Mihály lett. Táncsics „Életpályám" címmel ismert emlékiratá
nak kötetei 1873-1885 között láttak napvilágot a Táncsics Mihály müvei sorozatban.7 6 A 
szabadságharc centenáriumán Czibor János sajtó alá rendezésében egy kötetben adták ki 
őket; Czibor azonban két, az emlékirat szövegéhez szervesen nem kapcsolódó rész elha
gyásán kívül rövidítéseket eszközölt a szövegen. Ezek tényét igen, helyét azonban nem je
lezte a kiadásban. 7 7 Ugyanez a kiadás látott napvilágot közel harminc évvel később ; 7 8 s ezt, 
mint „legjobb kiadást" használta a Táncsics műveit tartalmazó válogatás is. 7 9 

7 1 Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai. (S. a. r. és kiegészítésekkel közreadta Gyalui Farkas.) Ko
lozsvár, 1941. 

72 Ujfalvy Sándor: Emlékiratok. (S. a. r. Jékely Zoltán.) Budapest, 1955. 
73 Ujfalvy Sándor: Emlékiratok. (S. a. r. Benkő Samu és Ugrin Aranka.) Budapest, 1990. 
7 4 Világos után. Bártfay László 1849/5 l-es naplója. In: Ács Tivadar: Népek tavasza. Budapest, é. n. [1944.] 

243-318. o. 
7 5 Bártfay László naplója (II.) 1849-1851 és válogatott levelei Kölcsey Ferenchez. (Összeáll, és a jegyzete

ket íúa Jenéi Ferenc.) Budapest, 1969. 3-94. o. 
76 Táncsics Mihály: Életpálya vagy emlék-iratok. Első kötet. Táncsics Mihály Müvei 4. k. Budapest, 1873.; 

Uő: Életpályám. Második - negyedik kötet. Táncsics Mihály Müvei 5-7. k. Budapest, 1885. 
77 Táncsics Mihály: Életpályám. (S. a. r. Czibor János.) Budapest, 1949. 



Az átírós-átdolgozós metódust folytatta Kuszák István Hetvényi István 5. honvédzász
lóalj i honvéd emlékiratának kiadásakor. „Bármennyire érdekesen írta is meg Hetvényi em
lékiratait, az eredeti részeket mégis át kellett alakítani, a fölösleges részeket elhagyni, a hi
ányzó mozzanatokat beírni. Arra azonban gondosa ügyeltem, hogy egyes kérdésekben 
elfoglalt álláspontját, gondolkozásmódját hibátlanul megőrizzem. Egyes részleteket telje
sen az ő stílusában adok tovább . " 8 0 Azóta az eredeti kézirat alapján Varsányi Péter István 
több részletet is publikált az emlékiratból; azonban teljes kiadása máig sincs.8 1 

A Szépirodalmi Kiadónál az 1950-es évek végén beinduló „Magyar Századok" c ímű 
sorozatban több, korábban kiadott, de akkorra már alig hozzáférhető emlékirat is napvi
lágot látott. Ezek közül az egyik első Pulszky Ferenc memoárja volt. A sajtó alá rendező 
a teljes szöveget adta, csupán egy „az emlékiratok egészével semmiféle összefüggésben 
nem álló, s a mai olvasó számára teljesen érdektelen nyelvészeti ér tekezést" hagyott e l . 8 2 

A sorozat egy másik, Tanárky Gyulának, Kossuth t i tkárának emigrációs naplóiból válo
gató kötetében viszont már furcsa kihagyásra akadhatunk: az 1858. augusztus 11-i be
jegyzésből - ahol Tanárky ismerteti, mit mesélt Pulszky Bécsből érkezett anyósa Szé
cheny i rő l 8 3 - kimaradt az a passzus, ahol Kossuth ismerteti néhány, Széchenyivel 
kapcsolatos emlékét; így például azt, ahogy egy 1848. augusztus 29-i miniszter tanácson 
a Belg iumból frissen beszerzett lőfegyverek egyikét Széchenyi felé tartotta. Tanárky fel
jegyzéseiből nyilvánvaló, hogy Kossuth továbbra sem bocsátott meg Széchenyinek, s 
egyenesen azzal gyanúsította, hogy a Bat thyány-kormány minisztertanácsi üléseiről t i t
kos je lentéseket küldött az Udvarnak. S Kossuth némi elégedettséggel tapasztalta, hogy 
Széchenyi állítólag kijelentette: „Hej , ha én Kossuthtal együtt mentem volna, szabad 
volna most Magyarország!" A dolog annál is ér thetet lenebb, mert a puska-jelenet több 
más, kiadott forrásból is ismert, 8 4 az inkriminált naplójegyzetet pedig közel két évtized
del korábban kiadta Bártfai Szabó Lász ló . 8 5 Azon már meg sem ütközünk, hogy az 
ugyanebben a sorozatban Teleki László írásaiból megjelent válogatásban is ta lá lkozunk 
kivonatosan közölt Teleki- levél le l . 8 6 

7,s Táncsics Mihály: Életpályám. (S. a. r. Czibor János.) Tények és Tanúk. Budapest, 1978. 
7 4 Táncsics Mihály válogatott írásai. (S. a. r. Geréb László. A bevezetőt tanulmányt írta Vincze László és 

Vincze Flóra.) Táncsics Könyvtár 2. Budapest, 1954. 517. o. 

Ébren a magyar! Egy 1848-as honvéd néptanító megemlékezései. (Hetvényi István feljegyzései alapján 
közreadta Kuszák István.) Győr, 1948. 6-7. o. 
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Sajnálatos módon, ez a gyakorlat később sem ért véget. Ennek szomorú példája Per-
czel Miklós honvédezredes törökországi és amerikai naplójegyzeteinek kiadása. Ennek 
sajtó alá rendezési elveiről a következőket olvashatjuk: „Perczel Miklós kétkötetes, 
mintegy harminc íves naplójának első kötetét veszi kezébe az olvasó, ezt sem teljes ter
jede lmében . A kiadó nem tudott nagyobb teret biztosítani, másrészt a szűkebb szakmán 
túl a tör ténelem iránt érdeklődő nagyközönségre és a középiskolás diákokra is számít, 
ezért is célszerű volt a szöveget helyenként rövidíteni. Olyan személyes , családi vonat
kozású részeket, visszatérő, önmagukat ismétlő fejtegetéseket hagytunk el, melyeknek 
forrásértéke nincs, vagy csak nagyon közvetett; kimaradtak továbbá azok az indulatos, 
igazságtalan támadások, inszinuáló megjegyzések, amelyek mindenekelőtt írójukra, az 
egyébként rokonszenves arculatú menekült honvédtisztre vetnének árnyékot, és a nem tör
ténész olvasó számára aránytalanul sok »helyreigazito« magyarázatot igényelnének." 8 7 

Nos, a kihagyások egy része a Kossuth és egyes tábornokok elleni kirohanásokat tar
talmazza - igaz, az osztó igazság keze ezúttal némileg részrehajló volt, mert a Görgeire 
vonatkozó dehonesztáló megjegyzések mind megmaradtak. 8 8 Kimaradt kb. kétflekknyi 
szöveg a temesvári csata leírásából, ugyanis Perczel Miklós itt részint Kossuth és Vécsey 
Temesvár ostromával kapcsolatos intézkedéseit bírálja, részint pedig arról ír, hogy 
Perczel Mór szemrehányást tett Bemnek a csata vállalásáért, ugyanakkor Bern felszólítá
sára sem volt hajlandó átvenni a hadsereg parancsnokságá t . 8 9 

Kimaradtak azok a szövegrészek, amelyekben frakturral írott német szövegek voltak 
- végig sem merjük gondolni, miért. így például hiányzik a pákozdi csatára vonatkozó 
részből a következő passzus. „Míg ezek történtek, e hegy élén felállított csapatommal 
vártuk a további parancsot. Én az időben negyednapos hideglelésben szenvedtem, éppen 
ez lévén rendes napja, rám is jöt t . Leszál l tam a lóról, és egy pokrócon dideregtem csapa
tom előtt. Egyszerre jelentik, hogy M ó g a j ő táborkarával; fel tápászkodtam lovamra, rö
vid jelentést tettem Mógának , ki már értesülvén a győzelemről , igen megdicsér t embere
immel együtt , és e szavakat monda: »Meine Herrn, ich ziehe meine Hut vor der 
ungarische Tapferkeit!« [Uraim, megemelem a kalapom a magyar vitézség előtt!] -
Nyomban elküldötte gróf Andrássy Gyulát , ki galoppinje volt, Perczel Mórhoz , aki 
Dinnyésen állván, nem vett részt az ütközetben, irónnal írt cédulával , melyben némely 
intézkedések mellett e szavak állottak: »Herr Oberst, wir haben gesiegt, die Ehre des 
Tages gebührt Ihren Herren Brüdern, und dem Tolnaer Batail lon.« [Ezredes Úr, győz
tünk, a nap dicsősége az Ön testvéreit és a tolnai zászlóaljat il leti .] Ilyen ér te lemben tett 
jelentést Pestre, a honvédelmi bizottságnak; az országgyűléshez tett je lentésében azon
ban már másodsorban lettem megnevezve, és a többiekkel vegyesen osztoztam a nemzet 
el ismerésében. - Pedig tagadhatatlan tény, hogy csakis énnekem volt alkalmam szuronyt 
szegezve támadni , tagadhatatlan az is, hogy az el lenség jobbszárnyának visszaverése 
döntötte el a csata sorsá t . " 9 0 Kimaradt a schwechati csata előzményeinél is egy fél mon-

87 Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból. (S. a. r. Závodszky Géza.) Budapest, 1977. [ I . k.] (a továbbiak
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88 Kosáry I I . 303. o. 
8 4 OSZK Kt. Quart. Hung. 3185. Perczel Miklós naplója. I . k. 12-13., 14-15., 24. f. (a továbbiakban: 
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dat a Jellacic által az osztrák Reichstaghoz küldött nagyhangú üzenet ismertetéséből is: 
„...útja irányát pedig: der Donner der Geschütze" [az ágyúk dörgése] fogja meghatározni. 9 1 

Vol t olyan eset, amikor a kiadó által meghatározot t terjedelmi korlátok akadályozták 
a teljes közlést. Ilyen esetben valóban kézenfekvő a kivonatos közlés, amennyiben a hú
zások valóban csak „a hosszadalmasságuk vagy ismétlődésük miatt" feleslegesnek ítélt 
szövegeket ér int ik . 9 2 Kevésbé szerencsés, amikor egy idegen nyelven publikált munka 
magyar fordításán eszközöltek rövidítést a kiadók. így maradt k i Pulszky Ferencné 
Walther Terézia 1850-ben angolul megjelent munkájának magyar kiadásából - némileg 
indokolhatóan - a férj által Magyarország 1848-ig terjedő történetéről szóló több ívnyi 
szöveg; s elég szerencsétlen indoklással a szintén Pulszky Ferenc által Batthyányról írott 
jellemrajz. 9 3 

Nyilván a nagyközönség éret lensége miatti aggodalom vezette a szerkesztőket Vasvá
r i Pál „A lázongó o láhok" c ímű írásnak újraközlésénél. Ennek a hírlapi cikknek ugyanis 
1985-1989 között három közlése is volt, de a szomszéd népek érzékenységét k ímélendő, 
egyetlen egyszer sem jelent meg a teljes szöveg, s a három közlésből sem lehet össze
rakni azt. 9 4 Még a legteljesebb közlésből is kimaradt néhány passzus. így szerepel a kö
vetkező mondat: „Az arisztokrácia úgy bánt az oláhokkal , mint India papjai a páriákkal. 
Megveté , lenézte őket, s igavonó barmokul használta fel ." Aztán kimaradtak a 
következők: „Csoda-e, ha e letiport, e porig alázott fajból minden nemesebb érzelem k i 
halt? csoda-e, ha a sanyargatott kebelből minden nemesebb indulat kiveszett; csak egy 
maradt meg: a bosszúállás véres indulata . (Czinemintye 9 5 az oláh jelszava)." Szerepel a 
következő: „S ily szűkkeblűség után csoda-e, hogy oly könnyű volt az oláh fajt felbujto
gatni a magyar ellen, kik Erdélyben az arisztokráciát képezték." De a folytatás ismét h i 
ányzik: „És most is dühöng még e faj vad állati bőszültséggel . A magyar közöt tünk (sic!) 
folyvást idegen, mintha el lenséges földön állanánk. Gyűlölete a magyar iránt kiirthatat
lan, s ezt csak százados összeolvadás enyhitendi. Ahol tömegben nem meri megtámadni 
a magyart, ott egyeseket jelöl ki bosszúja áldozatául. - Egyeseknek egyik faluból a 
másikba átmenni nem bizos. - Útközben orgyilkos csúszik k i a bokrok közöl és elejt(i) 
őket. - Elvonult e faj tömegenként tűzhelyeitől a vad sziklák közé. S ott él eltévedt hité
ben megridegülve, gyűlöletre és szánakozásra méltón." Szerepel a következő: „És azért 
én oly modorban vélem célszerűnek ellenök működni , hogy egyik kezünket barátságosan 

9 1 Perczel Miklós naplója I . k. 123. f. 
9 2 Splény Béla emlékiratai. (A szöveget közreadja és vál. Kendi Mária. S. a. r. és a jegyz. írta Fábrt Anna.) 

Budapest, 1984. И. k. 375. o. 
w „...ez utóbbi [a Batthyány-jellemrajz] szó szerint megjelent a Daily News 1849. november 16. számá

ban." Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. Fordította Hortobágyi Tibor. (S. a. r. Egyed Ilona.) Bu
dapest, 1986. 480. o. A sajtó alá rendezés alapjául a londoni kiadás szolgált. Theresa Pulszky: Memoirs of a 
Hungarian Lady. London, 1850. Vol. I—II. A Batthyány-jellemrajz nem szerepel az amerikai, illetve a német 
kiadásban sem. Memoirs of a Hungarian Lady by Theresa Pulszky. With a Historical Introduction by Francis 
Pulszky. Philadelphia, 1850.; Therese Pulszky: Aus dem Tagebuch einer ungarischen Dame. Leipzig, 1850. 

4 4 Eredetileg megjelent: Esti Lapok, 1849. április 23. No. 51. A cikk szemelvényes közlését lásd: Danyi 
Gábor - Kovács Andrásné - Simor András: Vasvári Pál elfelejtett írásai. Táncsics-sorozat 2. füzet. Budapest, 
é. n. [1985.] 65-66. o.; Vasvári Pál: „A márciusi ifjak egyike én valék". (Szerk. Danyi Gábor és Simor And
rás.) Budapest, 1988. (a továbbiakban: Vasvári 1988.) 312-314. o. és Jókai Mór: Elbeszélések (1850). 2/A. k. 
(S. a. r. Györffy Miklós.) Budapest, 1989. 642-643. o. [A Bárdy család című elbeszélés jegyzeteiben.] 

Tartsd eszedben, vagyis ne feledd soha. 



nyújtsuk a megtérőknek, de másikban a bosszúállás kegyetlen kardja villogjon. Kapaci
tálni igyekszünk őket beszéddel és proklamációkkal . De aki meg nem tér, s azontúl is 
lázong: arra kimondjuk: »e faj kiirtatott!« - S egyes helységekre nézve a francia forra
dalmat követjük, hol az mondatott: »Lyon felkelt a szabadság ellen: Lyon nincs többé«." 
A folytatás megint hiányzik: „De e vérmunka sok időbe fog még kerülni, mig sikerül a 
sziklavár ostromolhatlan falai közé befészkelt rablócsordákat szétüzni ." Maga az in
doklás is tanulságos: „A kihagyott részeket az adott körülmények közt érthető indulat 
diktálta. ( . . . ) Szándékosan nem adjuk közre a teljes szöveget , amelynek természetesen a 
kritikai kiadásban, illetve az összes müvekben szerepelnie k e l l . " 9 6 

Sajnos, máig divat korábban kiadott emlékiratok vagy naplók kivonatos közlése. így 
jár t Szemere Bertalan külföldi út inaplója 9 7 vagy Podmaniczky Frigyes naplójegyzeteinek 
gyű j teménye . 9 8 E gyakorlat a korábban kiadatlan források publikálásánál is megfigyelhe
tő. Természetesen minden kiadott szövegnek csak örülni lehet, ám amikor egy-egy em
lékirat vagy napló részleteit három-négy különböző helyről kell összevadásznunk, az 
eredmény több mint ké t séges . 9 9 

A legelrettentőbb példát e téren Rónay Jácint, a kitűnő bencés szerzetes naplójegyzete
inek új kiadása jelenti. Rónay munkája korábban összesen tíz (!) példányban látott napvi
lágot, holott egyike a Kossuth-emigráció történetére vonatkozó legfontosabb források
nak. 1 0 0 A kis példányszám a munkát gyakorlatilag hozzáférhetetlenné tette ( jómagam is 
csupán az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányról tudok), az olvasók többsé
ge legfeljebb azt a kivonatot használhatta, amelyet Tóth Gyula tett közzé 1978-ban. 1 0 1 

Az előszó jelzi ugyan, hogy „a negyvennyolcas magyar emigrác ió egyik legfontosabb 
emlékiratát (pontosabban a hatalmas terjedelmű anyagból készült válogatást)" tartja ke
zében az olvasó, de a kiadványon belül semmi sem je lz i , hogy mi a mű viszonya az 
1884-1888 között megjelent, meglehetősen kis tükörrel és ritkásan szedett első kiadás
hoz. A sajtó alá rendező ebből válogatott, vagy az első kiadás szövegének egészét olvas
hatjuk, s már az is válogatás volt a kéziratos eredetihez képest? Lehet persze, hogy a 

46 Vasvári 1988. 353. o. 166. jz. 
97 Szemere Bertalan: Utazás külföldön. Második, bővített kiadás. (Kiad. Geibel Károly.) Pest, 1845. I—II. k.; 

Szemére Bertalan: Utazás külföldön. Válogatás Szemere Bertalan nyugat-európai útinaplójából. (Vál., szerk., 
s. а. г., a jegyzeteket és a szerkesztői utószót írta Steinert Ágota. A tanulmányt írta Sőtér István.) Budapest, 
1983. 

щ Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek 1824-1887. I - IV . k. Budapest, 1887-1888.; Podmaniczky Fri
gyes: Egy régi gavallér emlékei. Válogatás a naplótöredékekből 1824-2887. (Vál., szerk., a jegyzeteket és az 
utószót írta Steinert Ágota.) Budapest, 1984. 

ч у Ilyen pl. Alexy Lajos naplója. Vörös Károly: Magyaróvár 1848 őszén. (Alexy Lajos naplója). Arrabona 
5. Győr, 1963.; A forradalom hétköznapjai. Részletek Alexy Lajos ügyvéd naplójából. In: Pest-budai hétköz
napok egykorú emlékiratok és naplók tükrében 1805-1848. (Vál., s. a. r. és bev. Vörös Károly.) Budapest, 
1966.; Vörös Károly: Miskolci hétköznapok 1848 nyarán. (Alexy Lajos naplójából). Borsodi Levéltári Év
könyv I . Miskolc, 1977.; Uő: Egy gömöri nemzetőr két hete 1848 decemberében. (Alexy Lajos naplója). Bor
sodi Levéltári Évkönyv V. Miskolc, 1985. 727-744. o. Nem túl szerencsések az összevont kiadások sem. Vö
rös Károly: Kemenesalja 1848-1849-ben. (Edvi Illés Pál emlékiratai). Vasi Szemle, 1964/2.; 1964/3.; Vörös 
Károly: Noszlopy Antal visszaemlékezései. Századok, 1953. 319-378. o. Ez utóbbinak azóta a teljes szövege 
megjelent. Noszlopy Antal: Önéletrajz. In: „Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága..." Emlékiratok. (Vál. 
és s. a. r. Forrai Ibolya.) Negyvennyolcas Idők I I . Néprajzi Múzeum. Budapest, 1999. 137-295. o. 

100 Rónay Jácint: Napló-töredék. Hetven év reményei és csalódásai. I—VIII. k. Pozsony, 1884-1888. 
101 Rónay Jácit: Haynau futása. In: Tóth 1978. I I . 375-404. o. 



szövegben található „ „ j e l ek mutatják a kihagyásokat , legalább is erre látszik mutatni 
a 122. oldal, ahol, a szerkesztés nagyobb dicsőségére, egy kettőspontot követően találko
zunk e je l le l . Ugyanígy a 135. oldalon is kimaradt Kossuth 1851 tavaszán írott t i l takozá
sa is, holott a szöveg utal rá. 

Nem derül k i az sem, hogy a - tudomásunk szerint ma is meglévő - emigráns
leveleket teljes terjedelmükben vagy kihagyásokkal közli-e a kiadvány? A gyanúra a 
Szemere Bertalan által írott levelek adnak okot, amelyek egy részét a „Szemere Bertalan 
levelei (1849-1862.)" című, Ráth Mórnál két kiadást megért munka is közli, ám mind a 
Rónay, mind a Ráth által közölt levélszövegek között vannak olyan passzusok, amelyek 
csak az egyik kiadásban szerepelnek. M i v e l a kiadvány évekig készült, nyilván össze le
hetett volna vetni a leveleket az eredeti szövegekke l . 1 0 2 

M i k lehettek a delfinizálás mot ívumai , illetve, milyen fajtái figyelhetjük meg ennek 
az el járásnak? 

1. A cenzúrával párosult szerzői vagy kiadói öncenzúra. Erre Kossuth vidini levele, 
Egressy naplója, illetve Mészáros emlékirata mutatnak j ó példát. 

2. Az önigazolással párosult önigazítás. Ez megfigyelhető Klapka, Kossuth, Mada
rász József iratközléseinél vagy Szalay József emlékiratánál . 

3. A szerkesztői-kiadói önbizalommal párosult lelkiismeretlenség, amely a szöveg át
vagy újraírásához vezetett. Erre j ó példát nyújtanak Mészáros , Henryk Dembihski, Földy 
János, Hetvényi István emlékiratainak kiadásai. 

4. A „gyengéd tekintetek". 
a. ) A még élő kortársakkal szembeni túlzott vagy rosszul értelmezett tapintat. Ez j e l 

lemzi Széchenyi naplóinak Zichy Antal-féle kiadását vagy Kossuth Ferenc iratközléseit , 
illetve Ujfalvy Sándor emlékiratának első kiadását. 

b. ) A múlt k iemelkedő személyiségei iránti, hamisan értelmezett tapintat. Ez jel lemzi 
Bártfay László naplójának Ács Tivadar által sajtó alá rendezett kiadását, illetve Tanárky 
Gyula és a Perczel Miklós naplóinak kiadását. 

5. A kézirat tulajdonosának instrukciói. Ez figyelhető meg Kemény Zsigmond védő
iratának Beksics-féle kiadásánál . 

6. Egyéb aktuálpolitikai szempontok. Ennek je l l emző esete Vasvári idézett c ikkének 
közlése. 

7. A fordító rosszul értelmezett szabadsága. Ezt figyelhetjük meg Czetz János, 
Henryk Dembihski, Mednyánszky Cézár emlékiratainak közlésénél . 

8. Olvasati problémák. Nyilván ez lehetett az egyik oka annak, hogy Henryk Dembih
ski emlékira tának Danzer-féle kiadása miért olyan lett, amilyen; s ugyanezt mondhatjuk 
el Perczel Miklós emigrációs naplójáról is. 

9. A szakértelem hiánya, amit nevezhetünk dilettantizmusnak is. Ez többé-kevésbé a 
fenti kategóriákba sorolt „bűnösök" valamennyiéről e lmondható , de önálló csoportot is 
képez, mint ezt Rónay Jácint emlékira tának új kiadása is mutatja. 

102 Rónay Jácint: Napló (Válogatás). (S. a. r. és az utószót írta Hölvényi György. Az előszót írta Katona 
Tamás. A kötetet szerkesztette Zombori István.) Budapest - Pannonhalma, 1996. Részletes kritikáját lásd tő
lem: Egy tudós pap az emigrációban (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni). AETAS 1996/2-3. 284-289. o.; 
Zakar Péter ismertetése: Egyháztörténeti Vázlatok, 8. 1996/1. 374-379. o. 



10. Terjedelmi korlátok. Nyilván ez is magyarázhat ta Táncsics és Pulszky emlékirata
inak az oda nem tartozó részektől való megtisztítását; a szemelvényes kiadásokat vagy 
Pulszkyné emlékiratából Bat thyány je l lemzésének elhagyását . 

Min t látjuk, a nagy mennyiségű kiadott emlékirat és napló között jócskán találkozunk 
ilyen-olyan okok miatt megcsonkítot t kiadásokkal . Ez különösen azokban az esetekben 
sajnálatos, ahol a sajtó alá rendező vagy kiadó által használt kézirat is eltűnt vagy lap
pang. S azt is láthatjuk, hogy nem csupán a kéziratok rossz kiadásaival találkozunk, ha
nem korábban teljesen publikált szövegek megcsonkí tásával vagy fordítás c ímén történő 
teljes összekutyulásával . Ebből is kitűnik, hogy az emberi fantázia és fantáziátlanság 
egyaránt végtelen; s a szövegkiadásoknál mindket tőnek tág tere nyílik. 

Mészáros Lázár emlékiratának keletkezéstörténete és forrásai 

A delfinizálás egyik legjel lemzőbb példája Mészáros Lázár al tábornagy, az első ma
gyar hadügyminiszter emlékiratainak k i adása . 1 0 3 Mészáros az emlékiratot Kütahyában 
kezdte el írni. Naplója szerint 1850. április 12-én érkeztek oda. 1 0 4 Az „Olvasmányok 
jegyzéke 1850., Törökhonban" c ímű részben így ír: „Midőn Kiutahiába értem az első hó 
szinte betegséggel telt el. Azután miniszterialis életrajzom mellett, mi gyéren haladót, és 
mit legkedvetlenebb tárgya mellett mégis végezni akarék, más könyvekre is került 
sor." 1 0 5 Ezt azonban nem kell egészen szó szerint venni, hiszen 1850. április 17-21. kö
zötti feljegyzésében amiatt sajnálkozott, hogy „sebes kijöttünk honunkból könyveket 
hozni elmulasztotta velünk. Az igaz, hogy írunk, amint ezt [ti a naplót] , úgy a múltat is 
l e í r j uk . . . " 1 0 6 Április 22-26-i feljegyzése szerint: „Egészségem még mindig rossz, nem 
vagyok képes gondolkozni, miniszteriális életem leírása gyéren halad és talán soha sem 
végeztetik be." Azaz, legkésőbb két héttel a Kütahyába érkezés után már dolgozott a 
m u n k á n . 1 0 7 Az 1849-50. évi napló végén található kiegészítésben leírja egy-egy tavaszi 
és nyári napját Kutahiában, megjegyzi, hogy reggel kilenctől fél egyig „Munka , történet
írás, török nyelvtanulás , olvasás, mily könyvekhez ju tn i lehetett." 1 0 8 A „Kutahiai téli nap 
és e lőbb ősz i" című kiegészítésben azt olvashatjuk, hogy délelőt tönként 10-1 l - i g törté
netírással foglalatoskodott. 1 0 9 

Hogy milyen ütemben haladt, azt csupán egyetlen megjegyzéséből tudjuk: az 1849. 
január 4-i kassai ütközet leírása után jegyzi meg, hogy e sorokat 1850 júl iusában í r ja . 1 1 0 

1 0 3 Mészáros Lázár emlékiratai. (Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor.) Pest, 1866-1867. 
[ - I I . k. (a továbbiakban: Mészáros I—II.) Jellemző, hogy második, 1881-ben megjelent kiadását a korábbi sze
dés alapján közölték. Az emlékiratok értékelésére legutóbb lásd: Kosáry I . 182-185. o. A kéziratot lásd Ma
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár (a továbbiakban: MTA Kt. Kit.) Történelem. 2-r. 105. I - I I . 
kötet. Történeti töredékek egy ministerialis életből. 

104 Mészáros Lázár: Törökországi napló 1849-1850. (S. a. r. Ács Tibor. A török-magyar szótárt gondozta 
Dobrovits Mihály.) Budapest, 1999. (a továbbiakban: Mészáros 1999.) 69. o. 
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106 Mészáros 1999.70. o. 
1 0 7 Uo.71 .0. 
1 0 8 Uo.91 .0. 
1 0 4 Uo. 94. o. 
110 Mészáros I . 352. o. 



Ez azt jelenti, hogy nagyjából ekkor jár t a teljes szöveg kétötödénél . Miután a szövegben 
az 1849. júl iusi események ismertetésénél Klapka első emlékirata alapján idéz bizonyos 
okmányokat , ez pedig 1851. január elején jutott el Kütahyába, a vonatkozó részek nyi l 
ván ezt követően keletkeztek. 1" A kéziratot azonban nem fejezte be Kütahyában, hanem 
később is dolgozott rajta. Visszaemlékezéseinek utolsó kiegészítéseit , javításait 1852 ja
nuárjától az angliai Jersey szigetén végezte el. Az emlékiratok részét képező, de külön kö
tetben megjelent utólagos bölcselkedéseiben utal Klapka és Görgei emlékira ta i ra . 1 1 2 Görgei 
emlékiratai 1852 áprilisában jelentek meg, s Mészáros 1852 májusában írta Szemere Berta
lannak és feleségének: „Én azon részeket, ahol ellenem beszél, el fogom olvasni, mert még 
sokat nem tudok magamról, a többit el hagyom magamnak beszélhetni, és kopasz fejemet 
nem fogom igen törni rajta." 1 1 3 Az emlékiratokban található utalás azonban már elolvasott-
ként utal a munkára, azaz, e részek nyilvánvalóan e levél után íródtak. 

Unokahúgának, Szutsics Amál iának írott, 1852. szeptember 7-i levelében így számolt 
be egy napjáról: „Kilenc órakor már egészen kész »memoire- ja imbol« mosogatom ki a 
foltokat, mely emlékira toknak halálom után arról keilend szólaniok: hogy én semmi 
egyéb nem voltam mint csupán becsületes ember. Ez 12 óráig tar t ."" 4 1853. februárjában 
Szemere Bertalannak írt levelében már kész munkaként számolt be m ű v é r ő l . 1 1 5 A befeje
zés azonban csak az 1848-49-es fejezetekre vonatkozott, hiszen még később is hozzáfű
zött a szöveghez egy „Toldalék egész 1858-ig" c ímű részt 

A 284 ívnyi (azaz 1136 oldalnyi) kézirat első 140 íve Katona Miklós honvédezredes 
kézírásában maradt ránk. A többi 144 ív Mészáros kézírása. Az első 140 íven is sok a 
törlés, javí tás , beleírás; ezek mind Mészáros kezétől származnak. Noha időközben egy 
újabb önéletrajzi munka írásába is belekezdett, még 1858-ban is folytatta a kéziratot, 
mint ezt az utolsó, „Toldalék egész 1858-ig" című fejezet is bizonyítja. 

Mészáros Katona Miklóst először az 1850. február 15-21. közötti naplóbejegyzé
sében említi annak kapcsán, hogy az „Vidinben hozzám csatlakozott, együtt Sumlába 
jöt tünk, s onnént sorsomhoz kötötte magát. Egy szolgálati kincs, mely ha többet nem, 
gondoskodik, ügyel, készít, mozdít , kevesebbet soha, aki megfizethetetlen gondnok, aki 
sorsomon annyit könnyít , hogy nagyra nőtt türe lmem még nagyobbra n ő t t . . . " " 6 A be
jegyzés szoros viszonyra utal, amint azok az összefoglaló bejegyzések is, melyek 
kütahyai napirendjéről számolnak be." 7 Á m miután Mészáros naplójegyzeteiben nem 
szól arról, hogy Katona Miklósnak diktálta volna le a szöveget, valószínűbbnek tűnik, 
hogy először ő maga fogalmazta meg azt, s Katona volt az, k i aztán ezeket az íveket le-

111 Perczel Miklós I . (1851. január 2.) 131. o., Perczel Miklós naplója I . 326-329. f. 

Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről. (Közrebo
csátja Szokoly Viktor.) Pest, 1871. (a továbbiakban: Mészáros 1871.) 98. o. 

1 1 3 Mészáros Lázár - Szemere Bertalanná és Szemere Bertalan, Jersey, St. Hélier. 1852. máj. 19. OSZK Kt. 
Levelestár. (a továbbiakban: Lt.) Kivonatosan közli: Albert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet. 
Szemere Bertalan leveleskönyvét olvasom (1849-1865). Budapest, 1999. (a továbbiakban: Albert 1999.) 77-
78. o. 

1 1 4 Jersey, St. Héliers, 1852. szeptember 7. Közli: Mészáros Lázár külföldi levelei és életirata. (Az eredeti 
kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor.) Pest, 1867. (a továbbiakban: Mészáros 1867.) 15-16. o. 

1 1 5 Idézi Ács Tibor bevezetője: Mészáros 1999. 15. o. 
116 Mészáros 1999. 51. o. 
1 1 7 Uo. 94-95. o. 



tisztázta, majd Mészáros öntötte - legkésőbb Jerseyben - végleges formába azokat. Az 
ezt követő íveken viszonylag kevés a javí tás , ami arra mutat, hogy Mészáros tisztázta le 
azokat az eredeti - azóta elveszett - fogalmazvány alapján. 

Miután Mészáros viszonylag röviddel az események után írta meg a maga emlékira
tát, joggal vetődik fel a kérdés, használt-e hozzájuk valamifajta emlékeztetőt? 1850-re 
már viszonylag komoly irodalma volt az 1848-1849-es eseményeknek, elég ha Kossuth 
vidini levelére, Klapka és Czetz emlékirataira, Pulszkyné munkájára, Szilágyi Sándor 
köteteire, az első osztrák összefoglalókra vagy a másodkézből dolgozó német, angol, 
francia szerzők műveire gondolunk. 

Mészáros emlékiratában, illetve emigrációs naplójában többször is utal elveszett nap
lóinak sorsára. Ebből tudjuk, hogy 1848 márciusáig vezetett naplói (14 kötet) Mi lánó 
1848. márciusi kiürítésekor maradtak hátra, s nyilván vesztek el, miniszterként vezetett 
naplója pedig 1848 decemberében Pesten maradt, s a budai várat 1849. május 21-én 
visszafoglaló, s a házak egy részét, így Mészáros korábbi lakását is kifosztó honvédek 
dúlásának esett á ldoza tu l . 1 1 8 

Az emlékiratok írásakor komoly segítséget jelenthettek azok a személyes beszámo
lók, amelyeket a többi emigránstól hallhatott. Az elbeszélők közül kétségkívül a legfon
tosabb Henryk Dembihski al tábornagy lehetett, akivel Mészáros együtt menekül t ki a 
temesvári csata után, s akivel szinte sülve-főve együtt volt. Dembihski 1849. február 
márciusi fővezérségének, illetve 1849. ápri l is- júniusi északi hadsereg-parancsnoki tevé
kenységének adatait Mészáros nyilván tőle magától vette. A már említett Katona Miklós 
- akiről Mészáros emlékiratában is meleg szavakkal emlékezik m e g l i y - az 1848 őszi er
délyi és partiumi eseményekről , illetve Dembihski észak-magyarországi ténykedéséről 
nyújthatott fontos adatokat. Valószínűsí thető, hogy Mészáros a Perczel-testvérektől , fő
leg a monomániás bátyjánál, M ó r n á l 1 2 0 társaságibb Miklóstól is kaphatott adatokat. 
Perczel Miklós egyik naplóbejegyzése kimondottan szoros, baráti viszonyra mutat, 1 2 1 az 
emlékiratban a schwechati csata előzményeiről beszámoló rész pedig láthatólag Perczel 
Miklós adatain alapul. 1 2 2 Valószínűleg az 1849 tavaszi délvidéki és péterváradi esemé
nyek leírásában is Perczel Miklós , illetve a Mészárossal gyakran összejáró Bat thyány 
Kázmér adataira támaszkodhatot t . Ez utóbbitól nyilván hallhatott a Szemere-kormány 
belső viszonyairól és külpolitikájáról is. Az 1848 őszi erdélyi eseményekről a Perczel 
Miklós naplójában említett másik „kosztos társ", Berzenczey László volt székelyföldi 
kormánybiz tos is adhatott információkat. Miután a Kütahyába internáltak között j ó né-

118 Mészáros í. 52-53. o.; Mészáros 1999. 14. és 90. o. 
114 Mészáros I . 307-309. о., I I . 171.0. 
1 2 0 „Kossuthoz soha, Pcrczelhez két hóban egyszer megyek" - írta 1850. augusztus 14-én. Mészáros 1999. 82. o. 
1 2 1 „Mi igen sokat vagyunk Mészárossal, a kedves öreg mulatságos, humora valóságos élvezet és tanulsá

gos is, mert igen sok és katonában alig várható bő olvasottsággal és tudománnyal bír. Katona a gazdája és min
denese, ennek szobájában tartanak ménage-t, amibe Berzenczeyt, Timáryt és Házmánt befogadták. A legszoro
sabb rend tartatik, ha valamelyik elkésik csak egy perccel is, nem kap a kihordott ételből, s méghozzá kinevetik 
(...) Reggel Mészárossal beszélgetve sétálunk körül a folyosókon, mit ő naponként rendesen kétszer és határo
zott számban szokott tenni este. A szobája előtti padon csibukozás között folyt a konverzáció és néha egy kis 
pletyka, miben Katona a főmester." 1850. augusztus 1. Perczel Miklós I . 111. o. 

122 Mészáros I . 262. o.; Perczel Miklós I . 70-71. o. 



hány, korábban az erdélyi hadseregben szolgáló katona akadt, tőlük is kaphatott adato
kat. Kossuthot láthatólag kerülte, vele tehát nemigen értekezhetett a tö r tén tekrő l . 1 2 3 

Emigrác iós naplójának végén összefoglalja kütahyai olvasmányait , de ezek között 
csupán Pulszkyné angol nyelvű kötete vonatkozik a magyar szabadságharc ra . 1 2 4 Magá
ban a naplóban többször utal hírlapi olvasmányaira , így 1850. február 1—4. között a fran
cia Revue de deux Mondes-ban megjelent, „Les généraux Polonaises dans la guerre de 
Hongrie" c ímű c ikkre . 1 2 5 1850. március 16-19. között a Westminster Review-ban egy k i 
vonatot olvasott Teleki László „első röpiratából", amely 1849 áprilisáig mutatta be az 
e s e m é n y e k e t . 1 2 6 

Rendszeresen eljutottak hozzá különböző német és francia lapok, köztük az 
Augsburger Allgemeine Zeitug, a Journal des Débats, a Voix du Peuple.121 Az Augsbur-
ger-be olvasta Wysocki emlékiratának valamifajta kivonatát , még valamikor 1850 júl iu
s á b a n . 1 2 8 1850 júniusában pedig eljutott hozzá Szemere egyik, Kossuth és a kormány le
mondásának körülményei t taglaló cikke i s . 1 2 y 

A m i a nyomtatott forrásokat i l le t i , az emlékiratok első, 1848-as részében Mészáros 
szinte alig hivatkozik ilyenekre. Először az 1848. decemberi és 1849. januári hadiesemé
nyek visszatekintő ismertetésénél (azaz nem maguknak az eseményeknek a leírásánál) 
említ egy francia fordításban megjelent osztrák összefogla ló t . 1 3 0 Majd az 1849. március 
végi események leírásánál hivatkozik egy csehországi német lap egyik cikkére, amely 
valószínűleg egy Damjanich-jellemrajz lehetett. 1 3 1 

1 2 3 „Exkormányzó úrral s nejével, ha összeakadtunk, egy jó reggelt vagy jó napot mondtunk egymásnak, és 
nem háborítottuk egymást." Mészáros 1999. 93. o. Egy Szemeréhez intézett, 1851. január 18-i levelében pedig 
így írt: „Dembiriski magának [él], és én magamnak annyiban, hogy K[ossuth]-val sohasem, P[erczel]lel keve
set, hanem barátságilag Batthyányval gyakrabban, Demfbihskivel] pedig minden napos együtt whistezvén." 
Szemére Bertalan leveleskönyve 1849-1865. (S. a. r. Albert Gábor.) Budapest, 1999. (a továbbiakban: 
Szemere 1999.) 18-19. o. 

124 Mészáros 1999. 95. о. 
] Ъ Uo. 45. о. A cikket Henri Desprcz írta. aki több más írásában is foglalkozott a szabadságharc történeté

vel. Kovács Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Budapest, 1976. 279-292., 308. o. 
12fi Mészáros 1999. 61. o. Ez az „Hongrie. Manifest aux peuple civilisés" (Paris, 1848) című munka volt. En

nek 1849-ben elkészült a német és angol fordítása is: Die Ereignisse in Ungarn seit dem März 1848. Manifest an 
die zivilisirten Vlker Europas im Namen der ungarischen Regierung. (Mit einem Vorwort von Friedrich 
Szanxidy.) Leipzig, 1849.; The Case of Hungary. Manifesto. Published int he Name of the Hungarian 
Government. (Translated from the French with Prefatory Remarks and Notes by H. F. W. Browne.) London, 1849. 

127 Mészáros 1999. 58., 60., 62., 64., 72-73., 83. о. Perczel Miklós I . 105. о.; Perczel Miklós naplója I . 232. о. 
1850. május 20-án említi még a Kölner Zeitung-ot, a Der Wanderer-t, a Pesti Hiradó-t, a Constitutionelle-t és a 
La Pa tri e-t. — 

128 Mészáros I . 339. o. Miután a vonatkozó szövegrész a kassai ütközet leírása előtt szerepel, azt pedig 
1850 júliusában írta le, nyilvánvaló, hogy a kivonatot ekkor olvashatta. Perczel Miklós naplója I . 551. o. 1850. 

július 20-án említi a cikket. 
1 2 4 „Szemere fenyeget, hogy leírja a forradalmunkat, és bennünket szépen le fog gyalázni." Mészáros 1999. 

78. o. Az 1850. március 24-én írott cikket eredetileg a Kölnische Zeitung 1850. évi 80. száma közölte, de több 
más lap is átvette. Kivonatos magyar fordítását közli Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomá
sok. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I I I . к. Budapest, 1888. 512-518. о. 

1 3 0 Esquisse de la Guerre de Hongrie en 1848 & 1849. Traduite de L'Almanach Militaire Autrichien. 
Vienne, 1850. Lásd: Mészáros I I . 42-43., 46., 272., 373. о. 

1 3 1 Görgei és Damjanich tiszafüredi találkozójával kapcsolatban: Constitutionelles Blatt von Böhmen, 1849. 
szeptember 25. No. 229., Mészáros I I . 157. o. Vö. Mészáros 1871. 79. o. 



Az 1849. májusi események ismertetésénél hivatkozik Perczel egy, 1849. május 15-én a 
hadügyminisztériumhoz intézett levelére. Ezt először Mészáros Károly közölte, majd az ő 
közléséből vette át Szilágyi Sándor . 1 3 2 E kiadványok valamelyikéből vette át Kossuth 1849. 
május 9-én Perczelhez intézett levelét, illetve Perczel június 12-én Kossuthnak írott szem
rehányó sorait. 1 3 3 Hosszan idéz a május 20-i minisztertanácsi határozatból is, amelyet elő
ször szintén Mészáros Károly közölt; azonban úgy tűnik, ezúttal csupán tartalmi összefog
lalót ad, vagy a német fordítás alapján dolgozott, mert az ő szövege nem egyezik meg a 
magyar eredetivel. 1 3 4 Ezt követte egy, az orosz segítségnyújtást bejelentő hivatalos osztrák 
hírlapi közlemény szövege . 1 3 5 Mészáros Károly vagy Szilágyi Sándor közléséből szárma
zik Görgei 1849. július 30-án Aulich Lajos hadügyminiszterhez intézett jelentésének kivo
natos szövege i s . 1 3 6 Innen vette át Kossuth Görgeihez intézett fiktív 1849. júl ius 23-i [28-i] 
levelének szövegét . 1 3 7 Szilágyi kötetéből való a Kossuth által Bemhez intézett július 16-i 
levél; Bemnek a moldvai betörést bejelentő kiáltványa; Szemere júl ius 21-i képviselőházi 
expozéja; a Szegedi Hírlap Kossuthot és Görgeit összebékíteni szándékozó cikke, Kossuth 
és Görgei búcsúkiáltványai és Kossuth 1849. augusztus 14-én Bemhez intézett levele. 1 3 8 

A nyári hadjárat ismertetésénél Wilhe lm Rammingnak, Haynau vezérkari főnökének 
a létszámadataira hivatkozik. Nem tudni azonban, hogy ez Rammingnak a nyári hadjá
ratról írott munká j a 1 3 9 vagy az egyik hivatalos orosz összefoglalóról szóló kritikája, ame
lyet az Augsburger Allgemeine Zeitung közölt, s amely bizonyíthatóan eljutott Kütahyá-
ba. 1 4 0 Az 1849. júliusi eseményeknél - láthatólag Klapka emlékira tának közlése alapján 
- ismerteti saját, jú l ius 9-én Görgeihez intézett levelé t . 1 4 1 Ez a kötet - több más emlék-

1 , 2 Mészáros I I . 235. o. A levelet lásd: [Mészáros Károly:] Geheim-Archiv der ungarischen Revolution. 
Aktenstücke zur Geschichte der Ereignisse in Ungarn und Siebenbürgen im Jahre 1848/9. Erstes Heft. - A ma
gyar forradalom titkos levéltára. Okiratok a magyar- és erdélyországi 1848/9-ki események történetéhez. Első 
füzet. Pest, 1850. (a továbbiakban: Mészáros Károly) 4-6. o.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 
1848/9-ből. 2. átd. kiad. Pest, 1850. (a továbbiakban: Szilágyi 1850/a.) 45-18. o. 

133 Mészáros II . 236-238. és 243-244. o. A leveleket lásd: Mészáros Károly 14-18. o.; Szilágyi 1850/a. 49-53. o. 
134 Mészáros I I . 254. o. Vö. Mészáros Károly 6-8. o.; Szilágyi 1850/a. 106-109. o. 
115 Mészáros I I . 254-255. o. 

Mészáros I I . 303-304. o.; Mészáros Károly 13. o.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849. 
július elsője után. Második, átd. kiad. Pest, 1850. (a továbbiakban: Szilágyi 1850/b.) 41-42. o. 

117 Mészáros I I . 311-313. o.; Mészáros Károly 12. o.; Szilágyi 1850/b. 38-39. o. 

':"4 Mészáros I I . 316-318., 326-328., 331-334., 371-372., 374-376. o.; Szilágyi 1850/b. 28-31., 34-37., 
44-45., 47-49., 82-83., 87-88. o. 

1 , 4 Mészáros I I . 266. o.; [Wilhelm Ramming]: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des 
Jahres 1849. Pesth, 1850. 

1 4 0 Perczel Miklós naplója I . 344. f. 1851. március 30. Az említett munka: H[einrich] v[onj N[eidhardt}: 
Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppen gegen die ungarischen Rebellen im Jahre 1849. 
Berlin, 1851. [ - I I I . Ennek első két részéről az Oesterreichischer Soldatenfreiind 1851. január 1 1-i, 5. száma 
közölt bírálatot. (A recenzió dátuma alapján úgy tűnik, hogy a kötet az 1851 -es impresszum ellenére már 1850 
végén napvilágot láthatóit.) A recenzióval kapcsolatban az Augsburger Allgemeine Zeitung hasábjain jelentek 
meg bizonyos megjegyzések, amelyekre Ramming válaszolt. Ramming cikkét rövidesen két részben leközölte 
az Oesterreichischer Soldatenfreiind 1851. március I3-i és 15-i, 31-32. száma. Ramming később önálló füzet
ben tette közzé bírálatát erről az orosz összefoglalóról. [Wilhelm Ramming von Riedkirchen]: Ein oester
reichischer Commentar zu der russischen Darstellung des ungarischen Revolutionskrieges. Ein Supplement zu 
dem Werke „Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen" 1849. Pesth, 1851. 

141 Mészáros I I . 286-287. o. A közlést lásd: Georg Klapka 1850. 174-175. о. 



irattal - 1851. január elején jutott el Kü tahyába . 1 4 2 Mészáros innen vette át Kossuth és 
Szemere 1849. júl ius l-jén Klapkához intézett hivatalos levelének, illetve Kossuth azna
pi , jú l ius 3-i és 6-i levelének szövegét i s . 1 4 3 Klapka emlékiratából származik Görgei 
1849. júl ius 25-én és augusztus 16-án Klapkához, illetve Görgei augusztus 11-én 
Rüdigerhez intézett levelének közlése i s . 1 4 4 

Milyen az emlékirat forrásértéke? Mészáros munkája kétségkívül egyike a legfonto
sabb 1848-1849-es tárgyú emlékiratoknak. Min t általában az ilyen tárgyú munkákban , 
ebben is keveredik a történetírás és a visszaemlékezés . E szempontból valahol középen 
áll Klapka első emlékiratának, Görgei kétkötetes munkájának személyesebb hangvételű, 
illetve Czetz, Pulszkyné, Irányi Dániel vagy Horváth Mihály müveinek összegző igényű 
megközel í tésmódja között. 

Mészárosét azonban valamennyitől megkülönböztet i , hogy az első hadügyminisz ter 
1848 májusától 1849 augusztusáig egyik kulcsszereplője volt az eseményeknek , azaz j ó 
val több eseményről voltak első kézből származó információi, mint a többi emlékirat í ró
nak. S ha a másodkézből kapott adatai nem is mindig megbízhatók, sok bennük a szóbe
széd, a fél-információ, mindannak leírása, aminek személyesen volt tanúja, általában 
kiállja a történeti krit ika próbáját. Ezt bizonyítja a katonatiszti kinevezések kapcsán 
Latourrai kialakult konfliktusának leírása c s a k ú g y , 1 4 5 mint Mészáros délvidéki fővezér-
s égének , 1 4 6 észak-magyarországi hadtestparancsnoki t énykedésének 1 4 7 vagy 1849. júliusi 
elvetélt fővezérségének le í rása , 1 4 8 illetve ennek összevetése a fennmaradt forrásanyaggal . 

A kézirat - Mészáros naplóihoz hasonlóan - egy alkalommal majdnem megsemmisül t . 
Amerikai emigrációja során Mészáros egy ideig gazdálkodóként kereste kenyerét a New 
Jersey állambeli Scotch Plains-ben. 1854. március l-jén azonban, fényes nappal, leégett a 
háza, ahol Katona Miklóssal és Danes Lajos honvéd századossal laktak együtt. Mészáros 
maga is a házban volt, amikor a tűz kitört, így Katona és Danes legfőbb dolga az volt, hogy 
az öregurat, illetve az ő holmijait, közte könyvtárát és iratait kidobálják az ablakon; így is 
odavesztek Mészáros kütahyai emlékei, magyar pénzei, otthonról hozott bú to ra i . 1 4 9 

142 Perczel Miklós I . 131. o. (1851. január 2.), Perczel Miklós naplója I . 326-329. f. A másik két ekkor ér
kezett munka: Theophil Lapinski: Der Feldzug des ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Hamburg, 1850.; 
Ignatz Nedbal: Kritische Bemerkungen zur Broschüre „Feldzug der ungarischen Hauptarmee von Theophil 
Lapinski". Hamburg, 1850. 

143 Mészáros I I . 289-291. o.; Georg Klapka 1850. 123-125., 132-133., 163-166. о. 
144 Mészáros I I . 307-308., 377-380. о.; Georg Klapka 1850. 205-207., 235-237., 241-243. о. 
145 Mészáros I . 82-84. о.; Gergely András: Az osztrák és a magyar hadügyminisztérium hatásköri vitája 

1848 nyarán. In: Uő: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848—49-es törté
netéből. Budapest, 2001. 137-162. o. 

146 Mészáros I . 122-136., 148-166. o.; Urbán Aladár: Mészáros Lázár seregvezéri jelentései a bácskai tá
borból, 1848. augusztus 27 - szeptember 28. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/3. 700-727. o. 

147 Mészáros I . 324-352., 356-360. o.; Az 1848-49-es I . magyar hadtest iratai. (I . kötet: Megalakulásától 
az 1849. január 4-i kassai vereségig.) (S. a. r. Dér Dezső és Hajagos József.) A Heves Megyei Levéltár forrás
kiadványai 9. Eger, 2002.; Az 1848^t9-es I . magyar hadtest iratai I I . (A januári újjászervezés és az első sike
rek). (A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és 
Hermann Róbert.) A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Eger, 2004. 

148 Mészáros I I . 276-303. o., Hermann Róbert: Mészáros Lázár altábornagy fővezérsége (1849. július 1. -
1849. július 30.). In: Kőhegyi Mihály-Merk Zsuzsa (szerk.): Mészáros Lázár emlékezete. Baja, 1993. 52-72. o. 

1 4 9 Lásd erre Mészáros 1854. március 12-i levelét Mészáros Antalhoz, közli: Mészáros 1867. 53-54. o., en
nek nyomán Albert 1999. 85-86. o. Utal rá még a Szemere Bertalanhoz írott 1854. március 19-i levelében, 



Az emlékiratot Mészáros - más holmijaival együtt - 1858-ban Genfbe küldte, s maga 
is oda szándékozot t utazni, amikor az angliai Eywoodban megbetegedett és 1858. októ
ber 25-én meghalt. Hagyatékát a volt 1848-49-es kormánybiz tos , Puky Miklós őrizte 
meg, s ő bocsátotta a történetíró Horváth Mihály rendelkezésére , amikor az az 1860-as 
évek elején a „Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben" című 
munkáját írta, amely 1865-ben Genfben látott napvilágot. Horváth több helyen idézett is 
a kéz i ra tbó l . 1 5 0 Valószínűleg szintén Pukytól kapta azt meg Vetter Antal al tábornagy, aki 
egy időben a honvédsereg fővezére, majd 1849 nyarán a délvidéki hadsereg főparancs
noka volt, mert ő is használta azt emlékirata írásakor. 

Horváth munkája 1865 nyarán bejutott az o r szágba . 1 5 1 Szokoly Viktor szépíró és pub
licista ebből értesült az emlékiratok létéről. Szokoly már hoszabb idő óta foglalkozott 
azzal a gondolattal, hogy kiadja Mészáros külföldi leveleit; kézenfekvőnek tűnt tehát a 
gondolat, hogy az emlékiratokkal együtt jelentesse meg ezeket. Ezután egyenesen 
Pukyhoz fordult, s arra kérte, hogy a kéziratot közlésre engedje át neki. Miután az or
szággyűlés újabb összehívásából arra lehetett következtetni , hogy e lőbb-utóbb valamifaj
ta megegyezés jön létre a birodalom vezetése és a magyar politikai elit között, a kézirat 
megjelentetése valóban nem tűnt lehetetlennek. Puky végül hosszas levelezés után 1865 
végén juttatta el a kéziratot, valamint Mészáros valamennyi más fennmaradt iratát 
Szokolynak. 1 5 2 

A kiadó - Szokoly Viktor 

A kiadás ismertetése előtt é rdemes néhány szót szólnunk a kiadó személyé rő l . 1 5 3 

Szokoly Viktor , eredeti nevén Szokoly Géza Bonaventura 1835. április 22-én szüle
tett a Bars megyei Oszlányban, Szokoly József orvos és gyógyszerész (kiszolgált cs. kir. 
katona) és galánthai Farkas Anna (mindketten nemesek) fiaként. Kezdetben magántanuló 
volt Verebélyen, majd amikor a család a fővárosba költözött, 1842-től a piaristákhoz jár t 
e lőbb elemi iskolába, majd g imnáziumba. Miután 1848 szeptemberétől szünetelt a taní
tás, Szokoly be akart állni honvédnek, de gyenge testalkata és fiatal kora miatt nem vet
ték be. Apja honvédorvosként kapott a lkalmazást a 13. (Hunyadi) huszárezrednél , s 
1849. április 8-án hunyt e l . 1 5 4 

A szabadságharc után Pesten a piarista g imnáz iumban végezte tanulmányait . Komoly 
hatással volt rá Horváth Cyr i l l , aki irodalmi önképzőkör t szervezett a diákok között. Itt 
ismerkedett meg Szily Kálmánnal , Agai Adolffal , Huszár Imrével , Schwarz Gyulával , 
Győry Vilmossal és Dalmady Győzővel . Közülük az utóbbi ket tőhöz fűzte baráti kapcso-

közli: Szemere 1999. 94-96. o. A történetek leírását lásd még: Danes Lajos: Töredékek tíz éves emigrationalis 
életemből, Nagyszőllős, 1890. 43-44. o. 

b 0 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 1. kiad. Genf, 
1865. I . k. 374-375. és 415-416. о., I I . k. 185. o„ I I I . к. 332., 380., 445-Ф46., 450-452. о. 

151 Márki Sándor: Horváth Mihály. Magyar Történeti Életrajzok. Budapest, 1917. 275. 277-279. o. 

Lásd erre bevezetőjét: Mészáros 1871. 3-4. o. 
1 5 3 Szokoly életrajzi adatait lásd: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X I I I . k. Budapest, 1909. 

1041-1044. hasáb. - Halálozási évszáma több helyen tévesen 1882, holott ez a felesége halálának dátuma. 
154 Zétény Győző [- Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Budapest, 1948. 216. o. 



la t . 1 5 5 Első komolyabb munkáját, amely egy „török népismei dolgozat" volt, 1853-ban ír
ta. A g imnáz ium elvégzése után a nagyváradi jogakadémián , majd a pesti egyetemen 
hallgatott jogot, az egyetem után két évig ügyvédgyakornok volt. Jogászként került kap
csolatba Szilágyi Vi rg i l l e l , aki meghívta öt a Budapesti Viszhang-hoz, onnan pedig 
Vahot Imre hívására a Napkelet-hez került egy időre. (Ide megpróbál ta megszerezni 
amerikai tudósítónak Xantus J ános t . ) 1 5 6 A lapban „A feltámadt peleskei nótárius leve-
lei"-ben mindent támadott , ami a magyar nemzeti érzést sé r t i . 1 5 7 

1861. j anuár l-jén indította meg Garaboncziás Diák c ímű politikai-szatirikus lapját, 
melynek rövidesen háromezernél több előfizetője volt. Miután azonban a lapot kiadó id. 
Werfer Károly megszököt t a kiadásra szánt pénzzel, Szokoly 1861. április 17-ével meg
szüntette a lapot. Ekkor Tóth Kálmán hívására a hasonló profilú Bolond Miska főmunka
társa lett, sőt, egy időben szerkesztette is azt. 1868 májusáig volt ál landó munkatársa a 
lapnak. 1 5 8 

1861-ben megnősült , a házasságból született kisfia azonban rövidesen meghalt. 1862-
ben néhány héten át a Hölgyfutár szerkesztője vo l t . 1 5 9 1863-1864-ben rendes munkatársa 
volt a Magyar Sajtó c ímű politikai lapnak. 1864-ben Balázs Sándor helyett egy évig ő 
szerkesztette a Magyarország és a Nagyvilág-ot.]M) Emellett Vadnai Károllyal együtt 
(Vadnai a szépirodalmi, Szokoly pedig az ismeretterjesztő részt), illetve egyedül több 
évig (1863-1865) szerkesztette az „Emich Gusztáv Nagy Naptárá t" is. A megfeszített 
munka, valamint kisfia halála megvisel ték az egészségét , s 1864-ben súlyos betegségbe 
esett, olyannyira, hogy az orvosok már-már lemondtak a gyógyulásáról . 

1865. január l-jén indította meg a Hazánk s a Külföld címü. szépirodalmi és ismeretter
jesztő képes hetilapot, amelyet a Vasárnapi Újság „vetélytársának" is szánt . 1 6 1 A lap nagy 
terjedelemben foglalkozott történeti témákkal, de nem csupán a X V I - X V I I . század esemé
nyeivel, hanem például, a magyar jakobinusokkal 1 6 2 vagy Lovassy László pe réve l . 1 6 3 

1867. április 4-én Heti Posta c ímmel újabb, a nép politikai oktatását célzó, eleinte a 
kiegyezési rendszert, majd annak balközép ellenzékét támogató lapot a lap í to t t . 1 6 4 1871-
ben a Pest megyei Tinnyére költözött, s a két lap szerkesztését rövidesen e lőbb de facto, 
majd de iure is átadta Kazár Emilnek. 1872. jún ius végéig még mindkét lapba rendszere
sen írt, attól kezdve főleg a gazdálkodásnak élt. 1882. júl ius 2-án meghalt a felesége. 

155 Dalmady Győző: Visszaemlékezések (1893-1910). In: Dalmady Győző költői és prózai műnkéi 1856— 
1914. Negyedik kötet. Prózai rész. Budapest, 1936. 16-18., 30-34. o. 

I % Lásd erre Szokoly-Prépost István, Pest, 1858. júl. 9. OSZ Kt. Lt. 
157 Kosáry Domokos-Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története, 1849-1867. Budapest, 1985. I I /1 . 

k. (a továbbiakban: Kosáry-Német G. I I / l . ) 438. o. 
158 Kosáry-Német G. H/1.673. o.. II/2. 178. o. 
159 Kosáry-Német G. I I / l . 418. o. 
160 Kosáry-Német G. [1/2. k. 231. o. 
m Lásd erre Szokoly Viktor-Szilágyi Sándor, Pest, 1864. nov. 14. OSZK Kt. Fond IX/634.; Kosáry-

Német G. 11/2. k. 226-227. o. 
1 6 2 Szokoly Viktor-Szilágyi Sándor, Pest. 1866. dec. 12. OSZK Kt. Fond IX/634. 
1 6 3 Szokoly-Pap Dénes, Pest, 1869. aug. 3. OSZ Kt. Lt. 
104 Kosáry-Német G. [1/2. k. 85. o. 



Saját nevén kívül számos álnév (Belzebub, Garam, Rajkó, Tankréd lovag, Peleskei 
nótárius, Garaboncziás diák és Kisvárdai Géza) alatt is közölt különböző írásokat. Saját
ja in kívül tucatnyi más lapba (Családi Lapok, Divatcsarnok, Hölgyfutár, Vasárnapi 
Újság, Magyar Néplap, Kalauz, Szépirodalmi Közlöny, Családi Kör, Pesti Hölgydivat
lap, Képes Újság, Nefelejts, Fővárosi Lapok, Földrajzi Közlemények, Hazánk, A Hon
véd) is írt. 

Töredékesen fennmaradt levelezéséből egy kedves, szolgálat- és segítőkész patrióta 
arcképe bontakozik k i . 1866-ban egy régi nyomtatványtöredéket , valamint a Tripartitum 
első magyar kiadását küldte meg Toldy Ferencnek az Akadémia könyvtára s z á m á r a . 1 6 5 

Az 1880-as években adatokkal és saját gyűjtésével segítette Szinnyei Józsefet a „Magyar 
írók élete és müvei" anyagának összegyűj tésében . 1 6 6 A századvégen Marczali Henriket 
látta el az 1848-49-es memoár i roda lomra vonatkozó adatokkal. 1 6 7 1913. május 8-án Esz
tergomban érte a halál. 

írói munkássága - a különböző humoros írásokon és fordí tásokon/átdolgozásokon kí
vül - lényegében az 1848-49-es eszmekörhöz kötődött . Első munkáját Petőfiről í r t a , 1 6 8 

amelynek második kiadását Gyulai Pál részesített igen éles bírálatban - amit Szokoly 
m e g k ö s z ö n t . 1 6 9 Petőfi kultuszának ápolását később is feladatának tartotta. 1 7 0 Az 186l-es 
felalkotmányos periódusban jelent meg az első 1848-as tárgyú munkája, egy elbeszélés-
gyű j temény . 1 7 1 Ezt követte 1866-1867 fordulóján Mészáros emlékiratainak, önéletrajzá
nak és levelezésének kiadása. 

A kiegyezést követően a Görgeire vonatkozó kedvezőtlen kortársi je l lemzésekből tett 
közzé egy füzetet annak bizonyítására, hogy az árulási vád a nemzeti közvélemény ítéle
tén alapszik. 1 7 2 Ugyanebben az évben, 1868-ban látott napvilágot az általa szerkesztett 
talán legfontosabb munka, a „Honvéda lbum". A kiadás egyben nemes célt is szolgál: 
„ . . .az album minden tizedik előfizetőjének (a legelsőn kezdve) teljes, azaz bruttó előfi
zetése, első pénzalapul Pest városa letéti pénztárába fog elhelyeztetni egy, a szabadság
harc emlékére az ország fővárosában, Pesten áll í tandó emlék javára . Az én és k iadóm 

1 6 5 MTA Kt. Kit. Magyar irodalmi levelezés. 4. r. 113. L V I I I . kötet. No. 190. 
I 6 f t Lásd 1883-1885 közötti leveleit Szinnyeihez. MTA Kt. Kit. Ms. 791/250-253. 
1 6 7 Lásd erre dátum nélküli levelét Marczalihoz: MTA Kt. Kit. Ms. 5041/58. Marczali először az I890-es 

években foglalkozott a korszak történetével, s több kortárs résztvevőt is kikérdezett az eseményekről. Marczali 
Henrik: Emlékeim. (Az utószót írta és az idegen nyelvű szövegeket fordította Guns! Péter.) Budapest, 2000. 
155-159., 168-171. o. Uő: Gróf Bánffy Dénes emlékiratai az 1848. évi forradalomról. Budapesti Szemle, 
1889.; Uő: A legújabb kor története 1825-1880. Budapest, 1892. 597-732. o., rövidebb változatát lásd Uő: A 
legújabb kor. I I I . rész. Korunk állami és társadalmi alkotásai. Nagy Képes Világtörténet XI I . k. Budapest, é. n. 
180-300. o.; Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornok levelei és naplója 1848-1849. (Ford. és bev. 
Marczali Henrik.) Budapest, 1900. О írta meg a szabadságharc történetének összefoglalóját két reprezentatív 
albumba is. Marczali Henrik: A magyar szabadságharcz. In: Varga Ottó (szerk.): Aradi vértanúk albuma. 5. 
kiad. Budapest, é. n. 22-43. o.; Marczali Henrik: A magyar szabadságharcz. In: Bródy Sándor-Jókai Mór-
Rákosi Viktor: Ezemyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Bu
dapest, 1898.465-472.0. 

1 6 8 Regényes rajzok Petőfi Sándor ifjúkori életéből. Pest, 1859. (2. kiad. uo. 1862.) 
1 6 4 1862. július 17-én. Közli: Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. (S. a. r. és a jegyz. írta Somogyi Sán

dor.) A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai 4. Budapest, 1961. 472-473. o. 
1 7 0 Rajzok Petőfi életéből. Pest, 1862. A mü három kiadást ért meg. 
1 7 1 Honvédélet. Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Pest, 1861. 
1 7 2 Világos hőse. Jellemrajzok Görgeiröl. Pest, 1868. Vö. Kosáry I . 385. o. 



ebbeli eljárása el lenőrzésébe Perczel M ó r és Vetter Antal tábornokokat kértem föl, k ik a 
fölkérést szívesen elfogadták" - írta felkérő levelében Abonyi Lajosnak. 1 7 3 

A kötetben szépirodalmi müvekkel szerepelt Jókai Mór , Tompa M i h á l y , 1 7 4 Tóth Kál
mán, Irányi Dániel , P. Szathmáry Károly, Abonyi Lajos, Szász Károly, Szász Gerő , Á b 
rái Károly, T imkó József, Tóvölgy Titusz, Vértesi Arnold, Szelestey László, Ilyes Bálint, 
Györy Vilmos, de Szokoly újraközölte Petőfi egyik versét is. Közreadot t egy részletet 
Asbóth Lajos 1862-ben publikált emlékiratából , de itt jelent meg először egy részlet 
Podmaniczy Frigyes emlékiratából . A szabadságharc szereplői közül kisebb-nagyobb 
visszaemlékezéseket adott az album számára Mednyánszky Sándor, B ö h m Lénárd, Vá-
rady Gábor s Kunsági álnéven Illésy György. Maga Szokoly Guyon Richárd tábornokról 
közölt egy cikket . 1 7 5 Noha hasonló, vegyes műfajú antológia korábban és később is meg
jelent, Szokolyét kiemeli e sorból az illusztrációk minősége: a képeket Wagner Sándor, 
Litzenmayer Sándor, Benczúr Gyula, Jankó János, Munkácsy Mihály és Szinnyey(-
Merse) Pál kész í te t ték . 1 7 6 

Utolsó szerkesztői ténykedése is 1848-hoz kötődött: az 1884-ben megindult Hazánk 
című történelmi közlöny első két kötetének társszerkesztője volt, Abafi (Aigner Lajos) 
mellett, s néhány cikket is írt a fo lyóira tba . 1 7 7 A századforduló táján arról írt Marczali 
Henriknek, hogy bir tokában vannak Guyon Richárd „saját harcairól szóló följegyzései", 
mégpedig „vegyesen francia, német és angol nyelven, melyek egyikét sem beszél te , an
nál kevésbé írta jó l a hős, s ezen iratokon annyival nehezebb eligadozni [sic!], mert azt 
hiszem, azokon a tábornok leánya, Marianna grófkisasszony is segített rontani, ki az ere
detiről lemásolta. E följegyzéseket azonban, mint egyenes je l lemű, nem hencegő férfitől 
származottakat , talán még rendezni fogom magam, ha Isten megtartja szemem igen 
gyenge világát, s megjavítja régóta nagyon roncsolt ál lapotban levő e g é s z s é g e m e t . " 1 7 8 

1 7 3 OSZK Kt. Fond 1/172. „Midőn tehát szíves (honorálandó) közreműködésedre bizton számítanék, tájé
kozásodul meg kell jegyeznem, hogy az album célja szabadságharcunk dicsőítése lévén, tőled ily irányú müvet 
kérek, az illustratiók el nem késése véget márc. 15-dikéig. Egy rövid, szabadságharcunk idejéből merített élet
kép vagy korrajz legalkalmasabb lenne." 

1 7 4 Kapcsolatukról tájékozat Tompa Mihály levelezése I I . 1863-1868. (S. a. r. és a jegyz. írta Bisztray Gyu
la.) A magyar irodalomtörténetírás forrásai 7. Budapest, 1964. 82., 263., 271., 279., 282., 294., 324. o. 

1 7 5 Honvédalbum. (Szerkeszté Szokoly Viktor.) Pest, 1868. 
1 7 6 Szokoly szerette az igényes kivitelű illusztrációkat. Még a Hazánk s a Külföld szerkesztőjeként azzal 

küldte meg a „Zrínyi és Frangepán" című, Stuttgartban készített mülapjukat Szilágyi Sándornak, hogy a tava
lyi , itthon készült mülap 1400 ft. volt, de az újnak kivitelre nyomába sem érhet, „s így hazai iparunk mellőzését 
védheti a gazdálkodási és nagyobb mübecsi szempont." Szokoly Viktor-Szilágyi Sándor, Pest, 1866. nov. 10. 
OSZK Kt. Fond IX/634. 

1 7 7 Mészáros Lázár az emigratióban. Hazánk I . k. (1884.) 201-207. o.; Élelmi és házi-czikkek árai 1848-
ban. uo. 240. o.; Gr. Guyon Rikárd levele Haynau cs. k. altábornagyhoz a világosi fegyverletétel után. uo. 320. o.; 
I I . Frigyes és a magyar evangélikusok, uo. 395-398. o.; Gróf Sándor Móric és hg. Metternich leánya esküvőjé
hez. Hazánk I I . k. (1884.) 78-79. o.; Két könyv függetlenségi harczunk történetéhez, uo. 158-159.; Kossuth 
családi intézkedése Világos után. uo. 340-342. o.; Egy magyar pap üdvözlete a török szultán követéhez, uo. 
392. o.; Magyarország földrajza 158 év előtt. uo. 392-395. o.; Milye volt iskoláztatásunk a múlt század vége 
táján. uo. 395-397. o.; Erdősi Imre, a branyiszkói pap. Hazánk I I I . к. (1885.) 153-156. о.; Meghívó és vendég
lői számla 40 év előtt. uo. 239-240. o.; Kossuth, az invasió, a Garaboncziás Diák és Worafka rendőrigazgató, 
uo. 398-400. o.; Egy 1825-27-ki országgyűlési követ diáriuma. Hazánk V. k. (1886.) 158-160. o. 

1 7 8 MTA Kt. Kit. Ms. 5041/58. A kéziratot Id. OSZK Kt. Quart. Germ. 985. Guyon Richárd emlékiratai. A 
szöveg Guyon Marianne kézirata, s Guyon halála tán megjelent munkákból is tartalmaz bejegyzéseket; azaz 
semmi esete sem Guyon munkája. Vö, Kosáry I . 339. o. 23. jz. Guyon emlékirataként hivatkozik rá Márkus 
László: Guyon Richárd. Budapest. 1955. passim. 



Tudomásunk szerint mindebből csupán egy, Guyonnak a Simunich elleni expedícióról 
szóló je lentését tar talmazó cikk készült e l . 1 7 9 Szokoly hagyatékának nagy része szétszó
ródott, csupán néhány szépirodalmi és történeti munkájának kézirata került be az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Kézirattárába. 

A kiadás - avagy hogyan delfinizáljunk ? 

Miután Szokoly Puky Miklóstól megkapta Mészáros emlékiratát , lemásoltatta a kéz
iratot, „s e másolaton végzé irályi javításait s a szövegben előforduló ismétlések vagy 
más tekintetek által igényelt kihagyásait , mely kihagyások egyébiránt mindenüt t kipon-
tozásokkal je lö lvék meg, valamint némely összevont helyek a többitől el térő betűkkel 
való nyomta tá s sa l . " 1 8 0 A tervezett egy kötetből végül három lett, amely összesen hat fü
zetben látott napvilágot. Először a „Mészáros Lázár külföldi levelei és élet irata" c ímű 
kötet füzete je lent meg, benne Mészáros emigrációs leveleinek, illetve önéletrajzának k i 
vonatos közlésével . Ezt követték az emlékira tok (eredeti c ímén: „Történeti töredékek 
egy miniszteriális életből") , majd Szokoly Mészárosról írott életrajza. Terjedelmi okok
ból azonban a kötött példányokban az életrajz az első füzettel került egy kötetbe. Az első 
három füzet 1866 decemberében hagyta el a nyomdát , a negyedik füzet j anuár 20. körül, 
az utolsó kettőről Szokoly azt írta Szilágyi Sándornak, hogy remélhetőleg a hónap végé
ig azok is megjelennek. 1 8 1 

Mészáros emlékiratainak közlése azonban nem volt teljes. A közlő elhagyta a 2. kötet 
utolsó há rom fejezetét. Ezek közül a X I . , „Igaz is, nem is okoskodások. Eszméle tek s 
n[em] eszméletek. Remények , jellemrajzolatok sat." című fejezetet 1871-ben önálló kö
tetben „Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei - és szereplőiről" c ím
mel jelentette meg. A X I I . , „Az osztrák dinaszt iának s ko rmányának" c ímű fejezetet 
(334-341. folio) és a később írt „Toldalék egész 1858-ig" c ímű fejezetet (341-347. 
folio) azonban sem ekkor, sem később nem adta közre. 

Szokoly becsületére legyen mondva, hogy nem ült rá a kéziratra, hanem azt 1867. 
február 16-án kelt levelében felajánlotta az Akadémia könyvtárának; többek között azzal 
az indokkal, hogy a kézirat bővebb az általa publikált szövegnél , s „hogy ez iratok ha
zánk történetének legfontosabb szakából, magas polcon szerepelt egyénétől nyújtanak 
följegyzéseket". Az Akadémia 1867. június 3-i ülésén elfogadta az ajándékot, amelyért 
Arany János titkár 1867. június 21-én kelt levelében mondott köszönetet Szokolynak. 1 8 2 

A kézirat két kötete ma is itt t a l á lha tó . 1 8 3 Szomorú tény ugyanakkor, hogy az azóta eltelt 
140 évben tudomásunk szerint összesen három kutató, Urbán Aladár, Ács Tibor és j ó 
magam használtuk az eredeti kéziratot; a többiek megelégedtek Szokoly változatával. 

Szokoly kétségkívül nehéz helyzetben volt az emlékirat kiadásánál , hiszen a sajtó alá 
rendezés és a kiadás még a magyarországi neoabszolutisztikus kormányzás utolsó perió-

' OSZK Kt. Fol. Hung. 1409. Szokoly Viktor: Guyon második jelentése a Simunich elleni expedícióról. 
1 8 0 Szokoly 1867. január 20-án kelt bevezetője: Mészáros I . V. o. 
1 8 1 Szokoly Viktor levelei Szilágyi Sándornak. OSZK Kt. Fond IX/634. No. 7., 8., 9. 
1 8 2 Szokoly levelét lásd: MTA Kt. Kit. RAL 151/1867. Kivonatosan közli: Ács Tibor: Mészáros Lázár és 

hagyatéka. In: Mészáros 1999. 18-19. o. 
1 8 3 MTA Kt. Kit. Történelem. 2-r. 105. 



dúsára esett, s ahogy egy, 1867. február 16-án Arany Jánoshoz, az Akadémia t i tkárához 
intézett levelében írta: „én azokat nem teljesen bocsátám közre, a fegyverletétel és Ko
márom átadása utáni dolgokat e lhagyván, részben az ismétlések, részben nem szorosan a 
tárgyhoz tartozáságuk s részben amiatt, mert a véres visszatorlás eseményeinek elősoro-
lása, könyvem közrebocsátása idejekor, az osztrák cenzúra eljárása folytán a Mészárosra 
vonatkozó egész gyűjtemény megjelenését kockáztatta volna ." 1 8 4 

Egy kérdés azonban mindenképpen nyitva marad: miért sietett annyira Szokoly a 
publikálással? Az ugyanis elég valószínűnek tűnt, hogy az 1865-ben összeült országgyű
lés ezúttal nem fog olyan fiaskóval véget érni, mint az 1861. évi; azaz, hogy előbb-utóbb 
csak bekövetkezik a nemzet és az uralkodó kiegyezése. Ám elképzelhető, hogy Szokolyt 
éppen az 186l-es tapasztalatok nógatták sietségre. Az akkori félalkotmányos per iódus
ban ugyan megjelenhetett néhány 1848-49-es tárgyú kö te t , 1 8 5 köztük Szokolynak a 
„Honvédéle t" c ímű munkája; de például Gaál Miklós honvédtábornok magyarra fordí
tott, kiadásra előkészített emlékiratának nyomdai példányát a cs. kir. hatóságok lefoglal
ták. Erről Szokoly Abonyi Lajostól is tudhatott; az eredeti kézirat ugyanis Abonyi birto
kában volt, s ő is fordította le azt magyarra. 1 8 6 

Szokoly tehát bevallottan és a kiadott szövegben is jelezve, megcsonkí tva, megrövi
dítve adta k i a szöveget. Ez az adott helyzetben akár még érthető is lett volna. 
Szokolyból azonban kibújt a stiliszta is, és soronként, mondatonként átírta Mészáros 
szövegét. Az a szöveg tehát, amelyet az emlékiratok nyomtatott kiadásában olvashatunk, 
nem Mészárosé, hanem Szokolyé. Azok az „irályi javí tások", amelyekre Szokoly beveze
tőjében utalt , 1 8 7 a kézirat teljes átírását jelentet ték. Mindez különösen annak fényében ér
dekes, hogy az emlékiratok bevezetésében azt írja, miszerint az azokban „nagy számmal 
eléforduló egyének és osztályok je l lemzései t - habár itt-ott erősebb vonásokkal is lenné
nek azok eszközölve, - megváltoztatni , vagy a kifejezésekben szelídíteni annál kevésbé 
tekinthettük magunkat feljogosítottaknak, mert emlékírónk nagy súlyt fektet ezen j e l 
lemzéseire , melyek egyébiránt úgyis csak egy ember nézetét tolmácsolnák, ha nem len
nének hüvek, mit nem igen hihetünk írójuk hazaszerte közmondásossá vált becsületessé
ge és igazságszeretete mellett ." 1 8 8 Csak utóbb, az Aranyhoz intézett, már idézett levélben 
vallotta be, hogy „az én k iadásomban az Emlékira toknak nem csak irályán tevék tetemes 
s nézetem szerint szükséges változtatást, de mert a szövegből magából egyes kifejezése
ket, sokszor egész hosszabb pontokat is k i kellett hagynom, hol azután az emlékíró he
lyett én, mint közlő veszem át az elbeszélés fona lá t . " 1 8 9 

1 8 4 MTA Kt. Kit. RAL 151/1867. Kivonatosan közli: Ács Tibor: Mészáros Lázár és hagyatéka. In: Mészá
ros 1999.18-19.o. 
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Miben álltak ezek a változtatások? A kéziratot áttekintve négy típust figyelhetünk meg. 

1. Jelzett kihagyások. Szokoly - főleg az első kötetben „—,,-tal hívta fel a figyelmet 
az általa eszközölt kihagyásokra. Ezek között van egy-két szavas, félmondatos, egy-két 
mondatos, de több oldalas kihagyás is. A kihagyások meglehetősen tendenciózusak: az 
uralkodóházra, az uralkodóra, az osztrák kormányra, a cs. kir. hadseregre tett valamennyi 
kétértelmű, bíráló vagy éppen gúnyos megjegyzés áldozatul esett Szokoly buzgóságá-
nak. Az első kötetben a kihagyások mennyisége kb. két nyomdai ívnek felel meg. 

2. Jelzetlen kihagyások. Szokoly ezzel az eszközzel főleg a második kötet esetében 
élt meglehetős gyakorisággal . A már említett, nem közölt fejezeteken kívül további , 
mintegy másfél ívnyi szöveg esett áldozatul a kihagyásoknak. 

3. Összevonások. Szokoly Mészáros azon közjogi fejtegetéseit, amelyeket a magyar
osztrák viszonyról, az október 3-i manifesztumról , I . Ferenc József trónra lépéséről, az 
olmützi a lkotmányról és a függetlenség kimondásáról írt, a szöveget zanzásítva, saját 
szavaival, a politikailag kényes megjegyzéseket kihagyva adta vissza. 

4. Átírások. Szokoly több helyen olyan módon fogalmazta át a szöveget, hogy az el
veszítette eredeti értelmét. Erre csupán két példát hozunk fel: az emlékiratok szövegében 
Mészáros ismerteti Melczer Andor hadügyi államtitkár 1848. augusztusi drávai kikülde
tését, majd leírja, hogy Melczer szeptemberben lemondott az ál lamtitkárságról , s Bécsbe 
ment. Igen ám, de a kiadott szövegbe Melczer neve helyett valahogy Teleki Á d á m é ke
rült, sőt, azon a ponton, ahol Mészáros arról ír, hogy „ő [Melczer] a magyar eljárást és 
Jellacic elleni fegyveres erő kiállítását rosszallta", az „ő"-t Szokoly Telekire c se ré l t e . 1 9 0 

Ugyanez érvényes arra, amit a bán üldözéséről ír. Az eredeti kéziratban ez áll: „Ezen 
mellékes, s talán haszontalan észrevétel után visszajövök a sebesen Bécs felé rúgtató Jel
lasicsot fontolva elérni akaró magyar sereghez. Ez legjobb akarata mellett sem volt ké
pes hamarább haladni, mert mint tudvák, összeszedett népei rendetlenek, rendes menet
hez nem szokottak, órákat szükségeltek, míg összejöttek, órákat, még megindultak, 
órákat, még elérkeztek, órákat, még elhelyeztettek, s így Jellasics jó l számoló és jó l fon
tolt elölátásának köszönhette, hogy útközbe meg nem támadtatott , s talán meg nem vere
tett. Be szép lett volna a kérkedni szerető költő generá l t 1 9 1 fenyegető seregével kissé 
megleckézni , ha nem is legyőzni, vagy el lenkezőleg, ha a költő tábornok csínyt követhe
tett volna a magyar seregen, akkor az ágyúdörgésről méltán beszélhetett volna, és mégis 
idejében Bécs alá érkezhetett ." 

Szokoly ezt így fogalmazta át: „Jellasics Bécs felé legjobb akarata mellett sem volt 
képes gyorsabban haladni, mert mint tudva van, összeszedett népe rendetlen levén, ren
des menethez nem szokott, s órákat szükségelt arra, míg összejöhetett , órákat, míg meg
indult, órákat, míg elérkezett , órákat, míg elhelyezkedett, - s így Jellasics jó l kiszámolt s 
megfontolt előrelátásának köszönhette , hogy meg nem támadtatott , s tán meg nem vere
tett." A második mondat természetesen kimaradt a köz lé sbő l . 1 9 2 

190 Mészáros I . 117. o. 
1 4 1 Jellacic ugyanis költőként is nevezetessé tette magát. Gedichte von Joseph Freiherrn von Jellaöic. 
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Voltak persze finomabb átigazítások is. E tekintetben je l l emző, ami a M é s z á r o s -
Petőfi afférról írottakkal tö r tén t . 1 9 3 Az eredeti kéziratban ez áll: „Debrecenben történt Pe
tőfivel, az eredeti nagy költőink egyikével a hadügynek baja, kit ő nyakravaló nélküli 
megjelenésért , az egyenruhái szabályzat ellenére, ennen verseivel figyelmeztette, és mi 
vel az ä la Hamlet divatnevezés nem tetszett, goromba hírlap útjáni kifejezéssel nyilvá
nítván megvetését , honvéd ruhájúnak és tisztének többé nem akar esmértetni . E goromba 
levél sajtó útján nyilváníttatott, mire Petőfi beesvén szerepébe, é lmény s j ó szatírát írt a 
hadügy ellen, mire a miniszter j ó t kacagott, a becstelenített honvédtisztek pedig jónak ta
láltak. Ez, ez szép volt, s ami szebb volt, Bem propter hoc őrnagynak nevezé. Ez, mint 
kur iózum álljon itten, hanem menjünk inkább a legnagyobb tényre át." A Petőfi-rajongó 
Szokoly a stilizáláson kívül mindössze annyit tett, hogy az „eredeti nagy költőink egyi-
ké"-ből „eredeti nagy költőnk"-et c s iná l t . 1 9 4 

A kihagyásoknak és át írásoknak azonban van még egy köve tkezménye . Miután az 
emlékirat kiadott szövegében Mészáros keményen bírálja Kossuthot, Görgeit , az ország
gyűlést, sajtót, a radikálisokat, az olvasónak néha az az érzése, hogy egy anekdotikus stí
lusú „Forradalom után"-t olvas; s egy idő után nem érti, mit keresett Mészáros a magyar 
ügy mellett. A kihagyásokat is elolvasva azonban nyomban kiderül, hogy Mészáros poli
tikai nézetei korántsem voltak dinasztikusnak vagy konzervat ívnak mondhatók. Az oszt
rák hadsereg szellemére, a birodalmi politika kisszerüségére, intr ikusságára és aljasságá
ra vonatkozó, az uralkodóház tagjaira tett megjegyzései mind-mind azt bizonyítják, hogy 
Mészáros nem véletlenül maradt meg végig a függetlenségi harc táborában. Voltak és 
lehettek fenntartásai a kossuthi politika stílusával és célszerűségével szemben; ám em
lékirata soraiból mindenütt kitűnik a magyar küzdelem jogosságába vetett hite. 

Végül , találtunk egy olyan kihagyást , amely nem Szokoly, hanem Mészáros (vagy a 
véletlen) müve. Tudjuk, hogy Mészáros szűk marokkal mérte az elismerést , lett légyen 
szó akár személyekről , akár csoportokról . A kézirat I . kötetének 91-92. folióján találunk 
egy szép leírást a honvédség két legvitézebbnek mondott alakulatáról a 3. és 9. honvéd
zászlóaljról. Mészáros szöveg mellé három helyen is odaírta: „Ez is kimarad. Máshova 
besorolni [91/v.] - Ez kimarad. Máshova soroltatik [92/r.] - Kimarad. Máshova iratik. 
[92/v . ]" Á m a máshová sorolás elmaradt, s végül Szokoly sem tudta hova beilleszteni a 
szöveget. Tanu lmányunk zárásaként ezt a szöveget közöljük: 

„Ha mindjárt hibát követek is el az időszámlálás ellen, mert az itt e lőhozandó tettek 
többnyire később követtettek el, de hogy részleteket könnyen elfelejtő emlékeze tem el ne 
hallgattassa vélem, dicső oszlopot akarok emelni az első tíz honvédzászlóal j közötti 3-
dik és 9-diknek. - Ennek elseje nagyobbrészt Szeged városából és Csongrád megyéből ; a 
másodika Kassa és a szomszéd tót megyék tájékairól fiatal, úgyszólván gyerköce tanulók 
és hivatalnokok fiai, mívész- és mester legényekből lévén összeállítva, amelyhöz Debre
cen városa szinte több protestáns tanulóit és más fiataljait adván, alakultak. - A 3-dikat 
Damianics fékezte és oktatta, ezt lehet mintazászlóaljnak nevezni, mivel vitézséget en
gedelmességgel párosított . A 9-dik magamagát nevelte, vitézzé lön, de harcon kívül fék
telen. - A 3-dik, mint először tízbe [!] j öve , bátorságának jelét abba mutatta, hogy az el-

Vö. Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Budapest, 1958. 98-107. o.; Hatvány Lajos: így élt Pe
tőfi. 2. kiad. (S. a. r. stb. Kiss József.) Budapest, 1967. I I . k. 605-616. o. 
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ső közepei tek szétpattant ürgolyó, bár 10-et magával elsöpre, rettentlenül, mozdulatlanul 
megtartá helyökbe, tovább pedig, amint harci eljárásban korosodtak, mind j ó , hű, bátor, 
vitéz katonák maradtak. - A 9-dik zászlóaljt a sors Bánátba vezette, s ott, mint fiatal ka
tonák, első tettöket avval kezdek, hogy nagyobb számú ellenségtől elfoglalt sáncokat 
ostrommal bevették, és több ideig Versec és Fehér templom közt, sokszorozott ellenség 
közt a két várost a hazának megtartották. - Az idők eseményei a 3-dik és 9-dik zászlóal
jat később egyesítette, és ezen két zászlóalj maga a mindenfelől felkelő rácokat vitézsége 
által úgy tudá fékezni, hogy azon tájék a hazának megtartatott. Ha dicső tetteiket elő
számlálni tudnám, úgy számtalan, és mindég nyertes ostromok, ütközetek lajstromát tar
toznék felmutatni. Elég legyen, ha azt mondom, hogy ahol a két veressapkás zászlóalj 
mutatta magát, ott a győzelem biztos volt, és midőn a későbbi szerencsétlen beütése által 
Windisch-Grätznek Bácsot , Bánatot fel kelle adni, hogy a magyar hon máshol mentessék 
meg, ot thagyván dicső tetteikkel telt harci téröket, nagyobb honi sereghez csat lakozván, 
még egy zászlóaljt, a 19-dik sorezred 3-át találván, nem volt oly merész s bátor tett, nem 
volt sánc, nem volt ágyúüteg, mely vi tézségöknek ellenállhatott volna; úgyannyira , hogy 
már a veressipka láttára is ingadozni kezde az el lenség, és később a veressipkát dicsőség 
jeléül csak a harctéren kitüntetett zászlóalji katonáknak volt szabad hordozni. - Éljen a 
haza emlékezetében, és a késő világ hirdesse érdemeiket! Ezen két zászlóaljak vitézségét 
később több más honvédzászlóal jak követték, melyekről meg nem emlékezhe tnem csak 
sajnálnom kel l ." 

Róbert Hermann 

ON THE EXPURGATION OF HISTORICAL SOURCES, 
OR THE PUBLICATION OF THE MEMOIRS OF LÁZÁR MÉSZÁROS 

Summary 

The memoirs of Lieutenant General Lázár Mészáros, the first Hungarian Minister for War, 
were published at the turn of 1866-1867. The manuscript, however, was only issued after several 
parts had been removed (and not in all cases indicated), transcribed and abridged. In relation to 
that example, the author offers a survey of the history of the publication of diaries and memoirs 
written by Hungarians during the Reform Era and the 1848-1849 Revolution and War of Inde
pendence. He establishes that nearly 30 of those memoirs and diaries were published expurgated 
between 1850 and 1990. That was due to censorship between 1849 and 1867, whereas between 
1867 and 1918 it was by reason of consideration for Franz Joseph I and his contemporaries. Those 
personal aspects did not matter after 1918 anymore, but the tendency lived on. The editor often 
deemed the text to be too verbose and abridged it. It also happened that the annotations were in
serted in the body of the text, or, for instance, the text was simply considered to be raw material 
and it was rewritten. Between 1945 and 1990, parts including criticism of Lajos Kossuth, as well 
as moralistic or religious segments were removed. 



In the second part of the study, the author examines the origins, the sources and the publication 
of the memoirs of Lázár Mészáros. In a separate chapter he deals with the publisher Viktor 
Szokoly and his activities. In the last chapter, he analyses the differences between the manuscript 
and the text in print. He claims that not even the expurgated version of the text can be considered 
as the work of Mészáros, since it was completely rewritten by the editor. Furthermore, a signifi
cant quantity of about four sheets of the original text was removed, and the transcriptions often 
changed the original meaning of sentences too. Finally, as a result of the expurgation, a completely 
false picture may be painted of the political views of Mészáros, because Szokoly removed all the 
critical statements about the Imperial army, the Austrian politicians and the Habsburg dynasty, but 
kept the parts criticising the leaders of the Hungarian War of Independence. Mészáros, however, 
firmly believed in the legitimacy of the Hungarian fight for freedom and blamed the Austrians for 
the conflict all through his memoirs. 

Róbert Hermann 

INTRODUCTION Ä LA DELPHINOLOGIE HISTORIQUE 
OU LA PUBLICATION DES MÉMOIRES DE LÁZÁR MÉSZÁROS 

Resume 

Les mémoires du premier ministre hongrois de la defense, le general de division Mészáros Lá
zár ont paru a la fin de 1866 au début de 1867. Cependant cetté publication fourmille de coupures 
signalces et non signalées et de textes regroupés. A ce propos, l'auteur examine l'histoire des pu
blications des journaux intimes et des mémoires de Гёге des réformes et de 1848-49 avant de 
constater qu'entre 1850 et 1990 pres de trente mémoires et journaux ont été publiés avec des textes 
tronqués et ce, pour des raisons différentes. Entre 1849-1867 ä cause de la censure, entre 1867-
1918 en raison du tact envers Francois-Joseph I е 1 et les contemporains. Apres 1918, ces considera
tions personnelles ont disparu, mais la tendance a persisté. II était frequent que l'éditeur écourte le 
texte pour Favoir trouvé trop prolixe. En revanche, dans certains cas les annotations ont été tout 
simplement insérées dans le texte, alors que dans d'autres celui-ci servait de matiere de base pour 
un ouvrage nouveau. Entre 1945 et 1990 les parties de texte negatives pour Kossuth ou éventuel-
lement celles éthiques ou religieuses ont été réguliérement supprimées. 

La deuxieme partié de l'étude examine la naissance, les sources et l'histoire de la publication 
des mémoires de Mészáros avec un chapitre special dédié ä la personne et ä l'activité de Viktor 
Szokoly. Le dernier chapitre analyse les differences entre le texte publié et le manuscrit. Selon la 
conclusion, le texte tronqué ne peut pas étre attribué ä Mészáros, puisque l'éditeur Га réécrit ligne 
par ligne. De merne, il a supprimé une partié importante de Г original, soit environ quatre cahiers 
au total. La réécriture a souvent modifié le sens merne de la phrase originale. En finale, ces suppres
sions peuvent induire completement en erreur le lecteur quant aux opinions politiques de Mészáros, 
puisque Szokoly a supprimé ses remarques critiques sur l'armée et les hommes politiques autrichicns, 
ainsi que sur la dynastie des Habsbourg tout en conservant les passages qui critiquent les chefs de la 
guerre d'indépendance hongroise. Pourtant Mészáros était persuade de la légitimité de la guerre 
d'indépendance et dans ses mémoires il a toujours rendu responsable les Autrichiens du conflit. 



Róbert Hermann 

EINFÜHRUNG IN DIE HISTORISCHE DELPHINOLOGIE, 
ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG DER MEMOIREN VON LÁZÁR MÉSZÁROS 

Resümee 

Die Memoiren von Feldmarschallleutnant Lázár Mészáros, dem ersten ungarischen Kriegsmi
nister, erschienen an der Jahreswende 1866-1867 in Druck. Die Ausgabe ist jedoch voll von mar
kierten und nicht markierten Auslassungen, Umschreibungen und zusammengezogenen Texten. 
Der Verfasser gibt in diesem Zusammenhang einen Überblick über die Veröffentlichungsgeschich
te der Tagebücher und Memoiren des Reformzeitalters und der Jahre 1848-49 und stellt fest, dass 
zwischen 1850-1990 nahezu dreißig Memoiren und Tagebücher erschienen, die aus irgendeinem 
Grund mit unvollständigen Texten veröffentlicht wurden. Der Grund hierfür war zwischen 1849-
1867 die Zensur und zwischen 1867-1918 das Taktgefühl gegenüber Franz Joseph I . , bzw. seinen 
Zeitgenossen. Nach 1918 spielten diese persönlichen Aspekte keine Rolle mehr, die Tendenz jedoch 
setzte sich weiter fort. Es kam häufig vor, dass die zum Druck vorbereitende Person den Text als viel 
zu weitläufig beurteilte und deshalb kürzte. Es gab aber auch Fälle, in denen die zum Text verfassten 
Notizen einfach in den Text hineingeschrieben wurden, oder - den Text als Rohmaterial verwendend 
- ein neues Werk erschaffen wurde. Zwischen 1945-1990 wurden negative Textpassagen im Zu
sammenhang mit Lajos Kossuth, eventuell moralische und religiöse Textstellen nicht gedruckt. 

Der zweite Teil der Studie gibt einen Überblick über die Entstehung, die Quellen und die Ver
öffentlichungsgeschichte der Memoiren von Mészáros. Ein eigenständiges Kapitel behandelt die 
Person und Tätigkeit des Herausgebers, Viktor Szokoly. Das letzte Kapitel analysiert schließlich 
die Unterschiede zwischen dem veröffentlichten Text und dem Manuskript. Die Schlussfolgerung 
lautet, dass der gekürzte Text nicht von Mészáros stammt, da die veröffentlichende Person diese 
Zeile für Zeile umgeschrieben hat. Zugleich wurde auch eine bedeutende Textmenge im Umfang 
von etwa vier Bögen vom Original ausgelassen. Die Umschreibungen modifizierten oftmals den 
Sinn des entsprechenden Satzes. Schließlich kann infolge der Auslassungen ein vollkommen fal
sches Bild über die politischen Ansichten von Mészáros entstehen. Szokoly ließ nämlich die kriti
schen Bemerkungen weg, die sich auf die österreichische Armee, die Politiker, bzw. die Habsburg-
Dynastie bezogen, behielt jedoch die Teile bei, die die Führungsfiguren des ungarischen Freiheits
kampfes kritisierten. Und das, obwohl Mészáros von der Rechtmäßigkeit des Freiheitskampfes ü-
berzeugt war und in seinen Memoiren durchweg die österreichische Partei für den Konflikt ver
antwortlich machte. 

Роберт Германн 

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ДЕЛЬФИНОЛОГИЮ 
- ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ МЕСАРОША ЛАЗАРЯ 

Резюме 

Мемуары первого министра военных  дел Венгрии генерал-лейтенанта Лазаря Месарош 
бвли напечатаны на  рубеже  1866-1867 годов. Однако это  издание имело множество обо
значенных и непомеченных пропусков, изобиловало перепечатками  и слитными текстами. 
В связи  с  этим автор настоящей научной работы дает обзор истории изздания дневников  и 



мемуаров эпохи реформ  и 1848-1849 годов. Он констатирует, что в  период  с  1850  по  1990 
годы было опубликовано около тридцати таких воспоминаний  и дневников, которые по 
каким-то причинам были напечатаны  с  сокращенном текстом. Причиной этого  в  период 
1849-1867 годов была цензура,  а в  период  с  1867  по  1918 годы -  проявление тактичности  по 
отношению к императору Францу Иосифу  I и правительству. После  1918 года  эти  личные 
соображения перестали существовать, однако старая тенденция продолжалась. Часто имел 
место такой факт,  что  редактор, ответственный  за  издание, находил текст слишком рас
тянутым, и  поэтому сокращал  его. Но бывали и  такие случаи, когда текст примечаний, 
написанных к основному тексту, просто вписывали  в  текст,  или же, используя текст  в 
качестве черновика, создавали новую научную работу.  В  период  1945-1990 годов, нега
тивные части текста, связанные  с  Кошутом, иногда даже религиозные  и моральные части 
текста были выпущены. 

Во второй части работы дается описание возникновения воспоминаний Месароша,  их 
источники и история издания. Особый раздел посвящен характеристике личности  и работы 
издателя Виктора Соколи. В  заключении последний раздел анализирует различия между 
опубликованным текстом  и  рукописью. Согласно сделанному выводу искалеченный укоро
ченный текст также  не является работой Месароша,  ибо  редактор переписал  его по  каждой 
строчке. И в то же  время  из оригинала было выпущено около четырех печатных листов 
текста. Эти  переписывания неоднократно изменяли смысл первоначального предложения.  В 
результате этого вследствие пропусков может сложиться абсолютно извращенная ложная 
картина о политических взглядах Месароша.  Ибо Соколи выпустил критические замечания 
автора касательно австрийской армии, политиков, всей династии Габсбургов,  но сохранил 
части текста, критиковавшие руководителей венгерской борьбы  за  свободу.  В то  время  как 
Мссарош был убежден  в  справедливости освободительной борьбы,  и в  своих мемуарах  до 
конца обвинял за  конфликт австрийскую сторону. 



KRÁMLI MIHÁLY 

A Z O S Z T R Á K - M A G Y A R D U N A I K E R E S K E D E L M I H A J Ó Z Á S 
K A T O N A I I G É N Y B E V É T E L E A Z E L S Ő V I L Á G H Á B O R Ú B A N 

A Központ i Száll í tásvezetőség Hajózási Csoport jának 
megszervezése , 1914-1916* 

Az Osz t r ák -Magya r Monarchia első vi lágháborús szerepéről és részvételéről hatal
mas mennyiségű szakmai és memoár irodalmat találhat az érdeklődő olvasó. Ezen belül 
már meglehetősen kicsiny csoportot alkot a Duna 1914-1918 között betöltött katonai, 
politikai és gazdasági szerepével foglalkozó történeti irodalom. E művek nagyobb része 
a Duna mentén végrehajtott hadművele tekre , illetve az osz t rák -magyar szárazföldi csa
patok és folyami egységek (cs. és kir. Duna-flottilla) ezekben való részvételére koncent
rál. 1 Jóval kevesebben kutatták a Monarchia dunai kereskedelmi hajózásának első világ
háborús történetét, következésképpen az elmúlt közel kilenc évtizedben igen kevés mun
ka született e tárgykörben. 2 

Véleményünk szerint e téma valójában nagyobb je lentőségű annál, mint amit az eddi
gi történeti irodalom általi lebecsülése sugall: az osz t rák-magyar dunai kereskedelmi ha
józás fontos gazdasági és katonai feladatokat látott el az első vi lágháború folyamán, kü
lönösen az 1915 novemberétől 1918 októberéig tartó időszakban. A hajózás feladatait 
tekintve a legnagyobb je lentősége minden kétséget kizáróan a Romániából történő élel
miszer-szál l í tásoknak volt, melyek nem kis mértékben járul tak hozzá a Monarchia és 
Németország háborús erőfeszítéseinek fenntartásához, s melyeket a vasutak kapacitáshi
ánya miatt csak a dunai vízi úton lehetett lebonyolítani . 

Az első világháború során az osz t rák -magyar hadvezetőség által katonailag igénybe 
vett (bérelt) dunai hajózás történetét alapvetően négy szakaszra lehet osztani. Az első 

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
1 Manfred Rauschensteiner. Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg. Wien, 1993. 

" Első helyen Döbrentei Gábor: A dunai kereskedelmi hajóraj a háborúban. In: Wulff Olaf: Az osztrák
magyar dunai flottilla a világháborúban 1914-1918. Budapest, 1934. (a továbbiakban Wulff i l l . Döbrentei 
1934.) című munkáját kell megemlíteni. Döbrentei információi első kézből származtak, mivel ő volt a Közpon
ti Szállításvezetőség (KSZV) hajózási csoportjának parancsnoka, korvettkapitányi rangban. A Közlekedési 
Múzeum Archívumában (KMA) a Mladiáta-gyüjteményben megtalálható Döbrenteinek 1920-ban készült né
met nyelvű kézirata: Beschlagnahmen von Donaufahrzeugen während des Krieges (a továbbiakban K M A 
Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920.), mely eredetileg a dunai hajózással és hajóparkkal kapcsolatos 
repartíciós tárgyalások magyar delegációja számára készült. Ennek megfelelően e munkában Döbrentei azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy a KSZV által irányított hajózás elsősorban civil, és nem katonai célokat szolgált. 
E kézirat egyébként nagyobb terjedelmű, és tartalmilag is részben eltérő, mint 1934-ben megjelent munkája. A 
kortárs visszaemlékezek közül meg kell még említeni egy hajóskapitány könyvét: Siba János: Folyami hajók a 
világháborúban. Budapest, 1931. (a továbbiakban Siba 1931.). E könyv történelmi forrásértéke meglehetősen 
csekély. A modern feldolgozások közül három érdemel említést. Wladimir Aichelburg: Die Handelsmarine 
Österreich-Ungarns im Weltkrieg 1914-1918. Graz, 1988. (a továbbiakban Aichelburg). E könyvnek csak k i 
sebbik része foglalkozik a dunai hajózással, s lényegében ez sem több egy hajólistánál. A legkomolyabb mo
dern munkák Bulgáriában születtek: Велико Лечев: Създаване и начална дейност на Австро-унгарското 
военно-транспортно ведомство  по р.  Дунав  1914-1915 г. In:  Българите  в  Северното Причерноморие. 
Изследвания и  материали.  Т. V I I . В. Търново, 2000. (a továbbiakban Лечев 2000.), illetve uő. Weliko 
Letschev: Österreich-Ungarische Donauhandelsschifffahrt 1915-1916. In: Bulgarian Historical Review, 
2002/1-2 (a továbbiakban Letschev 2002.). A két cikk tartalmilag részben azonos. 



szakasz a háború kitörésétől 1915 novemberéig tart. Ezt az időszakot a központi vezetés 
hiánya és a viszonylag csekély bérelt hajópark jel lemzi. A dunai hajózás ebben az idő
szakban, a dunai vízi út Szerbia általi lezárása miatt, alárendelt szerepet játszott . A má
sodik szakasz 1915 novemberétől 1916 végéig, bizonyos szervezési kérdéseket illetően 
1917 elejéig tart. Ebben az időszakban jöt t létre a bérelt hajóparkot irányító központi 
szervezet, illetve épült k i a helyi szervek, valamint az ellátó rendszer hálózata, a bérelt 
hajóál lomány pedig ugrásszerűen megnőtt . A dunai hajózás szerepe a vízi út megnyi tása 
után, a romániai gabonaszál l í tásoknak köszönhetően, je lentősen megnövekedet t . Sza
kaszhatárként esetleg a román hadba lépés (1916. augusztus 27.) is felmerülhet, de vé
leményünk szerint szerencsésebb e szakasz lezárultát Románia részleges megszál lásá
hoz, és a hajózás új körülmények közti újraindulásához kötni. Ezt támasztja alá, hogy bár 
a hadművele tek ideje alatt a Duna Vaskapu alatti szakaszán kényszerűen szünetelt a ha
józás , a szervezési munkák tovább folytak. A harmadik szakasz 1916-1917 fordulójától 
a bukaresti békéig (1918. május 7.) tart. Ebben az időszakban a hajózás Románia déli ré
szének megszál lása után lényegében saját és szövetséges (bolgár) vizeken zajlott, s az 
irányító szervezet is erre az időre épült k i teljes egészében. A negyedik szakasz kezdetét 
a Romániával kötött bukaresti béke jelenti, melynek alapján a Központi Hatalmak szá
mára a Duna teljes hosszában, a Fekete-tengerig szabaddá és hajózhatóvá vált. Ezzel 
megnyíl t a lehetősége annak, hogy a breszt-litovszki békében (1918. március 3.) német 
kézre került orosz területek gabonáját vízi úton, a Fekete-tengeren és a Dunán át ju tassák 
el a Központ i Hatalmak területére. Ez az időszak az Al-Dunáról való visszavonulással , 
majd az összeomlással ért véget 1918 szeptember-októberében . 

Jelen tanulmányban a fent vázolt négy szakasz közül az első kettő, azaz a háború k i 
törésétől 1916 végéig terjedő időszak bemutatását tűztük ki célul, kiegészítve a folyami 
kereskedelmi hajózás katonai igénybe vételére vonatkozó háború előtti e lképzelésekkel . 

A dunai kereskedelmi hajózás és hajópark 

A Habsburg Birodalmon belül mindig nagy je lentősége volt a Dunának, mint vízi út
nak, amely sokáig a legfontosabb kereskedelmi útvonalnak is számított . Az 1856-ban 
nemzetközi vízi úttá nyilvánított Duna 3 szerepe 1866 után felértékelődött a Monarchia 
számára. Miután Ausztria a vesztes háború után kiszorult a Német Szövetségből , egye
düli lehetséges terjeszkedési és befolyási területévé a Balkán vált. E befolyás gyakorlá
sának egyik legfontosabb eszközévé a Duna, és a dunai hajózás lépett elő. A Monarchiá
nak sikerült a dunai hajózásban megszerzett pozícióját megszilárdítania, és je lentős fölé
nyé t egészen 1918-ig fenntartania. 

3 1856 előtt a Dunán hajózni csak különleges engedélyek, privilégiumok birtokában lehetett. Minden Duna 
menti állam különböző eljárást követett, vámokat szedett, és ellenőrizte saját folyamszakaszán a hajózást. A 
Duna-probléma önálló szerephez a krími háború alatt jutott. 1854-ben a nyugati hatalmak kijelentették, hogy a 
Duna alsó szakaszán zajló kereskedelem európai jelentőségű, Oroszország pedig veszélyt jelent a hajózásra, és 
emiatt ki kell zárni a dunai vízi útból. Ausztria bejelentette azt az igényét, hogy saját folyamszakaszát vonják 
ki a nemzetközi ellenőrzés alól, illetve a Duna torkolata osztrák befolyási övezet legyen, de ezt elutasították. 
Végül kompromisszumos megoldás jött létre: felállítottak egy nemzetek feletti szervezetet, az Európai Duna 
Bizottságot. A bizottság feladata lett a Duna ügyeinek intézése, illetve a Szulina-ágban a hajózás biztosítása. A 
krími háborút lezáró 1856-os párizsi béke kimondta, hogy a Dunán a hajózást semmiféle akadálynak nem sza
bad alávetni, sem a hajók, sem a szállított áruk után nem szedhető adó vagy vám. L. Palotás Emil: A nemzet
közi Duna-hajózás a Habsburg Monarchia diplomáciájában 1856-1883. Budapest, 1984. 



Az ellentétes hatalmi és gazdasági érdekek metszéspontjában álló Duna 1856-tól 
kezdve ténylegesen olyan vízi útvonallá lett, melyen szabad volt a hajózás, a korábbi 
monopól iumok és pr ivi légiumok megszűntek. Mindez azt jelentette, hogy a folyamhajó
zással űzött kereskedelemben - két dunai kikötő között - valamennyi parti ál lam hajói 
egyenjogúságot élveztek, de egy nem parti állam csak a tenger és valamely dunai kikötő 
közti forgalomban vehetett részt. A parti á l lamok belső hajózásának ilyetén szabadsága 
(az ún. kabotázs) mindig az erősebb felnek kedvez, esetünkben az Osz t r ák -magya r M o 
narchiának. Románia és Szerbia belső hajózási forgalmát 1914 előtt a Monarchia ellen
őrizte, illetve bonyolította le, elsősorban az 1829-ben alapított, osztrák érdekel tségű Du-
na-Gőzhajózási Társaság (DGT, teljes nevén: к. k. Erste Privilegierte Donau-Dampf-
schiffahrt Gesellschaft, DDSG ) által . 4 

A dunai vízi út, s ezt mindenképpen szükséges megjegyezni, bármilyen fontos is volt 
a Habsburg Birodalom, illetve a partján élő népek számára, a hajózás és a kereskedelem 
szempontjából , több okból, messze elmaradt a nagy nyugat-európai folyók mögött . Hiá
ba volt a Duna Közép-Európa legnagyobb folyója, földrajzi és gazdaságföldrajzi okok
ból a hajóforgalom tekintetében nem kelhetett versenyre olyan folyókkal, mint a Rajna 
vagy az Elba. Ez utóbbiak ugyanis, különösen a Rajna, Európa egyik legiparosodottabb, 
sűrűn lakott területén folytak keresztül, és a hajózás szempontjából igen kedvező tölcsér
torkolatukban olyan je lentős kikötők feküdtek, mint Rotterdam (Rajna) vagy Hamburg 
(Elba). E folyókkal szemben a Duna több tekintetben hátrányos helyzetben volt. Először 
is, nyugat felé zsákutcát jelentett, mivel nem kapcsolódott a nyugat-európai vízi utak 
rendszeréhez - e helyzet megváltoztatása érdekében már a X I X . század végén felmerül
tek csatornaépítési tervek. 5 Emellett a Duna, különösen az alsó folyamszakasz, jóval el
maradottabb területen folyt keresztül, mint a fentebb említett folyók. Ráadásul a Duna 
hajózási szempontból igen kedvezőtlen deltatorkolattal ömlik a Fekete-tengerbe, melyen 
a hajózható út nehezen volt biztosítható, s a mocsaras, egészségtelen klímájú vidéken 
gyakorlatilag lehetetlenség volt korszerű, nagy tengeri kikötőt kiépí teni . 6 A dunai keres
kedelmi forgalom a fentebb vázolt okokból történt e lmaradása jó l látható, ha egy pillan
tást vetünk az alábbi adatokra: a 2380 kilométer hosszban hajózható Duna összes keres
kedelmi forgalma 1912-ben 14 millió tonna volt, szemben a mindössze 880 kilométer 
hosszban hajózható Rajna 1913-as 66,4 millió tonnájával. A Rajna hajóál lománya jelen
tősen meghaladta a dunai hajóállományt: a legnagyvonalúbb becslések szerint a háborút 
közvetlenül megelőző időszakban Dunán 375 gőzös , továbbá 2500 uszály és bárka köz
lekedett, hozzávetőlegesen 1,8 millió tonna hordképességgel , míg a Rajnán 1745 gőzös , 
valamint 9944 uszály és bárka, körülbelül 4,4 millió tonna hordképességgel . 7 

4 Fiisnyák Zsuzsa: Magyarország Európa közlekedési térszerkezetében a 19. század végén. In: A Közleke
dési Múzeum évkönyve XIV. 2003-2004. Budapest, 2005. (a továbbiakban Frisnyúk 2005.) 134. o. 

A XIX. század utolsó évtizedére nyilvánvalóvá vált, hogy a vasutak nem tudnak versenyezni az olcsó vízi 
szállítással. A vízi szállítás alacsony tarifáit kihasználni tudók olyan versenyelőnyre tettek szert, hogy több eu
rópai országban újra napirendre kerültek a csatornaépítési tervek. Ausztria például a Dunának az Elbával és az 
Oderával való összekötését tervezte. Az osztrák csatornatervek hatására 1902-ben a magyar kereskedelemügyi 
miniszter egy 226 millió koronás forgalompolitikai programot dolgoztatott k i , amely többek között egy új bu
dapesti kereskedelmi kikötő (a későbbi csepeli kikötő), illetve egy Duna-Tisza csatorna létesítését tartalmazta. 
Frisnyák 2005. 135-136. o. 

6 1913-ban a Duna-tengeri forgalom valamivel több, mint 1 700 0001 volt, míg például Fiuméé 2 100 000 t. 
7 Schriften der in Budapest am 4. September des Jahres 1916 abgehaltenen Donaukonferenz. Budapest, 



A fentiek ellenére az Osz t r ák -Magya r Monarchia számára igen nagy je lentőséggel 
bírt a Duna, melynek kereskedelmi forgalma, különösen a Vaskapu-szabályozás 1896-os 
befejezése óta, dinamikusan növekedett . A Monarchia belvízi kereskedelmi hajózásának 
fontosságát je lz ik a következő tények. Az osz t rák -magyar haditengerészet , mely az első 
vi lágháborút megelőző évtizedben gyors ütemű fejlődésnek indult, a nyolcadik legna
gyobb volt a világon. A Monarchia kereskedelmi flottája, mely a századfordulót követő
en szintén dinamikusan fejlődött, mindössze a tizedik helyen állt. Ennek ellenére Auszt
r ia-Magyarország belvízi kereskedelmi flottája messze felülmúlta a többi dunai állam 
belvízi kereskedelmi flottáját, s nem mellékesen, a birodalom tengeri kereskedelmi flot
táját is (840 000 t és 660 000 t hordképesség) . Az első vi lágháború előestéjén Monarchia 
birtokolta (az úgynevezet t görög uszá lyok 8 kivételével, melyek kizárólag a Turnu-Seve-
rin alatti szakaszon közlekedtek) a hajóál lomány 67 %-át, illetve az uszályál lomány 
81 %-át. Ha a hajók teljesítményét, illetve az uszályok hordképességet vizsgáljuk, még 
inkább a Monarchia javára billen a mérleg: a lóerőkben mért teljesítmény 79,5 %-a és a 
tonnákban mért hordképesség 83,5 %-a felett rendelkezett. Mindezen felül Ausztria-
Magyarország je lentős folyami haderőt tartott fenn a Dunán, amelynek magját az első v i 
lágháborúban tíz 300-600 tonnás páncélozott monitor alkotta. E flottilla mind mennyi
ségi, mind minőségi tekintetben felülmúlta Oroszország, Románia , Szerbia és Bulgária 
folyami hadihajó-ál lományát . 

Az Osz t r ák -Magya r Monarchia, illetve a Duna, s egyben Európa legnagyobb belvízi 
hajózási társasága a már említett, 1829-ben alapított D G T volt. A D G T 1914-ben 47 
személygőzössel , 98 vontatógőzössel és 1 motoros áruszállí tóval, 64 620 lóerő össztelje
sí tménnyel , valamint 853 uszállyal, összesen 490 000 tonna hordképességgel rendelke
zett. Regensburgtól Sulináig, illetve a Tiszán és a Dráván a társaságnak összesen 272 ha
jóál lomása , megállója, illetve rakodóhelye volt. A DGT két nagy hajógyárat (Korneu-
burg, Óbuda) , valamint számos kisebb javí tóüzemet működtetet t , emellett szénbányái 
voltak Pécsett , illetve a kezében volt a Mohács-pécs i vasút. A társaság alkalmazottainak 
a száma, a rakodómunkásoka t nem számolva, meghaladta a 10 000 főt. 9 

Az Osz t r ák -Magya r Monarchia, s a Duna második legnagyobb hajózási társasága a 
Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt (MFTR) volt. E társaságot 1895-ben a 
magyar állam hozta létre, a dunai közlekedésben a magyar érdekek nagyobb fokú érvé
nyesítésére, és hogy versenyt támasszon a DGT-nek. A magyar kormány a vállalatot 
rendszeres évi szubvencióban részesí te t te . 1 0 Az állami támogatásnak köszönhetően d i 
namikusan növekvő társaság 1914-ben 22 személygőzössel , 52 vontatógőzössel , 32 800 
lóerő összteljesí tménnyel, valamint 394 uszállyal, összesen 218 000 tonna hordképes-

1916. (a továbbiakban Donaukonferenz 1916.) 129-130. о., С. V. Suppcm: Die Donau und ihre Schiffahrt. Wien, 
1917. (a továbbiakban Suppcm 1917.) 123. o.; Döbrentei 1934. 153. o. 

X Görög uszályoknak azokat a román és görög tulajdonban lévő, nagyméretű uszályokat nevezték, melyek 
képtelenek voltak a Vaskapun áthajózni, és kizárólag Turnu-Severintől lefelé, illetve a Fekete-tengeren hajóz
tak. A görög uszályok összesen körülbelül 600 000 tonna hordképességgel rendelkeztek. 

9 Suppan, 1917. 120. o., valamint Döbrentei 1934. 153. o. 
1 1 1 A DGT magyar érdekeket sértő tarifapolitikája miatt Magyarországon komoly ellenszenv élt a társaság

gal szemben. A magyar kormányzat az 1880-as években megpróbálta elérni, hogy a DGT tegye át Budapestre a 
székhelyét, s így magyar lobogó és befolyás alá kerüljön. Ebben az ügyben tárgyalások is folytak, de a meg
egyezés előtt a DGT visszalépett. A magyar állam ekkor a DGT-vel versenyző hajózási vállalatot hozott létre: 
1888-1895 között a MÁV Hajózási Vállalatot, majd ennek a bázisán 1895-ben a MFTR-t. 



seggel rendelkezett. A MFTR-nek saját hajógyára nem volt, hajóit a budapesti gyárakban 
(Danubius, Sclick-Nicholson) rendelte, viszont volt két nagy hajójavító telepe, Rév-
Komáromban és Orsován. 

A Monarchia harmadik legnagyobb hajózási társasága az 1888-ban alapított Dél
német Duna-gőzhajózási Társaság (DDGT, Süddeutsche Donau-Dampfschiffahrt Gesell
schaft, SDDG) volt, melynek részvényeit 1910-ben az osztrák kormány szerezte meg. A 
társaság 1914-ben 11 vontatógözöst és 5 motoros áruszállítót birtokolt, 7000 lóerő össz
teljesítménnyel, valamint 110 uszállyal, összesen 77 800 tonna hordképességgel . A M o 
narchia négy nagyobb hajózási vállalata közül a legkisebb a Magyar Belhajózási Rt. 
( M B R ) volt, melynek 1914-ben 13 vontatógözöse és 1 személygőzöse volt, 4900 lóerő 
össztel jesí tménnyel, valamint 98 uszállyal, összesen 56 000 tonna hordképességgel . 1 1 

A többi dunai ál lam nagyobb hajózási társaságai közül témánk szempontjából a leg
fontosabb a Bajor Lloyd (BL , Bayerische Lloyd) , mivel 1917-től az e vállalattól bérelt 
hajók is osz t rák -magyar irányítás alatt álltak. Az 1913-ban alapított vállalat 1914-ben 4 
vontatógőzös és 3 áruszáll í tó motoros felett rendelkezett, 2600 lóerő összteljesí tménnyel, 
valamint 40 uszállyal, összesen 28 000 tonna hordképességgel . Mive l a háború alatt a 
B L hajóál lománya dinamikusan növekedett , é rdemes megemlí teni , hogy a vállalatnak 
1917-ben már 38 vontatógőzöse (13 120 LE) , illetve 67 uszálya (45 600 t) vo l t . 1 2 A ro
mán állami hajózási társaság, az 1890-ben alapított Navigatia Fluviala Romana (NFR) 
1914-ben 54 (12 360 L E össztel jesí tményű) vontatót, valamint 133, összesen 36 630 
tonna hordképességü uszályt üzemeltetett . Oroszország 15 vontatógözössel , 8400 lóerő 
össztel jesí tménnyel, valamint 120 uszállyal, összesen 80 000 tonna hordképességgel ha
józot t a Dunán. Szerbia 12 vontatógőzössel , 4800 lóerő összteljesí tménnyel, valamint 45 
uszállyal, összesen 21 000 tonna hordképességgel rendelkezett a háború kitörése előtt, de 
a szerb hajóál lomány gyakorlatilag már a háború elején megsemmisül t . Bulgár iának 
1914-ben nem volt számot tevő hajóparkja. 1 3 

A Duna teljes hajóál lományát az első világháború előestéjén pontos statisztikai ada
tok híján csak becsülni lehet, a különböző helyeken megadott adatok je lentősen eltérnek 
egymástól . Döbrentei szerint a Duna hajóál lománya 1914-ben 10 motoros hajóra, 75 
személygőzösre , 300 vontatógőzösre és 2500 uszályra rúgot t . 1 4 

A dunai hajózás katonai igénybe vételére vonatkozó tervek 1914 előtt 

Az első világháború előtt az Osz t r ák -Magya r Monarchia hadvezetése nem számolt a 
dunai kereskedelmi hajópark - a vasutakéhoz fogható - komolyabb mértékű igénybe vé
telével, illetve központi katonai irányító szervezet alá rendelésével . Ennek megfelelően a 
hadvezetésen belül nem létezett olyan központi szervezet, mely a (vasúti és vízi) szállítá
sok háború esetén való megszervezését irányította volna. Békeidőben ezt a feladatot az 
5. EB (Eisenbahnbüro) látta el, amely a vezérkar és a közös Hadügyminisz té r ium közös 

11 Suppan 1917. 121. o.; Döbrentei 1934. 153. o. 
1 2 Donaukonferenz 1916. 130. о.; Suppan 1917. 121. о. 
1 3 Döbrentei 1934. 153. о.; Suppan 1917. 121. о.; Donaukonferenz 1916. 130. о. 
14 Döbrentei 1934. 153. о. 



alárendeltségében működöt t , és mint nevéből kitűnik, csak vasúti kérdésekkel foglalko
zott. A századforduló idején ugyan születtek elképzelések a folyami hajózás háború ese
tén való nagyobb mérvű igénybe vételére, de azokat rövid mérlegelés után, a folyami ha
józás számos bizonytalansági tényezője (jégviszonyok, vízállás, köd), valamint az első
sorban gabonaszáll í tásra épült uszályok csapatszáll í tásra való alkalmatlansága miatt, el
ejtették. A dunai kereskedelmi hajókat így csak átkeléseknél , illetve lőszer és katonai fel
szerelés utánpótlásának szállítására kívánták fe lhasználni . 1 5 Mindebben természetesen 
tükröződtek a hadvezetés elképzelései az el jövendő háborúról , melyek nem számoltak 
annak évekig tartó e lhúzódásával , így azzal sem, hogy a katonailag igénybe vett dunai 
kereskedelmi hajózás fő feladata a nem közvetlenül katonai je l legű gabonaszál l í tás lesz, 
s hogy e célra a korábban tervezettnél jóval több hajó igénybe vétele válik szükségessé. 

Természetesen mindez nem jelentette azt, hogy a hadvezetőség teljesen lemondott 
volna a kereskedelmi hajózás igénybe vételéről. A közös Hadügyminisz té r iumban mű
ködő, a haditengerészetet irányító tengerészeti osztály (Marinesektion) által kidolgozott 
haditervekben szerepeltek a Közép- és az Al-Dunán hadihajók és kereskedelmi hajók 
együt tműködésére vonatkozó elképzelések. Az 1912-ben az osztrák és a magyar parla
ment által megszavazott hadi szolgáltatási törvény (Ausztr iában 26. X I I . 1912, R G B L Nr. 
236, Magyarországon 1912 :LXVII I . tc.) lehetővé tette, hogy háború, illetve mozgósí tás 
esetén birtokosaik - többek között - a vízi j á rmüveket , térítés el lenében használatra, 
vagy akár véglegesen is, átengedjék a hadseregnek, illetve a haditengerészetnek (12. §). 
Amennyiben a hajókat a hadsereg vette igénybe, az alá a parancsnokság alá rendelték 
őket, amely a part adott részén ál lomásozott . Ez az alárendelési gyakorlat, valamint az, 
hogy a hajók c iv i l személyzete csak részben, a hajózási kérdésekben kiadott parancsok 
tekintetében állt a katonai fegyelem és büntetőjog hatálya alatt (rájuk ugyanis a törvény 
9. § 3. bekezdése vonatkozott), meglehetősen hatástalanná tette a belvízi hajózást a háború 
kezdeti időszakában. 

A közös Hadügyminisz tér ium 1910-ben az MFTR-rel , 191 l-ben pedig a DGT-vei kö
tött megál lapodást a társaságok hajóin való szállításokról, illetve a szállí tások díjszabásá
ról. A két egyezményt lényegében azonos alapelvek szerint kötötték meg, legnagyobb 
különbség a lehetséges útvonalak, illetve a feladóhelyek közt volt. Mindké t társaság vál
lalta, hogy személyhajóin a katonai személyeket legfeljebb a társasági személydíjszabás 
feléért szállítja. A megál lapodásokban árunemenként rögzítették a katonai tarifákat, i l 
letve a különféle illetékek mértékét. A megállapított dí jszabások csak békeidő esetén 
voltak é rvényesek . 1 6 Min t látható, e megál lapodásokban szó sem volt a hajóbérletekről, 
vagy katonai irányításáról, csupán a hadsereghez tartozó személyek utaztatásáról, illetve 
a hadsereg tulajdonában lévő áruk kedvezményes tarifájú szállításáról egyeztek meg. 

Az ál lamsegélyben részesülő hajózási vállalatok (DGT, M F T R ) számára az ál lammal 
kötött szerződés külön előírta háború, illetve mozgósí tás esetére a hajópark átengedését 
hadi szolgálatra. A magyar ál lam és az M F T R között 1914-ben létrejött szerződés, az 
1914:XXII . tc. 36. szakasza a következőképp rendelkezett: „A társaság kötelezi magát, 

15 Döbrentei 1934. 154. o. 
1 6 Egyezmény és katonadíjszabás a m. kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság hajóin való szállí

tásra (érvényes 1910. december 1-től). Budapest, 1911. Egyezmény és katonadíjszabás az Első cs. kir. Szaba
dalmazott Dunagőzhajózási Társaság hajóin való szállításra (érvényes 1911. április 1-től). Budapest, 1911. 



hogy mozgósítás vagy háború esetén a cs. és kir. hadügyminiszter felszólítására a ren
delkezésére álló egész hajóállományát, és minden üzemi felszerelését, állomási berende
zéseit és műhelyeinek készleteit megfelelő kártalanítási díj ellenében a katonai igazgatás 
és a haditengerészet szolgálatába a szükséghez képest átengedi. " Az igénybe vételért j á 
ró díjazás, illetve a bekövetkezet t károk miatti kártérítés módozatáról és mértékéről a 
törvény nem rendelkezett, azt a Hadügyminisz té r iummal , illetve a tengerészeti osztállyal 
a konkrét esetben kötendő megál lapodásnak kellett szabályoznia. 

A haditengerészet , azaz a tengerészeti osztály a DGT-vei 1911-ben külön szerződést 
kötött 4 vontatógőzös, 3 uszály és 1 személygőzös bérletére. E szerződést az 191 l-ben 
megállapítot t feltételek szerint 1912 és 1914 között minden évben meghosszabbí tot ták. 
A szerződés alapján, mozgósí tás idején, belföldi használat esetén, a hivatalos katonai 
bérleti tarifán felül 15 %-os, külföldi használat esetén (Orsovától lefelé) 30 %-os pótlék 
jár t a DGT-nek. Emellett a haditengerészet teljes felelősséget vállalt a hajókat ért károk 
megtérí tésére. A bérleti díj fejében a D G T biztosította, illetve fizette és élelmezte a hajók 
személyzetét , valamint a gépek üzeméhez szükséges anyagokat; a vonalkormányosokat 
viszont a haditengerészet fizette. 1 7 Minderre azért szükséges külön kitérni, mert a háború 
folyamán, mint látni fogjuk, a bérleti díj kifizetése mellett a hadvezetés fokozatosan ma
gára vállalta a bérelt hajók ellátását először élelmiszerrel , majd a háború vége felé üzem
anyaggal is. 

A DGT-vel és az MFTR-rel külön kötött szerződések, valamint a béke idején a hábo
rú esetére szerkesztett idevágó katonai jogszabá lyok is bizonyítják, hogy a különböző 
hajózási társaságok hajóparkjának egységes katonai vezetését nem tervezték. Sőt, a ka
tonai szabályzatok teljesen egyformán szabályozták a dunai hajózást és a vasúti forgal
mat, bár ez a két szállítási nem mind szervezetileg, mind igazgatás szempontjából na
gyon különbözöt t egymástól . Ezek szerint például a hajózási és vasúti vonalak és állo
másparancsnokságok szolgálata teljesen egyforma lett volna. Még talán ennél is nagyobb 
problémát jelentett, hogy a tervek szerint a rendelkezési jogokat egységes irányítás he
lyett területi alapokon (adott frontszakaszok, illetve hátországok szerint) szándékozták 
szé tszabdalni . 1 8 Mindez csupán hatásköri torzsalkodásra, illetve a meglévő kapacitások 
lehető legrosszabb kihasználására vezethetett, ami a háború első időszakában be is bizo
nyosodott. Ezek az e lgondolások csak addig, és akkor is csak nagyon korlátozottan vol
tak működőképesek , ameddig a hadvezetőség csak egy hajózási társaság járműparkjá t 
szándékozot t igénybe venni. Mive l azonban a hadvezetés már a háború kezdetén két, ál
lamilag támogatott hajózási társaságtól (DGT, M F T R ) , később pedig már az összes oszt
rák és magyar vállalattól bérelt hajókat, majd gyakorlatilag 1915 őszétől (formálisan 
1917 februárjától) a német Bajor Lloyd (Bayerische Lloyd , B L ) hajói felett is rendelke
zett, e hajópark észszerű kihasználására a háború előtt megszabott formák és keretek tel
jesen alkalmatlannak bizonyultak. Hamarosan bebizonyosodott, hogy ez csak egységes 
és hatékony vezetés mellett lehetséges. 

1 7 K M A Mladiáta-gyüjtemény, Marinesektion/Operationskanzlei (MS/OK) Nr. 275. 1911., Nr. 4680. 1912., 
Nr. 5129. 1913., Nr. 3809. 1914. (másolat). Később abból vita támadt a haditengerészet és a DGT között, hogy 
a haditengerészet szerint túlságosan felülértékelte a DGT a bérbe adott hajóit. 

1 8 K M A Mladiáta-gyüjtemény, Dienstbuch E-57 V. C. 



Világos volt ugyan, hogy a törvényben háttérbe szorult a central izáció elve, ezt a hiá
nyosságot azonban nem hozta szóba senki. A közös Hadügyminisz tér ium tengerészeti 
osztályán 1913. június 3-án tartott megbeszélésen, melyen a tengeri kereskedelmi flotta 
háborús feladatairól tárgyaltak, az elnöklő Karl Kailer von Kaltenfels ellentengernagy, a 
tengerészeti osztály főnökének helyettese, nem bocsátotta vitára a belvízi hajózás kérdé
sé t . 1 9 Az adott helyzetben ez teljesen érthető volt, mivel a megbeszélés kiegészí tő részét 
képezte az éppen akkor Bécsben, a Hármasszövetség haditengerészeti egyezményének 
újbóli megkötéséről folyó, háromoldalú tárgyalásoknak. A jún iusban megkötöt t , és 1913. 
november 1-én hatályba lépő egyezmény támadó had müveletekkel és a Földközi- tenger 
o l a sz -osz t r ák -magyar el lenőrzés alá vonásával számol t , 2 0 amelyben természetszerűleg a 
dunai kereskedelmi hajózásnak semmilyen szerep nem juthatott. Mindezen felül, a hadi
tengerészet kevéssé volt érdekelt a dunai kereskedelmi hajópark igénybevételében, mivel 
a Duna-Flottilla igényeit a dunai hajópark töredékét ki tevő, viszonylag csekély számú 
bérelt kereskedelmi hajóval is k i lehetett elégíteni. M i n t közismert , a háború ki törésekor 
az események végül másként alakultak. Olaszország semlegességével , majd 1915-ös 
hadba lépésével az antant oldalán az Adriára bezárt o sz t r ák -magyar kereskedelmi tenge
részeinek jóval kisebb szerep jutott a háború során, mint a dunai hajózásnak. 

Az osztrák-magyar dunai hajózás katonai igénybe vétele 
1914 augusztusa és 1915 októbere között 

A szarajevói merénylet után egy hónappal kezdetét vette az a konfliktus, amely, ha
marosan vi lágháborúvá szélesedve, lángba borította Európa je lentős részét. A Monarchia 
hadvezetése arra készült , hogy az Oroszország elleni felvonulás közben gyors csapást 
mér Szerbiára, majd az arra igénybe vett erők egy részét még időben északkeletre cso
portosítja át. Minden tényezőt figyelembe véve, a Szerbia elleni támadásra igen rövid 
időszak állott rendelkezésre. Az Oskar Potiorek tábornok parancsnoksága alatt álló 5. és 
6. hadsereg a Drina mentén, a 2. hadsereg két hadteste a Száva és a Duna mentén 1914. 
augusztus 12-én lendült támadásba. Az augusztus 16-án kezdődő szerb e l lentámadás 
hamar, augusztus 23-ára a kiindulópontjukra, a folyók mögé vetette vissza az o sz t r ák 
magyar csapatokat. A Monarchia első katonai akciója kudarccal végződött . 

Az osz t r ák -magyar hadvezetés az első szerbiai támadás kudarca után kénytelen volt a 
2. hadsereget Galíciába küldeni. Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök úgy ter
vezte, hogy a Galíciában aratott sikerekkel párhuzamosan újabb támadást indít Szerbiá
ban. Galíciában azonban siker helyett vereség született, Conrad pedig arra számított , 
hogy egy szerbiai siker leplezheti a galíciai kudarcot. A legsúlyosabb galíciai elhárító 
harcok idején, szeptember 8-án megindult az újabb, Szerbia elleni támadás az 5. és a 6. 
hadsereg, valamint a 2. hadsereg maradék csapatainak részvételével . Az osz t r ák -magyar 
csapatok sikeresen átkeltek a Száván és a Drinán. Bár a szeptember 16-án kibontakozó 
szerb ellentámadás megakasztotta az előrenyomulást, és visszavetette a csapatokat, az oszt-

Letschev 2002. 58. o. A tengeri kereskedelmi hajópark irányításának a feladata a tábori szállításvezető
ségekkel azonos státuszú tengeri szállításvezetőségé (Seetransportleitung) volt. 
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r ák -magyar visszavonulás , az előző támadástól el térően, a hídfők megtartásával fejező
dött be. Szerbiát azonban ismét nem sikerült sem legyőzni, sem jelentősen meggyengíteni . 

Az újabb, Szerbia elleni támadás november 5-én vette kezdetét. A súlyos galíciai har
cok idején megindított offenzíva hátterében több, politikai jel legű ok húzódott . A M o 
narchiának igencsak szüksége volt egy gyors, imponáló győzelemre az addig elszenve
dett kudarcok után, hogy egyelőre még semleges szomszédjainak, Olaszországnak és 
Romániának elvegye a kedvét az esetleges hadba lépéstől. Emellett Törökországnak a 
Központ i Hatalmak oldalán való háborúba lépésével (október 28 - november 5.) felme
rült a közvetlen vasúti összeköttetés igénye. Románia , semlegességére hivatkozva, nem 
engedte át a Törökországnak szánt német szál l í tmányokat (míg a Szerbiának szóló orosz 
szál l í tmányokat igen), ezért Szerbián át kellett Bulgária, azon keresztül pedig Törökor
szág felé utat nyitni . A Monarchia, balkáni érdekszféráját féltve, nem akarta, hogy német 
erök jelenjenek meg, és lépjenek fel Szerbia ellen, inkább önerőből próbálkozott újabb 
támadással . November 5-én a szávai és a drinai hídfőkből kiindulva megkezdődöt t a 
harmadik szerbiai hadjárat: a szerb hadsereg visszavonult, az e lőrenyomulás sikeres volt; 
november 29-én sikerült Belgrádot is elfoglalni. December 3-án viszont megindult a 
szerb el lentámadás, és Potiorek 9-én kénytelen volt újfent visszavonulást elrendelni. De
cember 15-ére az osz t rák-magyar csapatok elhagyták az összes elfoglalt területet, bele
értve a korábban birtokolt hídfőket is. A Monarchia ismét kudarcot vallott. 

E tanulmány keretei közt nem tisztünk a cs. és kir. Duna-flottilla harcainak részletes 
taglalása, de a téma szempontjából feltétlenül szükséges vázlatos ismertetésük. Annál is 
inkább, mert a szerbiai harcokban, majd a későbbi aknamentesí tésben fontos szerep j u 
tott az osz t rák -magyar folyami hajóhadnak. A szarajevói merényletet követően 1914. jú
lius 23-án a teljes flottillát mozgósí tot ták és a szerb határ közelébe irányították. A Bal
kán-haderő parancsnoksága alá helyezett flottillát három csoportra osztották, a Z i -
monyban á l lomásozó Duna-csoportra, a Brodban ál lomásozó Száva-csoportra és a Pan-
csován á l lomásozó Pancsova-csoportra. 

A hadüzenet éjszakáján a TEMES, a BODROG és a SZAMOS monitor kifutott Z i -
monyból , és 29-én hajnali 2 óra 20 perckor lőni kezdte Belgrádot . A három monitor 
ágyútüzével vette kezdetét a világháború. A következő hónapokban a három csoport 
egységeit szinte minden nap bevetették. A Duna-csoport augusztus közepéig a belgrádi 
tüzérségi állásokat lőtte, és a szeptember 7-8- i szerb átkelési kísérlet megakadályozásá
ban is részt vett. A Pancsova-csoport szeptember 9-ig ál landó járőrszolgálatban és erő
szakos felderítésekben vett részt. A Száva-csoport a saját hadsereg Száva menti, váltako
zó szerencsével folyó hadműveletei t támogatta, ám augusztus második és szeptember el
ső felében az alacsony vízállás tétlenségre kárhoztatta. 

Szeptember 28-án a szerbek hidat verve kíséreltek meg átkelni a Száván. A Dunáról a 
TEMES és a K Ö R Ö S monitor befutott a Szávába, és az erős el lenséges ágyútűz ellenére 
megsemmisí te t te a hidat, megakadályozta a szerb csapatok átkelését. A két monitor ez
után a Száván maradt. Az őszi harcokban a flottillát több hajóveszteség érte. Szeptember 
9-én a visszavonuló csapatok a „d" és „g" őrnaszádot kénytelenek voltak felrobbantani. 
Október 23-án hajnalban a flotti l la zászlóshajója, a TEMES monitor aknára futott a Szá
ván és elsüllyedt. (Később kiemelték és újra szolgálatba állították.) 

A harmadik szerb hadjárat idején az osz t rák -magyar aknaszedő különí tmény novem
ber végéig eltávolította a Száván lévő szerb aknazárakat , majd december 7-re a belgrádi 



aknazárat is felszámolták. A flotti l la ismét egyesülhetett az elfoglalt Belgrád előtt. Ezt 
követően a december 14-15-i visszavonulásnál az osz t rák -magyar csapatok átkelését a 
monitorok fedezték. A harmadik szerb hadjárat kudarca után a flott i l la egységei Óbudára 
vonulta vissza telelni. 

A tavasszal a szerb frontszakaszra visszatérő flottilla négy új, korszerű, a korábbiaknál 
nagyobb és erősebb fegyverzetű monitorral gyarapodott az 1915. esztendő folyamán. A 
monitorok száma így, az elsüllyedt TEMES-sel együtt, tízre nőtt. A flottilla egységei az év 
tavaszán és nyarán jórészt csak őrjáratoztak, illetve kisebb összecsapásokban vettek részt. 

A Duna-flottil lánál a harci egységeken kívül különféle segédhajók és felfegyverzett 
gőzösök is szolgáltak. Ezeket a flotti l la részben bérelte, részben meg is vásárolta. E ha
jók DGT vagy M F T R gőzösök voltak, és polgári személyzettel álltak szolgálatba, de pa
rancsnokuk, illetve a fegyverek kezelői hadi tengerészek voltak. A flotti l la a háború kitö
résekor a T R A U N , a B A N H A N S és az A C H I L L E S D G T gőzösökkel rendelkezett, eze
ket még 1914-ben követte az A N D O R , a B Á T A S Z É K és a S Á M S O N DGT, illetve az 
Á L M O S és a T R I N I T A S M F T R gőzös. 1915-ben újabb segédhajók vonultak be: a V Á G , 
a BAJA, a B Á C S K A , az U N A , a B E L G R Á D és a H E L E N E DGT, illetve a B A L A T O N 
M F T R gőzös . A gőzösök mellett természetesen uszályokat és pontonokat is igénybe vett 
a flotti l la, annál is inkább, mert kezdetben csak 14 uszálya vol t . 2 1 Később az uszályok 
száma megnőtt , és a szénszáll í tók mellett, ahogy szolgálatba álltak az új, olajtüzelésű 
monitorok és őrnaszádok, tankuszályokat is bevonultattak. 

A dunai kereskedelmi hajózás háborús igénybe vételének kérdéskörével kapcsolatban 
mindenek előtt szemügyre kell vennünk a háborús szállítási feladatok irányítását végző 
szervek át-, illetve kialakulását. Az Osz t r ák -Magyar Monarchia hadvezetésében béke
időben a szállítások irányítására hivatott szerv - a 27 vasútvonal-parancsnoksággal ren
delkező 5. EB - a háború előestéjén, 1914. júl ius 27-én, az előzetes mozgósítási tervek
nek megfelelően, feloszlott és átalakult. Az egykori 5. EB három részre vált szét: a szál
lítási ügyeket irányító tábornokra, a tábori vasútügyek főnökére (Chef des Feldeisen
bahnwesens) és irodájára, a központi vasúti és hajózási száll í tásvezetőségre (Zentrale 
Eisenbahn und Dampschifftransportleitung) és a Hadügyminisz tér ium vasúti osztályára 
(Eisenbahnsektion). A szállítások stratégiai je lentőségének felismerése már 1914 végén 
oda vezetett, hogy a vasútügyek főnökét közvetlenül a hadsereg-főparancsnokságnak 
(Armee-Oberkommando, A O K ) rendelték alá. Az ő alárendel tségében működöt t az 
újonnan felállított Központi Száll í tásvezetőség (KSZV; Zentraltransportleitung, Z T L ) , 
melynek parancsnoka magas rangú vezérkari tiszt lett. A 27 vasútvonal-parancsnokság 
ezután a KSZV alárendel tségében működö t t . 2 2 A KSZV 1915-ig gyakorlatilag csak a 
vasúti ügyekkel foglalkozott, a hajózást irányító csoportja csak 1915 novemberében jöt t 
létre, 28. csoportként. 

A KSZV- t a katonai szállítások előkészítésére és végrehajtására, illetve a hadiszállítá
sokkal kapcsolatos ügyek kezelésére hozták létre a Hadügyminisz tér ium önálló osztá
lyaként, ideiglenes hatállyal, a háború időtartamára. A felvonulás időszakában a felvonu
lással kapcsolatos ügyekben közvetlenül az A O K parancsnoksága alatt állt, és hatásköre 
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kiterjedt a Monarchia összes vasútvonalára, illetve hajózási útvonalára. A Tábori Szállí
tásvezetőségeknek (TSZV; Feldtransportleitung, FTL) a hadtápparancsnokságok, illetve 
a hadsereg-hadtápparancsnokságok alá rendelése után a KSZV hatásköre, az előzetes 
tervek szerint, hivatalosan a TSZV-k körzetén kívül eső vonalakra korlátozódott . A 
KSZV felvonulás utáni, önállóan ellátandó feladatkörét a következőkben határozták 
meg: a hátországi vasutak és hajózás irányítása a hadtápparancsnokságok és a Hadügy
minisztér ium utasításai alapján. A j á rmüvek elosztása és irányítása, mind a vasúti, mind 
a vízi közlekedés esetében ugyanakkor, némi önel lentmondást okozva, nem csak a hátor
szágban, hanem a frontokon is a K S Z V hatáskörében maradt. 2 3 M i n t azt a későbbiekben 
látni fogjuk, a dunai hajózás tekintetében a háború első hónapjaiban meglehetősen zava
ros viszonyok uralkodtak, többek között a hatáskörök kérdésében. 

A K S Z V hatáskörét illetően közvetlenül a hajózást érintették a következő rendelkezé
sek. A fontosabb kikötőkben a KSZV hajóál lomás-parancsnokságokat állíthatott fel, me
lyek működése tekintetében a vasúti á l lomásparancsnokságokra vonatkozó szabályok 
voltak érvényesek. A hajózás jobb kihasználása érdekében a K S Z V a hajóál lomás
parancsnokságok mellett elrendelhette újabb k i - és berakodó helyek létesítését, illetve új
ra szolgálatba állítását. E munkák elvégzése, az utászcsapatok segítségének igénybe vé
telével, illetve üzemeltetésük a hajózási vállalatokra háru l t . 2 4 

A dunai kereskedelmi hajórajnak, különösen a későbbiekhez képest, viszonylag cse
kély szerepe volt az 1914 augusztusától 1915 októberéig terjedő időszakban. A Duna 
Zimonytól Orsováig terjedő szakasza, illetve a Száva ez idő alatt szinte mindvégig a 
szerb csapatok ellenőrzése alatt állt. A szerbek tüzérségi eszközökkel , illetve aknazárak 
telepítésével tették lehetet lenné a hajózást. 

Az első világháború kitörésekor, a szerb Duna-szakasz lezárásával az osz t rák -magyar 
folyami kereskedelmi flotta lényegében kettészakadt. 1914. júl ius 28-án hozzávetőlege
sen 300-350 osztrák és m a g y a r j á r m ű rekedt a Duna Vaskapu alatti szakaszán, román és 
bolgár kikötőkben. A mozgósítási parancsra, konzulátusi segítséggel, a gőzösök legény
ségéből sokan hazautaztak. A hajók tisztjeinek és altisztjeinek a hadvezetőség rendelke
zése alapján továbbra is hajóikon kellett maradniuk. 1914 ősze folyamán e hajók egy ré
sze nem állt tétlenül, hanem részt vett a Románia és Bulgária közti hajóforgalomban. A 
hajók egy része 1914-15-ben Vid in mellett, egy Duna-ágban telelt á t . 2 5 

A kettészakítás és semleges kikötőkben rekedés mellett már a háború első napjaiban 
több veszteséget szenvedett az osz t rák -magyar folyami kereskedelmi hajópark. Az 
M F T R D E Á K FERENC személyszáll í tó gőzöse jú l ius 28-án délben éppen csak elkerülte 
a szerb fogságba esést, mert még időben visszafordult. 2 6 A folyami hajók közül a háború 
első áldozata az M F T R F E R T Ő vontatógőzöse lett. A F E R T Ő és a J Ó Z S E F gőzös júl ius 
28-án este a Pot iorek-parancsnokság rendeletére 16 üres uszállyal a Szávára indult, hogy 
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részt vegyen az osz t rák -magyar csapatok átkelésében. Mielőt t a szávai vasúti hidat elér
ték volna, a szerbek felrobbantották. A mederbe zuhanó hídrészek teljesen elzárták a ha
józás i utat, így a gőzösök továbbhaladása lehetetlenné vált. A rájuk zúduló erős szerb 
géppuskatűzben a F E R T Ő lehorgonyzott, a J Ó Z S E F parti zátonyra futott. A folyamatos 
szerb tüzelés elől a F E R T Ő személyzete a hajó magyar part felőli részére húzódott , majd 
miután helyzete tarthatatlanná vált, és a gőzös megmentésének a r eménye szertefoszlott, 
az ötödik nap éjszakáján partra szál l t . 2 7 A F E R T Ő szerb kézre került, később elsüllyesz
tették. A JÓZSEF-e t még 1914 novemberében sikerült leszabadítani a zátonyról és visz-
szaszerezni. 

Július 29-én reggel a főparancsnokság kísérletet tett az előző este megrekedt két gő
zös kiszabadítására, és a DGT A L K O T M Á N Y , illetve az M F T R M E D V E és T R I N I T A S 
gőzösét a Szávára küldte. A hajók már a Száva torkolatánál erős szerb tűzbe kerültek, és 
az A L K O T M Á N Y parancsnoka, Eberling Károly hajóskapitány, illetve első kormányo
sa, Gremsperger Mihály elesett. E hajósok voltak az első vi lágháború első hősi halottjai. 
Miután az A L K O T M Á N Y gőzvezetéke is találatot kapott, a három hajó visszafordult 
Zimonyba. 

A háború első napjaiban az Orsovánál rekedt hajókat is érték veszteségek. A Tekia 
hegyre vontatott szerb tüzérségnek sikerült az Ada-Kaleh-sziget védelme mögé menekül t 
Z A G Y V A és D I A D A L gőzöst elsüllyesztenie. Ugyanígy jár t az Orsováról Ógradinára 
menekül t GR. S Z É C H E N Y I I S T V Á N és az A L B R E C H T gőzös . Szeptember 10-én, 
Pancsova kiürítésének téves hírére, a Keveváránál összevont REGENSBURG, KOR-
N E U B U R G , B A R A N Y A , Z Á G R Á B , S Z Á V A , M A R C H és ENNS gőzöst, valamint 40 
uszályt, felsőbb parancsra, saját személyzetük süllyesztette e l . 2 8 

Az osz t rák -magyar hajóveszteségekkel párhuzamosan a Be lg rád -Orsova szakaszon 
gyakorlatilag sikerült a teljes szerb hajóparkot megsemmisí teni . Még a hadüzenet napján 
behajózott magyar csendöröknek sikerült a V A R D A R szerb gőzöst elfoglalniuk. A D I 
A D A L névre átkeresztelt hajót, mint már említettük, nem sokkal később a szerb tüzérség 
süllyesztette el. A C A R N I K O L A I L , a M O R A V A , a SRBIA, a M A C V A , a N E R E T V A 
gőzöst az osz t rák-magyar tüzérség elsüllyesztette, a K R A J N A , a D E L I G R A D , a 
S U M A D I A és a B E O G R A D gőzöst pedig sikerült elfogni és zsákmányul ejteni. 2 9 E ha
j ó k elsüllyesztésével, illetve elfogásával Szerbia elvesztette hajóparkjának négyötödét . 
1914-1915-ben a Száván és a Duna Be lg rád -Orsova szakaszán összesen 351 j á rmű süly-
lyedt el, ebből 236 volt a gőzös, uszály és ponton, a többi evezős bárka és dereglye. 3 0 

Mint már említettük, a Duna és a Száva szerb ellenőrzése miatt a folyami kereske
delmi hajóknak a háború első 15 hónapjában meglehetősen kevés szerep jutott. A főként 
vontatókból és uszályokból álló dunai kereskedelmi hajóállomány amúgy is kevéssé volt 
alkalmas csapatszállí tásra, különösen a front közelében, részben a novembertől márciu
sig tartó időszak kiszámíthatat lan jégviszonyai , részben pedig az elsősorban gabonaszál
lításra épült uszályok miatt. Egy 60 vagon befogadóképességű uszály ugyanis maximál i -

2 7 KMA Kézirattár, 287. Az MFTR FERTŐ gőzhajó lövetésről készült jelentés 
2 8 Siba 1931. 14. o. 
2 9 Siba 1931. 17.0. 
3 0 Döbrentei 1934. 175. o. 



san 18 vagonban elhelyezhető katonát tudott szállítani, de csak a legprimit ívebb körül
mények között, tehát igen rövid, egy napnál hosszabb utazást nem igénylő t ávon . 3 1 Ebből 
következett , hogy a dunai kereskedelmi j á rmüveke t közvetlen katonai - csapatszállí tási -
célra elsősorban folyamátkeléseknél vették igénybe. Ennek megfelelően már a háború 
előtti tervek szerint is az igénybe vett kereskedelmi hajók fő feladata az utánpótlás szállí
tása lett volna. A háború kezdetén néhány kísérlet történt kereskedelmi hajók igénybevé
telére a visszavonuló csapatok megsegítésére, ám csekély sikerrel. 3 2 

A háború kezdetén a bérbe vett DGT- és MFTR-hajókkal azok a helyi katonai ható
ságok rendelkeztek, amelyek hatáskörében a j á rmüvek éppen tartózkodtak. Min t láttuk, a 
j á rmüvek elosztása és irányítása, elvileg, a frontokon is a K S Z V hatáskörébe tartozott, 
de különösen a vízi j á rmüvek esetében, amikor még a hajózás irányítását hivatott szerve 
sem volt, a helyi parancsnokságokkal szemben egyszerűen képtelen volt jogá t érvényre 
juttatni. A parancsnokságok időnként, minden formaság nélkül, olyan j á rmüveke t is 
igénybe vettek, amelyeket nem bérelt a hadvezetőség. A parancsokat többnyire az általá
nos helyzet ismerete nélkül, sokszor a hajózás követe lményeinek nem megfelelően adták 
k i , sőt, azok nem egyszer e l lentmondóak voltak. E helyzetben, különösen az első hóna
pokban, nem csoda, hogy súlyos konfliktusok alakultak k i a hajók kapitányai és a demo
ralizált csapatok parancsnokai közt. 

A kaotikus helyzetet látva a központi vezetés felé tett első lépést a szabadkai 4. tábori 
száll í tásvezetőségen belül 1914. november l-jén felállított katonai Hajózási Csoport 
megalakí tása jelentette. A Dittrich Ede vezérkari őrnagy parancsnoksága alatt álló szállí
tásvezetőség feladata volt - a dunai hajózás mellett - a szerb front felé irányuló vasúti 
forgalom irányítása is. A Hajózási Csoport megalakí tása azt a célt szolgálta, hogy a kü
lönböző vállalatoktól bérelt hajóparkot központi vezetés alatt álló, használható egységgé 
formálják. Mindezt, a vasúttal el lentétben, úgy tervezték, hogy a katonai Hajózási Cso
port a hajókat a tulajdonosoktól teljesen függetlenül vezesse. Az elgondolás alapvetően 
helyes volt, de a megvalósí tás feltételei, elsősorban a Duna szerb csapatok általi ellenőr
zése miatt, még hiányoztak. A bérelt hajóparkot irányító központi szervezet létrejöttére 
további egy esztendőt kellett várni. A 4. TSZV Hajózási Csoportja 1914 decemberében 
45 gőzössel és 200 uszállyal rendelkezett. 3 3 

Habár, mint láttuk, 1914. november l-jén megalakult Szabadkán a katonai Hajózási 
Csoport, a központi irányítást még sokáig nem tudták bevezetni. A helyzetet jól jel lemzi 
a következő je lentés , melyet a 4. TSZV küldött a hadsereg-főparancsnokságnak 1915. 
január 20-án: „A hajóparkkal rendelkeznek: a balkáni haderők FP-a és HT-a az újvidéki 
és titeli hídépítés vezetőségei , a petrovaradini erődparancsnokság, a TSZV és a KSZV. 
Rendszerint egyik hatóság sem ismeri a másik szükségletét és rendelkezését . A hatáskör 
széjjelosztásának természetes következménye az, hogy például két uszályt két külön gő
zös vontatott ugyanazon az úton. Ehhez járul a rendelkezési joggal felruházott parancs
nokságok gyakori változása, úgy hogy a hajók kapitányai már nem tudják, kinek enge
delmeskedjenek." 3 4 A valóban hatékony központi irányítás feltételei azonban csak Szer
bia legyőzése, és a dunai vízi út megnyi tása után, 1915 novemberében jöt tek létre. 

3 1 KMA Mladiáta-gyüjtemény, ZTL Nr. 72330. 1917. (másolat). 
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" Franz Conrad von Hötzendorf: Aus meiner Dienstzeit. IV. k. Wien, 1923. 334-335. o. 
3 3 Döbrentei 1934. 160. o. 
3 4 Idézi Döbrentei 1934. 156. o. 



Az akkor még a későbbiekhez képest viszonylag csekély bérelt hajóál lomány legna
gyobb részét adó DGT-vel a közös Hadügyminisz tér ium még 1914-ben megál lapodott a 
katonai szállítások tarifáiról, illetve a 15 %-os háborús pótlék kifizetéséről, a módosítot t 
E 72 szolgálati előírás a lapján . 3 5 1914 őszén megál lapodás született a Németországnak 
szóló gabonaszál l í tások alkalmával fizetendő bérleti díjakról is. A németek részére törté
nő szállí tásokat elkülönítve számolták el, de a bérleti díjakat az osz t rák -magyar hadve
zetőség fizette. 1915-ben hasonló módon kívánták rendezni a német hadsereg részére 
történő katonai szállításokat is . 3 6 A 4. TSZV Hajózási Csoportja 1915-ben a DGT-n , i l 
letve az MFTR-en kívül más vállalatoktól is bérelt já rműveket . Azok bérletéhez tavasz-
szal új, négyoldalas bérleti szerződésmintát készítettek, mellyel a bérlés sokkal egysze
rűbbé vált, mint a két nagy társaság ese tében . 3 7 Utóbbiak szerződései ugyanis meghalad
ták a száz oldalt, és számos jog i kiskapu lehetőségét hagyták nyitva. 

1915 augusztusában a 4. TSZV Hajózási Csoportja papíron 53 gőzössel és 335 
uszállyal rendelkezett, de csak 40 gőzös és 257 uszály volt csak használható állapotban, 
a többi vagy elsüllyedt, vagy javí tás alatt állt. Amint látható, a bérelt hajóál lomány az 
1914. decemberi ál lapothoz képest gyakorlatilag nem növekedett . Az üzemben álló jár
müvek közül is szállítási feladatokra csak 21 gőzös és 149 uszály volt használható, a 
többit egyéb célokra (átkelőhajó, hídőrség, raktárhajó) vették igénybe . 3 8 E bérelt hajó
park is messze a lehetséges optimum alatt teljesített, aminek elsősorban a továbbra is 
meglévő fejetlenség és szervezet lenség volt az oka. Ennek kirívó példája, hogy szinte 
minden nap történt valamilyen baleset. Emellett az Újvidéken 1915 januárjában létesített 
ideiglenes hadihíd is nagyban gátolta a hajóforgalmat . 3 9 

Az 1915-1916 fordulóján létfontosságúvá váló gabona-behozatal mellett még egy 
fontos feladat várt a dunai kereskedelmi hajózásra: a háborúba 1914 novemberében be
lépő Törökország számára a hadianyag-utánpótlást csak a Dunán lehetett eljuttatni, mi 
vel a semleges Románia nem engedte át területén a hadianyagot szállító vonatokat. A tö
rökök utánpótlása mindenekelőt t Németország számára volt fontos, mivel Törökország 
elsősorban a német érdekszférába tartozott, illetve a török haditengerészet gyakorlatilag 
német vezetés alatt á l l t . 4 0 Az 1915 februárjában elkezdődött antant- támadás a Dardanel
lák ellen különösen aktuálissá tette a török hadianyag-utánpót lás kérdését. 1914 decem
berében, amikor a Monarchia csapatai átmeneti sikert értek el Szerbia ellen, és a Dunán 
felszedték az aknákat, nagyon rövid időre lehetővé vált egy-két fegyverszáll í tmány eljut
tatása a Dunán Bulgáriába, ahonnan vasúton továbbították azokat Törökország felé. A 

" KMA Mladiáta-gyüjtemény к. u. k. Kriegsministerium Abt. 5/EB Nr. 3279. 1914. 
3 6 K M A Mladiáta-gyüjtemény к. u. k. Kriegsministerium Abt. 5/EB Nr. 4659. 1915. (másolat). 
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K M A Mladiáta-gyüjtemény Bérleti szerződés minta 1915. (másolat) 
3 8 K M A Mladiáta-gyüjtemény Feldtransportleitung 4 Nr. 51086. (másolat) 
3 9 K M A Kéziratgyűjtemény, 245. Horváth Károly miniszteri tanácsos bizalmas jelentése a Budapest-tumu-

severini hajóútról a magyar királyi Vasúti és Hajózási Főfelügyelőségnek 1915. november 12. (Horváth Károly 
jelentése) 

4 0 A Földközi-tengeren tartózkodó német GOEBEN csatacirkáló és BRESLAU cirkáló 1914. augusztus 10-
én befutottak Konstantinápolyba, ahol formailag török tulajdonba kerültek, de a török haditengerészet parancs
noka a német hajóraj vezetője, Wilhelm Souchon ellentengernagy lett. E két hadihajót lőszerrel és pótalkatré
szekkel csak Németországból lehetett ellátni. A GOEBEN ráadásul folyamatosan turbinaproblémákkal küsz
ködött, ezért is volt kiemelten fontos a pótalkatrészekkel való ellátás. 



F R A N Z JOSEPH és a FERENC gőzösnek hadianyaggal megrakva sikerült eljutnia V i -
din ig . 4 1 December 24-én a T R I N I T A S gőzös kétuszálynyi tüzérségi felszerelést juttatott 
el Bulgáriába, a BODROG monitor és az A L M O S felfegyverzett gőzös k ísére tében . 4 2 

Az eredményes szerb el lentámadás után a dunai vízi út újra lezárult az Al-Duna felé. 
A februári antant- támadás után ismét előtérbe került a török hadsereg utánpót lásának 
kérdése. Miután sem a tengeren, sem Románián keresztül vasúton nem lehetett a törö
köknek szánt hadianyagokat eljuttatni, német nyomásra végül az osz t rák -magyar hadve
zetés beleegyezett abba, hogy a Dunán próbáljanak meg Bulgár iába utánpótlást szállíta
n i . A lőszerrel megrakott B E L G R Á D csavargőzös 1915. március 30-án este futott k i 
Z imonyból . Nem sokkal később, Vinca előtt a szerbek felfedezték, és lőni kezdték. A lő
szerrel megrakott hajó a szerb tüzérségi tűzben felrobbant, személyzetéből mindössze 
hárman menekültek meg. A balul végződött akció után a németek belátták, hogy a Du
nán sem lehet Törökországot utánpótlással ellátni, és a továbbiakban nem erőltették ha
sonló szál l í tmányok útnak indítását. 

A török hadsereg utánpótlásának megoldat lansága volt az egyik ok, ami végül Szer
bia legyőzéséhez vezetett. A németek már 1915 tavasza óta aggódva figyelték Törökor
szág nehéz helyzetét. A török hadsereg súlyos utánpótlási gondjaira megoldást jelentett 
volna a közvetlen összeköttetés megteremtése a Monarchia és Törökország között, ehhez 
azonban először a szerb kérdést meg kellett oldani. Kezdetben sem Conrad osz t r ák 
magyar, sem Erich von Falkenhayn német vezérkari főnök nem lelkesedett az újabb 
szerb hadjáratért, mindketten az orosz front feltétlen prioritása mellett tették le a voksu
kat. Később Falkenhayn megváltoztat ta a véleményét , s maga is szorgalmazni kezdte a 
Szerbiával való leszámolást . A Központi Hatalmak kora nyári galíciai sikerei végre Bu l 
gáriát is meggyőzték, hogy érdemes hozzájuk csatlakozni. A bolgár szövetségi ajánlattal 
végképp megértek a Szerbia elleni hadjárat feltételei. A Plessben folyó tárgyalások 
eredményeként 1915. szeptember 6-án megszületet t a n é m e t - o s z t r á k - m a g y a r - b o l g á r 
megál lapodás Szerbia együttes megtámadásáról . 

1915. október 7-én megindult a német és az osz t r ák -magyar erők támadása Macken
sen főparancsnoksága alatt. Október 16-án éjjel a bolgár erők is t ámadásba lendültek. A 
nagy túlerőben lévő Központ i Hatalmak hadseregei két hónap alatt megszál l ták egész 
Szerbiát. A szerb hadsereg egy részének sikerült Korfura menekülnie . A Monarchia 
1916 elején elfoglalta Montenegrót és Albánia egy részét. Szerbia elfoglalásával meg
nyílt a vízi út az Al-Duna felé, illetve a vasúti összeköttetés Bulgárián keresztül Török
országba. 

A Szerbia elleni hadművele tekben a dunai hadihajóknak is fontos szerepet szántak. A 
flottillát a Belgrádnál átkelő V I I I . hadtestparancsnokság alá rendelték. Az október eleji 
harcokban a monitorok fő feladata az átkelő gyalogság biztosítása és tűztámogatása, va
lamint a szerb tüzérség tüzének magára vonása volt. Október 11-én az osz t rák -magyar 
csapatok elfoglalták a Belgrád körüli magaslatokat, ezzel a Duna szabaddá vált. A Du
nán való akadálytalan hajózás azonban még nem valósult meg: e lőbb fel kellett számolni 
az aknazárakat . Az aknászok november 28-áig 12 aknazárat és négy torpedóvető állo-

4 1 Лечев 2000. 363. о. 
4 2 Wulff'1934. 45. о. 



mást távolítottak el a Száváról és a Dunáról , összesen 218 aknát szedtek fel. A Vaskapu 
alatti gerendatorlaszos aknazárat robbantással semmisítet ték meg. 

A nagyobbrészt Törökországnak, kisebb részt Bulgáriának szánt lőszerszáll í tások ok
tóber 28-án indultak meg, a száll í tmányokat Orsovától a flottilla egységei kísérték L o m 
ra. A fegyverszál l í tmányok november-december folyamán szinte napi rendszerességgel 
érkeztek a bolgár kikötőkbe. 1915 december második felében például 75 uszálynyi hadi
anyagot szállítottak le a hadvezetés bérletében lévő osztrák és magyar hajók. E hadi
anyag nagyobb része Németországból érkezett, és Törökország felé ment tovább, de a 
szál l í tmányok között volt a török megrendelésre gyártott 120 Skoda-hegyiágyú is . 4 3 

Miután a dunai vízi út 1915 október végére szabaddá vált, és a háború első 15 hónapja 
alatt bebizonyosodott, hogy a dunai hajózást eredményesen kihasználni az addig követett 
módon nem lehet, megnyílt az út a hajózást irányító központi hatóság megszervezése előtt. 

A Központi Szállításvezetőség hajózást irányító csoportjának megalakítása 

A dunai kereskedelmi hajópark háború előtt nem tervezett méretű igénybe vételét, 
militarizálását és központi katonai hajózási hatóság vezetése alá rendelését elsősorban a 
háború nem várt e lhúzódása és az antant tengeri blokádja tette szükségessé. Az osz t r ák 
magyar hadvezetés 1914 előtti terveiben legfeljebb a következő aratásig húzódó háború 
szerepelt. A Központi Hatalmak, ezen belül elsősorban a Monarchia osztrák fele és Né
metország még békekörülmények között sem tudta teljes egészében megtermelni a la
kosság ellátásához szükséges mezőgazdasági terményeket . Ausztria teljes gabonaszük
ségletét például még a Magyarországon megtermelt felesleg sem tudta teljes egészében 
fedezni; Ausztria rendes körülmények között is 5-10 %, Monarchián kívüli gabona be
hozatalra szorult. A háborús viszonyok e helyzeten tovább rontottak, a mezőgazdasági 
szektorban a háború következtében előálló emberi és állati munkaerőhiány, valamint a 
trágyahiány folyamatos terméscsökkenéshez vezetett. Németország 1913-as 20,5 millió 
tonnás gabonatermése 1918-ra 12,5 millió tonnára, Magyarország 1913-as 13 millió ton
nás gabonatermése 1917-re 8,5 millió tonnára, míg Ausztria 1913-as 6,4 millió tonnás 
gabonatermése 1917-re 2,5 millió tonnára csökkent . Ausztriát külön sújtotta, hogy jelen
tős galíciai és bukovinai területek estek ki a mezőgazdasági termelésből a hadmüvele tek 
köve tkez tében . 4 4 

Az élelmezési viszonyok romlása miatt 1915. februárban, illetve júniusban Ausztriá
ban és Magyarországon egy-egy gabonaközponto t állítottak fel (Ausztr iában: Kriegsge
treide-Verkehrsanstalt, Magyarországon: Hadi termény Rt.). Az 1915. június 26-án létre
hozott Hadi termény Rt. Magyarország legnagyobb gazdasági központja lett, melynek 
feladata a gabonafélék beszerzése, illetve elosztása volt. A részvénytársasági formában 
megvalósul t központ tökéjének felét a kormány, másik felét a városi, megyei törvényha
tóságok, földbirtokosok, a malomiparban, illetve a gabonakereskedelemben érdekel tek 

4- Лечев 2000. 370. о. 
4 Bővebben 1. Czettler Jenő: A földművelő Magyarország és a világháború. Budapest, 1915. valamint 

Schafarik, Brunner Wladimir: Románia szerepe háborús gazdálkodásunkban. Budapest, 1935. (a továbbiakban: 
Schafarik 1935.) 25-28. o. 1915 nyarán például csak a galíciai földek fele volt bevetve. 



és bankok jegyezték. Feladatköre kezdetben a kenyérgabona és takarmány Ausztria, va
lamint a hadsereg számára való beszerzése volt, de ez idővel már a hazai lakosság élel
miszer-el látására is kiterjedt. Állami bizományosként , maximál t áron vásárolt, később a 
termést zár alá is vehette, s begyüjthette. A Hadi termény Rt. kirendeltségeket hozott létre 
a szövetséges, semleges és megszáll t á l lamokban, s azokból élelmiszert importált . A 
hadsereg ellátásához Ausztria kezdetben 60, majd 40 %-ban járult hozzá, 1916-1917 
fordulójától pedig a hadsereg teljes liszt- és kenyérellátását Magyarország , azaz a Hadi
termény Rt. vállalta magára. 

A helyzet további romlása oda vezetett, hogy 1916 végén egy-egy központi hivatalt 
létesítettek. 1916. október 26-án Magyarországon felállították a Közélelmezési Hivatalt, 
majd 1916. november 13-án Ausztr iában а к. k. A m t für Volksernährung-ot (a es. kir. 
Népéle lmezési Hivatalt). A Közélelmezési Hivatal a közellátás megszervezésére hivatott 
állami szervként jöt t létre, feladata a legfontosabb közélelmezési cikkek összegyűjtése és 
a rászorulóknak való kiutalása, a kiskereskedelem szabályozása volt. 

Mive l a magyarországi gabonatermés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket , a 
vezető körök már 1915 nyarán mind a Monarchiában, mind pedig Németországban tisz
tában voltak azzal, hogy az élelmiszerkészletek még az 1916-os aratás előtt elfogynak. 
Az antant által blokád alá vett Központi Hatalmak a hiányt egyedül az akkor még semle
ges Romániából tudták fedezni, ahol az előző évek j ó termései következtében közel há
rommil l ió tonna gabonafelesleg halmozódot t f e l . 4 5 Románia azonban a vi lágháború kitö
rését követően, 1914 júl iusa és októbere között, számos termék, köztük a gabona és a 
kőolaj kivitelét megtiltotta. Ezzel párhuzamosan 1914 augusztusában, amikor a gabonára 
még nem volt kivi tel i t i lalom, Románia teljes gabonafeleslegét felajánlotta megvásár lás
ra Franciaországnak és Nagy-Bri tanniának. A két antant-hatalom azonban tétovázott , s 
gyors cselekvés helyett polit ikai huzavona lett az ügyből . Végül a britek csak egy töre
dékét vásárolták fel a kész le teknek . 4 6 Az üzlet meghiúsulása után a román kormány 1914 
október 31-én megtiltotta a gabonaneműek exportját is . 4 7 A kivi te l i t i lalom ellenére a po
litikailag az antant és a Központi Hatalmak között ingadozó Románia , bár inkább az an
tant felé hajlott, nem akart lemondani a je lentős haszonnal kecsegtető üzletről. 

A román gabonafeleslegnek a Központ i Hatalmak által történő felvásárlásáról 1915 
első felében kezdődtek meg a tárgyalások. A romániai gabonaimport, és annak megszer
vezése először az 1915. júl ius 8-i közös minisztertanácson került napirendre, miután az 
osztrák és a német gabonaközpont (Zentral-Einkaufgesellschaft, Z E G 4 8 ) képviselői e lőző 
nap tárgyaltak a kérdésről. Az előadó, Burián István báró közös külügyminiszter , olyan 
formában terjesztette elő a gabonavásár lás ügyét, mintha azzal a Monarchia nyújtana se
gítséget Romániának. Expozéjában kijelentette, hogy a román fél t isztában van vele, a 

4 5 Protokolle des Genieinsamen Ministerrates der Österreich-Ungarischen Monarchie 1914-1918. Buda
pest, 1966. (a továbbiakban: GMR 1914-1918.) 267. o. 

4 6 Schafarik 1935. 37. о.; Sebastian Sebesco: La Roumanie et la guerre. Paris, 1918. 16-18. o. 
4 7 Eugeniii Merce: Rolul bancilor romänesti in situatii de crize. In: Revista A, F. T. 2001. (a továbbiakban 

Merce 2001.). 
4 8 Albert Ballin, Max M . Warburg, Julius Hirsch és Karl Melchior ösztönzésére 1915 elején létrejött társa

ság, melynek to feladata a külföldön történő élelmiszer-bevásárlások lebonyolítása volt. Elődje a hamburgi üz
letember Ballin, a HAPAG tulajdonosa által 1914-ben alapított Reichseinkauf nevű ügynökség volt. 



Monarchia nincs rászorulva a gabonájukra. Ugyanakkor annak a reményének adott han
got, hogy a politikailag ingadozó Romániá t az üzlet a Központ i Hatalmakhoz köti majd. 
A külügyminiszter kijelentéseinek a magyarországi gabonatermés túlságosan derülátó 
becslése adott alapot, ám a valós te rméseredmények ismeretében hamarosan kiderült, 
hogy a Monarchia helyzete korántsem rózsás a gabonael látás te rü le tén . 4 9 Franz Zenker 
osztrák földmüvelésügyi miniszter azt a javaslatot tette az ügylet gyors lebonyolí tása ér
dekében, hogy a három gabonaközpont egy romániai cégen keresztül vásárolja fel a ga
bonát, melyben a román nagybirtokosok képviseltetik magukat. 5 0 

Az egész romániai gabonaügylet , mint arra Tisza István gróf magyar miniszterelnök 
rámutatott , tulajdonképpen a szállítás problémáján állt vagy bukott, amivel az ülés többi 
résztvevője is egyetértett . 1915 ősze folyamán a Központi Hatalmak az előzetes tervek 
szerint összesen kb. másfélmill ió tonna gabonát kívántak vásárolni Romániában , majd 
további vásárlások során összesen három-négymil l ió tonnát. Román ia és az O s z t r á k -
Magyar Monarchia között összesen öt csat lakozó vasútvonal teremtett összeköttetést , 
négy Magyarországon, egy pedig Galícián keresztül, az utóbbi azonban a hadmüvele tek 
miatt kiesett a forgalomból. A csat lakozó vonalak földrajzi okokból adódó viszonylag 
szük áteresztőképessége elméleti leg körülbelül havi 100 000 tonnás behozatalt tett lehe
tővé. Ezt az elméleti mennyiséget azonban korlátozta a tehervagon-hiány a Monarchiá
ban, melyet német segítséggel, a Porosz Államvasutaktól (KPEV) bér lendő vagonokkal 
igyekeztek orvosolni. 5 1 Súlyos problémát jelentett még, hogy az amúgy is szűk áteresz
tőképességű vonalakon a román hatóságok, illetve a román vasutak a balkáni háborúk 
óta kifejezetten rosszindulatú magatartást tanúsítottak, szándékosan akadályozták a for
galmat. Különösen a Brassó-Predea l vonalon volt rossz a helyzet, ahol többször előfor
dult, hogy a román vasutasok, önkényesen, akár több napra is leállították a forgalmat. 5 2 

A Romániához csat lakozó vasútvonalak kapaci tásának elégtelen voltát ismerve mindenki 
számára világos volt, hogy a megvásáro landó gabonamennyiség időben történő behoza
talának egyetlen lehetséges útja a Duna, mely akkor azonban még nem állt nyitva. 

1915. augusztus l-jén a román kormány feloldotta a gabona exportjának a tilalmát, és 
megkezdődtek a tárgyalások a gabona-behozatal ügyében. A gabonaexport újbóli enge
délyezésében szerepe volt az Erdélyben működő román bankok nyomásának is, amelyek 
az Erdélyben élő, és ott, úgymond, éhező románok megsegí tésének hangoztatásával 
igyekeztek hatni a román kormányra . 5 3 A tárgyalások egészen 1915 novemberéig , illetve 
decemberé ig tartottak. A három gabonaközpont 1915. október 11-12-i, 28-i, majd no
vember 2-6- i ér tekezletének eredményeként 1915. november 6-án megkötöt ték a három 
gabonaközpont Balkán-egyezményét , és létrejött a három gabonaközpont kartellje a né
met ZEG vezetése alatt, a svájci Behles cég részvételével . E szervezetnek kellett a román 
gabonát összegyűjtenie, kifizetnie, elszállítania és szétosztania. Ezt követően 1915. de-

4 J GMR 1914-1918. 267. o.; GMR 1914-1918. 316. o. 
5 0 GMR 1914-1918. 272. o. 

" GMR 1914-1918. 270-272. o. A megállapodások szerint a Romániában vásárolt gabona 50 %-a Német
országot illette. A vagonhiány megoldására már tárgyalások folytak a KSZV és a Porosz Államvasutak közt. 

5 " K M A MÁV Igazgatóság, 165/eln. sz. 1916. A kérdésre 1. még Eperjesi László: Magyar-román vasútfor
galmi kapcsolatok. In: Közlekedéstudományi Sz.emle 1994/3. 

5 3 Merce 2001. 



cember 22-én megkötöt ték az első szerződést a román kormány megbízottjával 500 000 
tonna gabona megvásárlására, amit 1916. március 22-én újabb szerződés követett , 1,4 
millió tonna gabona és hüvelyes megvásárlásáról . Az első szerződésben a vételár 86 m i l 
lió lej volt, a másodikban 360 millió lej, a megál lapodások szerint az összegek 1/6-át, i l 
letve a vámot aranyban kellett k i f izetni . 5 4 

A dunai vízi út megnyitásával egy időben a legfelsőbb hadvezetés , különösen a ke
reskedelmi hajózásra váró fontos feladatok fényében, felismerte, hogy a hadvezetőség ál
tal bérelt hajókat egy központi hajózási hatóságnak kell vezetnie. Erre a feladatra a sza
badkai 4. TSZV önmagában nem volt alkalmas, sem apparátusának létszáma, sem pedig 
amiatt, hogy a hajózás mellett rá hárult a szerbiai vasúti forgalom irányítása is; de végül 
az új szervezet mégis a 4. TSZV bázisán, abból kinőve jöt t létre. A dunai hajózást irányí
tó központi szervezet létrehozásával 1915. október elején Emil von Kreneis vezérkari ez
redest, a K S Z V vezetőjét bízták meg. A szervezet gyors létrehozásában, a Romániából 
történő gabona-behozatal mellett, fontos szerepet játszot t a dunai pozíciószerzésre tett 
német kísérlet: az első német hajók, a Bayerische L loyd (BL) hajói, 1915 októberében 
jelentek meg az Al-Dunán. 

Németország ezzel a lépéssel súlyosan veszélyeztette a Dunán az osz t rák -magyar fö
lényt és érdekeltségeket . Az osz t rák -magyar érzékenységet figyelmen kívül hagyva azért 
cselekedett így Berlin, hogy egymil l ió tonnányi gabonahiányát közvetlenül tudja fedezni 
Romániából , illetve biztosítsa a Törökországnak és Bulgáriának szánt fegyverszáll í tmá
nyok útját. E célból október végén Németország a Behles céggel együt tműködve kibérelt 
310 görög uszályt 360 000 tonna hordképességgel , 13 vontatógőzöst és 21 úszó elevá
tort . 5 5 A bérelt hajópark mellett a németek, 23 ágyúnaszádból , kis flottillát hoztak létre 
az Al-Dunán, a naszádokat vasúti szállítással jut tat ták el a D u n á h o z . 5 6 

A német térnyerési kísérletre rendkívül érzékenyen reagáltak a közös Hadügyminisz
tér iumban, de konkrét el lenlépésekre nem volt mód, már csak azért sem, mert a Szerbia 
elleni hadjárat még nem ért véget. Krobatin hadügyminiszter mindenestre utasította Kre
neis vezérkari ezredest, a K S Z V vezetőjét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az állami 
szubvencióban részesülő hajózási társaságokkal (DGT, MFTR, D D G T ) , és a tervezett 
központi irányító intézményt a lehető leggyorsabban hozzák létre. A közös Hadügymi 
nisztér iumban vélhetően azt remélték, hogy az új szervezet gátat szab majd az al-dunai 
német terjeszkedésnek. Addig is, míg az megtörténik, az immár Szelinga György őrnagy 
parancsnoksága alatt álló szabadkai 4. TSZV hatáskörét a dunai hajózás irányításában 
kiszélesítették. Október végén a 4. TSZV irányítása alatt álló egységekből két csoportot 
hoztak létre a Szerbiában harcoló csapatok utánpótlással való ellátására. Ezzel párhuza
mosan a 4. TSZV parancsnokságokat hozott létre Zimony, Belgrád, Kafevara, Pancsova 
és Bracko kikötőiben. Az elsüllyedt hajóroncsok kiemelésére Tiefenhalter kapitány veze
tésével speciális emelőcsoportot hoztak lé t re . 5 7 

A katonailag igénybe vett hajózással kapcsolatos kérdések tisztázása, illetve a hajózá
si társaságokkal való tárgyalások, amint a rendelkezésre álló forrásokból kitűnik, már 

"4 Schafarik 1935. 54-57. o. 
5 5 KMA Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 24. sz. melléklete 
5 6 Hermann Schmidtke: Völkerringen um die Donau. Berlin, 1927. 57-58. о. 
5 7 Letschev 2002. 61. о. 



O k t o b e r elején megkezdőd tek . 5 8 Az új, a dunai hajózást irányító szervezet létrehozásáról , 
illetve a hajópark rendelkezésre bocsátásról a szóbeli tárgyalások Kreneis ezredes és a 
három hajózási vállalat (DGT, MFTR, D D G T ) között november 6. és 8. között zajlottak, 
majd a tárgyalások után, november 15-én megtartott konferencián sikerült egyezségre 
ju tn iuk . 5 9 A tárgyalások és az egyezség ismertetése előtt é rdemes egy pillantást vetni az 
egyidejűleg zajló, a dunai vízi út felmérését célzó, a D G T által szervezett szemleút ese
ményeire , melyek részben a tárgyalások menetét is befolyásolták. 

A november elején megkezdődöt t tárgyalásokkal párhuzamosan a D G T az újonnan 
szabaddá tett dunai hajóút megszemlélése , a hajózás újraindítása, illetve az azzal kapcso
latos ügyek rendezése céljából Budapestről Turnu-Severinig november 5. és 10. között 
hajóutat szervezett a társaság BUDAPEST személygözösén. Az utazáson Csatáry Fr i 
gyes DGT vezérigazgatón kívül részt vettek az osztrák Kereskedelmi Minisz tér ium, a 
magyar Kereskedelemügyi Minisztér ium, a magyar Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség, a 
közös Hadügyminisz tér ium, a KSZV, az M F T R és a Bécsi Kereskedelmi Kamara képvi
se lő i . 6 0 A BUDAPEST Mohács , Vukovár , Újvidék és Zimony érintésével, az ottani kikö
tők megszemlélésével hajózott Belgrádba. November 6-án délután tárgyaltak a belgrádi 
katonai parancsnoksággal a polgári hajózás újbóli megindításáról . Csatáry terjesztette elö 
azt a kérelmet, amihez az MFTR, valamint a magyar Vasúti és Hajózási Főfelügyelet is 
csatlakozott, hogy a korábban csak Titel ig engedélyezet t polgári hajózást hosszabbítsák 
meg Zimonyig, illetve hogy azon a szakaszon ismét felállhassanak a hajózási vállalatok 
ügynökségei . A belgrádi katonai parancsnokság nevében Wallensdorfer vezérkari ezre
des a polgári hajóforgalom kiterjesztését azonnal engedélyezte , az Al-Dunára vonatko
zóan viszont elmondta, hogy ott a hajóroncsok és az aknaveszély, valamint bizonyos ka
tonai indokok alapján még nem engedélyezhető a polgári forgalom. 6 1 

A BUDAPEST november 8-án indult tovább Orsovára, onnan pedig 9-én továbbha
józ tak Turnu-Severinig. Az út során megállapították, hogy a Dunában komoly hajózási 
akadály nincs, a Vaskapu-csatornán is rendben áthaladtak. A román hatóságok kellemet
lenkedésétől tartva Turnu-Severin helyett a szemközt i , szerb oldalon lévő Kladovóban 
kötöttek k i . Ott szállt fel a hajóra a DGT turnu-severini ügynökségének vezetője, 
Gamsberger, aki elmondta, hogy a román vám- és más hatóságok a hajóforgalom meg
akadályozása céljából mesterséges nehézségeket támasztanak. A közös Hadügyminisz té 
rium által Romániában már korábban megvásárolt gabona és kukorica elszállítását úgy 
igyekeznek megakadályozni , hogy az azokért fizetendő vám- és egyéb díjak összegét 
napról-napra önkényesen változtatják. A román hatóságok eljárása, valamint a Haditer
mény Rt. képviselőnek késlekedése, kiknek a helyszínen kellene tárgyalniuk a román 
féllel, Gamsberger véleménye szerint könnyen oda vezethet, hogy mire a végleges enge
délyek megérkeznek Bukarestből , a hajózás a jégzajlás miatt már szünetelni fog. A Tur-

' KMA Mladiáta-gyüjtemény, к. u. k. Kriegsministerium Abt. 5/EB Nr. 4659, (másolat). 
5 ; K M A Mladiáta-gyüjtemény, DGT szerződés 1916. május 9. (másolat). 
6 0 KMA Kéziratgyűjtemény, 245. Horváth Károly jelentése. A Hadügyminisztériumot, illetve annak tenge

részeti osztályát Alfred Cicoli sorhajókapitány, a KSZV-t Ernst Krakowitzer alezredes képviselte. 
6 1 K M A Kéziratgyűjtemény, 245. Horváth Károly jelentése. Zimonytól lefelé a polgári forgalmat a háború 

végéig már nem állították vissza, ezen a szakaszon csak hadihajók, illetve a KSZV által bérelt hajók közleked
hettek. 



nu-Severin-Orsova közötti forgalom újraindításáról tárgyalva Csatáry úgy határozott , 
hogy a hegymeneti szál l í tmányok esetében a kikötőhely Turnu-Severin helyett Kladovo 
legyen, ahol a DGT új ügynökséget szervez. A szál l í tmányok irányításának megkönnyí 
tése végett Orsova és Kladovo között telefon-összeköttetést lé tesí tet tek. 6 2 A hajóút részt
vevői november 10-én vonattal tértek vissza Orsováról Budapestre. 

A K S Z V és a hajózási vállalatok közötti , lényegében a romániai gabona behozatal 
megszervezésére vonatkozó tárgyalások, mint említettük, szóban zajlottak, e redményük 
írott változata jóval később, csak 1916 májusában készül t , 6 3 és csak az eredményt rögzíti , 
magáról a vita menetéről - az eltérő álláspontokról - csak közvetett információink van
nak. Az eredeti elgondolás, még a novemberi tárgyalásokat megelőző időszakban, az 
volt, hogy a hajózási vállalatok, úgy mint békeidőben, a saját hatáskörükben bonyolít ják 
le a forgalmat, az esetleges háborús károkért azonban a kormányok jótál lását kívánták. 
Ezt azonban mindkét kereskedelemügyi minisztér ium visszautasította, mondván, a koc
kázatért magasabb díjakat szabhatnak.6 4 A hadiszolgáltatási törvény, illetve az állami 
szubvencióban részesülő társaságokkal kötött szerződések alapján kártérítés csak a had
vezetés által igénybe vett hajókat ért károk miatt járt . Emellett a társaságok képviselői 
váltig állították, hogy a Vaskapu-csatornában naponta csak 7-10 uszályt lehet hegyme
netben felvontatni, mivel a csatornában a hajózást segítő V A S K A P U kábelhajó a háború 
kezdetén el lenséges kézre jutott. A háború során később kiderült, hogy ennek a mennyi
ségnek a három-négyszerese is képes áthaladni a csa tornán . 6 5 Ezzel az állítással a vállala
tok minden bizonnyal az általuk kért árat igyekeztek felsrófolni. 

Az októberben kapott utasítás alapján Kreneis ezredes a november 6-8- i , a nagy ha
józási vállalatokkal folytatott tárgyalásain a fent vázolt korábbi ál láspontból kívánt el
mozdulni a központi lag, katonailag irányított hajózás megszervezése felé. E tárgyaláso
kon a legfontosabb fél, a D G T vezérigazgatója dunai szemleútja miatt ugyan nem vett 
részt, de folyamatosan figyelemmel kísérte a tárgyalások alakulását, illetve táviratilag 
instruálta vállalata képvise lő i t . 6 6 A hadvezetőségnek nem volt érdeke, hogy a saját befo
lyásától többé-kevésbé mentes szervezetekkel, azaz a gabona-behozatalt saját hatáskö
rükben intéző hajózási társaságokkal álljon szemben, miközben a vélhetőleg tetemes ká
rokért a felelősséget magára vállalja. A 6-8-i megbeszélések tárgya a katonai támogatás , 
de elsősorban az esetleges hadikárok megtérí tése volt. A tárgyalások végül is szinte tel
jesen anyagi síkon zajlottak: a hadvezetőségnek lényegében meg kellett fizetnie a társa
ságok hajóparkjának militarizálását és katonai parancsnokság alá helyezését . Ezt végül is 
a hadikárok megtérí tésének ígéretével, illetve azzal, hogy a közös Hadügyminisz té r ium 2 
millió korona kezdőösszeget biztosított a haváriák fedezésére, sikerült elérni, s a társasá
gok lényegében beleegyeztek hajóparkjuk katonai vezetésébe. Mindezen túl Kreneis ígé
retet tett, hogy a szállí tások után a társaságok háromszor nagyobb osztalékot kapnak, 
mint az utolsó békeévben . 6 7 

' KMA Kéziratgyűjtemény, 245. Horváth Károly jelentése. 

' KMA Mladiáta-gyüjtemény, DGT szerződés 1916. május 9. (másolat). 
4 Döbrentei 1934. 161. o. 
,5 Döbrentei 1934. 161. o. 

' 6 KMA Kéziratgyűjtemény, 245. Horváth Károly jelentése. 

'7 Letschevb\. 0.; Döbrentei 1934. 162. o. 



A november 6-8-án lezajlott tárgyalások után november 15-ére konferenciát hívtak 
össze, ahol az érdekeltek szóban megál lapodásra jutottak az al-dunai hajózás katonai ve
zetéséről. E megál lapodás alapján 1915. november 18-án 0 órától kezdve a K S Z V bérle
tébe került a három hajózási vállalat, a DGT, az M F T R és a D D G T minden, Orsova alatt 
tar tózkodó gőzöse és uszálya. Ezzel a bérelt á l lomány hirtelen 121 gőzösre és 616 
uszályra nőtt. A megál lapodás első pontja kimondta, hogy az al-dunai á l lamokból törté
nő gabonaszál l í tások lebonyolítását katonailag a KSZV vezeti. 6 8 

A hadvezetőség által fizetendő bérleti díjak alapját az E 72 szolgálati könyvben meg
határozott katonai tarifák képezték, melyekről már korábban egyezségre jutottak a válla
latokkal. Abban is megállapodtak, hogy az esetleg később igénybe veendő hajókat is 
ugyanilyen feltételekkel veszi bérbe a KSZV, mely kijelentette, hogy egyedül csak ő, i l 
letve a szervei jogosultak a bérelt hajóállomány feletti rendelkezésre, annak irányítására, 
illetve a szolgálattal összefüggő ügyek intézésére. A hajózási társaságok ígéretet tettek 
arra, hogy amennyiben a közös érdekek úgy kívánják, al-dunai ügynökségeik együt tmű
ködnek a KSZV-vel , illetve, ha szükséges, al-dunai szerveiket díjtalanul a KSZV rendel
kezésére bocsátják. A K S Z V ugyanakkor megígérte, hogy az 1915/1916-os télre leállí
tott bérelt hajókat továbbra is ellátja, illetve, amint megindul a hajózás, e hajók ismét 
bérletbe kerülnek, mindenféle újabb megál lapodás megkötése né lkü l . 6 9 

A november 15-i megál lapodás nagyobbik része a felelősség viseléséről szólt, mint 
ahogy ez volt a korábbi tárgyalásoknak fő témája is. A bérelt hajók esetében a károkért a 
hadvezetőség viselte a teljes és korlátozás nélküli felelősséget, a bonyolultabb kérdést a 
télire leállított hajók jelentet ték. A megál lapodás alapján a bolgár parton telelő hajókért a 
felelősséget teljes egészében a hadvezetőség, a román parton telelőkért 2/3 részben a tár
s a s á g o k ) , 1/3 részben pedig a hadvezetőség. A társaság(ok) a berakodott áru normál biz
tosítását maguk állták, míg az egyéb, speciális (háborús kockázat-) biztosításokat a had
vezetés. A különféle, a száll í tmányozással kapcsolatos illetékekről is megál lapodás szü
letett, melynek alapján a társaság(ok) késznek mutatkoztak saját szerveik által ingyene
sen elszámolni , s a hadvezetőség j avára beszedni azokat. Az így keletkező bevételek a 
hadvezetőséget illették, mivel a társaságok a hadvezetőség által fizetett bérleti díj formá
jában már kifizetésre kerültek. Hasonló szellemben állapodtak meg az Al-Dunán már 
november 18-a előtt gabonával megrakott uszályokról , megosztva a 18-a előtti és utáni 
időszakra eső bevételeket. Mindezeken felül megál lapodtak abban is, ha egy, a KSZV 
bérletében álló hajó idegen uszályokat vontat, a vontatási pénz a hadvezetőséget i l le t i . 7 1 1 

Az utólag, 1916. május 9-én írásba foglalt megál lapodás 1915. november 15-én lépett 
érvénybe, és a hatálya a gabonaszál l í tások lebonyolí tásáig, de legkésőbb az 1916-os ha
józási idény végéig tartott. 7 1 Később a többi kisebb hajózási társasággal hasonló megál
lapodásokat kötöttek, majd formálisan 1917 februárjától - mint erre a későbbiekben kü
lön kitérünk - a német Bajor Lloyd hajói is a KSZV irányítása alá kerültek. 

KMA Mladiáta-gyüjtemény, DGT szerződés 1916. május 9. (másolat); Döbrentei 1934. 160. o. 
6 J K M A Mladiáta-gyüjtemény, DGT szerződés 1916. május 9. (másolat). 
7 0 KMA Mladiáta-gyüjtemény. DGT szerződés 1916. május 9. (másolat). 

KMA Mladiáta-gyüjtemény, DGT szerződés 1916. május 9. (másolat). 



A Hajózási Csoport szervezetének kialakítása 

Az 1915. november 15-én szóban megkötöt t megál lapodás nyomán létrejött a dunai 
hajózás katonai vezetését ellátó szervezet, a Központ i Száll í tásvezetőség Hajózási Cso
portja (Zentraltransportleitung Schiffahrtsgruppe). A Hajózási Csoport szervezetileg a 
K S Z V 27 vasúti csoportja mellett, azokkal egyenrangú státuszban a 28. csoportot alkot
ta. Az elnevezés kapcsán azonban itt rögtön közbe kell vetni, hogy bár e szervezet lé
nyegében a kezdetektől különálló csoportként működöt t a KSZV-n belül, sokáig, több 
mint másfél évig, még nem használta a „Hajózási Csoport" elnevezést . 1916 decemberé
ben a katonailag irányított dunai hajózás szervezetének hivatalos ismertetőjében megne
vezésére még mindig csak egyszerűen a KSZV elnevezést használták, bár a leírásból 
egyér te lműen kiderül, hogy nem a teljes KSZV-ről , hanem annak csak egy csoportjáról 
van s z ó . 7 2 A Hajózási Csoport e lnevezés valamikor 1917 második felében terjedt el, s a 
fent említett hivatalos ismertető 1918-as kiadásában már ez az elnevezése a szervezet
nek. 7 3 Az újonnan megalakult csoport vezetőjévé a katonai szolgálatra behívott, és kor-
vettkapitánnyá előléptetett Döbrentei Gábor t nevezték k i . 7 4 A hajózási vállalatok részéről 
forgalmi tanácsadóként György Jenő MFTR- igazga tó , Brecht Sándor és Kari Stöhr 
DGT-főfelügyelő, Radány Elemér MFTR- és Josef Schmittal DGT-hajóskapi tány került 
beosz tás ra . 7 5 Az új szervezet székhelye 1916. február 28-ig Szabadkán, azután, a háború 
végéig, Bécsben volt. 

Az új csoportra, habár szervezete még csak formálódóban volt, rögtön erős politikai 
nyomás nehezedett a balkáni hajóforgalom növelése érdekében. Az 1915. december 12-i 
közös minisztertanácson mindkét miniszterelnök a kereskedelmi flotta teljes kihasználá
sát szorgalmazta. Az osztrák kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy csak akkor tudnak 
úrrá lenni az élelmezési nehézségeken, ha 35 nap alatt 700 uszályrakománynyi román 
gabonát hoznak be a Monarch iába . 7 6 Bécsben úgy vélték, hogy az antant tengeri blokád
jának súlyos következményei t egyedül a dunai vízi út optimális kihasználásával lehet 
mérsékelni . E reményeket tovább táplálták az osztrák pénzügyminiszter számításai , m i 
szerint a Balkánról j ö v ő szál l í tmányok esetében a vízi út hétszer olcsóbb, mint a vasúti 
fuvarozás. E megfontolások alapján 1916. január 7-én megbízták a közös Hadügyminisz
tériumot a folyami kereskedelmi flotta kihasználásának felügyeletével. Alexander von 
Krobatin közös hadügyminiszter elrendelte, hogy a hajózás télen sem szünetelhet, és a 
Vaskapun hegymenetben naponta legalább 12 uszály haladjon át. Ezzel párhuzamosan 
elrendelte a hajóál lomás-parancsnokságok gyors felállítását, Regensburgtól a tutrakan-
oltenitai román-bo lgá r ha tár ig . 7 7 

A K S Z V dunai hajózást irányító csoportja helyi szerveinek megszervezése és felállí
tása 1916 elején kezdődött meg, Krobatin hadügyminiszter rendelete alapján. Maga az új 
csoport a szabadkai 4. TSZV bázisán jöt t létre, s bár 1916. február 28-ától székhelye 

Hadtörténelmi Levéltár, 1. világháborús gyűjtemény (a továbbiakban HL I . VH) 4489. d. ZTL Nr. 90105, 
(1916). 

7 3 H L I . V H 4486. d. ZTL Nr. 535218/Sch. 
7 4 KMA Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 22-23. o. 
7 5 Siba 1931.3-4. o. 
7 6 GMR 1914-1918. 325-326. o. 
7 7 Letschev 2002. 64. o.; GMR 1914-1918. 326. o. 



Bécsbe költözött, legfontosabb bázisa hosszú időn keresztül továbbra is Szabadka ma
radt. A későbbi Hajózási Csoport alatt kétszintű szervezet alakult k i : a kezdetben négy , 7 8 

később öt folyamszakaszra felosztott 7 9 Dunán az úgynevezet t kirendeltségek (Expositur) 
irányították a hajózást, s egy-egy kirendeltség alá voltak beosztva a helyi hajózási ható
ságok, a hajóál lomás-parancsnokságok (Schiffsstationskommando), illetve a hajócso
por t -parancsnokságok (Schiffsgruppenkommando). A kétféle hatóság között annyi volt 
az eltérés, hogy az előbbi élén egy katonatiszt, az utóbbi élén pedig egy, a hadiszolgálta
tási törvény alapján a hadsereg szolgálatában álló c iv i l hajóskapitány állt. A kétféle pa
rancsnokság feladatköre ettől eltekintve teljesen azonos volt, azzal a különbséggel , hogy 
a katonatiszt parancsnok rendelkezett fegyelmi jogkörre l , a c iv i l kapitány nem. A fentie
ken túl, a hajóál lomás-parancsnokságok a területileg illetékes katonai parancsnokságon 
keresztül, a hajócsoport-parancsnokságok az adott hajózási társaságon keresztül kapták 
meg az i l le tményüket . 8 0 A feladatkörök a következőképpen alakultak: a zászlóaljnál na
gyobb katonai egységek transzportjait, illetve a négy uszálynyit meghaladó száll í tmá
nyokat közvetlenül a Hajózási Csoport központja intézte, az ennél kisebbeket a kiren
del tség-vezetőségek önállóan irányították. A hajóál lomás- és hajócsoport-parancsnok
ságok csak a felettes hatóságok végrehajtó szervei voltak, igen korlátozott (egy uszálynyi 
száll í tmány) önálló parancsnoklási jogkör re l . 8 1 

1916 áprilisában, miután márciusban újabb, ezúttal 1,4 millió tonnás gabonaüzletet 
kötött a Monarchia Romániával , Kreneis ezredes vezetésével , a tengerészeti osztály köz
reműködésével kidolgozták a dunai hajózás irányításának koncepcióját , amelyben a leg
nagyobb hangsúlyt a balkáni gabonaszál l í tásokra helyezték. A koncepciót április 29-i dá
tummal foglalták írásba. Ennek alapján a később Hajózási Csoportnak nevezett szervezet 
feladata a balkáni szállítások, illetve a k i - és berakodások lebonyolí tása és irányítása lett. 
A dokumentumból jó l kiolvasható, hogy a legfőbb vezérlő elv az egy kézben összponto
suló, központi irányítás elve volt. Bár az új szervezet elvileg nem volt hatóság, néhány 
tekintetben megpróbál t hatóságként működni . A hajók c iv i l kapitányait a hajózásra k i 
adott parancsok tekintetében a katonai fegyelmi és büntetőeljárás alá von ták . 8 2 A katona
ilag szervezett dunai hajózás koncepciójának írásba foglalása után történt meg május 9-
én a még az előző év novemberében a három hajózási vállalattal szóban megkötöt t szer
ződés írásos rögzítése. 

A Hajózási Csoport szervezete a tényleges nautikái helyzetnek megfelelően, a Duna 
folyásirányát tekintve, az idők folyamán lényegében alulról felfelé épült k i . Ez elsősor
ban annak köszönhető, hogy a katonailag igénybe vett hajózás súlypontja a Duna alsó, 
balkáni és dél-magyarországi szakaszára esett, így ér te lemszerűen mindenekelőt t ott kel
lett létrehozni a hajózást irányító szerveket. Különösen igaz ez az 1916. esztendőre , ami
kor a román gabonával megrakott uszályok csak a dél-magyarországi kikötőkig jutottak 
el, ahonnan vonatra átrakva mentek tovább a szál l í tmányok Ausztria és Németország fe
lé, s Újvidéktől északra gyakorlatilag nem beszélhetünk KSZV által irányított hajózásról. 

/ B HL I . VH4489. d. ZTL Nr. 90105. (1916). 
7 9 HL I . V H 4486. d. ZTL Nr. 535218/Sch. 
8 ( 1 KMA Mladiáta-gyüjtemény, ZTL Nr. 76458, (1917). 
8 1 HL I . VH 4489. d. ZTL Nr. 90105. (1916). 
8 2 Letschev 2002. 71. о. 



Mint arról már fentebb szó esett, a Dunát négy folyamszakaszra osztották fel. Re-
gensburgtól Budapestig tartott a Fel -Dunának nevezett szakasz, Budapest től Ómoldová ig 
a Közép-Duna , Ómoldovától Turnu-Severinig a Zuhatagi szakasz, s Turnu-Severintöl a 
torkolatig az Al-Duna. A későbbi logika alapján elvileg minden egyes szakaszon egy k i 
rendeltségnek kellett irányítania a hajózást, mint ahogy az 1918-ban meg is valósul t , 8 3 de 
a szervezőmunka kezdetén a négy szakaszra csak három kirendeltség felállítását tervez
ték. A tervek szerint az I . számú kirendeltség Szabadkán, a I I . számú kirendeltség 
Orsován, a I I I . számú kirendeltség Sistovban jött volna lé t re . 8 4 A három tervezett kiren
deltség közül 1916 folyamán csak kettő felállítása történt meg, az I . számúé Szabadkán, 
és a I I . számúé Orsován. A Sistovba tervezett kirendeltség felállítását a bizonytalan bal
káni helyzet, majd a román háború miatt e lnapol ták . 8 5 A I I I . számú kirendeltség végül 
1917-ben jött létre, de nem Sistovban, hanem Ruszéban . 8 6 

A szervezés első időszakában, amennyire azt a néhol egymásnak e l len tmondó forrá
sokból meg lehet állapítani, a hajóállomás- és a hajócsoport -parancsnokságok Budapes
ten, Újvidéken, Zimonyban, Belgrádban, Zabrezben, Pancsován, a Száva-menti Brod-
ban, Semendrián, Omoldován és Drenkován jöt tek lé t re . 8 7 A drenkovai hajóál lomás
parancsnokság érdekessége, hogy egy 1916 novemberében keletkezett iratban szerepel, 
míg a dunai katonai hajózás 1916 decemberében kelt szervezeti leírásában nem. 8 8 A k i 
maradás oka valószínűleg f igyelmetlenség lehetett, mivel a későbbi iratokban a dren
kovai hajóál lomás-parancsnokság rendre megtalálható. A Duna felső, Regensburgtól 
Budapestig terjedő szakaszán a KSZV - pontosabban későbbi , Hajózási Csoportnak ne
vezett szervezete - közvetlenül irányította a hajózást bécsi székhelyéről . A fel-dunai ha
józást irányító, szintén bécsi székhelyű kirendeltség csak valamikor 1917-1918 forduló
ján jö t t létre, amivel párhuzamosan a szabadkai kirendeltség Budapestre köl tözöt t . 8 9 A 
kezdeti időszakban ezen a Duna-szakaszon ugyan sem kirendeltségek, sem pedig hajóál
lomás-, illetve hajócsoport-parancsnokságok nem voltak, de Linzben és Bécsben működtek 
a KSZV-nek valamiféle szervei, a helyi DGT-ügynökségek bázisán. 9 0 Min t azonban azt 
már említettük, 1917 előtt a Dunának e szakaszán KSZV által irányított hajóforgalom gya
korlatilag nem volt. 

A román semlegesség, illetve természetszerűleg a román háború időszakában Orso-
vától, illetve a Vaskaputól lefelé a KSZV hajózási szerveinek felállítása csak a tervekben 
szerepelt. A Duna román és bolgár szakaszán e szervek csak 1917 tavaszán jö t tek létre. 
Akkor alakult meg a korábban Sistovba tervezett I I I . számú kirendeltség Ruszéban; 
Turnu-Severinben, Calafatban, Lomban, Turnu-Magure lében , Sistovban, Zimnicea-ban, 
Giurgiu-ban, Ruszéban, Oltenitában, Calarasiban, Cernavodában , Piuapetriben, és Brai-

' HL I . VH 4486. d. ZTL Nr. 535218/Sch. 1918 tavaszán az ekkor már öt folyamszakaszra osztott Dunán 
öt kirendeltség irányította a hajózást. 
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Iában a hajóál lomás-parancsnokság, Corabiában pedig a hajócsopor t -parancsnokság. 9 1 A 
bukaresti békét (1918. május 7.) követően a K S Z V szervei egészen a torkolatig kiépül
tek. A szervezetben az összeomlás előtti utolsó változás 1918. október 15-én következet t 
be, Bulgária háborúból való kilépését követően, mely a bolgár parton lévő szervek meg
szűnését, illetve a román oldalra való áttelepítését vonta maga u tán . 9 2 

A fent részletezett, kétszintű szervezet mellett a következő formációk tartoztak -
közvetlenül - a Hajózási Csoport alá: a hajóemelö-alakulat , hat emelőosztaggal , melyek 
feladata az elsüllyedt objektumok kiemelése volt, a cs. és kir. hajózó útkitűző osztag, va
lamint a cs. és kir. kórházhajók, a rangidős (katonaorvos) parancsnok útján. Románia 
megszál lása után ezekhez csatlakozott a Mackensen hadseregcsopor t -parancsnokság 
mellé a K S Z V által kirendelt vezérkari tiszt, mely posztot mindvégig Viktor Franke ve
zérkari százados töltötte be. 

A K S Z V Hajózási Csoport jának létrejöttével, és helyi hatóságainak megszervezésé
vel a dunai hajózás gyakorlatilag szinte teljesen katonai irányítás alá került. Különösen 
igaz ez a Duna Zimony alatti szakaszára, ahol a háború végéig már nem engedélyezték a 
polgári hajózást, s a hadihajókon kívül csak a K S Z V által bérelt hajók közlekedhet tek. 
Kreneis ezredes összeállított egy szolgálati szabályzatot, mely felsorolta azokat az esete
ket amikor a szállítások késedelme miatt a felelős kapi tányokat és személyzetet hadbíró
ság elé lehetett állítani, habár a személyzet összességében nem állt a katonai büntetőjog 
hatálya alatt. A hajópark maximális kihasználása érdekében a korábban behívott fűtők 
helyébe több esetben frontszolgálatra alkalmatlan népfelkelőket ál l í tot tak. 9 3 A magyar, 
majd később az osztrák kikötőkben orosz és olasz hadifoglyok munkába állításával gyor
sították meg a rakodást. Lé tszámuk hamarosan meghaladta az 1000 főt, a legtöbben kö
zülük Orsován és Újvidéken dolgoztak. 9 4 A megnövekvő rakodási igények kielégítésére 
1917-től frontszolgálatra alkalmatlan népfelkelőkből munkásszázadokat alakítottak, ezek 
egy része a vasutaknál, más részük a hajózásban került a lkalmazásra. 

Az 1915. november 15-i megál lapodást követően létrejött, a K S Z V által bérelt hajó
park esetében egy igen fontos területen eltértek a hadiszolgáltatási törvényben foglaltak
tól, illetve a korábbi , a 4. TSZV által folytatott bérleti gyakorlat tól . Ez az eltérés a hajó
zási vállalatoknak kedvezett, s a hajók, illetve a hajószemélyzetek ellátását érintette. A 
hadiszolgáltatási törvény alapján a bérleti díj fejében a bérbeadónak kellett gondoskod
nia a hajók üzemanyaggal , illetve a személyzet é le lemmel való ellátásáról. A 4. TSZV 
által kötött bérleti szerződések 3. pontja is kimondta, hogy a bérbeadó kötelessége a ha
j ó k j ó karban tartása mellett a személyzet bérezése és élelmezése, illetve a j á r m ű v e k fű
tő-, tüzelő- és kenőanyagokkal való e l lá tása . 9 5 Az új szervezet megalakulása után ez a 
helyzet, ha nem is azonnal, de megváltozott : a hadvezetőség több lépcsőben, fokozatosan 
átvállalta a hajószemélyzetek, majd a hajók ellátását a hajózási vállalatoktól. 

Az ellátás kérdésköréről az eddig megjelent irodalom (Döbrentei , Letschev) meglehe
tősen pontatlan és elnagyolt képet festett. Döbrentei egy félmondatban említ i , hogy a 

9 1 K M A Mladiáta-gyüjtemény, ZTL Nr. 76458. 
9 2 HL I. VH 4493 d. ZTL Sch. Nr. 542252/H. 
9 3 Döbrentei 1934. 162. o.; Aichelburg 1988. 147-148. о. 
9 4 HL I . V H 4484. d. ZTL Nr. 70160/163.; К. u. К. Kriegsministerium Abt. 10. 356123/1917. 
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hadvezetőség gondoskodott a szükséges élelmiszerről és szénről, mindenféle időpont 
megemlí tése nélkül. Döbrentei nyomán Letschev azt állítja, hogy a hadvezetőség rögtön 
az 1915. novemberi megál lapodáskor magára vállalta a hajók és a személyzet üzem
anyag-, illetve é le lemel lá tását . 9 6 A valóság ezzel szemben az, hogy ez így ebben a for
mában csak 1918 májusától igaz. 

Az 1915. novemberi megállapodásban még szó sem esett az ellátás kérdéséről, azaz azt 
(elvileg) a hajózási vállalatok biztosították bérletben lévő hajóik és személyzeteik részére. 
1916 tavaszára-nyarára azonban kiderült, hogy a vállalatok, különösen az Al-Dunán, a 
romló élelmezési viszonyok közepette, már nem képesek biztosítani a nagyszámú, bérlet
ben álló hajójuk, illetve uszályuk személyzete számára a szükséges élelmiszereket. A hely
zet láttán, és a romániai gabonaszállítások stratégiai fontosságának tudatában, 1916 júliu
sában a közös Hadügyminisztérium elrendelte a KSZV által felállítandó vételező helyek lé
tesítését a bérelt hajók civi l személyzete élelmiszer-ellátásának biztosítására, melyek for
mailag megegyeztek a katonai alakulatokéival, ámde azokon élelmiszert vételezni hangsú
lyozottan csakis készpénzfizetés ellenében lehetett. A létesítendő vételező helyeket a terü
letileg illetékes katonai raktáraknak kellett a szükséges élelmiszerekkel el látniuk. 9 7 A hajó
zási vállalatok szerették volna ezt az ellátási formát később egyéb egységeikre (pl. javí tó
műhelyek) is kiterjeszteni, de azt a KSZV megtagadta.98 

Amint a szervezet kialakítása, a vételező helyek felállítása is az al-dunai szakaszon 
vette kezdetét. A Hadügyminisz tér ium 1916. augusztus 14-én rendelte el újabb vételező 
helyek felállítását Linzben, Bécsben, Budapesten, Újvidéken, Omoldován és Orsován 
(Drenkován) . A bérelt j á rmüvek élelmiszerrel való ellátása az előírások szerint a hátor
szágban á l lomásozó katonai alakulatokéval megegyezően történt, a különbséget a megfe
lelő ellenérték megfizetése jelentette. Az egy alkalommal kiadható é le lmiszermennyisé
get tíznapi fejadagban maximálták. Az újonnan felállított vételező helyeket összesen 
4000 fő kiszolgálására tervezték, a legnagyobb az újvidéki volt 1300, a második pedig a 
budapesti 800 fős kapaci tássa l . 9 9 Az Újv idék-Orsova szakasz 2500 fős kapacitása, ahhoz 
képest, hogy a hajóforgalom gyakorlatilag ott zajlott, kicsit kevésnek tűnik, hiszen az 
akkor igénybe vett hajópark (158 gőzös és 1007 uszály 1916 májusában 1 0 0 ) személyzete 
3500-4000 főt tett k i . Azt azonban nem tudjuk, hogy az egyéb, ellátást végző helyek 
(mint p l . Semendria) mekkora kapacitással rendelkeztek. 

Élelmiszert vételezni a fent említett helyekről csak az úgynevezet t vételezési könyvek 
(Fassungsbuch) birtokában lehetett. A könyveket , melyek a korábbi , különálló lapokat 
váltották fel, 1915 novemberében vezették be a hadseregben. Egy j á rmű (gőzös vagy 
uszály) egy könyvvel rendelkezett. A vételező könyvek kiadását az újonnan bérletbe ke
rülő hajók esetén a területileg illetékes hajóállomás- vagy hajócsoport -parancsnokságok 
intézték, és azoknak kellett bevonniuk a bérletből elbocsátott j á rművek könyveit . Az el
látás a ténylegesen behajózott személyzetre, illetve az uszályokon a személyzet család-

J b Döbrentei 1934. 162. o.; Letschev 2002. 61. o. 
9 7 HL I. VH 4486. d., к. u. k. Kriegsministerium Abt. 12. No. 134535/16. 
9 8 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 71608. 1917. 
9 9 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 87668/1. 
1 0 0 Döbrentei 1934. 160. o. 1916 nyarán a bérelt állomány ennél csak nagyobb lehetett, figyelembe véve a 
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tagjaira terjedt k i . Szigorúan tiltották a felvett élelmiszerek továbbadását , illetve az 
egyéb visszaéléseket. Az utóbbi kitétel nem véletlenül került a rendelkezések közé, 
ugyanis a sok visszaélés miatt 1916 végén az összes vételező könyvet le kellett cserélni . 
1917. január l-jétől csak a KSZV központjában kiállított, annak kerek bélyegzőjével el
látott, új könyvek voltak érvényesek."" 

A fenti intézkedések ellenére a hajószemélyzetek élelmiszer-el látása nem volt mindig 
zökkenőmentes . Előfordultak olyan esetek, hogy egy-egy hajó kiszolgálását a vételező 
helyek, jogtalanul, meg tagad ták , 1 0 2 illetve gyakori volt, hogy csak a szükségesnél keve
sebb élelmiszert adtak k i . így sürün előfordult, hogy három-négynapos útra egy napi fej
adagot osztottak k i . 1 0 3 Természetesen sokszor azért nem lehetett a hajókat rendesen ellát
ni , mert maguk a vételező helyek is hiányt szenvedtek a szükséges élelmiszerekből . A 
kezdeti időszakban a hiány elsősorban a húsra, illetve a hüvelyesekre szorítkozott , de a 
háború vége felé gyakorlatilag már minden hiánycikknek számított . Min t az az iratok 
sokaságából megállapítható, a K S Z V helyi szervei napi harcot vívtak a területileg illeté
kes katonai raktárakkal, melyek gyakran csak késve, illetve nem a megfelelő mennyi
ségben szállítottak, valamint minden lehetséges adminisztratív trükköt bevetettek a szál
lítások szabotálása érdekében. 

Egészen más volt a helyzet a másik nagy fontosságú el lá tmánnyal , a tüzelőanyaggal , 
azaz a szénnel. A bérelt gőzösök szénnel való ellátása, egészen 1918 tavaszáig, továbbra 
is a tulajdonos feladata maradt. Éppen a szén ára volt az, ami miatt a háború folyamán a 
KSZV által fizetett bérleti díjak je lentősen emelkedtek, például 1917-ben 30 % - a l 1 0 4 A 
szénnel kapcsolatban annyi engedményt tett a KSZV, hogy a nem bérelt, de a bérelt ha
j ó k szénellátást végző egységek személyzetének élelmezését is a bérletben álló hajók el
látásának mintájára, biztosította." 1 5 A súlyos szénhiány hatására végül 1918. május végén 
döntött úgy a KSZV, hogy a hajózási vállalatok szénellátását magára vállalja, és szenelö 
központokat hoz l é t r e . 1 0 6 1918 folyamán a minden területre kiterjedő, egyre fokozódó h i 
ány hatására lényegében a KSZV szinte minden tekintetben magára vállalta a hajózási 
vállalatok bérletben álló hajóinak az ellátását. Míg korábban kifejezetten tiltották a c ivi l 
hajósszemélyzet részére a kincstári ruhadarabok viselését," 1 7 immár a ruháról is a KSZV 
gondoskodott. 1 0 8 A háború végén még dohányt is (cigaretta, szivar vagy pipadohány) a 
K S Z V biztosított - ha vo l t . 1 0 9 Akkorra már egy zsák krumpli is óriási kincsnek számított . 

A szervezés tárgyalásánál végül szót kell ejtenünk a dunai német hajózás kérdéseiről , 
illetve a német hajóknak (BL) a KSZV Hajózási Csoportja alá rendeléséről , mely hivata
losan 1917. február l-jén történt meg. Az Al-Dunán az első német BL-hajók 1915. októ
ber végén jelentek meg. Természetesen Németország, csekély dunai hajóparkjával, nem 
volt képes a Monarchia fölényét veszélyeztetni a Dunán, de Berlinben igyekeztek min-

1 HL I. VH 4486. d. ZTL Nr. 87668/1. 
2 HL I . VH 4486. d. ZTL Nr. 71472. 
3 HL I . VH 4486. d. Exp II . távirata 1917. július 3. 
4 HL I . VH 4486. d. ZTL Nr. 530740. 1918. 
5 H L I . VH 4486. d. ZTL Nr. 87668/VIII. 1916. 
6 HL I. VH 4493. d. ZTL Nr. 535430. 
7 HL I. VH 4489. d. Exp. I I . Circulandum 1917. V. 20. 
8 HL 1. VH 4486. d. ZTL Nr. 534761/Sch. 
9 HL I . VH 4486. d. ZTL Nr. 534931/Sch. 1918. 



dent elkövetni , hogy megerősí tsék a pozíciójukat, így biztosítva a Törökországnak szánt 
fegyverszáll í tások útját, valamint a Romániából beszerezni kívánt egymil l ió tonna gabo
na Németországba juttatását. Ez utóbbi célból a német ZEG a fentebb már említett 
Behles-céggel együt tműködve 310 görög uszályt bérelt k i 360 000 tonna hordképesség
gel, valamint 13 román vontatógözöst és 21 úszó elevátort. Az uszályokért bukaresti 
bankokban 64 000 000 lej bankgaranciát kellett a németeknek letenni. 1 1 0 Később mind a 
13 gőzöst megvásárol ták, és az elevátorok közül is tizenegyet. 1 1 1 Ezen felül a németek, 
mint már említettük, az Al-Dunán létrehoztak egy kicsiny, 23 egységből álló flottillát, 
valamint saját kikötő-parancsnokságokat állítottak fel Újvidéken, Zimonyban, Belgrád
ban, Pancsován, Orsován, Kladovóban, Lomon, Sistovban, illetve R u s z é b a n . 1 1 2 A Bulgá
riával kötött katonai konvenció alapján Szófiába küldték Bernd von Arn im I I . osztályú 
kapitányt (fregattkapitány), akinek a német szállítások összehangolása volt a feladata a 
Duna román-bo lgá r s zakaszán . 1 1 3 Ezek a törekvések a Monarchia katonai vezetésében k i 
fejezetten negatív visszhangra találtak, hiszen ezzel Németország a Monarchia balkáni ér
dekszféráját sértette. A KSZV Hajózási Csoportjának novemberi gyors megszervezésében 
nem kis szerepet játszott az a megfontolás, hogy a szervezet majd útját állja a német kon
kurenciának. Az ilyen jel legű ellentéteket részben elsimította az 1916. január 8-án kötött 
német -osz t rák-magyar egyezmény, amelyben felosztották a befolyási övezeteket, így Né
metország Törökországban, Bulgáriában pedig a Monarchia tett szert kizárólagos jogokra. 

A kicsiny német hajópark irányítását, megfelelő német szervezet hiányában gyakorlati
lag már 1915 decemberétől a KSZV Hajózási Csoportja látta el. Ez a vezetés a B L -
hajóparkra vonatkozott, mivel a bérelt görög uszályok nem tudtak hegymenetben, különö
sen rakottan, keresztülhajózni a Vaskapun: az úgynevezett kapu-uszályokba átrakott román 
gabonát csak a B L vontatói tudták Németországba (Regensburgba) juttatni. 1916 májusá
ban tárgyalások kezdődtek a helyzet rendezésére, ám a német elképzelések túlságosan bo
nyolultnak, és az osz t rák-magyar gyakorlattól teljesen eltérőnek bizonyultak. Időközben 
bekövetkezett Románia hadba lépése, amely egy időre elnapolta a kérdés rendezését. 

1916 szeptemberében a német vezérkar saját kezébe kívánta venni a német folyami 
hajózást, és Berlinben felállították a Hajózási Csoport nevű hivatalt. A felállítás előtti 
utolsó, szeptember 19-én tartott megbeszélésre Döbrentei Gábort is meghívták. A meg
beszélésen a német fél előadta: a háború tapasztalatai alapján kényszerí tve érzik magu
kat, hogy ne csak a német folyókon, hanem a Dunán is katonailag szervezzék meg és ve
zessék a kereskedelmi hajózást. Döbrentei felszólalásában jelezte, hogy a Dunán már 
működik ilyen szervezet, s annak vezetését semmi szín alatt nem engedik át a német fél
nek. Október 3-án létrejött az első, Döbrentei által szövegezett o s z t r á k - m a g y a r - n é m e t 
dunai katonai szerződés, mely kimondta, hogy a német Hajózási Csoport szál l í tmányai
nak katonai és hajózási vezetését a Regensburg-Smederovo vonalon, ahol a Mackensen-
hadsereg ellátása folyt, a KSZV á t v e s z i 1 1 4 A helyzet végleges rendezésére Románia rész
beni megszállása, és az Orsova alatti vízi út újbóli megnyitása után, 1917 januárjában 

K M A Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 18. o. 
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került sor. Akkora már sok tekintetben megváltozott a német al-dunai hajózás helyzete, 
ugyanis a ZEG által bérbe vett görög uszályok közül csak 135 jutott újra a Központi Ha
talmak kezére, de hetvenkettőt azok közül is elsüllyesztettek a visszavonuló r o m á n o k . 1 1 5 

A dunai német hajózás vezetésének végleges rendezéséről 1916. december elején kez
dődtek meg a tárgyalások. Az 1917. január 6-i tárgyaláson kimondták, hogy a német ha
tóságok nem rendelkezhetnek bérelt j á rmüvekkel . A végleges megál lapodásra j anuár 14-
én került sor, amikor is a berlini Hajózási Csoport vezetője belátta, hogy a puszta nauti
kái vezetés nem elégséges, és beleegyezett a német hajóparknak a KSZV ál lományába 
történő beo lvasz tásába . 1 1 6 

A német Hajózási Csoport és a KSZV között, a német tábori vasútügyek főnökének 
egyetértésével , az írásbeli megál lapodás 1917. január 19-én jött létre, s 1917. február 1-
jén lépett hatályba. A megál lapodásban kimondták, hogy a német hajópark beolvad a 
K S Z V által bérelt hajóparkba, és az így kialakult közös flottát minden szempontból a 
KSZV Hajózási Csoportja vezeti, azzal a kitétellel, hogy a német hajókat érintő kérdé
sekben a KSZV a német tábori vasútügyek főnökének kívánságait igyekszik figyelembe 
venni. A bevezetőben mindezt azzal indokolták, hogy a nagy távolság miatt rendkívül 
nehézkes a bérelt német hajópark irányítása. A német hajóemelő-csoportokat , illetve 
já rmüveike t kivonták a megál lapodás hatálya alól, azok továbbra is közvetlenül német 
irányítás alatt maradtak. A német hajók bérleti díját a német tábori vasútügyek főnöksé
gének hajózási osztálya fizette. Megál lapodtak abban is, ha osz t rák -magyar vontató né
met uszályokat, illetve német vontató osz t rák-magyar uszályokat vontat, akkor egymás 
részére uszályonként és ki lométerenként hegymenetben 4,10 koronát, völgymenetben 
pedig 2,50 koronát fizetnek. Személyzeti ügyekben a német hajókat ugyanúgy a K S Z V 
alá rendelték, mint az osz t rák-magyar hajókat. Fegyelmi ügyekben a német á l lampolgár
ságú személyzet fölött elvileg a német szervek (kikötő-parancsnokságok) á l l t ak . 1 1 7 A 
szervezeti párhuzamosság ugyanis a megál lapodás életbe lépése után is fennmaradt, azaz 
a német kikötő-parancsnokságok tovább működtek az osz t rák -magyar hajóál lomás
parancsnokságok mellett a Duna román és bolgár szakaszán. Ennek ellenére a gyakorlat
ban később többször előfordult, hogy német á l lampolgárokat osz t rák-magyar hajóállo
más-parancsnokságok büntettek meg." K 

1917. május 14-én a cs. és kir. Hadügyminisz tér ium, valamint a porosz Hadügymi 
nisztérium és a német tábori vasútügyek főnöke megegyezett a dunai katonai és c iv i l 
szállítások szabályozásáról és elszámolásáról , részben visszamenőleges hatállyal az 
1916. november 20-ától kezdődő időszakra is. Megál lapodtak a katonai szállí tások tari
fáiról is: hegymenetben 4,50 korona, völgymenetben 2,50 korona uszályonként és ki lo
méterenként , tekintet nélkül az uszályok méretére és rakományára . Az 1916. november 
21 . utáni időszakra, a háborús kockázatok csökkenésének indokával , a hegymeneti tarifát 
4,10 koronára mérsékelték,. A polgári szállítások esetében abban állapodtak meg, hogy 
azoknál a társasági tarifákat tekintik m é r v a d ó n a k . 1 1 9 
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A KSZV által irányított dunai hajózás 1915-1916-ban 

A hadvezetőség és az osztrák, illetve magyar hajózási vállalatok között szóban meg
kötött 1915. november 15-i megál lapodás alapján november 18-ától a KSZV bérletében 
álló hajóál lomány 121 gőzösre és 616 uszályra növekedett . Az osz t rák -magyar hajókon 
felül a németek az Al-Dunán 13 gőzössel és 310 bérelt görög uszállyal rendelkeztek. 
1916 elejére a német ZEG a hajóparkját, újabb uszályok bérlésével , 360 000 tonna hord-
képességröl 480 000 tonna hordképességüre emelte, de a j á rmüvek továbbra is csak a 
Vaskapu alatti szakaszon tudtak közlekedni . 1 2 1 ' A forgalomba német részről még a B L 
néhány gőzöse, illetve uszálya is bekapcsolódott . E flotta feladata volt, hogy az 1915 de
cemberében megvásárol t gabonát március végéig, a legkedvezőt lenebb időjárási és vízál
lási körü lmények közt, elszállítsa Romániából . Ebben a munka oroszlánrésze a K S Z V 
hajóinak jutott , ugyanis a görög uszályok, mint említettük, nem tudtak átmenni a Vaska
pun, így Turnu-Severintől felfelé nagyobbrészt osztrák és magyar, kisebb - jóval kisebb 
- részben német BL-vonta tók továbbították a gabonát . 

M i n t már említettük, 1916. január 7-én a közös Hadügyminisz té r iumot megbíz ták a 
dunai kereskedelmi hajózás kihasználásának felügyeletével, s Krobatin hadügyminisz ter 
kiadta az utasítást, hogy a hajóforgalom télen sem szünetelhet, s legalább napi 12 uszály 
haladjon át hegymenetben a Vaskapun. Másnap , j anuár 8-án megszületet t a megegyezés 
a Monarchia és Németország között a török és bolgár gazdasági érdekszférák felosztásá
ról. Ennek alapján a Monarchia kizárólagos jogokat nyert nyersanyagok és élelmiszerek 
kivitelére Bulgáriából , Németország Törökországból . Természetesen ez keveset segített 
a Központi Hatalmak élelmiszergondjain, a lényeges kérdést a Romániában bevásárolt 
gabona elszállítása jelentette. E cél érdekében Ottokár Czernin gróf, osz t r ák -magyar bu
karesti követnek sikerült megál lapodnia Ion Bratianu román miniszterelnökkel 90 román 
uszály k ibér léséről . 1 2 1 

A balkáni szállítások lebonyolí tásában tovább növelte a dunai vízi út fontosságát a 
közös Hadügyminisz té r ium január 9-i utasítása, mely elrendelte, hogy a Belgrád-Szóf ia 
vasútvonalat kizárólag a Szerbiában á l lomásozó szövetséges csapatok szükségleteinek 
kielégítésére lehet felhasználni. Minden egyéb, a Balkán felé, illetve onnan a Monarchi
ába induló szállí tmány esetében a dunai hajózást kellett igénybe venni . 1 2 2 

A Romániában megvásárolt gabona elszállítása érdekében 1916 januárjától erős poli t i
kai nyomás nehezedett a KSZV által irányított hajózásra. A vízi úton történő gabona
behozatal tekintetében, 1915-1916 telén, pont a legkritikusabb időszakban, óriási szeren
cséje volt a folyami hajózásnak: a korábbi évek egy-két hónapig tartó jégperiódusai után 
azon a télen mindössze három-négy napra fagyott be a Duna november-decemberben any-
nyira, hogy szüneteltetni kelljen a hajózást . 1 2 3 1916 első hónapjaiban így a jégviszonyok 
nem akadályozták a hajózást, mindössze a tél végi alacsony vízállás okozott gondokat. 

A behozatal egyik legkritikusabb pontját - a szűk keresztmetszetet - a Vaskapu jelen
tette. Drenkovától kezdve az Orsovától keletre fekvő Sip faluig terjedő zuhatagok és maga 
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a Vaskapu a Dunának mindig a legnehezebben hajózható részei voltak Regensburg és 
Sulina között. Az 1830-as években Széchenyi István kezdeményezésére olyan sziklarob
bantásokat végeztek, melyek j ó vízállásnál akadálytalan hajózást biztosítottak, de kis víznél 
(évi 100-120 nap) továbbra is be kellett szüntetni a hajóforgalmat. 1878-ban a berlini 
kongresszus a Monarchia feladatává tette a Vaskapu-szabályozást. E munkát teljes egészé
ben a magyar kormány vállalta magára, cserében Ausztria az Arlberg-alagutat építette 
meg. 1889-1896 között nagyszabású szabályozási munkákat végeztek, melynek eredmé
nyeként a Vaskapu alacsony vízállásnál is hajózhatóvá vált. A költségekért cserébe Ma
gyarországot felhatalmazták, hogy illetéket szedhet a Vaskapun áthaladó hajók után. 

A Vaskapuban, a szerb oldalon egy 1800 méter hosszú, a mederhez képest kimélyített 
csatornát létesítettek, melyben a legalacsonyabb vízállás mellett is biztosítva volt a hajó
zás. A csatorna egyetlen problémája a nagy, 18 km/óra sebességű áramlás volt, mely 
csak 800 lóerős, vagy annál nagyobb teljesítményű vontatók számára tette lehetővé ra
kott uszályokkal az áthaladást. E probléma áthidalására, hogy a gyengébb gőzösök is 
vontathassanak a csatornában, a magyar kormány szolgálatba állította a V A S K A P U ká
belhajót, amely előfogatolta a von ta tógőzösöke t . 1 2 4 A háború elején azonban az oroszok 
a V A S K A P U - t elvontatták, melyre a SZAMOS monitor 1918 áprilisában bukkant rá Her-
szonban. A Vaskapu-csatorna így a háború kezdetétől vontatási segédlet nélkül maradt. 

A szabályozás eredetileg évi 600 000 tonna hegymeneti forgalommal számolt , de el
méleti leg e forgalom többszörösét is elbírta, mint az a gyakorlatban 1916-1918-ban k i 
derült. Min t arról már korábban említést tettünk, a hajózási vállalatokkal folytatott tár
gyalásokon a vállalatok azt állították, hogy a V A S K A P U kábelhajó nélkül lehetet lenség 
napi 7-10 uszálynál többet hegymenetben átjuttatni a Vaskapun, míg a Hadügyminisz té 
r ium 1916 januárjában napi 12-ben állapította meg a minimumot. A problémát egyszerű 
szervezéssel sikerült megoldani. A K S Z V ugyanis 21 darab 800-1200 lóerős vontatógő
zössel rendelkezett, melyeket a Vaskapuhoz csoportosítottak, hogy a rakott uszályokat 
hegymenetben átvontathassák a nehéz szakaszon. A napi teljesítmény rekordját 1917. 
május 15-én érték el, mely napon 43 uszály haladt át hegymenetben a Vaskapun. 1 2 5 

A Vaskapuban, illetve az egész zuhatagos szakaszon a hajózást az Orsova székhelyű 
I I . számú kirendeltség, vagy ahogy másképp nevezték, vonalfőnökség irányította, Johann 
Wlczek százados, később őrnagy parancsnoksága alatt. A I I . számú kirendeltség helyze
ténél fogva kulcspozíciót töltött be, ugyanis nem kis részt rajta múlott a romániai gabo
na-behozatal üteme. A kirendeltségek feladatkörének elosztásakor a fentiekre való tekin
tettel külön hangsúlyozták a I I . számú kirendeltség fontosságát, illetve a vaskapui forga
lom szervezésének és irányításának tekintetében ex t ra jogos í tványokat kapott. 1 2 6 

A Vaskapuval kapcsolatban feltétlenül meg kell emlékezni az ott kiépített vontató vasút
ról is. Elsősorban német, de oszt rák-magyar körökben is az a hit terjedt el, hogy a V A S -
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K A P U kábelhajó nélkül lehetetlen a gabonát behozni Romániából . Ezért a német 25. tarta
lékos vasútépítő század 1916 tavaszán a csatorna szerb töltésén síneket fektetett le, ame
lyen mozdony vontatta a jármüveket . A vasutat a legerősebb gabona-behozatal idején, 
1916. május 27-én adták át a forgalomnak. A vontató vasúttal csak az volt a baj, hogy túl 
rövid volt: a csatorna feletti, még szintén igen gyors áramlásban elengedte a vontatmá
nyá t . 1 2 7 1917. január 15-én elrendelték, hogy minden, a Vaskapun hegymenetben átkelő 
hajónak jelentenie kellett, hogy igénybe vette a vontatóvasutat . 1 2 8 

Mint azt már többször említettük, az 1916-os esztendőben a K S Z V által irányított ha
józás a román kikötők, elsősorban Turnu-Severin, illetve legfelső célá l lomásként Újvi
dék között zajlott. A Romániából vízi úton érkező gabonaszál l í tmányok legnagyobb ré
szét dél-magyarországi kikötőkben átrakták vasútra, úgy mentek tovább Ausztr iába és 
Németországba . Csak később, 1917-től ment a szál l í tmányok egy része egészen Bécsig, 
illetve Regensburgig vízi úton, tehermentesí tve a túlterhelt vasutakat, illetve o lcsóbbá 
téve a szállítást. Mindezt elsősorban az magyarázta , hogy az ingadozó Romániából minél 
hamarabb saját területre kellett juttatni a gabonát , ami csak a vontatók és az uszályok 
minél gyorsabb fordulásával volt biztosítható. Románia részleges megszál lása után ez a 
kényszer már nem állt fenn. Az átrakás meggyors í tása érdekében a ZEG Németországból 
öt nagy, egyenként napi 1000 tonna teljesítményű elevátort telepített át 1916 márciusá-
ban-májusában Vukovárra , Zimonyba, Pancsovára , Újvidékre és Orsovába . E kikötők
ből 1916. augusztus 28-áig összesen napi 20 vonatpár (Ceres-vonatok) szállította tovább 
a gabonát . A gabona fő romániai be- és á t rakodó kikötője Turnu-Severin volt, ott a ZEG 
által bérelt, majd részben később megvásárol t 21 úszó elevátor rakodott az uszályokba, 
napi 10 000 tonna össztel jesí tménnyel . Ezek az elevátorok végezték a görög uszályokból 
a gabona átrakását a kapu-uszá lyokba . 1 2 9 

Románia a Dunán, a r o m á n - b o l g á r határnál, Tutrakan és Oltenita között még 1915-
ben, a Nemzetközi Duna Bizottság t i l takozása ellenére, masszív aknazárat létesített. Ez 
az aknazár a téli időjárás mellett további nehézségeket állított a gabonakivitel útjába, 
ugyanis a román kikötők egy része, köztük Braila, csak a román hatóságok különleges 
engedélyével vált e lérhetővé. Az első osz t r ák -magyar hajók, melyek átkelhettek a szá
mukra megnyitott záron, a D G T A D L E R , B E L L A , P O L L U X és S U L I N A gőzösei voltak 
1916 januárjában. A négy vontató Brai lába hajózott, ahonnan 13, gabonával megrakott 
uszállyal tértek vissza. 1 3 0 

1916. j anuár első felében a KSZV-nek 20 száll í tmánya érkezett román és bolgár kikö
tőkbe. A Bulgár iába érkező transzportok fegyvereket és utánpótlási anyagokat szállítot
tak a török és a bolgár hadsereg részére. Visszafelé nagyobbrészt gabonát , kisebb részt 
bolgár gyapjút szállítottak. Január második felében vízi úton 35 000 tonna gabona jutott 
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el Romániából a Monarchia területére. E mennyiség egy je lentős részét az Erdélyben ál
lomásozó osz t r ák -magyar csapatok kapták. Míg a K S Z V hajói hegymenetben a gabonát 
szállították, völgymenetben további fegyverszál l í tmányokat juttattak el bolgár kikötők
be. E száll í tmányok közül a legnagyobb volumenű a bolgár hadseregnek szánt 8 millió 
puskalöszer vo l t . 1 3 1 

A Romániából történő, nagy volumenű osz t rák -magyar és német gabonabehozatalra 
az antant-hatalmak is felfigyeltek, legelső sorban természetesen Nagy-Britannia, mely a 
háború előtt a Dunán és a Fekete-tengeren keresztül a legtöbb román gabonát importálta. 
M i n t azt már említettük, Románia még 1914 augusztusában felajánlotta az antant
hatalmaknak, hogy vásárolják fel raktáron lévő gabonakészletei t . Ez azonban nem történ 
meg, majd 1914 októberében Románia megtiltotta a gabonanemüek kivitelét. M i n t arről 
már szóltunk, 1915 augusztusában a román kormány feloldotta a gabonakivitel tilalmát, 
és 1915 decemberében megkötöt te az első szerződést a Központ i Hatalmakkal. Az antant 
csak akkor kapott észbe, és a feléjük ismét újra tájékozódni kezdő Romániáva l tárgyalni 
kezdett a gabonakészle tek felvásárlásáról. 1916 elején Nagy-Britannia a „Bureau 
Britannique"-on keresztül lekötött 800 000 tonna gabonát . Miután a törökök által ellen
őrzött Dardanel lákon keresztül a britek nem tudták a gabonát elszállítani, az egésznek 
csak annyi ér telme volt, hogy a Központ i Hatalmak további gabonavásárlásai t próbál ták 
megakadályozni . Románia megszál lásáig a lekötött mennyiségnek a fele került leszállí
tásra (raktározásra) , s annek is döntő része a Központ i Hatalmak kezébe ke rü l t . 1 3 2 

1916 februárjában a hajózást az Al -Dunán újabb nehézségek sújtották. A vízszint k r i 
tikusan alacsony szintre süllyedt, több hajót pedig román tüzérségi támadás ért, mely mi
att mind az osz t rák-magyar , mind a német hadvezetés erőteljesen tiltakozott a román 
Hadügymin i sz t é r iumná l . 1 3 3 A nehézségek és a megnövekedet t kockázatok el lenére, a bé
keidőkkel ellentétben, a j á rmüvek nem vonultak téli k ikötőbe, hanem tovább folytatták a 
gabona behozatalát . 

Az 1915. november 15-i megál lapodás mellett, amely a Romániából történő gabona
import lebonyolí tását szabályozta, a D G T 1916. március 17-én bizalmas megál lapodást 
kötött a KSZV-vel az Al-Duna (Románia , Bulgária) felé irányuló, völgymenetben törté
nő, a hadvezetőség által bérelt j á rművek által bonyolí tott szállí tásokról. Az alapelvekről 
szóban február 22-én egyeztek meg, írásban március 17-én rögzítették. A D G T a mon
dott szállításokat saját, társasági, aranyfrankban megállapítot t tarifái szerint vállalta. A 
rakományban a k i - és berakodás során történő károkért a felelősséget a D G T 100 ki lo
grammonként i 10 centime-os prémiumér t cserében magára vállalta. ígéretet tett továbbá 
arra, hogy az ismert balkáni ál lapotok ellenére igyekszik a kirakodást minél gyorsabban 
lebonyolítani , hogy az uszályok minél hamarabb visszaál lhassanak a forgalomba. A 
megál lapodásban foglalt szál l í tmányokkal kapcsolatos, a K S Z V által végzett feladato
kért, illetve a KSZV által viselt költségekért a D G T 33 1/3 %-os általány kártérítést vál
lalt a befolyó fuvardíjakból a K S Z V számára. A szerződés érvényességi ideje megegye
zet az 1915. novemberi megál lapodással , azaz az 1916-os hajózási szezon végéig tar-
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to t t . 1 3 4 Nem véletlenül volt ez a megál lapodás bizalmas, hiszen így a D G T a bérleti díjon 
télül további fuvardíjakat kasszírozhatott be, melyen azután megosztozott a KSZV-vel . 
A megál lapodás természetesen mélységesen sértette a KSZV bérletében álló többi hajó
zási vállalat érdekeit, közülük is leginkább az MFTR-é t . így magyarázatot nyer az a je
lenség is, hogy a Balkán felé irányuló szállítások tú lnyomó többsége a D G T jármüvein 
jutott el a céljába. 

A DGT és az MFTR között más területen is feszültségek keletkeztek. A KSZV-vel való 
előzetes konzultáció nélkül mindkét vállalat az A O K elé terjesztette azt a kérését, hogy a 
belgrádi hajóműhelyt a saját használatába vehesse. Az ügyet megtárgyalva Kreneis ezredes 
azt a választ adta, hogy a konkrét kérdésről csak azután lehet érdemben dönteni, ha elké
szült a volt ellenséges területen fekvő hajógyárak kihasználásának koncepciója, addig pe
dig a belgrádi üzemet állami tulajdonnak kell tekinteni. 1 3 5 Később, hasonló, bár nem telje
sen azonos jellegű ügyek esetében a hadvezetőség azt az álláspontot hangsúlyozta, hogy 
semmilyen formában nem járul hozzá ellenséges magántulajdon magáncégek birtokába ke
rü léséhez . 1 3 6 A DGT és az M F T R között a későbbiekben is merültek fel ilyesféle ellenté
tek, például a román kikötőkre vonatkozó kívánságok tárgyalásain, 1918-ban. 1 3 7 

A hajózási, illetve a románok által támasztott nehézségek ellenére, mint említettük, a 
forgalom nem állt le, és február-márciusban folytatódott a gabona behozatala. 1916. már
cius végéig az előző év decemberében vásárolt 500 000 tonna gabona legnagyobb részét 
sikerült elszállítani Romániából . 1916. március 22-én a Monarchia újabb megál lapodást 
kötött Romániával , 1 400 000 tonna gabona megvásárlásáról . Az újabb, közel háromszo
ros elszáll í tandó gabonamennyiség további komoly feladatok elé állította a K S Z V által 
vezetett hajózást. Ekkora mennyiség teljes elszállítása csak 1916 őszére volt lehetséges, 
de akkor is csak a hajópark további bővítésével. 1916 májusában, már ennek megfelelő
en, 158 üzemképes gőzös és 1007 uszály állt a K S Z V bérletében, szemben az 1915. no
vemberi 121 -gyei, illetve 616-al. 1 3 8 A vállalkozást leginkább Románia ingadozó maga
tartása veszélyeztette, ám akkor még, 1916 tavaszán, egészen a kora nyári antant hadisi
kerekig, viszonylagos nyugalom jellemezte a dunai helyzetet. 

A Romániával 1916 márciusában kötött újabb gabonaüzletből fakadó szállítási felada
tok tükrében, mint arról már fentebb szóltunk, 1916 áprilisában Kreneis ezredes vezetésé
vel kidolgozták a dunai hajózás irányításának koncepcióját, melyet április 29-i dátummal 
foglaltak írásba. E dokumentum egyik mellékletét a „Korlátlan gabona behozatal feltételei" 
című tervezet képezte. Az ellátási nehézségek orvoslására, a Romániában megvásárolt ga
bonamennyiség gyors behozatalára az anyag egy 88 vontatóból és 800 uszályból álló flotta 
felállítását javasolta. Itt jegyezzük meg közbevetőleg, hogy a KSZV irányítása alatt álló ha
jópark már akkor nagyobb volt. A flottának naponta 10-12 000 tonna gabonát kellett volna 
a a román kikötőkből a Monarchia területére szállítania. A tervezet napi minimum 33 

- KMA Mladiáta-gyüjtemény, DDSG Nr. 22387/Ia. 1916. (másolat) A megjelölt román célkikötők Tur
nu-Severin, Calafat, Corabia, Magurele és Giurgiu; a bolgár célkikötők Vidin, Lom-Palanka, Somovit, Sistov 
és Rusze voltak. 
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uszály áthaladását írta elő a Vaskapun, s e cél érdekében nagyszámú erős vontatógőzös 
Orsován való állomásoztatását írta e l ő . 1 3 9 Napi 10 000 tonnával számolva a márciusban 
megvásárolt 1 400 000 tonna gabona - ha semmilyen komolyabb zavaró körülmény nem 
merül fel - körülbelül szeptemberre kerülhetett volna teljesen elszállításra. 

A viszonylagos al-dunai nyugalom azonban nem tartott ki szeptemberig. A nyár eleji 
antant-sikerek, különösen a Bruszilov-offenzíva hatására Románia intenzív titkos tárgya
lásokba kezdett az antanttal, melyek eredményeként 1916. augusztus 17-én titkos egyez
ményt írtak alá Bukarestben, ami szerint a román kormány elkötelezte magát, hogy még 
a hónap végéig hadba lép a Monarchia ellen. A négy antant-hatalom cserében elismerte 
Románia jogá t Erdélyre, valamint Bukovina és a Bánság egy részére. A román szándék 
természetesen nem maradt rejtve a Központi Hatalmak előtt sem. 1916. jú l ius 28-án 
megbeszélések kezdődtek Plessben a német, az osz t rák -magyar és a bolgár katonai veze
tés között . E megbeszéléseken román támadás esetén offenzív fellépés mellett döntöttek. 
Mive l a nyugati és a keleti frontról erők akkor nem voltak felszabadíthatók, a német 
hadvezetés a szaloniki frontról csoportosított át egységeket Bulgária északi határára. En
nek az egyelőre még viszonylag gyenge haderő-csoportosí tásnak August von Mackensen 
német tábornok lett a parancsnoka. 

Az egyre feszültebb viszony ellenére Ion Bratianu kormánya hivatalosan nem gördí
tett akadályokat a megvásárol t gabona kivitelének útjába, ám jún ius elejétől kezdve a 
román kikötői hatóságok informálisan igyekeztek egyre jobban gátolni a Központ i Ha
talmak al-dunai hajózását. Kezdetben csak élelmiszerrel nem voltak hajlandók ellátni a 
hajók és uszályok személyzetét , később már a kikötési lehetőségeket is korlátozták. Az 
élelmezési problémán úgy igyekeztek segíteni, hogy a bolgár Ruszéből próbálták meg el
látni a ha jóka t . 1 4 0 A román kikötőkben június közepétől a gabona berakodásának az üte
me is je lentősen lelassult. 1 4 1 Az egyre feszültebb helyzetre való tekintettel Karl Lucich 
sorhajókapitány, a Duna-flottilla parancsnoka elrendelte a kereskedelmi hajózás fokozott 
védelmét. Július végén a K S Z V hajói nagy mennyiségű muníciót , üzemanyagot és élel
miszert szállítottak a Belene-csatornában á l lomásozó osz t rák -magyar monitorok és őr
naszádok részére. Ezzel párhuzamosan megindult a román part intenzív felderítése őrna
szádok, illetve egyes esetekben kereskedelmi gőzösök á l t a l . 1 4 2 Augusztus 13-án a Duna
flottilla Mackensen parancsnoksága alá került. 

A közelgő román hadba lépés első jeleire jún ius közepétől a K S Z V elkezdte a bérle
tében álló j á rműveke t csendben visszavonni az Orsovától lefelé eső Duna-szakaszról . 
Augusztus közepéig 24 gőzöst és 119 uszályt irányítottak i ly módon az Orsova feletti 
szakaszra. Augusztus 14-én azonban az A O K , tekintettel a gabona-behozatal létfontos
ságú voltára, megtiltotta további j á rmüvek elvonását a román Duna- szakasz ró l . 1 4 3 A há
ború kitörésekor ennek következtében 23 KSZV-bér le tben álló gőzös és 201 uszály, 2 
egyéb, o sz t r ák -magyar gőzös és 40 uszály, valamint 8 német gőzös és 25 uszály maradt 
az Orsova alatti szakaszon. 1 4 4 
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1916. augusztus elején került sor a K S Z V hajóparkjával végrehajtott legnagyobb sza
bású katonai szállításra. A Plessben folytatott megbeszéléseken Conrad von Hötzendorf 
felajánlotta a Herbert nehéz hadihidat, illetve utászcsapatokat a Románia elleni háború
hoz. 1916. augusztus 3. és 9. között a KSZV hajói 1749 embert, 1856 lovat, 447 szeke
ret, 59 komplett Herbert hadihíd-elemet, 80 pontonelemet, és 26 km lóvasúti sínt kocsik
kal, valamint 360 tonna egyéb hadianyagot szállítottak a Belene-csatornába. A szállít
mányok öt helyről, Orsováról , Újvidékről, Szegedről , Budapestről és Bécsből érkeztek. 
A f igyelemreméltóan rövid szállítási időt úgy sikerült elérni, hogy a szál l í tmányokat Bu
dapesten, Újvidéken, Omoldován és Turnu-Severinben megfelelő számú gőzkész vonta
tó várta, és azonnal továbbította. Ebből az anyagból állították fel 1916. november 23-ára 
a sistovi hidat, melyen a Mackensen-hadsereg átkelt a D u n á n . 1 4 5 

Az augusztus I T-i bukaresti titkos megál lapodás alapján 1916. augusztus 27-én 21 
órakor Románia hadat üzent az Osz t r ák -Magya r Monarchiának , és a román csapatok 
még aznap éjjel átlépték a határt. Másnap Németország , Bulgária és Törökország hadat 
üzent Romániának . A román haderő három hadserege az osz t rák -magyar határ egész 
vonalán benyomult Erdélybe, egy hadsereg pedig a bolgár határon védekezett . A Monar
chia, amely már az orosz és az olasz frontokon sem volt képes a saját erejével védekezni , 
és ott is német segítségre szorult, nem tudott úrrá lenni az eseményeken . A német veze
tés kikényszerítet te a Monarchiától az egységes fővezérlet elfogadását, melyet addig h i 
ába kívánt. A négyes szövetség hadműveletei a Balkánon, immár az egységes vezetés je
gyében, német irányítás alatt folytatódtak. A Mackensen parancsnoksága alatt álló - né
met, bolgár és török erőket tömörí tő - Duna-hadsereget, amely Bulgária északi részében 
csoportosult, megerősítet ték, és Bukarest elleni támadásra sorakoztatták fel. A Dobru
dzsába benyomult bolgár hadsereget szintén Mackensen parancsnoksága alá helyezték. 
Erdélyben az 1. osz t rák-magyar hadsereg Arthur von Arz parancsnoksága alatt, a 9. né
met hadsereg a vezérkari főnöki tisztből menesztett Erich von Falkenhayn parancsnok
sága alatt készült a támadásra . 

A Bukarestet délről fenyegető veszély miatt a román hadvezetés szeptemberben leál
lította az erdélyi támadást . A dobrudzsai harcokban orosz erők jelentek meg, és az itteni 
román csapatok is orosz parancsnokság alá kerültek. November folyamán a 9. német 
hadsereg Erdélyből , Mackensen pedig a Duna felől tört a román Alföldre. December 6-
án elfoglalták Bukarestet és Ploie§tit. Az év végéig Románia nagyobbik részét megszál l 
ták, ez a terület német katonai igazgatás alá került, Mackensen parancsnoksága alatt. A 
románok csak a Szeret-Duna vonalán tudták a frontot stabilizálni, orosz segítséggel . 
Románia belépése a háborúba végeredményében az ország megszál lásához, és a román 
hadsereg felének a megsemmisüléséhez vezetett. A román gazdaság és infrastruktúra 
csak kisebb veszteségeket szenvedett, majd rövidesen helyreállí tva a német és az oszt
r á k - m a g y a r hadigépezet táplálójává vált. 

Románia hadba lépése a Központi Hatalmak ellen természetszerűleg maga után vonta 
a román gabona behozatal megszűnését , illetve a hadművelet i területté váló Al -Dunán a 
hajóközlekedés szünetelését. Romániában a hadüzenettel együtt é rvénybe léptek azok az 
előre előkészített királyi rendeletek, melyek alapján zár alá vették az el lenséges polgárok 
ingó és ingatlan vagyonát . E rendelkezéseket hamarosan kiterjesztették azokra a bankok
ra és részvénytársaságokra, amelyekben az el lenséges á l lamoknak tőkeérdekel tségük 
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volt. Ezzel párhuzamosan megkezdődöt t az ellenséges á l lampolgárok internálása, köztük 
az osz t rák -magyar hajózási vállalatok turnu-severini és giurgiu-i kirendeltségeinek al
kalmazottaié . Marius Muntean, a giurgiu-i D G T főkapitány az internálótáborban meg is 
halt. Augusztus 27-e után románok az osztrák és magyar hajózási vállalatok összesen 
268 alkalmazottját, valamint családtagjaikat in ternál ták . 1 4 6 A román kormány a hadba lé
pést követően kizárta a német, o sz t r ák -magyar és török delegátusokat a Galatiban ülése
ző Európai Duna Bizottságból , ráadásul teljesíthetetlenül rövid határidőt szabtak meg tá
vozásukra, így ők is internálótáborba kerültek. Románia ezzel az eljárásával súlyosan 
megsértette Európai Duna Bizottság statútumát. A bizottságban csak az antant-hatalmak 
(Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, Olaszország és Románia) képviselői ma
radtak. A bizottság ezután gyakorlatilag már csak nevében létezett, határozatait a Köz
ponti Hatalmak nem vették figyelembe. 

Min t azt már említettük, a K S Z V ugyan megkezdte hajóparkjának óvatos elvonását 
az Al-Dunáról , de augusztus 14-én az A O K , a gabona-behozatal elsődlegességére hivat
kozva megtiltotta azt. A román hadüzenet idején összesen 346 osz t rák -magyar és német 
hajó és uszály rekedt a Duna Orsova alatti szakaszán, nem számítva a ZEG által bérelt, 
csak az Al-Dunán közlekedő hajóparkot. Ezek közül a KSZV ál lományába tartozott 23 
gőzös (a 34-ből) , illetve 123 megrakott és 78 üres uszály. A román szervek már négy 
nappal a hadüzenet előtt megnehezí tet ték a hajók kikötését Turnu-Severinben és 
Giurgiu-ban. Augusztus 27-én, a hadüzenet napján a románok délután hat órakor, vagyis 
a hadüzenet hivatalos átadása előtt három órával megkezdték az internálásokat, valamint 
az osz t rák -magyar hajók elsüllyesztését a Turnu-Severin közelében lévő Simian-
szigetnél. A románok az ott elsüllyesztett uszályokból felfelé meredő vasúti sínekkel 
megerősítet t folyamzárat létesítettek. A romániai harcok folyamán összesen 55 osztrák 
és 42 magyar egység süllyedt el, 43 pedig véglegesen román kézen maradt. 1 4 7 A ZEG ál
tal bérelt hajópark 310 görög uszályából a háború után mindössze 63 került úszóképes 
állapotban a Központi Hatalmak k e z é b e . 1 4 8 

Jelen tanulmány keretei közt nem tisztünk, hogy részletesen bemutassuk a Duna
flottilla 1916-os harctevékenységét , így arra csak vázlatosan utalunk. Bővebben csak 
azokkal az eseményekkel foglalkozunk, melyek valamilyen formában kapcsolódnak a 
kereskedelmi hajózáshoz. A román háború a Dunán augusztus 27-én 21 óra 30 perckor 
vette kezdetét . Giurgiu kikötőjéből egy román torpedónaszád torpedótámadást kísérelt 
meg a Rusze előtt horgonyzó osz t rák-magyar monitorok ellen. A torpedó azonban célt 
tévesztett, és a zászlóshajó helyett egy szénnel és benzinnel megrakott uszályt talált el, 
amely felrobbant. Ezt először önrobbanásnak vélték, mert csak 22 óra 30-kor érkezett 
meg az A O K rádiótávirata a román hadüzenetről . A Duna-flottilla nem maradhatott a 
nyílt ruszei kikötőben, vissza kellett vonulnia a védett Belene-csatornába. Az 1. moni
torosztálynak a saját kereskedelmi hajókat kellett a Belene-csatornába kísérnie, a 2. mo
nitorosztálynak pedig az volt a feladata, hogy Giurgiu-ból minél több saját uszályt k i 
mentsen, illetve az el lenséges uszályokat e l sü l lyessze . 1 4 9 Még ugyanazon az éjszakán, i l -
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letve 28-án hajnalban Turnu-Severin felett a S A J Ó és B E R E T T Y Ó MFTR, a G O L I A T H 
D G T gőzöst és az M 2 B L motorost a románok ágyútűzzel elsüllyesztették. 

Augusztus 28-án kora reggel a 2. monitorosztály felvonult Giurgiu lövetésére. Az osz
tály őrnaszádjai a Giurgiu-n álló uszályokat leúsztatták, majd 7 óra 45 perckor elkezdték a 
kikötő lövését. Ennek eredményeként leégtek az olajtartályok, a vasútállomás és a parti 
raktárak, a román uszályok egy része pedig elsül lyedt . 1 5 0 Ezzel egy időben, a monitorok 
fedezete alatt 22 gőzösnek és 80 uszálynak sikerült a Belene-csatornába meneküln ie . 1 5 1 

Augusztus 30-án a 2. monitorosztály még egy utolsó kísérletet tett a Giurgiuban és 
Ruszén rekedt osztrák és magyar kereskedelmi hajók mentésére . Két vontató és egy fel
fegyverzett gőzös kíséretében áttörést kíséreltek meg Ruszéba, hogy onnan, illetve 
Giurgiuból a Belene-csatornába vontathassák az ott lévő já rmüveket . A vontatókat a he
ves román tüzérségi tűz miatt Zimniceánál vissza kellett küldeni. Egy sikertelen román 
torpedó-támadást követően a hadiegységek is kénytelenek voltak visszafordulni, mvel a 
vontatók nélkül céljukat amúgy sem tudták volna e l é rn i . 1 5 2 A mentési akció nem sikerült, 
a Du na-flottul a pedig szeptember végéig, a hadvezetőség döntése alapján, visszavonult a 
Belene-csatornába. 

A dunai hajóhad, mely a kalimoki aknazár miatt a harcok nagy részébe közvetlenül 
nem tudott beavatkozni, ezt követően néhány kisebb és két nagyobb vállalkozásban vett 
részt. Szeptember 29-én Corabia ellen intéztek rajtaütést, ahol elsüllyesztették az ott álló 
orosz hajókat, illetve 2 kukoricával megrakott és 7 üres uszályt zsákmányol tak. Október 
1-4. között a Dobrudzsában harcoló hadsereget hátba támadni kívánó román erők rjaho-
vói átkelését hiúsították meg. Október 5-én Giurgiu kikötőjéből több, szénnel és olajjal 
megrakott uszályt sikerült elvontatni a román ütegek tüzében. Október 7-én elfoglalták a 
Cinghinarele-szigetet, és az ott lévő román aknazárat felszámolták. A legnagyobb jelen
tőségű hadművele t a Duna-hadsereg november 23-i sistovi átkelésének biztosítása volt, 
melyben, öt csoportra osztva,a teljes Duna-flottilla részt vett. 

Az e lőrenyomuló román csapatok Orsovát is elfoglalták. Orsova kiürí tésében öt gőz
hajó vett részt. A hatóságok és a polgári lakosság Zimonyba és Báziásra menekítése után 
Keveváránál gerendákból és aknákból folyamzárat létesítettek a románok feltörése ellen. 
A zárat a felszedés ellen az ágyúval felfegyverzett T I S Z A K Á L M Á N (MFTR) aknász
gőzös védte. A német ZEG által Orsovába telepített nagy gabonaelevátort nem sikerült 
e lmenekí teni , így az román kézre került. A Turnu-Severinben működő 21 úszó elevátor
ból a románok visszavonulásuk során 14 elsüllyesztettek. 

A Központi Hatalmakat, ezen belül is különösen Ausztriát , igen súlyosan érintette a 
romániai gabona behozatal megszűnése , mely az élelmezési viszonyok romlásához veze
tett, különösen az osztrák városi lakosság körében. A Románia elleni összehangol t táma
dás egyik legfőbb célja is az volt, hogy a Központi Hatalmak biztosítani tudják maguk
nak a román gazdasági erőforrásokat, amelyekre a háború folytatásához feltétlenül szük
ségük volt. Az 1916 őszén a Románia kiaknázására vonatkozólag tartott megbeszélése
ken a szövetségesek abban az alapelvben állapodtak meg, hogy Romániából mindegyi-
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küknek azt az árucikket szállítják, amely azoknak a további hadviseléshez és közgazda
ságuk szempontjából a leginkább szükséges . Ez a gyakorlatban a későbbiekben azt jelen
tette, hogy Németország kapta a kőolaj több mint 80 %-át, valamint a gabona 50 %-át, a 
Monarchia a maradék kőolajat, és a gabona 50 %-át, Törökország és Bulgár ia pedig 
szinte semmit nem kapott . 1 5 3 

A románok, hadba lépésük után, sőt, bizonyos helyeken már azt megelőzőleg, akna
zárak telepítésével és folyamtorlaszok létesítésével zárták le a Dunát . A legjelentősebb 
ezek közül a Tutrakan-Oltenita felett létesített kal imoki aknazár volt, mely három sor 
villamos érintő aknából , illetve egy kombinál t gerenda-acélsodrony torlaszból állt. s a 
felszedés ellen páncélkupolában elhelyezett lövegek védték. A Duna aknáktól és torla
szoktól való megtisztí tása november közepén kezdődött . Orsova november 13-i vissza
foglalása után a következő napokban megindult e szakaszon az aknamentes í tés . A romá
nok további visszavonulása után sikerült felszedni a Vaskapuban létesített zárat, majd a 
flotti l la felfegyverzett gőzösei november 26-án elérték Turnu-Severint. November 28-ra 
a Simian-szigeti folyamzárban aknák felszedésével, illetve robbantásokkal hajózó utat 
vágtak, ezzel, bár az összes aknát még nem szedték fel, Ruszéig ismét megnyíl t a Duna. 

A Ruszétől lefelé fekvő folyamszakasz aknamentes í tésére a Georg Ritter von 
Zwierkowski nyugál lományú korvettkapitány vezette fo lyamaknász osztag kapott paran
csot a Mackensen-főparancsnokságtól 1916. december 11-én. A kalimoki zár felszedé
séhez december 13-án fogtak hozzá, s december 18-ra sikerült egy 400 méter széles ha
józó utat létesíteni. December 30-ára értek el Giurgeni-szigetig, a Mackensen-
főparancsnokság által hídverésre kijelölt helyig. A Zwierkowski parancsnoksága alatt ál
ló folyamaknász osztag a kedvezőtlen időjárás el lenére a Duna 257 ki lométeres szaka
szát szabaddá tette, 113 aknát távolított e l . 1 5 4 Ez persze nem jelentette azt, hogy az összes 
aknát felszedték volna, csak a hajózás biztonságát leginkább fenyegetőket. A Duna 
Sulináig terjedő szakaszán 1917 folyamán még több mint 200 aknát emeltek k i . 

Román ia felének megszál lásával , német katonai közigazgatás alá helyezésével és a 
raktárban lévő készletek biztosításával, valamint a dunai vízi út Brailáig történő birtokba 
vételével, négy hónap kényszerű szünet után újra megindulhatott a román gabona szállí
tása a Dunán. 1917 januárjától a hadvezetőség által bérelt kereskedelmi hajópark kedve
zőbb körülmények közt folytathatta a működését , mivel a teljes útvonaluk hazai, illetve 
szövetséges birtokba került. A KSZV által irányított hajózás 1917 januárjában 117 gő
zössel és 840 uszállyal indult újra a D u n á n . 1 5 5 

* 

Az 1915 novemberében létrehozott központi irányító szervezet alá helyezett bérelt 
o sz t r ák -magyar dunai kereskedelmi hajópark minden probléma és hiányosság ellenére 
sikeresen teljesítette az eléje célként kitűzött feladatot, a Romániában megvásárol t gabo
na vízi úton való behozatalát . Az így behozott gabonamennyiség hozzájárult ahhoz, hogy 

, M Schafarik 1935. 136-137. o. 
1 5 4 Zwierkowski jelentése In: Wulff 1934. 88-91. о. 
1 5 5 K M A Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 30. sz. melléklet. 



a Központi Hatalmak elkerülhessék az 1916-ban fenyegető élelmezési krízist, s végső 
soron folytathassák a háborút. 

A K S Z V által vezetett hajópark összteljesí tményéről nem vezettek pontos statisztiká
kat, részletes kimutatások csak a Vaskapun, valamint Orsován áthaladó szál l í tmányok
ról, illetve já rmüvekről készültek, 1916 elejétől. Ennek ellenére, ezek az adatok nagyjá
ból helyes képet adnak a KSZV által irányított hajózás teljesítményéről. Eltekintve 
ugyanis a Szerbiába irányuló, a vasutaknak szánt széntől, a Szerbiából a Monarch iába 
szállított gabonától , illetve kénérctől , a forgalom zöme a balkáni országok és a Monar
chia között a Vaskapun keresztül zajlott . 1 5 6 A rendelkezésre álló adatok alapján az 1. sz. 
mellékletben lévő táblázatokban mutatjuk be a KSZV irányítása alatt álló hajópark rész
letes teljesítményadatait , azzal a megjegyzéssel , hogy ezt lényegében az 1916. augusztus 
28-ig terjedő időszakban sikerült elérni. A kimutatások alapján 1916 folyamán összesen 
1 478 170 tonna gabonaféle és hüvelyes haladt át hegymenetben a Vaskapun. M á s forrá
sok alapján 1915—1916-ban összesen 1 488 570 tonna román gabonát hoztak be vízi 
úton, míg vasúton 844 560 tonnát, azaz összesen 2 333 130 tonnát. Ebből Németország 

I 200 100 tonnával, Ausztria 998 520 tonnával, Magyarország pedig 134 510 tonnával 
részesü l t . 1 5 7 Magyarország elsősorban kukoricát kapott, takarmányozási célokra. Amin t 
látható, a Monarchia és Németország által lekötött 2,9 millió tonna gabonának körülbelül 
a 80 %-át tudták a hadba lépés előtt elszállítani Romániából , és ezzel a mennyiséggel a 
Központi Hatalmaknak sikerült kihúzniuk az 1916-os aratásig, illetve átvészelniük a ga
bona behozatalban beálló kényszerű szünetet. 

Bár Románia mezőgazdasági termelése csak a 15 %-a volt Németországénak, vagy a 
Monarchiáénak, mint egyetlen lehetséges forrásnak mégis igen fontos szerep jutott az 
antant blokád által sújtott Központi Hatalmak ellátásában. A román gabonatermés , illet
ve a háború előtt fe lhalmozódó, raktárakban álló felesleg a tárgyalt időszakban arra ép
pen e legendő volt, hogy Ausztr iában és Németországban megakadályozza a kritikus 
szintet túllépő élelmiszerhiány kialakulását. 

A román gabona időben történő elszállítása csak a dunai hajózás igénybe vételével és 
megszervezésével volt lehetséges. M i n t az a számokból világosan látszik, az 1 9 1 5 - 1 9 l ó 
ban behozott gabona ké tharmada vízi úton érkezett , a vasúton érkező mennyiség pedig 
önmagában messze nem lett volna e legendő a fellépő hiány fedezésére. A háború előtti, 
illetve a háború alatti vaskapui forgalmi adatokra tekintve az is rögtön világossá válik, 
hogy miért volt szükség a hajópark ilyen mértékű igénybevételére. Amíg a háború előtti 
legjobb években sem nagyon haladta meg a Vaskapu hegy- és völgymenet i forgalma 
együttesen a 600-700 000 tonnát, addig ez 1916-ban meghaladta az 1 900 000 tonnát, 
melyből közel 1 700 000 tonna volt a jóval nehezebb hegymeneti szállítás. Mindez ter
mészetszerűleg együtt jár t a háború előtti forgalom szerkezetének gyökeres átalakulásá
val: az a je lentős árumennyiség, mely korábban a román kikötőkből a torkolat, illetve a 
tenger felé áramlott , részben angol, illetve francia lobogó alatt, most megfordult, és a 
Vaskapun keresztül a Monarchia felé vette az útját. Csakhogy a forgalmi szerkezet gyors 
megváltoztatását nem követte, nem követhette a j á rműpark megvál tozása , így a feladatot 

1 KMA Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 35. o. 
7 Schafarik 1935. 56. o. 



csakis a meglévő eszközökkel kellett megoldani. Az a je lentős j á rműpark ugyanis, mely 
az Al-Duna és a tenger közti forgalomra volt berendezkedve, gyakorlatilag hasznavehe
tetlennek bizonyult a Vaskapun túli száll í tásokban, ráadásul je lentős része a román hábo
rúban meg is semmisült . A feladatot így csakis az egyetlen rendelkezésre álló eszközzel , 
a Monarchia dunai kereskedelmi flottájával kellett megoldani. Az osz t r ák -magyar hajó
park, a Monarchia dunai hegemóniájának köszönhetően, erre technikailag képes is volt, 
de semmiképp sem a háború előtt, illetve a háború első időszakában fennálló szervezeti 
keretek közt. Az önálló, egymással konkuráló hajózási vállalatok, illetve az ad hoc az 
adott frontszakasz parancsnoksága alá helyezett j á rmüvek , mint a tapasztalatok hamar 
beigazolták, a feladatot képtelenek voltak végrehajtani. Némiképp tovább bonyolí tot ta a 
helyzetet a Monarchia sajátos, dualista berendezkedése , mivel mind osztrák, mind ma
gyar vállalatok érintve vol tak. 1 5 8 A Dunán történő gabona-behozatalt csak a különböző 
vállalatok hajóiból álló hajópark egységes irányítás alá helyezésével lehetett biztosítani, 
s részben tekintettel ezek osztrák, illetve magyar voltára, de más okokból is, az irányító 
funkciót egy közös intézmény, a hadsereg valamelyik szervének kellett ellátnia. Ez a 
szervezet a Központi Száll í tásvezetőség 1915 novemberében létrejött új csoportja lett, 
melynek sikerült hatékonyan megszerveznie és irányítania a hadvezetőség által bérelt 
dunai hajóparkot. 

1 5 8 K M A Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 19. o. Döbrentei külön kihangsúlyozza, hogy a Monar
chia államberendezkedése miatt csakis a katonai irányítás jöhetett szóba a bérelt dunai hajópark esetében, de a 
hajók magántulajdonban voltak, nem kerültek állami tulajdonba, a KSZV pedig katonai hatóság volt, de nem 
harci alakulat. Ez azért volt lényeges, mert az 1907-es hágai konferencia alapján az állami tulajdont hadizsák
mánynak lehetett tekinteni, a magántulajdont nem. Az már más kérdés, hogy a győztesek a háborút követően 
ezt nem mindig tartották be. 



A Vaskapun 1916-ban áthaladó uszályok száma15 

Hegymenetben Völgymenetben 

Megrakott uszály 3348 611 

Üres uszály 173 2433 

A Vaskapun 1916-ban áthaladó árumennyiségek fajtánként, tonnában160 

Hegymenetben Völgymenetben 

Hadianyagok 9823 85 900 

Bú/а 256 141 -

Kukorica 605 822 -
Árpa 346 726 -
Egyéb gabonaféle, hüvelyes 269 481 -
Szálastakarmány 12 383 -
01 aj fél ék 60 087 -
Egyéb nyersanyagok 28 754 -
Fa 380 -
Nyersvas - 558 

Szén és koksz 700 35412 

Egyéb árucikkek 3908 69 660 

1 K M A Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 34. o. 
1 6 0 KMA Mladiáta-gyüjtemény, Döbrentei 1920. 34. o. 



К. u. К. Zentraltransportleitung  
Nr. 90105 

A KATONAI DUNAHAJÓZÁS SZERVEZETE 1 6 1 

(A cs. és kir. Duna-flottilla és az irányítása alatt álló járművek és aknászeszközök katonai egy
ségek, és nem tartoznak az itt ismertetett hajózás kötelékébe) 

CÉE: Az összes katonai vízi szállítás lebonyolítása a Dunán és mellékfolyóin, élelmiszer- és 
nyersanyagszállítás a Központi Hatalmak számára. 

A HAJÓPARK, amely e célból katonailag igénybe lett véve, és katonai irányítás alatt áll, leg
nagyobbrészt osztrák és magyar, kis részben birodalmi német kereskedelmi hajókból áll. A hadse
reg által bérelt osztrák és magyar hajópark, a személyzettel együtt minden tekintetben, a német ha
jópark a hajózási kérdések tekintetében a KSZV-nek van alárendelve. 1 6 2 

A FOLYAMSZAKASZOK FELOSZTÁSA: 1 6 3 

Regensburgtól Budapestig 
Budapesttől Ómoldováig 
Ómoldovától Turnu-Severinig 
Turnu-Severintől a torkolatig 

KATONAI HAJÓZÁSI PARANCSNOKSÁGOK: 

I . A CS. ÉS KIR. TÁBORI VASÚTÜGYEK FŐNÖKE 
A legfelsőbb vezetés, az alapvető szervezési kérdésekben való döntéshozatal helye, a felső ka

tonai vezetéssel egyetértésben utasításokat ad a rendelkezésre álló hajózási eszközök taktikai, 
hadműveleti és utánpótlási feladatokra való felhasználására. 

I I . A CS. ÉS KIR. KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSVEZETŐSÉG 1 6 4 

A legfelsőbb hajózási hatóság a Dunán és a mellékfolyóin. Minden operatív célú jármüigényt, 
így minden hajótranszportot, amely utóbbinak induló-, avagy végállomása a Fel-Dunán van, to
vábbiakban amelynek induló- és végállomása két különböző kirendeltség területére esik, végül a 
zászlóaljnál (lovasszázad, üteg) és hasonló méretű egyéb katonai egységeknél nagyobb egységek 
katonai szállításait alapvetően a KSZV-nek kell közvetlenül jelezni. 

A tartós igényléseket, illetve az olyan igénybejelentéseket, amelyek teljesítése a KSZV hatás
körébe esik, a KSZV alá rendelt hajózási hatóságoknak, kirendeltségeknek stb. azonnal a KSZV-
hez kell továbbítaniuk és az igénylőt erről értesíteniük. 

A hajóparknak a német főparancsnokságok számára történő operatív célú igénybevételéhez a 
kérelmet az oda beosztott megbízott cs. és kir. tiszten, míg a német legfelső hadvezetőség számára 
az Etra Südost-on keresztül közvetlenül a KSZV-hez kell küldeni. 1 6 6 

„Fel-Duna 
„Közép-Duna" 
„Zuhatagi Szakasz" 
„Al-Duna" 

1 6 1 HL I . VH 4489. d. ZTL Nr. 90105. (1916). Organisation der militärischen Donauschiffahil. A doku
mentum 1918 május 15-én kiadott változatának (HL I . VH 4486. d. ZTL Nr. 535218/Sch.) főbb eltéréseit az itt 
közölt dokumentumtól lábjegyzetekben ismertetjük. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban erre 1918-as vál
tozatként hivatkozunk, eltekintve jelzetének megismétlésétől. 

1 " Az 1918-as változatban, a németekkel kötött, 1917. február 1-én életbe lépett megállapodás alapján már 
a német hajópark is minden tekintetben a KSZV-nek volt alárendelve. 

1 6 Az 1918-as változatban a folyamszakaszok felosztása eltér ettől: Regensburg-Gönyü: Fel-Duna, Gö-
nyü-Ómoldova: Közép-Duna, Ómoldova-Turnu-Severin: Zuhatagi Szakasz, Turnu-Severin-Cernavoda: Al-Du
na, Cernavoda-Sulina: Torkolatvidék. 

1 v Az 1918-as változatban itt a cs. és kir. központi szállításvezetőség hajózási csoportja szerepel. 
1 - E Fel-Dunára vonatkozó kitétel hiányzik az 1918-as változatból. 

1 6 6 Ez a bekezdés hiányzik az 1918-as változatból. 



A német utánpótlási és egyéb vízi szállítási igényeket a KSZV mellé kirendelt német hajózási 
csoportnak kell jelezni, amelyeket az összegyűjti, és a KSZV (hajócsoport)-nak továbbítja. (Lásd 
utolsó szakasz „német parancsnokságok".) 

A KSZV a katonai hajóparknak a katonai hajózási feladatoknak megfelelő felhasználásával 
foglalkozik. A KSZV utasításai szerint az alárendelt, és lentebb felsorolt katonai hajózási hatósá
gok a jármüvek irányítását a hozzájuk tartozó folyószakaszokon. A Regensburg-Budapest közötti 
hajózást közvetlenül irányítja, míg Budapesttől lefelé a kirendeltségein keresztül. 1 6 7 

A cs. és kir. Központi Szállításvezetőség bérli és mentesíti a jármüveket a szükségletek szerint, 
illetve rendeli el a hosszú távú beosztást, a bérleti szerződések felbontását és a jármüvek kiemelé
sét. Vezeti az összes, a hajóbérletekkel és a szállítmányozással összefüggő elszámolásokat, közre
működik minden felmentési és beiktatási, illetve bizonyos személyzeti (szabadságolás, büntetések, 
bérezés stb.) ügyekben, határoz sürgősnek vélt munkákra vonatkozó kérvények és előterjesztések 
ügyében, értesíti a hajótulajdonost a bekövetkezett haváriákról. 

A Központi Szállítás vezetés főnöke fegyelmi ügyekben csapatparancsnokként áll az alárendelt 
hajózási hatóságok, illetve a hadsereg által bérelt osztrák és magyar jármüvek személyzete felett.16 

Minden, a Monarchia területén, vagy az Al-Dunán található - az osztrák és a magyar hajózási 
társaságok, illetve a KSZV (hajóállomás- és hajócsoport-parancsnokságok által kialakított és fenn
tartott be- és kirakodóhely kihasználását a KSZV a szervein keresztül irányítja. 

Szükség esetén a német parancsnokságok kikötőiben kirakodóhelyeket kell kijelölni. A hajók 
elosztását a kirakodóhelyek között a hajóállomás-(hajócsoport-)parancsnokságok intézik az érintett 
német parancsnokságok igényei szerint.169 

I I I . A CS. ÉS KIR. KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSVEZETÖSÉGNEK ALÁRENDELT HAJÓZÁSI  
HATÓSÁGOK 

a. A KSZV I . KIRENDELTSÉGE SZABADKÁN a zászlóaljnál (lovasszázad, üteg) és a ha
sonló méretű egységeknél nem nagyobb katonai egységek szállításait önállóan irányítja a Közép-
Dunán, azaz Budapesttől Ómoldováig, valamint a Tiszán, a Száván és a Dráván, amennyiben azok 
kiindulási és végpontja az illetékességi területére esik. A fent említett szakaszon a magánjavak 
szállításait is irányítja, illetve a KSZV utasításainak megfelelően gondoskodik a szomszédos ki
rendeltség területéről érkező szállítmányok továbbításáról, valamint arról, hogy a területén történő 
átrakodás zökkenőmentes legyen. Minden közlekedés-technikai ügyben alárendeltségébe tartoznak 
a budapesti, zimonyi, belgrádi, zabrezi semendriai, és őmoldovai hajóállomás-parancsnokságok, i l 
letve az újvidéki, pancsovai és a Száva-menti brodi hajócsoport-parancsnokságok. 1 7 0 

b. A KSZV I I . KIRENDELTSÉGE ORSOVÁN a zászlóaljnál (lovasszázad, üteg) és a hasonló 
méretű egységeknél nem nagyobb katonai egységek, valamint a magánjavak szállításait irányítja a 
Zuhatagi Szakaszon, azaz Ómoldovától Turnu-Severinig, amennyiben azok kiindulási és végpontja 
az illetékességi területére esik, illetve a KSZV utasításainak megfelelően gondoskodik a szomszé
dos kirendeltség területéről érkező szállítmányok továbbításáról, valamint arról, hogy a területén 
történő átrakodás zökkenőmentes legyen. Alárendeltségébe tartozik az ómoldovai cs. és kir. hajó
állomás-parancsnokság. 

c. A KSZV I I I . KIRENDELTSÉGE SISTOVBAN (az al-dunai helyzet stabilizálódásáig a fel
állítása elnapolva) a zászlóaljnál (lovasszázad, üteg) és a hasonló méretű egységeknél nem na
gyobb katonai egységek, valamint a magánjavak szállításait irányítja az Al-Dunán, azaz Turnu-
Severintől a torkolatig, amennyiben azok kiindulási és végpontja az illetékességi területére esik, i l 
letve a KSZV utasításainak megfelelően gondoskodik a Zuhatagi Szakaszról érkező szállítmányok 

Ez a mondat hiányzik az 1918-as változatból. 
1 6 8 Az 1918-as változatban már valamennyi bérelt jármű személyzete felett, amennyiben azok osztrák vagy 

magyar állampolgárok, illetve bosznia-hercegovinai illetőségűek. 
169 

Az 1918-as változatban német helyett szövetséges parancsnokságok vannak, illetve az elosztást az 
„igények és a pillanatnyi lehetőségek figyelembevételével" kell végezni. 

Az 1918-as változat a kirendeltségek esetében szerkezetileg és tartalmilag is több ponton eltér. Az 
1918-as változat a bevezetőben általánosságban ismerteti a kirendeltségek feladatkörét, ezután már csak rövi
den felsorolja azokat. 1918-ban öt kirendeltség volt: a bécsi, a budapesti, az orsovai, a ruszei és a brailai. 



továbbításáról, valamint arról, hogy a területén történő átrakodás zökkenőmentes legyen. Aláren
deltségébe tartozik minden hajóállomás- és hajócsoport-parancsnokság Turnu-Severin és a torkolat 
között, jelenleg Turnu-Severin, Lom, Corabia, Magurele, Sistov, Giurgiu. 1 7 1 

d. A KSZV ÁLTALA A MACKENSEN HADSEREGCSOPORT PARANCSNOKSÁGA MEL
LÉ RENDELT VEZÉRKARI TISZT, jelen pillanatban Viktor Franke vezérkari százados, 1 7 2 fel
adata, hogy fenntartsa a kapcsolatot a hadseregcsoport parancsnoksága és a KSZV között, hogy a 
tervezett taktikai és operatív csapatmozgások, illetve az ehhez szükséges utánpótlás ügyében a 
szükséges intézkedésekről időben megállapodjanak. Ő tájékoztatja a Mackensen hadseregcsoport 
parancsnokságát minden, a katonai hajózást érintő kérdésben, illetve a KSZV-t valamint a I I I , k i 
rendeltséget minden olyan szándékról, mely a hajózást érinti. 

e. HAJÓÁLLOMÁS- ÉS HAJÓCSOPORT-PARANCSNOKSÁGOK. Minden helyi hajózási 
hatóságnak, melynek élén egy cs. és kir., cs. kir. illetve m. kir. tiszt áll, az elnevezése cs. és kir. ha
jóállomás-parancsnokság, míg azoknak, melyek élén a hadiszolgáltatási törvény alapján a hadsereg 
szolgálatában álló civil kapitány áll, az elnevezése hajócsoport-parancsnokság. A kétféle parancs
nokság feladatköre teljesen azonos, mindössze egyetlen különbség van közöttük, a fegyelmi jog
körben, mellyel a hajócsoport-parancsnok nem rendelkezik, míg a hajállomás-parancsnok század-
parancsnok-helyettesi jogkörrel rendelkezik fegyelmi és büntető ügyekben. 

E parancsnokságok a felettes hatóságok (KSZV és kirendeltségei) végrehajtó szervei, és a pa
rancsokat közvetítik a jármüvek személyzetének. Önálló intézkedési joga a KSZV és a felettes k i 
rendeltség azonnali távirati értesítése mellett, csak a következő hajóállomás-, illetve hajócsoport
parancsnokságig, és csak maximum egy uszályrakománynyi szállítmányig terjedően van. A követ
kező hajóállomás- vagy hajócsoport-parancsnokság székhelyén túlhaladó szállítmányok esetén 
nincs intézkedési joguk, és az erre vonatkozó igénybejelentéseket az illetékes kirendeltséghez, 
vagy a KSZV-hez kell továbbítaniuk. 

A hajóállomás- és hajócsoport-parancsnokságok fő feladata a KSZV-től, illetve az illetékes ki
rendeltségtől érkező, a közlekedésre vonatkozó parancsok maradéktalan végrehajtása, illetve a 
rend és a fegyelem betartatása a saját kikötői körzetükben tartózkodó összes, a hadsereg által bérelt 
jármüveken, azok beosztására való tekintet nélkül. 

E parancsnokságok csupán arra vannak feljogosítva, hogy a területükön található, a hadsereg 
által bérelt járművekkel a felettes kirendeltség, vagy a KSZV utasításainak megfelelően rendelkez
zenek. Kivételt képeznek ez alól azok a járművek, melyeket más katonai szervezetek átmenetileg, 
vagy tartósan használnak (aknaszedők, hajóemelő, illetve kitűző osztagok, kórházhajók stb.). A cs. 
és kir. hajóállomás-parancsnokságok mellé beosztott ellenőrző bizottságok a hajóállomás-pa
rancsnokok és az illetékes kirendeltségek útján közvetlenül a KSZV alá vannak rendelve. 

f. A CS. ÉS KIR. EMELŐOSZTAGOK PARANCSNOKSÁGAI közvetlenül a KSZV alá tar
toznak, s feladatuk az elsüllyedt objektumok kiemelése, illetve a hajózó utak megtisztítása az aka
dályoktól. A kirendeltségeknek és a hajóállomás- illetve hajócsoport-parancsnokságoknak az eme
lőosztagokat mindenben támogatniuk kell. 

A német jármüvekből álló műszaki-mentőosztag az emelések technikai végrehajtása és a sor
rend meghatározása tekintetében a cs. és kir. emelőosztagok parancsnokságainak utasításai szerint 
jár el. Katonai, hajózási és adminisztratív tekintetben a német osztag önálló, illetve az illetékes 
német parancsnokságok alá tartozik.1 7 

g. HAJÓZÓ ÚT KITŰZŐ OSZTAG közvetlenül a KSZV alárendeltségében működik. Felada
ta, hogy a meder nehezen hajózható részeit megfelelő módon kijelölje, hogy a hadsereg által bérelt 
hajópark forgalma a lehető legzavartalanabb legyen, és a legkevesebb káresemény történjen. Ez az 
osztag irányítja a szükségessé váló kotrásokat, illetve az érdekelt hajózási hatóságokat tájékoztatja 
a nehezen hajózható szakaszok hajózást érintő adatairól, valamint ezzel egy időben jelenti azokat a 
KSZV-nek is. 

1 1 1918-ban nem volt Sistovban kirendeltség, kijelölt területét a ruszei és a brailai kirendeltségek fedték le. 
I 7 i 1918 májusában is ő látta még el ezt a tisztet. 
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Ez a bekezdés az 1918-as változatban már nem szerepel. 



h. KÓRHÁZHAJÓK a rangidős parancsnok (katonaorvos) útján közvetlenül a KSZV alá tar
toznak, mind hajózási, mind egészségügyi, mind pedig adminisztratív szempontból, és alkalmazá
suk a KSZV döntései alapján történik. 

NÉMET PARANCSNOKSÁGOK 
melyek a katonai hajózással kapcsolatban vannak 

1. A KSZV MELLÉ RENDELT VEZÉRKARI TISZT BÉCSBEN feladata a közvetlen kapcso
lat fenntartása a KSZV-vel. 

2. A KSZV MELLETTI NÉMET HAJÓCSOPORT BÉCSBEN 
Feladatköre: 
A német hajópark igazgatása. 
A hajóval szállítandó német transzportok bejelentése a KSZV-nek (hajócsoport) - (lásd I I . pont). 
Intézkedik a német szállítmányok be- és kirakodásáról. 
A német hajócsoport, amennyiben azt az igazgatási feladatok szükségessé teszik, bekérheti a 

KSZV-től (hajócsoport) a német transzportok bonyolítására, illetve a teljes német hajópark mozgá
sára vonatkozó adatokat. 

A KSZV MELLÉ BÉCSBE RENDELT VEZÉRKARI TISZT ALÁ TARTOZNAK: 
a. A NÉMET VASÚTI MEGBÍZOTT BUDAPESTEN 
b. A SZABADKÁN LÉVŐ VEZÉRKARI TISZT alá tartoznak 
c. A KIKÖTŐ-PARANCSNOKSÁGOK Újvidéken, Zimonyban, Pancsován, Semendrián, 

Báziáson, Orsován, Turnu-Severinben és Calafatban. 
A kikötő-parancsnokságok szolgálata a következőkre terjed ki: 
1. A német áruk átrakodására, 
2. Az áthaladó német transzportok élelmezésére, 
3. A kikötő körzetében lévő hajós betegtartózkodási állomások felügyeletére, 
4. A hajóval érkező, illetve hajóval továbbutazó katonák felügyeletére. 

Amennyiben a cs. és kir. hajózási hatóságok nem lennének abban a helyzetben, hogy a rájuk 
háruló átrakodási munkákat saját erőből elvégezzék, abban az esetben segítségért fordulhatnak a 
kikötő-parancsnokságokhoz. Ugyanilyen módon a német k i - és berakodásokat [a cs. és kir. hajózá
si hatóságok] saját személyzetükkel segítik, amennyiben a kikötő-parancsnokságok saját erőből 
nem lennének képesek megbirkózni a feladattal. 

A német parancsnokságoknak nincs rendelkezési joguk a hadsereg által bérelt járművek felett. 

Bécs, 1916. december 5. 
Kreneis ezr. 



THE MILITARY EMPLOYMENT OF AUSTRIA-HUNGARY'S DANUBE MERCHANT FLOTILLA IN 
THE FIRST WORLD WAR 

The Organisation of the Shipping Group of the Central Transportation Board, 
1914-1916 

Summary 

Prior to the First World War the Austro-Hungarian Monarchy's supreme military command did 
not plan for the large-scale wartime employment of the country's Danube merchant flotilla, and 
yet it became one of the Central Powers' most important means of transportation and supply dur
ing the war years of 1916-1918. The crisis in provisions, which was a result of the protracted war 
and the blockade imposed by the Entente, could only be resolved by the import of Romanian 
wheat, which could only be transported on time by the waterway of the Danube. The task could 
not have been implemented without the many boats owned by Austrian and Hungarian companies 
on the river Danube, nor without the central direction board that was instituted during the war to 
realize the integrated management of the flotilla of boats chartered from various companies. 

During the first year of war, Austria-Hungary's Danube merchant flotilla played a subordinate 
role, primarily because the waterway of the Danube was blockaded by Serbia and prevented the 
river boats from performing their duties. Moreover, the deployment and direction of the chartered 
watercraft was rather chaotic. The conditions for the central direction of the then few boats char
tered from the companies had not been created until the end of 1915. 

It was the first wartime harvest and the negotiations about Romanian grain that first turned at
tention to shipping on the Danube. In 1915 crop failure threatened the Central Powers with a crisis 
in provisions. Under the blockade imposed by the Entente, the only solution for the Central Powers 
was the purchase of the then neutral Romania's grain surplus. The greatest difficulty with the issue 
was encountered in the field of transportation, owing to the limited capacity of the railways. In 
November 1915, with Serbia defeated, the waterway of the Danube eventually cleared towards 
Romania. 

Subsequent to the signing of the first grain contract with the Romanian government, and the 
unblocking of the Danube's waterway, the Shipping Group of the Central Transportation Board 
(Zentraltransportleitung) was immediately established, with the task of the central direction of the 
boats chartered for the military. In compliance with an agreement signed on 15 November 1915, 
the number of chartered boats and barges was doubled on 18 November, thus totalling 121 steam
ers and 616 barges. At the beginning of 1916, local agencies of the Shipping Group were set up in 
the important ports along the Danube. Until Romania's declaration of war, 80% of the 2.9 million 
tons of Romanian grain contracted by Germany and the Austro-Hungarian Monarchy had been 
transported, two thirds of that quantity having been shipped on the Danube. In the spring of 1916, 
the food provisions of the Austrian cities were almost entirely provided by the Romanian grain. 

When Romania entered the war on the side of the Entente on 28 August 1916, grain transports 
were hindered for four months. In 1917, after Romania had been defeated and partially occupied, 
grain transportation to the Austro-Hungarian Monarchy and Germany was resumed on the Danube, 
now open again down to Bräila. 



L'UTILISATION MILITAIRE DE LA NAVIGATION COMMERCIALE AUSTRO-HONGROISE 
SUR LE DANUBE DANS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

La mise en place du Service de Navigation de la Direction centrale des Transports, 
1914-1916 

Resume 

Avant la guerre, le haut commandement de la Monarchie n'envisageait pas l'utilisation mas
sive du pare de bateaux commerciaux austro-hongrois sur le Danube, mais dans les années 1916-
1918, ceux-ci devinrent Tun des moyens de transport les plus importants pour l'approvisionnement 
des Empires centraux. En raison de la prolongation inattendue de la guerre et du blocus de 
l'Entente, le blé roumain fut indispensable pour maítriser la erise alimentaire et celui-ci dévait étre 
acheminé par voie fluviale sur le Danube pour arriver ä temps. Cetté mission n'aurait pas pu étre 
accomplie sans le pare de bateaux important possédé par les sociétés autrichiennes et hongroises 
sur le Danube, ni sans la direction centrale mise en place durant la guerre pour la gestion cohérente 
de la hotte composée de bateaux affrétés ä des sociétés différentes. 

La navigation commerciale austro-hongroise sur le Danube joua un role minimé dans la pre
miere année de la guerre. Cela s'explique principalement par le fait que la fermeture par la Serbie 
de la voie fluviale danubienne a empéché l'accomplissement de missions importantes. De plus, 
l'exploitation et la gestion des bateaux par les militaires se déroulaient de fagon chaotique. Jusqu'a 
la fin de 1915, les conditions n'étaient pas encore mures pour la gestion centralisée du pare de ba
teaux affrétés qui n'étaient pas nombreux ä l'époque. 

La navigation danubienne se retrouva au centre de Г attention apres la premiere moisson de la 
guerre et lors des négociations sur le blé roumain. La mauvaise récolte de 1915 fit ressurgir le 
spectre d'une crise alimentaire pour les Empires centraux. Encerclés par le blocus de l'Entente, 
ceux-ci n'avaient qu'une seule issue : le rachat des blés excédentaires de la Roumanie alors neutre. 
Le plus grand probleme de la transaction de blé roumain résida dans le transport en raison de la 
faible capacité des chemins de fer. Avec la victoire sur la Serbie, la voie fluviale danubienne de-
vint libre vers la Roumanie en novembre 1915. 

A Tissue de la premiere convention sur le blé conclue avec le gouvernement roumain et de 
l'ouverture de la voie fluviale danubienne, le service de navigation de la Direction centrale des 
Transports (Zentraltransportleitung) fut trés rapidement mis en place en vue de la gestion centrali
sée du pare de bateaux affrétés. En vertu de l'accord signé le 15 novembre 1915, le nombre de ba
teaux et de chalands affrétés fut double le 18 novembre: il у avait désormais 121 vapeurs et 616 
chalands. Au début de 1916, le service de navigation créa ses antennes locales dans les ports danu-
biens importants. Avant I'entrée en guerre de la Roumanie, 80% des 2,9 millions de tonne de blé 
roumain engages par la Monarchie et l'Allemagne ont pu ctre acheminés dont les deux tiers furent 
transportés sur le Danube. Au printemps 1916, la quasi-totalité des besoins en blé des habitants des 
villes autrichiennes furent satisfaits grace au blé roumain. 

L'entrée en guerre de la Roumaine aux cotés de l'Entente, le 28 aoüt 1916, empecha les trans
ports de blé pendant quatre mois. Apres la défaite et l'occupation partielle de la Roumaine, le Da
nube devint ouvert jusqu'ä Braila, ce qui permit, en 1917, la reprise des transports de blé sur le 
Danube en direction de la Monarchie et de l'Allemagne. 



DIE INANSPRUCHNAHME DER ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN DONAU
HANDELSSCHIFFFAHRT DURCH DAS MILITÄR IM ERSTEN WELTKRIEG 

Die Organisierung der Schifffahrtsabteilung der Zentraltransportleitung, 
1914-1916 

Resümee 

Der österreichisch-ungarische Donau-Handelsschiffpark, mit dessen bedeutenderen Inan
spruchnahme die Kriegsführung der Monarchie in ihren Vorkriegsplänen nicht gerechnet hatte, 
wurde in den Kriegsjahren 1916-1918 aus Versorgungssicht zu einem der wichtigsten Verkehrs
mittel der Mittelmächte. Infolge der Blockade der Entente und der Tatsache, dass sich der Krieg 
unerwartet in die Länge zog, kam es zu einer Verpflegungskrise, die nur mit Hilfe von rumäni
schem Getreide bekämpft werden konnte. Dieses wiederum konnte nur auf dem Donau-
Wasserweg rechtzeitig eintreffen. Diese Aufgabe hätte nicht ohne den bedeutenden Schiffspark 
durchgeführt werden können, den die österreichischen und ungarischen Unternehmen auf der Do
nau besaßen, und auch nicht ohne die während des Krieges aufgestellte zentrale Lenkungsorgani
sation, die die einheitliche Lenkung des Flottenverbandes verwirklichte, der aus Schiffen bestand, 
die von verschiedenen Unternehmen gemietet wurden. 

Die österreichisch-ungarische Donau-Handelsschifffahrt spielte im ersten Kriegsjahr eine voll
kommen untergeordnete Rolle. Der Hauptgrund hierfür ist darin zu suchen, dass sie auch keine 
Möglichkeit hatte, ernsthaftere Aufgaben zu versehen, da Serbien die Donau-Wasserstraße ge
sperrt hatte. Darüber hinaus waren die Nutzung und Lenkung der militärisch in Anspruch genom
menen Wasserfahrzeuge von chaotischen Zuständen geprägt. Bis Ende 1915 waren die Bedingun
gen der zentralen Leitung des damals noch kleinen, von verschiedenen Unternehmen gemieteten 
Schiffsparks noch nicht reif genug. 

Die Aufmerksamkeit wurde erst zur Zeit der ersten Kriegsernte und der Verhandlungen über 
das rumänische Getreide auf die Donau-Schifffahrt gelenkt. Die schlechte Ernte des Jahres 1915 
ließ vor den Mittelmächten das Schreckensbild einer Verpflegungskrise aufscheinen. Für die durch 
die Entente-Blockade eingeschlossenen Mittelmächte bedeutete einzig und allein das Aufkaufen 
des Getreideüberschusses des zu diesem Zeitpunkt noch neutralen Rumäniens einen Ausweg aus 
der Situation. Das größte Problem des rumänischen Getreidegeschäfts war infolge der geringen 
Kapazität der Eisenbahnen die Frage des Abtransports. Schließlich wurde mit dem Sieg über Ser
bien im November 1915 auch der Donau-Wasserweg in Richtung Rumänien frei. 

Nach dem Abschluss des ersten Getreidevertrages mit der rumänischen Regierung und der 
Öffnung des Donau-Wasserweges wurde blitzschnell die Schifffahrtsabteilung der Zentraltrans
portleitung aufgestellt, die die zentrale Leitung des von der Kriegsführung gemieteten Schiffsparks 
versah. Der gemietete Schiffs- und Schleppkahnbestand erhöhte sich im Sinne der Vereinbarung 
vom 15. November 1915 am 18. November auf das Doppelte, also auf 121 Dampfer und 616 
Schleppkähne. Anfang 1916 wurden in den wichtigeren Donau-Häfen die lokalen Organe der 
Schifffahrtsabteilung aufgestellt. Bis zum Kriegseintritts Rumäniens gelang es, 80 % des rumäni
schen Getreides in einer Gesamtmenge von 2,9 Millionen Tonnen, das von der Monarchie und 
Deutschland vertraglich abgemacht war, abzutransportieren; Zweidrittel davon kamen auf der Do
nau. Im Frühjahr 1916 wurden die Bedürfnisse der österreichischen Stadtbevölkerung fast aus
schließlich mit dem rumänischen Getreide befriedigt. 

Der Kriegseintritt Rumäniens am 28. August 1916 auf der Seite der Entente stoppte für vier 
Monate die Getreidetransporte. Nachdem der Krieg mit dem Sieg und der teilweisen Besetzung 
Rumäniens endete, begannen auf der bis Braila geöffneten Donau im Jahre 1917 erneut die Getrei
delieferungen für die Monarchie und Deutschland. 



Мгаай Крамли 

BORI II  ЮЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ДУНАЙСКОГО ТОРГОВОГО ФЛОТА 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Организация Управления Пароходства  при  Центральном Управлении Транспорта, 
1914-1916 

Резюме 

Австро-венгерский дунайский парк торговых судов, более широкое применение которо
го не  планировалось военным руководством Монархии,  в  военные  1916-1918 годы стал  од
ним из важных  с  точки обеспечения транспортных средств Центральных Держав. Вследст
вие неожиданно затянукшейся войны  и блокад Антанты наступил продовольственный кри
зис,  преодолеть который можно было только  с  помощью румынского зерна, которое могло 
своевременно прибыть  на место назначения только  по  Дунаю.  Эту  задачу невозможно было 
бы успешно выполнить  ни без того значительного парка судов, которым владели австрий
ские и венгерские предприятия  на  Дунае,  ни без центральной управляющей организации, 
которая осуществляла единое управление флотом, состоявшим  из различных судов, арендо
ванных от различных предприятий. 

Австро-венгерское Дунайское торговое пароходство  в  первые годы войны играло абсо
лютно подчиненную роль. Основная причина этого кроется  в том, что  водный путь  по Ду
наю вследствие преграждения  его Сербией не мог  быть использован для более серьезных 
задач. Кроме того использование водных судов  и управление ими находилось в  хаотиче
ском состоянии.  До  конца 1915 года еще не  созрели условия  для  центрального управления 
незначительным по  численности судовым парком, арендованным  от различных предпри
ятий. Внимание на дунайские суда было обращено впервые  во  время первой  в  войну уборки 
хлеба в  период переговоров  о румынском зерне. Плохой урожай  1915 года рисовал страш
ные картины продовольственного кризиса перед Центральными странами. Выходом  из соз
давшегося положения  для  Центральных держав, зажатых  в  кольце блокады Антанты, была 
единственно закупка  у тогда  еще нейтральной Румынии её излишков зерна. Самую боль
шую проблему сделки  в  торговле зерном  для Румынии означал вопрос транспортировки  -
по причине малых транспортных мощностей железных дорог. После победы  над Сербией 
водный путь  по  Дунаю  в  направлении Румынии стал свободным  в  ноябре 1915 года. 

После заключения  с  румынским правительством первого договора  о торговле зерном  и 
открывшегося водного пути  по  Дунаю мгновенно была сформирована организация, осуще
ствлявшая центральное управление пароходным парком, арендованным военным руково
дством, так  называемое Центральное Транспортное Уаправление  (Zentraltransportleitung). 
Численный состав заарендованных судов  и барж в  соответствии  с  соглашением, заключен
ным 15 ноября 1915 года, 18 ноября того  же года вырос вдвое  и насчитывал 121 пароход  и 
616 грузовых барж. В начале 1916 года в  наиболее важных дунайских портах были сформи
рованы местные органы управления пароходства.  До  вступления Румынии  в  войну удалось 
транспортировать 80 % румынского хлеба  из законтрактованных  2,9  миллионов тонн.  Две 
трети этого хлеба прибыли  по  Дунаю. Весной  1916 года потребность  в  хлебе городского  на
селения Австрии покрывалась исключительно  за  счет румынского зерна. 

Вступление 28 августа 1916 года Румынии в  войну  на  стороне Антанты прервало  на че
тыре месяца поставки хлеба. После поражения Румынии  в  войне  и частичной  ее оккупации 
в 1917 году до Браилы вновь открылся водный путь  и  продолжались поставки хлеба  для 
Монархии и Германии. 
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A 92. ( G O R D O N H I G H L A N D E R S ) B R I T G Y A L O G E Z R E D T Ö R T É N E T E 
A K O A L Í C I Ó S H Á B O R Ú K K O R Á B A N 

Bevezetés 

A hadtör ténelemmel foglalkozók számára nyi lvánvaló, hogy alapvetően kétféle had
történetírás létezik. A háborúkat , kü lönböző hadi eseményeket makro-szinten vizsgáló 
történetírás a hadászatra helyezi a hangsúlyt, ahol a parancsnokok nagy távlatokban és 
léptékekben gondolkodó stratégiája játszik kiemelt szerepet. Ezzel szemben a történelem 
harci cselekményei t mikro-szinten vizsgáló hadtörténetírást mindenekelőt t a harcászat 
érdekli . Annak feltárását és kutatását tekinti elsősorban feladatának, hogy a stratégák 
egész haderőre , hadseregekre vonatkozó parancsait hogyan hajtják, hajthatják végre a 
hadsereg kisebb egységei . Emellett bepillantást enged az élőerőként definiált katonák 
közösségi és egyéni életébe: az újoncok kiképzésének folyamatába, a katonaélet min
dennapjaiba háború és béke idején. 

A klasszikus hadtörténetírás e két vonalán túl, elsősorban angolszász területen, kezd 
teret nyerni egy újfajta hadtörténetírás is, amely megpróbál ja érdekesen, több szemszög
ből vizsgálva, ugyanezt mintegy összefoglalni. A hadsereg teljes keresztmetszetén át 
próbálja objektívan, pontosan, adatokat közölve bemutatni egy-egy háború, vagy hadjá
rat valós eseményei t . Arra is fény derülhet a vizsgálatokból, hogy egy-egy hadparancs 
teljesítése, melyet a parancsnoki székből ülve egy egyszerű tollvonással meghoznak, s 
túlságosan nagy je lentőséget nem is tulajdonítanak neki, az egyszerű katonák számára 
esetenként mennyi szenvedést , fáradságot és kitartást igényel. Látókörünk az ok-okozati 
összefüggések terén így szélesebbé válik. 

Jelen tanulmány az egyik leghíresebb skót felföldi gyalogezred, a 92. Gordon High
landers koalíciós háborúkban játszott történetén keresztül próbálja ezt a célt elérni. Spe
ciális szemszögből , a skót alakulat je l lemzőinek és tevékenységének bemutatásán ke
resztül próbál színesebb, árnyaltabb és definiáltabb képet festeni a Napóleon ellen 
harcoló brit hadigépezetről . Habár Nagy-Britannia szárazföldi katonai ereje a koalíciós 
háborúk időszakában a többi résztvevő hata lmakéhoz képest e lenyésző volt, az ibér-
félszigeti mel lékhadszíntéren aratott sikereivel Wellington bebizonyította, hogy csapatai 
Európa legjobbjai között tartandók számon, s kis lé tszámuk ellenére je lentós ütöerővel 
rendelkeznek. A brit szárazföldi hadsereg elit alakulatai közé tartozott három skót felföl
di gyalogezred (42. Black Watch, 79. Cameron Highlanders, 92. Gordon Highlanders) is. 
Közülük ezúttal az utolsóval kapcsolatban szeretnék átfogó vizsgálatot végezni. 

A téma aktualitását az adja, hogy ezek a skót Highlander alakulatok mind a mai napig 
létező katonai egységek, amelyek tevékenyen részt vesznek Nagy-Britannia mindenkori 



katonai akcióiban: a X I X . században részt vettek a búr háborúban, harcoltak Afganisz
tánban és a krími háborúban is. Az első és második vi lágháborúban Németországgal 
szemben védték a szigetország érdekeit . 1982-ben a Falkland-szigetekért harcoltak, az 
elmúlt évek nemzetközi konfliktusaiban - Afganisztánban és Irakban - is a harctereken 
találtuk a Highlander katonákat. A X X . század végén rendfenntartóként teljesítettek 
szolgálatot az egykori Jugoszláviában. Az öböl-háborúban bevetet ték őket Irak ellen. 

Mindezek után érdemes megvizsgálnunk az ezred históriájának korai szakaszát, amely
ben katonai körökben általános el ismertségüket , megbecsülésüket kivívták. 

1. 

Az ezred megalapításának előzményei; korai tapasztalatok 

Az igen nagy hírnévre szert tett skót ezred, a Gordon Highlanders katonáit Skócia 
északkeleti megyéiből verbuválták. Mive l az ezred felállítása a speciális skót felföldi ka
tonatoborzások keretén belül, kül- és belpolitikai érdekek szolgálatában történt, át kell 
tekintenünk a X V I I I . századi skót történelem főbb eseményeit . 

Skócia és Anglia, földrajzi helyzetükből adódóan, ősidőktől kezdve szoros kapcsolat
ban álltak egymással . Ez a viszony néha barátságos, de inkább ellenséges volt. A fejlet
tebb és gazdagabb Anglia többször tett kísérletet északi szomszédja leigázására, Skócia 
azonban sokáig képes volt önál lóságának megvédésére . 1603-ban a két ország perszoná-
lunióban egyesült a Stuart-dinasztia égisze alatt. Ez a közeledés 1707-ben, az angol és 
skót parlament uniójában öltött végleges formát. Mive l azonban az unió jobban szolgálta 
a gazdasági lag fejlettebb angliai és dél-skóciai területek lakosságának érdekeit , a még 
mindig az archaikus klánszervezetben élő skót felföldi lakosság egyre inkább hangot 
adott e légedet lenségének az új rendszerrel szemben. Ok a Stuart-dinasztia restaurációjá
ban látták a probléma megoldásának kulcsát. így a felföldi klánok adták a katonai alapját 
azoknak a próbálkozásoknak, melyeknek célja az „öreg t rónkövetelő ," Stuart Jakab visz-
szahelyezése volt Skócia trónjára. 

Jakab után nevezik jakobi táknak a Stuart-pártiakat, s jakobita felkeléseknek az ő trón
ra jut tatásáért kitört lázadásokat . 1 Az utolsó jakobita felkelés leverését követő szigorú 

' Összesen négy jakobita felkelésről beszélhetünk. Ezek közül is csak kettő volt jelentős. Az első felkelés 
közvetlenül az angol-skót uniót követő esztendőben, 1708-ban robbant volna ki. A tervek szerint a Firth of 
Forth öbölben francia csapatok szálltak volna partra. A sikeres partraszállást követően mozgósították volna a 
skót Felföld klánjait, és felkelést robbantottak volna ki Skóciában. A francia csapatok partraszállását azonban 
az angol üotta meghiúsította, így a felkelés is elmaradt. 

Az ezt követő kísérlet már sokkal veszélyesebb volt az angolokra nézve, s maguk a felkelők is értek el si
kereket. 1715-ben Earl of Mar vezetésével felkelt a skót Felföld a brit korona ellen. Tizenkétezer fős haderő az 
be tört Angliába, de Archibald Campbell, Argyll harmadik hercege Prestonnál útját állta, majd Sherriffmuir 
mellett tönkreverte a felföldi hadat. Ezzel a csatavesztéssel a felkelés elvérzett. Ehhez az 1715-ös felkeléshez 
kapcsolódik a híres Rob Roy legendája is, amit Sir Walter Scott írt meg regényében. 

1719-ben francia támogatással volt ugyan egy újabb kísérlet felkelés kirobbantására, de már a kezdeteknél 
kudarcba fulladt. 



megtor lások és a Skócia lefegyverzését elrendelő törvény" meghozatala alapján azt h i 
hetnénk, hogy a brit központi kormány valószínűleg egyszer s mindenkorra kiirtotta a 
militarizmusnak még a csíráját is a skót Felfölden. 

A gyakorlatban ennek pont az el lenkezője történt. A militarizmus új lendületet kapott, 

soha nem látott méreteket öltött - és éppen a londoni kormányzat indukálta. Tekintsük 

tehát át röviden egyrészt a X V I I I . századi brit külpolit ika dimenziói t , nemzetközi kap

csolatait, mozgásterét , másrészt pedig a Westminsternek Skóciát a brit birodalomba in

tegrálni szándékozó belpolitikai törekvéseit . 

A század második felében Nagy-Britannia részt vett a hétéves háborúban, majd az 

amerikai függetlenségi háborúban, végül a század végén a Franciaország elleni harcok

ban is, melyek a napóleoni háborúkkal egészen 1815-ig, a waterloo-i csatáig tartottak. A 

háborúk egyre több és több katonát igényeltek. 

Ebben a külpolitikai helyzetben egyre égetőbb problémát jelentett a skót Felföld gaz

dasági és társadalmi válsága. A szinte teljesen terméketlen földeken egyedül az állatte-

A legutolsó, egyben legnagyobb jakobita felkelés 1745-ben tört ki . Az „öreg trónkövetelő" Jakab fia, Ká
roly Edward maga hajózott Skóciába, ahol, nyolchónapos kampányt folytatva, a felvidéki klánok jelentős ré
szét zászlaja alá gyűjtötte. A már mintegy 6000 fős sereg akkor elhagyta a Felföldet, s gyors egymásutánban 
elfoglalta Perth és Edinburgh városait. Edinburgh-ban kikiáltották a Hannoveri-ház trónfosztását, s a Stuart
restaurációval Károly Edward apját, Jakabot tették meg Skócia királyává. Károly ezen felül bejelentette az 
önálló, független skót Parlament újbóli felállításának igényét. Ezután úgy szándékozott a helyzetét konszoli
dálni, hogy betör Angliába, és ott mér vereséget a hannoveriánus erőkre. A felvidéki csapatok puszta megjele
nése is félelemmel töltötte el az angol lakosságot. A kiltbe öltözött harcosok félelmetes látványa, barbár visel
kedése elrettentette őket, s az szóbeszéd járta, hogy a skótok gyermekeket esznek. A jakobita sereg 130 
mérföldre közelítette meg Londont, de Derby-nél katonái arra kényszerítették Károlyt, hogy forduljanak vissza. 
A honvágy által gyötört felföldek ugyanis nem értették, miért van szükség arra, hogy mélyen Angliában, ottho
nuktól távol hadakozzanak. Elkezdődött visszavonulásuk, ami az addig rettegő angoloknak lehetőséget terem
tett arra, hogy rendezzék soraikat, összegyűjtsék erőiket. A visszavonuló skótokat Vilmos herceg, György ki
rály fia kezdte el követni erős angol sereggel. Habár visszavonulásuk közben a jakobita hadak Falkirk mellett 
még tönkreverték Hawley angol tábornok seregét, mely útjukat próbálta állni, a felkelés már hanyatlásnak in
dult. A visszavonuló sereg egyre apadt, míg az őket követő angol erők egyre erősödtek. A végső ütközetre 
1746 áprilisában került sor az észak-skóciai Culloden More mellett. Ott az 5000 fős jakobita hadsereg véres és 
végzetes vereséget szenvedett Vilmos herceg 9000 fős hannoveriánus hadaitól. Ezek után Károly herceg is 
csak hathónapos, kalandos bujdosás után tudott elmenekülni az országból. Meyer 1961. és Arató 1978. 

2 A Hannoveri-ház uralmát komolyan veszélyeztető felkelést kegyetlen megtorló intézkedések követték. A 
felkelés résztvevőit kivégzésekkel, börtönbüntetésekkel, birtokelkobzásokkal sújtották. Ezen felül a felföldi 
társadalom jelentős része kényszerült az Amerikába történő kivándorlásra. Ennek okai azonban nem a szám
űzetésekben keresendőek, mint ahogyan azt a régebbi elméletek bizonyítani próbálták, hanem sokkal inkább a 
térségben bekövetkezett társadalmi és gazdasági változásokban. Ugyancsak a felkelés megtorlásaként született 
az úgynevezett lefegyverkezési törvény. Az új törvény szigorú büntetést szabott ki a fegyvertartásra és fegy
verviselésre vonatkozóan, valamint megtiltotta minden, tartánszövetből készült ruhadarab viselését. A tilalom 
még a háborús hangszernek minősített dudára is kiterjedt. A törvény rendelkezett a magániskolák bejegyzésé
ről, valamint a tanárok számára hűségeskü letételéről. Egy másik törvény 1747-ben eltörölte a klánfők azon 
örökletes jogát, hogy klánjuk tagjai felett bíráskodjanak. Ezzel az intézkedéssel a központi kormányzat a 
klánrendszer alapjait kívánta aláásni. Az, hogy ez sikerrel is járt, annak tudható be, hogy a klánrendszer a 
X V I I I . század elejére már hanyatlásnak indult. így a törvény jól előkészített talajra talált, csupán gyorsította a 
folyamatot. Tudunk kivételekről is: egyes a klánok tagjai még olyannyira kötődtek klánföjükhöz, hogy az új 
földbirtokosuknak kifizetett adójukon kívül évekkel a 45-ös felkelés után is elküldték járandóságukat a kül
honba száműzött régi klánfőnöknek. Az ilyen hűség és szilárd klánkötelék azonban ekkor már kivételnek szá
mított. Ezt a korszakot inkább a klántagok közötti kötelékek lazulása jellemezte. A brit kormányzat 
klánrendszer szétzúzására irányuló szándékait az bizonyítja talán a legjobban, hogy e szigorú törvények nem
csak a jakobita, rebellis, hanem a lojalista, whig-párti klánokat is sújtották. A felvidéki viseletet tiltó intézkedé
seket csak 1782-ben hatálytalanították, 1784-ben pedig a legtöbb elkobzott földet is visszaadták korábbi tulaj
donosaiknak. Ajakobitizmus akkor már nem jelentett veszélyt a brit kormányzat számára. L.: Törvény Skócia 
lefegyverzéséről \1A6.; Meyer 1961. 



nyésztés biztosított szűkös megélhetést . A földjeikről elűzött tömegek igen veszélyes fe
szül tségforrást je lentet tek a brit á l lamhatalom számára. A k i k elő tudták valahogy terem
teni a hajójegy árát, Amer ikába vándoroltak k i , és ott próbáltak szerencsét. A többség 
azonban még erre sem volt képes, így koldulásból , fosztogatásból, szé lhámoskodásból 
tartotta fenn magát . 3 

Ilyen körülmények között a brit hadsereg egyre növekvő igényeinek kielégítésére lo
gikus megoldásnak tűnt a skót Felföld fölös emberanyagának a felhasználása. Azt , hogy 
a felföldi katonai toborzások kölcsönösen szolgálták mind a brit á l lamhatalom, mind pe
dig a skót felföldi társadalom széles rétegeinek érdekeit , alátámasztja az a tény is, hogy a 
skót alakulatok a brit hadseregen belül annak elit részéhez tartoztak, s tör ténelmük fo
lyamán soha nem lázadtak fel a brit á l lamhata lom ellen. Éppen el lenkezőleg, a skóciai 
alakulatok mindig is jóval nagyobb arányban képviseltet ték magukat a brit hadseregben 
és a brit birodalom által megvívot t háborúkban egyaránt , mint ahogy az országuk lakos
ságának számarányához képest e lvárható lett volna. A Felföldön ez az arány pedig még 
magasabb volt . 4 A skót Felföld valójában - legalábbis ami az általunk vizsgált időszakot 
illeti - katonai alapon tagozódott be a Bri t Birodalomba/ Ennek speciális jellege abban 
mutatkozott meg, hogy a brit birodalom más részeitől eltérően a felföldi ezredek egy-
egy, a brit kormányhoz mindenképpen lojális parancsnok által verbuvált magánhadsere 
gek voltak. Az üzleti vál lalkozásként működő ezredek alapítójuk nevét viselték, aki 
szimbolikus jogokkal rendelkezett ugyan - ilyen volt például a házasság engedélyezése - , 
de tényleges katonai befolyással nem bírt. Nyereségét az a pénz jelentette, amit az ural
kodó fizetett neki az ezred felállításának fejében. 6 

A X V I I I . századi Nagy-Bri tanniában a szárazföldi fegyveres testületeket alapjában 
véve három kategóriába lehet sorolni. A könnyüfegyverzet tel ellátott milícia elsődlege
sen rendőri , rendfenntartó feladatokat látott el. Voltak továbbá olyan fegyveres erők, me
lyeket csak belföldi szolgálatra állítottak fel, ugyancsak rendfenntartó feladatok ellátásá
ra. Ezek az alakulatok főképp a birodalom lázadozásra hajlamosabb határvidékein 
kerültek alkalmazásra. így a forrongó Skóciában, de Írországban is leginkább ezek az úgy
nevezett „Fencib les" ezredek látták el a rendfenntartó rendőri erők feladatait. A fegyve
res testületek harmadik csoportját azok a teljes értékű, professzionális egységek képez
ték, amelyeket külföldi szolgálatra állítottak fel. Ezek teljesí tménye alapján ítélték meg a 
korabeli külföldi hatalmak Nagy-Britannia szárazföldi katonai erejét . 7 

A Gordon Highlanders ezred e harmadik kategóriába tartozó fegyveres testület volt. 
Elnevezését alapítójáról, a Gordon klán negyedik hercegéről , Huntley grófjáról kapta. A 

3 A korabeli skót Felföldön uralkodó állapotokról a neves skót író, Robert Louis Stevenson fest hü képet 
„Emberrablók" című regényében. 

4 A 250-300 000 fős felvidéki lakosságból túlzó becslések szerint 70 000, mérsékelt becslések szerint 37-
48 000 ember katonáskodott. Ez az erős militarizmus a képviselők számarányában is tükröződött. Míg a kato
nai képviselők számaránya a Parlamentben egész Nagy-Britanniára nézve 1:8 volt, addig Skóciára átszámítva 
1:5, a Felföldre leszűkítve 1:2. Mackülop 2000. 234-236. o. 

5 Mackiüop 2000. 240. o. 
6 Mackiüop 2000. 241-242. o. 
1 limes 1884.9-10. o. 
s A Gordon név eredetét tekintve territoriális, s habár szokás franciaországi helynevekkel összefüggésbe 

hozni, a skót család legkorábbi ismert lakhelye a Berwickshire-ben található Gordon volt. Az első olyan fel
jegyzett személy, aki ezt a nevet viselte Richer de Gordun, Gordon lordja volt. A család anglo-normann szár-



katonákat zömében a Gordon klán törzsterületéröl, az Északkelet -Skóciában található 

Aberdeenshire-bői verbuválták. A térség történetében számos e lőzményt találunk, fegy

veres testületek felállí tására, 9 hosszú távon azonban egyes egyedül a Gordon High

landers ezred megalapítását tekinthetjük sikeresnek. Az ezred, a speciális skót toborzási 

rendszer alapján, a Gordon klán fejének magánezredeként állt fel 1794-ben. 

Ezredalapítás és az azt követő korai évek 

A francia forradalom radikalizálódását látva a brit kormányzat egyre bizalmatlanab-

bul tekintett a régi rivális háza tájára. A Konvent agresszív külpolitikai lépései nyomán 

és a király kivégzését követően nyi lvánvalóvá vált, hogy a konfliktus békés eszközökkel 

történő megoldása immáron nem lehetséges. Ezt a francia fél is felismerte, s a Köztársa

ság 1793 februárjában hadat üzent Nagy-Bri tanniának és Hollandiának. 

A háborús állapot létrejöttével szükségessé vált a brit hadsereg megerősí tése , létszá

mának emelése . Ebben a külpolitikai helyzetben a Gordon klán negyedik hercege, Ale

xander Gordon maga írt levelet a kormánynak, hogy szívesen vállalná egy Highlander 

ezred felállítását az uralkodó és az a lkotmány védelmében." 1 

Mive l háborús veszély esetére a kormány már k i is dolgozott egy tervet, melynek ke

retében Britannia-szerte „Fencibles" alakulatokat állítanak fel, hogy megoldják az ország 

védelmét egy invázió el lenében, a kabinet nem sokáig késlekedett a válasszal. Az előze

tes tervek szerint Skóciában hét ezredet kellett felállítani a hét legerősebb, legbefolyáso-

mazású, tagjai a XI I . században telepedtek le Skócia déli részén. Egyikük, Adam de Gordon az 1270-es keresz
tes hadjáratban csatlakozott X I . Lajos francia uralkodóhoz. Röviddel azután, Robert the Bruce uralkodása alatt 
Sir Adam, Gordon lordja megkapta az aberdeenshire-i Strathbogie birtokot. Őt 1333-ban a Halidon Hil l- i ütkö
zetben meggyilkolták. Dédunokáját, aki szintén a Sir Adam nevet viselte, 1402-ben, a homildoni csatában ölték 
meg, és csak lányát, Elizabeth-t hagyta hátra örökösként. Elizabeth hat évvel később hozzáment Sir Alexander 
Setonhoz, a Huntley ház őséhez, aki elkezdte a Gordonok hatalmának jelentős mértékű kiterjesztését. Seton 
megjutalmazta mindazokat, akik felvették a Gordon nevet, és egy tál étellel („a bowl of meal") a hűbéresei let
tek. Abban az időben elég gyakori volt az úr és a vazallus között az effajta „örökbefogadás" és a szimbolikus 
jelentésű ajándékok adása. Azok, akiket így befogadtak a családba, „Bow' o' Meal" Gordonokként lettek is
mertek. Ezt követően a Gordonok Skócia egyik legerősebb klánjává váltak, olyan erőssé a Felföldön, hogy a 
klánfőnököt „Cock of the North" (Észak Kakasa) megtisztelő névvel illették. A Gordon név Skócia 50 legelter
jedtebb neve között szerepel. A Gordon klán székhelye az északkelet Skóciában található Aberdeenshire. Bell 
1988. 79-80. o. 

4 A Gordon Fencibles 1778-ban állt fel Aberdeenshire-ban, 1783-ban leszerelték, 3793-ban újratoborozták, 
majd 1799-ben véglegesen leszerelték. Aberdeenshire Fencibles: a Major Leith által 1794-ben alapított ezred 
Írországban teljesített rendfenntartó szolgálatot. Az 1778-ban felállított Aberdeenshire Highlanders ezred az 
amerikai függetlenségi háborúban került bevetésre, s végig is harcolta azt. Az ezredszámozásban a 8l-es szá
mot viselte. Az 1783-as béke után megpróbálták őket indiai szolgálatra küldeni, de mivel szerződésük csak az 
amerikai háború végéig szólt, leszerelték őket. Az 1759-ben felállított 89. Gordon Highlanders ezred hat évet 
szolgált Indiában. A szolgálat végeztével leszerelték az ezredet. Az 1793-ban Leith Hay of Rannis ezredes által 
alapított 109. Aberdeenshire Regiment írországi szolgálatot teljesített, majd a Walcheren-expedícióban vetették 
be. Az expedícióban nagy veszteségeket szenvedett, így visszavonták és leszerelték. Az Aberdeenshire vagy 6. 
North British Militia Regiment 1798-as alapítású. Rendőri feladatokat látott el Aberdeenshire területén. Neve a 
későbbiekben The Royal Aberdeenshire Highlanders-re változott, 1882-ben a 92. Gordon Highlanders 3. zász
lóaljává vált. Innes 1884. 9-10. o. 

1 0 A herceg tapasztalt, ezredalapításban jártas szakembernek számított. 1759-ben állította fel első alakula
tát, a 89. Highlanders ezredet. 1778-ban egy másik fegyveres alakulatot is alapított, a Gordon Fencibles-t. Ezt 
követően 1793-ban is felállított egy Fencibles ezredet, majd 1794-ben egy reguláris alakulatot, a Gordon 
Highlanders ezredet. Bulloch 1914. 192. о. és Greenhill Gardyne 1901. 7-8. o. 



sabb skót földesúr égisze alatt. Minthogy Alexander Gordon ezek közé tartozott, már 
1793. március 1-jei dátumozással meg is kapta az engedélyt egy „Fencibles" alakulat to
borzására, s egyben kinevezték őt az „Északi Fencibles ezred parancsnokává . " 1 1 

Az ezredet gyors és hatékony toborzó kampánnyal már júniusra sikerült felállítania. 
Június l-jén megtartották az első katonai szemlét, jún ius 4-én megünnepel ték a király, 
jún ius 29-én pedig Alexander Gordon születésnapját. Júliusban és augusztusban az ala
kulat Aberdeenben maradt, ahol az újoncok alapkiképzésben részesültek. Augusztus vé
gén Edinburgh-ba rendelték az ezredet, ahol 1794 tavaszáig maradt a vár helyőrségének 
részeként . 1 " Ezt követően a többi skót „Fencibles" ezreddel együtt angliai szolgálatra ve
zényelték. Ezt egy esetleges francia invázió veszélye tette szükségessé , melynek lehető
sége egészen Nelson admirál is 1805-ös trafalgari diadaláig élénken élt a britek fantáziá
jában . Az ezred 1796-ban tért haza Skóciába, azt követően 1799-es, végleges leszerelé
sükig otthon teljesítette rendfenntartói kötelességét . 1 

Az Egyesül t Királyság területét védő és rendfenntartó feladatokat ellátó Fencibles 
alakulatokon túl a brit kormánynak égetően szüksége volt expedíciós hadmozdulatokban 
bevethető reguláris csapatokra is. Ezért többek között a katonai toborzásokban már jár 
tas, ezredalapí tásokban tapasztalt szakembernek számító, s az előző esztendőben is bizo
nyító Alexander Gordonnak már 1794. február 10-én felhatalmazást adtak egy reguláris 
Highlander alakulat felállítására. A felállítandó ezred parancsnokává a herceg fiát, 
Huntly márkiját nevezték k i , aki korábban századosként a 42. (Black Watch) ezredben, 
ezredparancsnokként pedig a 3.(Scots Guard) ezredben teljesített szolgála to t . 1 4 Ez a k i 
nevezés mindenesetre nagy megtiszteltetésnek számított a kormányzat részéről. így a ko
ronához és a kormányhoz való feltétlen hűségen túl a Gordon kánfönök és Huntly márki
ja személyesen is érdekelt volt a tervezet sikeres megvalósí tásában. 

Ez bizonyult a legnehezebb feladatnak, amit a herceg valaha is elvállalt. Ezt egyrészt 
a Gordon Highlanders ezred reguláris jellege, másrészt az adott kor speciális körülmé
nyei magyarázzák. A Fencibles alakulatokba való belépés sokkal népszerűbb volt, mivel 
azok rendfenntartó feladatokat láttak el, belföldön, s szolgálati idejük is meghatározot t 
volt. 1759-ben az apa nélkül maradt fiatal herceg, kihasználva az árvasága miatt feléje 
áradó rokonszenvet, s a Culloden óta tartó e lnyomásból és nyomorból kitörni szándéko
zó fiatal Highlanderek kalandvágyát , még könnyedén gyűjtötte össze a 89. Highlander 
ezred ka tonái t . 1 5 Akkortájt fontos motivációt jelentett a seregbe való belépésnél , hogy az 
1746-os lefegyverzési törvényt - „Disarmed & Diskilted Act" - követően, egészen an
nak 1782-es visszavonásáig, a hadsereg kötelékében csak valamely Highlander ezred 
tagjaként lehetett legálisan hordani a tartanból készült ősi skót ö l tözéke t . 1 6 1794-ben 
azonban már büntetlenül lehetett hordani a tartant, s az immáron hatvanegy éves herceg 
sem tudta úgy fellelkesíteni a fiatalokat, mint harmincöt esztendővel korábban. Ráadásul 

1 1 „Colonel of our Northern Regiment of Fencible men." Gordon 1980. 79. o. 
12 Gordon 1980. 80-81. o. 
13 Greenhill Gardyne 1901. 8-10. o. 
14 Greenhill Gardyne 1901. 11. o. 
15 Bulloch 1913. 2. о. 
16 Sinclair-Stevenson 1968. 13. о. 



olyan területről kellett összetoboroznia az önkénteseket , ahonnan csak az előző eszten

dőben két másik ezredet is kiállítottak. Al lan Cameron 1793-ban a Gordonok befolyási 

övezetével nagyjából megegyező területről toborozta össze a 79. (Cameron Highlanders) 

gyalogezred újoncait, míg a másik ezredet, a már tárgyalt módon, maga Alexander Gor

don állította fel ugyanabban az é v b e n . 1 7 

A hercegnek azonban voltak segítői. A leghíresebb, s egyben a legromantikusabb to

borzási történetet saját félesége, a még mindig csodaszép Lady Jean nevéhez lehet kötni. 

E szerint a hercegnő felföldi s a p k á b a n 1 8 és katonai ö l t özékben 1 9 végiglovagolta a Gordon 

klán törzsterületének vásárhelyeit , ahol minden újonnan je lentkezőnek az ajkai közül, 

egy csók kíséretében ajánlotta fel az első napi zsoldot je lentő schillinget. 2 0 Az anekdota 

hitelességét kétségbe lehet ugyan vonni, de tény, hogy a történet mind a mai napig to

vább él minden egyes Gordon Highlander tuda tában . - 1 

Lady Jean állí tólagos szerepvállalásán túl a hercegnek sokat segítettek az újoncok to

borzásában az ezred élére kinevezett tisztek. Nekik egyébként kötelességük is volt meg-

17 Greenhill Gardine 1901. 12. о. 
1 8 Ez a sapka ma is az ezred tulajdonában van. Bulloch 1913. И . о . és Greenhill Gardine 1901. И . о . 
1 9 Ez nem volt szokatlan jelenség azokban az időkben. Az általános lelkesedés hangulatában sok nő viselte 

országszerte férje, vagy bátyja ezredének uniformisát. Bulloch 1913: 11. о. és Greenhill Gardine И . о . 
2 0 Memoir 1858. 23. о., Greenhill Gardine 1901. 11. о., Bulloch 1913. 11. о., Sinclair-Stevenson 1968. 7. 

és 17. о., Gordon 1980. 86. о. 

Az anekdota hitelességét megkérdőjelezők - így Lady Jean családja - oldalán is az az érv áll, hogy az 
egész romantikus történetet legelőször a Memoir 1858. említi. A térség és az ezred történetével foglaikozó, azt 
megelőző munkák (Stewart: Sketches of the Highlanders [1822.], Browne: History of the Highlands [1838.], 
Cannon 1851. Historical Record of the Ninety-Second Regiment [1851.]) nem említik a történetet. A legenda 
első részletes kifejtése William Grant Stewart: Lectures of the Mountain (1860.) könyvében található. Eszerint 
Tomintoul zsúfolt piacán, tollas felföldi sapkával a fején, tartanból készült rövid szoknyában és pantallóban, 
kísérőivel és lányaival övezve megjelent Lady Jean, s a skót dudások zenéjére táncot lejtett minden bátor ifjú
val, aki önként jelentkezett katonának férje ezredébe. A tánc mellé minden egyes regrutának egy guinea ütötte 
a markát, valamint a hercegnő a mellükre tűzött egy-egy kokárdát György király és Huntly grófja nevében. A 
könyv szerint a hölgyek elégedetten tértek haza, s az önkéntesek is boldogok és büszkék voltak, hogy a nemes 
hölgynek táncpartnerei lehettek. 

A történet továbbfejlesztését már egy vallomás formájában olvashatjuk Mrs. Simpson: Souvenir of 
Sympathy (1900.) című kötetében: „A kilencvenhét esztendős nagymamám mesélte nekem saját maga, hogy 
egy nap Elgin régi főterén meglátta arra lovagolni a hercegnőt, aki férfiakat keresett a férje ezredébe. Mikor a 
nemes hölgy megpillantott egy fiatal, életerős fickót a régi fogház előtt álldogálni, intett neki, hogy jöjjön kö
zelebb hozzá. Rövid beszélgetést követően a hercegnő leszállt a lováról, s egy pénzérmét tartva fogai között 
odalépett az ifjúhoz. Az udvarias fiú megtörölte a száját, s a következő pillanatban megtörtént a pénz csókkal 
kísért átvétele." A Mrs. Simpson által közölt vallomást követően már nagyon gyorsan szaporodtak az anekdo
tához kapcsolódó, különböző konkrét történetek. Greenhill ezredes már egy év múlva, vagyis 1901-ben, három 
esetet említ az ezred történetével foglalkozó könyvében. Az első szerint egy fiatal, ravasz farmer, miután meg
kapta a jelentkezésért járó schillinget a csók kíséretében, visszalépett a jelentkezéstől. Ezért büntetésképpen a 
schilling hússzorosát kellett visszafizetnie (smart money), de ő büszkén és boldogan mondta, hogy egy csók a 
hercegnőtől többet ér egy fontnál is. így kapta meg a csókot, s őrizte meg szabadságát egy fontsterlingért. A 
másik konkrét esemény egy ifjú patkolókovácshoz fűződik, aki csinos külsejéről, és hatalmas erejéről volt hí
res. Ezt a legényt már többször is meg akarták nyerni valamelyik ezred számára, de ő mindig elutasította a hívó 
szót. Ez esetben viszont nem tudott ellenállni a szépséges Lady Jeannek, s önként vállalta a katonáskodást. 
Megmutatva mindenkinek, hogy nem a pénzért állt be önkéntesnek, a csókkal járó schillinget bedobta a tö
megbe. Greenhill közöl még egy esetet, miszerint amikor egy Gordon Highlander megsebesült a csatában, baj
társa csak annyit mondott neki: „Drága barátom, te a hercegnő csókját kaptad fájdalmad elviseléséért!" Amint 
látjuk, a legenda az idő múlásával egyre teljesebb, és színesebb történetté kerekedett. Ez azonban nem problé
ma, т е п  szép mítoszokra minden nemzetnek, hadseregnek szüksége van. Ez egységes és öntudatos erővé ko
vácsolja a különböző egyénekből álló tömeget. Bulloch 1914. 200-202. о. 



határozott számú újoncot kiállítaniuk. Közülük is leginkább John Cameron századost ér
demes megemlí teni , aki rokoni és baráti kapcsolatai révén a legtöbb újoncot verbuválta 
az ezredbe. Unokafivére a Cameron klán főnöke, Lochiel volt, aki szívesen segített kato
nákat toborozni, mert unokatestvérén kívül szoros társadalmi és személyes kötelékek is 
fűzték őt az ezredalapító Alexander Gordonhoz. Inverness-shire-i birtokai révén egyrészt 
hűbérese volt a hercegnek, másrészt személyes j ó barátja is. így a Cameron klán törzste
rületein Lochiel minden befolyását bevetette a toborzás megkönnyí tése érdekében. Ezen 
kívül John Cameron szoros kapcsolatban állt több más felföldi klánfönökkel és úriem
berrel is. Közülük a legbefolyásosabbak Cluny MacPherson, MacNei l l of Bárra, 
MacDonald of Glencoe és Campbell of Barcaldine voltak. Barátai és rokonsága révén 
Cameron százados a skót Felföld valamennyi régiójából hozott önkénteseket . M é g a tá
voli Bárra szigetéről is tucatnyi újonc érkezett az ezredbe. 2 2 

Nem csupán Cameron százados toborzott azonban a skót Felföld távoli vidékeiről 
újoncokat. Kvótája teljesítése közben a többi tiszt is, lehetőségeihez mérten, kihasználta 
kapcsolatait, s az ország több távoli vidékéről is hozott embereket az ezredbe. 2 3 Nem 
meglepő tehát, ha az ezredalapí tó nevét viselő Gordon Highlanderek - 4 között jóval na
gyobb arányban találunk kelta származású skót felföldieket, mint az egy esztendővel ko
rábban felállított Cameron Highlanderek kö te lékében . 2 5 

Az ezred előírás szerinti, teljes létszámát 1794. június 24-re érte el. Az alakulat tiszti
karát egy alezredes, két őrnagy, tíz százados, huszonkét hadnagy és nyolc zászlós alkot
ta. Legénységi á l lományát huszonhét őrmester , huszonnyolc tizedes, hatszázhuszonhét 
közlegény és húsz dudás adta. Ezen kívül egy lelkész, egy orvos, egy szál lásmester és 
egy segédtiszt tartozott az ezredhez. Az ezredlétszám hétszáznegyvenki lenc fő vo l t . 2 6 Az 
első hivatalos ezredszemlét Sir Hector Munro altábornagy tartotta meg 1794. jún ius 25-
én Aberdeenben, ahol hálás köszönetet mondott az uralkodó nevében Alexander Gor-

2 2 Letter from Mrs. MacNeill of Bárra to Captain John Cameron, dated at the Island of Barra, June 1794. 
In: Greenhill Gardyne 1901. 12. o. 

23 Greenhill Gardyne 1901.12. o. 
2 4 Az ezred eredetileg az Aberdeenshire Highlanders nevet viselte volna, de 1794. június 24-én az ezred

alapító iránt való tiszteletből Gordon Highlanders-пек keresztelték át. 

" 5 David Stewart tábornok 1820 körül született „Highlanders of Scotland" című tanulmányában azt írja, 
hogy az 1794-ben felállított ezred legénységének háromnegyed részét kelta Highlanderek alkották. Stewart tá
bornok kijelentését azért tekinthetjük hitelt érdemlőnek, mert ő maga 1796-ban együtt állomásozott Gibraltár
ban a Gordon Highlanderekkel, az 1794-es hivatalos ezredlajstrom viszont nem szolgálhat bizonyságul szá
munkra a legénység etnikai hovatartozását illetően, mert nem különbözteti meg egymástól a kelta és a germán 
eredetű skótokat. Az egyes emberek neve mellett feltünteti azok életkorát, magasságát, születési helyét, foglal
kozását, előző katonai karrierjét (ha volt ilyen) és a belépés dátumát. Ezen adatokból csak a név és a születési 
hely segíthet a származás megállapításánál. A korszakra jellemző nagy migráció miatt azonban a kelta szárma
zásra valló nevek, s a felföldi születési helyek száma nem fedi egymást, sőt jelentős eltérések tapasztalhatók. 
Ezért nem marad más lehetőségünk, mint becslésekbe bocsátkozni, s alaposan átolvasni a néha-néha felbukka
nó nem hivatalos forrásokat. Greenhill Gardyne 1901. 12. és 16. o., valamint Bulloch 1914. 228-239. о. 

2 6 A legtöbben Invernessshire-böl (241 fő), Aberdeenshire-ből (92 fő), Banffshire-böl (58 fő) és Argyllból 
(33 fő) jelentkeztek katonának. Glasgow városából ötvennégyen, Edinburgh-ból huszonhatan jöttek. Rajtuk kí
vül volt 45 ír, 15 angol, 1 wales-i és 1 német újonc is. A katonák között a MacDonald, MacPherson, Cameron, 
Stuart, Gordon, Fraser és MacKay családnevek a leggyakoribbak, de nem volt olyan skót klán az országban, 
melynek nevét ne viselte volna legalább egy Gordon Highlander. A katonák átlagmagassága 168 cm, átlagélet
kora huszonhárom év volt. Cannon 1851. 1-2. о., Greenhill Gardyne 1901. 14. o., valamint Bulloch 1914. 
228-239. és 394-395. o. 



donnák, s minden segítőjének az ezred felállításáért. Ezt követően az ezred megtartotta 

első katonai parádéját Aberdeen lakosai előtt, akiknek nagy örömére szolgált a Gordon 

klán tartánjából készült katonai uniformisban masírozó Highlanderek l á tványa . 2 8 

Az ezred június 27-én Fort George-ba menetelt, ahonnan júl ius 9-én behajózták őket 

az angliai Southamptonba. Augusztus 16-án érkeztek meg, s három hetet töltöttek a k i 

kötővárosban. Akkor kapták meg a brit hadseregen belüli besorolásként a 100-as ezred

sorszámot. 1794. szeptember 5-én az ezredet ismét behajózták, s útnak indították a gib

raltári brit támaszpontra, ahol október 27-én értek partot. Az alakulat kiképzése ezen a 

dél-európai ál lomáshelyen fejeződött be. Ezt követően felvették őket a gibraltári helyőr

ség név jegyzékébe , 2 9 mely szerint az ezred 1794 decemberében nyolcszázhat főből állt. 

Gibraltáron több mint hét hónapot töltöttek. Ez alatt az idő alatt váltak fegyelmezett, iga

zi katonákká, s tanulták meg a katonaélet rendjét, szokásait . Az első hetekben az öltözék 

miatt több probléma is adódott a támaszponton. A helyőrség vezetése, nem lévén felké

szülve a skót helyőrség speciális igényeire, a szokásos brit katonai uniformissal látta el a 

Gordon Highlandereket is. A legénység, melynek legtöbbje még soha életében nem v i 

selt a kilten kívül más alsóruházatot , nem tudta, vagy nem akarta a megfelelő módon fel

venni a hadseregben rendszeresített fehér nadrágot. Elképzelhető , hogy mekkora megle

petést, majd derültséget keltett a fordítva felvett nadrágban pózoló skót legények látvá

nya az első katonai szemlén . 3 1 Az eset után, tiszti kérésre, maga Lord Huntly gondos

kodott megfelelő egyenruháról Highlanderei számára. 

27 Cannon 1851. 2. о. 
2 X A skót gyalogezredekben a tisztek és a közlegények ruházata eltérő volt. A tisztek rövid, kétsoros, álló

galléros kabátot viseltek, melyet gombbal és zsinórhurkokkal is össze lehetett kapcsolni. 1797-től az ezred ka
tonái mellényt is viseltek, s a kabátszövetet aranyozottnak rendelték el. A vállpántot megőrizték a kabáton. A 
közkatonák egyszerűbb kabátja hajtóka nélküli, egysoros csak, szalaghurkos gombolása volt. Az egyenruhák 
árát a katonák zsoldjából levonták. 

Az 1801 -es szabályzat minden őrmestert, tizedest, dobost évenként egy kabát, egy mellény, egy sapka és 
négy nadrág megvételére kötelezett. Kétévente egyszer hat yard plaid, hétévente egy tarisznya beszerzése köte
lező volt. 1801-től a nagykabát is kötelező lett, melyet 1802-ben katonai rangjelzésekkel láttak el a különféle 
csapatok megkülönböztetése érdekében. 

A tisztek vállöve (porté d'epée) a pallos felfüggesztését szolgálta. A tőrt fekete bőrövre csatolva viselték. 
A közkatonák kettős, fehér bivalybőr vállszíjához bal oldalon a lőszertartó erszény, jobb oldalon a szurony 
csatlakozott. Az őrmesterek pallosát a jobb vállon átvetett kardszíj tartotta. A könnyű és gránátos csapatok fel
szereléséhez muskéta is tartozott. 

A sapka 1830-ig a következőképpen nézett k i : kockás (piros, fehér, zöld színekből álló) pánt és az ezred 
színének megfelelő tollbokréta díszítette, melyet fekete szalaggal és drótokkal rögzítettek. A pántot hősi szim
bólumok díszítették, vagy az ezredgomb. A tiszti sapkát több toll is ékesítette. 

Kiegészítő viselet volt még a fekete vászon hátizsák, fehér ezredszámmal. 1805-től ehhez tarisznya és ku
lacs is járult. Fontos kiegészítőjük volt még a tarsoly, mely a közkatonáknál fekete rajtokkal díszített fehér 
kecskeszőrből készült. A tisztek erszénye sokkal dekoratívabb volt: bogáncsmotívumokkal ( Skócia nemzeti 
jelképével), kitüntetésekkel és ezredszámmal díszítették. Aktív szolgálatban a kiegészítő viseletet nem hordták. 

1808-tól eltörölték a copfot, a hajat rövidre kellett nyírni. A skótkockás takarót (a nagy kiltet) 1804-től a 
kis kilttel helyettesítették. A Highlander tisztek a kilt helyett szürke nadrágot és kamásnit viseltek. Wilkinson-
Lathan 1975. 40-46. o. 

29 Cannon 1851. 2-4. о. 
3 0 Az ezredlétszámot 29 tiszt (1 alezredes, 2 őrnagy, 7 százados, 9 hadnagy 6 zászlós és 4 törzstiszt), 29 al

tiszt, 727 közlegény és 21 dudás alkotta. Greenhill Gardyne 1901. 23. o. 
31 Greenhill Gardyne 1901. 23. o. 



Az alakulat 1794 decemberében kapta meg zászlóit, melyeket a Windmi l l H i l l nevü 
magaslaton szentelt fel a gibraltári helyőrség lelkésze. A szentelés után az ezredparancs
nok, Huntly márkija intézett megható és érze lemdús beszédet az ezred tisztjeihez és köz
legényeihez. Külön felhívta a figyelmet arra a felelősségre, mely az alakulat valamennyi 
tagját terheli az ezredlobogó becsületének és mél tóságának megóvásában, valamint szólt 
a kötelességről , mellyel a királyt és a hazát tartoznak szo lgá ln i . 3 2 

Az egyik zászló a „Union Jack," vagyis a Skóciát j e lképező Szent András , és az Ang
liát j e lképező Szent György kereszt egybegyúrásából kialakított brit zászló volt, a másik 
a sárga selyem ezredzászló, közepén a bogáncs- és rózsakoszorú által körülvett koroná
val és a „Gordon Highlanders" felirattal övezett 100-as e z r e d s z á m m a l . 3 3 

A zászlószentelést követő hónapok különösebb esemény nélkül teltek el. A Gordon 
Highlanderek egészen 1795 júniusáig megszokott helyőrségi életüket élték a gibraltári 
brit támaszponton. Akkor az alakulatot átvezényelték Korzika szigetére, mely a brit b i 
rodalom szerves ré szekén t 3 4 két éven át fontos katonai bázis volt a nyugat-mediterrán 
térségben. Az ezredet 1795. június 11-én hajózták be, s pontosan egy hónap elteltével 
szálltak partra a korzikai Bastiában. Ettől kezdve több mint egy esztendeig e városban ál
lomásozot t a skót alakulat, ahol helyőrségi feladatokat látott el. 1795. júl ius 27-én a szi
getet kormányzó alkirály, Sir Gilbert El l iot megszemlél te a felföldi uniformisban díszel
gő skót ezredet, s e l ismerő szavakkal nyilatkozott a katonák szemmel láthatóan j ó kon
díciójáról, harcias megjelenéséről . 

32 Cunnon 1851. 4. o. 
33 Cunnon 1851. 4. o. 
M 1794 júniusában a korzikai országgyűlés kimondta, hogy Korzika szigete unióra lép Nagy-Britanniával, 

uralkodójának III . György angol királyt kiáltotta ki , és megkezdte egy angol elveken alapuló alkotmány kidol
gozását. Korzika szigetén akkor már angol csapatok tartózkodtak, és hadmüveleteket folytattak a szigetet 1768 
óta birtokló franciák kiszorítására. Az utolsó francia erőd 1794 augusztusában esett el, attól kezdve a sziget an
gol katonai megszállás alatt, mint a Brit Birodalom szerves része funkcionált. Tandori 2004. 31. o. 



Az ezred korzikai tartózkodásának egyetlen izgalmas eseményére 1796. augusztus 14-
én került sor. Az ezred Napier őrnagy vezetésével kétszázhuszonkét főből álló különít
ményt állított k i egy titkos expedícióra, mely Elba szigete ellen irányult. A brit admiralitás 
szerette volna rátenni a kezét az Itália közvetlen szomszédságában található szigetre. A vál
lalkozás teljes sikert aratott, s a britek veszteség nélkül foglalták el Elbát, amely egészen az 
1802-es amiens-i békekötésig Nagy-Britannia fennhatósága alá tartozott. 3 5 A Gordonok al
kotta különítmény a sziget északi részén fekvő Portoferraio erődjének elfoglalásában vett 
részt, s a gyors sikert követően emberveszteség nélkül tért vissza Korzikára . 3 6 

1796 nyarára azonban a britek már belefáradtak az ál landó polit ikai cselszövésekbe 
és küzdelmekbe, amelyeket a korzikai vezetőkkel kellett vívniuk. A szigetet egyre in
kább kormányozhatat lan kősziklának tartották, mely haszontalanul vonja el a pénzt a brit 
á l lamkasszából . North államtitkár ennek kapcsán jelentette k i , hogy az ottani brit kor
mányzatra már nem szabad egyetlen fillért sem költeni. Augusztusra a korzikai brit ura
lom lényegében széteset t . 3 7 Az itáliai hadszíntér eseményeinek köve tkez t ében 3 8 pedig a 
brit kormány 1796 szeptemberében kiadta az evakuációs parancsot. 3 9 A brit csapatok 
visszatértek előző ál lomáshelyükre, a gibraltári támaszpontra . A Gordon Highlanderek 
1798 márciusáig maradtak ott, majd visszatértek az angliai Portsmouth-ba. 

Időközben gyökeres fordulatra került sor az európai hadszíntéren. Poroszország bé
két, Hollandia pedig szövetséget kötött Franciaországgal . Ezek után a Batáviai Köztársa
sággá váló egykori Hollandia hadat üzent hajdani brit szövetségesének. Példáját nem 
sokkal később Spanyolország is követte. A spanyol segítség főleg a tengeren vált a fran
cia fél hasznára. Az új kihívásokra Nagy-Britannia is gyorsan reagált. Első lépésként a 
britek elfoglalták a régi holland gyarmatok közül a Jóreménység-fokát és Ceylon szige
tét. 1797 áprilisában újabb csapás érte a briteket. Nagy-Britannia utolsó kontinentál is 
szövetségese, Ausztria is kénytelen volt előzetes békét kötni Franciaországgal . Ezt az 
előzetes békét a stájerországi Leobenben kötötték meg, s október 17-én szentesítették a 
végleges campoformiói békében. Ezt követően a britek sürgősen béketárgyalásokat kez
deményeztek Franciaországgal , de a túlzó francia követelések miatt akkor még nem sike
rült a két hatalomnak megál lapodnia . 4 1 

35 Greenhill Gardyne 1901. 31-32. o. 
36 Cannon 1851. 6. о. 
3 7 A gyors összeomlásnak az volt a fő oka, hogy a sziget kormányzásával megbízott személyek túlértékel

ték a brit államszervezési tapasztalatok helyi alkalmazhatóságát. Azt hitték, a brit alkotmány olyan tökéletes 
politikai rendszer, hogy egy teljesen eltérő hagyományrendszert! országban is alkalmazható. A korzikai társa
dalom és államszervezet szokásairól gyakorlatilag nem vettek tudomást. Ez nagyon gyakran nézeteltéréseket 
okozott a britek és az őslakos korzikaiak között. Ezen kívül - bár a britekre általában nem jellemző a viszály
kodás - egymással is olyan súlyos konfliktusaik támadtak, melyek valószínűleg önmagukban is lehetetlenné 
tették volna a stabil kormányzást. 

A fentebb említett okokon kívül a brit uralmat nagy részben aláásta a Korzikáról származó ifjú Napóleon 
briliáns módon felfelé ívelő karrierje is, mely a korzikaiak érzelmeit ismét Franciaországhoz közelítette. Na
gyon megerősödött a szigeten a republikánus párt, mely az első adandó alkalommal kész volt híveivel fellépni 
a britekkel szemben. Tandori 2004. 47. o. 

' , f l Napóleon ez időtájt aratta fényes győzelmeit az itáliai hadsereg parancsnokaként a szard és osztrák sere
gek felett az észak-itáliai hadszíntéren. Diadalai következtében a Szard Királyság letette a fegyvert, Ausztria 
pedig kiszorult a félszigetről. Nemsokára Bonaparte lett Észak- és Közép-Itália ura. 

34 Tandori 2004. 47. o. 
40 Cannon 1851. 8. о. 
41 Cannon 1851. 7-8. о. 



Nagy-Britannia tehát egyedül maradt az Európában egyre erősebbé és hatalmasabbá vá
ló francia riválissal, s annak szövetségeseivel szemben. Franciaország már 1796 decembe
rében megpróbálta a saját háza táján sarokba szorítani brit vetélytársát. Brest kikötőjéből 
egy tizennégyezer francia katonát szállító kisebb flotta indult útnak a felkelésre mindig haj
lamos Írország felé. December 22-én a francia hajók meg is érkeztek a délnyugat-írországi 
Bantry-öbölbe. Tervük szerint onnan kellett volna minél gyorsabban a negyvenöt mérföld
nyire fekvő Cork városába masírozniuk, mielőtt még a dublini ír parlament tudomást sze
rezne jöttükről. A francia csapatok partra szállását azonban a rossz időjárás megakadályoz
ta. Kelet felől nagyon erős, viharos szél fújt, mely felkorbácsolta a tengert, s szétszórta a 
francia hajókat. A francia admirális ezután a Shannon folyó torkolatánál szerette volna újra 
összegyűjteni flottáját, s a megváltozott terv szerint Limerickbe kellett volna a francia csa
patoknak menetelniük. ír közvetítőiktől azonban megtudták, hogy a lakosság még nem áll 
készen a felkelésre. Ezért a francia hajók hazatértek Franciaországba. Habár az invázió 
közvetlen veszélye elmúlt, a britek nem nyugodhattak meg. Írország ugyanis nyüzsgött a 
francia titkos ügynököktől, akik az ír lakosság körében igen aktív izgató tevékenységet fej
tettek k i a brit koronával szemben. Többek között nekik is köszönhető, hogy 1798 júniusá
ban erőteljes felkelés bontakozott k i az angolokkal szemben.4 2 

Az aggasztó körülmények nyomására a brit kormány reguláris csapatokat vezényelt át 
Írországba. A Gordon Highlanderek is a reguláris brit alakulatok között voltak. A felke
lés kirobbanását követően a Gordonok már jún ius 15-én megérkeztek Dublinba. 
I I I . György király az ezred parancsnokát , Huntly márkiját az írországi hadsereg dandár
tábornokává nevezte k i . 4 3 Az aberdeenshire-i ezred tizenhat napot töltött Dublinban az 
ottani helyőrség részeként. A dublini helyőrséget amúgy igen vegyes összetételű csapa
tok alkották, mivel a reguláris alakulatokon kívül beosztottak melléjük több belföldi, 
rendfenntartó feladatokat ellátó Fencibles ezredet is. A brit csapatok vegyes jellege a fel
kelés elfojtására felállított írországi hadseregben is szembetűnő volt. A Lord Huntly által 
vezetett dandárt szintén reguláris és irreguláris csapatok alkották. 

Az újonnan érkezett csapatok még Dublinban tartózkodtak, amikor Lake tábornok sú
lyos vereséget mért a felkelőkre Vinegar Hillnél. Pár napig úgy tűnt, hogy ezzel a vere
séggel véget is ért az írek felkelése, de Franciaország biztatására a felkelők tovább foly
tatták az e l lenál lás t . 4 4 Amikor ez bizonyossá vált, a brit felső parancsnokság 1798. júl ius 
2-án kiadta a parancsot Lord Huntly dandár tábornoknak az azonnali indulásra. A dandár 
öt napos menetet követően Gorey mellett vert tábort júl ius 7-én. Huntly márki jának ka
tonái több mint három hetet töltöttek ezen a délkelet-leinsteri á l lomáshelyen. Harci cse
lekményekben nem vettek részt, csupán biztosították a területet a felkelőkkel szemben. 
Eletük azonban távolról sem volt nyugodtnak nevezhető, mert lesből t ámadó el lenségre 
bármelyik pillanatban számíthattak. A foglyul ejtett brit katonákkal az ír felkelők példát
lan kegyetlenséggel bántak, ami természetesen mély felháborodást keltett a királyi csa
patokban, és sokszor vezettek megtorló akciókat a vélt, vagy valós ellenséggel szemben. 
A megtor lások azonban az esetek je lentős részében ártatlan ír kisnemeseket, parasztokat 
sújtottak. Ebben a feszült légkörben mutatkozott meg első alkalommal igazán a Gordon 

Greenhill Gardyne 1901. 40-41. o. 
Cannon 1851. 9. о. 

Greenhill Gardyne 1901. 41. o. 



Highlanderek jelleme, tisztjeik kiváló képessége. Az aberdeenshire-i regiment soha nem 
vett részt az atrocitásokban. Tisztek és közkatonák egyformán emberségesen bántak a 
helybéli egyszerű emberekkel. Nem rabolták k i őket, és soha semmit sem fogadtak el tő
lük fizetség nélkül. Erre a legjobb bizonyíték az a helybéli esperes által Lord Huntly 
dandár tábornoknak írt levél, melyben dicsérte az ezred katonáinak t isztességes magatar
tását, és megköszönte a parancsnoknak, hogy becsülettel fegyelmet tart emberei közö t t . 4 5 

Az esperes levelén kívül az 1798-as írországi felkeléssel foglalkozó több tanulmány is 
szót ejt Huntly márkijának emberséges Highlandere i rő l . 4 6 Valamennyi méltatás közül Sir 
John Moore tábornok naplórészlete a legsoka tmondóbb: „A 100. (Gordon Highlanders) 
gyalogezred példás magaviselete, s a helybéliekkel szemben mutatott barátságos visel
kedése elősegítette a két fél közötti békülést, és megmutatta az embereknek, hogy bátran 
visszatérhetnek otthonaikba." 4 7 

Július 29-én a Gordon Highlanderek elhagyták Gorey-t és Blessingtonba vonultak. 
Ott érte őket a hír, hogy Humbert tábornok vezetésével egy ezerkétszáz fős, tapasztalt 
katonákból álló francia sereg szállt partra Connacht északnyugat i részében, Killalá-
ban. 4 8 A franciák fegyvereket és egyenruhákat hoztak a felkelőknek, s azt várták, hogy 
azok majd tömegesen vonulnak zászlaik alá. Annak ellenére, hogy nagyon barátságosan 
és kedvesen közeledtek a helybél iekhez, a franciáknak csalódniuk kellett, mert a várthoz 
képest csak nagyon kevesen csatlakoztak hozzá juk . 4 9 A kontinensről érkezett katonai se
gítséggel azonban a felkelés így is új lendületet kapott. A francia-ír sereg Castlebar mel
lett legyőzte a Hutchinson tábornok vezényelte brit csapatokat.5 0 

A francia fenyegetés hírére a Gordon Highlanderek megindultak a cselekmények hely
színe felé. Ez azonban igen hosszú út volt akkortájt, hiszen a skót legényeknek az ír-
sziget délkeleti részéből az ország északnyugati régiójába kellett menetelniük. Szeptem
ber 16-án Moate városában - mikor már megtet ték az út ké tharmad részét - kapták meg 
a hírt, miszerint Lake tábornok Ballinamuck mellett bekerítette, s megadásra kénysze
rítette a francia csapatokat.5 1 Kudarcukat követően a franciák egy héten belül egy sorha
jó t és nyolc fregattot indítottak útnak Brest kikötőjéből Írország felé. Ez a hajóraj azon
ban már nem tudta kijátszani az angol hajók éberségét , s két fregatt kivételével a brit 
cirkálók elfogták valamennyi francia hajót. Ekkor derült csak k i , mekkora veszélytől 
menekültek meg az angolok. Sikerük esetén ugyanis a franciák mintegy hat-hétezer tal
pig felfegyverzett embert tudtak volna partra tenni a zöld szigeten. 5 2 

45 Cannon 1851. 9-10. о. 
4 6 Greenhill Gardyne 1901. 43. o. 
4 1 Moore I. 1904. 310. о. 
4 8 Az 1200 főből álló francia sereg Greenhill Gardyne 1901. adata (43. o.). Cannon 1851. ellenben a fran

cia csapatok számát mindössze 900 főre teszi (11. o.). Moore I. 1904. egyszerűen csak annyit ír a partra szálló 
francia erőkről, hogy számukat nem lehetett pontosan meghatározni, de nem voltak túl sokan (312. o.). 

44 Greenhill Gardyne 1901. 43. o. 
5 0 Ezek a brit csapatok igazából nem ke'pviseltek jelentős katonai erőt. A 6. Dragoon Guards, Fox Hunters 

és Fiaser Fencible ezredek alkotta dandár mindössze 1400 főből állt, s emellett a főparancsnok többször is hi
bázott az összecsapás közben. Rosszul választotta ki a harcteret, rosszul állította fel a csapatokat, s rossz idő
pontban támadta meg az ellenséget. Ezen kívül saját csapatai között sem tudott fegyelmet tartani, mert a 
Longford és Kilkenny milíciák egyszerűen dezertáltak ütközet közben, megpecsételve annak kimenetelét. 
Moore 1. 1904. 314. о. 

5 1 Greenhill Gardyne 1901. 44. o. 
52 Moore I . 1904. 325-326. о. 



Az inváziós veszély elmúltával az ír felkelés is véget ért, s a Gordon Highlanders ez
red katonái tényleges bevetés nélkül „megúsz ták" az egész csetepatét. Az egyedüli emlí
tésre méltó esemény, mely ezt követően Írországban az ezreddel történt, az ezredsorszá
muk megvál tozása volt. 1798 októberében a 91 . , a 92., a 93., a 94., a 95., a 96., a 97. és a 
99. sorszámot viselő ezredet feloszlatták. így az egykori 98. (Argyllshire Highlanders) 
ezredből a 91 . , a Gordon Highlanderekből pedig a 92. ezred lett . 5 3 

1798. október 30-án az ezredet átvezényelték az athlone-i helyőrségbe, ahol Sir John 
Moore tábornok főparancsnoksága alatt 1799. június 15-ig maradtak. Ekkor az európai 
események olyan fordulatot vettek, hogy a Westminster egy brit expedíciós haderő Hol 
landiába küldését határozta el. A 92. ezred is részét képezte ennek a brit expedíciós had
seregnek. Ezzel az ezred életébe egy új korszak köszöntött be. Az addigi, főleg helyőrsé
gi szolgálatot felváltotta az aktív katonai szolgálat időszaka. 

Hollandiától Spanyolországig - az első harctéri tapasztalatok 

Hadjárat a dünék között 

A Nagy-Britannia számára kedvezőt len európai helyzet, mely a campoformiói béké
vel teljesedett k i , 1798-ban megváltozni látszott. A francia kontinentál is hegemóniá t k i 
harcoló köztársasági hadsereg 1798-99-ben kénytelen volt nélkülözni a briliáns Bona
parte tábornokot , aki ez időben, egy közepes nagyságú hadsereg élén, Egyiptom meghó
dítására indul t . 5 4 

A kiváló hadvezér távolléte az európai eseményekre is rányomta bélyegét. A direktó
rium durva politikai érzéketlenségről tett tanúbizonyságot , mikor erőszakos polit ikával 
megdöntöt te a még független itáliai á l lamok ha ta lmát , 5 5 valamint katonai erővel elfoglal
ta Svájcot, melyből Helvét Köztársaság néven francia bábál lamot kreált. Stratégiai szem
pontból kétségtelenül sikeresek voltak ezek a francia akciók, de figyelembe véve a Bona
parte által elfoglalt Máltá t és Egyiptomot is, félelmet keltettek európai vetélytársaikban. 

A magát a kisál lamok védelmezőjévé kinevező I . Pál Oroszországa, a francia hatalom 
erősödésére mindig érzékenyen reagáló Ausztria, és az európai erőegyensúly fenntartásá
ra törekvő Nagy-Britannia készen álltak a franciák kontinentális dominancia megtörésé
re. 1799 tavaszára e három hatalom részvételével újjáalakult a Franciaország-el lenes ka
tonai koalíció, szám szerint a második. Márciusban a hadművele tek is megindultak. Szu-
vorov tábornok vezetésével az egyesült orosz-osztrák hadak megtámadták Észak-Itáliát , 
és sorozatos vereségeket mértek az el lenük küldött francia csapatokra. Az angolok visz-
szafoglalták Nápolyt , s a szövetségesek egész Itáliában offenzívában voltak. Június vé
gére a franciák Genova kivételével elvesztették összes itáliai szerzeményüket . 

Ezzel párhuzamosan a hadiszerencse a németországi hadszíntéren sem kedvezett a 
franciáknak. Károly főherceg először a Fekete-erdőig, majd a Rajnáig vetette vissza 

53 Cannon 1851. 11. о. 
5 4 Az egyiptomi hadjárat eseményeit a későbbiekben részletesebben tárgyalom. 
5 5 Elnyomták a Cisalpine Köztársaságban kitört francia-ellenes felkelést, megszállták Piemontét, Toscanát 

és Rómát, valamint, hogy teljessé tegyék Itália Franciaország általi leigázását, megtámadták és meghódították a 
Nápolyi Királyságot. 



Jourdan tábornok csapatait. Ezután a főherceg késedelem nélkül a Svájcban á l lomásozó 
Masséna ellen fordult, akire Zürich mellett mért vereséget. Ezzel újra megnyí l tak az al
pesi hágók a Császárság és Észak-Itália közö t t . 5 6 

Ezekhez a nagyszabású hadművele tekhez kapcsolódott a hollandiai hadszíntéren a 
brit expedíciós hadsereg partraszállása, franciák elleni bevetése. Az előzetes megál lapo
dások szerint orosz csapatok is részt vettek az akcióban. A másik két hadszíntérhez ké
pest ez mellékhadszíntér volt, je lentősége abban állt, hogy siker esetén Hollandiát kisza
kították volna a francia szövetségből, valamint el lenséges csapatokat vontak volna el a 
rajnai hadszíntérről. Ezen kívül az Egyesül t Királyság európai befolyásának növekedését 
várta az expedíc ió tó l . 5 7 

A tényleges erők szerint Nagy-Britannia a flottáján kívül t izenháromezer , Oroszor
szág pedig t izenhétezer katonával vett részt a hadműve le tben . 5 8 Mive l az immáron a 92. 
ezredsorszámot viselő Gordon Highlanderek is részét képezték a brit expedíciós erőnek, 
Lord Huntly katonái számára lehetőség nyílt, hogy bizonyítsák rátermettségüket . 

Az aberdeenshire-i gyalogezred 1799 júl iusában elhagyta Írországot, s a Doverhez 
közeli Barham Downs nevű táborba vonult. Ott gyülekezet t a hollandiai hadjáratban 
kulcsszerepet já t szó brit expedíciós hadsereg, melynek főparancsnoka Sir Ralph Aber-
cromby al tábornagy volt. A Gordon Highlandereket a negyedik dandárba sorolták be, 
amelyet a 25., a 49., a 64., a 69., a 79. ezreddel és az 1. ezred második zászlóaljával 
együtt vontak Sir John Moore tábornok parancsnoksága a l á . 5 9 A tábornok nem volt kü
lönösebben elégedett a dandárt alkotó ezredek minőségével , de ez a Gordonokra nem 
vonatkozott. Saját naplójából tudjuk, hogy „a csapatok bizonyosan kitűnő emberanyag
ból állnak, de ál talánosságban véve állapotuk silány, s csupán kevés ezred fegyelmezett, 
s j ó erőben lévő közöttük. A 92. (Highlanders) kivételt képez, mert ők k ivá lóak . " 6 0 

Az ezredet augusztus 8-án hajózták be az expedícióra. Az alakulat tényleges ereje ek
kor nyolcszázhuszonöt főből állt. Ebből hétszázharminc volt a közlegény, hatvanegy az 
altiszt és harmincnégy főből állt a tiszti á l lomány . 6 1 

Az expedíciós haderő augusztus 27-én szállt partra a hollandiai Den Heldernél . A 
partraszállás közben egy szerencsétlen baleset következtében egy csónak felborult, és t i 
zenöt Gordon Highlander katona a vízbe fulladt. A tengerparton a britek je lentős létszá
mú francia és holland csapatokkal találták magukat szemben, akik felvették a harcot a 
partraszálló vöröskabátosokkal . Kemény küzdelem bontakozott k i , s az expedíciós had
seregnek igencsak meg kellett dolgoznia a sikeres hídfőállás kialakításáért. Az ellenséget 
fokozatosan visszaszorították, s így az egész expedíciós haderő partra tudott szállni. A 
küzdelemben a britek négyszázötvenkét halottat és sebesültet vesztettek. 6 2 

A 92-esek közvetlenül nem vettek részt a partraszállásért vívott küzdelemben, így a 
balesetben elhunytakat nem számítva, veszteség nélkül megúszták azt. Az éjszaka fo-
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lyamán az ezred csatlakozott Moore dandárjához, s már másnap reggel elindult, hogy 
birtokba vegye a várost. Harcra azonban még nem került sor, mivel a franciák és a hol
landok kiürítették part menti erődí tményeiket , és magát Den Helder városát is. Moore 
csapatai azonban nem érezték magukat biztonságban a városban, mert a holland flotta a 
Den Helderrel szembeni Texel sziget partjainál állt horgonyon. Attól tartottak, hogy ágyú-
tüzet zúdítanak a városra, vagy az éjszaka leple alatt partra szállnak. A brit csapatok csak 
augusztus 30-án nyugodhattak meg, mikor az angol hajóhad bekerítette, és megadásra 
kényszerítette a holland flottát. A hollandiai hadmüvelet tehát sikeresen indult, de aggasztó 
volt, hogy az ellenség pontosan ismerte a britek haditervét. Az expedíciós haderővel szem
benálló, mintegy hétezer főnyi francia és holland erő visszavonult Alkmaar i rányába . 6 3 

Szeptember 2-án az expedíciós hadsereg elhelyezkedett a Zuyder-Zee térségében, a 
csapatokat kaszárnyákban helyezték el. így várták, hogy az orosz csapatok csatlakozza
nak hozzájuk. A 92-es regiment az Oude Sluys-i kaszárnyában kapott szállást a haderő 
jobbszárnyán . A brit hadsereg szokásaihoz híven a csapatoknak szigorúan megparancsol
ták, hogy kíméljék a helybéliek életét és jó szága i t . 6 4 A brit hadvezetés arra számított 
ugyanis, hogy a vöröskabátosok megjelenésével a holland csapatok, s a lakosság is átáll 
az ő oldalukra, s fegyvert fog a francia e lnyomók ellen. A hollandok azonban a brit csa
patok partraszállása el lenére sem tették ezt meg, sőt a franciákkal karöltve támadták meg 
szeptember 10-én György király katonáit. A támadást a francia Brune tábornok vezette. 
A harc hamarosan az egész térségben általánossá vált, s a briteknek csak az éj leszáll
tával sikerült visszaverniük a támadást . Az összecsapásban a 92. ezred elvesztette nyolc 
emberét , köztük John Ramsay századost . Ekkor vesztette életét az ezred történetében az 
első közlegény, Malcolm Ferguson, aki North Uistból származot t . 6 5 

Szeptember 13-án végre megérkezet t a várva várt erősítés, t izenkétezer orosz katona, 
Ivan Ivaniwitch Hermann al tábornagy parancsnoksága alatt. 6 6 Ezzel a szövetséges b r i t 
orosz expedíciós hadsereg létszáma elérte a harminc-negyvenezer fő t . 6 7 

Az erősítés megérkezését követően York hercege is csatlakozott a csapatokhoz, s át
vette felettük a főparancsnokságot . Ezek után a szövetséges haderő általános támadást 
indított a francia-holland csapatok ellen déli irányban. Ennek célja az Északi- tenger és az 
Ijssel-tó határolta félsziget elfoglalása lett volna. Sir John Moore dandárja a 18. drago
nyosok egy lovasszázadával együtt az expedíciós haderő balszárnyán helyezkedett e l . 6 8 

A haditerv szerint nyolcezer orosz és egy brit dandár a gátakon e lőrehaladva támadta 
volna meg Brune tábornok balszárnyát. Tőlük balra ötezer brit és kétezer orosz hajtott 
volna végre támadást a francia centrum ellen, míg Sir Pulteney elterelő hadmüveie te t 
folytatott volna a francia centrum jobb oldalán. Végül a Sir Ralph Abercromby vezette 
hadosztály, melyhez Moore negyedik dandárja is tartozott, megtámadta volna a francia
ho l l and jobbszá rnya t . 6 9 
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A támadást a brit-orosz csapatok szeptember 19-én hajnali négy órakor indították 
meg, s először minden ponton sikeres volt. A jobbszé len az oroszok elfoglalták Bergent, 
s a britek is sikeresen nyomultak előre. A támadás azonban elakadt, mivel az oroszok 
nem tudták megtartani Bergen városát, s a franciák visszavetet ték őket északra. Ahogy 
Moore tábornok naplójából kiderül, a támadó brit-orosz hadosztályok között akadozott 
az összeköttetés, s megesett, hogy a szövetséges balszárnyon egymásnak teljesen ellent
m o n d ó információkat kaptak a jobbszárnyon történő eseményekről . Végül azonban 
Abercromby hadosztály is tudomást szerzett az oroszok visszavonulásáról , s hogy a fran
ciák ne kerülhessenek a brit csapatok hátába, a középen és balszárnyon lévő brit hadosz
tályok is visszavonultak észak f e l é . 7 0 

A támadás tehát kudarcot vallott. A veszteségek mindkét oldalon számottevőek vol
tak. A francia-holland hadsereg háromezer embere és hatvan tisztje esett fogságba, va
lamint tizenhat ágyú került az expedíciós hadsereg kezébe. A halottakról és sebesültekről 
nincs információnk. 7 1 Az expedíciós hadsereg háromezer orosz és ezerötszáz brit katoná
já t vesztette el. Ezen kívül két orosz tábornok - köztük Hermann - is a franciák fogságá
ba esett sok katonájával együ t t . 7 2 

York hercege október 2-án újabb támadást indított a francia-holland vonalak ellen. A 
támadás iránya a Bergen és Egmont-op-Zee közötti területre koncentrálódott . Az Aber
cromby tábornok vezette hadosztály ezúttal a t ámadó sereg jobbszárnyára ke rü l t . 7 3 A 
tengerparton dél felé vonulva kellett az Egmont-op-Zeenél á l lomásozó francia balszár
nyat megtámadniuk . A Gordon Highlanderek is Abercromby hadosztá lyának részét al
kották a negyedik dandárban. így, mikor a brit-orosz expedíciós sereg támadásba len
dült, hadosztályuk részeként a 92-esek is elindultak dél felé a tengerparton. A Gordon 
Highlanders gyalogezred a homokos tengerparton vontatott ágyúk védelmével volt meg
bízva. Sir John Cameron százados visszaemlékezése szerint - melyet október 4-én, édes
apjának írt levelében vetett papírra - az egész hadosztály hosszú-hosszú sorokban el
nyúlva vonult végig a parton a tenger és a homokdűnék között . A hely olyannyira szűk 
volt, hogy egymás mellett gyakran csak hat-hét katona fért el. 

A hadosztá lynak a t izennégy mérföldnyire lévő Egnont-op-Zeeben á l lomásozó fran
cia csapatokat kellett megtámadnia . Ugyancsak Cameron százados leveléből tudjuk, 
hogy míg az expedíciós haderő Egmont-op-Zee látótávolságába nem került, a francia
holland csapatok folyamatosan visszavonultak, s kitértek az összecsapás elől. A városka 
határában azonban a franciák felvették a harcot az e lőrenyomuló vöröskabátosokkal , s 
ádáz küzdelem vette kezde té t . 7 4 

A 92. (Gordon Highlanders) gyalogezred akkor, Egmont-op-Zee mellett esett át az 
igazi tűzkeresztségen. A tengerparton és a dűnék között folyt csatában az aberdeenshire-i 
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MacDonald ezredes dandárja alkotta. Moore I. 1904. 353-354. о. 

74 Greenhill Gardyne 1901. 69. о. 



alakulat katonái bebizonyították, hogy nem hiába tekintette őket Moore tábornok ked
venc gyalogezredének: méltóak a bizalomra, mellyel ezredalapítójuk megtisztelte őket. 

A franciák pusztí tó sortűzzel fogadták a tengerparton masírozó vöröskabátosokat , két 
ágyút is bevetettek ellenük. M i v e l a franciákat a brit sortüzektöl megvédték a homokdű
nék, Moore tábornoknak nem maradt más lehetősége, mint szuronyrohamra vezényelni 
embereit. A parton maradt tüzérségre mindössze a 92-esek, és a homokos talajon nehe
zen mozgó dragonyosok vigyáztak. A dandár többi ezrede megrohamozta a dünék vé
delmében megbúvó francia csapatokat. Moore embereinek minden keserves próbálkozá
sa ellenére a franciák visszaverték a támadókat . A briteket komoly veszteségek érték. A 
meneteléstől és küzdelemtől kimerült dandár vízhiányban is szenvedett, míg a franciák 
bőségesen el voltak látva mindennel. Ennek ellenére Moore katonái újra és újra megro
hamozták a védekező ellenséget. 

Miközben az 1., a 25., a 49. és a 79. ezred a dűnék között vívott véres csatát az ellen
séggel, a tengerparton is ádáz küzdelem bontakozott k i . A brit lovasságnak el kellett 
hagynia a tüzérséget, hogy felvegye a harcot a Bergen felől érkező ötszáz francia drago-
nyossal. Az ágyúk védelmére így egyedül a Gordon Highlanderek maradtak a parton. Ezt 
a franciák is észrevették, s gyorsan egy közel hatezer katonából álló oszlopot vezényel
tek k i a brit tüzérség megszerzésére . A Gordonok felvették a harcot a nyolcszoros túl
erőben lévő ellenséggel. A franciák, számbeli fölényükben bízva, makacs elszántsággal 
támadták a 92-esek vonalait, s a kölcsönös tüzpárbajt követően közelharcra került sor 
köztük. Az összecsapás hevességét bizonyítja, hogy a három és félórás küzdelemben 
mind a dandárparancsnok, Sir John Moore, mind pedig az ezredparancsnok, Huntly már
kija is súlyosan megsebesü l t . 7 5 

Sir John Moore először comblövés t kapott, de akkor még folytatta a küzdelmet. Má
sodik sebesülése azonban már leterítette, mert a puskagolyó a füle mögött hatolt be a fe
jébe , s a bal szeme alatt hagyta el az arcát. A dandár tábornok arccal előre a tengerpart 
homokjába zuhant, ahonnan, a nagy kavarodásban is felismerve őt, két Gordon High
lander vonszolta biztonságos helyre. 7 6 Miután a dandárparancsnokukat biztonságba he
lyezték, a katonák visszatértek bajtársaik mellé a harctérre, ahol minden egyes emberre 
égetően szükség vo l t . 7 7 Az ezredparancsnok a vállán sérült meg olyan súlyosan, hogy 
még esztendők múltával is szenvedett t ő l e . 7 8 

A franciák több mint három órán keresztül szakadatlanul rohamozták a skót vonala
kat, de nem tudták elragadni az ágyúkat. Végül a küzdelemnek MacDonald ezredes tarta
lékdandárjának beavatkozása vetett véget: az erősítés láttán a franciák visszavonultak. 7 9 

A Gordon Highlanderek teljesítették kötelességüket , megvédték a rájuk bízott tüzérséget. 
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Az ütközetben három tiszt és hatvanöt közlegény meghalt, t izenkét tiszt és kétszáznyolc 
közlegény megsebesü l t . 8 0 A későbbiekben még huszonkilencen haltak bele sebesüléseik
be, harmincnyolcan francia fogságba estek.8 1 

Ezt követően Abercromby tábornok hadosztálya bevonult Egmont-op-Zeebe, s az ex
pedíciós csapatok a harctér más részein is előrenyomultak. Elfoglalták Bergent és 
Alkmaart. A brit-orosz offenzíva még néhány napig lendületben volt, de a francia erősítés 
megérkezte után Brune tábornok megállította a szövetségesek előrenyomulását, és október 
8-án el lentámadásba kezdett. Az expedíciós hadsereg kénytelen volt feladni a nehezen 
megszerzett területeket, s október végére ismét ott tartottak, ahol két hónappal azelőtt part
ra szálltak. Végül a brit kormány evakuálta Hollandiából az expedíciós hadsereget.82 

A Gordon Highlanderek, nagy veszteségeikre való tekintettel, Egmont-op-Zeet köve
tően nem vettek részt a további hadművele tekben. Az ezredet október 28-án hajózták be 
Den Helder mellett Őfelsége „ K E N T " és „ M O N A R C H " nevű hajóira, s a következő na
pon már partot is értek Angl iában. Az ezredlétszám akkor - a tiszteket nem számítva -
négyszázki lencven fő vo l t . 8 3 

Az expedíciós hadmüveletekben tanúsított helytállásukért a Gordonok ezredlobogójuk
ra varrhatták az „Egmont-op-Zee" nevet. Ezzel kezdetét vette egy hosszú és dicsőséges 
karrier, melynek során az alakulat még számos kitüntető nevet csatolhatott ez első után. 

A piramisok földjén 

Az ezred 1800 áprilisáig tartózkodott Angliában, ahol az alakulatot feltöltötték, s új 
felszereléssel látták el. Ezt követően katonái visszatértek Gibraltárba, ahol a részét ké
pezték annak az ál landóan készenlétben álló, gyors reagálású hadtestnek, melyet szükség 
esetén bármikor be lehetett vetni a franciákkal szövetségben álló spanyolok el len. 8 4 

Miután a brit parlament úgy határozott , hogy az Egyiptomban ragadt francia csapatok 
ellen expedíciós sereget állít fel, a gibraltári gyors reagálású hadtestet á tvezényel ték 
Mál ta sz ige té re , 8 3 az egyiptomi hadjáratban részt vevő brit csapatok gyülekezési helyére. 

Ahhoz azonban, hogy pontosan lássuk a britek egyiptomi katonai expedíciójának 
okait, célját és jelentőségét , vissza kell kanyarodnunk Bonaparte hadjáratához, melyben 
Egyiptom és Szíria ellen vezette csapatait. 

Bonaparte már 1798 februárjában felismerte, milyen nehézségeket támasztana a fran
cia csapatok számára az olyannyira tervezett angliai partraszállás. „A tengeri fölény 
megszerzése nélkül - Bonaparte saját szavaival élve - partra szállni Angliában a legvak-

80 Cannon 1851. 18-19. о. 
81 Greenhill Gardyne 1901. 61. o. 
82 Greenhill Gardyne 1901. 64-66. o. 
83 Cannon 1851. 19-20. о. 
8 4 Ezt a gyors reagálású hadtestet a 8., a 18., a 28., a 40., az 50., az 58., a 90. és a 92. ezred, a királynő ez

redének második zászlóalja, a 42. (Black Watch) gyalogezred első és második zászlóalja, a Minorca, a De 
Roll's, a Dillon's ezred, a Corsican Rangers és a 11. dragonyosezred alkotta. Moore I . 1904. 371. о. 

8 5 Málta két esztendeig tartó brit blokád után 1800 szeptemberében Nagy-Britannia fennhatósága alá került. 
Cannon 1851. 24. о. 



meröbb és legnehezebb vállalkozás lenne, melyre hadsereg valaha is vállalkozott ." He
lyette két másik megoldást javasolt. Támadják meg Hannovert, vagy pedig hódítsák meg 
Egyiptomot. A hannoveri támadás ésszerűbb, és kétséget kizáróan könnyebben kivite
lezhető lett volna, de Egyiptom, amellett, hogy felkeltette Bonaparte fantáziáját, több 
szempontból is fontos hódítás lett volna Franciaország számára. Egyrészt a Szuezi-
szoros elfoglalásával elvághatták volna az Anglia és India közötti legrövidebb utat, más
részt olyan gazdag gyarmattal gazdagodott volna Franciaország, mely kárpótolhat ta vol 
na az elvesztett tengerentúli területekért, harmadrészt pedig bázisul szolgálhatott volna 
India majdani meghódí tásához. így, a Direktór ium legteljesebb egyetértésével , Bonapar
te tábornok az Egyiptom elleni hadjárat mellett dön tö t t . 8 6 

A döntést követően a franciák egy hónap leforgása alatt összegyűjtötték a hadjárathoz 
szükséges pénzt, hajókat és katonákat. 1798. május 19-én kétszáz hajóból álló, fedélze
tén harminchatezer főnyi hadsereget szállító francia flotta futott k i Toulon kikötőjéből 
Brueys admirális parancsnoksága alatt. A brit flottát sikerült szerencsésen kikerülniük, 
mert Nelson, egy Oszmán Birodalom elleni intervencióra számítva, tévesen ítélte meg a 
francia hajók útvonalát. Útközben Bonaparte kardcsapás nélkül meghódí tot ta Máltát , s 
júl ius l-jén zavartalanul partra szállt az Abu-Kír öbölben. A közeli Alexandriát rövid idő 
alatt elfoglalták a franciák, majd Kairó ellen indultak. Július 21-én a piramisok tövében, 
Gízában, a francia expedíciós hadsereg felmorzsolta az ellene felvonuló mameluk lovas
sereget, így bevonulhatott Kairóba. Augusztus l-jén azonban Nelson meglepte, s teljesen 
megsemmisí te t te az Abu-Kír kikötőjében megbúvó francia flottát, és a győztes francia 
hadsereget megfosztotta a hazatérés lehetőségétől . Bonaparte amúgy sem könnyű hely
zetét súlyosbítva Isztambul is hadat üzent Franciaországnak. A háború tehát folytatódott. 
Miko r Bonaparte tudomást szerzett a török hadsereg közeledéséről , 1799 februárjában 
eléjük ment Szíriába. Gázát és Jaffát könnyedén elfoglalta, majd nekikezdett Saint-Jean-
d'Acre erődjének os t romához. M i v e l az angolok a tenger felől biztosították a város szá
mára az utánpótlást , a franciák viszont szűkében voltak az ostromfelszerelésnek, az ost
rom elhúzódott , s végül kudarcot vallott. Április 16-án Bonapar ténak a Tábor-hegyi csa
tában fel kellett tartóztatnia a Damaszkusz felől érkező török sereget. Ezután visszatért 
Egyiptomba, mert Abu-Kírnál újabb török hadsereg szállt partra. Ezt a sereget júl ius 25-
én kergette szét Bonaparte. Lázadások is nehezítették a franciák dolgát, így a keleti á lom 
lassan rémá lommá vált. Ennek, és az otthonról érkező aggasztó híreknek a hatására Bo
naparte úgy döntött , hogy seregét hátrahagyva hazatér. Augusztus 23-án Berthier, 
Lannes és Murá t társaságában elhagyta Egyiptomot, s a Földközi- tengeren cirkáló angol 
hajókat kicselezve visszatért F ranc iaországba . 8 7 M i v e l a tábornok hazatérését követő 
események eléggé ismertek, inkább az egyiptomi eseményeket é rdemes áttekinteni. 

Habár a parancsnoka által magára hagyott francia expedíciós hadsereg sok nehézség
gel küszködött , elég erős volt ahhoz, hogy kopt, görög és arab szövetségesei segítségével 
ha ta lmában tartsa Egyiptomot. Ez a tény igen nagy nyugtalanságot okozott a Westmins
terben, ugyanis amíg Egyiptom és Szuez a franciákat uralta, az angolok nem érezhették 
biztonságban legféltettebb gyarmatukat, Indiát. A brit kormányzat ezért döntött tehát 
úgy, hogy expedíciós seregeket küld Egyiptomba. Az előzetes tervek szerint három 
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irányból támadtak volna rá az egyiptomi francia csapatokra. Északkelet felöl, a Sínai-
félszigeten keresztül egy török hadsereg, délkelet felől, a Vörös- tengeren felhajózva egy 
kisebb brit sereg Sir David Baird parancsnoksága alatt, s végül észak felöl a t izenötezer 
fős brit főerők, Sir Ralph Abercromby veze téséve l . 8 8 

Miután Mál ta szigetén összegyűlt a több mint t izenötezer katonát számláló brit expe
díciós hadsereg, 1801 januárjában hajóra szálltak, s vitorlát bontottak Egyiptom irányá
ban. A majdnem kétszáz hajóból álló flotta március 2-án vetett horgonyt az Alexandria 
melletti Abu-Kír öbölben, ugyanott, ahol három esztendővel korábban a Napóleon csa
patait szállító francia flotta is. 

A partraszállással azonban a rossz időjárás miatt egészen március 8-ig várniuk kellett. 
Ez a kényszerpihenő igencsak megnehezí tet te a britek dolgát, hiszen a franciák ezalatt 
összegyűjtötték csapataikat, s felkészülten várták a brit hadműveletet . 9 Tovább nehezí
tette a vöröskabátosok helyzetét, hogy a katonák egy je lentős része - mintegy ezer fő -
betegen feküdt a hajók gyomrában . Mindezek ellenére Abercromby tábornok március 8-
án reggel elindította a partraszálló hadműveletet . Az akcióban ötezerötszáz brit katona 
vett r é sz t , 9 0 köztük a 92. gyalogezred négyszázki lencvenhat Highlandere. 9 1 

A partraszállásban részt vevő egyik közlegény visszaemlékezése szerint már hajnali 
két órakor megkezdődöt t a csónakokba szá l l á s , 9 2 három órakor kiadták a parancsot, hogy 
kezdjenek evezni, s foglalják el a kijelölt helyüket. M i v e l az angol flotta három mérföld 
hosszan horgonyzott az öbölben, e feladat igencsak hosszú időt vett igénybe. A partra
szálló katonák csak reggel kilenc órára álltak készen a támadásra, mikor megkezdődöt t a 
hadművelet . Amint a csónakok a francia tüzérség lőtávolába értek, az tüzet nyitott rájuk. 
Ezzel egy időben az abu-kíri erőd ágyúi is e lkezdték ontani a tüzet a brit csapatokra. A 
franciák rendelkeztek néhány kisebb hajóval is, melyek a part menti sekély vizekről grá
nátokkal szórták meg a csónakokat . A forrás tanúsága szerint a tenger felszíne olyan 
volt, mintha felszántották volna. A katonák számára csigalassúsággal teltek ezek a per
cek, hiszen nem tehettek semmit, míg partot nem értek. Minden egyes lövést követően 
félelemmel várták, hogy hol csapódik be a vízbe az ágyúgolyó. A franciák számos csó
nakot elsüllyesztettek, melyek legénysége holtan, sebesülten és fuldokolva esett a vízbe, 
szörnyű látványt nyújtva, s egyben félelmet keltve bajtársaik sz ívében . 9 3 

A tengerészek azonban jó l végezték dolgukat, s a csónakok a körü lményekhez képest 
gyorsan a part közelébe értek. A katonák belevetették magukat a sekély vízbe, s hatal
mas szökkenésekkel igyekeztek a part felé. A francia lovasság, kihasználva a partraszál
lók még rendezetlen sorait, rárontott a brit gyalogságra, s hatalmas pusztítást vitt végbe 
közöttük. A zűrzavar azonban csak addig tartott, míg a vöröskabátosok vonalba nem fej-

88 Greenhill Gardyne 1901. 80. o. 
8 9 A franciák jól kiépített állásaikban 2000 emberrel - lovassággal és gyalogsággal - , valamint 12 ágyúval 
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lödtek, s néhány sortűzzel vissza nem vetették a francia lovasokat. A francia lovasság 
visszaverése után az immáron rendezett sorokban álló brit csapatoknak újabb pusztí tó 
sortüzekkel kellett szembenézniük, melyet jól kiépített állásaikból a francia gyalogság 
zúdított rájuk. Hála a britek alapos kiképzési rendszerének, a vöröskabátosok megőrizték 
lélekjelenlétüket, s baj о nettjeiket feltűzve rohamra indultak. 

A Gordon Highlanderek a partraszálló csapatok jobbszárnyán helyezkedtek el, s j ócs 
kán kivették részüket a küzdelemből . A szuronyrohamot követően kétszáz yardnyira 
visszavetették az ellenséget, s maguk mögött hagyták a halott, haldokló és sebesült kato
nákkal borított tengerpartot. Miután a britek a harctér valamennyi szakaszán visszaszorí
tották a franciákat, azok nem is erőltették tovább a dolgot, és visszavonultak az immár 
túlerőben lévő vöröskabátosok e l ő l . 9 4 

A hadművele tben a franciák háromszáz, a britek ötszáz katonájukat vesztették el. A 
92. ezreden kívül a 42., a 28., az 58., az 54. és az 1. ezred is kitüntette magát a partra
szá l láskor . 9 5 

Az expedíciós hadsereg március 12-ig a helyszínen maradt. A négy napban partra 
szállították a hadsereg még hajókon tar tózkodó részét, a tüzérséget, a lovakat, s az egyéb 
felszerelést, muníciót. Ellátták a sebesülteket és a betegeket. 

Miközben a hadsereg felkészült a támadásra, a Gordon Highlanderek a brit lovasság 
egy részével előre vonultak, hogy felderítő feladatokat lássanak el, s zavarják az Alexand
riába visszahúzódott francia csapatokat. 9 6 

Március 12-én, mikor a brit expedíciós hadsereg megkezdte előrenyomulását , az 
aberdeenshire-i ezred Coote vezérőrnagy dandárjának kötelékében, az előőrs részeként 
haladt előre az ellenség felé. A franciákra, akik időközben erősítést kapva felkészültek a 
britekkel történő összecsapásra, Mandora mellett találtak rá. Az e lőrenyomuló brit expe
díciós hadsereg mintegy t izenkétezer emberből állt, mellyel szemben a mandorai csata
mezőn hatezer francia katona sorakozott fel. A vöröskabátosok létszámbeli fölényét a 
franciák tüzérségi és lovassági fölénye némileg k iegyensú lyoz ta . 9 7 

A britek 1801. március 13-án két oszlopban támadták meg a franciák állásait. A jobbol
dali oszlop támadó élét a 90., a baloldaliét a 92. gyalogezred alkotta. A franciák vonalait 
elérve gyilkos tűzpárbaj vette kezdetét, melyet a francia lovasság támadása követett. A 
dragonyosok először a 90. ezredre támadtak rá, azok pedig pusztító sortűzzel verték vissza 
őket. Ezt követően a lovasság a Gordon Highlanderekre vetette magát, de ugyanúgy jártak, 
mint a 90. ezrednél. A 92-esek sortüzükkel végigsöpörtek a feléjük vágtató francia lovaso
kon, és kegyetlen mészárlást végeztek közöttük. Ahogy David Robertson őrmester írja, 
„fájdalmas látványt nyújtott a sebesült lovak kétségbeesett futkosása, szenvedése, agóniá
j a " . 9 8 A skót legények bajonettjeikkel könnyítettek az állatok kínjain. 

44 Robertson 1842. 6. о. 
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9 7 A francia sereg tíz százalékát, vagyis 600 főt a lovasság alkotta, míg a britek szinte alig rendelkeztek ez

zel a fegyvernemmel, mert nem sikerült lovakat szerezniük a hadjáratot megelőzően. A franciák tüzérség tekin
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A dragonyosok támadását visszavervén a Gordon Highlandereknek ismételten szem
be kellett nézniük a francia gyalogság sortüzeivel, melyeket ők is viszonoztak. Ekkor 
megérkezet t az erősítés, így a 17. és a 79. ezreddel együtt lassan megkezdték a velük 
szemben álló francia erők visszaszorítását. Ezután a balszárnyon harcoló Di l lon ezred 
segítségére siettek, amelyet a mandorai öregtorony mellett már-már bekerítettek a fran
ciák. A felmentés olyannyira sikeres volt, hogy két ágyút is zsákmányol tak, melyeket si
keresen előző tulajdonosaik ellen fordí to t tak ." A vöröskabátosok általános e lőrenyomu
lását látva, a franciák rendezetten visszavonultak Alexandria megerősítet t falai mögé. 

A város falai előtt egy kis magaslaton egy francia osztag beásta magát, s megkísérel te 
az ellenállást. A franciáknak ezt az előretolt állását György király 44. és 92. ezrede meg
rohamozta, s véres kézitusát követően elfoglalta. M i v e l azonban túlságosan közel voltak 
a megerősí tet t városhoz, szembe kellett nézniük az alexandriai tüzérség ál landó zaklatá
sával, melynek eleven céltáblát nyújtottak. A francia ágyúk megállás nélkül ontották a 
tüzet a két, túlságosan közel merészkedet t brit ezred katonáira. A heves ágyútüzben ren
geteg ember vesztette életét, s vált nyomorékká . 1 1 X 1 Mive l a gyilkos tüzet nem tudták v i 
szonozni, s a két ezred helyzete tarthatatlanná vált, Sir Ralph Abercromby mindkét ala
kulatot visszarendelte a francia ágyúk lőtávolságán kívülre. A magaslatot pedig a 
franciák újra birtokba ve t t ék . 1 0 1 

A Gordon Highlanders gyalogezred hatalmas veszteségeket szenvedett a március 13-i 
harcokban. Az ezredparancsnok, Sir Charles Erskine halálos sebet kapott. A parancsnok
ságot helyettese, Alexander Napier őrnagy vette át. Az ezredparancsnokon kívül tíz tiszt 
sebesült meg, közülük hárman halálosan. Az alakulat legénységi á l lományából kilenc
venkilenc főt vesztett. Huszonketten meghaltak k ö z ü l ü k . 1 0 2 Az összecsapás után az ezred 
mindössze kétszázötven hadra fogható katonával rendelkezett. 1 0 3 

A nagy vesz teségekre való tekintettel a Gordon Highlandereket márc ius 21-én a 
még francia kézen lévő Abu-Kí r erődjéhez vezényel ték , ahol a he lyőrséget szemmel 
tartó angol t engerészgya logosoka t kellett felváltaniuk. Hajnali há rom órakor a 92-esek 
elindultak Abu-Kí r felé, de még fél órája sem meneteltek, mikor a hátuk mögül el
hangzó lövések hangjára lettek figyelmesek. Az alexandriai francia he lyőrség ugyanis 
időközben erősítést kapott, s immáron ők vették kezükbe a kezdeményezés t . Menou 
tábornok vezetésével á l ta lános támadás t indítottak az Alexandria előtt á l lomásozó brit 
expedíc iós hadsereg vonalai e l l en . 1 0 4 Ezzel egy időben Abu-Kí r t izenkétezer fős fran-

9 9 Robertson 1842. 13. о. 
| Ш Robertson őrmester visszaemlékezésében lakonikus tömörséggel, de drámai erővel mutatja be az ágyú
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tatlan kordokumentumnak, hiszen első kézből tárja elénk a harcok sűrűjében részt vevő katonák életkörülmé
nyeit, szenvedését, örömét, s gondolkodását. Nagy értéke az írásnak, hogy a szerző nem csupán egy-egy csata, 
vagy ütközet részleteit mutatja be, hanem az 1797 és 1818 közötti szolgálati esztendők valamennyi fontos, és 
kevésbé fontos eseményét feleleveníti. így sajátos bepillantást enged a koalíciós háborúk közel teljes időszaká
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cia he lyőrsége , mely az éjszaka leple alatt észrevét lenül kiosont a városból , szintén rá
támadt a vele szemben álló brit csapatokra. 1 0 5 

Napier őrnagy a lövések hangjára azonnal megállí totta skót legényeit, majd késede
lem nélkül visszavezette őket a brit védelmi vonalhoz. Az aberdeenshire-i katonák a brit 
centrum bal oldalán, jobbró l az 1., balról pedig az 54. ezred katonái által támogatva, vé
delmi állást foglaltak. Éppen időben érkeztek, hogy fogadni tudják a francia támadást . 

A brit védelmi vonalat négy dandár alkotta. A balszárnyon a 8., a 18., a 90. és a 13. 
ezred alkotta dandár védte a brit vonalat. Tőlük jobbra, a centrum bal oídalán helyezke
dett el Sir Coote vezérőrnagy dandárja, mely az 1., az 54. és a 92. ezredből állt. A cent
rumjobb szárnyán a Guards, a Derroll 's és a Di l lon 's ezredből álló dandár helyezkedett 
el. A brit vonal jobb szárnyát a Stuart's, a 42.(Black Watch) és a 28. ezred a lko t ta . 1 0 6 

Habár a későbbiekben csak alexandriai csata néven emlegetett összecsapásban a fran
ciák főleg a brit védelmi vonal jobbszárnyát támadták, s próbálták áttörni, a balszárny 
közepén e lhelyezkedő brit csapatok sem unatkoztak. Miközben a jobbszárnyon a Black 
Watch Highlanderei és a 28-as angol gyalogosok véget nem érő küzde lembe bonyolód
tak a rohamozó francia csapatokkal, Menou tábornok erős t ámadó oszlopot küldött a 
centrum bal oldala ellen i s . 1 0 7 

A rohamozó oszlopot Sir Coote dandárja igen pontosan leadott sortüzekkel fogadta, 
melyek - Robertson őrmester szavait idézve - „döbbenetes pusztítást okoztak a franciák 
sorai között ." Ennek ellenére az ellenség nem hátrált meg, s folytatta e lőrenyomulását , 
mire a britek bajonettjeiket feltűzve várták a félelmetes francia szuronyrohamot. A gy i l 
kos kézitusában a vöröskabátosok tartották állásaikat, s visszaverték a támadókat . T ö b b 
szöri sikertelen próbálkozást követően a franciák végül két tábori ágyút vontattak a csa
tatérre, melyeket szögekkel , repeszdarabkákkal , s egyéb fémhulladékkal töltöttek meg, 
hogy gyilkos kartácstüzzel szörnyű pusztítást vigyenek végbe a rendíthetetlen brit kato
nák között. A vöröskabátosok ezért mindhárom ezredből különí tményeket küldtek k i , 
hogy visszavonulásra kényszerí tsék a tüzérséget. A franciák visszavonták ugyan egy k i 
csit ágyúikat , de még mindig lőtávolon belül maradtak, és továbbra is ál landó tűz alatt 
tartották a brit centrum bal oldalát. A katonák kénytelenek voltak a földre feküdni, hogy 
valamelyest védve maradjanak a kartácstűztöl. Végül az mentette meg a dandárt , hogy az 
egyik ágyú ismeretlen okból felrobbant, és hatalmas pusztítást okozott a tüzérek között, . 
A franciák ezért abbahagyták a tüzelést, s a megmaradt ágyút is v i s szavon ták . 1 0 8 

Ezt követően a franciák a brit centrum jobb oldalát támadták meg, ahol szintén ke
mény küzdelem vette kezdetét. Sir Coote dandárparancsnok akkor kiadta az e lőrenyomu
lási parancsot, és az 1., az 54. és a 92. ezred megindult a centrum jobb oldalát t ámadó 
francia csapatok ellen. A két brit dandár együttes erején megtört a franciák t ámadó len
dülete, és visszavonulásba kezdtek. 

1 0 5 Az abu-kíri francia támadást, melyre Őfelsége katonái a legkevésbé sem számítottak, Sir John Moore 
tartalékhadteste fogta fel, s verte vissza véres harcok árán a brit vonalak jobbszárnyának háta mögött. Soldiers 
at War 2001.47. о. 

1 0 6 A Derroll's, a Dillon's és a Stuart's ezred azért nem rendelkezett ezredsorszámmal, mert nem brit, ha
nem külföldi ezredek voltak. Greenhill Gardyne 1901. 92-93. o. 

107 Greenhill Gardyne 1901. 93. o. 
108 Robertson 1842. 17-18. о. 



Mivel erőfeszítései nem csupán középen, de a brit vonal jobbszárnyán is hiábavaló
nak bizonyultak, Menou tábornok az arcvonal minden szakaszán visszavonta csapatait. 
A franciák visszavonultak Alexandria falai mögé, s délelőtt tíz órára véget is ért az ale
xandriai csata, mely végeredményét tekintve óriási je lentőségű volt. A szárazföldön elért 
folyamatos francia sikerek és brit kudarcok után újra önbizalmat öntött a brit katonákba, 
s Nagy-Britannia lakosságába. Ezen kívül megmutatta Európa népeinek, hogy a brit szá
razföldi hadsereg ugyanolyan félelmetes és tiszteletre méltó erejű, mint a tengeri haderő. 
Végül , de nem utolsó sorban a franciák alexandriai kudarca egyben egyiptomi kalandjuk 
végét is előre ve t í t e t t e . 1 0 9 Sikerükért azonban a britek súlyos árat fizettek. A csata kezde
tén a brit expedíciós haderő nem egészen tízezer főt számlált , melyből háromszáz főt tett 
k i a lovasság. Ezen felül a brit vonalakat két-két huszonnégy és harmincnégy fontos 
ágyú védte. A támadó francia hadsereg kilencezer-hétszáz emberből állt, melyből ezeröt
száz főnyi volt a lovasság. A francia tüzérség negyvenhat ágyúval rendelkezett. 

A britek vesztesége halottakban és sebesültekben ezerötszáz főre rúgott, a halottak 
között volt az expedíciós haderő főparancsnoka, Sir Ralph Abercromby i s . 1 1 0 A Gordon 
Highlanderek összesen negyvenkilenc halottat és sebesültet vesztettek. Ez utóbbiak kö
zött volt a későbbi ezredparancsnok, Sir John Cameron százados is. 

A franciák vesztesége még je lentősebb volt. Ok négyezer emberüket vesztették el az 
összecsapásban. Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre az elhunytakról , annyit tu
dunk csupán, hogy a csata után a vöröskabátosok ezernegyven franciát temettek el, a ha
lottak között több magas rangú tiszt is volt. A britek két ágyút is zsákmányol tak . Ezen 
kívül négyszáz lótetem is a harcmezőn maradt." 1 

1801. március 25-én a 92-esek az immáron brit kézbe került Abu-Kír erődjébe vonul
tak, ahol hatezer török katona csatlakozott hozzájuk. Végre sor kerülhetett némi pihenés
re és regenerálódásra - szerencsére megszerezték a francia helyőrség élelmiszerkészletét 
is. Sok szenvedést okozott viszont a brit csapatoknak a franciák között kitört malária
já rvány, valamint az arrafelé őshonos rovarok, skorpiók okozta halálos csípések, mará
sok. Az otthonosan mozgó törökök gyakran megmosolyogták az Egyiptomban oly ide
genül viselkedő, pirosra sült bőrű bőrű briteket. 1 1 2 

Míg a 92-esek, s a brit expedíciós hadsereg nagy része „sebeit nyalogatva" várta az 
újabb parancsot, Hutchinson főparancsnok egy osztagnyi brit katonával csatornát ásatott 
a Maadieh-tavat és a száraz Mareot is- tómedret elválasztó földszoroson keresztül. így az 
egész Alexandriától délre fekvő területet vízzel árasztotta el. A várost ezzel a britek el
szakították az ország többi részétől, s az ott ragadt francia csapatok csapdába estek. 1 1 3 

Ezzel egy időben egyesült br i t - török csapatok szálltak partra Roset tában, s elfoglal
ták St. Julien erődjét, valamint El Hamedet." 4 Ugyanakkor a felfegyverzett brit örna-

109 Greenhill Gardyne 1901. 94-95. o. 
1 1 0 Sir Ralph Abercromby halálát követően a brit expedíciós hadsereg feletti főparancsnokságot Hutchinson 

tábornok vette át. Moore I . 1904. 21. о. 
111 Greenhill Gardyne 1901. 95-96. o. 
112 Robertson 1842. 20-21. о. 
113 Greenhill Gardyne 1901. 97. o. 
1 1 4 A rosettai brit-török hadsereg mintegy 6200 katonából állt. Ebből 1200 volt a brit, s mintegy 5000 a tö

rök. A brit csapatokat Spencer ezredes vezette. Moore I I . 1904. 21. о. 



szádok több francia hajókaravánt is elfogtak, melyek Alexandria védőinek vittek volna 
felszerelést, ellátást. Ezáltal végképp elvágták az összeköttetést az alexandriai és kairói 
francia erők között. El lá tmány és utánpótlás hiányában az egyiptomi francia csapatok 
napjai meg voltak számlálva, bár egyelőre még kitartottak." 5 

Május 2-án az abu-kíri b r i t - török erök azt az utasítást kapták, hogy induljanak el, s 
csatlakozzanak a rosettai br i t - török csapatokhoz. így tehát az Abu-Kírban á l lomásozó 
hadsereg részeként a Gordon Highlanderek is útra keltek Rosetta felé. Útjuk a tengerpart 
mentén, homokos-sivatagos terepen keresztül vezetett, ahol főleg az ivóvíz hiánya miatt 
szenvedtek. Három nap múlva el-Hamedben találkoztak az időközben hétezer főre növe
kedett rosettai br i t - török egyesült e r ő k k e l . " 6 

Néhány napot ott töltöttek a csapatok, mert meg kellett várniuk a vízi úton érkező brit 
tüzérséget, majd május 8-án megindultak Kairó ellen. A főváros felé vezető útjukat már 
sokkal kellemesebb körülmények között tették meg, mivel a Nílus bal partján bőségesen 
el voltak látva é le lemmel és friss ivóvízzel. Menet közben a Gordon Highlandereket az 
1., a 30. és az 50. ezreddel együtt Doyle dandártábornok parancsnoksága alá he lyez ték . " 7 

Kairói útjuk közben csupán egyszer vettek részt a csapatok harci cse lekményben. Má
jus 9-én a sereg elérte a franciák által megerősített Rahmanieh falut, ahová néhány fran
cia ezred ásta be magát . A falu je lentőségét eredetileg az adta, hogy ellenőrizte és fel
ügyelte az Alexandria és Kairó közötti összeköttetést . Az Alexandriának ivóvizet 
biztosító Alexandriai-csatorna is ott csatlakozott a Nílushoz. 

A Rahmanieh elleni támadást a török csapatok kezdték, de a franciák néhány sortűz
zel visszakergették őket. Miután az expedíciós hadsereg vonalba fejlődött, a francia osz
lopok megtámadták annak a török hadsereg alkotta jobbszárnyát , de gondosan óvakodtak 
a vöröskabátosok elleni támadástól . Ezt felismerve a britek a törökök segítségére siettek. 
Néhány sortüzet követően a francia csapatok nem folytatták a hiábavaló küzdelmet a túl
erővel szemben, s fegyvereiket letéve megadták magukat." 8 

Út közben, május 17-én elcsíptek egy francia karavánt, mely a sivatagon keresztül vitt 
volna erősítést Alexandriából Kairóba. A britek ötszázhatvankilenc katonát ejtettek foglyul 
- gyalogságot, lovasságot, tüzérséget, s tevés harcosokat vegyesen - ötszázötven tevét, egy 
ágyút, valamint sok-sok lovat és szamarat is z sákmányo l t ak . " 9 Öt nap múlva, május 22-én, 
az expedíciós hadsereg megérkezett Kairó falai elé, ahol letáborozott, s előkészületeket tett 
az ostromra. A várost május 27-ére körbekerítették, de nem volt szükség a harci cselekmé
nyek megkezdésére, mert a Kairót védő francia csapatok, belátva reménytelen helyzetüket, 
feladták a várost. Nem sokkal a kapitulációt követően megérkezett Kairó falai alá a Sir 
David Baird vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló indiai brit hadsereg i s . 1 2 0 A britek sike
re ezzel kiteljesedett, s már csak Alexandria falain lobogott francia trikolór. 

115 Greenhill Gardyne 1901. 97. o. 
1 1 6 Miután csatlakoztak Spencer ezredes csapataihoz, Őfelsége katonáinak száma 4500 főre nőtt a seregen 

belül. A parancsnokságot Spencer ezredestől Hutchinson tábornok vette át. Moore I I . 1904. 22. о. 
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Mielőt t az immáron t izenhétezresre nőtt br i t - török expedíciós hadsereg visszatért 
volna Alexandria falai alá, hogy egyesülve a hátrahagyott hatezer-ötszáz vöröskabátossal 
megkezdje a város ostromát, időt szakítottak a fenséges piramisok megtekintésére i s . 1 2 1 

A Kairót védő francia katonákat jú l iusban indították útnak Rosetta felé, hogy ott be
hajózzák, s útnak indítsák őket Franciaországba. A 92. ezredet a francia foglyok mellé 
rendelték kíséretképpen. Roset tába történő megérkezésük után a Gordonok visszatértek 
az Alexandria falait szemmel tartó brit táborba. 

Alexandria ostromát 1801. augusztus 16-án éjszaka kezdték meg a brit csapatok. Sir 
Coote tábornok hadosztálya az éjszaka leple alatt csónakokba szállt, a város déli oldalát 
határoló Mareotis-tavon keresztül megkerül te a várost, és annak nyugati oldalán, a ten
ger és a tó közötti keskeny földszoroson partra szállt. Nagyon fontos volt, hogy mindezt 
teljes titokban, a franciák figyelmét elkerülve hajtsák végre. Ennek érdekében Sir Doyle 
vezérőrnagy dandárja - a 30., az 50. és a 92. ezred - valamint Sir John Moore tábornok 
könnyű hadteste elterelő hadmüveietet hajtott végre a város keleti oldalán található elő
retolt francia állások ellen. 

A támadás hatására a várvédők világító rakétákat lőttek k i , amelyek felfedték az elte
relő hadművele tben részt vevő brit csapatok hadmozdulatait; megismét lődni látszottak 
március 13. eseményei , mikor is a Gordonoknak a Mandora toronnyal szemben lévő ma
gaslatot kellett heves ágyútűzben megrohamozniuk. Az eredmény azonban ezúttal sokkal 
kedvezőbb volt a britek számára. A vöröskabátosok sokkal könnyebben és kisebb vesz
teségekkel foglalták el az előretolt francia állásokat, mint öt hónappal k o r á b b a n . 1 2 2 Rá
adásul tökéletesen sikerült elterelniük a várvédők figyelmét az Alexandria nyugati részén 
észrevétlenül partraszálló csapatok hadmozdulatáról is. A városban lévő francia helyőr
séget így tökéletesen elszigetelték mindentől , s mindenkitől . Alexandria minden oldalról 
brit csapatokkal volt körbevéve. Északról a Királyi Hadi tengerészet sorhajói őrködtek, 
hogy francia hajó még véletlenül se merészkedhessek a közelbe. A város keleti és nyuga
ti oldalán lévő földszoroson mindenhol vöröskabátos katonák nyüzsögtek, míg délről , az 
elárasztott Mareotis-tavon, felfegyverzett angol csónakok akadályozták meg, hogy bárki 
is abból az irányból Alexandr iába juthasson. 

Mive l a franciák még így sem voltak hajlandók megadni magukat, a britek kihajóztak 
néhány huszonnégy fontos ágyút Őfelsége hajóiról, és az előretolt ál lásokba vontatták 
azokat. Augusztus 19-én este, mikor minden készen állt az akcióhoz, több irányból 
ágyúzni kezdték Alexandriát . Vízről és szárazföldről egyaránt tüzeltek a városra, aminek 
meg is lett az e redménye . Másnap reggel a francia helyőrség kapitulált , s átadta Ale
xandriát a brit csapatoknak. 1 2 

A 92. (Gordon Highlanders) gyalogezred egyike volt azon alakulatoknak, amelyek 
legelőször tették be a lábukat Alexandriába. A m i ott a szemük elé tárult, minden képze
letüket felülmúlta. A városvédő francia csapatok olyannyira híján voltak az é le lemnek, 

1 2 1 Robertson őrmester igen aprólékosan ecseteli a brit csapatok turistakirándulásait a híres piramisoknál. 
Az európai katonák igényeinek megfelelni kész helybéli arab idegenvezetők és tevehajcsárok buzgólkodásait 
olvasván az ember akaratlanul is a modern, idegenforgalomra építő egyiptomi turizmusra gondol - a pirami
sokból elcsent kő-, illetve szobordarabkákat hazacipelő brit katonák pedig a mai kor európai turistáit juttatja 
eszünkbe. Robertson 1842. 28-30. о. 

1 2 2 A 92-esek „mindössze" 7 embert vesztettek az akcióban. Greenhill Gardyne 1901. 103. o. 
123 Robertson 1842.31-33. о. 



hogy már a dragonyosok lovait ették, s bármilyen ennivalót hajlandók voltak megvásá
rolni , amit a britek felkínáltak nekik. Ennél is szörnyűbb látványt nyújtott azonban a le
gyengült francia katonák között kitört vérhasjárvány eredménye . Rengeteg halott és hal
dokló feküdt összezsúfolva, egymás hegyén-hátán. A vérhas terjedésének csak kedvezett 
a friss ivóvíz hiánya, s a helyette fogyasztott enyhén sós víz émelyí tő hatása. M i v e l a vá
rosba hatoló brit csapatok sem voltak felkészülve a járványra , a betegség közöt tük is 
gyorsan felütötte a fe jé t . 1 2 4 Ez persze csak tovább növelte a hadjárat veszteségei t . 1 " 5 

A brit csapatok október elejéig maradtak Egyiptomban. I I I . György király, és Nagy-
Britannia parlamentjének két háza még ott tar tózkodásuk alatt köszönetet mondott nekik 
kiváló és sikeres harci teljesítményükért. A hadjáratban részt vevő valamennyi brit ala
kulat megkapta a jogot, hogy ezredlobogóján a megtisztelő „Sphinx" és „Egypt" szava
kat viselhesse. 1 2 6 Csupán a 90. (Cameron Highlanders) és a 92. (Gordon Highlanders) 
gyalogezred varrhatott egy harmadik nevet is az ezredzászlajára. A március 13-án meg
vívott, Mandora torony előtti hősies és véres összecsapás emlékére , mikor a két skót ez
red hosszú-hosszú órákig állt helyt a többszörös túlerőben lévő ellenséggel szemben, lo
bogójukra tűzhették a dicsőséges „Mandora" nevet is. E fegyvertény tovább növelte a 
skót Felföld elismertségét brit katonai berkekben. 

1801. október 6-án a Gordon Highlanderek Abu-Kírba meneteltek, ahol hajóra száll
hattak, s megindultak hazafelé. Mál ta szigetét október 19-én érték el, s majdnem egy hó
napot töltöttek ott. November 15-én ismét hajóra szálltak, s Gibraltárt érintve folytatták 
útjukat Nagy-Bri tanniába. 1802. január 30-án érkeztek meg az írországi Cork városába, 
ahonnan február 12-én Kilkennybe masíroztak. Az ezred akkor harminchárom tisztből, 
negyvenkét altisztből, huszonkét dudásból és ötszázötvenkilenc közlegényből állt. 
Kilkennyben általános orvosi vizsgálatnak vetették alá az ezredet, amely után négy őr
mestert, két tizedest, egy dudást és ki lencvenkét közlegényt egészségi problémáik miatt 
felmentettek a további katonai szolgálat alól, s leszerelték őket. Április 5-én ugyancsak 
Kilkennyben érte őket az amiens-i békeszerződés híre is, melyben Nagy-Britannia - T r i 
nidad és Ceylon kivételével - összes, a koalíciós háborúk addigi szakaszában megszer
zett területéről lemondott. Portugália átengedte Guyanát Franciaországnak, a török szul
tán megtarthatta összes birtokát, Málta visszakerült a Johannita Lovagrend tulajdonába, 
Franciaország pedig beleegyezett, hogy kivonul Közép- és Dél - I t á l i ábó l . 1 2 7 

A hadi állapot megszűntével a Gordon Highlanders ezred katonái arra számítottak, 
hogy újonc ezred lévén leszerelik őket, s végre-valahára visszatérhetnek otthonukba. Ezt 

124 Robertson 1842. 34-35. о. 
1 2 5 A brit expedíciós hadsereg összvesztesége: a hadjáratban 23 tiszt, 20 altiszt és 505 közlegény meghalt, 

169 tiszt, 149 altiszt és 2728 közlegény megsebesült. (Közülük valószínűleg a későbbiekben többen is belehal
tak sérüléseikbe!) Nyolc tiszt, 2 altiszt és 73 közlegény akció közben eltűnt. Az összveszteségből a Gordon 
Highlanderek vesztesége a következő: 13 tiszt megsebesült (közülük négyen belehaltak sebeikbe), 23 altiszt és 
közlegény hősi halált halt a harcmezőn, 128 altiszt és közlegény megsebesült (közülük a későbbiekben 
harminchatan belehaltak sebesüléseikbe). Rajtuk kívül 63 tiszt, altiszt és közlegény halálozott el betegségben. 
A franciák vesztesége jóval nagyobb volt ennél: 3000 emberük esett el a különböző csatatereken, 1500 beteg
ségben, járványban halt meg közülük. A sebesültek számát nem ismerjük, de 27 680 katona esett a hadjárat fo
lyamán brit fogságba. Ezen kívül a francia közlegények közül hatszázan dezertáltak, valamint a francia polgári 
lakosság 768 tagja is brit fogságba került. Greenhill Gardyne 1901. 104. o. 

126 Cannon 1851. 28.0. 
127 Greenhill Gardyne 1901. 108-109. o. 



a hitet tovább erősítette, hogy még április 12-én az ezredet Belfastba vezényelték, ahol 
hajóra rakták katonáit, s nyolc év távollét után behajózták őket Skóciába. A várakozá
sokkal ellentétben azonban az ezredet hazatérését követően sem szerelték le, hanem, 
Huntly márkijának kifejezett parancsára, továbbra is fegyverben tartották. A főparancs
nok döntésének helyességéről egy esztendő múltán bizonyosodhattak meg a kételkedők, 
mikor ismételten kiújult a háború Franciaország és Nagy-Britannia között. 

Koppenhága elfoglalása és a dán flotta megszerzése 

1803. jún ius 10-én a Gordon Highlandereket ismét Angl iába rendelték, ahol az Essex 
grófságbéli Colchesterben helyezték őket kaszárnyába. Az elkövetkező éveket ott töltötte 
az ezred, bevetésre készen. Erre azért volt szükség, mert a brit kormányzat Nelson 
trafalgari diadaláig rettegett egy esetleges francia partraszállástól . Ennek bekövetkezte 
esetében pedig szükség lett volna minden katonai erőre. 

A brit hadsereg növelését szolgálta a parlament alsóháza által 1803. június 28-án ho
zott hadsereg utánpótlási törvény („Army of Reserve Act") is, mely kimondta, hogy 
Anglia területéről további harmincnégyezer , Írország területéről tízezer, Skócia területé
ről pedig hatezer katonával kell növelni a hadsereg létszámát. Ennek a törvénynek a ke
retében állították fel a Gordon Highlanders gyalogezred második zászlóalját, mely kizá
rólag belföldi szolgálatot látott el, illetve a későbbiekben abból pótol ták az első zászlóalj 
vesztesegeit. 

1806 januárjában az ezredet Londonba rendelték, hogy díszőrségként vegyenek részt 
Nelson admirál is temetésén. A ceremóniát követően visszatértek az essexi Colchesterbe, 
ahol a következő év júl iusáig maradtak, amikor is Harwich kikötővárosába irányították 
őket, ahol behajózták az ezredet Koppenhága felé, hogy Nagy-Britannia Dánia elleni 
hadjáratában teljesítsenek szolgálatot. A skandináv ál lamot azért támadta meg az Egye
sült Királyság, mert annak igen je lentős hadiflottáját Napóleon fel szerette volna hasz
nálni a szigetország e l l e n é b e n . 1 3 0 Ezt megelőzendő a Westminsterben elhatározták, hogy 
a dán hajóhadat vagy megkaparintják a franciák elől, vagy elsüllyesztik. 

A behajózott brit csapatok 1807. augusztus 8-án horgonyoztak le a dániai Elsinör 
mellett a tengerszorosban. A következő néhány napban a hadsereg dandárokba és had
osztályokba szerveződve gyülekezett . A Gordon Highlandereket Sir Arthur Wellesley 
vezérőrnagy - Wellington majdani hercege - parancsnoksága alá helyezték a 43., az 52. 
és a 95. ezreddel együtt. A hadsereg főparancsnoka Lord Catchart al tábornagy volt. 

1 2 8 Nagy-Britannia hadra fogható katonai ereje ezekben az esztendőkben (1803-1807) 150 950 emberből 
állt, melynek alig kétharmada (98 314 fő) alkotta a reguláris hadsereget. A maradék egyharmadot a félmilitáris 
milíciák adták. Ezen kívül több mint 200 000 ember szolgált még a Nemzetőrségben és a Parti Őrségben. Ezzel 
a haderővel szemben Franciaország fegyveres erejét - hollandiai, svájci és itáliai hadseregét nem számítva -
427 000 fő alkotta. Greenhill Gardyne 1901. 112. o. 

129 Greenhill Gardyne 1901. 113. o. 
1 3 0 1805-ös adatok szerint a dán hadiflotta 63 200 tonna vízkiszorítású hajóhaddal rendelkezett, mely akkor 

az ötödik legnagyobb volt a világon. Csupán Nagy-Britannia (571 500 tonna), Franciaország (182 200 tonna), 
Spanyolország (138 700 tonna) és Oroszország (131 900 tonna) hadiflottája haladta meg méreteiben Dániáét. 
Glete 1993. 553-695. o. 



Augusztus 14-én az angol flotta Elsin0r mellől továbbhajózott Koppenhága felé. Két 
nap múlva a brit csapatok, hadihajók által fedezve, partra szálltak Vedeck városánál , 
amely Elsin0r és Koppenhága között, nagyjából félúton helyezkedik el. A partraszállást 
megpróbál ta ugyan megakadályozni egy csapatnyi dán dragonyos, de az angol hajó
ágyúk tüze gyorsan elkergette őket a partszakaszról . 

Sir Arthur Wellesley dandárja az elsők között volt, melyek dán földre tették a lábu
kat. David Robertson őrmester visszaemlékezéséből kiderül, hogy az először partot ért 
csapatok a dán dragonyosok után vetették magukat, hogy biztosítsák a hadsereg többi ré
szének a zavartalan partraszállást. Ennek megtörténte után az expedíciós hadsereg elin
dult Koppenhága felé. Augusztus 24-én a brit expedíciós hadsereg megtámadta a dán fő
várost, s szinte ellenállás nélkül el is foglalta azt. 1 3 1 

Lord Wellesley-re akkor azt a feladatot bízták rá, hogy vonuljon ki a városból , s 
szükség esetén akadályozza meg, hogy dán csapatok Koppenhága felmentésére vonulja
nak. Augusztus 27-én kapta meg az első aggasztó hírt, hogy nagyobb dán sereg közele
dik Koppenhága felé délnyugat felől. A hír hallatára Sir Arthur tüstént a dánok ellen in
dult. Két nap múlva, Köge város mellett találkozott is a két el lenséges haderő. A dánok 
majdnem négyszeres létszámbeli fölényben voltak, hiszen a t izenötezer katonájukkal 
szemben mindössze négyezer vöröskabátos á l l t . 1 3 2 

A britek jobbszárnyát a 43., balszárnyát az 52., centrumát pedig a 92. gyalogezred al
kotta. A 92-esek könnyű százada és a 95-ösök négy százada a vonalak előtt vette fel a 
harci érintkezést a dánok hasonló alakulataival. A dánok egy domboldalon helyezkedtek 
el, arcvonalba fejlődve. Mögöt tük hat-nyolc hatfontos ágyú nézett a brit vonalak felé. 
Lovasságuk a gyalogság mögöt t helyezkedett el. A két szemben álló fél között kisebb sík 
terület húzódott , ideális terepet kínálva fel az összecsapás ra . 1 3 3 

A dánok csekélyke tüzérségük nyitótüzével kezdték az ütközetet , de nem sok kárt 
okoztak a brit csapatokban, mert tüzéreik igen gyengén céloztak. Mindössze egyetlen lö
vésük okozott némi kárt: a 92-esek első századából ölt meg egy katonát. A tüzérség pró
bálkozásait a gyalogság sortüzei követték, amelyek több vöröskabátost is megsebesí tet
tek. Ezután a dán lovasság indult rohamra, de a zárt alakzatba tömörült brit gyalogság 
könnyedén visszaverte a támadást . A lovasság visszavonulását követően Sir Arthur ka
tonái már nem várták meg a gyalogság támadását , hanem maguk indultak rohamra a túl
erőben lévő ellenség ellen. A britek támadása olyannyira sikeres volt, hogy létszámfölé
nye dacára a dán gyalogság nem tudott megállni a „vörös fergeteg" előtt, s futásban 
keresett menedéket . A brit dandár nem adta meg a lehetőséget a menekülőknek, hogy 
még egyszer összeszedjék erejüket: a megfutó dánokat Kóge városán keresztül űzték 
vissza dél f e l é . 1 3 4 

Sir Arthur Wellesley példás módon teljesítette feladatát. Amellett, hogy teljesen szét
verte a Koppenhága felmentésére igyekvő dán hadakat, rengeteg hadizsákmányt , és hadi
foglyot is ejtett. Ezernyolcszáz dán közkatona mellett harminc tiszt és egy tábornok is 

131 Robertson 1842. 38-39. о. 
1 3 2 A Letter from Denmark to his Parents by Pte. Archibald Gellen, 92nd Highlanders. GHRM (PB 286.) 
133 Robertson 1842.40. o. 
134 Robertson 1842.40-41. o. 



brit fogságba esett. Emellett a nyolc ágyú, huszonkét hadi lobogó és számos, utánpótlást 
szállító társzekér került a vöröskabátosok k e z é b e . 1 3 5 

A britek veszteségei e lenyészők voltak. A Gordon Highlanderek közül ketten meg
haltak, egy katona pedig megsebesül t az ü tköze tben . 1 3 6 A dánok ezzel szemben igen sú
lyos veszteségeket szenvedtek. A hadifoglyokon túl öt-hatszáz főt tett ki az elesettek és a 
sebesültek s z á m a . 1 3 7 

A k0ge-i összecsapást követően Sir Arthur dandárja a Koppenhága melletti Ostead 
faluba vonult, s egészen 1807. október 20-ig, a dán kapitulációig ott is maradt. További 
katonai akciókban nem vettek részt, napjaikat pihenéssel tö l tö t t ék . 1 3 8 

1807. szeptember 7-én az angol flotta körbezárta, és megadásra kényszerítet te a dán 
hadiflottát. Ezt követően a brit expedíciós hadsereg a dán kormány által aláírt hivatalos 
kapitulációig Koppenhágában maradt. A kapituláció aláírása után a dán hadiflotta hivata
losan is Nagy-Britannia tulajdonába ke rü l t . 1 3 9 

A 92-esek nagy részét, mintegy hatszáz embert október 20-án behajózták a dánoktól 
zsákmányol t nyolcvannégy ágyús NEPTUNAS sorhajóra, mely azonban, az angol tenge
részek hibájából, Elsinórt elhagyva zátonyra futott. A tengerészek és a hajón tar tózkodó 
katonák a hajótörés után Hewan szigetére eveztek, ahol ideiglenesen menedéket leltek a 
háborgó tengertől, s a feldühödött dánok bosszújától egyaránt. Ehhez a Svédországhoz 
tartózó apró szigeten t izennégy napot töltöttek a skót legények, végül néhány kisebb hajó 
érkezett Angliából , hogy hazavigye őket. 

November 12-én az ezred partot ért Angl iában, ahol Weeley-ben kaszárnyába kerül
tek, és 1808. március 23-ig ál lomásoztak ott. Akkor újra Colchesterbe vezényelték az 
alakulatot, ahol egyrészt Skócia északi megyéiből származó önkéntesekből , másrészt az 
Írországban á l lomásozó második zászlóaljból feltöltötték a reguláris feladatokat ellátó 
első zász lóa l ja t . 1 4 0 

1808. április 29-én a Gordon Highlanderek újra Harwich kikötőjébe masíroztak, ahol 
behajózták az ezredet, hogy Sir John Moore parancsnoksága alatt egy svédországi kato
nai akcióban vegyen részt. Az utolsó pillanatban azonban megváltozott a parancs, így a 
skót legények Skandinávia helyett az Ibériai-félszigeten kerültek bevetésre. Ottani al
ka lmazásuk története azonban már egy újabb dolgozat tárgya lehet. 

135 Robertson 1842.41. о. 
1 3 6 A Letter from Denmark to his Parents by Pte. Archibald Gellen, 92nd Highlanders. GHRM (PB 286.) és 

Cannon 1851. 36. o. 
1 3 7 A Letter from Denmark to his Parents by Pte. Archibald Gellen, 92nd Highlanders. GHRM (PB 286.) 
138 Robertson 1842. 42. o. 
139 Cannon 1851.37-39.0. 
1 4 0 A feltöltést követően az első zászlóalj, a tisztikart nem számítva, 49 őrmestert, 22 dudást és 964 közle

gényt számlált. Cannon 1851. 39. о. 
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Teofil Bíró 

THE HISTORY OF THE 92ND (GORDON HIGHLANDERS) REGIMENT OF FOOT 
IN THE WARS OF THE COALITIONS 

Summary 

International conflicts in the second half of the 18th century (the Seven Years' War, the 
American War of Independence, the French Revolution and the Napoleonic Wars) urged the Brit
ish government to gradually increase the strength of the country's land forces. It seemed to be rea
sonable to make use of the manpower of the economically disadvantaged and overpopulated Scot
tish Highlands. In the last wave of the recruitment campaign that was launched in the Highlands 
after the last Jacobite Rising in 1745-1746 and ended in 1800, the Gordon Highlanders Regiment 
of Foot, recruited from and garrisoned in Aberdeen, was raised in 1794. 

Principally, the Regiment was called to life by the growing needs of the Wars of the Coalitions. 
At that time, Great Britain did not only fight at sea and in the colonies, but also took part in the 
wars against France on the Continent more and more frequently and with increasing numbers of 
troops. 

Except for the Egyptian Campaign in 1801, which was an integral part of the struggle against 
Napoleon, the Regiment was deployed in Europe throughout the period. They fought in Holland in 
1799, in Denmark in 1807, in Belgium in 1809, in Portugal and Spain between 1808 and 1813, in 
France in 1814 and again in Belgium in 1815. Their Battle Honours ("Egmont-op-Zee," "Sphinx," 
"Egypt," "Mandora," "Peninsula," "Corunna," "Fuentes d'Onor," "Almarez," "Vittoria," "Pyrenees," 
"Nive," "Orthes" and "Waterloo") all prove the Regiment's involvement and valuable service in 
the battles, and represent the glorious stages of the early regimental history. 

The study gives an account of the first period of the Gordon Highlanders' history, from the ante
cedents and the establishment of the Regiment to their deployment in the Iberian Peninsula in 1808. 



Teofil Bíró 

L'HISTOIRE DU 92 е REGIMENT D'INFANTER IE BRITANNIQUE (GORDON HIGHLANDERS) 
A L'ÉPOQUE DES GUERRES DE COALITION 

Resume 

Les conflits internationaux de la deuxieme moitie du 18e siecle - guerre de sept ans, la guerre 
d'independance en Amerique du Nord, la revolution francaise et les guerres napoleoniennes - ont 
incite le gouvernement britannique a augmenter progressivement les effectifs de son armee de 
terre. II paraissait logique d'exploiter les ressources humaines des Hautes Terres d'Ecosse, une re-
gion economiquement en retard avec un excedent de population. Les recrutements y ont debute 
apres la derniere insurrection jacobite de 1745-46 et ont dure jusqu'en 1800. Cest lors de la der-
niere vague de ces recrutements que le regiment d'infanterie Gordon Highlanders etabli a Aberdeens-
hire fut forme en 1794. 

Le regiment est ne pour repondre aux besoins grandissants des guerres de coalition. En plus de 
la mer et des colonies, la Grande Bretagne intervenait contre la France de plus en plus souvent sur 
le continent et avec des forces accrues. 

Hormis la campagne d'Egypte de 1801 - qui faisait partie integrante de la lutte contre Napo-
leon - le regiment fut toujours engage en Europe dans la periode examinee. Les theatres de leurs 
operations militaires furent les Pays-Bas en 1799, le Danemark en 1807, la Belgique cn 1809, le 
Portugal et 1'Espagne entre 1808 et 1813 avant de retourner en Belgique en 1815. Les inscriptions 
sur le drapeau du regiment temoignent de leur participation utile et active aux combats: «Egmont-
op-Zee», «Sphinx», «Egypt», «Mandora», «Peninsula», «Corunna», «Fuentes d'Onor», «Almarez», 
«Vittoria», «Pyrenees», «Nive», «Orthes» et «Waterloo» indiquent chacun les differentes etapes glo-
rieuses au debut de leur histoire. 

La presente etude examine la premiere periode de 1'histoire du regiment, de sa formation - et 
des evenements precedant celle-ci - a 1808 lorsqu'il a ete envoye sur la peninsule iberique. 

Teofil Bíró 

DIE GESCHICHTE DES 92. (GORDON HIGHLANDERS) BRITISCHEN INFANTERIEREGIMENTS 
ZUR ZEIT DER KOALITIONSKRIEGE 

Resümee 

Die internationalen Konflikte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - Siebenjähriger Krieg, 
nordamerikanischer Unabhängigkeitskrieg, französische Revolution und Napoleon-Kriege -
spornten die britische Regierung an, die Stärke ihrer Festlandtruppen ständig zu erhöhen. Dabei er
schien es als eine logische Lösung, das Menschenmaterial der schottischen Highlands heranzuzie
hen, die wirtschaftlich rückständig waren und über einen Bevölkerungsüberschuss verfügten. Im 
Jahre 1794, in der letzten Welle der militärischen Werbung auf dem Gebiet der schottischen High
lands, die nach dem letzten Jakobiten-Aufstand von 1745^6 begann und bis 1800 dauerte, erfolgte 
die Aufstellung des Infanterieregiments Gordon Highlanders mit Standort in Aberdeenshire. 

Das Regiment wurde im Grunde von den immer größeren Anforderungen der Koalitionskriege 
ins Leben gerufen. Großbritannien nahm nunmehr nicht nur auf der See und in den Kolonien, son
dern immer öfter und mit immer größeren Kräften auch auf dem Kontinent im Kampf gegen 
Frankreich teil. 



Abgesehen vom Ägypten-Feldzug des Jahres 1801 - der einen organischen Teil des Kampfes 
gegen Napoleon bildete - wurde das Regiment in unserer Zeit bis zuletzt in Europa eingesetzt. Die 
Schauplätze der Kampftätigkeit des Regiments waren 1799 die Niederlande, 1807 Dänemark, 
1809 Belgien, zwischen 1808-1813 Portugal und Spanien, 1814 Frankreich und schließlich 1815 
erneut Belgien. Die auf die Regimentsstandarte damals aufgezeichneten Namen beweisen stolz die 
nützliche und aktive Teilnahme der Einheit in den Kämpfen:,Egmont-op-Zee," „Sphinx," „Egypt," 
„Mandora," „Peninsula," „Corunna," „Fuentes d'Onor," „Almarez," „Vittoria," „Pyrenees," „Nive," 
„Orthes" und „Waterloo" bedeuten allesamt jeweils ein ruhmreiches Kapitel in der frühen Ge
schichte des Regiments. 

Die vorliegende Studie gibt einen Überblick über die erste Phase der Geschichte des Re
giments, von der Vorgeschichte und Aufstellung bis zum Jahre 1808, als es auf die Iberische Halb
insel beordert wurde. 

Теофия Биро 

ИСТОРИЯ 92-ГО БРИТАНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА  (GORDON HIGHLANDERS) 
В ПЕРИОД КОАЛИЦИОННЫХ ВОЙН 

Резюме 

Международные конфликты второй половины  XVI I I века  - семилетняя война, северо
американская война  за  независимость, французская революция  и  войны Наполеона  - побу
ждали британское правительство  к непрерывному повышению численного состава своей 
сухопутной армии. Логическим решением казалось воспользоваться человеческим материа
лом Шотландского севера, бывшего экономически отсталым  и  располагавшим избытком  на
селения. В  последней волне военных вербовок  в  Шотландии, начавшихся после последнего 
якобитского восстания  1745-1746 гг., в  1794 году был сформирован пехотный полк  Gordon 
Highlanders  в  Аберденшайре. 

Этот полк  по  существу  был вызван  к  существованию  все  более возраставшими требова
ниями коалиционных войн. Великобритания теперь  уже не  только  на море  и в  колониях, но 
все чаще  и со все  более крупными силами вступает  в  борьбу на суше против Франции. 

За исключением военной кампании  в  Египте 1801 года, которая была органической ча
стью войны против Наполеона, полк  в это  время  до конца воевал  в  Европе. В 1799 году  те
атром военных действий полка была Голландия,  в  1807 году -  Дания,  в  1809 году - Бельгия, 
в 1808-1813 году -  Португалия  и Испания,  в  1814 году - Франция,  и в  конце концов в  1815 
году вновь Бельгия. Результативное  и активное участие в  боях с  гордостью подтверждается 
следующими надписями, нанесенными на полковое знамя:  „Egmont-op-Zee," „Sphinx," 
„Egypt," „Mandora," „Peninsula," „Corunna," „Fuentes d/Onor," „Almarez," „Vittoria," .Pyre
nees," „Nive," „Orthes," „Waterloo,"- все они  являются одними из славных этапов прежней 
истории полка. 

В настоящей статье рассматривается первый период истории полка, начиная  с  формиро
вания полка  до 1808 года, до отправления его на Иберийский полуостров. 



BÁNSÁGI ANDOR 

A Z O S Z T R Á K - M A G Y A R M O N A R C H I A 
T E N G E R A L A T T J Á R Ó - B E S Z E R Z É S E I , 1906-1918 

Az Osz t r ák -Magya r Hadi tengerészet története és a hozzá kapcsolódó több kérdés 
meglehetősen marginális témának számít a modern magyar történetírásban. A második 
világháború utáni politikai vezetés és historiográfia el lenséges szemmel tekintett a flotta 
történetére, legfőképp azért, mert a hadi tengerészet vi lágháborús története összefonódott 
a flotta utolsó parancsnoka, vitéz nagybányai Horthy Miklós nevével . Ha mégis egy ta
nulmányban vagy újságcikkben az osz t r ák -magyar flotta szóba került, az a cattarói mat
rózlázadásnak köszönhető . A korszak történeti i rodalmának elfogultságára és dilettan
t izmusára j ó példa Merényi Lászlónak a cattarói matrózlázadásról írt könyve , 1 mely 
hemzseg a tévedésektől és a szándékos torzításoktól." A helyzet az 1980-as évek végén 
kezdett javulni , amikor a Hadtörténelmi Közlemények a témát felkarolva közölni kezdte 
Csonkarét i Károly színvonalas cikkeit a flotta háborús történetéről. A rendszervál tás 
után Csonkarét i Károly könyvei , Krámli Mihály tanulmányai , valamint néhány szakíró 
cikke tovább javított a helyzeten. Lassacskán a fiatalabb történészek, valamint az amatőr 
hadtör ténészek is elkezdtek odafigyelni a témára. Az amatőr kutatások egyik szép példá
j a Balogh Tamás és Csepregi Oszkár, a Szent István csatahajó történetét feldolgozó, im
pozáns könyve . Azonban a kedvező tendenciák el lenére, mind a mai napig nem született 
átfogó, a flotta történetét tudományos igénnyel feldolgozó mű. 

E tények ismeretében egyáltalán nem meglepő , hogy a tör ténészek közül senki sem 
foglalkozott átfogóan a császári és királyi haditengerészet tengeralattjáró flott i l l áj ával. 
Az egyetlen mü, mely megpróbál ta áttekinteni a tengeralatt járó flottilla fejlődését, az 
Csonkarét i Károly: Császári és királyi hadihajók c ímű könyve , 3 pontosabban ennek 26 
oldalas, Tengeralat t járók c ímű alfejezete. Még rosszabb a helyzet, ha a befejezetlen, le 
nem szállított, illetve papíron maradt tengeralattjárók esetét vizsgáljuk. Összesen két mű 
tér k i nagyon röviden erre a témára. Sárhidai Gyula említi Tengerek szürke farkasai c ímű 
müvében, hogy a Monarchia hajógyáraiban 1918 novemberében 16 db tengeralattjáró 
maradt befejezetlenül, valamint Horváth János: Megvalósula t lan hadihajótervek a ma
gyar hajógyárakban 1848-1918 című c ikkében 5 ír néhány sorban az el nem készült 500, 
850 és 950 tonnás tengeralattjárókról. 

Merényi László: A cattarói matrózfelkelés. Budapest, 1984. 

A könyv tévedésiböl csak egyetlen példát szeretnék kiemelni. „A flottában csüggedtséget keltett a 
SZENT ISTVÁN csatahajó tragédiája. Június 10-én a polai kikötőben torpedót kapott, azonnal elsüllyedt, s 
elég sokan meghaltak." Valójában a polai hadikikötőben soha, egyetlen hajót sem torpedóztak meg, mert a k i 
kötő kiváló védművei lehetetlenné tették az ellenséges hadihajók számára a behatolást a háború alatt. A 
SZENT ISTVÁN valójában 1918. június 10-én, Premudától 9 mérföldre délkeletre, 6 óra 12 perckor süllyedt el 
az olasz MAS-15 gyorsnaszád torpedói ütötte lékek miatt. 

3 Csonkaréti Károly: Császári és királyi hadihajók. Debrecen, 2002. 220-245. o. 
4 Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Budapest, 2001. 93. o. 
5 Horváth János: Megvalósulatlan hadihajótervek a magyar hajógyárakban 1848-1918. Haditechnika, 

1992. 53-55 .0. 



E tanulmány célja, hogy a hiányosságokat pótolva, magyar nyelven először nyújtson 
áttekintést a Monarchia tengeralattjáró beszerzéseiről a kezdetektől a flotta megszűnésé
ig. A téma feldolgozása során elsősorban a beszerzések körülményeire koncentrál tam. 
Azt vizsgáltam, hogy milyen okok vezettek egy-egy típus beszerzéséhez, és az milyen 
körülmények között ment végbe, illetve hogyan befolyásolta a tengeralattjáró-flottilla 
további fejlődését. Csak másodlagos kérdésként foglalkoztam a naszádok sorsával, va
lamint a hadiesemények alakulásával. 

Tanu lmányom alapvetően a hazai levéltárakban végzett kutatásaimra épül, illetve fel
használ tam a hazai szakirodalom már meglévő eredményei t is, továbbá néhány idegen 
nyelvű monográfiát és tanulmányt. A Magyar Országos Levéltárban a Magyar Királyi 
Miniszterelnöki Hivatal levelezésében (a miniszterek és a tengerészeti szekció levelezé
se) az alábbi témákra vonatkozó anyagok voltak fellelhetőek: német В l-es típus ( U 10, 
11, 16-17); 173 tonnás Havmanden- t ípus ( U 20-23); német В II-es típus; az osztrák flotta 
egyesület által a haditengerészet részére vásárolt naszád ( U 40); a további - megvalósu
latlan - tengeralatt járó-beszerzésekre vonatkozó levelezések. A M O L Gazdasági Részle
gében a Danubius által épí tendő 830 tonnás ( U 50 és 51) naszádokra vonatkozó levele
zések. A Közlekedési M ú z e u m Archívumában a következő témákhoz találtam anyagot: 
német gyár tmányú U 3 és U 4 naszádok; 1913-ban megrendelt 1150 tonnás naszádok; 
Danubius által épí tendő 830 tonnás naszádok ( U 50 és 51). Az itt fellelhető anyagok 
azonban elsősorban a tengeralattjárók műszaki leírását tar talmazzák, ezért dolgozatom
hoz csak kis mértékben voltak felhasználhatóak. 

Mive l 1915 tavaszáig az osz t rák-magyar haditengerészet római számokkal je löl te a 
tengeralattjáróit, ezért az 1915-ig szolgálatba állított naszádokat dolgozatomban végig 
római számokkal je löl tem. Akkor is, ha 1915 utáni tevékenységükről esett szó. Vé lemé
nyem szerint ez csak könnyít a dolgozat érthetőségén. Az 1915 tavasza után szolgálatba 
állított naszádokat arab számokkal je löl tem, ahogy tette ezt a haditengerészet is. 

Az osztrák-magyar haditengerészet a századforduló után (1898-1908) 

А X I X . század végére j e l l emző flottaépítési láz az Osz t r ák -Magya r Monarchiá t sem 
hagyta érintetlenül. Az 1898-ban kinevezett új flottaparancsnok, Herman von Spaun bá
ró, elődeinél ambiciózusabb flottafejlesztési tervet dolgozott k i . A terv szerint 1908-ra a 
flottának 12 sorhajóból, 12 cirkálóból, 12 rombolóból és 72 torpedónaszádból kellett 
volna állnia, úgy, hogy az 1890 előtt épült hajókat kivonták volna a szolgálatból . A ha
j ó k építését részben a költségvetés évenkénti növelésével , valamint egy tíz évig folyósí
tandó, évi 5,5 millió koronás hitellel kívánta fedezni. Spaunt azonban Bécsben és Buda
pesten is gyarmati aspirációkkal vádolták meg, ezért terveit megbuktat ták. A hitelterv 
bukása után Spaun felismerte, hogy a magyar fél megnyerése nélkül flottafejlesztési ter
vei megvalósí thatat lanok. Ezért úgy kívánt a kedvükben járni , hogy az egyik épülő sor
hajónak az Á R P Á D nevet adta, illetve írásos ígéretet tett arra, hogy a jövőbeni haditen
gerészeti megrendelésekből a magyar ipar a kvóta szerinti mértékben fog részesülni . 6 

6 Krámli Mihály: A Császári és Királyi Haditengerészet és Magyarország. Pécs, 2004. (A továbbiakban: 
Krámli 2004.) 40. o. 



Bár Spaun magyaroknak tett ígéreteit kezdetben még nem követték tettek, később rend
kívüli je lentőségre tettek szert. A magyar hajógyárak fejlesztésével nőtt a Monarchia ha
dihajó-építő kapacitása, a magyar delegációk megnyerésével pedig megkönnyí te t te a 
flottafejlesztési tervek elfogadását. 

A flotta fejlődésében az igazi áttörést azonban az 1904-es év hozta el. Már 1902-ben 
jó tékony hatással volt Spaun flottafejlesztési terveire, hogy az olasz haditengerészeti ve
zetés kijelentette: bár a két ország hivatalosan szövetségesnek számít, az olasz flotta j ö 
vőbeni ellenfele legvalószínűbben az osz t rák-magyar flotta lesz. A potenciális fenyege
tettség csak erősítette a flotta szószólóit . Bár a hadsereg és a haditengerészet meg
erősítése már 1903 végén felmerült, igazi lökést csak az orosz- japán háború adott. Az 
oroszok elleni sikeres j apán támadás pánikot keltett Bécsben, mert attól tartottak, hogy a 
Monarchia partvidékét is hasonló támadás érheti Olaszország részéről. Tisza István ma
gyar miniszterelnök javasolta, hogy a haditengerészet megerősí tését hitelfelvétellel old
j ák meg, amivel az illetékesek is egyetértettek. A hitel egy részét egy korszerű romboló 
és torpedónaszád flotti l la kiépítésére szánták, illetve az építés alatt álló hajókat kívánták 
befejezni belőle. A maradék összeget a flotta harckészül tségének fokozására kívánták 
költeni. Fontos esemény volt még, hogy a haditengerészet megál lapodot t a magyar kor
mánnyal , a magyar delegáció támogatása fejében Magyarország a kvóta szerint részese
dik a haditengerészet megrendelése iből . 7 Ez később igen jó tékonyan hatott a magyar ipar 
fejlődésére, s a magyar hajógyárak 1918-ig összesen 61 hadihajót szállítottak le a hadi
tengerészet számára. 

Az 1904-ben - német mintára - megalakult Osztrák Flot taegyesület létrejötte is jelez
te, hogy a flottafejlesztés ügye immár nemcsak az érdekelt iparosok támogatását élvezte, 
hanem széles társadalmi bázisra is szert tett. A megalakulásakor mindössze 39 fős szer
vezet tíz évvel később már 40 000 tagot számlált. Tagjai közé számos befolyásos sze
mély tartozott: a keresztényszociál is Kari Lueger mellett délszláv politikusok, gyáripa
rosok, egyházi személyek. Az egyesület e lnöke Ernst Sylva-Tarouca gróf, Ferenc 
Ferdinánd barátja, első titkára Kari Lueger lett. 1906-tól a haditengerészet tisztjeinek is 
engedélyezték a belépést . 8 Az egyesület je lentőségét jó l mutatja, hogy a háború alatt a 
tengeralat t járó-beszerzésekben is szerepet kapott, azonban a flottafejlesztés ügyének leg
befolyásosabb támogatója a t rónörökös, Ferenc Ferdinánd volt. 

1904-ben a delegációk ugyan megszavazták a hitelt, de az osztrák pénzügyminisz ter 
elérte, hogy a haditengerészet a rendes költségvetéséből azt visszafizesse. Spaun ennek 
hallatán 1904 októberében lemondott. Azonban a flotta szerencséjére 1906-ban a delegá
ciók érvénytelenítet ték a pénzügyminiszter határozatát . 9 

Spaun lemondása után az uralkodó gróf Rudolf Montecuccolit nevezte ki a haditengeré
szet élére, aki sokkal jobb politikus volt, mint Spaun. Montecuccoli már egy jóval erősebb 
flottát örökölt, mint elődje, de az olasz flotta még így is kétszeres erőfölényben volt a M o 
narchiával szemben. Montecuccoli 1905 nyarán nyújtotta be flottaprogramját, mely nagy
jából megegyezett Spaun tervével. Montecuccoli egy 13 sorhajóból, 12 cirkálóból, 18 rom-

7 Krámli 2004. 42. o. 
8 U o . 
y U o . 



bolóból, 82 torpedónaszádból és 6 tengeralattjáróból álló flottát javasolt. Első sikere az 
volt, hogy 1906-ban megerősítette a magyarokkal korábban kötött megállapodást, s sikerült 
megszavaztatnia a három új, 14 500 tonnás csatahajó építését i s . 1 0 M é g ebben az évben a 
Danubius hajógyár is megkapta az első hadihajó-megrendelést a haditengerészettől. 

1908-ban Bosznia-Hercegovina annexióját Oroszország háborús fenyegetése és 
Olaszország nem várt el lenségessége kísérte. Részben a háborús krízis hatására is, 
Montecuccoli 1908 januárjában újabb flottaprogramot terjesztett az uralkodó elé. A ko
rábbi tervét módosí tva egy 16 sorhajóból, 12 cirkálóból, 24 rombolóból , 72 torpedóna
szádból és 12 tengeralattjáróból álló flotta felállítását javasolta." 

A Monarchia első tengeralattjárói 

Mint korábban említettük, Montecuccoli 1905-ös fejlesztési tervezetében 6 tenger
alattjáró beszerzését javasolta. Azonban ez a terv korántsem jelentett szigorú menetren
det, hiszen a császári és királyi haditengerészetnél szokás volt, hogy az új flottaparancs
nok megválasztása után egy saját fejlesztési tervet nyújt be az uralkodónak. Azonban ez 
az időpont meglehetősen későinek mondható , ha összevetjük a többi tengeri hatalom ten
geralatt járó-beszerzéseinek kezdeteivel. A francia tengerészeti miniszter már 1858-ban 
elfogadta a javaslatot egy partvédő tengeralattjáró megépítésére, mely 1863-ban állt szol
gálatba L E PLONGEUR néven. Ennek ellenére az új fegyvernem születési időpontjának az 
1888-as évet tekinthetjük, amikor a francia hadiflotta hivatalosan is átvette a G Y M N O T E 
nevü tengeralattjárót. Egyes források szerint ezen a naszádon alkalmaztak először perisz
kópot . 1 2 1896-ig a brit és orosz admiralitás is rendszerbe állította első tengeralattjáróit . 1 3 

Az Osz t r ák -Magya r Monarchia esetében több tényező is késleltette az első tenger
alattjárók megjelenését a flotta kötelékében. Az 1890-es évek elejéig a „Jeune É c o l e " 1 

erőteljes hatása miatt a torpedónaszádok és torpedóhajók építését szorgalmazták, majd 
annak bukása után a páncélos hadihajók építését tekintették elsődleges feladatnak. 1904-
1906-ig nemcsak a pénzhiány és a konzervativizmus, hanem az a tény is hátráltatta a 
tengeralattjárók beszerzését, hogy a cs. és kir. tengerésztisztek nem vártak sokat ettől a 
fegyvernemtől . A késlekedésnek persze voltak előnyei is. A kezdeti időszak kiforratlan, 
sok hibával küzdő hajói csak az említett három állam flottájában voltak meg. 

Az első terv egy tengeralattjáró megépítésére a cs. és kir. haditengerészet számára 
1905 januárjában merült fel. A tervezett naszád külsőre a jól ismert Holland-t ípusra em-

A 14 500 tonnás Radetzky-osztály lehetett volna a Monarchia első dreadnought-típusú csatahajó-osztálya. 
A tervek készítésekor azonban Montecuccoli konzervativizmusa miatt ez meghiúsult. A Radetzky-osztály tüzérsé
ge még így is jócskán felülmúlta a legjobb olasz csatahajókat. A Monarchiának 1870 óta először sikerült megelőz
nie Olaszországot a csatahajó-építés terén, igaz csak átmenetileg. Krámli 2004. 44. o. 

1 1 Uo. 

" Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Budapest, 1989. (A továbbiakban: Sárhidai 1989.) 17. o. 
1 3 Uo. 19.0. 
1 4 A francia „Jeune École" (Ifjú Iskola) az 1880-as évek elején keletkezett, vezéregyénisége Aube tenger

nagy volt. Hívei úgy gondolták, hogy a torpedó megjelenésével a nagy csatahajók kora lejárt, mert a kis, pán
célozatlan, toipedóval felszerelt gyors hajók tömeges támadásaival szemben azok tehetetlenek. Ez az irányzat a 
kisebb haditengerészetek tisztjei körében volt igen népszerű, akik azt feltételezték, hogy ezzel a taktikával ké
pesek lesznek a nagyobb haditengerészetekkel szemben is sikereket elérni. 



lékeztetett, azzal az eltéréssel, hogy egyenes fedélzettel és relatíve magas toronnyal épült 
volna. A 22 méter hosszú, maximum 150 tonna vízkiszorítású naszád egyetlen hajócsa
varját egy benzin-, illetve egy elektromotor hajtotta volna. A naszád 50 méter mélyre tu
dott volna lemerülni . A biztonságról a négy db vízmentes rekesz gondoskodott. Az előál
lítási költségeket 500 000 koronára becsü l ték . 1 5 

1904 tavaszán Siegfried Popper cs. és kir. főmérnök, saját tervének bemutatása után, 
nyílt pályázat kiírására tett javaslatot, mely 1905. január 24-én lett meghirdetve. A pá
lyázati feltételek maximum 200 tonna vízkiszorítást, 50 méteres merülést , 10 c s o m ó víz 
feletti, 7 c s o m ó víz alatti sebességet, maximál is sebesség esetén legalább 300 tengeri 
mérföldes felszíni, illetve 25 tengeri mérföldes víz alatti hatótávolságot, illetve két db 
450 mm-es torpedóvető csövet írtak elő. Előírták továbbá, hogy egy személyre legalább 
9 köbméter légtér jusson, a legénység ké tharmada tudjon egyszerre aludni, a kapi tánynak 
pedig külön fekhelye legyen. A pályázatok beadásának határideje 1906. január 26-a volt. 
A díjakat 5000, 2000, illetve 1000 koronában állapították meg. 1 6 

1905 tavaszán - miközben javában folyt az orosz- japán háború - a Pétervárott tar
tózkodó Simon Lake cég megbízottai felkeresték az ottani o sz t r ák -magyar nagykövetség 
katonai attaséját, és egy tengeralattjáró építésére tettek ajánlatot. A tengeralattjárók az 
orosz- japán háborúban szinte semmilyen sikert nem értek el, így a hadi tengerészet kon
zervatív tisztjei igazolva látták tengeralattjáró ellenes álláspontjukat. A Lake cég üzlet
kötője Bécsbe is ellátogatott, de egyetlen megrendelést sem sikerült szereznie. 1 7 

1905 őszén - Montecuccoli flottatervének benyújtása után - hivatalos cs. és kir. hadi
tengerészeti küldöttség utazott Kiéibe, a Germania Müvekhez , hogy az ott épülő tenger
alattjárókat tanulmányozza, s adott esetben szerződést kössön egy naszád gyártására. A 
németek azonban nem kívántak információkat kiadni épülő első tengeralattjárójukról, 
ezért üzletkötésre sem került sor. 1 8 

Az első tengeralattjárók, az UI és UII 

1906 júniusában Simon Lake 1 9 személyesen utazott Pólába, ahol amerikai propagan
da stílusával sikerült elérnie, hogy a cs. és kir. bizottság jún ius 5-én megál lapodást kös
sön vele két tengeralattjáró megépítésére . A terveket és az építés menetét jún ius 19-én 
konkretizálták. A szerződés szerint a két naszád testét és gépi berendezéseit , az eredeti 
tervek alapján, amerikai mérnökök irányítása mellett Pólában, a Hadi tengerészet Arze-

5 Wladimir Aichelburg: Die Unterseeboote Österreich-Ungarns 1. Graz, Akademische Druck - u. Ver-
iagsanstak, 1981. (A továbbiakban: Aichelburg 1981.) 20. о. Az első lehetőség egy tengeralattjáró megépítésére 
az - akkor még császári-királyi - hadiflotta számára 1852-ben merült fel. 1852. március 11-én Triesztben, a 
bajor Bauer Vilmos egy tengeralattjáró naszádot mutatott be Ferenc József császárnak. Megrendelésre azonban 
nem került sor. Gonda Béla: A tengeralattjáró hajók. Magyar Adria Egyesület. [Budapest], 1915. 15. o. 

wAfcftribirgl98I.22.o. 
1 7 Uo. 23. o. 
I S Csonkaréti Károly: Császári és királyi hadiluijók. Debrecen, 2002. (A továbbiakban: Csonkaréti 2002.) 221. o. 
1 9 Simon Lake (1866. IX. 4. - 1945. V I . 23.) amerikai feltaláló, üzletember, a modern tengeralattjáró egyik 

szülőatyja. Jules Werne „Twenty Thousand Leagues Under the Sea" С regénye hatására kezdett tengeralattjá
rókat tervezni. 1901-ben hozta létre a Lake Submarine Co.-t New Jerseyben. 1901-1902 között megépítette a 
Protectort, mely első katonai tengeralattjárója volt. Tulajdonképpen a Protector feljavított, megnövelt változatát 
adta el Oroszországnak és Ausztriának is. 



náljában építik. Néhány fontosabb alkatrészt és műszert azonban az Egyesül t Ál lamok
ból szállítanak, és Pólában szerelik be a naszádokba. A szerződést a hadügyminiszter de
cember 2-án hagyta jóvá . Egy naszád teljes építési költsége 840 000 korona v o l t . 2 0 Az 
első egység gerincét 1907. júl ius 2-án fektették le, a másodikét pedig július 18-án. 2 1 

A maximum 270 tonnás vízkiszorítású, 30,5 méter hosszú naszádok a felszínen benzin-, 
alámerülve villanymotorral működtek . 2 2 Sebességük felszínen 10, alámerülve 6 csomó 
volt. Mindkét egységet 3 db 450 mm-es Whitehead-féle torpedóvető csövei szerelték fel. 
Kettőt az orrban, egyet a tatban helyeztek el. Összesen három torpedót vihettek magukkal. 
Rendszeresített személyzetük három tiszt és 14 fő személyzet volt. A naszádok érdekessé
ge, hogy Simon Lake kerekeket tervezett az aljukra, amivel a tenger fenekén haladhattak.2 3 

A naszádok építése, mivel egyes részeket Amer ikából szállítottak le, igen lassan ha
ladt. Az elsőt 1909. február 10-én, a másodikat április 3-án bocsátották v í z r e . 2 4 Új típusú 
naszádokról lévén szó, a próbajáratok is hosszabb ideig tartottak. Az l-est 1911. április 
15-én, a II-est június 22-én vette át és állította szolgálatba a hadi tengerésze t . 2 5 

A két naszád a háború kitörése előtt Pólában ál lomásozott . Havonta hozzávetőlegesen 
10 gyakorló útra futottak k i . Gyakran álltak dokkban, ahol konstrukciós hibáikat, illetve 
egy-egy koccanásból származó sérülésüket j av í tga t t ák . 2 6 1915-ben mindkettőt dokkba ál
lították, és benzinmotorjukat dízelre cserélték, valamint egy-egy 37 mm-es ágyút szerel
tek a fedélzetükre. A háború alatt Pola kikötövédelmét látták el, illetve egy-egy cirkáló 
útra futottak k i az Adria északi részére. 1918-ban mindkettőt kivonták az aktív flottából 
és Brioniba helyezték át i skolahajónak. 2 7 A háború után mindkét naszádot Olaszország 
kapta meg, ahol 1920-ban ócskavasnak vágták szét őket. 

Megépül az V III és UIV 

1906 közepén a Germania Müvek már hajlandó volt tengeralattjárót eladni a cs. és kir 
haditengerészet számára. Ezért ezen év júniusában a vállalat képviselői felkeresték a cs. 
és kir. haditengerészet vezetőit és ajánlatott tettek tengeralattjárók építésére. A november 
25-én bemutatott terv a legújabb, 300 t vízkiszorítású típust tartalmazta, ami a kor köve
te lményeinek megfelelő technikai színvonalú vo l t . 2 8 

2 0 Csonkaréti2002. 221. o. 

Közlekedési Múzeum Archívuma, Témagyüjtemény (a továbbiakban: K M A TM) 250/5 XCVI/25. 

" 1911. december 15-én a leobersdorfi hajógyár ajánlatott tett arra, hogy 182 400 koronáért 320 lóerős dí
zelmotorokra cseréli az U I és U I I benzinmotorjait. Erre azonban nem került sor. K M A T M 250/5 XCVI/26. 

2 3 Aichelburg 1981. 31. o. 
2 4 Uo. 34. o. 
2 5 Uo. 38. o. 
2 6 Az U I 1914. május 2-án, a Fasana csatornában, összeütközött a SANKT GEORG páncélos cirkálóval. A 

naszád periszkópja eltörött. Benzingőz-szivárgás indult meg, ami mérgezést okozott. Később a parancsnok ön
gyilkos lett. Wladimir Aichelburg: Register der к. (u.) к. Kriegsschiffe. Von Abbondanza bis Zrínyi. Wien, 
MNV, 2004. (A továbbiakban: Aichelburg 2004.) 471. o. 

2 7 Uo. 472. o. 
2 8 Csonkaréti 2002. 221. о. 



A gyár és a haditengerészet között 1907. március 12-én jö t t létre a szerződés két ten
geralattjáró építésére, melyet a haditengerészet már március 28-án j óváhagyo t t . 2 9 A 43,2 
méter hosszú naszádok vízkiszorítása a felszínen 240 tonna, a lámerülve 300 tonna volt. 
A felszínen petróleummotorral 12 csomóval , víz alatt villanymotorral 8,5 csomóval ha
ladtak. Hatótávolságuk 9-10 csomós felszíni menetben 1200 tengeri mérföld, a lámerülve 
5-6 csomós sebességgel 40 tengeri mérföld volt. 5 perc merülési idővel maximum 30 
méter mélyre merülhet tek le. Mindkét egységet 2 db 450 mm-es Whitehead-féle orr tor
pedóvető csövei szerelték fel. Maximum három torpedót vihettek magukkal. Személyze
tük 2 tisztből és 15 fő legénységből á l l t . 3 0 

Mindkét naszád gerincét 1907 márciusában fektették le. Az első naszád szállítását 20, 
a másodikét 22 hónapos határidővel vállalta a hajógyár . 3 1 Épí tésük gyorsan haladt, a I I I -
ast 1908. augusztus 20-án, a IV-est ugyan azon év november 20-án bocsátották vízre. 
Próbajárataik viszonylag zökkenőmentesen haladtak. A III-ast 1909. szeptember 12-én, a 
IV-est augusztus 29-én állították szolgá la tba . 3 2 A III-as építési költsége 1 400 000 koro
na, a IV-esé 1 275 000 korona vo l t . 3 3 A két naszád a háború kitöréséig Pólában ál lomá
sozott. Havonta átlagosan 10 alkalommal futottak k i , havonta egyszer pedig gyakor ló 
torpedót lőttek ki a G I G A N T vagy a S P A L A T O célhajóra. Gyakran álltak dokkban, ahol 
konstrukciós hibáikat, illetve egy-egy vihar okozta sérülésüket j av í tga t t ák . 3 4 A háború 
kitörése után mindkét naszádot az operatív flottába sorolták. Hogy növeljék harci érté
küket, 1915-ben mindkettőt egy 37 mm-es ágyúval látták el. A háború alatt folyamatosan 
szolgálatban álltak. 1914-töl Montenegró blokádját látták el, majd annak összeomlása 
után az Adrián cirkáltak el lenséges hajókra vadászva. Az U III-at a francia BISSON rom
boló 1915. augusztus 13-án felfedezte, és ágyútűzzel elsüllyesztette. Az U I V 1915. július 
18-án két torpedóvetéssel elsüllyesztette az olasz GIUSEPPE G A R I B A L D I páncélos cirká
lót, aminek hatására az olaszok a háború utolsó szakaszáig beszüntették a Monarchia part
vidéke elleni támadásokat. Az U I V egészen a háború végéig szolgálatban maradt, majd a 
háború után Franciaországhoz került lebontásra. 1920-ban darabolták szé t . 3 5 

A Whitehead-féle naszádok, az U V és U VI 

A háború kitöréséig a haditengerészet még két Holland-t ípusú tengeralattjárót rendelt 
a fiumei Whitehead Torpedó- és Gépgyártól . 

Robert Whitehead 1906-ban megvásárol ta az amerikai Elektric Boat & Co., Newport 
cégtől egy Holland-t ípusú tengeralattjáró szabada lmát , 3 6 majd némi módosítással meg
kezdte építését. Azt tervezte, hogy csak egy naszádot épít, és azt felajánlja megvásár lásra 

" Csonkaréti 2002. 222. o. 
3 0 KMA T M 210. Mladiáta János szellemi hagyatéka. 250/5 XCVI/2 „Kontrakt mit Germaniawerft" 
3 1 Uo. 
3 2 Aichelburg 1981.41. o. 
3 3 K M A T M 250/5 XCVI/2 „Kontrakt mit Germaniawerft". 
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; Aichelburg 2004. 473.0. 
3 6 Ez tulajdonképpen a J. P. Holland által tervezett OCTOPUS másolata volt. 

Csonkaréti 2002. 225. o. 
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a hadi tengerésze tnek . 3 7 Azonban a tervek bemutatása után, 1907. júl ius 15-én két naszád 
szállítására kötöttek szerződést . A gyárnak a szerződés ratifikálásától 22 hónapos határ
idővel kellett leszállítania mindkét egysége t . 3 8 A Hadügyminisz té r ium a szerződést 1907. 
december 3-án hagyta j ó v á . 3 9 A szerződés érdekessége, hogy a haditengerészet megtil
totta, hogy a gyár más á l lamnak is ilyen típusú hajót építsen. Később, Edgar Hoyos gróf 
emiatt értetlenségét fejezte k i , hiszen egy, a vi lágpiacon jól ismert t ípusról volt szó. A 
cég mindenesetre ígéretet tett a szerződés be tar tására . 4 0 

A két tengeralattjáró ára együttesen 2,7 millió korona volt. A szerződés ér te lmében a 
haditengerészet 6 héttel a ratifikálás után 2 millió koronát fizetett k i a gyár részére, majd 
a naszádok leszállítása után a maradék 700 000 koroná t . 4 1 

A VI-os számú naszád gerincét 1908. február 21-én , 4 az V-ös számúét pedig április 
9-én fektették le . 4 3 A 32,1 m hosszú, felszínen 240, a lámerülve 273 tonnás naszádok 
benzin és villanymotorral épültek. A szerződés 8,5 csomós víz alatti sebességet, 30 mé
teres merülési mélységet , és 48 mérföldes víz alatti hatótávolságot írt elő. Azonban az 
építés megkezdése után, a tengerészeti műszaki bizottság több változtatást is eszközölt 
az eredeti tervekhez képes t . 4 4 

Az építés során a legnagyobb gondot az okozta, hogy a gyár fix per iszkóp beépítését 
tervezte, megszegve ezzel a szerződést. A hadi tengerészet azonban ragaszkodott a be
húzható per iszkóphoz. Némi huzavona után a cég belegyezett abba, hogy behúzható pe
r iszkópot épít a naszádokba, azzal a kikötéssel, hogy az így keletkezett késedelemért a 
gyárnak nem kell kötbért fizetnie. Azonban az új periszkóppal sem volt minden rendben, 
mert csak teljesen kieresztve lehetett használni , mivel középső állásban alig látszott k i a 
vízből. Emellett attól is tartottak, hogy az teljesen kiengedve be rezoná l . 4 5 

1908. december l-jén az első naszád teste már teljesen elkészült , gépi berendezésinek 
készültségi foka 92 %-os volt. A másik tengeralattjáró teste 92 %-ban volt kész, gépi be
rendezései pedig 90 %-ban. A motorok 40 %-ban, illetve 30 %-ban voltak beszerelve. 
Az V-ös számú tengeralattjáró 1909. j anuár végére tervezett vízrebocsátását , a késedel
mes szállítások miatt, el kellett halasztani. Végül 1909. február 10-én bocsátot ták vízre. 
Az U V I vízrebocsátására 1909. június 12-én került sor. 4 6 

Az U V próbajáratai június 14-én kezdődtek. A torpedó-vetőkészülékek próbáit au
gusztus-szeptemberben tartották, melyek j ó eredménnyel zárultak 4 7 A motorpróbák már 

3 1 Csonkaréti 2002. 222. o. 
38 

A szerződés szerint késedelem esetén a gyárnak kötbért kellett fizetnie, melynek összegét az alábbiak 
szerint határoztak meg: első 4 hét: 3000 korona/hét, második 4 hét 6000 korona/hét, harmadik 4 hét 9000 ko
rona/hét, negyedik 4 hét 12 000 korona/hét. 

3 9 Csonkaréti 2002. 222. o. 
4 0 Krámli 2004. 158.0. 
4 1 Uo. 157. o. 
4 2 Aichelburg 2004. 475.0. 
4 3 Uo. 476. o. 
4 4 Krámli 2004. 157. o. 
4 5 Uo. 
4 6 Uo. 
4 7 Mindkét fél kicsinyességet jól jellemzi, hogy a gyár és a haditengerészet hosszan alkudozott azon, hogy 

ki fizesse az esetlegesen elveszett torpedókat. Végül a következőben egyeztek meg: ha a torpedó közvetlenül a 



egyik naszád esetében sem zárultak ilyen j ó eredménnyel . Az U V motorja összesen 26 
alkalommal hibásodott meg a próbák alatt. A sorozatos hibák miatt a gyárnak ki kellett 
cserélnie a hengereket és a hengerfejeket, mert ezek minősége nem volt megfelelő. To
vábbi problémát okozott az üzemanyagtar tá lyok szellőző rendszere, melyek a hajó belse
jébe szellőztek robbanás- és mérgezésveszélyt okozva. Az átalakítások egy hónapot vet
tek igénybe, a késedelem miatt pedig a gyárnak kötbért kellett fizetnie. 4 8 A két 
tengeralattjárót végül 1910. április l-jén ( U V ) , illetve jún ius l-jén ( U V I ) állították szol
gá la tba . 4 9 

Mindkét naszádot két 453 mm-es orr torpedóvető csővel látták e l . 5 0 Egy útra összesen 
4 torpedót vihettek magukkal. 5 1 A békeévek alatt át lagosan havonta 10 alkalommal fu
tottak k i , havonta egyszer pedig torpedóvető gyakorlatra mentek. Gyakran álltak dokk
ban, ahol konstrukciós hibáikat és viharok okozta sérüléseiket j av í tga t t ák . 5 2 

A háború kitörése után mindkét naszádot egy 37 mm-es ágyúval szerelték f e l . 5 3 Az LJ 
V 1917. május 16-án aknának ütközött , majd kiemelték és iskolahajóként állították szol
gálatba 1918. augusztus 2 7 - é n . 5 4 Az összeomlás után a bevonuló olaszok lefoglalták és 
szétbontották. Az U V I 1916. június 13-án süllyedt el az otrantói t engerzá ron . 5 5 

A tengeralattjáró-flottilla a háború, kitöréséig 

A tengeralattjáró-flottilla és a tengeralatt járó-állomás parancsnoka 1909. j anuár 26-tól 
1912. január 31-ig Erich Heyssler so rha jóhadnagy 5 6 volt. Őt 1912. február l-jén lovag 
Thierry Ferenc ko rve t tkap i t ány 5 7 követte, aki egészen 1918. október 31-ig, a piros-fehér
piros lobogó bevonásáig ebben a beosztásban maradt. 

1911-től a tengeralattjáró-flottilla személyi á l lományába 189 fő tartozott: 21 tiszt, há
rom törzsaltiszt, 22 egyéb altiszt és 143 főnyi legénység, szervezetileg a Kikötő
tengernagyi Hivatal alatt. 5 8 

vetőcső elhagyása után süllyed el, akkor a gyár fizeti a költségeket, ha az előírt távolság elérése után (3000 m), 
akkor a haditengerészet, ha az előírt távolságon belül, akkor közösen viselik a költségeket. 

4 8 Krámli 2004. 158. о. 
4 9 Aichelburg 2004. 476. o. 
5 0 A gyár a próbák alatt a vetőkészülékek belső átmérőjét 1 mm-rel meg akarta növelni, mert a behelyezett 

torpedók kissé szorultak. A haditengerészet azonban a következő választ adta a javaslatra. „Nem kell növelni a 
torpedóvető-cső átmérőjét 454 mm-re, mert egy jól bevazelinézett torpedónak be kell mennie a víz felől becsu
kott vetőcsőbe is. Kriegsarchiv, Marinesektion, I I . G.G. 47C/10 - 1908. Krámli Mihály jegyzetei. 

5 1 Aichelburg 2004. 476. o. 
5 2 Csonkaréti 2002. 225. o. 
5 3 Aichelburg 2004. 477. o. 
5 4 Ervin F. Sieche: Tengeralattjáró-veszteségek a Földközi- és Adriai- tengeren 1914-1918-ban. Haditech

nika, 2003. különszám, 15-19. o. (A továbbiakban: Sieche 2003.) 15. о. 

Uo. 
5 6 1 909. november l-jétől korvettkapitány. 
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1912. november l-jétől korvettkapitány, 1915. november l-jétől fregattkapitány, majd 1918. május I -
jétől sorhajókapitány. 

5 8 Csonkaréti 2002. 225. o. 



A flottilla anyahajója a P E L I K A N gőzös volt, mely eredetileg a torpedónaszádok tor
pedóinak tárolására - torpedóhaj óként - épült. Gyakorlóútjaik a Pola körüli vizekre korlá
tozódtak: Promontorig, a Fasana-csatornáig vagy a Brioni-szigetek nyugati széléig terjed
tek. Minden tengeralattjáró két teljes személyzettel rendelkezett, hogy a betegeket, illetve 
szabadságoltakat pótolhassák. Időnként a szolgálatot megcserélték. Minden naszádnak ha
tározatlan időre kinevezett parancsnoka és második tisztje volt. A parancsnok mindig sor
hajóhadnagyi rendfokozatot, a második tiszt fregatthadnagyi rendfokozatot viselt. 5 9 

A gyakorlóutak e legendőnek tűntek arra, hogy a flott i l la fejlesztéséhez kiválasszák a 
legjobb típust. A műszaki bizottság kijelentette, hogy a tengeralattjárók csak akkor vehe
t ik át a torpedónaszádok szerepét, ha az eddigieknél lényegesebben nagyobbak és gyor
sabbak lesznek. Tehát a további beszerzéseknek arra kell irányulnia, hogy a hadi tengeré
szet ilyen egységekre tegyen szert. 6 0 

A Lake-t ípusú naszádokat tartották a leggyengébbnek, ezért azokkal, mint lehetséges 
alternatívával tovább nem foglalkoztak. 6 1 

A Germania-naszádok kiváló anyagból , magas technikai színvonalon készültek, pe-
riszkópjaik megbízhatóak, parancsnoki tornyaik tágasak voltak. A sok vízmentes válasz
fal és számos műszaki megoldás megkönnyítet te a naszádokból való menekülést , így 
biztonságosak voltak. Ugyanakkor hosszú volt a merülési idejük, zajos és erősen füstölő 
petróleummotorjaik már messziről elárulta őket. A többi t ípushoz képest a tengerál lósá
guk is gyengébb vo l t . 6 2 

A Whitehead ha jógyárban 6 3 épült Holland-t ípusú naszádok kedvező merülési tulaj
donságokkal rendelkeztek, a propellerek és a kormányok védet tebbek voltak. A kipufo
gók a felszín alatt helyezkedtek el, így kevesebb volt az árulkodó füstjel. Működésüke t 
jó l át lehetett tekinteni, a merülőtartályokat könnyű volt kezelni, a gépüzem is hibátlanul 
működöt t . Azonban a parancsnoki tornyot szűknek találták, rosszul tartották a mélységet 
és a per iszkóppal is gondok voltak. 6 4 

1911 végén a haditengerészet illetékesei lefektették azokat a követe lményeket , ame
lyeket egy korszerű tengeralattjárótól várnak: 500 tonna vízkiszorítás, 18 c somó felszíni, 
12 csomó felszín alatti sebesség, két vagy három orr torpedóvető cső, két oldalsó vagy 
far v e t ő c s ő . 6 5 

A pályázatra három hajógyár nyújtott be ajánlatot 1912 végéig. A Whitehead hajó
gyár а К 1 típusú naszáddal pályázott , melyet korábban Hol landiának épített, és un. „ko
lóniai tengeralat t járó" volt. A kiéli Germania M ü v e k az U I I I / U I V típus továbbfejlesz-

Csonkaréti. 2002. 225. o. 
6 0 Uo. 
6 1 Aichelburg 1981.51.0. 
6 2 Uo. 
6 3 1911/12-ben a hajógyár három egyhéjú tengeralattjárót épített Dániának, melyek jól beváltak, ezért további 

négy naszádot rendeltek, melyek a Whitehead gyár mérnökeinek felügyeletével a Koppenhágai Állami Hajógyár
ban épültek meg. Ezen kívül Hollandiának is építettek naszádokat, melyek szintén jól beváltak. Az utolsót, az О V 
jelűt, csak 1935-ben törölték a flottalajstromból. Részletesebben lásd: Aichelburg 1981. 52. o. 

6 4 Uo. 
6 5 Ervin F. Sieche: The Austro-Hungarian Submarine Force, http://www.gwpda.org/naval/ahsubs.htm (А 

továbbiakban: Sieche.) 



tett változatát ajánlotta fel. Végül a Stabilimento Tecnico Triestino hajógyár is benyújtott 
egy tervet, de mivel a gyárnak nem volt tapasztalata tengeralattjáró építésben, ezért csak 
egy vázlatos dokumentác ió t adott be. 6 6 

Annak ellenére, hogy Thierry korvettkapitány a Whitehead- t ípust javasolta, a hadi
tengerészet parancsnoka, gróf Montecuccoli tengernagy 1913. j anuár 27-én a német ha
jógyár ajánlata mellett döntött . A szerződést 1913. február l-jén írták alá öt nagy, kor
szerű tengeralattjáró építésére. Montecuccoli a naszádok kedvezőbb ára miatt döntöt t a 
német hajógyár ajánlata mellett . 6 7 

Az öt hajó gerincét 1912. november 1. és 1913. február 1. között fektették le Kiéiben 
203207-es munkalajstrom s z á m m a l . 6 8 A 69,5 m hosszú naszádok a felszínen 16,8, a fel
szín alatt 10,3 csomós sebesség kifejtésére voltak képesek. 4 db orr és 1 db far torpedó
vető csövük volt, összesen 12 torpedót vihettek magukkal. Hatótávolságuk a felszínen 8 
csomós sebességnél 7370 tengeri mérföld, a lámerülve 5 csomós sebességnél 115 tengeri 
mérföld vo l t . 6 9 

A háború kitörésekor bebizonyosodott, hogy a magyar hajógyárat kellett volna 
előnyben részesíteni a külföldivel szemben, mert a már majdnem teljesen elkészített na
szádokat nem lehetett leszállítani. A tengeri utakat az antant ellenőrizte, a vasúti szállítás 
pedig a naszádok mérete miatt volt lehetetlen. Végül is 1914. november 28-án a haditen
gerészet hivatalosan eladta a naszádokat Németországnak. A tranzakció azonban korai
nak bizonyult, mert a német U 21 1915. május 13-án sikeresen befutott Whilhelmsha-
venböl Cattaróba, ami bizonyossá tette, hogy az öt naszád könnyen eljuthatott volna a 
Monarchia flottabázisáig. 0 Az ügylet e redménye az lett, hogy a Monarchia a háború ele
jén hátrányba került Franciaországgal szemben, 7 1 mert 1917 májusáig nem volt egyetlen 
korszerű, nyílttengeri, nagy tengeralattjárója az 1915-ben szolgálatba állított U 14 (ex 
CURIE) k ivé te léve l . 7 2 

M é g a háború kitörése előtt, az 1914-es haditengerészeti költségvetés keretében jóvá
hagyták egy Fiat-Laurenti- t ípusú tengeralattjáró megrendelését Olaszországtól . A felszí
nen 700 tonna, a lámerülve 870 tonna vízkiszorítású naszádot a san giorgoi Fiat gyár épí
tette volna, és az U 12-es számot szánták neki. A tervek szerint a licence alapján további 
naszádokat építettek volna a Cantiere Navale Triestino hajógyár monfalconei üzemében. 
Az olasz hajógyárral kötendő szerződés 1914. augusztusában készen állt az aláírásra, de 
a háború kitörése miatt a szerződést soha nem parafálták. 

Sieche. 
6 7 A német gyár 3 040 000 koronáért vállalta egy naszád építését, szemben a magyar gyár 3 275 000 koro

nás ajánlatával. Ráadásul a német naszádok nagyobbak is voltak: 580/725 tonnával szemben 510/680 tonna 
víz-kiszorítással. Aichelburg 1981. 53. o. 

6 8 Sieche. 
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7 2 Csonkaréti 2002. 227. o. 



Tengeralattjáró-beszerzések az első világháború alatt 

Az első világháború kitörése előtt Európában két hatalmi csoportosulás alakult k i . A 
1882-től létrejött Hármasszövetséghez Németország , az O s z t r á k - M a g y a r Monarchia és 
Olaszország tartozott. A másikat Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország alkotta. 
Ezt a Nagy-Britannia és Franciaország között 1904-ben kötött marokkói egyezmény , 
„Entente cordiale" után Entente-nek nevezték. A szövetségeket alkotó ál lamokat katonai 
megál lapodások fűzték össze, melyek a tengeri hadviselésre is kiterjedtek. 7 3 

1912-ben Nagy-Britannia és Franciaország haditengerészeti vezérkara megál lapodot t 
a várható, Németország ellen közösen viselendő tengeri háború módjáról. Eszerint a tel
jes francia hajóhad védi Nagy-Britannia földközi-tengeri érdekeit is, a brit flotta pedig 
Franciaország partjait az Atlanti-óceán fe lő l . 7 4 

A Hármasszövetség 1913-ban tartotta második tengerészeti konferenciáját, melynek 
titkos megál lapodása 1913. november l-jén lépett hatályba. A hadművelet i e lképzelések 
ekkor már támadó je l legűek voltak. Az összevont o sz t r ák -magya r és olasz flottaerők 
dél-olaszországi kikötőkben ál lomásoztak volna, amelyekhez két német egység, a GOE
B E N csatacirkáló és a B R E S L A U védett cirkáló csatlakozott volna. Feladatuk a hadüze
net után azonnal támadást indítani a francia hajóhad ellen, melynek egységei t a brit ex
pedíciós hadsereget és a franciák afrikai gyarmati hadseregét az európai frontokra szállí
tó hajók őrzésére tervezték rendelni. Ez a tervezet, megvalósulása esetén sikerrel 
kecsegtetett volna a Hármasszövetség számára, hiszen 1913-ban 15 osz t r ák -magya r és 
12 olasz csatahajóval szemben a franciák csak 20 csatahajót tudtak volna felvonultatni. 
A kisebb egységek és a hajóágyúk száma esetében is a Hármasszövetség javára billent 
volna a mérleg nyelve. 7 5 

A háború kitörésekor azonban a hadművelet i tervekből semmi sem lett, mert Olaszor
szág semleges maradt. Az olasz flotta kiesésével nemhogy a Földközi- tenger nyugati 
medencéjének el lenőrzése vált lehetetlenné, de a brit egységekkel támogatot t francia 
flotta többszörös túlereje miatt az Adria el lenőrzése is kétségessé vá l t . 7 6 

Olaszország semlegessége azonban nem érte váratlanul a cs. és kir. haditengerészetet . 
A olasz közhangulat meglehetősen barátságtalan volt a Monarchia irányában, ráadásul az 
itáliai kormány óvakodott háborúba keveredni Nagy-Bri tanniával . Mindezek ismereté
ben a cs. és kir. haditengerészet kidolgozott egy másik, védekező je l legű haditervet. Eb
ben a saját part védelmét jelöl ték meg, amely a partsáv 2113 km-es hosszával sem cse
kélység. Ehhez hozzászámítva a szigetek 4023 km-es partvonalát nyi lvánvalóvá válik a 
feladat mértéke. Emellett még gondolni lehetett rövid, gyors támadásokra az olasz part
vidék ellen. Ez a terv a földközi-tengeri hadművele tek lehetőségével sem számol t . 7 7 

7 3 Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világhá
borúban - A háború kitörésétől Olaszország hadbalépéséig. Hadtörténelmi Közlemények, 1985/2. 295-343. o. 
(A továbbiakban: Csonkaréti 1985.) 295. o. 

7 4 A brit flotta csak csatahajóit vonta ki ebből a térségből. A Földközi-tengeren maradt 3 csatacirkáló, 4 
páncélos cirkáló, 4 könnyűcirkáló, 10 torpedóromboló, 1 raktárhajó, 2 vontató- és szállítóhajó. 

7 5 Csonkaréti 1985. 
7 6 Uo. 296. o. 



1914 júl iusának második felében az osz t rák-magyar haditengerészet vezetőségének 
már számolnia kellett egy balkáni konfliktus lehetőségével. A hajók szénkészleteit kiegé
szítették és muníciót vételeztek. 1914. július 26-án az uralkodó elrendelte a haditengerészet 
részére a részleges mozgósítást, első mozgósítási napként júl ius 28-át jelölve meg. 7 8 

A haditengerészet parancsnoka ezzel egy időben megsürgette az építés alatt álló egysé
gek mielőbbi befejezését és felszerelését. Ennek eredményeként állt szolgálatba augusztus 
l-jén a SAIDA, 29-én a H E L G O L A N D könnyűcirkáló. Befejezés előtt állt a CHA
M Ä L E O N aknarakó, a POLA és a TEODO szállítóhajó. Az építés különböző fokán állt 23 
db I . osztályú torpedónaszád, amelyek közül 1914-ben négyet állítottak szolgálatba. 7 9 

Ugyanakkor a haditengerészet igyekezett felvásárolni a hazai hajógyárakban fellelhe
tő minden hadihajót. így került megvételre a Stabilimento Tecnico Triestino hajógyárban 
1912-1914 között kínai megrendelésre épült HUSZÁR-osz tá lyú romboló is. A hajót 
W A R A S D I N E R néven szeptember 10-én sorolták be a f lo t tába . 8 0 

A LOLIGO törpe tengeralattjáró szolgálatba állítási tervei 

A L O L I G O kísérleti kutató tengeralattjárót P. Schottlander, egy breslaui magántudós 
megbízásából építtették a rovignoi Német Állattani Kutató Intézet számára. Dr. Schott
lander a Földközi-tengeren akarta az állat és növényvilágot tanulmányozni, s az volt a 
szándéka hogy hajóroncsokat kutat fel, különösen az ókorból. A tervezett expedíció veze
tőjének Max Valentiner német tengeralattjáró parancsnokot jelölték k i . A naszád orrában 
egy kutató kabin volt, amelynek falába egy dupla üveges ablakot építetek be, amin keresz
tül az élővilágot lehetett filmezni. A hajó aljába egy merülő kamrát is beépítettek. A naszád 
legénysége, a kutatókon kívül, három fő - parancsnok, kormányos és gépész - vol t . 8 1 

A háború kitörésekor felmerült a naszád megvétele a haditengerészet számára. A szük
séges átalakításokat (periszkóp, torpedóvetö-cső és robbanómotor beépítése) 75 000 koro
nára, míg a naszád vételárát 200 000 koronára becsülték. Thierry korvettkapitány a tenger
alattjáró parancsnokának G. Vio fregatthadnagyot szánta, aki mellé 7 embert osztott volna 
be. Tervei szerint a L O L I G O bevetési területe az isztriai szigetek környéke és a Trieszti
öböl lett volna. A naszád támaszpontjának San Sabba kikötője volt szánva. Azonban a na
szád kis teljesítménye miatt a haditengerészet végül elállt a megvásár lásától . 8 2 

1915 májusában merült fel újra a L O L I G O megvásár lása a Garda tavi f lott i l la számá
ra. A naszád helyszínre szállítása azonban nehézségekbe ütközött volna, nem is beszélve 
a folyamatos alkatrész és üzemanyag utánpótlás megoldat lanságáról , a kiszolgáló sze
mélyzetről és a töltő á l lomásokról . A két db 450 mm-es torpedóvető-cső legyártását a 
Whitehead is csak 4 hónapos határidővel tudta vállalni. Bár a L O L I G O szolgálatba állí
tásának lettek volna előnyei , de végül a hadsereg is elállt a megvásár lásá tó l . 8 3 
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Az U XII (ex S.S. 3) megvásárlása 

Miután a haditengerészet 1910 közepén átvette a Whitehead és Tsa. Torpedógyártól 
az U V és U V I naszádokat, a hajógyár megrendelés nélkül - ami a korszakban nem volt 
szokásos - megépítet te a Holland-t ípus korszerűsített változatát. A hajót a gyár 1911-
ben, még vízre bocsátása előtt, 1 350 000 koronáért felajánlotta megvételre a haditenge
részetnek. A haditengerészet azonban nem vásárolta meg, mert hiányzott a két parlament 
- a bécsi és a budapesti - köl tségvetésében biztosított pénzügyi alap. Valamint ekkor 
már elhatározták, hogy a tengeralattjáró-flottillát nagy, nyílt tengeri naszádokkal fogják 
feltölteni. A hajógyár az S.S. 3 je l le l ellátott tengeralattjárót több ország hadi tengerésze
tének is felajánlotta, azonban a háború kitöréséig nem sikerült üzletet kö tn i e . 8 4 

1913 novemberében Thierry korvettkapitány, a tengeralattjáró-flottilla parancsnoka, 
Fiumében töltötte szabadságát , és megtudta, hogy az S.S. 3 kedvező áron megvásárolha
tó lenne. Sikerült kieszközölnie Edgar Hoyos grófnál, a gyár tulajdonosánál, hogy a na
szádot megtekinthesse. Hoyos 500 000 koronát említett neki, de az igazgatóság kifejezte, 
hogy további 50 000 korona engedmény is lehetséges lenne. 8 5 

Thierry három nappal később találkozott Kailer admirálissal , aki támogat ta a naszád 
megvételét . Ezután Anton Hausnak is beszámolt a lehetőségről . Megemlí te t te , hogy a 
naszádot azonnal el tudnák látni legénységgel , mert van tartalék emberük. Vé leménye 
szerint a feszült balkáni helyzet, a Lake-féle naszádok rossz ál lapota és a csekély vételár 
is az üzlet mellett szólt. Haus azonban a legleereszkedőbb stílusban válaszolt Thierry-
nek. Megkérdez te , hogy neki van-e ennyi pénze, mert a hadi tengerészetnek nincs. Végül 
kijelentette, hogy már a nagy, nyílt tengeri naszádok beszerzése mellett dön tö t t ek . 8 6 

A haditengerészet álláspontja csak a háború kitörésekor változott meg. 1914. augusz
tusában a naszádot felsőbb utasításra Pólába vontatták, ahol Thierry korvettkapitány és 
Lerch Egon sorhajóhadnagy megvizsgál ta . Ekkor már hajlandó volt a haditengerészet a 
naszádot átvenni , amiért a Hadügyminisz tér ium 500 000 koronát fizetett a hajógyárnak. 
A tengeralattjárót augusztus 21-én állították szolgálatba XH-es jelzettel, Lerch Egon sor
hajóhadnagy parancsnoksága alatt. 7 Az U X I I paraméterei megegyezetek testvérhajói
val, de tőlük eltérően petróleummotorral épült. 

Bár az U X I I csak partvédelmi és felderítő feladatokra volt alkalmas, egyik akciója 
mégis je lentősen befolyásolta az Adrián tevékenykedő francia flotta működését . 1914. 
december 21-én két torpedóval megrongál ta a francia flotta zászlóshajóját, a J E A N 
B A R T dreadnoughtot. 8 8 Az esemény hatására a franciák a háború végéig kivonták csata
hajóikat az Adriáról . Az U X I I nem élte meg a háború végét. 1915. augusztus 12-én Ve
lence előtt aknára futott és teljes személyzetével e l sü l lyedt . 8 9 

0 4 Csonkaréti 2002. 228. o. 
8 5 Aichelburg 1981.63.0. 
8 6 Uo. 
8 7 Uo. 49. o. 
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A JEAN BART a támadás után manőverképtelenné vált. 4500 tonna vízzel a hajó testében, megdőlve, 
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Egy zsákmányolt naszád, az U 14 (ex CURIE) 

A háború kitörése után - mint említet tük - a Monarchia arra kényszerült , hogy eladja 
mind az öt, korábban Németországtól megrendelt óceánjáró tengeralattjárót. Az ilyen 
nagy hatótávolságú naszádok hiánya hátrányos helyzetbe hozta a Monarchia haditenge
részetét Franciaországgal szemben, és képtelenné tette arra, hogy tengeralattjárókkal tá
madja a Földközi- tengeren húzódó francia és brit utánpótlási vonalakat. Azonban a hadi
szerencsének köszönhetően a cs. és kir. haditengerészet váratlanul egy óceánjáró tenger
alattjáróra tett szert. 

1914. augusztus 28-tól a francia flotta tengeralattjárói azzal a céllal indultak az Adriá
ra, hogy a polai hadikikötő védelmén áthatolva a kikötőben süllyesszék el az osz t r ák 
magyar hadihajókat. 1914 decemberében futott k i a CURIE tengeralattjáró, melyet a 
JULES M I C H E L E T páncélos cirkáló vontatott Pelagosa szigetéig. Innen önerővel haladt 
tovább, és december 18-án érkezett Pola elé. Itt december 19-én reggelig a hajóforgalmat 
figyelte, majd december 20-án hajnalban elindult, hogy behatoljon a fő hadikikötőbe, és 
minél több csatahajót süllyesszen el. Az aknamezőn sikerült átjutniuk. A drótkötélből 
font első záron, illetve alatta 18 m-es mélységben 11 óra 32 perckor tört át a CURIE, de 
a következőn, amelynek pozícióját a parancsnok nem ismerte, fennakadt. A jól megépí
tett védőrendszer belekapaszkodott minden elálló és kiálló alkatrészbe, s 12 óra 30 perc
kor megkezdődöt t a naszád élethalálharca. Gabriel O'Byrne sorhajóhadnagy, a hajó ka
pitánya, öt órán keresztül mindent megpróbál t , hogy kiszabadítsa naszádját, de nem jár t 
sikerrel. Közben a levegő egyre romlott, az akkumulá torok kezdtek kimerülni . A szén
monoxid az alsó részeket már annyira elárasztotta, hogy a CURIE Radium nevü kutyája 
kiszenvedett. A vergődő naszád olyannyira megdőlt , hogy az akkumulátoraiból kifolyt a 
sav, s a keletkezett klórgőzben a legénység fuldoklóit. A parancsnok úgy döntött , hogy 
felemelkedik naszádjával, s megadja m a g á t . 9 0 

Eközben az aknamezők ellenőrzéséről visszatérő 63 T torpedónaszád felfedezte, hogy 
az egyik barikád nem fekszik rendesen a helyén. Időközben a S A T E L L I T torpedóhajó is 
csatlakozott a 63 T-hez. Az egyik matróz megpillantotta a mélyben a CURIE per iszkóp-
ját , s 16 óra 15 perckor leadták а С 08 jelzést , a tengeralattjáró-veszély jelét . Több hajó 
is, de még a Punta Christo eröd is tüzet nyitott. Ezalatt a tengeralattjáró elkezdett k i 
emelkedni a vízből, majd egy matróz ugrott ki belőle zöld lámpát lóbálva, akit a többiek 
is követtek. Ekkor a támadást irányító Lenoch korvettkapitány beszüntettet te a tüzelést. 
A Punta Christo eröd még egy utolsó lövést adott le, amely a CURIE parancsnoki tornya 
mögöt t csapódott be, s a naszád másodpercek alatt, 17 óra 10 perckor a 39 méteres mély
ségbe sül lyedt . 9 1 

A naszádot 1915. február l-jén emelték k i . Ekkor megállapították, hogy csak kis mér
tékben sérült meg. Mive l a cs. és kir. hadi tengerészetnek sürgősen nagy tengeralattjárók
ra volt szüksége, ezért úgy döntöttek, hogy a CURIE-t megjavítják és a flotta kötelékébe 

9 0 Aichelburg 1981.72. o. 
9 1 A SANKT GEORG páncélos cirkáló, a RADETZKY, az ÁRPÁD és a VIRIBUS UNITIS csatahajók 

mentöcsónakjai és motoros bárkái 23 tengerészt mentettek ki a vízből. Négy könnyebb és súlyosabb sérültet 
korházba szállítottak, köztük a parancsnokot is. Később Lebon kormányos belehalt sérüléseibe. Egyedül a má
sodtiszt, Pierre Paul Chailley maradt a naszádban, őt akkor találták meg, amikor a CURIE-t a felszínre hozták. 
Aichelburg 1981. 71. o. 



sorolják. A javítást a polai Arzenálban végezték el. 1915. február 7-én a 14-es számot 
kapta. 1915. június l-jén helyezték szolgálatba Otto Zeidler parancsnoksága alatt. 9 2 

A 425 / 554 tonna vízkiszorítású, BRUMAIRE-osz tá lyú naszádot eredetileg a francia 
Toulon Naval Shipyard építette és 1912. júl ius 18-án bocsátották vízre. Az osztályt Ma
x im Laubeuf mérnök tervezte és a PLUVIŐSE-osz tá ly d íze lmotoros verziói vol tak. 9 3 

Az U 14 lett a cs. és kir. haditengerészet legnagyobb szolgálatba állított tengeralattjá
rója. 1 db fix orr és 6 db fedélzeti vetőcsövei rendelkezett. Ez a naszád már alkalmas volt 
földközi-tengeri utakra is, és később kiválóan bevált a kereskedelmi hajók elleni harc so
rán. A háború alatt végig szolgálatban állt. A háború utáni osztozkodás során a hajót a 
franciák kapták és CURIE néven újra szolgálatba állították. 1928-ban vonták k i a szolgá
latból, majd szétdarabolták ócskavasnak . 9 4 

Vasúton szállított В I-típusú naszádok 

1915 tavaszán a cs. és kir. haditengerészet vezetősége attól tartott, hogy Olaszország 
hadüzenete esetén - ami akkor már nagyon valószínű volt - az egyesült olasz-francia 
flotta támadást intéz az osz t rák -magyar flotta e l len. 9 5 A flotta számbeli hátrányát úgy kí
vánták kompenzálni és az esetleges támadást kivédeni , hogy Németországból В l-es tí
pusú par tvédő tengeralattjárókat szereznek be. 

1915 márciusában a haditengerészet két naszád megrendelését tervezte, 5 hónapos 
építési idővel, maximum 3 millió korona é r t ékben , 9 6 amely ellen a magyar fél sem emelt 
kifogást . 9 7 Azonban a hónap végére a haditengerészet úgy döntött , hogy kettő helyett há
rom naszádot rendel. A szerződést 1915. március 30-án írták alá a brémai Weser hajó
gyár képviselőivel . A három naszád építési költsége 2 752 000 koronát tett k i , ehhez jöt t 
még az elszállítás, összerakás, próbajáratok és a felfegyverzés költsége, mely 597 800 
koronára rúgott. A három naszád szolgálatba állí tásának összköltsége tehát 3 350 000 
koronát tett k i . A 350 000 koronás többletköltség ellen kivételesen a pénzügyminisz ter 
sem til takozott . 9 8 

A levegőben lógó olasz hadüzenet miatt a hadügyminisz tér ium tengerészeti osztálya 
1915. május 4-én a berlini tengerészeti attasén keresztül azzal a kéréssel folyamodott a 
német birodalmi haditengerészeti hivatalhoz, hogy hajlandó lenne-e három szétszedhető 
tengeralattjárót - a már megrendelteken felül - azonnal Pólába kü lden i . 9 9 

y z Csonkaréti 2002. 232. o. 
9 3 Sieche. 
9 4 Aichelburg 2004. 482. o. 
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Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökség (a továbbiakban: MOL ME) К 26 1153. е., 1655. sz. be
advány. 

9 6 A magyar pénzügyminiszter ragaszkodott hozzá, hogy a 3 millió koronás építési költséget ne a mozgósí
tási hitelek terhére számolják el, hanem a haditengerészet zárszámadásában, e célra újonnan nyitandó külön ro
vaton, mint előirányzat nélküli kiadás szerepeljen. MOL ME К 26 429l-es számú P. M. beadvány. 

9 7 MOL ME К 26 1153. es., 4291. sz. P. M . beadvány. 
9 8 M Ö L M E К 26 1153. es., 5888. sz. P. M . beadvány. 
9 9 MOL M E К 26 1153. es., 1655. sz. beadvány. 



A berlini tengerészeti attasé május 5-ei távirata szerint a német haditengerészet kész 
átadni két В l-es n a s z á d o t , 1 0 0 valamint a május 8-ai távirat szerint még két C-t ípusú ak
narakó tengeralattjárót 36 aknával és a teljes l egénységge l . 1 0 1 A német tengerészeti ál
lamtitkár utasítására még május elején kiemelték a Kiéiben már vízre bocsátott U B 1 és 
UB 15 j e lű naszádokat, majd szétszerelésük után 15 vasúti kocsiban, május 16-án érkez
tek Pólába. Megfeszített munkával mindkét naszádot összeszerel ték és jún ius 4-én a né
met haditengerészet mindkettőt szolgálatba állította. Számmal a cs. és kir. hadi tengeré
szet látta el őket. Az UB 1 a 10-es, az UB 15 a 1 l-es számot kapta. Mive l a kis В l-es 
naszádok kezelése sokkal bonyolultabb volt, mint a nagyobb tengeralatt járóké, ezért hat 
hétig német legénységgel hajóztak, akik segédkeztek az osz t r ák -magyar legénység beta
n í t á sában . 1 0 2 Az U 10 1915. jú l ius 12-én, az U 11 1915. júl ius 18-án állt s zo lgá la tba . 1 0 3 A 
két naszád vételárát a m. kir. pénzügyminisz ter 2,2 millió korona összegben maximál
ta . 1 0 4 Az e lhúzódó tárgyalások végén, 1916. szeptember 11-én, a német birodalmi tenge
részeti hivatal 1 299 860 márka és 57 pfennig, azaz 1 885 000 korona vételárat állapított 
meg. Ez az összeg 315 000 koronával volt kevesebb, mint amire maximál isan számítot
tak. Az összeg k i f ize téséhez 1 0 5 1916. október 15-én a m. kir. pénzügyminisz ter is hozzá
járulását adta. 1 0 6 

A brémai Weser hajógyártól rendelt В l-es naszádokat szintén vasúton szállították 
Pólába, ahová 1915. augusztus 21 és szeptember 3 között érkeztek meg. 1915. szeptem
ber 12-én, 29-én és 30-án kerültek a cs. és kir. haditengerészet tulajdonába. Mindhármat 
egyszerre, október 6-án állították szolgálatba. A 15-ös, 16-os és 17-es számot k a p t á k . 1 0 7 

A maximum 142,5 tonnás vízkiszorítású naszádok 1 db dízel- és 1 db benzinmotorral 
épültek. Sebességük felszínen 6, a lámerülve 9 c somó v o l t . 1 0 8 Az öt kis naszád bizonyult 
a cs. és kir. haditengerészet legmegbízhatóbb tengeralattjáróinak, azonban kis mére tük és 
szűkös helyiségeik miatt legénységük nem kedvelte őket. 

Az öt naszádból négy élte meg a háború végét. Az U 16 1916. október 17-én, 
Valonától délre süllyedt el az olasz N E M B O romboló v í z ibombá i tó l . 1 0 9 Az U 10 1918. 
júl ius 7-én Caorle előtt aknának ütközött , megrongálódot t , majd partra futott. Július 25-
én emelték k i , de a háború végéig már nem állították helyre. 1 1 0 Az U 1 l e t , U 15-öt és U 
17-et a háború végén az olaszok lefoglalták és Pólában szétbontották. 

1 0 0 MOL ME К 26 1153. es., 1560. sz. beadvány. 
1 0 1 MOL ME К 26 1153. es., 1598. sz. beadvány. (A két C-típusú naszádot nem sorolták be a cs. és kir. 

hadiflottába.) 
1 0 2 Csonkaréti 2002. 234. o. 
1 0 3 Aichelburg 2004. 479. o. 
1 0 4 MOL ME К 26 1153. es., 12070. sz. P. M . beadvány. 
1 0 5 Magyarország a haditengerészet háború alatti beszerzéseit a kvóta arányában fedezte. 
1 0 6 MOL ME К 26 1153. es., 18229. sz. P. M . beadvány. 
1 0 7 Csonkaréti 2002. 235. о. 
1 0 8 Aichelburg 2004. 483. о. 
1 0 9 Sárhidai 1989 95. о. 
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A Magyar Tengeralattjáró-építő Rt. és a HA VMANDEN-típus 

А В l-es naszádok, bár megbízható t ípusnak bizonyultak, csak az Adrián voltak be-
vethetőek és ott is elsősorban csak par tvédelemre. E mellet az öt naszád csak kis mérték
ben orvosolta a Monarchia tengeralattjáró-flottillájának számbeli hiányosságait . További 
problémát jelentett, hogy ezek a naszádok Németországban épültek, így a Monarchia 
függő helyzetbe került a tengeralattjáró építés tekintetében, holott már eddig is lett volna 
saját kapacitás . A fenti okokat felismerve, 1915. április 2-án, még а В l-es naszádok be
szerzésének idején, Anton Haus admirál is jegyzékkel fordult a m. kir. pénzügyminisz
terhez. Ebben felhívta figyelmét a Monarchia tengeralattjáró-flottillájának számos fogya
tékosságára, miszerint a naszádok száma nem e legendő a háború sikeres folytatásához, 
de avultságuk és kis méretük is a lkalmatlanná teszi őket arra, hogy hosszú távon ered
ményesen vegyék fel a harcot az el lenséggel. A háború végére pedig valószínűleg telje
sen hasznavehetet lenné válnak, ami a békekötéskor nehéz helyzetbe hozhatja a Monar
ch i á t . 1 1 1 Ezt megelőzendő 4 db 240 tonnás tengeralattjáró építését javasolta a Whitehead 
és Tsa fiumei hajógyárnál, összesen 7,2 millió korona értékben. Várakozásai szerint a 4 
naszád még olyan időben elkészülhet, hogy azok a háborúban bevethetőek lesznek. 1 1 

Közben Robert Whitehead, a Whitehead és Társa hajógyár tulajdonosa, 1915. február 
18-án leányvállalatot alakított Magyar Tengeralat t járó-építő Részvénytársaság (Unga
rische Unterseebotsbau A G , hivatalos rövidítése U B A G ) n é v e n . " 3 A vállalatalapításra 
azért volt szükség, mert a H A V M A N D E N - t í p u s t több amerikai szabadalom és licenc 
megál lapodás védte, az USA pedig nem adhatott el semmilyen hadiipari terméket egy 
hadviselő ál lamnak. Az U B A G a külvilág számára független cégként m ű k ö d ö t t . " 4 A cég 
központja Fiume volt, valamint az ausztriai Linzben létesítettek egy fiókirodát. Whitehead 
a munkások és a gyártelep egy részét az U B A G rendelkezésére bocsátotta. A cég elnöke 
Hoyos Edgár gróf lett, aki a Whitehead-műveknél is társtulajdonos és igazgató v o l t . " 5 

Először 10 tengeralattjáró építését tervezték, de rögtön polit ikai és gazdasági bonyo
dalmak támadtak. Az U B A G magyar gyárban akarta a tengeralatt járókhoz szükséges 
eszközöket és alkatrészeket előállítani, méghozzá a Danubiusnál és F iumében kívánta 
őket összeállí tani. Hosszú konkurenciaharc után, melybe Harkányi kereskedelmi minisz
ter is beleavatkozott, a következő kompromisszum született. A naszádokhoz a fődarabo
kat a Stabilimento Tecnico és a polai Arzenál szállítja, majd az U B A G és a polai Arzenál 
végzi el az összeszerelést és a vízrebocsátást . Ezzel szemben a Danubius további négy 
nagy tengeralattjárót építhet. Amíg folyt a huzavona, Haus tengernagy úgy döntött , hogy 
a rendelkezésre álló 16,5 millió koronából mindössze négy H A V M A N D E N - t í p u s ú na
szád építését e n g e d é l y e z i . " 6 

Itt Haus valószínűleg arra gondolt, hogy egy erősebb flottával a hátuk mögött, jobb pozícióval ülhetné
nek a tárgyalóasztalhoz az ellenséggel. 

1 1 2 MOL ME К 26 1153. es., 5888. sz. P. M. beadvány. 
1 1 3 Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete, 1867-1918. Budapest, 2001. (A 

továbbiakban: Csonkaréti 2001.) 131.0. 
1 1 4 Sieche 2003. 15. о. 
1 1 5 Csonkaréti 2001. 131. о. 
1 1 6 Uo. 132. о. 



A négy, maximum 210 tonna vízkiszorítású naszád építését 1915 szeptemberében, i l 
letve decemberében kezdték el, és a 20, 21 , 22 és 23-as számot kapták. A 20-ast és a 23-
ast a polai Arzenálban, a 2l-est és a 22-est pedig az U B A G fiumei telepén é p í t e t t é k . " 7 

Mind a négy naszádot 1 db dízel- és 1 db villanymotorral építették, tehát 1 hajócsavar
juk volt. Felszínen 13,2, alámerülve 9 csomós sebesség kifejtésére voltak képesek. Fegy
verzetük 2 db torpedóvető-cső 4 db torpedóval, valamint 1 db 70 mm-es ágyú v o l t . 1 1 8 

A négy naszád építése meglehetősen vontatottan haladt. 1916. szeptember 18. és 
1917. j anuár 27. között bocsátották őket vízre. Próbajáratuk, a számos meghibásodás és 
baleset miatt, meglehetősen hosszú ideig tartott. Az U 20 1917. március 15-i próbajára
tán összeütközöt t az A D M I R A L SPAUN könnyücirkálóval , és felépítménye olyan sú
lyosan sérült, hogy fél évig javí tot ták. Az U 22 még szolgálatba állítása előtt, 1917. jún i 
us 9-ről 10-re virradó éjjel, a fiumei gyár kikötőjében elsüllyedt. A vizsgálat sem 
szabotázst, sem gondat lanságot nem tudott megá l l ap í t an i . 1 1 9 

A hosszúra nyúlt próbajáratok után a négy naszád 1917. augusztus 15. és október 20. 
között állt szolgálatba. Rövid pályafutásuk alatt egyik naszád sem szólt bele a háború 
menetébe, ugyanis egyetlen hajót sem süllyesztettek el. Az U 20 1918. júl ius 4-én süly-
lyedt el teljes személyzetével , miután az olasz F 12 tengeralattjáró megtorpedózta . Az U 
23 1918. február 21-én az Otrantoi-szorosban el lenséges szállí tóhajókra vadászott , ami
kor az olasz A I R O N E torpedónaszád vontatott, robbanó paravánjának ütközött . A naszád 
teljes személyzetét magával vitte a hu l l áms í rba . 1 2 0 

A háború után az U 21-et Olaszország kapta meg lebontásra, 1920-ban Velencében vág
ták szét. Az U 22-őt Franciaország kapta, szintén lebontásra. 1920-ban darabolták f e l . 1 2 1 

А В ll-típus és a korlátlan tengeralattjáró harc 

Miután a H A V M A N D E N - t í p u s ú naszádok építésére vonatkozó megál lapodás létre
jött , 1915 elején Haus admirál is utasítására a Monarchia berlini tengerészeti attaséja 
azon fáradozott, hogy megszerezze a német haditengerészettől a nagy, óceánjáró tenger
alattjárók építési terveit. A németek azonban halogató választ adtak. Attól tartottak, hogy 
a tengeralatt járókon bevezetett újítások Németországból kijutva az el lenség kezébe ke
rülhetnek. 1 "" 

Ezután a cs. és kir. haditengerészet és néhány, a tengeralatt járók építésében érdekelt 
cég semleges ál lamoknál kezdett tengeralattjáró-tervek után puhatolózni . Haus tenger
nagy azonban kijelentette, hogy csakis a már kipróbált , német В II-es típus jöhe t számí
t á s b a . 1 2 3 

1 1 7 Aichelburg 2004. 486. o. 
l l 8 U o . 
1 1 9 Csonkaréti 2Ж. 133. o. 
1 2 0 Sieche. 
1 2 1 Aichelburg 2004. 486. o. 
1 2 2 Csonkaréti 2001. 134. o. 
123 . . 
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A kezdeményezés t a Cantiere Navale Triestino hajógyár vette kézbe 1915 tavaszán. 
Mive l a hajógyárat az olasz hadüzenet után k i kellett ü r í t en i , 1 2 4 ezért megál lapodtak a 
Dunagözhajózási Társasággal , hogy a megrendelésre kerülő tengeralattjárókat a D G T 
budapesti (óbudai) telepén építik, onnan részegységekben szállítják Polába, ahol majd az 
Arzenál szereli össze őket. Ugyanakkor a cégnek sikerült elérnie, hogy a brémai Weser 
müvek а В H-típusú tengeralattjárók terveit eladja nekik. 

A megál lapodás 1915. augusztus 25 -26-án jöt t létre hat tengeralattjáró terveinek el
adásra, azzal a kitétellel, hogy a Monarch iában nemcsak a trieszti cég, hanem más gyá
rak is épí thetnek В II-típusú naszádoka t . 1 2 6 

A hazai építés ekkor több okból is fontossá vált. Egyrészt a német haditengerészet 
nem volt hajlandó további naszádokat átadni a cs. és kir. haditengerészet számára, vala
mint a meglévő kapacitás már saját célra volt l e k ö t v e . 1 2 7 Másrészt a hazai hajógyárak 
preferálásával meg lehetett szüntetni a külföldtől való függést, és a naszádok szolgálatba 
állítása is hamarabb megtörténhetett , hiszen nem kellett őket szétszedni, leszállítani és 
újra összerakni. A nagyobb típusok vasúton való szállítása pedig lehetetlen volt. 

Az építést azonban nem lehetett azonnal elkezdeni, mert a Ganz Danubius ragaszko
dott hozzá, hogy ő kapja meg a tengeralattjárók építési jogát , de a hat naszád közül leg
alább négyét . 1 " 8 Végül a Danubius 4, a Cantiere Navale 2 tengeralatt járó építésére kapott 
m e g b í z á s t . 1 2 9 A 6 naszád építését a közös miniszteri konferencia 1915. október 6-án 
hagyta j ó v á . 1 3 0 A szerződést október 12-én írták alá a Cantiere Navale hajógyárral, mely 
egy naszád építését 2 210 000 koronáért vállalta. A Danubiusszal október 13-án kötöttek 
szerződést, tengeralatt járónként 2 090 000 korona é r t ékben . 1 3 1 A szerződés ér te lmében a 
C N T nyolc hónap után, júniusban szállította volna az első tengeralattjárót. A Danubius 
az első naszád átadását jú l ius 16-ra, a többit egy-egy hónappal későbbre vállalta. Azon
ban a háborús anyag- és munkaerőhiány miatt a naszádok építése je lentős késedelmet 
szenvedett. 1 3 2 

A CNT-nél épülő naszádok gerincét 1916. május 25-én ( U 27) és 1916. június 28-án 
( U 28) fektették le. Mindket tő Daimler-motort kapott . 1 3 3 

A Danubiusnál épülő naszádok gerincét 1916. március 3. és május 16. között fektet
ték le. Az U 29 és U 30 Kört ing-motorokat , az U 31 és U 32 pedig Daimler-motorokat 
kapott . 1 3 4 

1 A hajógyárat 1915. június 8-án foglalta el az olasz hadsereg, majd 1915 júliusától szeptemberéig erős 
osztrák tüzérségi tüz alatt volt a második isonzói csata alatt. 

1 2 5 Csonkaréti 2002. 239. o. 
126 T T 

Uo. 
1 2 7 MOL M E К 26 1153. es., 16216. sz. beadvány. 
[ 28 

Mint korábban, a H A V M ANDEN naszádok építésénél jeleztem, a Danubius ígéretet kapott arra, hogy a 
jövőben négy nagy tengeralattjárót építhet. A követelés tehát jogos volt. 

1 2 9 Csonkaréti 2002. 239. o. 
1 3 0 MOL ME К 26 1153. es., 1223. sz. beadvány. 
131 Csonkaréti 2001. 135. о. 
1 3 2 Uo. 
1 3 3 Aichelburg 2004. 488. о. 
1 3 4 Uo. 490. о. 



Mindkét hajógyárban a naszádok eredeti terveit úgy módosítot ták, hogy az megfelel
jen a cs. és kir. haditengerészet által állított köve t e lményeknek . 1 3 5 A maximálisan 306 
tonna vízkiszorítású naszádok 2 db dízel- és 2 db villanymotorral épültek. A felszínen 9, 
a víz alatt 7,5 csomó kifejtésére voltak képesek. Fegyverzetük 2 db 450 mm-es 
Whitehead-féle torpedóvető cső és egy 75 mm-es ágyú volt. Egy útra maximum 5 db 
torpedót vihettek magukkal . 1 3 6 

A hat darab naszád 1917. j anuár 27. és június 24. között állt szo lgá la tba . 1 3 7 É p p idő
ben érkeztek, hogy részt vegyenek a korlátlan tengeralattjáró háborúban. Bár azt hogy 
milyen feladatra kell majd a Monarchiának bevetnie őket, megrendelésükkor még senki 
sem láthatta előre. 

A Monarchia 1916. február 10-én Németországgal egybehangzó nyilatkozatot közölt, 
amelyben utasította a tengeralattjárókat, hogy a felfegyverzett kereskedelmi hajókat har
ci egységeknek kell tekinteni, s minden további nélkül meg kell s e m m i s í t e n i . 1 3 8 Majd 
egy évvel később, 1917. február l-jén, Németország deklarálta a korlátlan tengeralattjáró 
háborút, amihez - vonakodva b á r - a Monarchia is csatlakozott. A Központ i Hatalmak 
célja a hadviselés ezen új módjával az volt, hogy elvágják Nagy-Britannia (és szövetsé
gesei) tengeri utánpótlási vonalait. A német haditengerészet számításai szerint a rendel
kezésre álló tengeralattjárók e legendőek voltak ahhoz, hogy 5-6 hónap alatt annyi szö
vetséges kereskedelmi hajóteret süllyesszenek el, hogy Nagy-Britannia a háború 
befejezésére kényszerül jön. 1 9 

A frissen szolgálatba álló В II-es naszádok alkalmasak voltak arra, hogy a meginduló 
korlátlan tengeralattjáró háborúban csatlakozzanak a már Cat taróban á l lomásozó nagy 
német tengeralatt járókhoz, és a Földközi- tenger vizein az antant utánpótlási vonalait tá
madják. 

Mindegyik naszád alaposan hozzájárult a szövetséges konvojok elleni harchoz, és 
több kereskedelmi hajót elsüllyesztettek. A 6 naszád közül 1 veszett el bevetés során. Az 
U 30 1918. március 31 . után nyomtalanul eltűnt az Otrantói-szoros térségében. A meg
maradt 5 naszádot a bevonuló szövetséges erök lefoglalták. Az U 27, U 28, U 29, U 32 
naszádokat Olaszország kapta meg lebontásra, és 1920-ban mindegyiket szétdarabolták 
ócskavasnak. Az U 31-et Nagy-Britannia kapta meg, szintén lebontásra, de a brit admira
litás megbízásából a lebontást Olaszország végezte e l . 1 4 0 

" э Csonkaréti 2001. 135. o. 
1 3 6 Aichelburg 2004. 490. o. 
1 3 7 Uo. 
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Gonda Imre: A korlátlan tengeralattjáró háború és az Osztrák-Magyar Monarchia. 1-11. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1971. 3. 413-440. o., 4. 649-676. o. (a továbbiakban: Gonda 1971.) 423. o. 
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Az már más kérdés, hogy a felelős német és osztrák államférfiak erősen kételkedtek a tervezet végre

hajthatóságában. A háború után, 1919-ben felállított német parlamenti bizottság megállapította, hogy az admi
ralitás főnökének 1916. december 22-ei jelentése a korlátlan tengeralattjáró háborúról hamis értékelésen nyu
godott. Hamisan ítélték meg a korlátlan tengeralattjáró háború gazdasági előfeltételeit, Amerikának az 
ellenséges államok számára nyújtott segítségét, valamint katonai és technikai ellenhatásait. A tengeralattjáró 
háború képviselői teljesen másodrangú szakemberek voltak, akik mellett a kérdések tényleges szakértőit meg 
sem hallgatták. Gonda 1971. 429. o. 

1 4 0 Aichelburg 2004. 486. o. 



Az U 40 és az Osztrák Flottaegyesület 

Miután az U 12 1915. augusztus 12-én Velence előtt elsüllyedt, az Osztrák Flotta
egyesület mozgalmat indított. Egy új tengeralattjáró építési költségeire kezdett gyűjte
n i . 1 4 1 Az egyesületnek sikerült megál lapodnia a Cantiere Navale Triestino hajógyárral 
egy В П -típusú naszád építéséről. A tengeralattjáró építési költségeit 2 210 000 koroná
ban határozták meg. 1 4 2 Azonban az egyesületnek ekkor még csak 1 500 000 korona állt a 
rendelkezésére. A C N T ennek ellenére vállalta, hogy megkezdi a tengeralattjáró építését, 
azzal a kitétellel, hogy a hátralék megfizetéséig a tengeralattjáró a gyár tulajdona marad. 
A tengeralattjáró i ly módon való megépí tése meglehetősen sok bonyodalmat okozott. 

A hiányzó 710 000 korona fedezésére a tengerészeti szakosztály azt a javaslatot tette, 
hogy a két kormányzat vállaljon kötelezettséget az iránt, hogy a teljes építési költséget 
időben kifizetik. Azonban ezt a megoldást a közös külügyminiszter , 1915. november 20-
ai átirata szerint, nem támogatta , helyette viszont javasolta, hogy az esetlegesen hiányzó 
710 000 korona, mintegy póthitelként álljon a haditengerészet r ende lkezés re . 1 4 3 A m. kir. 
pénzügyminiszter 1915. december 7-én Tisza Is tvánhoz intézett átiratában egyáltalán 
nem értett egyet az újabb tengeralatt járó-beszerzéssel , mert úgy vélte, hogy a korábban 
már megrendelt 6 db В II-es naszád teljes mértékben kielégíti a haditengerészet szükség
leteit. Azonban abban az esetben, ha a miniszterelnök hozzájárulását adná a naszád meg
rendelésére, akkor ahhoz ő is hajlandó hozzájárulni, azzal a kikötéssel , hogy a korábban 
vállalt 710 000 koronás fedezetet semmiképp se lépjék t ú l . 1 4 4 Azonban ezt a kikötést 
eleve nem lehetett betartani, mert a 2 210 000 koronás építési köl tséghez adódott még a 
naszád felfegyverzésének 440 000 koronás kö l t s ége . 1 4 5 Ezen felül a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter is ragaszkodott hozzá, hogy a C N T kötelezettséget vállaljon az iránt, 
hogy a magyar kormány részéről nyújtandó hozzájárulás összegének megfelelő ipari be
szerzéseket a magyar ipar révén fogja fedezni. 1 4 6 A szükséges összeg összegyűjtése - az 
egyesület Magyarországon is folytatott gyűjtési tevékenységet - vontatottan haladt, s a 
fellelhető dokumentumok szerint még 1916 áprilisában is j avában f o l y t . 1 4 7 

A tényleges megrendelésre 1916. j anuár 26-án került sor. Az épülő naszád az U 40-es 
számot kapta és 1917. április 21-én bocsátották vízre. Tulajdonságai mindenben meg
egyeztek a már korábban megrendelt В II-es naszádokéval . 1917. augusztus 4-én állt 
szolgálatba, és aktívan részt vett a korlátlan tengeralattjáró háborúban. A háború után 
Olaszország kapta meg lebontásra, majd 1920-ban, Velencében vágták s z é t . 1 4 8 

1 4 1 Csonkaréti 2002. 241.0. 
1 4 A hajógyár egységenként pontosan ugyan ennyiért vállalta 2 db В II-es naszád megépítését a haditenge

részet részére az 1915. október 12-án megkötött szerződésben. 
1 4 3 MOL ME К 26 1153. es., 406. sz. beadvány. 
1 4 4 MOL ME К 26 1153. es., 18997. sz. beadvány. 
1 4 5 MOL M E К 26 1153. es., 565. sz. beadvány. 
1 4 6 MOL ME К 26 1153. es., 81296. sz. beadvány. 
1 4 7 MOL ME К 26 1153. es., 34607. sz. beadvány. 
1 4 8 Aichelburg 2004. 494. o. 



Az utolsó hazai gyárban épült naszád, az U 41 

Miután az U 6 1916. június 13-án elsüllyedt az otrantói tengerzáron, a hadi tengeré
szet pótlásul egy В II-típusú tengeralattjárót rendelt a Cantiere Navale hajógyártól, mely 
a 41-es számot kapta. A naszád - hasonlóan a többi C N T által épített tengeralatt járóhoz 
- a Duna Gőzhajózási Társaság óbudai gyárában készült, majd vasúton szállították 
Pólába, ahol az Arzenál szerelte össze és bocsátotta vízre. Építési költsége 2 270 000 ko
rona v o l t . 1 4 9 Az építésnél könnyebbséget jelentett, hogy még korábban az U VI-os ben
zinmotorjait dízelmotorra kívánták cserélni , s még annak idején Grazban meg is rendel
ték azokat. Az elkészült motorok a polai Arzenál szertárjában várakoztak. Az U VI-os 
után még egy komplett periszkóp, az U V-ös után a tartalék akkumulátor te lep maradt 
meg. Mindezeket az U 41 kapta meg. Mive l azonban a motorok nagyobbak és nehezeb
bek voltak, mint amekkorá t eredetileg а В II-es t ípusba terveztek, ezért a hajótestet a mo
torháznál egy bordával megtoldották. A naszád hossza így 77 cm-rel, vízkiszorítása fel
színen 9, a lámerülve 13,6 tonnával nőtt meg. A naszád többi műszaki tulajdonsága 
teljesen megegyezett testvérhajóiéval. 1916. november 20-án fektették le a gerincét, és 
1917. november 11-én bocsátották v í z r e . 1 5 0 Próbajáratai viszonylag rövid ideig tartottak. 
1918. február 19-én állt szolgálatba, s aktívan részt vett a korlátlan tengeralattjáró hábo
rúban. A háború után brit kézre került, majd az admirali tás megbízásából Franciaország
ban bontották szé t . 1 5 1 

Az utolsó szolgálatba állított tengeralattjárók, az U 43 és U 47 

1916. november l-jén Arno Spindler német korvettkapitány felkereste a Monarchia 
berlini tengerészeti attaséját, és az iránt érdeklődött , hogy a Monarchia hajlandó lenne-e 
átvenni néhány tengeralattjárót, mert a német hadi tengerészetnek nincs elég képzett le
génysége az új naszádok szolgálatba állításához. Az e lhúzódó tárgyalások során megál
lapodtak, hogy a német haditengerészet átadja az 1916-óta az Adrián harcoló В II-es tí
pusú, UB 43 és U B 47 j e lű naszádokat . A két naszádot 1917. június 17-én vonták k i a 
német flotta kötelékéből, és jú l ius 7-én sorolták be az osz t r ák -magyar hajóhadba. Oszt
r á k - m a g y a r j e l ü k U 43 és U 47 lett. A naszádokért összesen 7 500 000 koronát fizettek. 
Bár mindkét naszád eléggé elhasználódott , még bevethető állapotban voltak, harcképes
ségüket egy 88 mm-es ágyúval n ö v e l t é k . 1 5 2 

Mindkét naszád a háború végéig szolgálatban maradt. A háború után az U 43-at és U 
47-et Nagy-Britannia kapta meg lebontásra, de a tengernagyi hivatal megbízásával a 
bontást Olaszország végezte e l . 1 5 3 

1 4 ' J K M A T M 250/5 XCVI/8. „Uebereinkommen U 41." 
l í ( ) Csonkaréti 2002. 243. o. 
1 5 1 Aichelburg 2004. 494. o. 
1 5 2 Sieche. 
1 5 3 Aichelburg 2004. 495. o. 



Befejezetlen naszádok és papíron maradt rendelések 

M á r a háború első évében bebizonyosodott, hogy az Adrián nem nagy csatahajórajok 
fogják eldönteni a tengeri uralomért vívott harcot. Sokkal inkább a könnyebb egységek -
cirkálók, rombolók, torpedónaszádok - egymás ellen vívott harcai és a kereskedelmi ha
j ó k elleni gyors rajtaütései fogják meghatározni a háború menetét . De talán még ezeknél 
a kis egységeknél is nagyobb je lentőségre tettek szert a tengeralattjárók, amelyeket ere
dendően csak par tvédelemre és felderítésre szántak. A háború első 12 hónapjában 2 pán
célos cirkáló elsüllyesztésével, 1 csatahajó és 1 cirkáló megrongálásával sikerült elérni
ük, hogy az olasz és a francia flotta az összes nehéz egységét kivonta az Adria térsé
géből . Erre a sikerre a felszíni hadihajók nagy valószínűséggel nem lettek volna képesek. 

A kezdeti sikereket olyan cs. és kir. tengeralattjárók érték el, melyek jóval a háború 
kitörése előtt épültek, és méreteiknél fogva eleve csak partvédelmi céllal állították őket 
szolgálatba. Lévén, hogy egy gyorsan fejlődő, fiatal fegyvernemről volt szó, öt-hatéves 
koruk már soknak számított . A háború elején a cs. és kir. tengerésztisztek már tartottak 
attól, hogy ha a Monarchia nem szerez be sürgősen új tengeralattjárókat, a meglévők 
gyors elhasználódása és csekély száma miatt a cs. és kir. haditengerészet gyorsan behoz
hatatlan hátrányba kerül az antant flottákkal szemben ezen a téren. 

Bár az 1915 tavaszán megrendelt és leszállított 5 db В l-es típusú naszád és az 1915 
őszén megrendelt 4 db H A V M A N D E N - t í p u s ú tengeralattjáró je lentősen javítot t az össz
képen, a helyzetet alapvetően nem tudták orvosolni, ugyanis ezek a naszádok is csak 
partvédelmi feladatokra voltak alkalmasak. 

Az 1915 októberében megrendelt 6 db В II-es típusú naszád jelentette az igazi előre
lépést a cs. és kir. haditengerészet tengeralattjáró-flottillája számára. Ezek a naszádok, 
1917-es szolgálatba állításuktól kezdve, e redményesen részt tudtak venni a Földközi 
tengeren folyó korlátlan tengeralattjáró harcban. 

Azonban a cs. és kir. flotta főparancsnoka, Anton Haus admirális , már а В II-es na
szádok megrendelésekor felismerte és hangoztatta, hogy a Monarchia nem elégedhet 
meg а В II-es típussal, hanem nagy, 800 / 1000 tonna vízkiszorítású tengeralatt járókra 
lesz szüksége a háború folytatásához. Mive l mindegyik hadviselő ál lam a búvárhajó-
flottilla erőteljes fejlesztésébe fogott, Haus úgy kalkulált, hogy a Monarchia a béketárgya
lások során jobb pozíciót foglalhat el, ha ütőképes tengeralattjáró-flottillával rendelkezik. 

Haus legelőszőr 1915. szeptember 29-ei, Tisza István, m. kir. miniszterelnökhöz inté
zett átiratában szorgalmazta 6 db 800 / 1000 tonna vízkiszorítású tengeralattjáró építését, 
összesen 60 millió korona értékben. A hatból kettő megépítését tartotta sürgősnek, a töb
bi négy munkába vételét csak egy évvel későbbre tervezte. Szorgalmazta, hogy a naszá
dok hazai gyárakban épüljenek. Nemcsak azért, mert a német gyárak kapacitását már a 
belföldi megrendelések kötötték le, hanem azért is, mert az osz t rák -magyar hajógyárak 
gyorsabban tudnák a rendeléséket teljesíteni, továbbá a szükséges naszádok terveit is be
szerezték már a szövetséges német ha jógyárak tó l . 1 5 4 

Azonban a hat nagy tengeralattjáró építésének megkezdése közel sem volt zökkenő
mentes. Annak ellenére, hogy a háború miatt a nyersanyag és a tapasztalt munkások is 
hiánycikknek számítottak, a hajógyárak ölre mentek a megrendelésekért . Valamint az is 

MOL ME К 26 1153. es., 3553. sz. beadvány. 



nehezítette a helyzetet, hogy a magyar fél mindenáron el akarta érni, hogy a 36,4 %-os 
kvóta arányában részesüljön a megrende lé sekbő l . 1 5 5 

Teleszky m. kir. pénzügyminiszter rögtön Haus átiratára válaszolva tiltakozott, hogy 
kettőnél több nagy tengeralattjáró építését megkezdjék. Til takozását azzal indokolta, 
hogy a haditengerészet is csak két naszád azonnali megépítését tartotta indokoltnak, va
lamint úgy gondolta, hogy a többi négy már nem állhatna szolgálatba a háború végéig, 
így feleslegesek. 1 5 6 Teleszky véleménye ellenére az 1915. október 6-ai közös miniszteri 
konferencia mind a hat nagy tengeralattjáró építését j ó v á h a g y t a . 1 5 7 Azonban az a tény, 
hogy a hat naszád építését három hajógyár kapta meg, azt e redményezte , hogy mind
egyik gyár a saját, módosítot t verzióját kezdte el é p í t e n i . 1 5 8 

A Danubiusnál megrendelt 800 /1000 tonnás naszádok 

Az első megrendelést a Danubius hajógyár kapta 1916. február 7-én. A naszádok az 
U 50 és U 51 jelet kapták. Az U 50 gerincét 1917. március 26-án, az U 51 -ét április 19-
én fektették l e . 1 5 9 A rendelkezésre álló dokumentumok szerint az első naszádot 1918. ja
nuár 10-én, a másodikat április 10-én kellett volna a próbajáratokra készen átadni a hadi
t enge része tnek . 1 6 0 Időközben, az infláció miatt, a hajógyár megváltoztat ta árajánlatát. 
Egy 1917. november 7-ei dokumentum szerint egy naszád ára 15 100 000 koronára nőtt, 
a tartalék alkatrészekért további 1 032 000 koronát ké r tek . 1 6 1 

A 71,6 méter hosszú naszádok vízkiszorítása a felszínen 835 tonna, a lámerülve 1130 
tonna volt. A felszínen dízelmotorral 16 csomót, a lámerülve elektromotorral 9 csomós 
sebességet értek el. 1 6 2 4 db 450 mm-es orr és 2 db 450 mm-es far torpedóvető-csővel , 2 
db 100 mm-es L/35-ös ágyúval , valamint 1 db 8 mm-es géppuskával szerelték fel őket. 
Egy útra 10 db torpedót vihettek magukkal . 1 6 3 Azonban az előírt időpontokat a háború 
okozta anyag- és munkaerőhiány miatt nem lehetett tartani. Az U 50-es 1918. október 
31-ig 90 %-ban, az U 51 60 %-ban készült el. Mindkét naszádot a F iumébe bevonuló 
olasz hadsereg foglalta le, és a békeszerződés ér telmében a gyárban szé tbon to t t ák . 1 6 4 

A haditengerészet 1918. szeptember 24-én még két naszádot rendelt U 56 és U 57 j e l 
lel, de építésüket már nem tudták elkezdeni. 1 6 5 

Sieche 
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MOL ME К 26 1153. es., 15706. sz. beadvány. 
1 5 7 M Ö L M E К 26 1153. es., 1223. sz. beadvány. 
1 5 8 Sieche. 
1 5 9 Aichelburg 2004. 497. o. 
1 6 0 K M A T M 210/5 d. „Schlußbrief betreffend den Bau der Uboote U 50 und U 51." A szerződés késede

lem esetére kötbért is megállapított. Az első tizenkét hétre, hetente és hajónként 2000 korona; a tizenharmadik
tól a huszadik hétig, hetente és hajónként 4000 korona. A huszadik hét után felbontják a szerződést. 

1 6 1 MOL Gazdasági Levéltár, Z 429, 18. cs., 2153. sz. dokumentum. 
1 6 2 Hatótávolságuk: felszínen 10 csomó sebességnél 4000 tengeri mérföld, 8 csomó esetén 4800 tengeri mér

föld; alámerülve 8 csomó esetén 24 tengeri mérföld, 4 csomó esetén 120 tengeri mérföld, 2,5 csomónál 200 tengeri 
mérföld. KMA T M 250/5 XCVI/17. „Beschreibung eines Unterseebootes von 835/11301. 1916. 7. 6. Wien." 

163 I T Uo. 
1 6 4 Aichelburg 2004. 497. o. 
1 6 5 Sieche. 



A Cantiere Navale Triestino hajógyárnál rendelt 800/1000 tonnás naszádok 

Annak ellenére, hogy a haditengerészet először csak két nagy naszádot akart rendelni 
a Danubius hajógyártól, a Cantiere Navale Triestino hajógyár 1916 januárjától tárgyalni 
kezdett a brémai Weser hajógyárral egy 800 / 1000 tonnás tengeralattjáró terveinek meg
vételéről. Mive l idővel kibővítették az épí tendő tengeralattjárók számát, a hadi tengeré
szet 1916. augusztus 21-én 2 db 800 / 1000 tonnás naszádot rendelt a C N T - t ő l . 1 6 6 A két 
naszád az U 48 és U 49 jelet kapta. 

A 73,25 méter hosszú naszádok vízkiszorítása felszínen 818 tonna, a lámerülve 
1183,5 tonna volt. A felszínen dízelmotorral 16,25 csomós sebességet értek el, víz alatt 
elektromotorral 8,5 c s o m ó t . 1 6 7 Fegyverzetük 4 db 450 mm-es orr és 2 db 450 mm-es far 
torpedóvető-cső, 2 db 90 mm-es ágyú és 1 db 8 mm-es géppuska volt. Egy útra 11 db 
torpedót vihettek magukkal. 1 6 

A tengeralattjárók fődarabjai a C N T megbízásából a D G T óbudai telepén épültek, 
majd a polai Arzenálban kerültek összeszerelésre. Azonban a háború végéig az U 48 
71 %-ban, az U 49 54 %-ban készült el. A dízelmotor az U 48 esetében teljesen, az LJ 
49-nél csak részben került beépítésre. Mindkét naszádot a bevonuló olasz hadsereg fog
lalta le, majd a békeszerződés ér telmében Pólában szétbontották ő k e t . 1 6 

A haditengerészet 1918-ban még két azonos típusú naszádot rendelt a CNT-től U 58 
és U 59 jelzettel, de építésüket már nem kezdték el. A dízelmotorokat a grátzi vagon
gyártól rendelték meg . 1 7 0 

A Stabilimento Tecnico Triestino hajógyárnál rendelt 800 /1000 tonnás naszádok 

A hadügyminiszter 1916. március 28-án, Tisza Is tvánhoz intézett átiratában kérte a 
m. kir. kormányzatot , hogy járuljon hozzá 2 db 800 / 1000 tonnás tengeralattjáró meg
rendeléséhez a Stabilimento Tecnico Triest ino 1 7 1 ha jógyárná l . 1 7 2 A m. kir. pénzügymi
niszter azonban kifogásolta a naszádok megrendelését , és nem járul t hozzá, mert szerinte 
azok már nem szolgálnák a folyamatban lévő háború céljait, és további terheket rakna a 
már így is rossz helyzetben levő költségvetésre. A kereskedelmi miniszter viszont azzal 
a feltétellel járult hozzá a rendeléshez, ha a magyar ipar megkapja a kvóta szerint neki 
j á ró részesedés t . 1 7 3 A megrendelésre végül 1916. augusztus 21-én került sor. A két na
szád az U 52 és U 53 jelet kapta. Azonban a háború végéig az anyag- és a munkaerőhi 
ány miatt egyik sem készült el. Az U 52 25 %-ban, az U 53 10 %-ban készült el. A dí-

Sieche. 
1 6 7 Hatótávolságuk: felszínen, két motorral 2000 tengeri mérföld, egy motorral 3900 tengeri mérföld; víz 

alatt 4 csomós sebességgel 80 tengeri mérföld, 2,5 csomós sebesség esetén 100 tengeri mérföld. K M A TM 
250/5 XCVI/9. „Übereinkommen für U 48 und U 49. 1916. augusztus 28. Wien." 

1 6 8 Uo. 
1 6 9 Aichelburg 2004. 497.0. 
1 7 0 Uo. 499. o. 
1 7 1 1916. október 7-én a hajógyár nevét Austriawerft A. G.-re változtatták. Sieche. 
1 7 2 MOL ME К 26 1153. es., 1223. sz. beadvány. 
1 7 3 MOL ME К 26 1153. es., 40/res. sz. beadvány. 



zelmotorokat az augsburgi M A N gyártól rendelték meg, ahol a háború végéig 99, illetve 
60 %-ban készültek el. Mindkét naszádot a Triesztbe bevonuló olaszok foglalták le, majd 
a békeszerződés ér telmében szétbontották ő k e t . 1 7 4 

A haditengerészet 1918-ban további két ugyanilyen tengeralattjárót rendelt a hajó
gyártól U 54 és U 55 jelzettel, de építésüket nem kezdték el. A naszádok dízelmotorja 
20 %-ban készült e l . 1 7 5 

Az UB Ili-típus megrendelésének elosztása 

1916 májusában a haditengerészet UB III-as típusú naszádok építését javasolta. A 
C N T ezért megvásárol ta a Weser hajógyártól a típus liszenszét, és felajánlotta, hogy 10 
ilyen naszádot épít. A rendelést mindkét kormányzat elfogadta, azzal a kikötéssel , hogy 
6 naszádot osztrák, 4 naszádot pedig magyar hajógyárakban é p í t e n e k . 1 7 6 

1916. december 2-án a C N T 6 naszád építésére kapott megbízást , U 101-U 106 j e l 
zettel. A tengeralatt járók a háború végén azonban csak 47 % és 15 %-os készültségi fok 
között álltak. A háború után mindegyiket a hajógyárban bontották s z é t . 1 7 7 

1918-ban a haditengerészet még további 3 db UB III-as típust rendelt a CNT-től 
U 118—U 120 jelzettel, de ezek építését már nem kezdték e l . 1 7 8 

Ezzel egy időben a Danubius megvásárol ta az U B I I I terveit a kiéli Germania művek
től, és a megál lapodás ér te lmében 1917. január 20-án 4 tengeralattjáróra kapott megren
delést. A naszádok az U 107-U 110 jelzetet k a p t á k . 1 7 9 A háború végéig csak 35-20 %-
ban készültek e l . 1 8 0 

1918 nyarán a haditengerészet további négy UB III-as naszádot rendelt a hajógyártól, 
de a háború végéig csak az előkészítés fázisáig jutottak e l . 1 8 1 

Legvégül az STT hajógyár is versenybe szállt az UB III-as naszádok építéséért. 1918 
nyarán 3 db naszádra kapott megrendelés t U 115-U 117 jelzettel. Mindhá rom naszád 
építését előkészítették, de a háború végéig már nem kezdték e l . 1 8 2 

A háború vége és következményei 

Az osz t r ák -magyar tengeralattjárók a háború utolsó percéig harcoltak. Az U 14 és U 
29 naszádok voltak az utolsó egységek, melyek Bocche di Cattaro-ba befutottak 1918. 
november l-jén, egy nappal azután, hogy I V . Károly király utasítására Horthy Miklós el-

1 7 4 Aichelburg 2004. 498.0. 
175 
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1 7 7 Aichelburg 2004. 504. o. 
178 Sieclie. 
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Aichelburg 2004. 505. o. 
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Sieche. 



lentengernagy, a flotta parancsnoka, átadta a hajóhadat a délszláv nemzeti t a n á c s n a k . 1 8 3 

Az ajándék flottának azonban nem örülhettek sokáig a délszláv politikusok. Az 1918. 
november 3-án, a Pádua melletti Vi l la Giustiban megkötött fegyverszünet értelmében, a cs. 
és kir. hajóhad legértékesebb egységeit, köztük tizenöt 1910 és 1918 között épített tenger
alattjárót, kellett Velencébe vontatni és ott a szövetséges és társult hatalmaknak á t adn i . 1 8 4 

A hajók pontos elosztását a Naval Al l ied Commission for the Disposal of Enemy 
Vessels végezte el. Olaszország 13 db, Franciaország 2 db, Nagy-Britannia 5 db cs. és 
kir. tengeralattjárót kapott. Azonban az 1922-es Washingtoni Tengeri Fegyverkezési 
Egyezmény , mely a nagyhatalmak fegyverkezését kívánta korlátozni, leginkább a ten
geralattjárókat érintette negatívan. De a szövetséges hatalmak közvé leménye is rendkívül 
el lenségesen tekintettek erre a fegyvernemre. Ezért végül is egyetlen cs. és kir. tenger
alattjárót sem állítottak szolgálatba a győztesek. Egyedül az U 14-et (ex-Curie) sorolták 
vissza a francia flottába. Az összes naszád 1918 és 1922 között a szövetségesek hajóbon
tóiban v é g e z t e . 1 8 5 A Fiúméban, Pólában, Triesztben és Budapesten befejezetlenül maradt 
naszádokat a hajógyárakban bontották szét. A trianoni és saint-germaini békék pedig 
megtil tották, hogy Magyarország és Ausztria tengeralattjárókat építsen és szolgálatba ál
lítson. Ezzel végleg pontot tett a történelem mind az osztrák, mind a magyar tengeralatt
j á ró gyártásra. 

összefoglalás 

Ausz t r i a -Magyarország történelme során összesen 27 tengeralattjárót állított szolgá
latba. Mive l a haditengerészet meglehetősen szkeptikusan állt hozzá a tengeralattjárók
hoz, mint fegyvernemhez, ezért a háború kitöréséig csak 6 db tengeralattjáró üzemelt há
rom különböző típusból. Ezek a naszádok tulajdonképpen azt a célt szolgálták, hogy 
gyakorló útjaikkal segítsék a cs. és kir. haditengerészet mérnökei t és vezetőit abban, 
hogy kiválasszák a megfelelő típust a további fejlesztésekhez és kijelöljék a tengeralatt
járó-flottilla fejlődésének irányát. 

A háború kitörése és a korai hadiesemények tették a cs. és kir. haditengerészet veze
tői számára nyilvánvalóvá, hogy az Adrián folyó harcokban nem a nagy hadihajók fog
ják meghatározni a háború menetét és stratégiáját, hanem a kisebb egységek, köztük a 
tengeralattjárók. A tengeralattjáró-flottilla bővítése égetően szükségessé vált. 

1915 őszéig azonban csak 5 db В l-es par tvédő és 4 db Havmanden- t ípusú , szintén 
par tvédő naszád megrendelésére került sor. 1915. október 6-át lehet a cs. és kir. tenger
alattjáró-flottilla újjászületésének tekinteni, ugyanis a közös minisztertanács ekkor fo
gadta el 6 db В I I típusú és 6 db 800 / 1000 tonnás, nyílttengeri naszád beszerzését . Ez
zel a cs. és kir. tengeralattjáró-flottilla átlépett az offenzív, nyílttengeri korszakába. Az 
1917-től folyamatosan szolgálatba álló naszádok aktívan részt vettek a kereskedelmi ha
j ó k ellen folytatott korlátlan tengeralattjáró háborúban. 

1 6 3 Csonkaréti 1991.98.0. 
1 8 4 Nyékhegyi Ferenc ezredes: A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés (a páduai fegyverszünet). Budapest, 

2003. 90.'o. 
1 8 5 Molnár György: A Monarchia hadiflottájának utóelete. Történelmi Szemle, 1987-88/4. (487-511.) 493. o. 



Mive l а В II-es naszádok sem jelentettek teljes megoldást a háború állította követel
ményekre , ezért 1916 és 1918 között összesen 32 db nagy tengeralattjáró került megren
delésre, azonban a háborús anyag- és munkaerőhiány okozta késedelem miatt ezekből 
már egyet sem szállítottak le. 

A 27 tengeralattjáróból 13 épült magyar hajógyárban, és a magyar ipar általában a 
36,4 %-os kvóta felett részesedett a megrendelésekből , ami nemcsak a magyar pol i t iku
sok sikerét je lz i , hanem azt is, hogy a tengeralattjáró fegyvernem - ahogy a hadi tengeré
szet egésze is - nemcsak polit ikai, hanem gazdasági szempontból is részben magyar tu
lajdon és érdek volt. 

Végül , de nem utolsó sorban meg kell említeni a tengeralattjáró-flottilla s ikerességét 
is. A 27 hajó a háború alatt bizonyítottan 108 kereskedelmi hajót süllyesztett el, ami 
196 093 BRT hajóteret jelentett. 11 db, összesen 41 000 BRT hajótér elsüllyesztése nem 
bizonyított . Továbbá elsüllyesztettek 2 db páncélos cirkálót, 5 db rombolót és 2 db ten
geralattjárót. Megrongál tak 1 db csatahajót, 2 db könnyűcirkálót és 1 db rombolót , ame
lyek a további harcokból kiestek. 

Összességében megál lapí tható, hogy a cs. és kir. tengeralattjáró-flottilla méreteihez és 
technikai színvonalához képest meglehetősen sikeresen működöt t , annak el lenére is, 
hogy ténylegesen a háború szűkös és nehézkes viszonyai közt épült k i . 



1. 

A hadviseld felek tengeralattjdro-dlloindnya a hdhoru kitoresekor 

A Kozponti Hatalmak 
tengeralattjaro allomanya 

Nemet Csaszarsag 28 db 

Ausztria-Magyarorszag 6db 

Osszesen 34 db 

Az Antant 
tengeralattjaro allomanya 

Olaszorszag 14 db 

Franciaorszag 52 db 

Nagy-Britannia 68 db 

Osszesen 134 db 

2 

A hadviselo felek dltal a hdboru alatt 

A Kozponti Hatalmak altal szolgalatba 
allftott tengeralattjarok 

Nemet Csaszarsag 315 db 

Ausztria-Magyarorszag 21 db 

Osszesen 336 db 

szolgdlatba dllitott tengeralattjdrdk 

A hadviselo felek tengeralattjdro-vesztesegei a Foldkbzi-tengeren 

A Kozponti Hatalmak vesztesegei 

Ndmet Csaszarsag 19 db 

Ausztri a-M agy arorszag 8 db 

Osszesen 27 db 

Az Antant vesztesegei 

Olaszorszag 10 db 

Franciaorszag 11 db 

Nagy-Britannia 6db 

Osszesen 27 db 

Az Antant altal szolgalatba allftott 
tengeralattjardk 

Olaszorszag 62 db 

Franciaorszag 43 db 

Nagy-Britannia 236 db 

Osszesen 341 db 



A Központi Hatalmak befejezetlen tengeralattjárói 

A Központi Hatalmak hajógyáraiban 
befejezetlenül maradt tengeralattjárók 

Német Császárság 224 db 

Ausztri a-M agyarország 17 db 

Összesen 241 db 

A Központi Hatalmak megrendelt tenger
alattjárói (építésüket nem kezdték el) 

Német Császárság 244 db 

Ausztria-Magyarország 15 db 

Összesen 259 db 

A Monarchia tengeralattjáró-beszerzéseinek megoszlása az építő cégek szerint 

A szolgálatba állított naszádok megoszlása az építő cégek szerint 

Seearsenal, Pola 4 db U 1,2, 20, 23 

Cantiere Navale Triestino (CNT) 4 db U 27,28,40,41 

Germania Werft, Kiel 7 db U 3,4, 10 

Weser Werft, Bréma 2 db U 11, 15, 16, 17,43,47 

Arsenal du Mourillon, Toulon 1 db U 14* (Ex CURIE) 

Whitehead, Fiume** 3 db U 5, 6,12 

UBAG, Fiume** 2 db U 21,22 

Danubius, Fiume** 4 db U 29, 30, 31, 32 

Összesen 27 db 

A befejezetlen naszádok megoszlása az építő cégek szerint 

Austria Werft, Trieszt 2 db U 52-53 

CNT 8 db U48,49, 101-106 

Danubius, Fiume** 7 db U 50,51, 107-111 

Összesen 17 db 

A megrendelt, de el nem kezdett naszádok megoszlása az építő cégek szerint 

Austria Werft, Trieszt 5 db U 54,55, 115-117 

CNT 5 db U 58,59, 118-120 

Danubius, Fiume** 5 db U 56, 57, 112-114 

Összesen 15 db 

* Zsákmányolt francia naszád 
** Magyar hajógyár 



Az Osztrák-Magyar Monarchia tengeralattjáró-veszteségei 

Dátum Hajó Parancsnok Veszteség Helyszín Elsüllyedés oka 

1915. VII I . 12. U 12 Egon Lerch 17 fő, teljes Velence kikötője 
előtt 

Aknának ütközött. 

1915. VII I . 13. из Karl Strnad 10 fő halott, 
12 fő hadi
fogoly 

Brindisitől Ke
letre 

A francia BISSON 
romboló ágyútüze. 

1916. V I . 13. U 6 Hugo von 
Falkhausen 

20 fő hadi
fogoly 

Az Otrantói fok
tól 12 mérföldre 
K-ÉK-re 

Miután hálóba akadt, a 
DULCE, a DORIS és 
az EVENING STAR II . 
felfegyverzett gőzösök 
lőtték, majd személy
zete elsüllyesztette. 

1916. X. 17. U 16 Orest Ritter 
von Zopa 

2 fő halott, 14 
fő hadifogoly 

Valonától D-re A süllyedő olasz 
NEM ВО romboló 
vízibombája. 

1917. I I I . 31. и 30 Friedrich 
Faehndrich 

21 fő, teljes Otrantótól K-re Ismeretlen. Nyomtala
nul eltűnt IV. 30-án. 
(A brit PLOUGH 
BOY őrhajó vízibom
bái által?) 

1917. V. 16. U 5 Friedrich 
Schlosser 

6 fő halott Fasana csatorna Aknának ütközött, V I . 
23-án kiemelték, 1918. 
V I I I . 27.-én újra szol
gálatba állítva. 

1918. I I . 21. U 23 Klemens 
Ritter von 
Bézard 

21 fő, teljes 40° 25' É, 
19° 2' К 

Az olasz AIRONE 
romboló vontatott, 
robbanó paravánjának 
ütközött. 

1918. V I I . 4. U 20 Ludwig 
Mueller 

18 fő, teljes A Tagliamento 
torkolata előtt 

Az olasz F 12 tenger
alattjáró megtorpedóz
ta. 

1918. V I I . 7. U 10 Johann von 
Ulmansky 

Nincs Caorle előtt Aknára futott, partra 
futva megrongálódott, 
V I I . 25-én kiemelték 
és Triesztbe vontatták. 
Nem javították k i . 



A tengeralattjárók részletes adatai 

Siegfried Popper tengeralattjáró terve (1905) 

Építő vállalat Seearsenal, Pola (?) Motorok 1 db benzin, 1 db villany 

Hosszúság 22,16 m Teljesítmény 200 LE / 70 LE 

Szélesség 3,78 m Sebesség 9,5 / 7 csomó 

Merülés 4,37 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 134,5 / ? tonna Legénység 1 tiszt, 7 fő legénység 

1907-1914 között épült naszádok 

Lake-típus (U 1, U 2) 

Építő vállalat Seearsenal, Pola Motorok 2 db benzin, 2 db villany 

Hosszúság 30,5 m Teljesítmény 560 LE / 200 LE 

Szélesség 4,8 m Sebesség 10/6 csomó 

Merülés 3,85 m Torpedóvető csövek 3 db 450 mm (2 orr, 1 far) 

Vízkiszorítás 230 / 270 tonna Legénység 3 tiszt, 14 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 1 1907. július 2. 1909. február 10. 1911. április 15. 

U 2 1907. július 18. 1909. április 3. 1911. június 22. 

Germania-típus (U 3, U 4) 

Építő vállalat Germania Werft, Kiel Motorok 2 db petróleum,2 db villany 

Hosszúság 43,2 m Teljesítmény 600 LE / 320 LE 

Szélesség 3,75 m Sebesség: 12/8,5 csomó 

Merülés 2,65 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 240 / 300 tonna Legénység 2 tiszt, 15 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 3 1907. március 12. 1908. augusztus 20. 1909. szeptember 12. 

U 4 1907, március 12. 1908. november 20. 1909. augusztus 29. 



Holland-típus (U 5, U 6) 

Építő vállalat Whitehead, Fiume Motorok 2 db benzin, 2 db villany 

Hosszúság 32,09 m Teljesítmény 500 LE / 230 LE 

Szélesség 4,23 m Sebesség 11,4 / 9,7 csomó 

Merülés 3,9 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 240 / 273 tonna Legénység 3 tiszt, 18 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 5 1908. április 9. 1909. február 10. 1910. április 1. 

U 6 1908. február 21. 1909. június 12. 1910. július 1. 

Módosított Holland-típus (U 12) 

Építő vállalat Whitehead, Fiume Motorok 2 db petróleum,2 db villany 

Hosszúság 32,09 m Teljesítmény 800 LE / 220 LE 

Szélesség 4.23 m Sebesség 10/8 csomó 

Merülés 3,9 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 240 / 273 tonna Legénység 3 tiszt, 18 fő legénység 

Építési adatok: 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 12 1909. 1911. március 14. 1914. augusztus 21. 

Az 1913. februárjában megrendelt naszádok 

Építő vállalat Germania Werft, Kiel Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 69,05 m Teljesítmény 2300 LE / 1240 LE 

Szélesség 6,3 m Sebesség 16,8/ 10,3 csomó 
Merülés 3,79 m Torpedóvető csövek 5 db 450 mm (4 orr, 1 far) 
Vízkiszorítás 791 /933 tonna Legénység 36 fő 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 
U 7 1913. november 1. 1915. április 22. 9 

U 8 1913. november 1. 1915. május 15. 

U9 1913. december 31. 1915. június 1. 

U 10 1914. február 7. 1915. június 24. 

U 11 1914. február 11. 1915. július 20. 



Az 1914. évi haditengerészeti költségvetésben jóváhagyott naszád adatai 

Építő vállalat Fiat, San Giorgo Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 65 m Teljesítmény 2600 LE / 900 LE 

Szélesség 6,05 m Sebesség 16/9 csomó 

Merülés 4,1 m Torpedóvető csövek 5 db 450 mm (4 orr, 1 far) 

Vízkiszorítás 700 / 870 tonna Legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 12 - - -

Loligo törpe tengeralattjáró 

Építő vállalat Whitehead, Fiume Motorok 1 db villany 

Hosszúság 12.2 m Teljesítmény 30 LE 

Szélesség 2,7 m Sebesség 7 / 4 csomó 

Merülés 2,2 m Torpedóvető csövek -
Vízkiszorítás 44 / 50 tonna Legénység 3 fő 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

Loligo 1913. (?) 1914. augusztus -



1914-1918 között épített és szolgálatba állított naszádok 

Zsákmányolt francia naszád (U 14, ex CURIE) 

Építő vállalat Arsenal de Mourillon Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 52,15 m Teljesítmény 840 LE 
Szélesség 5,42 m Sebesség 13,5 / 8,5 csomó 

Merülés 3,2 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm 

Vízkiszorítás 407 / 544 tonna Legénység 28 fő 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 
U 14 1911. 1912. július 18. 1915.június 1. 

Vasúton szállított, német В I-típusú naszádok (U 10, U 11, U 15-U 17) 

Építő vállalat Weser Werft, Bréma Motorok 1 db dízel, 1 db villany 

Hosszúság 27.88 m Teljesítmény 60 LE / 120 LE 
Szélesség 3,15 m Sebesség 6 / 9 csomó 

Merülés 3,03 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 
Vízkiszorítás 127,5/ 142,5 tonna Legénység 2 tiszt, 13 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 10 1914. november 1. 1915. január 22. 1915. július 12. 

U 11 1914. november 9. 1915. 1915. június 18. 
U 15 1915. 1915. 1915. június 10. 

U 16 1915. 1915. 1915. június 10. 
U 17 1915. 1915. 1915. június 10. 

Havmanden-típus (U 20-U 23) 

Építő vállalat Seearsenal, Pola/UBAG Motorok 1 db dízel, 1 db villany 
Hosszúság 38,76 m Teljesítmény 450 LE / 160 LE 
Szélesség 3,97 m Sebesség 13,2/9 csomó 
Merülés 2,75 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 173/210 tonna Legénység 3 tiszt, 15 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 
U 20 1915. szeptember 29. 1916. szeptember 18. 1917. október 20. 
U 21 1915. december 6. 1916. augusztus 15. 1917. augusztus 15. 
U 22 1915. december 18. 1917. január 27. 1917. november 23. 
U 23 1915. december 8. 1917. január 5. 1917. szeptember 1. 



Német В II-típus (U 27-U 32, U 40, U 43, U 47) 

Építő vállalat CNT, Danubius, Weser Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 36,9 m Teljesítmény 300 LE / 280 LE 

Szélesség 4,75 m Sebesség 9 / 7,5 csomó 

Merülés 3,72 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 268 / 306 tonna Legénység 5 tiszt, 14 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 27 1916. május 25. 1916. október 19. 1917. február 24. 

U 28 1916. június 28. 1917. január 8. 1917. május 26. 

U 29 1916. március 3. 1916. október 21. 1917. január 21. 

U 30 1916. március 9. 1916. december 27. 1917. február 17. 

U 31 1916. július 4. 1917. március 20. 1917. április 24. 

U 32 1916. május 25. 1917. május 11. 1917. június 24. 

U 40 1916. augusztus 8. 1917. április 21. 1917. augusztus 4. 

U 43 1915. szeptember 3. 1916. április 8. 1917. július 30. 

U 47 1915. szeptember 4. 1916. június 17. 1917. július 30. 

Módosított német В II-típus (U 41) 

Építő vállalat CNT Motorok 2 db dízel. 2 db villany 

Hosszúság 37,6 m Teljesítmény 400 LE / 280 LE 

Szélesség 4,75 m Sebesség 9,3 / 7,5 csomó 

Merülés 3,72 m Torpedóvető csövek 2 db 450 mm 

Vízkiszorítás 275/319,6 tonna Legénység 5 tiszt, 14 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Építés kezdete Vízrebocsátás Szolgálatba állítás 

U 41 1916. november 20. 1917. november 11. 1918. február 19. 



A Monarchia hajógyáraiban befejezetlenül maradt tengeralattjárók 

818 /1183 tonnás tengeralattjárók (a brémai Weser Werft tevéi alapján) 

Építő vállalat CNT Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 73.25 tu Teljesítmény 2400 L E / 1200 L E 

Szélesség 6,7 m Sebesség 16,25 / 8,5 csomó 

Merülés 3,3 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 818/ 1183.5 tonna Legénység 5 tiszt, 27 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés: Gerincfektetés: Készültség 19IS. X. 31-én 

U 48 1916. május 23. 1917. ? 7! 4c 

U 49 1916. május 23. 1917. ? 54% 

835 / 1130 tonnás tengeralattjárók (a kiéli Germania Werft tervei alapján) 

Építő vállalat Danubius Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 71,6 m Teljesítmény 2300 L E / 1200 L E 
Szélesség 6,3 m Sebesség 16,5/9 csomó 
Merülés 3,8 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 835/ 1130 tonna Legénység 5 tiszt, 28 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 
U 50 1916. február 7. 1917. március 26. 90 % 
U51 1916. február 7. 1917. április 19. 60% 

836 / 1131 tonnás tengeralattjárók (a Stabilimento Tecnico Triestino tervei alapján) 

Építő vállalat Austria Werft Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 75,6 m Teljesítmény 2400 L E / 1480 L E 
Szélesség 6,85 m Sebesség 15,75/9 csomó 

Merülés 3,15 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 836,4/ 1130.77 tonna Legénység 5 tiszt, 35 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 
U 52 1916. augusztus 21. 1917. ? 25 % 

U 53 1916. augusztus 21. 1917. ? 10% 
U 54 1918. - Motor 20 %-ban kész. 
U 55 1918. - Motor 20 %-ban kész. 



498 / 620 tonnás tengeralattjárók (német В Ili-típus) 

Építő vállalat CNT Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 55,1 m Teljesítmény 1060 LE/788 LE 

Szélesség 5.82 m Sebesség 15,75 / 9 csomó 

Merülés 3,6 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 498 / 620 tonna Legénység 5 tiszt, 35 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918.X. 31-én 

U 101 1916. december 2. 1917. ? 47 % 

U 102 1916. december 2. 1917. ? 3 0 % 

и 103 1916. december 2. 1917. ? 15 % 

U 104 1916. december 2. 1917. ? 1 5 7c 

U 105 1916. december 2. 1917. ? 15 % 

U 106 1916. december 2. 1917.? 15 % 

513 / 647 tonnás tengeralattjárók (a kieli Germania Werft tervei alapján) 

Építő vállalat Danubius Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 55,83 m Teljesítmény 1100 LE/580 LE 

Szélesség 5,8 m Sebesség 13,7 / 7,5 csomó 

Merülés ?m Torpedóvető csövek 5 db 450 mm (4 orr, 1 far) 

Vízkiszorítás 513/647 tonna Legénység 5 tiszt, 24 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 

U 107 1917. január 20. \4]J. 35 % 

U 108 1917. január 20. 1917. 3 0 % 

U 109 1917. január 20. 1917. 25 % 

U 110 1917. január 20. 1917. 2 0 % 



A Monarchia papíron maradt tengeralattjárói (építésüket nem kezdték el) 

835 / 1130 tonnás tengeralattjárók (a Stabilimento Tecnico Triestino tervei alapján) 

Építő vállalat Danubius Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 71,6 m Teljesítmény 2300 L E / 1200 L E 

Szélesség 6,3 m Sebesség 16,5/9 csomó 

Merülés 3,8 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 835 / И З О tonna Legénység 5 tiszt, 28 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 

U 56 1918 - 350 t építőanyag 
leszállítva. U 57 1918 -

350 t építőanyag 
leszállítva. 

818 / 1183 tonnás tengeralattjárók (a brémai Weser Werft tevéi alapján) 

Építő vállalat CNT Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 73,25 m Teljesítmény 2400 L E / 1200 L E 

Szélesség 6,7 m Sebesség 16,25/8,5 csomó 

Merülés 3,3 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 818/1183,5 tonna Legénység 5 tiszt, 27 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 

U 58 1918. - Építését nem kezdték el, 
motor megrendelve. U 59 1918. -
Építését nem kezdték el, 
motor megrendelve. 

513 / 647 tonnás tengeralattjárók (a kiéli Germania Werft tervei alapján) 

Építő vállalat Danubius, Austria Werft Motorok 2 db dízel, 2 db villany 
Hosszúság 55,83 m Teljesítmény 1100 LE/580 LE 

Szélesség 5,8 m Sebesség 13,7 / 7,5 csomó 

Merülés ? m Torpedóvető csövek 5 db 450 mm (4 orr, 1 far) 

Vízkiszorítás 513/ 647 tonna Legénység 5 tiszt, 24 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 
U 111-117 1918. nyara - Építés előkészítve. 



498 / 620 tonnás tengeralattjárók (német В III-típus) 

Építő vállalat CNT Motorok 2 db dízel, 2 db villany 

Hosszúság 55,1 m Teljesítmény 1060 LE/788 LE 

Szélesség 5,82 m Sebesség 15,75/9 csomó 

Merülés 3,6 m Torpedóvető csövek 6 db 450 mm (4 orr, 2 far) 

Vízkiszorítás 498 / 620 tonna Legénység 5 tiszt, 35 fő legénység 

Építési adatok 

Szám Megrendelés Gerincfektetés Készültség 1918. X. 31-én 

U 118 1918. nyara -
Építés előkészítve, 
nem kezdték el. U 119 1918. nyara -
Építés előkészítve, 
nem kezdték el. 

U 120 1918. nyara -

Építés előkészítve, 
nem kezdték el. 

Andor Bánsági 

THE SUBMARINE PROCUREMENT OF THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY, 
1906-1918 

Summary 

In the course of the country's history, altogether 27 submarines had been put into service in the 
Austro-Hungarian Monarchy's Navy. As Navy leaders were rather sceptical about submarines, 
only two each of three different submarine types operated in the Austro-Hungarian Navy before 
the First World War broke out. Those six ships principally served the purpose of taking the engi
neers and leaders of the Navy on trial trips, so that they could gain experience and choose the ap
propriate type to be developed, and thus they were able to set the course of the submarine fleet's 
further improvement. 

The early events of the First World War made it clear for the Navy leaders that the course and 
strategy of the naval war in the Adriatic Sea would not be influenced by heavy-gun warships, but 
by smaller navy units, including submarines. The development of the submarine fleet became ab
solutely necessary. 

Until the autumn of 1915, however, only five coast defence boats had been ordered. The 6th of 
October 1915 can be considered as the date of the rebirth of the Austro-Hungarian submarine fleet. 
It was on that day that the Austro-Hungarian Cabinet voted in favour of the procurement of six 
medium and six heavy high seas submarines. That marked the beginning of a new episode in the 
history of the Austro-Hungarian submarine fleet: the period of offensives, or the high seas period. 
The new boats, which were gradually put into service from 1917, took part in the unlimited sub
marine warfare against merchant vessels. 

Since В II type submarines did not fully satisfy the requirements of war, an additional 32 heavy 
submarines were ordered between 1916 and 1918. However, due to the delays caused by the short
age of raw materials and labour, none of those were ever delivered. 

Out of the 27 submarines 13 were built in Hungarian dockyards, and so the Hungarian industry 
had a share of the orders that exceeded its fixed quota of 36.4 %. That indicates the success of 
Hungarian politicians, and suggests that submarines, as well as the Navy itself, did not only repre
sent Austrian, but also Hungarian, property and interests both politically and economically. 



Andor Bánsági 

LES ACQUISITIONS DE SOUS-MARINS DE LA MONARCHIE AUSTRO-HONGROISE, 
1906-1918 

Résumé 

Lors de son histoire, l'Autriche-Hongrie mit en service 27 sous-marins au total. Puisque la ma
rine de guerre fut plutot sceptique sur les sous-marins en tant qu'arme, seuls 6 sous-marins de trois 
types différents furent exploités avant l'éclatement de la guerre. Ces navires en exercice furent 
destines ä aider les ingénieurs de la marine de guerre imperiale et royale ä choisir le type adéquat 
pour les développements ultérieurs et ä designer la direction du développement de la flottille de 
sous-marins. 

L'éclatement de la guerre et les premiers événements militaires ont mis en evidence pour les 
chefs de la marine de guerre imperiale et royale que ce n'étaient pas les grands bätiments de guerre 
qui détermineraient le déroulement et la Strategie de la guerre dans les combats menés sur 
l'Adriatique, mais les unites plus petites dont les sous-marins. Le développement de la flottille de 
sous-marins devint alors un besoin impératif. 

Néanmoins, seuls 5 navires de defense cotiere furent commandés jusqu'en automne 1915. 
Puisque le conseil des ministres commun a adopté Г acquisition de 6 navires mo yens et de 6 grands 
navires de haute mer, le 6 octobre 1915 peut étre considéré comme la renaissance de la flottille de 
sous-marins imperiale et royale qui est alors entree dans sa période offensive de haute mer. Les 
navires mis en service progressivement des 1917 participerent activement ä la guerre sous-marine 
illimitée contre les bateaux de commerce. 

Puisque les navires В I I ne répondirent pas completement aux exigences de la guerre, 32 
grands sous-marins furent commandés entre 1916 et 1918. Toutefois aucun d'entre eux ne fut livré 
en raison du retard cause par la pénurie de main d'ceuvre et de matériaux due ä la guerre. 

Sur les 27 sous-marins, 13 ont été construits dans des chantiers navals hongrois. L'industrie 
hongroise a, en general, bénéficié de plus de commandés que le quota de 36,4 %. C'était non seu-
lement le succes des hommes politiques hongrois, mais cela s'explique également par le fait que 
les sous-marins - et aussi l'ensemble de la marine de guerre - relevaient aussi des intéréts politi
ques et économiques hongrois. 

Andor Bánsági 

DIE BESCHAFFUNG VON U-BOOTEN IN DER ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE, 
1906-1918 

Resümee 

Österreich-Ungarn stellte im Laufe seiner Geschichte insgesamt 27 U-Boote in Dienst. Da die 
Kriegsmarine den U-Booten als Waffengattung gegenüber ziemlich skeptisch war, waren bis zum 
Ausbruch des Krieges lediglich 6 St. U-Boote von drei verschiedenen Typen in Betrieb. Diese 
Boote dienten im Grunde dem Ziel, mit ihren Probefahrten die Ingenieure und Fühmngskräfte der 
к. u. k. Kriegsmarine dabei zu unterstützen, den entsprechenden Typ für die weiteren Entwicklun
gen auszuwählen und die Entwicklungsrichtung des U-Boot-FIottenverbandes zu bestimmen. 

Der Ausbruch des Krieges und die frühen Kriegsgeschehnisse machten den Führungspersonen 
der к. u. k. Kriegsmarine klar, dass in den Kämpfen an der Adria nicht die großen Kriegsschiffe 
den Kriegsverlauf und die Kriegsstrategie bestimmen werden, sondern die kleineren Einheiten, 
darunter die U-Boote. Auf diese Weise wurde die Erweiterung des U-Boot-Flottenverbandes drin
gend notwendig. 



Bis zum Herbst 1915 wurden jedoch lediglich 5 St. Küstcnverteidiger-Boote bestellt. Der 6. 
Oktober 1915 kann als Wiedergeburt des к. u. k. U-Boot-Flottenverbandes angesehen werden. 
Dies war nämlich der Zeitpunkt, als der gemeinsame Ministerrat die Beschaffung von 6 St. mittel
großen und 6 St. großen Hochseebooten verabschiedete. Mit diesem Schritt trat der к. u. k. U-
Boot-Flottenverband in seine offensive Ära auf offener See ein. Die ab 1917 schrittweise in Dienst 
gestellten Boote nahmen aktiv am uneingeschränkten Krieg gegen die Handelsschiffe teil. 

Da auch die Boote В I I keine vollständige Lösung hinsichtlich der Anforderungen des Krieges 
bedeuteten, wurden zwischen 1916 und 1918 insgesamt 32 St. große U-Boote bestellt. Infolge des 
Verzuges jedoch, der sich wegen des Material- und Arbeitskräftemangels auf Grund des Krieges 
einstellte, wurde von diesen kein einziges mehr geliefert. 

Von den 27 U-Booten wurden 13 in ungarischen Schiffswerften gebaut, und die ungarische In
dustrie hatte im Allgemeinen eine Beteiligung an den Bestellungen, die die Quote von 36,4 % ü-
berschritt. Dies zeigt nicht nur den Erfolg der ungarischen Politiker, sondern auch, dass die Waf
fengattung der U-Boote - wie auch die Gesamtheit der Kriegsmarine - nicht nur aus politischer, 
sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht zum Teil ein ungarisches Eigentum und Interesse darstellte. 

Лндор Баншаги 

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИЕЙ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, 
1906-1918 ГГ. 

Резюме 

Австро-Венгерская Монархия за свою историю приняла на вооружение  27 подводных 
лодок. Так как руководство военно-морского флота относилось весьма скептически к под
водным лодкам, поэтому до начала войны действовало всего  6 подводок трех различных 
типов. Эти средства по сути дела использовались лишь в той цели, чтобы инженеры и 
руководящий состав кайзеровско-королевской армии смогли выбрать соответствующий тип 
для дальнейшего совершенствования вооружения и выбрать курс развития флотилии 
подводных судов.. 

Начало войны и ранние военные события сделали очевидным для руководителей кайзе-
ровско-королевского флота, что в боях на Адриатическом море не крупные военные суда 
будут определять исход войны, а более мелкие боевые части, в том числе подводки. Рас
ширение и укрупнение флотилии подводных лодок стало настоятельной необходимостью. 

Однако до осени 1915 года было заказано всего лишь  5 катеров береговой обороны. 6 
октября 1915 года можно считать датой рождения кайзеровско-королевской подводной 
флотилии, ибо в этот день совместный слвет министров принял решение принять на во
оружение 6 шт. средних и  6 шт. крупных морских катеров.Тем самым кайзеровско-коро-
левская подводная флотилия вступила в период своего оффенсивного морского сущест
вования. С 1917 года поступавшие непрерывно на службу катера активно участвовали в 
неограниченной войне подводных лодок, проводившейся против торговых судов. 

Поскольку катера типа В I I не означали абсолютного решения требований, постав
ленных войной, поэтому в период  1916 и 1918 годов было заказано всего  32 крупных 
катеров-подлодок, однако из-за опозданий, вызванных недостатком материальных средств и 
рабочей силы, эти боевые средства поставлены во флот не были. 

Из 27 подводных кораблей венгерский судостроительный завод и венгерская промыш
ленность получили квоту свыше  36,4 %  всех заказов, что свидетельствует не только об 
успехах венгерских политиков, но и о том, что подводная флотилия как род войск  - как и 
весь военно-морской флот  - составлял отчасти собственность Венгрии и служил её не толь
ко политическим, но и экономическим интересам. 



SZABÓ MÁRIA 

A N T O N E L L O G U Z Z O N I E Z R E D E S B E S Z Á M O L Ó J A 
A Z 1922. ÉVI R O M A N E L L I - Ü N N E P S É G E K R Ő L 1 

„Romanelli alezredes e hónap (november) 16-án érkezett Budapestre. Az állomáson 
várták öt az. ünnepségek megszervezésére létrejött magyar bizottság tagjai,2 a Magyaror
szági Katonai Ellenőrző Bizottság olasz küldöttségének tisztjei, és képviseltette magát az 
olasz követség, valamint az Olasz Liga* elnöksége is. Érkezésének hírét az utolsó pilla
natig titokban tartották, így csak kevesek élhettek azzal a lehetőséggel, hogy már a pá
lyaudvaron találkozhassanak vele.'* 

Köztudott volt, hogy mindazok családjai, akik Romanellinek köszönhetik az életüket -
és ezen családok nagy számban vannak - elhatározták, hogy tömegesen vonulnak foga
dására, hogy már az állomáson kinyilváníthassák szeretetüket. De a magyar kormány 
(feltehetően) úgy rendelkezett, vagy legalábbis arra kérte a szervező bizottságot, hogy az 
ünneplésre a lehető legegyszerűbb formában, túlzott pompa nélkül kerüljön sor. Első
sorban azért, nehogy felébressze a szövetségesek irigységét, illetve a kisantant gyanúját, 
megelőzendő, hogy ebből is azt a következtetést vonják le, miszerint Olaszország és Ma
gyarország között az egyetértés tovább erősödik* Másodsorban pedig talán azért, mert 
attól félt, hogy az ünnepség ürügyül szolgálhat egy fasiszta szimpatizánsok által szerve
zett tüntetésnek.6 

A kormány egyébként a Romanelli ezredes7 tiszteletére rendezett ünnepségek közül 
hivatalosan egyiken sem vett részt, csak a nemzetgyűlés elnökével és a népjóléti minisz
terrel képviseltette magát.H 

Az ünnepségsorozat november 18-án és 19-én került megrendezésre. 
Az Országházban, 18-án, 11 órakor kezdődő ünnepségen adták át a díszszablyát, a 

bronz, mellszobrot és az érmet.9 Romanellit, akit az antant katonai bizottságának olasz 

1 Antonello Guzzoni ezredes, a budapesti Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottság olasz delegációja pa
rancsnokánakjelentését 1922. november 22-én küldte meg az Olasz Hadügyminisztérium Szárazföldi Vezérka
ra hadműveleti hivatalának. Az olasz Szárazföldi Haderőnemi Vezérkar Történeti Hivatalának Levéltára 
(Archivio dell' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell' Esercito - a továbbiakban: AUSSME) E-15. 107/5. 
449. sz. 

2 Nevezték Romanelli Bizottságnak is. 
3 „Presidenza della Lega Italiana." Minden bizonnyal a Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesület elnöksége. 
4 Az Uj Nemzedék 1922. november 14-i számának Napi Hírek rovata, ha egy mondat erejéig is, de hírül ad

ta, hogy Romanelli 16-án érkezik. (Castagneto herceget kétszer fogadta Mussolini, 4. o.) 

Novemberben a magyar sajtó többször beszámolt azokról „a fantasztikus híresztelésekről," amelyek Hor
thy és Mussolini megegyezéséről szóltak. A 8 órai Újság 1922. november 14-i száma szerint ezeket a híreszte
léseket a kisantant sajtóhadjárata és a Bécsi Magyar Újság, „a bolsevik szökevények" lapja terjesztette. 

6 November elején tiltották be a Friedrich István vezetésével megalakult fasiszta pártot. 
7 Az olasz katonai terminológiában -az angolhoz hasonlóan - az alezredest (tenentecolonello) megilleti az 

ezredesi (colonello) megnevezés is. Romanelli aláírásaiban az alezredesi rendfokozatot használja, a korabeli 
iratok azonban gyakran titulálják ezredesnek. 

8 Romanelli egyetlen, a magyar kormány által rendezett, hivatalos ünnepségen sem vehetett volna részt. 
9 Az ünnepséget a Parlament kupolacsarnokában rendezték. A régi erdélyi kardot tulipános motívumok és 

gyöngyökkel kirakott díszek ékesítik, markolata szürke achátból készült. Felirata: „Romanelli ezredesnek a há-



tagjai, a királyi követség személyzete és az Olasz Liga elnöksége (sic!) kísért, már a par
lament bejáratánál ünneplő tömeg fogadta. 

Az elismerések átadásakor Csernoch [János] bíboros hercegprímás emelkedett beszé
det tartott - olasz nyelven - amelyben hangsúlyozta: „Romanelli volt az egyetlen, aki 
hősiesen helytállt egy olyan nehéz pillanatban, amikor minden más nemzet cserbenhagy
ni látszott Magyarországot, és bátorságával oly sok emberéletet ragadott ki a bolseviz
mus kegyetlen karmai közül."'" 

A szertartás egyszerű, fennkölt és megható volt. 

Az előkelőségek soraiban megjelent József főherceg,11 Wass [Vass József] népjóléti 
miniszter, Bwlassich [Wlassics Gyula] báró, a feloszlatott főrendiház elnöke, Szcitov-
szky, a nemzetgyűlés elnökhelyettese,12 a „Corvin Mátyás" Tudományos Akadémia [sic!] 
elnöke, Berzevuczy [Berzeviczy Albe r t ] 1 3 volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, né
hány magyar katonatiszt valamint a Ludovica [sic!] Katonai Akadémia volt növendékei, 
akik maguk is Romanellinek köszönhetik az életüket. 

Az ünnepélyes kitüntetés után rendezett fogadáson Berzevuczy [sic!] úr méltatta a 
nagylelkű olasz tiszt hőstetteit, amelyekkel egyben hazája lovagiasságát is bizonyította. 
Beszédét nagy taps követte. 

A fogadáson az olasz közélet képviselőin kívül részt vett Heinrich14 volt kereskede
lemügyi miniszter, Andrássy gróf, a volt külügyminiszter testvére, annak az Andrássy 
grófnak az unokája, aki fő megszervezője volt Ausztria és Magyarország részéről a 
Hcirmas Szövetségnek,15 az a Pekar,16 képviselő és volt miniszter, aki rögtön a fegyver
szünetet követően az antant misszió előtt képviselte a magyar kormányt és akit nemrégen 
neveztek ki a kultusz minisztérium [sic!] titkárának, valamint Bartha17 ezredes, aki a bol-

lás Magyarország." (Megtekinthető Rómában a Museo Centrale del Risorgimento gyűjteményében.) Stróbl Ala
jos munkája nyomán két, Romanellit ábrázoló bronz mellszobor készült. Az egyiket később a gigantikus Sztá
lin-szoborba olvasztották, a másik a rendszerváltozásig csak azért őrződött meg a Nemzeti Galéria pincéjében, 
mert a rajta lévő nevet „egy olasz tiszt"-re cserélték. (2002-ben egy másolatot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen Bolyai János főiskolai karán helyeztek el.) Az érem előoldalán jelképes dombormű látható, mely 
sárkánnyal viaskodó harcost ábrázol, a hátoldalon olasz nyelvű felirat: „A hős olaszoknak a vörös terror idején 
teljesített jó szolgálataikért. Budapest, 1919" (nyolc érem készült). 

1 0 Az elhangzott beszédeket közli: Guido Romanelli: Nell'Ungheria di Béla Kun e durante l'occupazione 
militare rumena. La mia missione. (Maggio-novembre 1919). - Magyarországon Kun Béla és a román meg
szállás idején. Misszióm (1919 május-november). Udine 1964. 546-549. o. A memoár második, jóval repre
zentatívabb kiadását az Olasz Fegyveres Erő Szárazföldi Vezérkarának Történeti Hivatala jelentette meg (Ró
ma, 2002.) - A beszédekből majdnem minden, 1922. november 19-én megjelent budapesti napilap közölt 
részleteket, Csernoch beszédét teljes terjedelmében idézte a Pesti Hírlap. 

1 1 József Ferenc (1895-1957). 
1 2 Scitovszky Béla a nemzetgyűlés elnöke volt. 
1 3 Berzeviczy Albert az MTA-nak és az 1921-ben megalakult Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesületnek 

egyaránt elnöke volt. Az egyesület előadássorozatai és folyóirata, a Corvina, fontos hirdetői voltak a két ország 
közötti szellemi, gazdasági és politikai együttműködésnek. 

1 4 Heinrich Ferenc, kereskedelemügyi miniszter 1919. augusztus 17-től szeptember 17-ig. 
1 5 A megadott adatok alapján a keresztnév nem azonosítható. 
1 6 Pékár Gyula 1919 augusztusától 1919 novemberéig, mint tárca nélküli miniszter, az antant-missziókkal 

folytatott tárgyalásokat vezette. 1922-ben a Petőfi Társaság elnöke. 
1 7 Bartha Lajos volt a Magyar kir. Ludovika Akadémia parancsnoka az 1919. június 24-én kezdődő, gyor

san levert ellenforradalmi felkelés időszakában. 



sevizmus idején vezette a Ludovica [sic!] Akadémiát, és aki maga is Romanelli közbelé
pésének köszönheti az életét. 

Este, az Operában gálaestet és ünnepi előadást rendeztek. Amint az ezredes megje
lent követünk, Castagneto herceg páholyában, harsány ováció tört ki. 

Az Opera a különleges alkalmak hangulatát idézte. József főherceg családján kívül 
jelen volt még Horthy kormányzó, számos más előkelőség, az irodalmi-, újságírói világ 
valamint a hadsereg több illusztris képviselője. 

19-én délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia épületében a „Corvin Mátyás" Tár
saság [Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesület] nagy ünnepélyességgel fogadta 
Romanellit. Berzevuczy [sic!] elnök olaszul megtartott beszédében bejelentette, hogy a 
társaság tiszteletbeli tagjává választotta:18 Méltatta humánus tetteit, érdemeit és a két 
nemzet között fennálló barátságot. 

November 20-án este Castagneto herceg követ, kihasználva az anyakirályné19 szüle
tésnapja adta alkalmat, fogadást adott, melyen Romanelli is részt vett.20 A vendégek kö
zött volt Horthy Miklós is, aki az olasz követ pohárköszöntőjére válaszolva, a következő
ket mondta: 

»Olaszorszag ma ünnepli Margit királyné születésnapját. Kérem Méltóságodat, hogy 
juttassa el a királynéhoz a magyar nép legmélyebb hódolatát. 

A mai meghitt ünnepség nekünk magyaroknak a hála és köszöntés napja. Ugyanezt a 
kedves kötelességet rója ránk Romanelli ezredes jelenléte is. Az ő neve mélyen bevéső
dött emlékezetünkbe. A terror napjai szerencsére már elmúltak, a világ visszatért a békés 
munkához és sok nehézség árán persze, de lassan-lassan újjászületik. 

Itália - hagyományaihoz híven - békés munkálkodással mutat példát a többi nemzet 
számára. Országán belül békés alapokra próbálja helyezni jövőjét, hazáján kívül pedig 
azon fáradozik, hogy visszavezesse a világot a méltányosság és a kölcsönös bizalom útjára. 

Mindezekért a törekvésekért Olaszország kiérdemelte a világ elismerését, de különö
sen Magyarországét, mely ugyanezeket az elveket vallja, és szívből üdvözli a nemes olasz 
nemzetet. 

Emelem poharam Olaszország királyára és királynéjára és az olasz nemzet virágzá
sára. «21 

A budapesti újságok részletes leírást adtak a már legendává vált Romanelli ezredes 
tiszteletére rendezett ünnepségekről; dicsőítve tetteit és erényeit, éltek az alkalommal, és 
kifejezték Olaszország iránti baráti érzelmeiket is. 

Az ünneplések alatt Romanellit három olyan tiszt kísérte, akik emlékezetes magyaror
szági missziója idején munkatársai voltak: Henssler [Emil io] , a Viktor Emánuel Könnyű
lovasezred kapitánya, Salem [Renato], a Vicenzai Könnyűlovasezred századosa és Giugni 
[Silvio] utász-főhadnagy.22 

If< Berzeviczy szerint Romanellinek az egyesület megalakulásában is nagy érdemei voltak. 
1 9 Margit királyné III . Viktor Emánuel (1900-1946) édesanyja, I . Umberto (1878-1900) özvegye. 

2 0 A kormányzó és Bethlen István miniszterelnök feleségük társaságában vettek részt az olasz követségen 
rendezett fogadáson. A koncert alatt Romanelli az első sorban, az ő körükben foglalt helyet. 

2 1 Horthy és Castagneto olasz követ pohárköszöntöjét közölte a Pesti Hírlap, 1922. november 21., 3. o. 
2 2 Kíséretében volt még Alessandro Castagnola százados is, de az olasz misszió humanitárius tevékenysé

géért emlékéremmel (Romanellin kívül) csak a kommün időszakában szolgálatot teljesítő két tisztjét: Salemet 
és Hcnnslert tüntették ki . 



Guido Romanelli a parlament lépcsőjén 1922. november 18-án 
Emilio Henssler és Renato Salem századossal. 

A háttérben az olasz követség és a Katonai Bizottság tagjai. 



Összefoglalva a Romanelli ezredest ért megtiszteltetéseket (amelyekhez most újonnan 
csatlakozott egy javaslat, miszerint az Oktogon teret - azt a teret, ahol kivégezték volna 
a Ludovica [sic!]) Akadémia tisztnövendékeit -, nevezzék Romanelli térnek)23 megálla
píthatjuk: ezek az ünnepségek azon túl, hogy tanúsítják az öt körülvevő óriási megbecsü
lést, odaadást és népszerűségét, bizonyítékai annak az erősödő rokonszenvnek is, amely 
Magyarországot egyre inkább Olaszország felé vonzza. " 

Antonello Guzzoni ezredes élvezetes beszámolóját a budapesti napilapok részletes 
tudósításai egészít ik k i . 

„Guido Romanelli olasz királyi tüzérezredes, aki a bolsevizmus rémura lma alatt oly 
sok önfeláldozó cselekedettel tette nevét örökre emlékezetessé a magyarság előtt, három 
évi távollét után, csütörtök dé lu t án 2 4 Bécsből Budapestre é rkeze t t " - adta hírül 1922. no
vember 17-én a Pesti Hír lap. A Keleti pályaudvar lobogókkal díszített várótermében 
Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pékár Gyula, a Petőfi Tár
saság elnöke, Bartha Lajos, a Ludovika Akadémia volt parancsnoka, Caracciolo di 
Castagneto herceg olasz követ és több száz fős ünneplő közönség fogadta. 

Szintén a Pesti Hír lap Napi Hírek rovata enged bepillantást az alezredes első buda
pesti napjának programjába . 2 5 A beszámoló szerint Romanelli november 17-én először 
Horthy Miklósnál , majd Csernoch hercegprímásnál , ezt követően József Ferenc főher
cegnél és Bethlen Istvánnál, végül Schioppa Lőrinc pápai nunciusnál adta le névjegyét. 
Látogatást tett a Városházán, majd a Gellért szállóban a gyengélkedő Apponyi Albert 
grófot kereste fel. Később Stróbl Alajos Bajza utcai műte rmébe hajtatott, ahol megtekin
tette mellszobrát és portréját, Endrey Sándor festőművész a lkotását . 2 6 Este Zerkovitz 
Emil miniszteri tanácsos vacsorát adott a tiszteletére a Duna Palotában, amelyen megje
lent József Ferenc főherceg is . 2 7 

Az Uj Nemzedék 1922. november 18-i száma egy (előző nap adott) interjút közöl . 
Ebből , azon túl, hogy az olasz alezredes Budapestre indulása előtt Osoppóban megko
szorúzta a magyar katonasírokat , és hogy Castagneto herceget a tripoliszi háborúban 
[Líbia, 1911] ismerte meg - amelyben ütegparancsnokként vett részt az első expedíc iós 
hadsereg kötelékében - , sokat megtudhatunk külföldi út jairól . 2 8 

Nem a tisztnövendékek, hanem parancsnokaik, a felkelés vezetői kivégzését rendelte el a statáriális bíró
ság 1919. június 26-án, az Oktogon tér lámpavasain. Az 1919. június 24-i felkelésben részt vett a Ludovika 
mind a 250 növendéke és 20 tisztje. Utóbbiakat a megtizedelés veszélye fenyegette. Végül 1929-től nem az 
Oktogont, hanem a katonai akadémia előtti Illés utcát nevezték el róla. Szintén 1929-ben avatták Romanelli és 
a ludovikás ellenforradalmárok közös, mára már elpusztult, a Ludovika falán elhelyezett emléktábláját, Sződy 
Szilárd alkotását. 2000. október 30-án a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főépületében új emléktáblát 
avattak tiszteletére. 

2 4 1922. november 16-án. 
2 5 1922. november 18. Romanelli ezredes látogatásai, 4. o. 
2 5 A festmény a Hadtörténeti Múzeumban található. 
2 7 A Pesti Napló 1922. november 18-i számának Napi Hírek rovata szerint részt vett még a vacsorán 

Brentano Tivadar amerikai követ, Castagneto olasz követ, Sterényi József báró, Hazai Samu báró, Szurmay 
Sándor, Berzeviczy Albert, az angol kormány kereskedelmi attaséja, valamint Castagnola és Salem olasz szá
zadosok is. Zerkovitz Emil az amerikai követség alkalmazottja volt. 1919-ben is jó kapcsolatokat ápolt az an
tant-missziókkal. Romanelli tiszteletére 1922 elején New York-ban is fogadást rendezett. 

2 8 Beszélgetés Romanelli ezredessel külföldi tanulmányútjairól, 3. o. 



Az 1922. november 18-án délelőtt 11 órakor az Országház kupolacsarnokában rende
zett kivételes ünnepségről minden je len tősebb budapesti napilap tudósí tot t . 2 9 A bejárattal 
szemben állították fel a mellszobrot, előtte piros posztóval bevont asztalon feküdt „a há
la, megbecsü lés és a tisztelet j e l képe" az ékkövekkel kirakott díszszablya; mellette a 
nyolc piros-fehér-zöld szalagos bronzérem, amelyből egyet az ünnepelt , egyet-egyet 
olasz és magyar segítői: Salem és Henssler százados, valamint Tárnoky Miklós műszaki 
tanácsos és Dr. Donát Leo szolgálaton kívüli főhadnagy, volt összekötő tiszt, egyet az 
olasz király, egyet-egyet pedig az Olasz, illetve a Magyar Nemzeti M ú z e u m kapott -
tudjuk meg a részletes leírásokból. 

Már 10 órától gyülekezni kezdtek a magyar politikai, diplomáciai és társadalmi élet 
előkelőségei, köztük József Ferenc főherceg, Csernoch János hercegprímás, Vass János 
népjóléti miniszter, Berzeviczy Albert, az idősebb és ifjabb Wlassics Gyula báró, Scitovsz-
ky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Hevesi Simon főrabbi, Ravasz László református, Raffay 
Sándor evangélikus püspök; képviselők, volt miniszterek, magas rangú katonatisztek. Az 
érdemrendekkel ékesített, tábori szürke egyenruhában megjelenő Romanellit az olasz kö
vetség és az antant Katonai Ellenőrző Bizottságának tagjai kísérték. 3 0 

Csernoch bíboros hercegpr ímás beszédében „a bátor olasz ezredesnek a leggyászo
sabb időszak alatti rendkívüli szolgálataiért" az olasz missziót a régi római Vesta-temp-
lom oltárához hasonlította, „ahol jus asylumot élvezhet tek az üldözöttek". Romanelli se
gítsége nélkül - mondotta a hercegpr ímás - a proletárdiktatúra időszakában ö maga sem 
láthatta volna el főpásztori teendőit fővárosi hívei körében . 3 1 

Válaszbeszédében az ünnepelt - ahogy minden más alkalommal is - azt hangsúlyoz
ta: missziója az olasz nemzetet képviselte. „Azt akarom, hogy Magyarországon is meg
értsék, hogy amit nekem tulajdonítanak, azt tulajdonképpen Olaszország tette." 3 2 Nem 
érdemel ünneplést , mivel csak a kötelességét teljesítette - szabadkozott. 1919-ben csak 
viszonozni akarta azt a régi rokonszenvet, amit a magyarok tanúsítottak Olaszország 
iránt. „Az olasz függetlenségi harc idején a magyarok tettekkel is megmutat ták , hogy 
mennyire együtt éreznek ve lünk . " 3 3 Garibaldi, Kossuth és Türr példája nyomán olaszként 
nem cselekedhetett másként . 

A parlamenti ünneplés egy órakor, a Duna Palota különtermében fogadással zárul; az 
ünnepségsorozat pedig este az Operaházban díszelőadással folytatódott. Az Aida hangja
inak felcsendülése előtt Romanelli tiszteletére - aznap már másodszor - felhangzott az 
olasz himnusz, és az egész közönség percekig tartó, tüntető lelkesedéssel ünnepel te az 
olasz követ páholyába lépő alezredest.3 4 

2 9 Többek között: a Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Magyarsúg, Az Est, a 8 órai Újság, az Új Nemzedék és a 
Pester Lloyd 1922. november 19-én megjelent száma. 

3 0 1919 novemberében a „budapestiek" az Operában már szerveztek egy búcsúünnepséget Romanellinek, 
ám azon (a szövetséges románokra tekintettel) sem ő, sem az antant-missziók tagjai nem jelenhettek meg. 

31 Új Nemzedék, 1922. november 19. Átadták Romanellinek a magyarnemzet díszkardját. 3. o. 
, 2 Uo., valamint Romanelli: i . m. (első kiad.) 550. o. 

33 Pesti Hírlap, 1922. november 17. Romanelli ezredes Budapesten. 3. o. 

' 4 Uo. 1922. november 19. Romanelli ezredesnek átadták a díszkardot. 3. o. A Pesti Hírlap aznapi Napi Hírek 
rovata azt is hírül adta, hogy délután az alezredes Nagel Marcell kereskedelmi tanácsosnál tett egy órás látogatást. 
5 .0 . 



A következő napon, 1922. november 19-én, a ferencesek hétszáz éves jubileuma al
kalmából került sor a Nádor téren a Kapisztrán szobor 3 5 leleplezésére. Az olasz-magyar 
barátság j egyében is zajló szoboravatáson feltehetően jelen volt Guido Romanelli is. 
Guzzoni ezredes je lentéséből és a napilapok beszámolóiból annyit biztosan tudunk, hogy 
még aznap délelőtt részt vett a Korvin Mátyás Egyesüle t (a Magyar T u d o m á n y o s Aka
démia épületében tartott) közgyűlésén, ahol tiszteletbeli taggá választot ták. 3 6 

Az ünnepségsorozatról rendre beszámoló napilapok, három héttel Mussolini hatalom
ra kerülése után, polit ikai jel legű írásaikban, a parlamenti ünnepi beszédeknél határozot
tabb hangon szóltak az Olaszországhoz kapcsolódó, ér lelődő magyar reményekről . „Mi
kor jégfelhök tornyosulnak a látóhatáron, de a szomszédos határ felé viszi őket a szél, a 
gazda kiül a háza elé, kifelé fordítja a subát, s nyugodtan figyeli a történendőket . Az ő 
vetését nem fenyegeti veszély, de a jó tevő eső, amely a jégzáporra l jár , megöntözhet i az 
ö földjét is" - öltöztette metaforába az irredenta közhangulat tal , a revízió óhajával át
szőtt, harmadára csökkent ország Itáliára vetített vágyait a Pesti Hí r l ap . 3 7 

Bár a Parlament kupolacsarnokában sem eladdig, sem utóbb nem volt példa külföldi 
alezredes fogadására és kitüntetésére, tévedés volna azt hinnünk, hogy az ünneplés 1922. 
novemberében már Benito Mussolininak, a később szövetséges fasiszta diktátornak, és 
nem Guido Romanelli tüzér-alezredesnek szól t . 3 8 A díszszablya és Stróbl Alajos mell
szobra már 1919 novemberében is készen állt az átadásra - igaz, akkor még nem a portré 
és az érmek, hanem egy album társaságában. Az akkori tervek szerint is novemberben 
(12-én) , de nem az Országházban, hanem az Operában rendezett búcsúünnepségen adták 
volna át azokat, és ha hinni lehet az olasz je lentéseknek, a tervezett ünnepség keretében 
Romanellit kitüntették volna a Budapest díszpolgára c ímmel is . 3 9 Ernesto Mombel l i tá
bornok, az Olasz Katonai Bizot tság parancsnoka, Romanelli akkori budapesti elöljárója 
1919 őszén több alkalommal is figyelmeztette az Olasz (Szárazföldi) Főparancsnokságot 
a tervezett, a magyar fővárost éppen megszál lva tartó román szövetségesek várható el
lenérzése miatt kifejezetten nem kívánatos „demons t rác ió" veszé lye i re . 4 0 Ismételt , szigo
rú parancsára a túlzott népszerűségre szert tett alezredesnek 1919 novemberében nem 
csak az ünnepséget kellett lemondania, hanem amilyen gyorsan csak lehetett, el kellett 
hagynia Budapestet.4 1 

3 5 A szobor Damkó József alkotása. Közadakozásból, a MÁV-öntöde munkásai közreműködésével készült. 
A szoboravatási ünnepségről 1. Új Nemzedék, 1922. november 21.: Leleplezték Kapisztrán Szent János szobrát. 
5. o. és Pesti Hírlap, 1922. november 21.: Kapisztrán Szent János szobra. 4. o. 

, 6 Erről 1. Új Nemzedék, 1922. november 21.: Romanelli ünneplése a Korvin Mátyás Egyesületben. 6. o. 
37 Magyar Hírlap, 1922. november 18.: Mussolini, a diktátor. 3. o. - Bár Romanelli ünneplésére a Marcia 

su Roma után került sor, a hivatalos állásfoglalások szerint Bethlen István miniszterelnök és a magyar kormány 
akkor még nem döntötte el, hogy örüljön-e a fasiszta hatalomátvételnek. 

3 8 Az olasz-magyar barátságot, az Itália iránti szimpátiát - ahogy ma sem - nem csak (és nem elsősorban) a 
politikai szövetség reménye táplálta, hanem a több évszázados közös történelem. Róma a magyarok számára 
régtől az egyetemes emberi kultúra forrásaihoz való legszorosabb kötődés lehetőségét is jelentette. 

3 9 Mombelli jelentése a Főparancsnokságnak. AUSSME E-15. 68/1. 46915. sz. Budapest, 1919. november 7. 
4 0 1919 augusztusában Romanelli minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálta akadályozni Budapest 

román megszállását. Ezután a románok igyekeztek mindent megtenni, hogy - „mint az egyébként kiváló olasz
román kapcsolatok legfőbb budapesti akadályát" - eltávolíttassák őt a magyar fővárosból, (A hivatalos olasz 
politika célja egy olasz irányítású magyar-román unió létrehozása volt ebben az időszakban. Romanelli nem 
tartotta megvalósíthatónak ezt az elképzelést.) 

4 1 AUSSME E-15. 68/1. 47085. sz. Mombelli jelentése a Főparancsnokságnak. (1919. november 17.) 



A tervezett ünnepségről Harry H i l l Bandholtz amerikai tábornok is megemlékez ik 
naplójában. 1919. november 12-i bejegyzése szerint: Mombel l i vezérőrnagy nyomatéko
san kérte, hogy a Szövetséges Katonai Bizottság francia és angolszász tagjai se vegyenek 
részt a rendezvényen, mert az antant képviselőinek jelenléte „ellenérzést szülne" a román 
szöve tségesekben . 4 2 „A szokásosnál is jobban aláhúzta azt a tényt - jegyezte le Band
holtz - , hogy feszültség van kettőjük között, amely elsősorban abból táplálkozik, hogy 
Romanelli inkább diplomáciai funkciót lát e l . " 4 3 Az amerikai tábornok naplója azt is b i 
zonyítja, hogy az ünnepség lemondása nem csak Mombel l ibő l váltott k i ambivalens ér
zéseket. Be kellett látnia - fűzi az aznapi események leírásához Bandholtz - , a misszió 
tagjainak részvétele valóban „kényelmet len lenne," hiszen mindannyian a románok szö
vetségesei , „bár el lenséges érzülettel viselkedünk a románokkal szemben, és barátként 
kezeljük a magyarokat." 4 4 

1919 novemberében tehát elmaradt az ünnepélyes búcsúztatás. Romanelli csak egy mű
vészi kivitelű, a budapestiek nevében írt „búcsúnyilatkozatot" is tartalmazó albumot vehe
tett át (azt is csak missziója székhelyén) Csernoch hercegprímástól és Bódy Tivadar pol
gármester től . 4 5 A magyarok körében a bolsevizmus időszakában szerzett „túlzott" nép
szerűsége 1919 őszén a hivatalos olasz politika számára - elsősorban a személye elleni 
heves román tiltakozások miatt - kényelmetlenné vált. Mive l azonban tervbe vett kitünte
tése kétségbevonhatatlanul emelte volna Itália presztízsét - ami még Mombell i tábornok
nak is okozott némi fejtörést 4 6 - a Magyarország irányában ambivalens olasz politika kép
viselői úgy döntöttek: nem tiltják meg, csak későbbre halasztják az ünneplést . 4 7 

A „százados olasz-magyar j ó viszony megpecsé te léséül" is szolgáló ünnepségsoro
zatra három évvel később, 1922-ben is csak több hónapos halogatás után került sor. 

Castagneto követ először 1922 áprilisában tájékoztatta az olasz külügyminisztériumot a 
felújított tervekről, a Romanell i-ünnepségeket szervező bizottság megalakulásáról . 4 8 Akkor 
a magyarok az 1922. május 15. és 20. közötti időszakra tervezték az ünnepségsorozatot. 

4 2 Néhány „Romanellihez húzó, irányában elfogultan buzgólkodó" tisztje miatt Mombelli az olasz misszió 
tagjainak még azt is megtiltotta, hogy színházba menjenek, amíg az alezredes Budapesten tartózkodik. AUSSME 
E-15. 68/1. 47085. sz. A 41. lábjegyzetben már idézett jelentés. 

4 3 Harry Hill Bandholtz:. An Undiplomatic Diary (By the American Member of the Inter-Allied Military 
Mission to Hungary (1919-1920). New York 1933. Magyar fordítása: Napló nem diplomata módra. Román 
megszállás Magyarországon. Szerk. Damanija Csaba. Budapest, 1993. 221. o. 

4 4 Uo. 
4 5 L. Pesti Napló, 1919. november 13.: A főváros búcsúja Romanelli ezredestől. 4. o - Romanelli Bódy Ti

vadarnak küldött köszönőlevelét 1. Pest Napló, 1919. november 19.: Romanelli a főváros szegényeinek. 4. о. A 
levélhez 25 ezer koronát mellékelt. 

4 6 Hogy a kitüntetés emelné Olaszország presztízsét, Romanellit rendre elmarasztaló jelentéseiben többször 
megjegyezte. Októberben, amikor már elérte, hogy hazarendeljék, még így mérlegelt: „nem lenne diplomatikus 
hirtelen hazaküldeni, mert az a szeretet, amely körülveszi, még hasznos lehet." Később épp a szerveződő ün
nepséggel kapcsolatos magatartását kifogásolva utasította, hogy november 16-án hagyja el Budapestet. 

4 7 AUSSME E-15. 68/1. 47085. sz. - Bár Itália (elsősorban Jugoszlávia miatt) Magyarországot potenciális 
szövetségesének tekintette, a románok szövetségét, nem csak azért, mert már adott volt, hanem stratégiai 
szempontok alapján is, (mindig) fontosabbnak tekintette. 

4 8 Az Olasz Külügyminisztérium Diplomáciatörténeti Levéltára (Archivio Storico Diplomatico del 
Ministero degli Affari Esteri. - a továbbiakban: ASMAE) AP (Affari Politici 1919-1930). 1745. (Ungheria, 
1922.). 3089. sz. (1922. április 21.) 



Castagneto herceg minden tőle telhetőt megtett, hogy az olasz politikai és katonai ve
zetést meggyőzze , engedélyezzék az alezredes részvételét a tiszteletére rendezendő ün
nepségsorozaton. Az ünneplés nem hivatalos, „nem politikai je l legét" következetesen 
magától ér tetődőnek deklarálta. Ugyanakkor a külügyminisztér iumnak küldött szinte 
minden táviratában hangsúlyozta: az ünnepségeken képviseltetné magát a minden fonto-
sabb magyar párt, a minden fontosabb egyház, minden társadalmi réteg. Ezt a láhúzandó, 
amikor csak tehette, legalább részben ismertette a magyar társadalmi élet kü lönböző 
csoportjaiból verbuválódott szervező bizottság névsorát. A bizottság összetétele valóban 
f igyelemreméltó: Csernoch János hercegprímás (elnök), Apponyi Albert gróf, a képvise
lőház egykori elnöke, Hevesi Simon főrabbi, Raffay Sándor evangél ikus püspök, Ravasz 
László református püspök, Bárczy István volt igazságügy-miniszter , Budapest volt pol
gármestere , majd főpolgármestere, Berzeviczy Albert, az M T A elnöke, Hegedűs Lóránt 
volt pénzügyminiszter , Heinrich Ferenc volt kereskedelemügyi miniszter, Wlassich Gyu
la báró, a Közigazgatási Bíróság elnöke, volt kultuszminiszter, Márkus Miksa, az Újság
írók Szövetségének elnöke, Hoitsy Pál, az Otthon Kör (írók, újságírók klubja) elnöke, 
Papp József i rodalomtörténész, Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap szerkesztője, Czigány 
Árpád, a Képes Krónika főszerkesztője . 4 9 Az ünnepség kiemelt jel legét , az ünnepelt (és 
egyben Olaszország) kivételes megbecsülését hangsúlyozandó, azt sem felejtette Carlo 
Schanzer külügyminiszternek megemlí teni , hogy külföldiként utoljára Theodor Roose
velt amerikai elnököt fogadták a magyar Országház kupo lacsa rnokában . 5 0 Végül , de nem 
utolsó sorban azzal érvelt: az alezredes minden társadalmi réteg körében tapasztalható, 
kivételes népszerűsége, kitüntetése esetén, je lentősen emelné Itália és az Olasz királyi 
Hadsereg presztízsét, e l lensúlyozná a bécsi Olasz Fegyverszünet i Bizot tság (1918. de
cember- 1920. január) korrupciós botrányának kellemetlen visszhangját . 5 1 

Az olasz politikai és katonai vezetés habozása és Romanelli többhónapos amerikai 
küldetése miat t 5 2 végül csak 1922 szeptemberében született meg az olasz külügyminisz
ter által aláírt, régen várt engedé ly . 5 3 (Akkor Mussolini még nem volt miniszterelnök, és 
a külügyminiszteri székben Carlo Schanzer ü l t . ) 5 4 

9 Teljes névsorral 1.: ASMAE AP 1745. 2472/580. sz. G. Romanelli kitüntetése. Luigi Vinci Gigliucci 
olasz ügyvivő C. Schanzer külügyminiszternek. (1922. október 30.) 

5 0 Uo. 
5 1 ASMAE AP 1745. 1255/288. sz. G. Romanelli ünneplése. Castagneto követ Schanzer külügyminiszter

nek. (1922. május 12.) - A száznál több fős bécsi katonai missziót antant-szövetségeseik (az angolok, amerika
iak, a franciák és csehek) azzal vádolták, hogy az antant blokádját kijátszva, élelmiszert, ruhaneműt, sőt még 
fegyvert is szállít a magyarországi tanácsköztársaságnak. Parancsnokát, Roberto Segre tábornokot (12 beosz
tott tisztjével együtt) 1920-ban perbe fogták, 1923-ban Olaszország jó hírnevének megsértéséért elítélték. 

5 2 1922 január és július között az olasz kivándorlók szociális helyzetét vizsgálta az Egyesült Államokban. 
V. ö. Új Nemzedék, 1922. nov. 18.: Beszélgetés Romanelli ezredessel külföldi tanulmányútjairól. 3. o. 

5 3 Az Olasz Szárazföldi Haderőnemi Vezérkar főnökének helyettese, Lago dandártábornok ragaszkodott 
hozzá, hogy Romanellit, Budapestre utazása előtt - viselkedésére vonatkozóan - szigorú instrukciókkal láthas
sa el. ASMAE AP 1745. 8499. sz. Lago a külügyminisztériumnak. Róma. (1922. szeptember 28.) 

5 4 Az olasz politikai vezetés részéről Carlo Schanzer külügyminiszter előzetes engedélyével a Szárazföldi 
Vezérkar hadműveleti hivatala engedélyezte Romanelli és volt tisztjei számára az utazást. (Mussolini 1922. ok
tóber 28-tól nem csak miniszterelnök, de külügyminiszter is volt.) Castagneto követ az ünnepségek lezajlásáról 
már Mussolininak jelentett. ASMAE AP 1745. 12334. sz. Romanelli ünneplése. (1922. november 22.) Öt nap
pal később pedig, Mussolini 1922. november 25-i táviratára reagálva, arról tett jelentést, hogy Stircea budapes
ti román követ nem az ünnepségek elleni tiltakozásként nem jelent meg az olasz követség november 20-i ban-



A Magyarországon 1922-ben tapasztalt, neve körül kialakult „dicsfény" magát a Buda
pestre érkező ünnepeltet is zavarba ejtette. „Romanelli többé nem egy személy volt, hanem 
egy mítosz, egy legenda. A magyar mágnás fényűző hajlékában éppúgy, mint a szegény 
ember egyszerű házában, Budapesten ugyanúgy, mint a magyar puszta városaiban vagy 
falvaiban, még a politikai határokon túl is, a magyarlakta településeken a nevem mindenki 
számára ismert lett, és mindenki nemzeti hősnek kijáró tisztelettel és elismeréssel ejtette k i , 
habár néha a legcsekélyebb ismerete sem volt arról, hogy mit is cselekedtem" - írta 1928-
ban, öt évvel korábban született emlékiratához fűzött Előszavában. 5 5 

Népszerűsége a két világháború között rendületlenül tovább élt. 1945 után neve, ahogy 
a két vi lágháború között oly fontos olasz-magyar barátság is, fokozatosan feledésbe me
rült. Féléves magyarországi missziójáról 1923-ban írt emlékirata csak 41 évvel később 
(1964-ben), saját kiadásában, csekély pé ldányszámban jelent meg. Má ig csak olasz nyel
ven o lvasha tó . 5 6 

Csak a menekülésüket neki tulajdonító volt ludovikások ápolták emlékét . A proletár
diktatúra ellen, 1919 nyarán fegyvert fogott t i sz tnövendékek emlékezetében természete
sen ő maradt „minden idők legderekabb idegen katonája, aki valaha is Magyarország 
földjére lépett ." Képzeletükben az olasz alezredes életét is kockáztatva „oldalán pisztoly-
lyal, kezében korbáccsal , személyesen tiltakozott Kun Bélánál , és megfenyegette a nép
biztosokat, hogy az antant egyenként fogja felelősségre vonni őke t . " 5 7 

Évtizedekig, főként nekik köszönhetően, többnyire annyit tudtunk róla: 1919-ben 
megmentette a „ludovikásokat", egy rosszul szervezett, gyorsan elbukó felkelés tisztnöven
dék résztvevőit és parancsnokaikat. 

Az elmúlt néhány évben, főként olasz levéltárakban feltárt dokumentumokból egyre 
teljesebb, jóval összetettebb kép rajzolódik féléves magyarországi küldetéséről , katonai, 
diplomáciai , humanitár ius tevékenységéről . Az első vi lágháború utáni olasz katonai 
missziók fondjai nem csak az 1922-es Romanel l i -ünnepségekről lebbentik fel a feledés 
fátylát, de arra a kérdésre is választ adnak: vajon kiérdemelt-e, és ha igen, mivel érde
melt k i ilyen kivételes megbecsülés t? 

Guido Romanelli magyarországi missziójának története Bécsben kezdődött , röviddel 
a Nagy Háború lezárulása után, 1919 tavaszán. Telve lelkesedéssel és bizonyítási vágy-
gyal, május 6-án jelentkezett külszolgálatra a korrupciós botránya miatt már említett , 
Roberto Segre tábornoknál , a bécsi Olasz Fegyverszünet i Bizot tság pa rancsnokáná l . 5 8 

kettjén, hanem felesége súlyos betegsége miatt. A jelentésből az is kiderül, hogy Romanellinek Castagneto tár
saságában udvariassági látogatást kellett tennie a román követnél. ASMAE AP 1745. 2676/635. sz. (1922. no
vember 28.) 

55 Romanelli: i . m. (2. kiad.) 5-6. o. 
5 6 Erről 1. a 10. lábjegyzetet. 
5 7 Az 1919-es júniusi ellenforradalom. Goór György 1963. június 8-án, Sydney-ben megtartott Hősök napi 

ünnepi beszéde. Hadak Útján, 1963. június-július. 2. o. - Guido Romanelli haláláig a magyar emigráció ván
dorzászlójának fővédnöke volt. Alakja a fenti idézetben összemosódott Bandholtz tábornokéval, aki 1919. ok
tóber 5-én állítólag lovaglóostorát is használta a Magyar Nemzeti Múzeum műkincseinek védelmében. 

5 8 Segréről 1. Alberto Rovighi: 1 militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello Stato Italiano. Ró
ma, 1999. 88-89. o. és AUSSME Carte Biografie. Nr 60/37. 



Negyvenhá rom éve tapasztalatával, tá rsadalomtudományi és gyarmatügyi tanulmányok
kal, kiváló francia, angol és j ó német (valamint orosz) nyelvtudással tarsolyában megfe
lelőnek érezte magát a feladatra. 5 9 

Fel sem merült benne, hogy Budapestre kerül. Az első vi lágháborút lezáró fegyver
szünet, pontosabban a belgrádi konvenció feltételeinek el lenőrzését Magyarországon, 
1918 novemberétől - olasz felfogás szerint - egy „francia" bizottság kapta feladatul, de 
1919 májusában már a (francia és szerb katonákból álló) Vix-bizot tság sem tartózkodott 
Budapesten. A proletárdiktatúra elleni t i l takozásként az antant minden képviselője, élü
kön a magyar történelmi köztudatban jegyzékéről elhíresült Ferdinand Vix-szel, március 
végén elhagyta a magyar főváros t . 6 0 

Az Osz t r ák -Magya r Monarchia képviselői 1918 novemberében, Padova közelében, 
olasz tábornokok előtt írták alá a fegyverszüneti feltételeket, amelyek mindenekelőt t Itá
lia határait rögzítették. Nem véletlen tehát, hogy az olaszok voltak az elsők, akik Duna
medencei érdekeik biztosítására szinte azonnal megkezdték egy, a fegyverszünet rendel
kezéseinek teljesítését el lenőrző katonai misszió szervezését . A hamarosan száz főt is 
meghaladó Olasz Fegyverszünet i Bizot tság 1918 decemberében (egy hónappal a V i x -
bizottság megalakulása után) kezdte meg működésé t az osztrák fővárosban. 

Az antant katonai bizot tságainak tevékenysége a háború után, a békeszerződések alá
írása előtt, sem Bécsben, sem Budapesten nem korlátozódott leszerelési feladatokra. Ka
tonai feladatain túl a bécsi Segre-bizot tság is diplomáciai tevékenységet folytatott, és -
amiről Romanelli Bécsbe érkezéséig feltehetőleg semmit sem tudott - gondosan kiépített 
logisztikai bázisain kereskedelmi tranzakciókat bonyolított . 

Segre tábornok „hatnapos bécsi megfigyelés után," május 12-én, mint az Olasz Fegy
verszüneti Bizottság budapesti delegációjának új parancsnokát , Romanellit váratlanul a 
magyar fővárosba küldte. A fegyverszünet feltételeinek e l lenőrzése 6 1 a május elseje tisz-

y > Tizenkét évesen került a római Katonai Kollégiumba. A katonai akadémiát Torinóban végezte és had
nagyként fejezte be 1896-ban, majd egy tüzértiszti tanfolyam elvégzése után a l l . nehéztüzér-dandárhoz vezé
nyelték, ahol főhadnaggyá lépett elő. 1897-től néhány évre elhagyta az olasz királyi haderőt, így csak 1905-
ben, visszatértekor léptették elő századossá. 191 l-ben harcolt a tripoliszi háborúban, majd az első világháború
ban az afrikai hadszíntéren (többek között az Eritreai Gyarmati Hadtest állományában). 1915-ben a 10. nehéz
tüzér-ezred tisztjeként léptették elő őrnaggyá, 1917-ben nevezték ki alezredessé. Az első világháborút négy 
ütegből álló alakulatával a Piavénái fejezte be. Egy 1911-ben kapott katonai kitüntetésének köszönhetően 
1919-ben a hivatalos iratok már feltüntetik neve előtt az Olaszországban ma is használatos „lovag" (cavaliere) 
címet. Aktív katonaként (1924-ig) több hadtörténeti tanulmányt publikált (legtöbbet a tüzérség témájában). A 
második világháború után külpolitikai elemzéseket is megjelentetett, nem csak olasz, hanem francia újságok
ban, folyóiratokban is - köztük többet Magyarországról. Katonai pályafutásáról lásd: AUSSME Carte Bio
grafie 110/111. sz. 

6 0 Segre először, Sonnino javaslatára, aki azt akarta, hogy Olaszország is képviseltesse magát katonákkal 
Budapesten, 1919 januárjában delegált egy kisebb olasz katonai missziót a magyar fővárosba. Az első buda
pesti Olasz Katonai Bizottság vezetője, Ricardo Pentimalli őrnagy, többször tárgyalt Károlyi Mihállyal is, és a 
Vix-bizottsággal együtt 1919 március végén hagyta el Budapestet. 

6 1 Az olasz fegyverszüneti missziót a következő feladatokkal ruházták fel: az osztrák-magyar haderő lesze
relésének ellenőrzése; a német csapatok által hátrahagyott fegyverek begyűjtése; az el nem foglalt területeken a 
tábori tüzérség fegyvereinek számbavétele, a fegyverszünetben meghatározott mértékben szétosztása; különbö
ző más, át nem adott katonai anyagok és eszközök felkutatása, számbavétele; vasútvonalak és vasúti szolgálta
tások biztosítása az Ausztria-Magyarország megszállásában részt vevő olasz csapatok és az Itáliából hazatérő 
cseh-szlovák csapatok számára; katonai információk szerzése; a világháború során és a korábbi háborúkban az 
olaszoktól elrabolt műkincsek számbavétele; a fegyverszünet hajózásra vonatkozó rendelkezéseinek később 
pontosított direktívák alapján történő végrehajtása; a fegyverszüneti szerződés vonalain belül tartózkodó olasz 



teletére a szó legszorosabb értelmében is vörös (vörösbe öltöztetett) Budapesten nyilván 
szóba sem kerülhetett. A Forradalmi Kormányzótanács éppen hadsereget szervezett, har
colni készült szomszédaival . Ráadásul május 5-én, egy nappal Romanelli Bécsbe érkezé
se előtt Segre, a tanácsköztársaság kikiáltása miatt az antant minden más képviselője ál
tal elhagyott magyar fővárosba már delegált egy kisebb katonai missz ió t . 6 2 Parancsnokát 
Murari dalia Corte Bra' gróf vezérkari alezredest, meglehetősen szokatlan módon, Roma
nellinek néhány nap után le kellett váltania. 

A frissen kinevezett misszióvezető egy titkos, olasz-magyar kereskedelmi tranzakció 
kellős közepébe csöppent Budapesten. Az antant blokádját kijátszó kereskedelmi megál
lapodást Segre és Sydney Sonnino külügyminiszter különmegbízott ja , a Segre-misszióba 
„rejtett" Arr igo Tacoli márki kötötte április végén, Bécsben, Kun Béla megbízot taival ; 
az akció részleteit pedig a május 5-én Budapestre küldött olasz katonai delegáció pa
rancsnoka, Murari dalia Corte Bra ' tárgyalta meg Kun Bélával és a Közellátási Népbiz
tosság vezető ive l . 6 3 A Sonnino védőszárnyai alatt szerveződő, az olasz és a magyar kor
mány között létrejött, de magáncégekkel álcázott, titkos tranzakció 1919 nyarától nagy 
port kavart, s a korabeli európai sajtó több hónapos, hálás témájává vált. Az Adria partjá
ról induló antant-segélyszál l í tmányokhoz csatolt néhány „gyanús" olasz száll í tmány, és a 
magyar bankokból , kaució gyanánt, a bécsi misszió címére, teherautón küldött 12 ládá
nyi aranyrúd lelepleződése után az angolok és az amerikaiak, náluk is hangosabban pe
dig a Duna-medencei befolyásért folyó versenyből az olaszokat kiszorítani törekvő fran
ciák, illetve a csehszlovák hadsereg megszervezésében nagy érdemeket szerző olaszok 
helyett haderejük élére franciákat állító csehek azzal vádolták Itáliát, hogy ruhanemű és 
élelmiszer mellett, a szövetség blokádját kijátszva, még fegyvert is szállít a magyar „bol
sevik d ik ta túrának." 6 4 

Az aranyrudakat, bőröndökbe csomagolt pénzkötegeket mozgató illegális kereskede
lem szálainak kibogozása további kutatásokat igényel . 6 5 Az olasz katonai hatóságok a 

és szövetséges hadifoglyok és internáltak felkutatása és hazaszállítása; az olaszok által megszállt területen élő 
civil internáltak hazatelepítése; a sebesült és elhunyt hadifoglyok és internáltak, illetve elhunytak adatainak és 
minden más, a fegyverszünettel összefüggő információ gyűjtése. AUSSME E-15. 44/1. sz. n. A főparancsnok
ság Segrének. Róma. (1918. december 14.) 

6 Azzal a céllal - ahogy Segre magyarázta Romanellinek - „hogy az így nyert, egyedülálló pozíciót keres
kedelmi célú behatolásra hasznája." V. ö. Romanelli: i . m. (2. kiad.) 15. o. 

6 3 Erdélyi Mórral április közepén Tacoli tárgyalt, Segre pedig április 25-én Kondor Bernáttal. A magyar ta
nácskormány pénzügyi-kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó javaslatait, a kereskedelmi szerződés feltételeit 
1919. április 28-án Segre megküldte a Főparancsnokság hadműveleti hivatalának. AUSSME E-8. 117/5. 7070. sz. 
A hadműveleti hivatal Segre egy nappal korábbi, a tárgyalás eredményeit összefoglaló táviratát április 29-én 
továbbküldte az olasz miniszterelnöknek, a külügy- és hadügyminiszternek, valamint a vezérkari főnöknek. 
ASMAE AP 1738. 7527. sz. 

6 4 Július végén az amerikaiak (az Egyesült Államok bécsi Halstead-missziója) feljelentést tettek az antant 
Gazdasági Bizottságánál, mert a Venezia-Giulia tartományból érkező, a bécsi misszió címére küldött antant
vonathoz csatolva ötvagonnyi textilt és élelmiszert találtak, és a kísérők útlevele nem Ausztriába, hanem Ma
gyarországra szólt. Május 22-én Királyhidánál az osztrák rendőrség, a bank bécsi leányvállalatának tiltakozásá
ra, le akarta foglalni azt a Budapesti Osztrák-Magyar Bank páncélszekrényéből kivett 15 millió korona értékű 
aranyaidat és 10 millió korona papírpénzt, amit a bécsi olasz fegyverszüneti missziónak címeztek. Segre azon
ban autót küldött a szállítmányért, és Bécsbe vitette azt. - Erről 1. Gábor Sándorné: Ausztria és a Magyaror
szági Tanácsköztársaság. Budapest, 1969. 175. o. 

6 5 A különböző jelentésekben - főként az aranyra vonatkozóan - az összegek eltérőek. Segre, saját bevallá
sa szerint, 3 000 000 korona értékű aranyrudat vett át. Egy nagyobb méretű aranyszállítmányt a békekonferen-



szövetségesek blokádjának kijátszását természetesen következetesen és kitartóan tagad
ták. Ez azonban nem tudott gátat vetni az elsősorban Segre ellen indult, évekig tartó saj-
tóhadjára tnak. 6 6 A vádakból jutott „budapesti c inkosának," Romanellinek is. 

Bár memoárjában, a nyi lvánvaló előírásoknak megfelelően, az olasz alezredes erről 
nem tesz említést, az eddig feltárt dokumentumok tanúsága szerint Segre nem a titkos 
akcióban történő aktív részvétellel , hanem éppen annak fedezésével bízta meg az alezre
dest.6 7 Néhány nappal korábban kinevezett elődjét azért kellett leváltania, hogy az Olasz 
Fegyverszünet i Bizottság prioritást é lvező feladatát, a titkos olasz szállítások lebonyolí
tását Murari gróf továbbra is, de már nem az antant olasz katonai missziójához tartozóan, 
hanem a háttérben, észrevétlenül folytathassa.6 8 Romanelli j ó választásnak bizonyult, 
gyorsan magára vonta a figyelmet. M i n d i g tökéletes, fess megjelenése, a Ritz szállóban 
berendezett hivatala, lakása, feltűnő Lancia automobilja, két agara, híres fehér lova ha
marosan Budapest-szerte ismertté tette. 

Az alezredest a diplomácia világába, Segre utasítására, a bécsi olasz katonai misszió
ba delegált külügyi biztos, Tacoli márki vezette be. Magyar kapcsolatai kialakításában 
azonban elsősorban a szerb követnek kinevezett, de 1919 januárjától népes arisztokrata 
rokonai körében Budapesten tar tózkodó L iv io Borghese herceg segí te t te . 6 9 Tacoli fontos 
kereskedelmi partnernek és az „Adria felé törekvő szláv áradattal szembeni védőbástyá
nak" tekintette a megcsonkítot t , tengerétől megfosztott, de a Duna-régióban központi he
lyet elfoglaló Magyarországot . Hogy a jugosz láv orientációtól elterelje, Olaszország ré
széről konkrét gazdasági és polit ikai lépéseket sürgete t t . 7 0 О javasolta Sonninónak a 
blokádot kijátszó élelmiszer, nyersanyag- és tüzelőanyag-száll í tásokat , könnyített fizetés
sel, pénzügyi kölcsönnel, kompenzatív elszámolással . 7 1 Sonnino különmegbízottja Roma
nelli budapesti missziójának kezdetén már pontosan látta az olasz nagyhatalmi (Duna
medence -Ba lkán ) ábránd, az Olaszország irányította m a g y a r - r o m á n ( - b o l g á r ) szövetség 

cia Pénzügyi Tanácsa júliusban foglalt le. Későbbi sorsa egyelőre ennek is ismeretlen. Május elejére vonatko
zóan egy 50 000 000 korona értékű megállapodást feltételezhetünk, amelynek harmadát aranyban fizették. Jú
liusban egy újabb, hatvanmilliós üzletkötésről van adatunk. 

6 6 A felháborodott hangú német, osztrák, valamint olasz újságcikkek listáját és tartalmi ismertetését 1. 
Generale Roberto Segre: La Missione Militate Italiana per L'Armistizio, (dicembre 1919 - gennaio 1920). Bo
logna 1928.264-269.0. 

fi7 Erre utal, hogy Romanelli neve nem szerepel Segre azon 12 tisztjének listáján, akiket vele együtt a bécsi 
misszió illegális tevékenysége miatt perbe fogtak és elmarasztaltak. Segre könyvében is azt állítja, „a gazdasági 
behatolás" már Romanelli megérkezése előtt elkezdődött és „gyümölcsözőnek bizonyult." Segre: i . m. 178. o. 

6 8 Murarit Segre a Budapesten észrevétlenül jelen lévő, közvetlenül a Főparancsnokság alá rendelt, „Civil 
Ügyek Bizottsága" vezetőjének nevezte ki . A bizottság hatáskörébe tartoztak az ellátási- és útlevélügyek, a ha
difoglyok, a hazatelepítések, és a kereskedelmi ügyek. Segre és Romanelli is azt írja, Murarit májusban új 
megbízatása Bécsbe szólította. Ezzel szemben Mombelli még 1919 decemberében is kilenc olyan olasz tisztről 
jelentett (köztük Murariról is!), akik nem az Olasz Katonai Bizottsághoz tartozóan Budapesten teljesítenek 
szolgálatot. 

6 9 Romanelli jó kapcsolatot épített ki többek között pl. az általa Károlyi Fannynak nevezett, Károlyi Lász-
lóné Andrássy Franciska grófnővel, aki Bethlen Istvánnak és Livio Borghese hercegnek egyaránt unokatestvére 
volt. 

7 Az olasz külpolitika 1918 novemberéig, maximális területi igényei érdekében, nagyon ellenségesen vi
selkedett a Monarchiával szemben, novemberben fordulatot hajtott végre, s mivel fő vetélytársa immár „Jugo
szlávia" volt, Magyarországot potenciális szövetségesének tekintette, amit a magyar diplomácia csak meglehe
tősen későn értett meg. (Fülep Lajos pl. még hiába hívta fel erre a Károlyi-kormány figyelmét.) 

7 1 ASMAE AP 1738. 18718. és 18 980. sz. Tacoli távirata Sonninónak. (1919. március 1. és március 5.) 



létrehozásának magya r - román viszonylatban adódó , aligha legyőzhető akadályait . A 
Tacoli által közvetített sonninói külpolitikai i rányvonalat követve, Segre és Romanelli 
sem értett egyet Magyarország etnikai elveket semmibe vevő szétdarabolásával . Ezt az 
álláspontot azonban a „több vasat is tűzben tar tó" gyenge, s ezért e l lentmondásos olasz 
külpolit ika következetesen még képviselni sem tudta, nem hogy érvényes í ten i . 7 2 

Romanelli folyamatosan gyűjtötte, rendszeresen küldte Bécsbe (esetenként Rómába , 
Pár izsba is) az információkat. Segített a Magyarország területén élő olaszok (a fiumei
eket is annak tekintették) ingó és ingatlan vagyonának megóvásában . Segre instrukciói
nak megfelelően gyorsan kapcsolatba lépett a tanácskormány vezetőivel . Sokszor tár
gyalt, j ó viszonyt épített k i több szociáldemokrata népbiztossal , mindenekelőt t Ágos ton 
Péterrel, de - a politikai és ideológiai különbségek ellenére - jól együtt tudott működni 
Kun Bélával is . 7 3 Jó kapcsolatok kiépítésére törekedett ugyanakkor az el lenzékkel is, és 
folyamatosan próbálta meggyőzni a Forradalmi Kormányzótanács tagjait, adják át a ha
talmat egy, az antant számára is elfogadható - lehetőleg olasz orientációjú - polgári de
mokratikus kormánynak. 

Az olaszok j ó viszonya a tanácsköztársaság vezetőivel eleinte kifejezett ellenszenvet 
keltett a lakosság körében. A bécsi magyar el lenforradalmárok emiatt Segrével sem 
szimpatizáltak. Csak miután Romanelli a budapesti olasz kolónia tagjai számára szerve
zett étkeztetést a háború és a blokád miatt éhező magyarok számára is lehetővé tette, és 
kiderült, hogy a népbiztosokkal ápolt j ó kapcsolatait a rendszer el lenségeinek megmen
tésére (is) használja, kezdett lassan formálódni missziója és személye iránt a magyarok 
később legendássá váló rokonszenve. 

Népszerűségét kétségkívül a Kun Bélával, a jún ius 24-i ellenforradalmi felkelés részt
vevőinek megmentése érdekében történt jegyzékvál tása alapozta meg. A külügyi népbiz
tos ugyanis Romanelli első jegyzékét és a néhány órával később arra adott válaszát, más
nap (június 27-én) megjelentette a Népszavában . 7 4 

A statáriális bíróság által az Oktogon lámpavasain akasztásra ítélt lázadók kivégzése 
ellen tehát, ha nem is pisztollyal és korbáccsal , de az antant nevében két kemény hangú 
jegyzékkel tiltakozott. 7 5 Első jegyzékét Segrének küldött je lentésében egyér te lműen hu
manitár ius szempontokkal, a rendkívül szigorú ítélettel indokolta. A másodikat a külügyi 
népbiztos válaszának, a két kormány közötti j ó kapcsolatokra célzó, az olasz missziót az 
antant-szövetségesek előtt egyér te lműen kompromit tá ló egyik mondatával magyaráz ta . 7 6 

* Az olasz külpolitikáról 1. L . Nagy Zsuzsa: Az olasz érdekek és Magyarország, 1918-1919. Történelmi Szem
le, 2-3. (1965) 256-274. o. és Uő: A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1918-1919. Budapest, 1965. - A 
tanácsköztársaságról Hajdú Péter: A tanácsköztársaság mai szemmel. História, 1992. XPV. évf. 26-28. o. 

73 Carlo Stelluti Scala: Béla Kun dice che i tempi non sono maturi pel Bolscevismo. Ricordi del colonello 
Romanelli a Budapest. (Kun Béla szerint az idő még nem érett meg a bolsevizmusra. Romanelli ezredes emlé
kei Budapestről.) // Giomale d'ítalia, 1919. december 7. - Kun Béláról Romanelli emlékiratán kívül I . még 
Segre: i . m. 241-244. o. 

7 4 A teljes jegyzékváltás első magyar nyelvű közlése Gabányi János: Ünnepek. Magyar Katonai Közlöny, 
1922.731-736.0. 

7 5 A Kun Bélát felháborító jegyzékek küldéséhez, minden valószínűség szerint, az is hozzájárult, hogy 
1919 júniusának második felében a tanácskormány helyzete már egyre nyilvánvalóbban reménytelenné vált. 

7 6 ASMAE Congresso della Pace (CP) Ungheria (1-D) 7436. sz. Romanelli Segrének (1919. június 27.) A 
jegyzékek egyben hivatalos elhatárolódást is kifejeztek a tanácskormánytól. Az elhatárolódás hátterében első
sorban az olasz kormányváltás állt. 



Természetesen Kun Béla is tudta, Romanelli csak blöffölt, amikor a felkelők kivégzése 
esetén az antant megtorlását helyezte kilátásba, de a bécsi és budapesti olasz katonai bi 
zottság jóindulatát , azt az olasz-magyar hallgatólagos magál lapodást , amely a k o m m ü n 
bukása esetén a népbiztosok családtagjainak Bécsbe menekítését is magába foglalta, nem 
kockáztatta. Az alezredes jegyzékei , mások közbelépésével (pl . B ö h m Vi lmoséval ) meg
erős í tve , 7 7 mindenesetre hozzásegítet tek közel háromszáz embert a megmeneküléshez , és 
amellett, hogy kivívták Segre és az olasz katonai vezetés el ismerését , kiérdemelték a bu
dapestiek háláját i s . 7 8 

Az eredményes jegyzékvál tásnak azonban kellemetlen köve tkezménye is lett. M í g az 
ellenforradalmi felkelést megelőzően az európai sajtó a bécsi és budapesti olasz bizott
ság parancsnokai tól a proletárdiktatúra vezetőivel kialakított „gyanúsan" j ó viszonyukat 
kérte számon, ettől kezdve az olasz baloldal, az ellenkezőjéért ostorozta őke t . 7 y 

Kétségkívül a ludovikások megmentése Romanelli legismertebb cselekedete. A misz-
sziójának inkább megfelelő, „szóbeli j egyzékeken" alapuló humanitár ius tevékenysége 
jóval szélesebb kört érintett. Interjúkból, memoárok, beszédek félmondataiból , saját 
v isszaemlékezéséből , későbbi olasz követek jelentéseiből következtetve, kiterjedt a fővá
rosi és vidéki polgári lakosság több rétegére: arisztokratákra, gyáriparosokra, bankárok
ra, a különböző egyházak képviselőire, népbiztosokra, szociáldemokrata képviselőkre , 
egyszerű katonákra, polgárokra. A tanácskormány lemondása után egy olasz nemzeti 
színekkel díszített, é le lemmel rakott autókonvojt , korábban gyógyszer t hozatott a háború 
és a blokád miatt nélkülöző országba; hazaindulása előtt pénzt hagyott Budapest szegé
nyeire. 8 0 

A m i az olaszok által tagadott fegyverszállí tás „légből kapott" vádját i l let i , eddig sem 
Rómában , sem Budapesten nem került napvilágra olyan dokumentum, amely Romanelli 
tevőleges részvételét igazolná. Bár az újságokban megfogalmazott vádak irreálisnak tűn
nek, a magyar katonai vezetőkkel kialakított j ó kapcsolatai ismeretében teljességgel még
sem zárhatjuk ki őke t . 8 1 

Romanelli érdemeit többen vitatják. L. pl. Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bécs, 1923. 397. o. és 
Hajdú Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 1969. 304. o. Tény, hogy Stromfeld Aurél és a 
Vörös Hadseregben is szolgált ludovikás tisztek érdemeit és közbenjárását hosszú ideig nem lehetett méltatni, 
ezért elképzelhető, hogy az ő érdemeik is Romanellire szálltak. Az is valószínűsíthető, hogy Kun Bélának jú
nius végi, szorult helyzetében már nem állt szándékában tömeges kivégzéseket rendezni. 

7 8 Az olasz misszió székhelye előtt hálatüntetésre került sor. ASMAE CP 1-D. 3/1775. sz. Vittorio Cerruti 
külügyi biztos jelentése a külügyminisztériumnak. (1919. július 2.) - Segre november 2-án kitüntetésre terjesz
tette fel Romanellit. November 7-i jelentésében tevékenységét a következőképpen értékelte: „Miután 1919. 
május 16-án, a kommün idején, a budapesti misszió élére került, Romanelli alezredes hatékony és megfontolt 
magatartásával hozzájárult Olaszország humánus hírnevének erősítéséhez. A háborús konfliktus lezárulása 
utáni időszaknak megfelelően, az országot új színben feltüntetve, sikeresen folytatta elődei, Pentimalli őrnagy 
és Murari ezredes munkáját. Humanitárius tevékenysége Kun Béla kormányához június 26-án intézett jegyzé
kével érte el tetőpontját, amelyről egyértelműen kijelenthetem: annak a tervnek a megvalósításához vezető első 
lépések egyikeként értékelem, amelyet budapesti missziónk feladatának tekintettem." AUSSME E-15. 68/1. 
5339. sz. Közli Eördögh István: Erdély román megszállása (1916-1920). Szeged, 2000. 46. o. 

" Különösen Antonio Gramsci és az Avanti! írásai támadták Segrét, Romanellit és az olasz kormány „sacro 
egoismót" képviselő politikáját. Gramsci szerint Romanelli „a forradalmat belülről bomlasztó Raszputyin" sze
repét töltötte be. 

8 0 Erről 1. a 45. lábjegyzetet. 
8 1 A sajtóvádak szerint, Romanelli autókat, géppuskákat, töltényeket, kis kaliberű ágyúkat adott el. Az 

egész Vörös Hadsereget ő öltöztette „sárga posztóba". Segrével, a „panama-tábornokkal" együtt 7 repülőt (3 



1919. június 23-ától az Or lando-kormányt a Ni t t i -kormány váltotta és Sonnino helyé
be Tommaso Tit toni lépett, aki semmit sem tudott a titkos olasz-magyar kereskedelmi 
akciókról . A bécsi és budapesti olasz misszió háttere hirtelen megváltozott . Ti t toni , Son-
ninónál óvatosabb politikát tűzve zászlajára, nem kívánt konfrontálódni sem a nagyha
talmakkal, sem az olasz baloldallal, és elődjénél jóval kevésbé tartotta elfogadhatónak, 
hogy katonák helyettesítsék a d ip lomatáka t . 8 2 A franciákat visszaszorítani képes Duna
medencei olasz pozíció kiépítése, az olasz presztízs „minden áron tör ténő" emelése a hi 
vatalos olasz poli t ikában egy időre háttérbe szorult. Segre és Romanelli azonban ehhez 
már - úgy tűnik - nem tudott alkalmazkodni. Nem volt képes (nem akart?) elszakadni a 
sonninói külpolitikai i rányvonaltól . 

1919 augusztusának első napjaiban, a tanácsköztársaság bukása után, mint „az antant 
egyedüli Magyarországi képviselője ," Romanelli k iemelkedő szerephez jutott. A l i g is
mert tény, hogy a bécsi és budapesti olasz képviselet komoly szerepet játszott a Peidl-
kormány megalakí tásában, amelyben tárcát kaptak mindazok a szociá ldemokrata pol i t i 
kusok, akik garanciát jelenthettek a már folyó olasz-magyar kereskedelmi t ranzakció to
vábbi folytatásához. (Ágoston, Haubrich, Garami.) Néhány napig úgy tünt, az esemé
nyek „az olasz érdekek irányában haladnak." Segre később Romanelli érdemei közé 
sorolta, hogy mint mindig, augusztus első hetében is je lentősen hozzájárult a szélsőségek 
visszafogásához, és sokat tett azért, hogy a magyarországi á tmenetre vérontás nélkül ke
rüljön sor. 8 3 

A tanácskormány lemondásáról az olasz alezredes értesítette a békekonferenciá t 8 4 , és 
- alacsony katonai rendfokozata, kétes legitimációjú tisztsége ellenére - az antant leg
magasabb szintű képviselőivel lépett ér intkezésbe. Clemenceau-nak a magyar kormány 
felkérésére 5 nap alatt négy rádiótáviratot küldött . Útlevelet adott a népbiztosok család
tagjainak, köztük néhány népbiztosnak is, akik az úgynevezet t olasz vonaton, olasz 
csendörök kíséretében jutottak Bécsbe . A lakosság megnyugtatására kiáltványt tett köz
z é . 8 5 Segrével összhangban minden tőle telhetőt megpróbál t , hogy a román csapatokat 

Newportot, 4 Capronit) és tankokat is Magyarországra csempésztek - részben lopott aranyért, részben a királyi 
palota festményeiért. - A felkelők érdekében tett lépései után megszaporodott számú informátoraitól megkapta 
a Vörös Hadsereg hadrendi leírásait is. Tisztában volt vele, hogy Bécsbe továbbításuk után azok a románokhoz 
is eljutnak. Az olasz katonai levéltárban nem maradtak fenn Romanelli által küldött haditervek, csak néhány 
hadrendi leírás: AUSSME E-15/68. sz. n. (1919. július 10.) Ezt memoárjában is publikálta, bizonyítandó, fő
ként a később vele feltűnően ellenséges románok felé, hogy a szövetséges érdekeket szem előtt tartva tevé
kenykedett Magyarországon. Romanelli: i . m. (2. kiad.)142-143. o. - Romanelli tevékenységét természetesen a 
Vörös Hadsereg Parancsnokság is figyelemmel kísérte. L.: Romanelli jelentései Segrének. Hadtörténelmi Le
véltár (HL) Magyarországi Tanácsköztársaság (MTK), Vörös Hadsereg Parancsnokság (VHP) 60/157. és 
61/109. sz. (1919. július 15. és 16.); Segre távirata Romanellinek. 61/108. sz. (1919. július 16.) 

S 2 Az olasz külpolitika változásairól 1. Francesco Caccamo: Italia e la „Nuova Europa" (II confronto 
sull'Europa Orientale alia conferenza di pace di Parigi 1919-1920). Milano, 1990. 

8 3 ASMAE CP 1-D. 8/16606. sz. Segre jelentése a Főparancsnokságnak. (1919. augusztus 8.) 
8 4 H L MTK VHP 62/226. sz. (1919. augusztus 1.) A Clemenceau-nak küldött táviratot - mutatis mutandis 

- elküldte a szövetséges keleti hadseregek főparancsnokának, Franchet d'Espérey tábornoknak, és tudomásul
vétel végett a román, valamint a szerb-horvát-szlovén hadsereg főhadiszállására is. 

5 „Az antant képviselőjének kiáltványa a magyar néphez! Romanelli alezredes fölhívása! Mint egyedüli it
teni képviselője az antantnak, amellyel a jelenlegi magyar kormány békés viszonyban kíván élni, nyugalomra 
és rendre hívom föl Budapest és az egész ország lakosságát, és fölszólítom arra, hogy a jelenlegi kormány 
minden rendelkezését a legszigorúbban tartsa be, hogy a rend, a vagyon és a személybiztonság teljes mérték
ben fönntartható legyen. Mindenki tartózkodjék minden pártgyülölettől, minden felekezeti türelmetlenségtől és 



Budapest előtt megállí tsa, s elérje: helyettük egy-egy angol, amerikai, olasz és francia 
zászlóalj szállja meg a magyar fővárost. 

Nem csak Clemenceau, de saját külügyminisztere , Tit toni sem nézte j ó szemmel Pá
rizsban Romanelli közvetítését. Egyedül Segre fejezte k i kétszer is írásban teljes „meg
elégedését azzal a móddal , ahogy a kényes és bonyolult magyar helyzetet kezelte" és az 
olasz presztízst erősí te t te . 8 6 

Romanelli a magyar kormány kérésére, megpróbált közvetíteni a románok és magyarok 
között is. A román katonai vezetők azonban, magától értetődően, magukat tekintették a 
szövetséges és társult hatalmak képviselőinek, és egyszerűen ignorálták az olasz katonai 
missziót. Jól érzékelteti az alezredes néhány napos heroikus küzdelmét és csalódását az 
alábbi levél, amelyet, türelmét vesztve, rendfokozatáról megfeledkezve, augusztus 5-én 
küldött a várost megszálló román erök főparancsnokának, Stefan Hóiban tábornoknak: 

„ Tábornok Úr! Három napja próbálok kapcsolatba lépni Önnel rádiótávirat, illetve 
három tisztem útján, akiket Önhöz küldtem, mint hírvivőket. Azt hittem, szövetségesként 
és a négy szövetséges nagyhatalom egyetlen budapesti delegációja vezetőjeként így telje
síthetem a legegyszerűbben a rám bízott feladatot. Vártam az Ön részéről is a kapcsolat
felvétel szándékéinak kifejezését. Részben azért, mert úgy gondolom, hogy mi ketten 
ugyanannak a célnak eléréséért küzdünk, egyazon ügyet szolgálunk, mégpedig: hogy bé
két és nyugalmat hozzunk Magyarországnak; részben pedig azért, mivel feltételeztem, 
tudomása van arról, mit tett a misszió az utóbbi hetekben azért, hogy a minimumra csök
kentse a háború okozta elkerülhetetlen csapásokat. 

Ezzel szemben, meglepve tapasztaltam, hogy az Ön utasítására parancsnokai milyen 
különleges odaadással - tudomást sem véve az általam továbbított párizsi értesítésekről 
- akadályozták meg tisztjeimet abban, hogy Önnel vagy más nagyobb egység parancsno
kával találkozhassanak, itt jegyzem meg, hogy tisztjeim közül egy, akit katonái feltartóz
tattak, máig nem tért még vissza. 

Ugyancsak meglepve láttam, hogy ma csapatai élén a városba vonult, és díszszemlét 
tartott, annak ellenére, hogy tegnap este abban állapodtunk meg Rusescu tábornokkal és 
a magyar hadügyminiszterrel, hogy a román csapatok a várostól öt kilométerre marad
nak, a számukra átadott táborokban. Kizárólag abban az esetben, amennyiben a város 
közrendje oly mértékben felbondana, hogy a kormány képtelen lenne rendet teremteni, 
kizárólag abban az esetben léphettek volna be a román csapatok a magyar főváros terü
letére. Amikor végül ma megtudtam, hogy Budapesten van, és olyan feltételeket diktál a 
városnak, mintha egy meghódított városról lenne szó, akkor kötelességemnek éreztem, 
hogy felkeressem Önt, úgy is mint a szövetséges és társult hatalmak egyetlen magyaror-

mindennemü viszálykodástól, nehogy fokozzák azoknak a nehéz helyzetét, akikre a jelen súlyos pillanatban a 
kormányzás felelőssége nehezedik. Amennyire módomban és hatalmamban van, törekedni fogok arra, hogy az 
antant Magyarország mai helyzetén a legrövidebb idő alatt könnyítsen a blokád részleges vagy teljes megszün
tetésével és a szükséges béke nyújtásával, hogy a magyar nép értelmessége és szorgalma révén újra fölvirul
hasson. G. Romanelli, a budapesti olasz katonai misszió vezetője." AUSSME E-15. 68/1. 1775. sz., 4. sz. mel
léklet. 

8 AUSSME E-15. 68/1. 16184. sz. Segre távirata a Főparancsnokságnak és a párizsi olasz delegációnak. 
(1919. augusztus 3. és uo. 21.783. sz., 3. melléklet. A Főparancsnokság külügyi hivatalának jelentése Alberico 
Albricci hadügyminiszternek (1919. október 30.) 



szági képviselője, amely hatalmak nevében lép fel Ön is, és úgy is, mint a Budapest város 
és a magyar kormány képviselőivel tartott megbeszélésen jelen lévő egyetlen szövetséges 
személy, aki Önt pontosan tájékoztathatja a legfrissebb eseményekről. Amikor felajánlot
tam közreműködésemet, Ön távozásra szólított fel, dacára annak, hogy felhívtam rá a fi
gyelmét, azért jöttem, hogy a versailles-i Legfelsőbb Tanács utasításait átadjam. 

Ezek után nem maradt más lehetőségem, csak az, hogy így utólag írásban közöljem: 
Tábornok Úr! Clemenceau úr, a békekonferencia elnöke parancsára csapatainak azon a 
helyen kellett volna megállniuk, ahol az ő augusztus 3-i rádiótáviratának időpontjában 
voltak. Tehát az említett távirat értelmében is, az ön csapatainak a városon kívül kellett 
volna maradniuk, és nem lett volna szabad győztesként bevonulniuk, elfoglalni a vasuta
kat, ellenőrzésük alá vonni minden lehetséges összeköttetést, akadályozni a város amúgy 
is sok nehézséggel küszködő ellátását, lefegyverezni a rendőrséget. 

Mindezeknek írásbeli közlése után, nincs más lehetőségem, mint hogy Önre hárítsam 
a felelősséget mindazokért a parancsára elkövetett cselekedetekért, amelyek tökéletes el
lentétben állnak a párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának akaratával. 

Fogadja, Tábornok Úr, legmélyebb tiszteletem. Guido Romanelli alezredes87 

Augusztus 6-a, a Peidl-kormány lemondatása és a Friedrich-kormány románok általi 
hatalomra segítése óriási csalódást jelentett Romanelli és bécsi parancsnoka számára. „Arra 
törekedtünk - írta később Segre - , hogy a tanácsköztársaság liberális politikai rendszerré 
történő békés átalakítását segítsük elő. A román megszállás azonban megsemmisítet te 
munkánk minden eredményét, jóllehet épp e munka segítette elő magát a megszál lás t ." 8 8 

Hogy a „román megszállást az okvetlenül szükséges minimumra korlátozzák", végül 
a párizsi békekonferencia négy tábornokot küldött Budapestre. Ernesto Mombel l i vezér
őrnagy, Itália képviselője 1919. augusztus 12-étől átvette Romanelli budapesti misszió
j ának parancsnokságát is. Segre felajánlotta a krakkói vagy a varsói misszió vezetését , de 
az alezredes, mint a négy tábornok titkára, a magyar fővárosban maradt. Szeptemberben, 
az ország belső helyzetéről készített je lentésében szót emelt a zsidók és a polit ikai fog
lyok érdekében, egyként elítélve mind a fehér, mind a vörös terrort. 8 9 

A budapesti beosztott tiszti szerep nem lehetett könnyű az öntörvényű, a magyar hely
zetet új parancsnokánál jóval jobban ismerő, kiváló kapcsolatokkal rendelkező Roma
nellinek. Helyzetét tovább nehezítette, hogy a Magyarországgal szembeni túlságosan szi
gorú követelések felülvizsgálatát, a román rekvirálások elleni határozottabb fellépést 

8 7 AUSSME E-15. 68/1. 1954. sz., 1. sz. melléklet. Romanelli jelentése Segrének, Borghesének. (1919. 
augusztus 6.) - Közli Szabó Mária: Magyar-olasz kapcsolatok az első világháború után. Guido Romanelli 
Magyarországi missziója. Századok. 2007/1. sz. 131-132. o. - Segre csak a címzettnek történt kézbesítés után 
látta a levelet, és bár akkor lényegében egyetértett vele, a már hivatkozott november 7-i jelentésében Romanelli 
augusztus első napjaiban tanúsított magatartását a románokkal szemben ellenségesebbnek értékelte, mint ami az 
olasz politikának megfelelt. „Ugyanakkor megjegyzendő - fűzte azonban november 7-i megítéléséhez is - nem 
álltak rendelkezésre megfelelő irányelvek az adott kérdésben, másfelöl a románoktól megszokott eljárás Magyar
országgal szemben közismerten kegyetlen volt. Mindenesetre néhány parancsom mérsékeltebbé tette Romanelli 
tevékenységét." AUSME E-15. 68/1. 5339. sz. Segre jelentése a főparancsnokságnak (1919. november 7.) 

8 8 Uo. 
89 Bandholtz: i . m. 81. o. és Romanelli: i . m. (2. kiad.) 205. o. 



sürgető, nyíltan egyre kevésbé vállalható meggyőződését a négy tábornok közül nem az 
olasz, hanem a két angolszász, az amerikai Bandholtz és a brit George Gorton képvisel te . 9 0 

Tittoni külügyminiszter a román megszállást kiváló alkalomnak találta a már Sonnino 
által is dédelgetett olasz irányítású r o m á n - m a g y a r unió létrehozására. Utasí tásainak 
megfelelően Mombellinek is e terv útját kellett egyengetnie. E feladat teljesítésében a 
románok szemében persona non gratává vált Romanellire a vezérőrnagy nem számítha
tott. Mombel l i és Tit toni különmegbízott ja , az Arr igo Tacoli márki t váltó Vi t tor io Cer-
ruti is egyre többször panaszolták: az alezredes a hivatalos olasz politikától el térő irány
vonalat követ. A külügyminisz tér iumban már augusztusban úgy tudták: Romanelli nem 
híve a r o m á n - m a g y a r un iónak . 9 1 

Két nappal a román csapatok kivonulása után, 1919. november 16-án, Horthy bevo
nulása napján Romanellinek is távoznia kellett Budapestről . Hazarendelésében döntő té
nyezőként játszott közre az antanttal szövetséges románok erre vonatkozó, többször is
mételt, határozott kérése, a bécsi Olasz Fegyverszünet i Bizot tság korrupciós botránya, 
illetve az azt követő olasz kormányvál tás . 

A kisantant-szövetségeseknél működő diplomaták, összekötő tisztek, tábornokok min
denütt pártfogolták az adott ország - Románia , a s ze rb -horvá t - sz lovén állam, Csehszlo
vákia - érdekeit , s ezt kormányuk, vezérkaruk, és a párizsi békekonferencia természetes
nek tartotta. A Magyarországra delegáltak esetében a helyi é rdekek jobb megismerése , 
akár csak részleges pártolása, ha túlment a tisztán humanitár ius szempontokon, már 
problémát , „kel lemetlenséget" okozott a küldő ország, illetve Pár izs számára. A háttér
ben folytatott „másodvonalbe l i" politizálást, sajátos érdekérvényesí tést az olasz hivata
losság - Itália lévén a leggyengébb a „négy nagyból" - a legkevésbé vállalhatta. A ki 
nem mondott, nyíltan nem vállalt törekvések képviselői szükségszerűen el kellett, hogy 
viseljék a félhivatalos dezavuálás valamilyen kellemetlen formáját . 9 2 Romanelli katonai 
karrierjével fizetett a „magyarok pártolásáért ," magyarországi népszerűségéért . Uj állo
máshelyén, a római 3. nehéztüzér-ezrednél , Mombel l i utasítására, 1920 februárjában 
megalázó fegyelmi eljárás vár ta . 9 3 Egy hónap elzárásra ítélték, de a hosszú vizsgálati idő 
miatt azt már eleve letöltöttnek tekintették, és az ítélethirdetés után rögtön közölték: egy 
azonnal érvénybe lépő amneszt iának köszönhetően, már el is törö l ték . 9 4 1924-ben végleg 
elhagyta az Olasz Királyi Haderőt . 

A negyedik, a Mombellihez hasonlóan romanofil francia tábornok Jean César Graziani volt. A négy tá
bornok vezette bizottság helyzetét legszemléletesebben egy mára már anekdotává szelídült Mardarescu-nyilat-
kozat érzékelteti. A román főparancsnok - állítása szerint - a szövetségközi bizottság rekvirálás elleni felszólí
tásaira a következőket válaszolta: „Uraim, maguknak van négy telefonjuk, nekem pedig 80 ezer szuronyom." 
Bandholtz a soha el nem hangzott nyilatkozatot ironikusan így kommentálja: „...amennyiben ezt mondta vol
na, az igazságot mondta volna, s ez további bizonyíték arra, hogy ő sosem mondott ilyet." Bandholtz: i . m. 158. o. 

9 1 AUSSME E-8. 117/9. 19916. sz. Carlo Sforza helyettes külügyi államtitkár a párizsi békekonferencia 
olasz delegációjának (1919. augusztus 29.). 

9 2 Bár Romanellinek büntetésből kellett távoznia, egyáltalán nem kellett új állomáshelyére sietnie. Öt napot 
töltött Bécsben, Rómában fogadta öt Albricci hadügyminiszter, Sforza gróf, helyettes külügyi államtitkár és 
XV. Kelemen pápa is. Párizsban Ugo Cavallero tábornok, az olasz katonai delegáció parancsnokának kérésére 
írásban tájékoztatta az olasz delegáció tagjait a magyarországi helyzetről, majd Londonban töltött egy hónapot. 

3 Mombelli és Cerruti túlságosan vállalkozó szelleműnek, a szabályokat, a katonai fegyelmet semmibe ve
vőnek tartotta. Helytelenítették, hogy „rangjánál magasabban tetszelegve," „titkos relációkba bonyolódva" 
folytat tárgyalásokat a magyar politikai élet szereplőivel. ASMAE CP 1-D. 7/3581. sz. Cerruti jelentése a kül
ügyminisztériumnak (1919. november 13.) 

9 4 Személyi lapján valóban nem szerepel. 



M é g ugyanabban az évben társadalomtudományi és gyarmatügyi d iplomát szerzett és 
diplomataként folytatta pályafutását. 1927-től 1934-ig Barcelonában fökonzul, 1934-től 
1938-ig az olasz külügyminisz tér iumban dolgozott követi beosztásban, 1938 és 1943 kö
zött Budapesten a Magyar-Olasz Bank elnöke vol t . 9 5 

Az antant-polit ikán belül egy megér tőbb variációt képviselt - nem egyedül ugyan, de 
a magyar kortársak számára igen látványosan - a napi gondok, a mélyen megsértet t 
nemzeti érzések iránti szimpátiával . Budapest lakossága a háború alatti óriási k iábrándu
lás után úgy érezhette, az olaszok másként viselkednek a legyőzött és magalázot t Ma
gyarországgal , mint a többi győztes hatalom képviselői . Romanelli, ha a főváros román 
megszállását nem is tudta megakadályozni , tevékenységével újraélesztette a magyar
olasz barátság mítoszát, ami mögött 1919-ben természetesen az a magyar illúzió rejlett -
amely később majd meghatározza a két világháború közti magyar külpolit ikát is - hogy 
Olaszország segíteni fog legalább a magyar többségű elcsatolt területek visszaszerzésé
ben. Missziója e redményeként a magyarok szemében ő lett az ország pártját fogó, két v i 
lágháború közötti olasz külpolit ika első képv i se lő je . 9 6 

Guido Romanelli 97 évet élt, haláláig ápolta magyar kapcsolatait. Koporsóját - kéré
sére - a Ludovika zászlója fedte. 9 7 

9 5 Nem csak maga Romanelli, hanem - ahogy fegyelmi eljárása is tanúsítja - a Magyarország felé egyre 
közeledő olasz diplomácia is tisztában volt a magyar-olasz kapcsolatokban kialakult szerepe fontosságával, 
„hasznosítható voltával." - Lánya, Annamaria Romanelli szerint elsősorban katonának tartotta magát, s örült 
volna, ha katonai pályája teljesedhet ki . 

9 6 Romanellihez hasonló tisztelet és szeretet csak a budapesti Olasz Kulturintézet második világháború utá
ni igazgatóját, d'Alessandro professzort övezte, aki negyven évvel később magyar fiatalok százainak segített az 
1956-os forradalom után, hogy Olaszországba menekülhessenek, és ott egyetemi tanulmányokat folytathassa
nak. Itt kell még megemlítenünk Giorgio Perlascát is, aki személyes bátorságával többezer magyar zsidó életét 
mentette meg 1944 végén. 

9 7 I I . Umberto ex-király 1973. november 28-án küldött kondoleáló üzenetében értékes katonának és értékes 
embernek nevezte, aki háborúban és békében egyaránt kiválóan szolgálta hazáját. V. ö. Romanelli lányainak 
levele Szőnyi Zsuzsához. HL Personalia 289. sz. Romanelli és a memoárját (az olasz külügyminisztérium egy 
főosztályvezetője kérésére) az 1960-80-es években Magyarországon terjeszteni segítő Szőnyi Zsuzsa levelezé
se a római katonai levéltárban is megtalálható. 



Mária Szabó 

COLONEL ANTONELLO GUZZONI'S REPORT 
ON THE ROMANELLI CELEBRATIONS IN 1922 

Summary 

In this publication, the author examines the reasons for the popularity of Guido Romanelli in 
Hungary during the inter-war period. For his humanitarian acts and his support shown for Hun
garians between May and November 1919, during the days of the Hungarian Soviet Republic and 
the Romanian occupation of Budapest, the residents of Budapest meant to bid farewell to Ro
manelli at a ceremony organised in the Opera House in November 1919, but in the end the celebra
tion only took place some three years later. In November 1922, an unofficial two-day celebration 
was held in honour of the Italian officer during which he was received even in the great hall of the 
Parliament. Romanelli himself was surprised by his popularity in Hungary, which is well illus
trated by the Italian Headquarters' report on the Romanelli celebrations, dated 22 November 1922, 
written by Colonel Antonello Guzzoni, head of the Italian delegation of the Allied Military Control 
Committee. To corroborate the contents of the report articles about the same event in Budapest 
newspapers of the period are also cited. In the second half of the present publication, quoting sev
eral sources, the author discusses Guido Romanelli's activities in Hungary, focusing on his hu
manitarian acts during the period of the "red terror" and his attempts to prevent the Romanian oc
cupation of the Hungarian capital. In the author's opinion, Romanelli's exceptional popularity may 
be explained by his tolerance and consideration shown for both the population's daily worries and 
the feelings of a deeply hurt nation, which distinguished him from other representatives of the En
tente in Hungary. After all the disappointment that the war brought about, the people of Budapest 
could feel that the Italians' attitude towards a defeated and humiliated nation was different from 
that of the representatives of other winning countries. With his acts, Guido Romanelli revived the 
myth of a friendship between Hungary and Italy, which Hungarians did not want to lose in 1919. 

Mária Szabó 

LE RAPPORT DU COLONEL ANTONELLO GUZZONI 
SUR LES SOLENNITÉS ROMANELLI DE 1922 

Resume 

La publication analyse les raisons de la popularité légendaire de Guido Romanelli en Hongrie 
entre les deux guerres mondiales. Pour ses actes humanitaires et son engagement aux cötés des 
Hongrois durant la république des conseils de Hongrie et l'occupation de Budapest par les Rou-
mains (mai - novembre 1919), les habitants de Budapest voulaient lui rendre hommage ä Topéra 
national dejä en novembre 1919, mais les solennités n'ont pu avoir lieu que trois ans plus tard. En 
novembre 1922, une fete non officielle de deux jours a été organisée en son honneur ä l'occasion 
de laquelle i l fut décoré dans la salle de la coupole du Parlement. La popularité de Romanelli en 
1922, qui a étonné merne Г interessé, est bien representee dans la source qui ouvre la publication -
le rapport envoyé sur les solennités Romanelli, le 22 novembre 1922, au Haut-commandement 
dTtalie par le colonel Antonello Guzzoni (chef de la delegation italienne de la Commission mili
taire interalliée de Contróle) - et, en complement de celle-ci, dans les reportages des quotidiens de 
Budapest. La deuxieme partié de la publication (qui comprend plusieurs sources de moindre im-



portance) présente l'activité de Guido Romanelli en Hongrie en insistant sur ses actes humanitaires 
dans la période de la terreur rouge et ses tentatives visant ä empécher l'occupation de la capitale 
hongroise par les Roumains. D'aprés la publication, la popularité exceptionnelle de Romanelli re
side dans le fait qu'il représentait une tendance plus comprehensive dans la politique de l'Entente 
en ressentant une Sympathie pour les soucis quotidiens des gens et leurs sentiments nationaux pro
fondément blesses. Apres l'immense désillusion provoquée par la guerre, les habitants de Budapest 
ont pu sentir ä juste titre que les Italiens se comportaient différemment ä l'égard de la Hongrie vain-
cue et humiliée que les représentants des autres pays vainqueurs. L'activité de Guido Romanelli a fait 
revivre le mythe de l'amitié hungaro-italienne que les Hongrois ne voulaient pas perdre en 1919. 

Mária Szabó 

DER BERICHT VON OBERST ANTONELLO GUZZONI 
ÜBER DIE ROMANELLI-FEIERLICHKEITEN DES JAHRES 1922 

Resümee 

Die Studie analysiert die Gründe für die legendäre Beliebtheit von Guido Romanelli in der 
Zwischenkriegszeit in Ungarn. Die Einwohner von Budapest wollten ihn für seine humanitären 
Taten und sein Auftreten für die Ungarn in der Zeit der Räterepublik in Ungarn und der Besetzung 
Budapests durch die Rumänen (Mai - November 1919) bereits im November 1919 mit einer Feier 
in der Oper verabschieden, aber dazu konnte es erst drei Jahre später kommen. Im November 1922 
wurde zu seinen Ehren eine zweitägige inoffizielle Feierlichkeit organisiert, in deren Rahmen er 
dann im Kuppelsaal des Parlaments eine Auszeichnung erhielt. Die Beliebtheit des Gefeierten im 
Jahre 1922, die selbst Romanelli überraschte, wird durch die zu Anfang der Studie veröffentlichte 
Quelle - der Bericht von Oberst Antonello Guzzoni (dem Kommandanten der italienischen Dele
gation der Alliierten Militärischen Kontrollkommission) vom 22. November 1922 an das Italieni
sche Oberkommando über die Romanelli-Feierlichkeiten - und als Ergänzung durch die im An
schluss kund getanen Berichte der Tageszeitungen von Budapest belegt. Der zweite Teil der 
Mitteilung stellt (mit der Veröffentlichung von mehreren kleineren Quellen) die Tätigkeit von 
Guido Romanelli in Ungarn vor. Dabei werden seine humanitären Taten in der Zeit des roten Ter
rors und seine Versuche zur Verhinderung der Besetzung der ungarischen Hauptstadt durch die 
Rumänen hervorgehoben. Der Studie zufolge ist der Grund für die außergewöhnliche Beliebtheit 
Romanellis darin zu suchen, dass er - mit seinem Verständnis für die täglichen Probleme, die zu
tiefst verletzten Nationalgefühle - innerhalb der Entente-Politik eine verständnisvollere Variante 
vertrat. Der Bevölkerung von Budapest wurde nach der riesigen Enttäuschung während des Krie
ges das Gefühl gegeben, dass sich die Italiener gegenüber dem besiegten und gedemütigten Un
garn anders verhalten, als die Vertreter der anderen Siegesmächte. Guido Romanelli erweckte mit 
seiner Tätigkeit den Mythos der ungarisch-italienischen Freundschaft, die die Ungarn im Jahre 
1919 nicht hatten verlieren wollen, erneut zum Leben. 



Мария Сабо 

ОТЧЕТ ПОЛКОВНИКА АНТОНЕЛЛО ЕУЦЦОНИ 
О ПРАЗДНЕСТВАХ РОМАНЕЛЛИ В  1922 ГОДУ 

Резюме 

В своей статье автор анализирует причины легендарной популярности в Венгрии Гвидо 
Романелли в период между двумя мировыми войнами. За человечность, гуманность, вы
ступление на стороне венгров, проявленные в период Венгерской Республики Советов и ок
купации Будапешта румынами (в мае  - ноябре 1919 года), жители Будапешта хотели уже в 
ноябре 1919 года торжественно отметить его проводы в форме торжественного спектакля в 
оперном театре, но эти торжества смогли быть проведены только спустя три года. В ноябре 
1922 года в честь Гвидо Романелли была организована серия неофициальных торжеств, 
проходивших в течение двух месяцев, в рамках которых он был представлен к награде в ку
польном зале Парламента. В  1922 году и сам виновник торжеств и его поразительная попу
лярность упоминаются в печати: о полковнике Романелли (командире итальянской делега
ции Союзной Военной Контрольной Комиссии) и его чествованиях говорится в донесении 
от 22 ноября 1922 года Итальянскому Главнокомандованию, в дополнение к этому о том же 
пишет и будапештская пресса. Во второй части данной научной статьи (наряду с опублико
ванием многих более мелких источников) автор описывает деятельность Гвидо Романелли в 
Венгрии, останавливаясь на его гуманистических деяниях, совершенных в противодействие 
красному террору и в интересах попытки восприпятствования оккупации венгерской столи
цы румынами. По мнению автора статьи, причина исключительной популярности Романел
ли заключается в том, что он явился представителем более гуманного понимания нужд лю
дей внутри представителей политиков Антанты, проявляя чуткость к повседневным заботам 
населения и симпатию к венграм, глубоко оскорбленным в своих национальных чувствах 
по причине поражения в войне. Жители Будапешта после огромного разочарования после 
войны могли иметь чувство, что итальянцы по-иному, чем представтели других стран-
победителей, относятся к поверженной и униженной в войне Венгрии. Гвидо Романелли 
своей деятельностью воскресил миф о венгеро-итальянской дружбе, которой венгры в  1919 
году не хотели терять. 
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M U H E L Y 

S A N D H U R S T E S A K O Z E P K O R I H A D T O R T E N E L E M 

Bemutatjuk Matthew Bennett hadtorteneszt, 
a Royal Military Academy professzorat 

Matthew Bennett, a brit Ki ra ly i Vedelmi Akademia docense, immar 25 eves oktatdi 
tevekenysegre tekinthet vissza. 1984 ota a Department of Communication Studies osz-
talyvezeto-helyettese. Palyaja kezdeten, a londoni King 's College-ban meg R. Al len 
Brown professzor ebresztette fel benne a kozepkori hadtortenelem iranti erdeklodest, es 
azdta publikaciok tucatjaival orvendeztette meg a medievista szakmat. Amin t az irodalom-
jegyzekebol is kideriil , kutatasai elsosorban a lovagkorra, annak ofrancia forrasaira, a ke-
resztes haboruk korara, a logisztika es a vezetes problemaira, az iszlam es a nyugati ka-
tonai kultura kozotti kolcsonhatasokra iranyultak. 

A budapesti Hadtorteneti Intezet es Muzeum meghivasara Magyarorszagra eloszor ez 
evben latogatott el, amikor is majus 6-an, az intezmeny altal rendezett Matyas kiraly-
konferencian, emlekezetes eloadast tartott „Warfare in Europe and the Crusades 1350-
1650: Continuity and Change" (Az europai hadiigy es a keresztes hadjaratok 1350-1650: 
folyamatossag es valtozas) cimmel. Ugyanaznap este a budapesti Kozep-europai Egye-
temen „Practical Chivalry in England. France and Burgundy c. 1350 - c. 1475" (A lo-
vagsag a valosagban. Anglia, Franciaorszag es Burgundia esete 1350 k.-1475 k.) cfmmel 
adott elo, juliusban pedig, a Kozep-europai Egyetem kereszteshaborukkal foglalkozo 
nyari egyetemen, Visegradon lepett a hallgatok ele. 
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MATTHEW BENNETT 

E G Y K E R E S Z T E S H A R C I A L A K Z A T , A „ M O Z G Ó E R Ö D " 
ÚJ M E G V I L Á G Í T Á S B A N * 

M é g 1956-ban megtanulhattuk R. C. Smailtől , hogy a keresztesek vezérei olyan stra
tégiát alakítottak k i , amivel a hadjáratok során kerülték a csatákat . 1 Ennek a stratégiának 
fontos eleme volt a menetoszlop harcászati tökéletesítése, ami lehetővé tette, hogy ellen
séges fenyegetés mellett is úgy nyomuljanak előre, vagy éppen vonuljanak vissza, hogy 
elkerülhessék a szemtől szembeni közelharcot , a melée-t. A muszlim Közel-Keleten a 
türkök és más sztyeppéi népek által alkalmazott mozgékony lovas-íjász taktika különle
ges kihívást jelentett a keresztény vezéreknek. Smail úgy gondolta ugyanakkor, hogy az 
általa leírt harci alakzat, a „mozgó e rőd" (fighting march) csakis a latin Szíriára j e l l emző 
harcászati formáció vol t . 2 

Anna Komnéné bizánci történetíró szerint apja, I . Alexiosz császár hasonló alakzatot 
fejlesztett k i a törökök és kunok legyőzésére, aminek első részletes leírását az 1116. évi 
hadjárat alkalmából olvashatjuk. Ezt időben megelőzi az első keresztesek gyakorlata, akik 
legkésőbb az aszkaloni (ascaloni) csata ideéig, 1099 augusztusáig megoldották csapatik 
mozgatását ellenség támadásának kitett arcvonalon. Egyébként csak éppen hogy elkerülték 
a pusztulást az anatóliai vagy más néven dorülaioni (dorylaeumi) csatában, 1097 júniusá
ban. 3 Más keresztes csapatok azonban kevésbé voltak szerencsések, mint azt az 1101. évi 
és az 1147-1148. évi hadjáratok megmutatták. Feltehető a kérdés, hogy létezett-e a bizán
ciak és a nyugatiak között valamiféle kölcsönös cseréje az eszméknek és technikáknak? 
Melyikük tanította a másikat? A nyugaton már korábban használt harci technikák mennyi
ben befolyásolták a nyugati keresztesek válaszát a kialakult harci helyzetre? 

A harmadik keresztes hadjárat idején az olyan nagy hadvezérnek, mint Oroszlánszívű 
Richárdnak a Szaladin vezette erők legkeményebb szorongatása közepet te sikerült elvo
nulni seregével Akkonból (Akkó) Jaffáig. Mennyi volt a „mozgó erőd" alakzatának k i 
alakításában az egyes hadvezér tapasztalatának és ügyességének a szerepe? Jelen dolgo
zatban ezekre a kérdésekre kísérelek meg választ találni. Smail munkája e téren megtörte 
a jeget, s az ö eredményei t továbbgondolva szeretném a témát gazdagítani . 

Xenophon Anabasziszának csaknem legendás leírásán kívül a görög harcászati szö
vegek nem beszélnek a „mozgó erőd"- technikáról . 4 Úgy tűnik, hogy Arrianosz Expedí
ció az alánok ellen c ímű műve teremt először kapcsolatot a későbbi bizánci hadvezetés-

Jelen tanulmány minimális változtatásokkal megjelent: War in History. 8 (2001). 1-18. о. 
1 R. С.  Smail: Crusading Warfare 1097-1192. Cambridge, 1956. (a továbbiakban Smail 1956.) 156-165. о. 

Smail 1956. 140. о. Az 1995-ös 2. kiadás bibliográfiai bevezetését készítő C. Marshall hívta fel a figyelmet 
a tárgyról szóló új müvekre, különösen a hattíni csata témájában, X X V I I I - X X V I X . o. (Lásd a 42. lábjegyzetben.) 

3 J. France: Victory in the East: A Military History of the First Crusade című müvében (Cambridge, 1994., 
a továbbiakban: France 1994.) a dorülaioni csata új értelmezését olvashatjuk, mely azonosítja a csata tényleges 
helyszínét (Bozüyük), de nem foglalkozik különösebben a „mozgó erőd" technikájával: 165. és 173-175. o. 

4 Xenophon: The Persian Expedition. (Ford. R. Warner.) London, 1972. Lásd kül. I I I . к., 2^1. fejezet, 155-
169. о., mely leírja a négyzetet formázó alakzatot és a perzsa lovas íjászok kordában tartására bevetett, távolra 
ható fegyverrel rendelkező katonákat, továbbá a válogatott hoplita- és peltaszté sz-osztagok alkalmazását a me
netvonal mentén fekvő magaslatok megszerzésére. 



röl szóló munkákka l . 5 Kr. u. 131 és 137 között kappadókiai konzuli legátusként 
Arrianosz legyőzte a fosztogató alánokat. A szarmaták fő ereje nehézlovasságukban rej
lett. Arrianosz tudósí tásában mind a menet-, mind a harci alakzatokat leírja. Menete lés 
kor lovasszázadok védték az elővédet és az utóvédet, két egység elszórtan az oszlop két 
hosszanti oldalán helyezkedett el, a felderítők pedig elől (1:4, 9). Az íjászok je len tős sze
repet já t szot tak a lovas és a gyalogos segédcsapatokban, teljes lé tszámuknak több mint a 
felét téve k i . 

Szerepük je lentősége a harci alakzatban válik világossá. Arrianosz azt javasolja 
ugyanis, hogy az ellenséggel szemtől szembe kell szembeszál lni , úgy, hogy az egész se
reg védekező állásban marad egy völgyben, s a szárnyak a domboldalon foglalnak he
lyet. A légiós gyalogság tagjai mind pilummal (hosszú vasheggyel ellátott dárdával) vol
tak felszerelve. Az első négy sor dárdáit pikához hasonlóan mereven tartja, a következő 
négy sor pilumőkat hajít hátulról , míg a kilencedik sor íjászai szintén tüzet nyitnak az 
előbbiek feje felett (15-18.). Gyalogos íjászok támogatják őket az oldalszárnyakból , m i 
alatt az utóvéd lovas íjászai át lőnek az arcvonal felett (21). Az egész lovasság a gyalog
ság mögöt t helyezkedik el (20). Ennek a formációnak a célja, hogy a gyalogság szilárd
ságával és nyílzáporral verje vissza az alán lovasság rohamát . A lovasság feladata 
üldözőbe venni a támadókat , ha azok megfordulva menekülni kezdenek; vagy védelmet 
nyújtani az átkaroló hadművele tek ellen, amennyiben a szarmaták megpróbál ják körbe
fogni a gyalogos harcvonalat (27., 28., 30.). 

Nincs utalás arra, hogy az alakzatnak mozognia kellett volna. Úgy tűnik, csupán két 
valódi vonalból állt, a lovasokból és az előttük tar tózkodó gyalogságból . Csak a felállás 
pillanatánál mondja Arrianosz: „(a hadvezér) a lovasságot úgy helyezi el, hogy az körbe
fogja a négyzetet formázó harcvonalat és kiküldi a felderítőket a dombra az el lenség 
szemmeltar tása céljából ( 1 l ) . " 6 

A következő forrásom a Kr. u. V I . századból származik, majd félezer évvel később
ről. A Sztratégikon c ímű kézikönyvben, melyet Maurikiosz császárnak (582-602) tulaj
donítanak, két ide kapcsolható szövegrész o lvasha tó . 7 Az első c íme így hangzik: „A saját 
területünkön való menetelés szokásos módja, amikor ellenséges tevékenység nem fenye
get" (a mű figyelmeztet arra is, hogy a nagy számú, szolgálati elfoglaltság nélkül maradó 
katonaság körében lázadás törhet k i ) . Majd így folytatja: „Ha ütközet várható, a seregnek 
ezredekből (moird) vagy dandárokból (merosz) álló alakzatban kell folytatnia a menete
lést. Mert a katonák számára alakzatban haladni mind saját, mind el lenséges területen 
sokkal biz tonságosabb. Nagyon fontos, hogy minden egyes ezred begyakorolja, hogy 
málhás trénje lemaradva kövesse saját hadijelvényeit , és mint máshol leírtuk, ne keve-

" Flavius Arrianus: Expeditio contra Alános, Quae ectant omnia: Scripta minora et fragmenta. (Szerk. A. 
G. Roos.) Lipcse, 1968.2; A. Dent: Arrian's Array. History Today, 24 (1974). 540-574 o. és В. S. Bachrach: A 
History of the Alans in the West. Minneapolis, 1973. 126-132. o. angol fordításai megbízhatatlanok. Velük 
szemben W. E. Brown korábbi, de kiadatlan „The Oriental Auxiliaries of the Roman Imperial Army" (New 
Haven, CT, 1941.) című doktori disszertációjának előnyben részesítését ajánljuk. A legutóbbi fordítás a szöveg 
tárgyalásával együtt M. Anastasiadis: Another Look at Arrians című írásában jelent meg. Slingshot: The Jour
nal of the Society of Ancients, 161 (1992.) 24-26. о., és 162 (1993.) 18-22. о. 

6 Érdekes, hogy Arrianosz hadvezérét Xenophónnak nevezi, bár nem tesz több utalást az Anabasziszra. 
7 Maurice's Strategicon: Handbook of Byzantine Military Strategy. (Ford. George T. Dennis.) Philadel

phia, 1984. (A továbbiakban: Strategicon.) A következő két bekezdésben idézett szakaszok a 21-22. oldalról 
származnak. 



redjen össze más egység trénjével. Míg az el lenség távol van, a menetnek dandárok vagy 
ezredek szerint kell szerveződnie . Nem tanácsos az egész sereget egy helyen összegyűj
teni, mert így az emberek hamar éhezés közepette találják magukat, a sereg lé tszáma az 
el lenség számára könnyen felbecsülhetővé válik, és nehezen lehet takarmányhoz ju tn i . 
Ahogy közelednek az el lenséghez, hat, hét vagy akár t íznapnyi távolságra, a csapatokat 
közelebb kell hozni egymáshoz , és ugyanakkor tábort kell fölállítani, ahogy azt a tábor
ról szóló részben e lmagyarázzuk (1:9). 

Felderí tőket kellett kiküldeniük egy nappal korábban, hogy felmérjék a területet a kö
vetkező tábor számára. Hasonló módon az elszállásolással foglalkozó különí tmények 
egy napnyi távolságban a sereg előtt lovagoltak, hogy földerítsék a víz- és takarmány
készleteket. Nehéz domborzati viszonyok között utászokat küldtek előre, hogy amennyi
re lehetséges „megtisztí tsák és szintben előkészítsék a terepet, hogy a lovak ne fáradja
nak k i " . Elvárták, hogy a hadvezér a sereg élén vezesse azt, s őt csak a testőrsége előzze 
meg a tartalék lovakkal és hadijelvényekkel . A hadvezért közvet lenül követte a testőr
gárda többi egysége az ellátó trénnel. Minden ezred és dandár ugyanúgy állt fel, függet
lenül attól, hogy „egy nagyobb egység tagjaként menetelt vagy éppen magában" . Gáz
lóknál vagy más területen, ahol az átkelés nehéz volt, a hadvezér félreállt, és felügyelte 
az oszlop haladását. Ha azonban el lenséges területen tevékenykedtek, akkor ez a feladat 
az ezredeket és dandárokat vezénylő tisztekre hárult. 

A második rész, mely a menetelés fegyelméről szól, a I X . könyvben következik, és a 
„Meglepetésszerű t ámadások" címet viseli. El lenséges területre történő betörés estén a 
málhás t rénnek az oszlop végéről annak közepére kellett kerülni. Az ellátó trént és a ha
difoglyokat „a tényleges katonaságtól a menetben és a táborban egyaránt el kell válasz
tani, így nem kerülnek a katonák útjába, ha azoknak váratlan el lenséges támadást kell 
v isszaverniük"; 8 de a SzJratégikon nem ad utasítást arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan 
kell tenni. El lenséges haderő fenyegetésekor a hadvezér parancsára a csapatoknak harci 
alakzatba kellett fejlődnie, így szállva szembe az ellenféllel. 

A későbbi bizánci szövegek ugyanezt a gondolatmenetet követik. Úgy vélem, ebben a 
megközelí tésben magától értetődő a feltételezés, hogy a bizánci erők megfelelően ütőképe
sek és jól felszereltek ahhoz, hogy sikerrel szálljanak szembe bármiféle ellenséges harci 
cselekménnyel . Fenyegető helyzetben vállalni kell a csatát, ahogy Arrianosz tanácsolja, az 
ellenség elijesztésének vagy a bekövetkező összecsapás végigharcolásának reményében. 
Kimondatlanul az is benne foglaltatik ebben a megközelítésben, hogy a sereg harcosokból, 
hozzáértő és kiképzett katonákból áll. A bizánci kézikönyvek nagy súllyal figyelmeztetnek 
arra, hogy ne terheljük meg a sereget nem-harcoló elemekkel. Miután a szolgák és a lová
szok a sereg részeként mindig jelen vannak, a málhás trénben és a tartalék lovak között -
hiszen erre minden lovassági egységnek szüksége van - kell helyet juttatni nekik. Csupán a 
X . század közepén lát el minket először tanácsokkal a belül üres négyzetet formázó alakzat 
alkalmazásával kapcsolatban a Praecepta militaria (melyet általában I I . Niképhorosz 
Phokasz császárnak tulajdonítanak) és a Sylloge tacticorum. A négyzetet formázó alakzat 
szerkezetét Eric McGeer elemezte és mutatta be diagramon. 9 

8 Strategicon 99. o. 
J E. McGeer: Infantry versus Cavalry: The Byzantine Response. Revues des Etudes Byzantines, 46 (1988.) 

317-393. o. mindkét szöveget elemzi. Nicephori praecepta militaria. (Szerk. J. A. Kulakovsky.) Szentpétervár, 
1908. (a továbbiakban: Praecepta militaria) szövegkötet: 1-21. о., kommentár és index: 23-58. о. Sylloge 



Nyomatékos í tanunk kell , hogy ezt az „ideális" alakzatot csak papíron létező tökélete
sen tagolt hadsereg számára, pontosan meghatározot t ellenfelek ellen (a X . századi példa 
elvárásai szerint ezek az arabok, akiknek erőssége a páncélos lovasság) fejlesztették k i . 
A gyalogság megszervezését két módon írják le. Az első módszer az antik hellenisztikus 
rendszeren alapul (melyet feltehetőleg gyakorlatban nem is használtak): 256 fős 
tagmatába szervezte a gyalogosokat, melyből 16 alkot egy 4096 fős meroszt (dandár) . 
Négy merosz képezte a csatasort, 16 384 főt számlálva. Kiegészí tésképpen 8192 könnyű 
fegyverzetű egységet osztottak el egyenlően a meroszok között. M á s szóval egy könnyű
gyalogos jutott két nehézgyalogosra , 24 878 fős összlétszámot e redményezve . 

A másik javasolt rendszer 1000 fős taxiarkhiákba szervezte a gyalogságot . Minden 
taxiarchia 400 nehéz lándzsásra, 300 íjászra, 200 dárdásra és 100 menaulatira oszlott. Ez 
utóbbiak 61 cm hosszú vasheggyel ellátott, 122-152 cm-es, rövid, de súlyos lándzsával 
voltak fölszerelve. Ez a leírás erősen emlékeztet az Arrianosz által bemutatott klasszikus 
római pilumra. A menaulatik a gyalogság első sorában álltak, két sor lándzsás, három sor 
íjász, majd újabb két sor lándzsás által megtámogatva . Ezáltal egyfajta „í jász-szendvics" 
j ön létre, mialatt a könnyű dárdások a phalanx körül tevékenykednek. Ez a „négyzetet 
fo rmázó" alakzat. Oldalait a négy merosz alkotja, mindegyik vegyes egységekből álló 
taxiarkhiákra tagolva. Az „í jász-szendvics" je lentősége az, hogy ha az ellenség betör a 
négyzetbe, a hátsó sorban álló lándzsások szembeszál lhatnak velük, anélkül, hogy az íjá
szok veszélybe kerülnének. A sereg hajító és lövő fegyverrel felszerelt részei döntő sze
repet já tszanak. Ráadásul minden nehézgyalogosnak parittyát kellett tartania az övébe 
t ű r v e . 1 0 

És mi a helyzet a lovassággal? Alapvetően, ha nagy számban állt rendelkezésre , a 
négyzeten kívül kellett működnie ; de ha túlerővel került szemben, megszorongatta vagy 
vereséget mér t rá az el lenséges lovasság, újra összegyűlhetet t a négyzet közepében. A 
lovasság szintén vegyes egységekből állt össze. A kézikönyvek az általuk végrehaj tandó 
feladatok széles skáláját részletezik. A lovasság alapvetően két csoportra oszlott, úgy
mint a defensores (védekezők) és a cursores (k i támadók) egységeire . Mindkét csoport 
alakzataiban voltak íjászok, általában negyed részüket alkotva, de egyes különleges ala
kulatoknak, mint a procursatores-nek (portyázok), akár háromötöd részét is alkothatták. 
Az átkaroló feladatokat végző két kis csoport pedig kizárólag lovas íjászokból állt. A 

tacticorum quae olim „Inedita Leonis Tactica" dicebatur. (Szerk. A. Dain.) Párizs, 1938. Lásd még Three 
Byzantine Treatises. (Ford. George Т. Dennis.) Washington, DC, 1985. és J.-A. de Foucault: Douze chapitres 
inédis de la Tactique de Nicéphore Ouranos. Travaux et Mémoires, 5 (1973.) 281-312. о. Továbbá hálás va
gyok M. Anastasiadis kózleményiért: The Byzantine Art of War, 950-1071. Slingshot: The Journal of the 
Society of Ancients, 148-150 (1991.) és 171 (1994.) köteteiben. E tanulmány befejezése után jelent meg E. 
McGeer tollából a Sowing the Dragon's Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century. (Washington, DC, 
1995.), mely a szövegek fordításán kívül azok részletes elemzését és diagramon történő ábrázolását is közli. (A 
továbbiakban: McGeer 1995.) Szintén köszönettel tartozom Prof. John Haldonnak, aki elolvasta és értőn kriti
zálta ezt a cikket, és bár Warfare, State and Society in the Byzantine World 565-1204. (London, 1999.) című 
műve csak a jelen cikk befejezése után került a kezembe, könyvének 5. és 6., a hadjáraton és harcban lévő bi
zánci hadseregről szóló fejezetei az említett alakzatok diagramokon való bemutatásán kívül is felbecsülhetetlen 
értékű információval szolgálnak. 

1 0 McGeer 1995. 136-140. o. Nehéz eldönteni, hogy mennyire hiteles a parittyás harcosokként funkcionáló 
nehézgyalogság képe. Talán gyakorlati utalás lehet, de nagy valószínűséggel Vegetius: Epitoma Rei Militaris I . 
k. 16. fejezet befolyását tükrözi. A legjobb és legújabb keletű angol fordítása N. Р. Milner: Vegetius: Epitome 
of Military Science. Liverpool, 1995. 16-17. о. McGeer 1995. 209. о. megemlíti a „kőzápor" ellenfelekre gya
korolt hatását. 



kataphraktok különleges egysége pedig teljesen páncélozot t harcosokból és félig páncé
lozott lovakból állt. Hasonló csapatok használatát elevenítette fel Niképhorosz Phokasz 
(„Halhatat lanok" néven váltak ismertté) , és vetette be őket a ruszok és a bolgárok ellen a 
960-as és 970-es években. Nyi lvánvalóan az ehhez hasonló teljes fegyverzet felállításá
nak költségei tették nehézkessé fenntartásukat. Alexiosz Komnénosz fenntartott egy 
„Halhata t lanokból" álló sereget, de azok felszerelése könnyebb és lé tszámuk jóva l na
gyobb volt, mint tizedik századi e lődeiknek (2000 fővel vettek részt az 1078-as ca-
lavrytae-i c sa tában) . 1 1 

Az ideális belül üres „négyzetet fo rmázó" alakzat mindkét oldalon mintegy 900 íjász 
számára tette lehetővé a tüzelést. Minden íjásznak 100 nyílvesszőt kellett magánál tarta
nia, félelmetes zárótüzet téve lehetővé. Ráadásul ajánlatos volt pari t tyákat alkalmazni a 
nehézgyalogság részéről , mivel az különösen hasznos eszköznek bizonyult a lovasság 
megfutamítására. Egy másik, első fejezetéről a De castrametatione (A tábor felállításá
ról) néven ismert ér tekezés (ami azonban legújabb kiadója a 'Hadjáratok szervezése ' cí
met adta), a Sylloge-hoz hasonlóan szintén foglakozik annak a lehetőségével (is), hogy a 
tizenkét kevert összetételű taxiarkhia mellé kiegészí tésképpen négy kizárólag könnyű 
fegyverzetű egységekből álló kerü l jön . 1 2 A tizenhat taxiarkhia úgy állt fel a belül üres 
négyzetet formázó alakzatban, hogy a köztük lévő rések lehetővé tették t izenkét-t izenöt 
sornyi lovasság áthaladását . Ezeket a réseket a távolharcra felfegyverzett katonák töltöt
ték k i amíg a lovasság bevetésére nem volt szükség. Magától értetődő, hogy a négyzetes 
formáció a lkalmazására az arab ellenfelek ellen volt szükség, akik fejlettebbek voltak a 
lovasság terén, így bizánci lovasság menedéket talált gyalogságának „fala" mögött . Szin
tén félelmetesek voltak az arab nehézlovasok, kataphraktok, de ha hiányoztak, akkor a 
menaulati-kdX vetették be a dárdások oldalán. 

A belül üres négyzetet formázó alakzat számára csak a sík terep felelt meg igazán. 
Lehetett variálni úgy, hogy a szélességét öt vagy hat taxiarkhiáxo. növelték (a hosszanti 
oldalt eszerint csökkentve) vagy, ha a terep megkövetel te , az arcvonalat kettőre csökken
tették. Ha tekintetbe vesszük a résekben e lhelyezkedő könnyű fegyverzetű egységeket , 
ez egy mintegy 90 méteres arcvonalat ad k i . Niképhorosz Phokasz figyelmeztet arra, 
hogy ilyen alakzat a lkalmazása esetén nagy figyelmet kell fordítanunk a meglepetésszerű 
támadások jelentette veszé ly re . 1 3 

Röviden: a bizánci katonai gyakorlat egy belül üres négyzetet formázó alakzat kiala
kítását javasolta egy fejlettebb lovassággal rendelkező ellenféllel szembeni ütközet ese
tén. Hangsúlyozzuk, hogy a formációt alkotó egységek, felszerelésük, számuk, és fegy
vernemeik összehangol tsága mind csak egy elméleti konstrukció e redménye , egy terve
zet. M é g a tizedik században, a birodalom újbóli virágzásának idején is nehéznek 
bizonyult a megfelelő minőségű és a szükséges felszereléssel rendelkező csapatok felál-

„A Halhatatlanok" (Athanatoi) csapatát eredetileg Tzimiszkész János (Ióannész) császár állította fel, 
császári tagmaként 970-ben: i . m. 199. о. V I I . Mihály (1071-1078) ugyanezt a nevet adta a törökök legyőzésé
re felállított egységének, és a beszámolók szerint I . Alexiosz Komnénosz is bevetette őket. The Alexiad of An
na Comnena. (Ford. E. R. A. Sewter.) London, 1969. 38. o. (Részleges magyar fordítása: Budapest, 1943.) Lásd 
még: N. Tobias: The Tactics and Strategy of Alexius Comnenus at Calavrytae, 1078. Byzantine Studies/Études 
Byzantines, 6 (1979.) 193-211 о. 

1 2 Campaign Organization: Three Byzantine Military Treatises. (Ford. G. T. Dennis.) (a továbbiakban: 
Three Byzantine Military Treatises ) 237-335. o., különösen 255., 269-273. о. 

l з 
Strategy: Three Byzantine Military Treatises 1-136. o., különösen 20. fejezet, 69-71. о. 



lítása. A tizenegyedik század közepétől a hadsereget érintő anyagi korlátozások miatt 
annak hanyat lása volt tapasztalható. A császár az utolsó alkalommal 1071-ben, Kelet-
Anatól iában vezethetett ilyen típusú hadsereget. 

A manzikerti csatában I V . Romanosz Diogenész által vezetett hatalmas, jó l felszerelt 
sereg két sorban nyomult előre, egymástól két nyíl lövésnyi (megközel í tő leg 400 m) tá
volságra. Ennek a felállásnak a célja az volt, hogy megelőzzék az átkaroló hadmüvele te 
ket az el lenség, az A l p Arszlán szeldzsuk szultán vezette török lovas íjászok részéről. De 
a törökök egy egész napon át csak hátráltak a közeledő bizánci harcvonal elől. Végül 
Romanosz visszavonulást rendelt el. Miközben a visszavonulást hajtották végre, a törö
kök visszafordultak és támadtak, íjászaik ismét lődő támadásaival zaklatták a görögöket . 
Romanosz valószínűleg megálljt parancsolt az arcvonalnak, hogy el lentámadást indít
hassanak. Sajnálatos módon az Andronikosz Dukasz irányította második vonal folytatta 
a visszavonulást . Ez feltehetőleg nem a véletlen müve volt, miután a Dukasz család a 
Romanoszok polit ikai ellenfele és a császári koronáért folytatott harcban riválisa volt: 
megfelelt volna számukra, ha Romanosz vereséget szenved, de a sereg megmenekül . Á m 
a jelen gondolatmenet fő problémája az, hogy miért nem alkalmazta Romanosz a négy
zetes formációt, ahogy a katonai szakírók kivétel nélkül javasol ták? Taktikai helyzete 
ezért a válaszért kiáltott, ő mégis a támadó haditerv mellett döntött . A császárt meggon
dolat lanságért nyíltan bírálta Mikhaélosz Pszellosz kortárs történetíró i s . 1 4 

A válasz, úgy gondolom, abban rejlik, hogy az ér tekezések útmutatásainak kevés 
tényleges kihatása volt a konkrét harcászati manőverekre . A felderítést, menetelést és a 
tábor fölállítását érintő általános katonai útbaigazí tásoknak voltak gyakorlati vonatkozá
saik, és használták is őket. De a bizánci hadseregek valóságos összetétele gyakran na
gyon távol állt a tanulmányok által javasolt tól , különösen a X I . század közepétől kezdve. 
A lovasság meglehetősen könnyen felfegyverzett és íjakkal gyengén ellátott vo l t . 1 5 A 
gyalogságot általában a zsoldos egységekhez hasonlóan a nem görög népcsoportokból 
toborozták, sokszor csak egy hadjárat erejéig vagy korlátozott időszakra. Úgy tűnik, 
hogy csak az angolokat, skandinávokat és ruszokat vegyesen magába foglaló varég (va-
rang) gárdának sikerült az in tézményes folytonosságot fenntartania a X . század végétől 
1204-ig. Ez azt jelentette, hogy az ideális négyzetes alakzat gyakorlati használata távol
ról sem volt könnyű. Harmadsorban a belül üres négyzetet formázó alakzathoz való me
nekvés szemben állt a bizánci hadvezérek alapvető hozzáál lásával , miszerint fenyegetett 
helyzetben menetalakzatból kétsoros harcvonalba kell fejlődni és csatába bocsátkozni , 
miként azt Arrianosz is tanácsolta. 

Manzikert előtt alkalmilag akár 25-30 000 fős sereget is csatába vezethettek, melynek 
kétharmadát a gyalogság és egyharmadát a lovasság alkotta. A csata után Alexiosz 
Komnénosznak még inkább nehezére esett bármiféle katonai erőt összegyűjtenie. Az 
epeiroszi (ma Albánia és Észak-Görögország) normannok legyőzésére felállított serege 
zsoldosok összevisszasága volt. Például a dyrrachiumi csatában (ma Durres, Albánia) 

1 4 A hadjáratról és a csatáról szóló részletes tanulmányt lásd A. Friendly: The Dreadful Day: The Battle of 
Manzikert, 1071. London, 1981. 189-190. o. Michael Psellos: Chronographia: Fourteen Byzantine Rulers. 
(Ford. E. R. A. Sewter.) London, 1966. 350-366. o. beszámolója rosszindulatú Romanosz Diogenésszel szem
ben, különösen a 356. о., 1. jegyzet, ahol figyelmen kívül hagyja Andronikosz Dukasz árulását. 

15 W. E. Kaegi: „The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia". Speculum, 39 (1964.) 
96-108. o. leírja a török fölényt és az íj alkalmazásának az örmény és bizánci erőkre gyakorolt hatását. 



1081-ben török lovas íjászokat használt az átkaroló hadmüvele t végrehajtásához, mialatt 
a varégek rohamozták a normann sereg központját, ám végül visszaszorították őket . 1 

Most rátérhetünk a bevezetésben említett harci alakzat leírásához. 1116-ban Alexiosz 
Kisázsia észak-nyugati részeitől egészen a középső vidékekig hadmüveleteket vezetett a 
törökök ellen. Anna Komnéné azt állítja, hogy Alexiosz kitalált egy alakzatot a török 
taktika ellen, aminek gyakorlati a lkalmazására a dorülaoni (dorylaeumi) síkon került sor. 
Anna így ír: „A síkság láthatóan elég nagy volt hadmozdulatok számára, és mivel szeret
te volna az egész seregét megszemlézni , és annak tényleges képességeivel számot vetni, 
ott vert tábort. Ez kiváló lehetőség volt az általa kigondolt harcrend tényleges kipróbálá
sára (amit többször már papírra vetett, miközben terveit készítette). Hosszú évek tapasz
talata alapján tudta, hogy a török csatasor különbözik más népekétől . ...a jobb- és a bal
szárny, valamint a központ külön csoportot alkotott. ...ha a jobb- vagy a balszárnyat 
támadás érte, a központ akcióba lépett az egész sereggel a nyomában, forgószél szerű tá
madásban, ami felrúgta a csata megvívásának hagyományos kereteit. A m i az általuk há
borúban használt fegyvereket i l le t i , a keltáktól [frankok] eltérően nem lándzsával har
colnak, hanem teljesen bekerít ik az ellenfelet és lenyilazzák. Önvéde lem céljából is a 
távolról nyilazási használják. Heves üldözésben a török katona foglyokat ejt nyila segít
ségével; meneküléskor üldözője fölé ugyanezzel a fegyverrel kerekedik. A kilőtt nyíl
vessző útja lóval vagy lovassal egyaránt végezhet, a vessző félelmetes erejénél fogva 
akadálymentesen halad át a testen. Ilyen gyakorlottak a török íjászok. Alexiosz tisztában 
volt ezzel, és el lensúlyozására alkalmazta saját harci alakzatát, úgy rendezve el a soro
kat, hogy a törököknek jobb oldalról kelljen a rómaiak bal oldala felé tüzelni (melyet 
pajzs védett) . Ellenben a rómaiak balról lőjenek a törökök védtelen jobb já ra . 1 7 

A császár úgy gondolta, hogy az általa legyőzhetet lennek tartott alakzat isteni sugal-
mazású. Anna szerint: „Valóban, az el lenség eleinte nem szállt vele szembe. Kiküldtek 
egy újabb gyorsan mozgó egységet, hogy provokálják a törököket, de az nehéz helyzetbe 
került, s felmentésre szorult." Anna megjegyzi, hogy az elővéd csapatoknak, a jobb
szárnynak, a balszárnynak és az utóvédnek külön parancsnoka van, ami a négyzetes 
alakzat a lkalmazására utal. A görögök győzelmet arattak az el lenség fölött, a szétszóród
va menekülő törököket rohamcsapatok ejtették foglyul. Nyi lvánvaló , hogy a hadmüvele t 
fő célja a „barbárok" fogságába eső „római polgárok" kiszabadítása volt, mivel „a nők 
csecsemőkkel , még gyermekek és férfiak is a császár közelében kerestek oltalmat, mint
ha az ura lkodó valamiféle megszentelt menedékhely lenne. A sorok most már az új alak
zatba rendeződtek, középen a foglyokkal, valamint a nőkkel és a gyerekekkel. 

A császár átgondolta lépéseit. A menet egész úton tökéletes biztonságban haladt; sőt, 
aki látta volna őket, azt mondaná , hogy ezek az új alakzatban menetelő emberek élő bás
tyákból álló, mozgó várost alkottak." 1 8 

1 6 Alexiad. (Ford. E. R. A. Sewter.) IV k., 6. fejezet, 145-149. o. (Magyar kiadása Anna Komnéné: 
Alexiasz. Ford. Passuth László. A továbbiakban: Alexiad.) A dyrrachiumi hadjáratot és csatát illetően (térké
pekkel) lásd Hooper és M. Bennett: Cambridge Atlas of Medieval Warfare: The Middle Ages 768-1487. 
Cambridge, 1996. 82-83. o. 

1 7 Alexiad XV. k., 3. fejezet, 479-480. о. Anna leírása nem teljesen világos, bár a szerkesztője az ellenség 
felé lépcsőzetesen történő haladás bemutatásaként értelmezi: 480. o., 9. jegyzet. Leírását az én értelmezésem
ben lásd lejjebb. McGeer 1995. nem említi Alexiosz alakzatát az idézett X. századi szövegekkel összefüggés
ben, de John W. Birkenheimer ismertetője (Speculum. 73 (1998.) 565-567. о.) felhívja a figyelmet erre a pár
huzamra. 

18 McGeer 1995. 484. o. 



A törökök támadásai hatástalanok voltak, így visszahúzódtak a dombte tőkre . Ale
xiosz szerepe abban állt, hogy embereit az alakzat tartására ösztönözte , mikor azt mond
ta, kész lenne életét áldozni értük. „Ebből mindenki újra bátorságot merített, és az embe
rek megtartot ták helyüket a sorokban. A menet csakugyan oly folyamatosan haladt, hogy 
a barbárok számára úgy látszott, mintha nem is m o z o g n á n a k . " 1 9 A rákövetkező nap L 
Mál iksáh szultán érkezésével a harc még elkeseredet tebbé vált, ahogy a menetoszlopot 
szemből , hátulról és oldalról támadták. A hátvédre különösen nagy nyomás nehezedett; 
Anna testvérének, Andronikosznak, a balszárny parancsnokának eleste csak egy volt a 
je lentős veszteségek közül . A helyzetet Niképhorosz Brüenniosz, a jobbszárny parancs
noka mentette meg, aki egy elsöprő rohamot indí to t t . 2 0 

Azon az éjszakán a görög tábort lövedékek borították el és folyamatosam támadták, 
de a védők keményen tartották magukat, s úgy védték meg magukat, hogy nem hagyták 
megtörni soraikat. Anna azt állítja, hogy egy újabb napi menetelés után Mál iksáh kényte
len volt tűzszünetet kérni, mire Alexiosz üdvözölte kérését és békét ajánlott. Meg kell 
j egyeznünk , hogy a béke elérésének érdekében „hatalmas pénzösszegeket" adtak át 
Mál iksáhnak, és a satrapákat is „nagylelkűen megjutalmazták". Bár a „dánpénz" fizetése 
nem tette az expedíciót feltétlen sikerré a bizánciak számára; az a tény, hogy nem sokkal 
azután Mál iksáh a féltestvére, Maszúd keze által halt meg, jól tükrözheti a török veze
tőknek a hadjárat kimenetelével kapcsolatos e légedet lenségét . 2 1 

Amíg Annát esetleg azzal vádolhatják, hogy apja teljesítményét ünnepelve túlzásba 
esett, kiegyensúlyott képet ad arról, hogy mi tette a menetformációt sikeressé: 
„Alexiosznak ez az alakzata példa nélkül állt. Általános meglepetést okozott, mivel ez
előtt senki nem látta, a régi történetírók sem jegyeztek le ehhez hasonlót a fiatalabb ge
nerációk okulására. Az Ikonionba (Konya) vezető úton serege fegyelmezetten menetelt, 
a lépés ütemét furulya diktálta [talán archaizmus?]. Egy szemtanú azt mondta volna, 
hogy az egész sereg, bár mozgásban volt, mozdulatlannak tünt; és amikor megállt , akkor 
menetelt. Sőt, a szorosan összezárt pajzsok és emberek tömött sora elmozdíthatat lan he
gyek benyomásá t keltette, és amikor irányt váltottak, az egész tömeg egy hatalmas állat
ként mozgott, melyet egyetlen elme mozgat és irányít ." 

Anna kiemeli továbbá a „hangya i ramban" történő haladás lassúságát, és leírja, ahogy 
az egész oszlop megállt , amikor a nők egyike gyermeknek adott életet, vagy amikor az 
illő szertartások keretei között temettek el valakit. A megállást vagy a menetelés folyta
tását elrendelő parancsokat különféle trombitahangok j e l ez t ék . 2 2 

M i t is jelent mindez a frank hadoszlop gyakorlata szempontjából? Már hangsúlyoz
tam, hogy ha túlságosan megbízunk a bizánci hadügyi kézikönyvekben, hamis képet 
kaphatunk a katonai „doktr ína" terjedéséről. Egyszerű magyarázat lenne, hogy mint oly 
sok más dologban, a nyugatiak egyszerűen másol ták a bizánci gyakorlatot, amíg észre 
nem vesszük, hogy a rögtönzés legalább olyan nagy szerepet játszott , mint a könyvekből 
való tanulás. És ott van még a kilátások megvál tozása, melyet a manzikerti vereség és 

19 McGeer 1995.484. o. 
2 0 Uo. 
2 1 Uo. 487^t88.o. 
2 2 Uo. 491-492. o. 



Kisázsia elvesztése eredményezet t . Valójában Alexiosz alakzatát a görögök immár török 
területről történő kimentésének kényszere szülte. Szükségképpen azt tette, amitől a De 
castrametatione X V . fejezete óva intett: „Ne vezessük el lenséges területen hasznavehe
tetlen emberek t ö m e g é t . " 2 3 Természetesen egy célt kellett szem előtt tartania: összegyűj
teni és fedezettel Konstant inápolyba kísérni a görögöket . Hasonlóképpen, a keresztesek 
előtt is ott lebegett a cél - Jeruzsálem elérése - , és vezetőiknek biztosítani kellett, hogy a 
lehető legtöbben teljesítsék a fegyveres zarándoklatot . 

Nem én vagyok az első, aki kiemeli Bohemund itáliai normann hercegnek az első ke
resztes hadjárat katonai megszervezésében betöltött k iemelkedő szerepét. Alexiosz erői
vel Észak-Görögországban harcolva sokéves tapasztalattal rendelkezett, és ismerte a tö
rök harcászatot is. Fel tehetőleg nem véletlen, hogy - legalább is néhány korabeli szerző 
leírása szerint - ő volt az a vezető, aki megáll ta a helyét Kilidzs Arszlán szeldzsuk szul
tán meglepetésszerű támadásával szemben Nikaiától (Nicea) háromnapi járóföldre 
(1097. júl ius 1.). Elrendelte, hogy a gyalogos katonák verjenek tábort, mialatt a lovagok 
lekötik az el lenséges lovasságo t . 2 4 A tábor alapvető menedékül szolgált, megakadályoz
va a török lovas íjászokat abban, hogy a keresztes gyalogság közé lovagolva szétzilálják 
azt. Ezeket a hadmozdulatokat tekinthetjük éppúgy a bizánci gyakorlat másolásának, 
mint egy válsághelyzetben a józan ész diktálta válasznak. 

Egy dolog van, amit a latin forrásokban nehezen lelhetünk föl: kedvező leírást bármi
ről, ami görög. Az el lenségeskedés már 1097-ben Konstant inápolyban nyi lvánvaló volt. 
A keresztesek közti bizalmatlanság csak elmélyült Remete Péter seregének kisázsiai 
pusztulása után. A tény, hogy Alexiosznak nem sikerült a keresztesek segítségére sietnie 
1098 tavaszán Antiochia ost románál , csak megerősí tet te gyanújukat. Anna K o m n é n é tu
dósít bennünket arról, hogy a kereszteseket Tatikiosz bizánci parancsnok vezetése alatt 
álló 2000 fő (két taxiarkhia!) e lőzte meg. Egy ilyen elővéd bevetéséről egyáltalán nem 
szólnak a for rások . 2 5 

Ellenben a következő fejlemény kizárólag a kereszteseknek tulajdonítható. A keresz
tesek Antiochia 1098. júniusi elfoglalása után (a több csatát magába foglaló ostrom tíz 
hónapig tartott) vagy a Jeruzsá lem (1099. júl ius 15-én esett el) felé való menete lés idején 
nem kerültek szembe komoly ellenállással. Közvet lenül céljuk elérése után a nyugatiakat 
az al-Afdal vezír irányítása alatt álló kairói Fatimida erők fenyegették. A keresztesek 
immár megszabadulhattak c iv i l kísérőik terhétől, de még mindig óvatosan közelítették 
meg a számbeli fölénnyel rendelkező ellenfelet. így hát menetalakzatot alkottak, melyről 
számos krónika tudósít (bár nem azonos kifejezésekkel). Kilenc, vegyesen lovas és gya
logos egységből állt, melyeket hármasával vetettek be, egyfajta „dobozt" formázva ezál
tal. Ez lehetővé tette, hogy azonos számú ember állt rendelkezésre minden irányba, 

_ J > Three Byzantine Military Treatises 287-288. о. 

"4 R. Hill (szerk. és ford.): Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum / The Deeds of the Franks and 
the Other Pilgrims to Jerusalem. Oxford, 1962. 18-19. o. (Magyar fordítása: Veszprémy László: Az első és má
sodik keresztes háború korának forrásai. Budapest, 1999. 9-130. o.) 

" Alexiad X I . k., 2. fejezet, 336-337. o.; McGeer 1995.; Praecepta militaria 4. fejezet, 1. rész, 39. o., Tak
tika, 57. fejezet, 5., 6. rész, 99-100. o.; 63. fejezet, 5. rész, 145. o.; 64. fejezet, 2. rész, 147. o.; kommentár: 
300-30!., 332. o. 



ahonnan támadás volt vá rha tó . 2 6 Ebben az alakzatban közelítettek Aszkalon (Ascalon) 
felé, de a meglepetésszerű támadásoktól való nyi lvánvaló félelmük ellenére valójában a 
keresztesek lepték meg az egyiptomiakat. Augusztus 12-i támadásukat a szokásos három 
egységes alakzatban hajtották végre, a gyalogság megelőzte a lovasságot, de amikor a 
lovagok előretörtek, az egyiptomi gyalogságot és lovasságot egyaránt e l t ipor ták . 2 7 

Most rátérek arra a kérdésre, hogy miként történt a „mozgó e rőd" kialakítása. A leg
fontosabb szempont az íjászok és számszerí jászok tűzerejének, valamint a lovasság len
dületének kombinálása . Másrész t a lovagok lovait meg kellett védeni a török nyilaktól 
azáltal, hogy a gyalogság takarásában biztosítottak helyet számukra . A menetalakzat túl
éléséhez elengedhetetlen volt ütőképes elővéd és utóvéd, különösképpen az utóbbi jelen
léte. 1101-ben egy hatalmas keresztes csapatot ziláltak szét és mészárol tak le. 1147-ben 
Konrád német császár és V I I . Lajos francia király erői ugyanazt az útvonalat követték, 
hasonló - bár korántsem olyan végzetes - e redménnyel . 

Deuil- i Odo mutatott rá, hogy a gyalogság és a lovasság szétválasztása vezetett a ke
resztesek ve reségéhez : 2 8 „a király, aki nemesei egy részével lemaradva veszélyes hely
zetbe került az egyszerű katonák [gregarios milites] és az íjász apródok kísérete né lkül . . . 
a halál torkába került ember tömeg felmentésére törekedve átverekedte magát a hátvéden, 
és bátran szembe szállt a középső osztagát gyilkoló támadókkal . " 

Mindez annak ellenére történt, hogy egy meredek emelkedő megakadályozta a lovas
ságot, hogy rohamuk lendületéből előnyt kovácsoljanak; és így a törökök a sziklák és fák 
fedezékéből lőhettek rájuk. Odo így folytatja: „A lovasság erőfeszítésének köszönhetően 
szabaddá vált ember tömeg menekülni kezdett, saját bőrüket mentve csomagjaikat hur
colták, vagy teherhordó állataikat vezették, és sorsára hagyták a királyt és társait. Ha az 
urak meghalnak, hogy közben szolgáik megmenekülhessenek; az joggal kívánta volna 
meg az együttérzö siránkozást , ha maga a mindenség ura erre már nem adott volna pél
dá t . . . A törökök megölték a lovakat, melyek bár vágtázni nem tudtak, a nehéz páncélzat 
cipelésére azonban alkalmasak voltak. Az immár gyalogszerrel haladó páncélos franko
kat hömpölygő tengerárként árasztotta el a tömött sorokban nyomuló el lenség; egymás
tól elválasztva mészárol ták le őket. Az ütközet folyamán a király elvesztette kisszámú, 
de híres királyi testőrségét [comitatus]." 

A kereszteseknek az utánpótlás hiánya is keserves gondokat okozott: „A lovakat már 
az éhezés környékezte , napok óta alig legeltek füvet és gabonát pedig egyáltalán nem. 
Már az emberek számára sem maradt élelem, akik előtt még tizenkét napi menetelés 
á l l t . . . " Lajos szétosztotta a vagyonát , hogy enyhítse az emberek és állatok szenvedését ; 
de segítő tanácsra volt szüksége ahhoz, hogy meg tudja oldani a török portyázások által 
előállott súlyos taktikai helyzetet. 

Majd így folytatja Odo: „A Templomosok és Nagymesterük , Barre-i Everard volt az, 
illesse t isztesség jámborságáér t , aki az egész sereg számára j ó példával jár t elöl: saját ja-

France 1994. 359-365. o. szolgál a hadjárat és a csata újraértelmezésével, valamint egy hasznos diag
rammal. 

"7 France 1994. 361. о.; Raymond d'AguHers: História Francorum qui ceperunt Iherusalem. (Ford. J. H. és 
L . L . Hill) Philadelphia, 1968. 133. o. 
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116-118., 125-127. o. 



vaikat bölcsen és éberen mentette meg, más emberekéi t pedig a lehető legbátrabban vé
delmezte. A királynak megtetszett a példájuk és örömmel követte azt. Azt akarta, hogy a 
hadsereget ebbe az irányba befolyásolják, mert tudta, még ha rendkívüli éhség ostromol
j a is a katonákat, a lelki összetartás megerősít i őket. Ezért hát közös beleegyezéssel úgy 
döntöttek, hogy ebben a veszélyes időszakban mindenkinek testvériségre kell lépnie a 
Templomosokkal. Gazdag és szegény egyaránt letette az esküt, melyben ígéretet tettek 
arra, hogy a harcmezőn nem futamodnak meg, és minden tekintetben engedelmeskednek 
a Templomosok által föléjük rendelt tiszteknek. így egy Gilbert nevü parancsnokot ren
deltek föléjük, aki segédeket kapott; s mindegyikükre ötven lovag vezetését kellett bíz
nia. Mive l a törökök gyorsak voltak a megfutamodásban, embereinknek más parancs 
érkeztéig állniuk kellett az el lenség támadásait ; továbbá hogy ha visszatérésre utasítják 
őket, haladéktalanul kezdjék meg a visszavonulást , még ha állásaikat meg is tudnák tar
tani, amint azt a korábbi parancs elrendelte. Amikor ezt elsajátították, a menetelés rend
jé t is megtanítot ták nekik; így az elöl menetelők nem rohanhattak hátra, és a szárnyakon 
e lhelyezkedő őrök között sem törhet k i zűrzavar. Ráadásul azokat, akiket a természet 
vagy anyagi helyzetük gyalogos katonává tett (mert felszerelésüket elvesztve vagy elad
va sok nemes menetelt számára szokatlan módon a tömegben) az utóvédben helyezték 
el, hogy íjaikkal az el lenség nyilait e l lensúlyozzák. 

Ennek a megál lapodásnak megfelelően haladtunk, és miután leereszkedtünk a he
gyekből , megörül tünk a vízszintes terepnek. Védelmezőink gyűrűjében az el lenség me
rész támadásai t veszteség nélkül átvészeltük. Á m ezt az utat egymástól egy mérföld tá
volságra két folyó keresztezte, és a partjukat borító sár megnehezí te t te az átkelést. Az 
első átkelés után bevártuk a hátvédet, saját kezünkkel húzva k i a satnya teherhordó lova
kat a sárból. Kőhajításnyira az ellenséges csapatoktól a hátvéd lovagjai és a gyalogos kato
nái is átkeltek, de veszteséget nem szenvedtek, mert a kölcsönös segítségről szóló megálla
podás (mutua probitate defensi) értelmében védelmet biztosítottak egymás számára . 2 9 

A kölcsönös védelem, melyet a lovagok, mint lovas lándzsások és a dárdákkal , íjak
kal felfegyverzett gyalogosok összekapcsolása tett lehetővé, létfontosságú volt a keresz
tes erők hatékony felvonulásához. így lehetett őket a legsikeresebben bevetni nyílt ütkö
zetben; de a menetoszlopban való haladás, egyfajta mozgó harcvonal is hasonló 
fegyelmet kívánt. A középkori hadseregek nem voltak olyan ér te lemben kiképzettek, 
mint a bizánciak (legalábbis a klasszikus időszakban) vagy később a reneszánsz korszak 
katonái. Ez megnehezí tet te a két fegyvernem, lovasság és gyalogság erőfeszítéseinek 
összhangba hozását. Ezért a keresztesek becsületére válik, hogy sikerült a rögtönzött 
alakzatot a legkritikusabb időkben napokig fenntartaniuk, miközben muszlim lovas íjá
szok vi l lámtámadásaival dacolva haladtak előre. 

1150-ben I I I . Balduin, Jeruzsálem királya pontosan abban a helyzetben találta magát , 
mint Alexiosz Komnénosz 1116-ban. Területeket adott fel Manuél Komnénosz bizánci 
császár javára , s „fegyvertelen embereket háznépükkel és javaikkal együt t" kellett 
Edessza vidékéről Ant iochiába menekí tenie , „500" lovaggal. Ahogy korábban V I I . Lajos 
tette, I I I . Balduin lovagokat je löl t k i a király vezette menetoszlop két oldalának véde lmé
re, és megerősí tet te az utóvédet. Egy hosszú, forró augusztusi napon át török csapatok 

Érdemes hangsúlyozni, hogy a lovas és gyalogos egységek közti együttműködés milyen lényeges volt 
ilyen hadmüveletek esetén és a keresztes hadviselésben általában. 



támadták az oszlopot, de képtelenek voltak megtörni az alakzatot, és végül föladták." 
Negyven évvel később, Akkon (Akkó) ostrománál Guido, Jeruzsálem királya vezetett 
menetet, hogy utánpótlást találjanak, mégpedig Akkontól délre, Tel i Kurdanehbe. Aznap 
éjjel a Nahr N'amein folyam felső folyásánál vertek tábort. Miután a keresett utánpótlást 
nem találták, másnap kénytelenek voltak visszavonulni Szaladin erőinek ál landó zaklatá
sa mellett. A menet lassan haladt, de a gyalogság „falként véd te" a lovasságot, és íjásza
ik a hátvédben kiváló munkát végeztek . 3 1 Ezt az akciót az a tény teszi különösen érde
kessé, hogy Guido menetének vonala a Nahr N'amein folyását követte. Ez védelmet 
nyújtott egységei védtelen jobbszárnyának, és talán megmagyarázza Anna Komnéné ap
j a anatóliai hadmozdulatairól szóló, máskülönben zavaros le í rását . 3 2 A földrajzi elemek, 
mint folyamok, szakadékok, dombvonalak használata, ha azok előnyeit a menetelő csa
patok ki tudják használni , valóban arra kényszeríti a támadókat , hogy csak a pajzsok ál
tal védett bal oldalra tüzeljenek. 

Szíria partvonala pontosan ilyen védelmet nyújtott, mely megmagyarázhat ja Orosz
lánszívű Richárd Akkóból Jaffába tartó három hetes menetének sikerét (1191. augusztus 
22-től szeptember 10-ig) . 3 3 A módszert egyér te lműen újra el kellett sajátítani, mivel a 
menet első napján a keresztesek bajba kerültek. A Hugó , Burgundia hercege által veze
tett utóvéd hátramaradt, és a muszlimok lecsaptak rá, hogy elszakítsák a menet elejétől. 
Támadásuk a menetben egészen a trénig hatolt, a tenger felőli oldalon. De Richárd sze
mélyesen sietett hátra az elővédtől , hogy elűzze őket. 

Ez a majdnem katasztrofális kimenetelű eset j ó leckéül szolgálhatott a keresztesek 
számára. Attól kezdve csak a katonai rendek tapasztalt lovagjai láttak el az utóvédben 
feladatokat, a Templomosok és a Johanni ták felváltva teljesítették ezt a különösen veszé
lyes kötelességet. Minden nap csak néhány mérföldet tudtak megtenni a hőség és a szűn
ni nem akaró támadások miatt. Richárd úgy választotta meg a pihenőnapokat , hogy azo
kat folyóparton töltsék, lehetőséget biztosítva ezzel csapatainak, hogy kipihenjék 
magukat a másnapi kimerítő menet előtt. Ambroise normann költő leírja, hogy Richárd 
emberei milyen félelmet keltő körülmények között küzdöttek. Ambroise különösen a 
szegény gyalogosok szenvedéseivel azonosul, akik közül sokan, teherhordó állatok hiá
nyában, nehéz el látmánnyal teli zsákokat cipeltek. „Úgy meg voltak terhelve fegyverek
kel és élelmiszerrel , hogy sokan, akik nem bírták a hőséget, összeestek és meghaltak." 1 4 

A muszlimok támadásain túl a forró homok is égette a lábukat, máshol pedig a tüskés 
növényzet tépázta meg kezüket és arcukat. Szaladin titkára, Beha al-Dín csodálattal szólt 
a keresztes gyalogság kitartó ellenállásáról: „Gyalogságuk a lovasok előtt felsorakozva 

Smail 1956. 159-161. o. Smail azt is leírja, ahogy I I I . Balduin erői 1147-ben megközelítették Boszrát, 
majd elmenekültek onnan a török íjászok kitüntető figyelmétől és az út mentén általuk felgyújtott száraz fü 
füstjétől szenvedve. 

3 1 Smail 1956. 161-162. o. 
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" Lásd a 14. jegyzetet. Természetesen igaz, hogy a hátvéd katonái, ha megfordulnak, hogy szembenézhes

senek az ellenséges támadással, felfedik védtelen jobb oldalukat. Hálás vagyok Matthew Stricklandnek ezért a 
megfigyelésért. Mindazonáltal a hasonló akciók csak ideiglenesek voltak, és nem érvénytelenítik a védett jobb
szárny létrehozásának általános szándékát a hadoszlop számára. 

3 3 Az Akkonból Jaffába tartó menetre Smail 1956. 162-165. o. A „hadoszlop" részletes, a hadjárat térképével 
és Arszuf harcászati diagramjával illusztrált leírását lásd Hooper és, Bennett: Atlas. 100-101. о. 

3 4 Ambroise: L'Estoire de la Guerre Sainte. (Szerk. G. Paris.) Párizs, 1897. 11:5., 855-860. о. A teljes ver
ses fordítást lásd The Crusade of Richard the Lionheart. (Ford. M. J. Hubert, jegyz. John L . La Monte.) New 
York. 1941. 



szilárd falként állt, és minden gyalogos katona vastag gambesont [bélelt zubbonyt], va
lamint olyan vastag és erős páncélinget viselt, hogy nyilaink hatástalanok voltak. Akár 
tíz nyíllal átlőtt katonákat is láttam vánszorogni a sorok közö t t . 3 5 

A szenvedést a lovagok sem kerülték el. Legtöbbjük lovát a muszlim nyilaknak kö
szönhetően veszítette el. Hátasuktól megfosztva, számszeríjakkal felszerelkezve a táma
dó lovasságon töltötték ki bosszújukat. Beha al-Dín megjegyzi, hogy a számszerí jak erő
teljes nyílvesszői lovast és lovat egyaránt leterítettek. A lovak elvesztése Richárdot is 
komolyan aggasztotta. A muszlim források napi 1000-4000 leterített állatról számolnak 
be (bár ha ez igaz lenne, a keresztesek igen hamar ló nélkül maradtak volna) . 3 6 

Nem áll szándékomban az arszufi csatát (1191. szeptember 7.) részletekbe menően 
ecsetelni, jól lehet a csata napjának hadmozdulatai figyelemre méltóak. Az ítinerarium 
regis Ricardi állítása szerint Richárd tizenkét egységre bontott seregét öt csatavonalba 
(battle) osztotta. Mive l a t izenkettő öttel maradék nélkül nem osztható, ez a tény kisebb 
zavart okozott a történészek között. De máris értelmet tudunk neki adni, ha a tizenkettes 
szám a lovagokból álló lovassági egységekre utal (melyekből öt megnevezett), amelyek 
az elővéd, közép és hátvéd szokásos hármas tagolására oszthatók, valamint két, külön 
irányítás alatt álló gyalogsági szárnyra. M i v e l tudjuk, hogy Champagne-i Henrik vezette 
a szárazföld felé eső gyalogsági szárnyat, ennek van is ér telme. A megnevezett lovassági 
egységek a következők: 1. (Elővéd) Templomosok, 2. Bretonok és Anjouk, 3. Guido k i 
rály és a poitou-iak (a király férfirokonai), 4. A „sárkányos lobogót" őrző normannok és 
angolok, 5. (Utóvéd) Johanniták, a meg nem nevezett francia lovagokból álló többi egy
séggel. A számokat illetően nehéz találgatni, de nem valószínű, hogy egy-egy egység 100 
lovagnál többet foglalt volna magába (hátsó soraikat lóra ültetett apródok és türkopolok al
kották). A gyalogság akár 10 000 főt is számlálhatott. A menetelés közben elszenvedett 
harci veszteségek valószínűleg még csökkenthették ezeket a „becsült" adatokat.3 7 

McGeer egy arab leírást idéz a frank keresztes harcászatról, amely különösen tanul
ságos ebben az összefüggésben: „Csatában szilárd alakzatot vesznek föl, és amíg azt tar
tani tudják, soraikat nem lehet áttörni. De ha az alakzat szétesik és ők feloszlanak, fölé
jük kerekedni és foglyul ejteni őket csak idő kérdése. E formációnak alakja [négyzet] . . . 
A lovasság együtt van, és a gyalogság nagy pajzsokkal gyűrűt formál körülöttük, falként 
véve körül őket. A pajzsok közül lándzsák merednek az el lenségre, mögöt tük pedig 
számszerí jak várják őke t . . . Lépésről lépésre menetelnek az el lenség felé, míg már alig 
van hely köztük. És amikor elérkezik a megfelelő pillanat, előre megbeszélt módon csata
kiáltást hallatnak, és a gyalogság utat nyit a lovasság számára, mely az előbbivel a nyomá
ban előre törve rátámad az ellenségre, akik ritkán tudnak ellenállni a rohamnak. Ha nem 
érik el céljukat, megfordulnak és visszasietnek a nyíláson át, mely bezárul mögöttük. Ez az 

3 5 M. C. Lyons és D. E. P. Jackson: Saladin: The Politics of Holy War. Cambridge, 1982. 335-336. о. 
3 6 M.  С.  Lyons és D. E. P. Jackson: Saladin: The Politics of Holy War. Cambridge, 1982. 336. о. 
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forrásnak az új fordítását, mely a jelen tanulmány fő szövegrészeinek befejezése után jelent meg, 1. Helen J. 
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alakzat egy sétáló várhoz hason ló . 3 8 Érdekes, hogy az arab tudósító pontosan ugyanazt a 
metaforát választotta a „hadoszlop" formáció leírására, mint Anna Komnéné . 

A régi vágású hadtörténészek, mint Sir Charles Oman, Richárd arszufi győzelmét a 
Szaladin erőire mért „végzetes csapásnak" tartották. Smail mutat rá: „Az eredmény meg
lepő, de átmeneti taktikai siker volt, semmi t ö b b . " 3 9 Richárd elérte stratégiai j e len tőségű 
célpontját, Jaffát, a Jeruzsálemre mért támadáshoz szükséges nélkülözhetet len ugródesz
kát. Mindazonál ta l tudta, hogy a szárazföld belsejében haladnia nem lesz olyan egyszerű, 
mint amilyen a part menti útvonal követése volt. A összeköttetést csak az biztosíthatta, 
ha az út mentén végig erősségeket állítanak fel - lassú és nehéz munka. 4 0 A „hadoszlop
ban" való haladásnak is megvoltak a maga korlátai. Harcászati alakzat volt, mely straté
giailag je lentős célpontok elérésére szolgált, de a megerősí tet t települések bevételének a 
kényszere szempontjából másodlagos je lentőségű. A hadviselés, mint sok más korban, 
főleg az ostromokat részesítette e lőnyben. 

Egy szóval, a „mozgó e rőd" alakzat azért érdekes, mert megmutatja, hogy a harcásza
ti alakzatokat és jár tasságot az eltérő kultúrák hogyan vették át egymástól , még kölcsö
nös e l lenségeskedés idején is. Egyáltalán nem kizárt, hogy az első keresztesek tapaszta
latai ihlették meg Alexioszt „mozgó erődjének" megalkotásakor . Végül is Tatikiosz 
végigkísérte a nyugatiakat Kisázsián, és beszámolhatot t arról, amit látott. És mit tanultak 
a latinok a görögöktől cserébe? Egyér te lműen ugyanabban a környezetben tevékenyked
tek, ami az e lgondolások cseréjét valószínűsítheti . Meglepő , hogy többnyire csak az 
újonnan érkezett kereszteseknek jelentett nehézséget a taktika alkalmazása. 1147-ben 
csak a Templomosok hozzáértése tudta megmenteni a helyzetet, akik hasonló hadműve
letek végrehajtásában jár tasok voltak. 

A keresztesek tapasztalata mégsem jelentett ál talános sikert. Szaladin elsöprő hattíni 
győze lme 1187. júl ius 3-4-én a „mozgó erőd" a lkalmazása kudarcának tipikus példája 
volt. Guido király megmutatta 1183-as A i n Dzsalut környéki hadjáratában, hogy tudja, 
hogyan kell a harc közbeni visszavonulást menetalakzatban levezényeln i . 4 1 Négy évvel 
később mégis túltaktikázta magát , katasztrofális e redménnyel . A latin királyság által ta
lán valaha felvonultatott legnagyobb sereget vezetve 1200 lovagot és 15-18 000 gyalo
gos katonát számláló seregét Guido a Saphorie forrásaihoz irányította, hogy szembenéz
zen a közelgő támadással . Amikor Szaladin jú l ius 2-án feltehetőleg 30 000 emberével 
megérkezet t , ostrom alá vette a galileai tenger partján fekvő Tibériást . A védelmet Raj
mund, Tripolisz grófjának, a Lusignanok monarchiával szembenál ló csoport vezetőjének 
felesége irányította. Guidonak jogában állt volna, hogy ne küldjön sereget Tibér iás fel
mentésére . A töredékes és a királlyal szemben kritikus források azzal érvelnek, hogy az 
elesett várost bármikor könnyedén visszafoglalhatták volna, ha Szaladin figyelmét kiter
jedt b i rodalmának más területei kötik le. M é g Rajmund grófot is úgy ábrázolják, mint 

" McGeer 1995. 278-279. o., idézet H. RitteiXöX: „'La Parure des Cavaliers' und die Literatur über die 
rittliche Künste." Der Islam, 18 (1929.) 116-154. o. Az idézet (238. о.) szerzője Mohamed al-Mangli, XIV. 
századi író, de az is lehet, hogy Baha ad-Dín kortárs munkájára támaszkodik ennél a leírásnál. 

3y Smail 1956. 165. o. 
4 ( 1 A probléma egy magyarázatát lásd J. B. Gillingham: Richard the Lionheart. London, 1989.2 193-201. о. 

További elemzésére és térképére Hooper és Bennett: Atlas. 100-101. о. 
4 1 Smail 1956. 152-154. о. 



aki ezt a megoldást támogatja. Á m Guido az ostromlott város felmentése mellett döntött . 
Egyrészt a Szaladin szemtől szembe való legyőzésére tett 1183-as kísérlet feltűnő kudar
ca által rá nehezedő nyomás késztette erre a lépésre; másrészt a kötelesség, hogy meg
mentse vazal lusának feleségét. Kortárs krónikások a parancsnoki szervezet hibáiban lát
ták a vereség okát, a Templomos nagymester, Gérard de Ridefort veszedelmes 
befolyásának tulajdonítva, aki sürgette az e lőrenyomulást a júl ius 2-3-a éjjelén tartott 
gyűlésen. 

A következő napon Guido kelet felé vezette seregét, ahol hamarosan muszlim portyá
zok tömegének gyűrűjében, hőség és szomjúság kínjai között találták magukat. Ugyan 
találtak vizet az út mentén, de közel sem annyit, hogy nagy seregének ellátására elegen
dő legyen; a hattíni források elérésére tett kísérletüknek pedig Szaladin emberei hiúsítot
ták meg. Július 4-ének reggelén a keresztények elindultak, gyalogságuk és lovasságuk 
kölcsönösen támogatva egymást , de a gyalogos katonák elvesztették fejüket, és a „Hattin 
Szarvai" nevű hegy lejtőire menekültek. A lovasság követte őket, el is érték a dombtetőt , 
ahol Guido király elszántan küzdött maradék emberei oldalán; de az ellenség nagy túl
erőben volt. Mindnyájukat lemészárol ták vagy foglyul ejtették. Nem kétséges, hogy a k i 
rály elhamarkodottan indult el vízben szegény terepen és nagyszámú ellenséggel szem
ben. A helyzetet nem könnyítet ték meg a latin táborban mutatkozó szakadás egyér te lmű 
jelei , és az a tény sem, hogy a Rajmund gróf vezette elővéd áttört a muszlimok gyűrűjén 
és elmenekült , ami akár árulásnak is tekinthető. Mindazonál ta l Guido tettei erős ellentét
ben állnak Alexiosz vagy Richárd cselekedeteivel, akik birtokában voltak a seregük ösz-
szetartásához szükséges erős jellemnek. A vezetés nyilvánvalóan döntő fontosságú volt a 
„mozgó erőd"-taktika sikeres k iv i te lezésében . 4 2 

(Veszprémy Márton fordítása) 

42 
* A legfrissebb Haltinról szóló szakmunka B. Z. Kedar: The Battle of Hattin Revised. In: В. Z. Kedar 

(szerk.): The Horns of Hattin. Aldershot, 1992. 190-207. o.; Joshua Prawer, korábbi munkájára támaszkodva: 
Crusader Institutions. Oxford, 1980. 484-500. o.; Hooper és Bennett: Atlas. 98-99. о. a hadjárat térképe és a 
kommentár nagyban ezeken a munkákon alapul. David Nicolle: Hattin 1187: Saladin's Greatest Victory. Lon
don, 1983. ügyesen illusztrált füzet, a csata két diagramszerü harcászati térképével, Guido király erőit „hadosz
lop" alakzatban ábrázolja, a három „harcvonalat" dobozként szemlélteti, a gyalogság körbe veszi a lovasságot 
(66-67., 70-71. o.). Lásd még N. Housely: „Saladin's Triumph over the Crusader States: The Battle of Hattin, 
1187." History Today, 1987 július, 17-22. о. 



CS IKY GERGELY 

Evgenij Ivanovic Susenkov: 

R U S S K O - M O N G O L ' S K A J A V O J N A 
(1237-1241 G G ) 

A 2006-os év döntő jelentőségű volt a Nagy Mongol Birodalom (Jeke Mongol Ulusz) kutatása 
szempontjából. Dzsingisz kánná választásának 800. évfordulóján a hivatalos mongol ünnepségek 
mellett a Bonnból kiindult,1 majd fél Európát bejárt, s többek között Magyarországra is eljutott2 

Dzsingisz kán kiállítás és kiadványok sorozata3 mutatta az újjáéledt érdeklődést. Természetesen ez 
a kulturális kihívás a mongol hadjáratok által közvetlenül érintett országokban erősebb és egyben 
szükségesebb is volt, így számos országban - többek közt Magyarországon is - megtörtént a tatár
járás átértékelése, az események felidézése és a következmények újragondolása.4 

A fent leírt folyamatba illeszkedik Je. I . Szuszenkovnak az 1237 és 1241 közötti orosz-mongol 
háborúról írott könyve is (Russko-mongolskaja vojna. Izdat'elstvo Tomskogo Universiteta, Tomsk 
2006. 110 о.). A monográfia célja tehát kifejezetten a hódítás hadtörténeti eseményeinek tisztázása 
volt, és nem foglalkozik az Arany Horda kialakulásával. 

A téma kutatása nagy múltra tekint vissza Oroszországban, ahol a magyarországi tatárjárással 
ellentétben nem egyszeri, viszonylag rövid ideig tartó csapás volt a mongol hódítás, hanem több 
évszázadon át tartó uralom, a történelmük szerves része. A mű alapvető kérdésfeltevései már a 
több évszázados kutatástörténet felvázolása során egyértelműek: előre eltervezett hadjárat volt-e az 
oroszországi, elkerülhetetlen volt-e a vereség és mik voltak a vereség fő okai? A szerző jól érezhe
tően elutasítja az ún. „eurázsiai iskola" (Vernadsky5 és Gumiljov ) tételeit,7 miszerint az orosz 
hadjárat nem volt előre eltervezett. Szuszenkov véleményéhez leginkább Kargalov Oroszország
ban leginkább elfogadott nézetei állnak közel, de széles körben használta az utóbbi évek orosz 
szakirodalmát is. 

A bevezetés második felét a források rövid, tételszerü áttekintése alkotja. E résznek külön érté
ke, hogy az orosz szakirodalomban eddig megszokott gyakorlattal szemben már nem pusztán a 
földrajzi hovatartozás (nyugati, orosz és keleti), hanem forrásérték alapján is osztályoz. Használja, 
és jól ismeri Julianus barát útijelentését, melynek orosz fordítását könyve függelékeként közli. K i 
emelhető a korabeli perzsa nyelvű krónikák használata is, mert bár Rasid ad-Dín idézése már a 
XIX. század második felében elterjedt, Dzsuvajni, Dzsúzdzsání és Vasszáf adatait jóval keveseb
ben használták fel az események bemutatásakor. 9 Az írott források mellett régészeti, ezen belül fő-

' Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen. Katalogbuch zur Ausstellung. Bonn, 2006. 
2 „Dzsingisz kán és öröksége." Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2007. május 25-től szeptember 2-ig. 
3 B. Szabó János: A tatárjárás. Budapest, 2006. (a továbbiakban B. Szabó 2006.); Törcsi Levente (szerk): K i 

lenc égben. Mongol kortárs szépirodalmi antológia. Budapest, 2006.; Tatárjárás katalógus 
4 „Dzsingisz kán és öröksége." Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2007. május 25-től szeptember 2-ig; 

B. Szabó 2006. 
5 Vernadsky, George: The Mongols and Russia. New Haven, 1953. (a továbbiakban Vernadsky 1953.), 

Vernadskij, G. V.: Mongoly i Rus'. Moszkva, 1997. (a továbbiakban Vemadskij 1997.). Vemadszkij müveit vi
szonylag későn fordították oroszra, mivel azokat amerikai emigrációjában írta. A könyv teljes terjedelmében meg
található az interneten: http://gumilevica.kulichki.ru/VGV/vgv3.htm 

6 Gumilev, L . N.: Drevnjaja Rus' i velikaja step'. Moszkva, 1992. (a továbbiakban Guinilev 1992.). Gumiljov 
könyve teljes terjedelmében megtalálható az interneten is: http://gumilevica.kulichki.net/ARGS/index.html 

7 Vernadszki és Gumiljov elméletük szerint a tatárok a kunok (polovecek) elleni hadjárat folytatásához szük
séges, megfelelő mennyiségű élelem és ló biztosítása esetén nem támadták volna meg az orosz fejedelemségeket. 

Kargalov, V. V.: Mongolo-tatarskoe nasestvie na Rus'. Moszkva, 1966. (a továbbiakban Kargalov 1966.). 
9 A helyzetét jelentősen megkönnyíti, hogy az összes fent felsorolt szerző mindegyike orosz fordításban is el

érhető. Az említett perzsa források orosz fordításai: Rasid-ad-Din: Sbornik letopisej. Moszkva, 1952.; Vassaf: Iz 
„Istorii." In: Tuzengauzen, V. G.: Sbornik materialov, otnosjasőihsja к istorii Zolotoj Ordy. (SMIZO) Tom 2. 



leg fegyvertörténeti adatokat is használt, 1 0 bár hiányosságnak tekinthető, hogy a korabeli mongol 
fegyverzet máig egyetlen összefoglalására, Witold SwiQtoslawski angol nyelvű könyvére nem hi
vatkozik." Mindemellett, ha a felhasznált források arányait szemléljük, továbbra is szembetűnő 
marad az Orosz Évkönyvek dominanciája. 

A továbbiakban a könyv a hadjáratok okait boncolgatja, majd bemutatja a mongol és az orosz 
hadsereg állapotát, felszereltségét, szervezetét, létszámát és harcértékét. A nagy nyugati hadjárat 
tervszerűségében Szuszenkov nem kételkedik, s ezt megbízható forrás is alátámasztja. Dzsuvajni 
leírása szerint az 1235. évi kurultájon már eldöntötték, hogy „Bulgárt, az ászok és az oroszok föld
jét" el kell foglalni. A hadjárat vezetését Batura, Dzsingisz unokájára, Dzsocsi fiára bízták, sőt 
Ögödej nagykán ragaszkodott ahhoz is, hogy Szübőtej, a tapasztalt hadvezér is elkísérje őt , 1 2 s 
ezért vette el tőle a kínai hadjárat főparancsnokságát. Mindez arra utal, hogy a nagykáni udvarban 
is nagy jelentőséget tulajdonítottak a nyugati hadjáratnak. 

A hadjárat fő okait a szerző a birodalom hódító ideológiájában látja: a sokféle törzsből és nem
zetségből összegyúrt állam egységes identitását éppen az égi felhatalmazásból uralkodó kagán ha
talmának elismerése és a világhódításra való törekvés adta. A hivatalos mongol államideológia 
szerint az Égisten (Tengri) eleve az egész világot a mongolok kezébe szánta, így a hódításokkal 
csupán a jussukat veszik birtokba. Az univerzális hatalom eszméje ugyanakkor nem kizárólagos 
steppei nomád sajátosság, és több jel arra mutat, hogy ez az elképzelés részben a kínai császári 
ideológia tükröződése. 1 3 Szuszenkov értelmezése szerint Batu oroszokhoz intézett ultimátuma a 
befogadott polovecek (kunok) miatt, és kérése, hogy adjanak élelmet és lovakat az előlük menekü
lők üldözésére, csupán a kán hivatalos retorikájának része volt. Feltűnő a hasonlóság IV. Bélához 
küldött leveleinek1 hangvételéhez, annál is inkább, mert Magyarország esetében is már évekkel 
korábban lehetett tudni a kán háborús terveiről. 

A mongol hadsereggel kapcsolatban elsősorban a nagyfokú szervezettséget és kitűnő fegyelmet 
emeli ki a könyv. A hadsereg tízes felosztása (tizedekre, századokra, ezredekre és tümenekre) már 
a hsziung-nuktól (ázsiai hunok) kezdve jól ismert a belső-ázsiai hadtörténetben, s a szervezet a to
vábbiakban is fennmaradt. A csatarendről (jászai) szólva a szerző ismerteti a sereg hármas felosz
tását (centrum = gol, jobb szárny = barúngar, bal szárny = dzseüngar), ugyanakkor megfeledkezett 
további, fontos feladatokat ellátó csapatrészekről, a félderítőkről (karavul), az előőrsről (manglaj) 
és az utóvédről. 1 5 Az egyes csapatrészek együttműködését a centrum színleges visszavonulásával, 

Izvleéenija iz persidskih socinenij. Moszkva-Leningrád, 1941. 80-89. o.; Dzuvejni. Iz „Istorii zavoevatelja mira." 
In: SMIZO T. 2. 1941. 20-24. o. Minorskij, V. F. fordítása: О sostave Velikoj Jasy Cingis Hana. In: Vernadskij, 
G. V.: Issledovanija i malerialy po istorii Rossii i Vostoka. Vyp. 1. Brüsszel, 1939. Dzuzdzani: Nasirovy razrjady. 
In: Materialy po istorii turkmen i Turmenii. Т. 1. Moszkva, 1939. E források orosz fordításai az interneten is meg
találhatóak a http://www.vostlit.info/ oldalon. 

I Főleg Kirpicnikov, A. N.: Voennoe delo na Rusi v X I I I - X V . vv. Leningrád, 1976. és Hudjakov, Ju. S.: 
Vooruzenie central'no-aziatskih koőevnikov v epohu rannego i razvitovo srednevekov'ja. Novosibirsk, 1991. című 
könyveit és Neinerov, V.: Voinskoe snarjazenie i oruzie mongol'skogo voina XIII-XPV. vv. c. cikkét használta: 
SovetskajaArheologija,\9S7/2. 212-227. o. 

II Swietoslawski, Witold: Anns and Armour of the Nomads of the Great Steppe in the Times of the Mongol 
Expansion (12th— 14th Centuries). Lodz, 1999. (a továbbiakban Swietoslawski 1999.) 

1 2 A passzus magyar fordítása: A tatárjárás emlékezete. Budapest, 1981. 62. o. 
1 A kagán a kínai császár felfogásához hasonlóan az „ég fia = t'ien ming," aki elvben az egész világ ura. L. 

Tryjarski, Edward: Bestattungssitten türkischer Völker auf dem Hintergrund ihrer Glaubensvorstellungen. Berlin, 
2001. (a továbbiakban Tryjarski 2001.). A Türk Birodalomban már létező hódítási ideológiát Vásáry István kvázi-
uni verzál izmusnak (partikuláris univerzalizmusnak) nevezte, és a hódítás központi mozgatórugójaként írta le a 
nomád birodalmakban. L. Vásáry István: Nép és ország a türköknél. In: Nomád társadalmak és államalakulatok. 
(Szerk. Tőkei Ferenc) Körösi Csorna Kiskönyvtár 18. Budapest, 1983, 200-201. o. A téma újabb orosz összefog
lalásai: Skrynnikova, T. D.: Sakral'nost' pravitelja v predstavlenijah mongolov XII I v. Narody Azii i Afriki 1989. 
No. 1. 67-75. o.; Skrynnikova, T. D.: Harizma i vlast' v epohu Cingis-hana. Moszkva, 1997. 

1 4 Julianus második útjáról készült jelentése 1237—38-ból. In: Julianus barát és Napkelet fölfedezése. Magyar 
ritkaságok. Budapest, 1986. 80. o. 

15 Doerfer, Gerhard: Türkische und mongolische Elemente in Neupersischem. IV. Wiesbaden, 1975. Yasal 
címszó, 82. о. 



majd a szárnyak együttes támadásával jellemzi. Sajnos a yasal működésével kapcsolatban csak ké
sői, timurida szövegek szolgálhatnak közvetlen forrásként, a korábbi időszakból csak csataleírá
sokra támaszkodhatunk. A fent leírt hadmozdulatok mellett gyakori volt, hogy először a szárnya
kon támadtak, így provokálták ki az ellenséges sereg támadását. 1 6 

A mongol sereg nagyobb részét a könnyűlovasság alkotta, ugyanakkor a szerző kiemeli a nehéz
lovasság meglétét is. A nehézlovasság alkalmazása a kora középkortól kezdve jól adatolt Belső-
Ázsiában, de még az olyan, nyugatra szakadt nomád népeknél is, mint az avarok. Annyi mindenesetre 
a koraközépkori példákból is látszik, hogy a teljes seregnek csak kis töredékét jelentette a páncélos 
lovasság, és általában csak a csaták végén vetették be őket, a sorsdöntő pillanatokban.17 

A szerző a közép-ázsiai hadjáratokban részt vett Mihail Ignatjevics Ivanin tábornok 1846-os 
munkája nyomán 1 8 részletesen ismerteti a mongol lovasok fegyverzetét is. Leírása szerint minden 
lovasnak volt egy görbe kardja (szablyája), harci baltája, bőrpáncélja és pányvája. A nehézlovas
ság két íjjal, kéttegeznyi nyíllal, tartalék hegyekkel, két (egy egyenes és egy görbe) karddal, hosz-
szú lándzsával, harci baltával, páncélinggel, vas sisakkal, sőt néha lemezes páncéllal is rendelke
zett, valamint egy börpáncéllal, ami a lovát borította. Ezen kívül mindenkinél kellett lennie 
reszelőnek, árnak, tünek-cérnának és bőrtömlőknek. Minden lovasnak volt egy vezetéklova is. A 
tisztek parancsait zászló-, tűz- és füstjelekkel juttatták el a katonákhoz, ezek mellett dob és kürtje
leket is használtak. Táborozáskor minden feladatkörnek külön felelőse volt; a táborra jól szervezett 
őrség vigyázott, amit még Dzsingisz kán szervezett meg. 

A jól meghatározott feladatkörök és a szigorú fegyelem mellett Szuszenkov a mongol sereg ál
tal alkalmazott, a korban magas színvonalú haditechnikát is kiemeli. A kínai hadjáratok során bő
ven volt alkalmuk elsajátítania a várostromló technikákat, így Európába érkezésükkor már komoly 
műszaki alakulatokkal és eszközökkel is rendelkeztek. Ezek utóbbiak közé tartoztak a kőhajító gé
pek, a faltörő kosok, az ostromtornyok, a görögtűz és puskaporral működő eszközök. Leírásuknál a 
szerző, érdekes módon, nem idézi a sinológus Skoljar könyvét a tűzfegyverek előtti Kína tüzérsé
géről, mely pedig részletesen bemutatja a hadigépeket is.1 Említi viszont Nisápur 1221-es ostro
mát, melynek során a mongolok 3000 ballisztát, 300 katapultot, 4000 ostromlétrát és 2500 málhá-
nyi kőlövedéket használtak, valamint 700 - robbanó naftával töltött agyagkorsót kilövő - hajító
gépet. (Az ostromgépek használata a nomád népek körében nem volt új dolog, hiszen az avarokról 
szóló, V I . század végi tudósítások is számos, különféle ostromgépet említenek. 2 0) Hosszan tartó 
ostrom idején a mongolok, fából, egy második falat is építettek a vár köré, hogy megakadályozzák 
a kirohanásokat és elvágják a védőket az esetleges külső segítségtől. 

A jelek szerint a mongolok alaposan kihasználták a korszak egyéb technikai vívmányait is, így 
Szuszenkov szerint bizonyos régészeti leletek kézigránát használatára utalnak. A mongol hadsereg 
kínai és perzsa források alapján valóban használt puskaporral töltött lövedékeket, 2 1 s azok régésze
ti nyomait meg is találták - a karakorumi szovjet ásatások során egy edénytípust robbanó löve
dékként azonosítottak. 2 2 

16 Csiky Gergely: The Tuzukat-i Timuri as a Source for Timurid Military History. AOH 59. 2006. 483^186. о. 
1 7 A nehézlovasság szerepére 1. még Mielczarek, M: Cataphractarii and Clibanarii. Studies on the Heavy 

Armoured Cavalry of the Ancient World. Lodz, 1993. 
IS Ivanin, M. L : О voennom iskusstve i zavoevanijah mongolov. Sanktpeterburg, 1846. (a továbbiakban Ivanin 

1846.). A könyvet hasonmáskéntként 2001-ben újra kiadták. 
19 Skoljar, S. A.: Kitajskaja doognestrel'naja artillerija. Moszkva, 1980. 

20 Dennis, George Т.: Byzantine Heavy Artillery: The Helepolis. Greek, Roman and Byzantine Studies, 39. 
1998. 99-115. o.; Kardaras, Georgias: The Episode of Bousas (586/7) and the Use of Siege Engines by the Avars. 
Byzantinoslavica, 63. 2005. 53-65. o. 

2 1 Összefoglalóan Swietostawski 1999. 73-77. o. 
22 Kiselev, S. V. - Merpert, N. Ja.: Zeleznye i Cugunnye izdelija iz Kara-Koruma. In: Drevnemongol'skie 

goroda. Moszkva, 1965. 191-192. о., újabban rendkívül kritikusan viszonyul ehhez a monográfiához és a 
Kiszeljov-féle ásatásokhoz Eva Becker: Die altmongolische Hauptstadt Karakorum. Forschungsgeschichte nach 
historischen Aussagen und archäologischen Quellen. Internationale Archäologie, 39. Rahden/Westf. 2007. Kis 
méretű, bombaként, illetve kézigránátként értelmezhető, vastag falú agyagedények jól ismertek az Arany Horda 
Volga menti lelőhelyeiről. 



A tatárjárás másik nagy haditechnikai újítása a vegyi hadviselés volna. Szuszenkov Swi^to-
slawski kutatásaira hivatkozva23 amellett érvel, hogy a mongolok 1241. április 9-én a liegnitzi csa
tában harci gázt is bevetettek. Valójában e közlés forrása Ján Dlugosz humanista történetíró leírá
sa, aki, két évszázaddal az események megtörténte után, a csata elbeszélése során nagy, fullasztó 
füstöt említ. Swietoslawski azonban nem foglal állást egyértelműen, hogy a mongolok füstöt vagy 
harci gázt használtak-e abban az ütközetben. - 4 

A technikai felszereltség és a hadsereg szervezettsége mellett a tatár hadsereg vezérkara is jól 
szerepelt. Batu az orosz hadjárat idején már nagyjából 30 éves lehetett, sok hadjáratban részt vett 
hadvezér volt, mégis sokat jelentett, hogy mellette harcolt a mongol sereg legtapasztaltabb és egy
ben legtehetségesebb katonai géniusza, Szübőtej-Bagatur, aki ha kellett, elláthatta őt tanácsokkal. 
Batu, minden valószínűség szerint, személyes(?) jó tulajdonságokkal is rendelkezett, hiszen a 
mongolok „jó kánként" (Szajn kán) emlékeztek meg róla, Rasíd ad-Dín szerint pedig Dzsingisz 
unokái között az egyik legtiszteletreméltóbb volt, akinek szavára hallgattak a kurultájban. A hadjá
ratjelentőségét az is mutatta, hogy két jövendő nagykán, Güjük és Möngke is a seregben harcolt. 

A mongol sereg tehát a korszakban, céljait és lehetőségeit tekintve, világszínvonalon állt, alig
hanem a kor legerősebb hadserege lehetett. Szuszenkov egyik fő kérdése, hogy mekkora lehetett e 
sereg létszáma. A becslések rendkívül bizonytalanok, a korai szerzők öt-hatszázezres adatai és a 
harmincezer fős alsó határ között ingadoznak;25 a két véglet között áll Kargalov százhúsz-száz
negyvenezer fős becslése. 2 6 Szuszenkov Csernisevszkij2 és Koscsejev28 újabb keletű, hatvan
nyolcvanezres javaslatát fogadja el. Ez a létszám jól összhangba hozható Petrusevszkij közép
ázsiai, százhúszezer fő körüli adataival.29 

A fentiekkel szemben az orosz sereg távolról sem volt ennyire erős és felkészült. A X I I I . szá
zad elején az orosz területek rendkívül széttagoltak voltak, a korban mintegy 50 fejedelemség léte
zett. Az egyes fejedelmek egymással háborúztak, győzelmeik azonban lokális jelentőségűek ma
radtak. Ráadásul a korszakban a szezonális háborúk voltak a legjellemzőbbek, Szuszenkov leírása 
szerint az orosz fejedelmek szinte kizárólag nyáron hadakoztak, a nomád betörések pedig ősszel 
ismétlődtek. Feltehetőleg ezért volt olyan döbbenetes hatású, hogy a mongolok télen támadtak rá
juk. Ennek két oka lehetett, részben - Vernadsky szerint - a mongol tél sokkal keményebb, mint az 
orosz, s emiatt nem okozott nekik gondot a hideg időjárás, 3 0 a másik ok inkább pszichológiai lehe
tett, a téli támadás ugyanis meglepetésként hatott. Mindezek mellett tekintetbe kell venni, hogy a 
folyók és mocsarak télen befagynak, és nem jelentenek közlekedési nehézséget. 

A téli hadakozás valójában az oroszok előtt sem volt ismeretlen. A befagyott folyók és mocsa
rak óriási logisztikai előnyt jelentettek.31 Ibn Battúta az Arany Horda leírása során arra utal, hogy a 
tatárok télen úgy közlekedtek a befagyott folyókon, mintha utak volnának, de télen zajlott a híres, 
Csúd-tavi jégcsata is 1242-ben,32 mindössze két évvel az orosz fejedelemségek elleni mongol had
járat befejezése után. 

23 W. S. Swietoslawski: Boevie gazi v armii srednyevekovyh raongolov. In: Voennaja arheologija. Oruzie i 
voennoe delo v istoriceskoj i social'noj Perspektive. StPbg. 1998. 295. Az ezzel kapcsolatos vitákhoz lásd 
Swietoslawski 1999. 79. 4. lábjegyzet. 

24 Swietoslawski 1999. 79-80. o. 
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3~ Nicolle, David: Lake Piepus 1242. London, 1996.; Urban, William: The Teutonic Knights: A Military His
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Az orosz történetírásban már közhelyként ismétlődik, hogy a fejedelemségek nem tudták egye
síteni az erejüket, és a széttagoltság miatt teljesen esélytelenek voltak a mongolokkal szemben. 
Szuszenkov szerint ugyanakkor az egyesített orosz sereg sem lett volna képes ellenállni a táma
dóknak. Az orosz területek lakossága a történeti demográfia adatai szerint azidőtájt 7,9-8,5 millió 
között mozoghatott,33 ami a korabeli Európában tekintélyes számnak minősült. A XIX. századi tör
ténészek elképzelését, miszerint Vlagyimir Novgoroddal és Rjazannyal együtt 50 000 főt volt ké
pes kiállítani, s így az egyesített orosz sereg létszáma elérhette volna a 100 000 főt, Szuszenkov 
nem tartja meggyőzőnek. 4 Véleményét elsősorban a druzsinák kis létszámára építi. A rendelkezé
sünkre álló adatok szerint a druzsinák átlagosan három-négyszáz főből álltak, és csak kivételes 
esetben érte létszámuk a hétszáz főt. 3 5 A kis, de jól felszerelt seregek ugyan alkalmasak lehettek a 
fejedelmek egymás közötti harcaira, de egy világhódításra készülő hadsereggel szemben esélytele
nek voltak. Kérdéses az is, hogy a druzsinák összessége a teljes hadseregnek tekinthető-e? 

A kis létszámnál és a felszereltségnél nagyobb gond lehetett, hogy az orosz fejedelmek sem át
fogó stratégiával, sem taktikával nem rendelkeztek. Gyakorlatilag semmilyen tervük nem volt a 
védekezésre. Mindez még a hadrendjükben is megnyilvánult, melyben nem a klasszikus, hármas 
felosztás érvényesült, hanem területi-regionális elvek alapján sorakoztak fel egymás mellett pl. a 
rjazanyiak és a novgorodiak. 

Az ellenállás lehetősége megítélésének szempontjából fontos kérdés, hogy részt vett-e a véde
kezésben a „civil" lakosság is? Kargalov szerint a parasztok és a városi polgárok jelentős szerepet 
játszottak a védekezésben? 6 míg Szuszenkov, magyarországi példa alapján, azt vallja, hogy min
denki, aki csak tudott, elmenekült a mongolok elől. Ugyanakkor nehezen képzelhető el az is, hogy 
a lakosság nem vett volna aktívan részt a városok védelmében. Erre utal, hogy több város - példá
ul Rjazany, Kijev vagy a volhíniai Vlagyimir - esetében a régészeti feltárások hatalmas tömegsí
rokat mutattak k i . 3 7 

A mongol támadás előestéjén viszonylag sok város létezett orosz földön, Rapov három na
gyobb csoportra osztotta őket: nagy városokra, mint Kijev, Vlagyimir vagy Rjazany, kisvárosokra, 
mint Danyilov és Holm, és végül erődökre. x Ez utóbbiakat általában csak földsáncokkal és árkok
kal erődítették meg, és semmiképpen sem állhattak ellen a fejlett ostromtechnikával rendelkező 
mongol seregnek, amely többszázezres kínai és közép-ázsiai városokat is elfoglalt már. Hasonla
tosképpen az orosz haderőnek sem lehetett esélye a korszak legjobban felszerelt és legszervezet
tebb seregével szemben. Ezt igazolja a mongol hadsereg nagy mozgási sebessége: egy-egy város 
elfoglalásához ugyanis átlagosan két napra volt szükségük. 

Szuszenkov az oroszországi mongol hódításokat három szakaszra osztja: 1.) Batu kán seregé
nek hadjárata az északkeleti fejedelemségek ellen 1237 őszétől 1238 tavaszáig; 2.). a Dest-i Kip-
csak elleni hadjárat 1238 nyara és 1240 ősze között; 3.) a délnyugati fejedelemségek meghódítása 
1240 őszétől 1241 tavaszáig. A hadmozdulatok sorrendjével kapcsolatban a legfőbb kérdés, hogy 
miért éppen az északkeleti területeket hódították meg először? A legelfogadottabb Ivanin vélemé
nye, mely szerint, ha először a délieket hódították volna meg, akkor a déli városok lakossága 
északra menekült volna, és így felkészülhettek volna a védelemre. 3 9 Ezzel szemben Ju. V. Krivo-

Gorskaja, N. A.: Istoriceskaja demografija Posii epohi feodalizma: Itogi i problemy izuőenija. Moszkva, 
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Kozjuba, V. K.: Istoriko-demografiőna harakteristika davn'oruskoj sim'i (za materialam istoriönih ta arheo-
logiőnih dzerel. Arheologija, 2001. No. 1. 29-41. o. 
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sejev úgy véli, hogy a mongolok voltaképpen nem akarták meghódítani az orosz erdővidéket, ne
kik csak a déli területek kellettek,40 ám mivel 1237 őszén, az orosz fejedelemségek elleni támadás 
előestéjén éppen Bolgár városát dúlták fel, és a szamarai Volga-kanyarnál keltek át a folyón, topo
gráfiai lag az északkeleti területek elfoglalása volt a legkézenfekvőbb. 

A korábbi orosz kutatók elképzelése a mongolok egyetlen nagy hadoszloppal vonultak be az 
orosz fejedelemségek területére. A szerző viszont, Koscseevnek a mongol hadjáratok feldolgozása 
során mindezidáig negligált, 1993-as tanulmányát idézve, Julianus barát levelének azon közlésére 
irányítja a figyelmet, miszerint a mongol sereg négy részre tagolódott 4 1 Az egyik a Volga felől 
Szuzdal felé közeledett, a másik délről Rjazanyt támadta, a harmadik pedig a Donnál, Voronyezs-
zsel szemben sorakozott fel. A negyedik egység valószínűleg az utóvéd szerepét töltötte be. 

Julianus barát adatait korábban azért nem fogadták el, mert más források, például az apokalip
tikus és eszkatológikus szemléletű, a részletek iránt közömbös orosz évkönyvek, nem erősítették 
meg azokat. így a többirányú támadás igazolására csak közvetett adatok állnak rendelkezésre, mint 
a vlagyimir-szuzdali fejedelemség elfoglalásának eseményei és Dzsingisz kán kínai hadjáratának 
részletei. Hasonló, a többirányú támadással kapcsolatos megállapításokat tett Dzsingisz kán had
művészetével kapcsolatban A. A. Sztrokov is, már 1955-ben.42 A mongol seregben a három had
oszlopban, különböző irányokból történő támadás általános szokás volt, ezt a magyarországi had
járat adatai is igazolják, ahol Batu a fősereggel a Vereckei-hágón kelt át, míg Kadan és Bogutaj 
délről, Erdélyen keresztül hatolt be, Orda pedig Lengyelországból érkezett. 4 3 A hadsereg ilyen fel
osztása gyakorlatilag megegyezik a centrumra, jobb- és balszárnyra való tagolódással, mely eset
ben az egyes seregrészek önálló feladatköröket is betölthcttek, és csak nagyobb csaták előtt egye
sültek. A hadmozdulatok célja pedig nagy területek bekerítése, az ún. körvadászat Q'erge) volt. 

A harcok eseményeinek leírásakor a szerző alaposan kiaknázta a régészeti adatokat is. Rjazany 
1237. december 16-án elkezdődött ostromával kapcsolatban ismertette a város lakosságának és te
rületének nagyságát, leírta a várost körülvevő erődítéseket. Rjazany feldúlásának régészeti bizo
nyítékai közé tartozik egy tömegsír, melyben szorosan egymás mellett három szinten helyezkedtek 
el a holttestek. A halottaknak a fejét és sokszor a kezét is levágták. 4 4 

Rjazany lerombolása után a mongolok az Oka folyó felé vonultak, 1238 január elejére pedig 
elérték Kolomnát a Vlagyimir fejedelemség határán. A hagyományos felfogás szerint ezzel a tatár 
sereg elvágta a vlagyimiri fejedelmet, Jurij Vszevolodovicsot a visszavonulási útvonaltól és a 
novgorodi segítségtől. A szerző szerint ez az elképzelés túl modern gondolat: egyszerűen ez volt a 
legrövidebb és legkézenfekvőbb út Vlagyimirba. 

Ehhez a hadmozdulathoz kötődött az Oroszország elleni mongol hadjárat első nyílt ütközete. A 
szerző úgy vélekedik, hogy a vlagyimiriak a rjazanyi druzsina maradékával együtt megpróbálták 
megállítani a mongolokat, ugyanakkor valószínűbb, hogy a város megsegítésére küldött felmentő 
sereget kerítették be a mongolok 4 5 akiknek nem okozott különösebb nehézséget az ellenfél legyő
zése, bár az ellenállás jelentős voltára utalhat Rasid ad-Din tudósítása Külkan dzsingiszida herceg 
haláláról, amit a tatárok Moszkva lerombolásával toroltak meg. 

A szerző a mongol hadsereg sebességét is vizsgálta. A Rjazany és Vlagyimir között eltelt idő 
alapján meghatározható a mongol sereg átlagsebessége, ami mintegy 15 km volt naponta. Janin 
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In: Rus' v XI I I . v. 18-33. o. 

4 5 B. Szabó 2007. 88. o. A mongol-kori Kolomna régészeti kutatásáról 1. Mazurov, А. В.: Osnovnye itogi 
arheologiceskogo izucenija Kolomny. Rossijskaja arheologija, 1998. No. 1. 91-106. o. 



hasonló eredményeket kapott, 13 km/nappal számolt, amikor a Torzsok és Novgorod között eltelt 
időt vizsgálta. 4 6 Ez a nagy sebesség eredményezhette, hogy egy város bevétele általában két napot 
vett igénybe. 

Ezután Batu Vlagyimir és Szuzdal ellen vezette a seregét. A támadók kétfelől közelítették meg 
Vlagyimirt, ezért Jurij Vszevolodovics fejedelem cserbenhagyta a várost, és észak felé menekült. 
A fejedelem viselkedése nem volt egyedi a korban, sőt úgy tűnik, hogy a fejedelemnek kötelessége 
volt elkerülnie, hogy egy ostromlott várban rekedjen. Egyéb párhuzamok is akadnak, mint Dimitrij 
Donszkoj 1382-es menekülése Toktamis elől, 4 7 vagy akár IV. Béla menekülése a Sajótól egészen 
Trauig. Az ellenállás kulcsa a fejedelem, illetve a király volt, akinek az életét nem kockáztathatták. 
Nem véletlen, hogy a Kadan vezetésével Magyarországot dúló tatár seregek oly nagy erőfeszítése
ket tettek IV. Béla elfogására. 4 8 

Batu kán tümenjei 1238. február 4-re érkeztek Vlagyimirba. A Kljazma folyó partján fekvő j ó i 
megerősített, árkokkal körülvett város négy erődített részre tagolódott. A kőfalakai övezett belső 
vár, benne az Uszpenszkij székesegyházzal és a fejedelmi udvarral, magaslatra települt. 4 9 A fejede
lem a város védelmét két fiára, Vszevolodra és Msztyiszlávra hagyta (és Pjotr Oszljagyakovics 
vajdára). A tatárok az ostrom megkezdése előtt a falaknál kivégezték a moszkvai fejedelmet. A 
mongol sereg február 7-én hatolt be a jelentős katonai erő nélkül maradt erődbe, amit nagy mé
szárlás és pusztítás követett. A harcokban Rasid ad-Din leírása alapján Möngke, a jövendő nagy
kán kitüntette magát hőstetteivel. Vlagyimirral egy időben Szuzdal is elesett, azt, Julianus barát le
vele alapján, egy másik mongol csapattest foglalta el. A tatárok öt napon belül Perejaszlavl városát 
is bevették. 

A város elfoglalása után a sereg három részre oszlott, az egyes seregrészek Torzsokba, Szity 
felé, és Galics-Merszkij felé, északra vonultak. A veszedelem elől sokan az erdőkbe menekültek, 
ahol az éhezés várta őket. Hasonló adatokat szolgáltat a magyarországi tatárjárásról Rogerius is. 5 0 

Eközben Jurij Vszevolodovics nagyfejedelem sereget gyűjtött a Szity folyónál, a Mologa mel
lékfolyójánál. A mongol sereg március 4-re ért oda Burundaj vezetésével, és meglepte az oroszo
kat. Az ütközetet sorsdöntőnek tartják az orosz történetírásban, 5 1 holott Jurij eleve esélytelen volt. 
Megsemmisítő vereséget mértek rá, a fejedelem az erdőbe menekült, de elfogták, és megölték. 

A mongolok nyugat felé elfoglalták Dmitrovot, Volok-Lamszkijt és Tvert. Torzsok városát 
(Novgorod déli részén) március 5-én kétheti ostrom után sikerült csak bevenniük: valószínűleg 
nem tudták felvonultatni hadigépeiket. Ezután Novgorod felé vonultak, de a város előtt száz versz-
tányira megfordultak. Máig vitatott, hogy miért fordultak vissza közvetlenül Novgorod előtt. A le
hetséges okok közé sorolták a járhatatlan utakat, a kimerültséget, a takarmányhiányt és „az orosz 
nép hősies ellenállását." Sajátos elmélettel állt elő Ivanin, aki szerint azért fordultak vissza, mert a 
száraz takarmányhoz szokott lovak megbetegedtek a Novgorod környéki mocsarakban.5" Szaharov 
szerint a támadás leállásának oka Batu megegyezése volt Jaroszláv Vszevolodoviccsal és Alek-
szandr Nyevszkijjel,5 3 Gorszkij viszont meggyőzően cáfolta a „fegyverszünef'-elméletet, ugyanis 
a források alapján mindketten csak jóval később, 1243-ban illetve 1248-ban vették fel a diplomá
ciai kapcsolatot Batuval.5 4 A legvalószínűbbnek Janin elmélete tűnik: azért állhattak meg, mert 

46 Janin, L . V.: К hronologii i topografii ordynskogo pohoda na Novgorord v 1238 g. In: Issledovanija po 
istorii i istoriografii feodalizma: К 100-letiju so dnja rozdenija akad. B. D. Grekova. Moszkva, 1982. (a továbbiak
ban Janin 1982.) 146-158.0. 

47 Gorskij, A. A.: „Vsego esi ispolnena zemlja russkaja...". Licnosti i mental'nosf russkogo srednevekov'ja. 
Oéerki. Moszkva, 2001. (a továbbiakban Gorskij 2001.) 127. o. 

44 Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 1986. 130-131. о.; B. Szabó 2007. 155-156. o. 
4 9 Kuza 1985. 90. o. 
5 0 A tatárjárás emlékezete 139. o. 
51 Kargalov 1967.99. o. 
52 Ivanin 1846. 43.0. 

Saharov, A. N.: Osnovnye etapy vnesnej politiki Rusi s drevnejsih vremen do XV veka. In: Istorija vneSnej 
politiki Rossii. Konec X V - X V I I vek. Moszkva, 1999. 77. o. 
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beköszöntött az olvadás és járhatatlanná váltak az utak.' Szuszenkov egy pszichológiai magyará
zatot is felvet, mely szerint a mongolok nem érezték magukat otthonosan az erdőségben. Ez már 
csak azért is valószínűtlen, mert a mongolok megelőzőleg, még Dzsingisz életében, Szibériába is 
vezettek hadjáratot az ún. erdei népek ellen. 5 6 

A főerők Batuval Kozelszk felé vonultak, a legnyugatibb tűmének pedig Szmolenszk felé ha
ladtak. Mindez valószínűleg egy nagyszabású átkaroló hadművelet része volt. Az első hosszantartó 
ostromra Kozelszk városa esetében került sor, melyet csak két hónap után sikerült bevenni. Ennek 
egyik oka lehet, hogy csak kisebb csapat ostromolta, de a Kadan és Büri vezette keleti seregrész 
érkezésekor sikert értek el. A város erős ellenállására utal, hogy a helyet Batu Magu Balik-nak va
gyis rossz városnak nevezte.57 

Az 1238 nyara és 1240 ősze közötti időszakot a mongolok a Dest-i Kipcsak pusztáján töltötték, 
amikor is Güjük és Büri fellázadt Batu ellen, és maguknak követelték a vezetést.' 8 1238 őszén 
folyt Mengü és Kadan cserkesz hadjárata, amelynek során megölték a Tukar nevű helyi uralkodót; 
Siban, Bücsek és Büri a Krím ellen vezetett hadjáratot. Berke hadat vezetett a kipcsakok ellen, és 
elfogta a vezéreiket. Kötény kun vezér a mongoloktól elszenvedett veresége után Magyarországba 
költözött. 

A déli orosz városok elleni hadjárat 1239 tavaszán kezdődött a Dnyeper bal partján fekvő 
Perejaszlavl ostromával. 5 9 Ezután Csernyigovot támadták meg a Gyeszna jobb partján, 1239 októ
berében. Msztyiszláv Glebovics fejedelem megpróbálta még a várfalak előtt megállítani a mongo
lokat, de vereséget szenvedett, a várat elfoglalták, amit pusztítás követett. Ennek régészeti nyomai 
is vannak, vastag égésréteg, minden épületet leromboltak, és sok mongol nyílcsúcs került e lő . 6 0 

Érdekes, hogy a csernyigovi püspök életét megkímélték a mongolok. Az orosz egyház főméltó-
ságainak jelentős része N. A. Ohotina kutatásai alapján túlélte a tatárjárást, és egy részükkel kap
csolatban felmerülhet kollaborálás lehetősége is. 6 1 

Csernyigov feldúlását a Szejma folyó menti erődök (Putyivl, Gluhov, Bir, Rilszk) elpusztítása 
követte. Bár írott forrás nem maradt fenn róla, M. V. Szedova és V. A. Kucskin régészeti adatok 
alapján úgy gondolja, hogy akkor foglalták el Jaropolcsát is. 6 2 Harcok folytak a Krímben is, egy 
forrás szerint 1239 decemberében a mongolok egészen Szurozsig jutottak. 

1239-40 telén Möngke kán felderítő hadjáratot indított Kijev felé, ám a követeit a kijeviek 
megölték. 1240 tavaszán hadjárat indult Derbentbe, a kaukázusi vaskapuhoz, Berezin szerint 
Szübőtej fia, Bukdaj vezetésével. 

A mongol vezetésben ekkor újabb problémák mutatkoztak: Güjük ismét fellázadt Batu ellen, 
amiért Ögödej alaposan megdorgálta. Rasid al-Dín adatai szerint Güjük és Möngke kánok a pat
kány évében hazatértek. 6 Az eseményt sokan úgy magyarázták, hogy ezután csak a Dzsocsi ulusz 
magánügye lett a hódítás, 6 4 ennek ellentmond, hogy - mint Szuszenkov rámutatott - Ögödej fia, 
Kajdu is részt vett a hadjárat folytatásában. A hazatérést valószínűleg sokkal inkább személyes el
lentétek motiválták, és a hadjárat továbbra is összbirodalmi vállalkozás maradt. 

55 Janin 1982. 157. o. 
5 6 A mongolok titkos története. Ford. Ligeti Lajos. Budapest, 1962. (a továbbiakban MTT) 10. könyv, 239. 

109-110. o. 
A mongolok az afganisztáni Bámijánt is ezzel a névvel illették. 

5 8 MTT 12. könyv 275. 132-133. o. 
59 Kuza 1985. 69. o. 
6 0 Kovalenko, V. Р.: К istoriceskoj topografii Cernigovskogo detinca. In: Problemy arheologii Juznoj Rusi: 
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v feodal'noj Rossii. Moszkva, 1990. 69. o. 
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6 4 Kargalov 1966., Kargalov 1967., Cernysevskij 1989.; Egorov, V. L . : Aleksandr Nevskij i őingizidy. 
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1240 őszén indult meg a délnyugati fejedelemségek meghódítása. A mongol hadak átkeltek a 
Dnyeperen, és a Rosz folyó mentén haladva elérték a feketesapkások (csjornie klobuki vagy 
polovecek [nem azonosak a karakalpakokkal!])65 és oroszok vonalait. A halicsi Danyiil 1240-ben 
kiűzte Kievből Rosztyiszláv Msztyiszlavovicsot, ám nem tett előkészületeket a védekezésre, és el
hagyta a várost. 1240 novemberében került sor Kijev ostromára, teljes mongol haderő egyesült a 
város falainál. Kijev akkor mintegy 400 hektáron elterülő, közel ötvenezres, többszörös, kővel 
megerősített fa sáncfalakkal jól megerősített város volt. 6 6 

Batu a gyengébb falú, mocsaras környezetű Ljádszkij kapunál támadott, megvárta, míg befagy a 
mocsár, s csak utána parancsolt rohamot. A Lavrentyevszkij évkönyv szerint Kijev Szent Miklós nap
ján, december 6-án esett el. A lakosság nagy részét megölték, erre utalnak a régészeti feltárások kap
csán kimutatható pusztulási rétegek, a házakban talált csontvázak sokasága és a tömegsírok. 6 7 

Kijev elfoglalása valószínűleg egyfajta lelki törést okozhatott, ezután már nem volt számottevő 
ellenállás. Danyiil Romanovics fejedelem Lengyelországba majd Magyarországba menekült, 
egyes elméletek szerint azért, hogy segítséget kérjen. 6 8 

A mongol sereg ezután Vlagyimir-Volinszkij (a volhíniai Vlagyimir) felé haladt. A hódítás ré
gészeti nyomai Visgorod és Belgorod városánál is ki mutathatók. 6 y Kolodjazsin erődjét feléget
ték, 7 0 ugyanakkor a szomszédos Turovo-Pinszkij fejedelemség 1240-41 telén nem szenvedett a ta
tároktól. Kamenyec és Izjaszlavl elpusztítása után Danyilov és Kremenec várai következtek volna, 
ám Batu nem tudta bevenni őket: kőfalaikban a hajítógépek nem tudtak kárt tenni.7 1 A volhíniai 
Vlagyimirt viszont rövid ostrom után elfoglalták. A mongol bosszú nyomait régészeti leletek őr
zik: szétvagdosott és nagy vasszögekkel átütött csontvázak maradtak utánuk. 7 2 Az északi sereg
részt Orda vezette tovább, Batu Halics ellen vonult. Komoly, 20 hektáros területű erősség volt, k i 
lenc méter magas, kettős sánc védte. 7 3 Rasid-al-din szerint háromnapi ostrom után vették be. 1241 
tavaszán már az oroszokkal nyugatról határos területeken jártak. 1241. április 12-én bekövetkezett 
a Sajó menti csata, 1242 tavaszára pedig már az Adriai-tengerig jutottak a mongol csapatok. 

Az események reális értékelésének egyik akadálya, hogy a krónikák eszkatológikus szemlélet
tel dolgozták fel az eseményeket, némelyek szerint egyenesen a behódolás legitimizálásának szán
dékával. A mongol támadás „meggyalázta Oroszország becsületét," amit csak növelt a hódítók po
gány volta. Emiatt átírták az eseményeket, és a belső erkölcsi romlást ostorozták. 7 4 

Békülési szándékoknak egészen 1243-ig nincs nyoma, akkor Jaroszlav Vszevolodovics a káni 
székhelyre utazott. Attől a pillanattól számíthatjuk az orosz fejedelemségek behódolását. 

Az orosz történetírásban a mongol hódítást általános pusztulással írják le, amely az országot 
150-200 évvel visszavetette fejlődésében, a városok pusztulását és a falusi lakosság csökkenését 
eredményezte (a régészetileg vizsgált városok kétharmada elpusztult),75 visszatérést jelentett a na-

' Pletneva, S. A.: Drevnosti cernyh klobukov. Arheologija SSSR 19. Moszkva, 1973. 
66 Gorskaja 1994. 50-51. o. 
6 7 A kijevi tömegsírokról: Karger, M. K.: Drevnij Kiev. Т. 1. gl. VII—IX.; Kilievic, S. R.: Raskopki na territorii 
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Toloőko, P. P.: Kiev i kievskaja zemlja v epohu feodal'noj razdroblennosti X U - X I I I vv. Kiev, 1980. 208-216. о.; 
Kilievic, S, R.: Detinec Kieva (X - per. pol. X I I I v.). Kiev, 1981. 126. о. 
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70 Aseev, Ju. S.: Goroda Pridneprov'ja i Severskoj zemli. In: Russkoe gradostroitel'noe iskusstvo: Drevne-
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potomkov. ( X l l - X r v vv.). Kurs lekcij. Moszkva, 1998.; Kimura Keko: „Povesf о razorenii Rjazani Batyem" i 
„Polucenie hrama Hatimana". In: Germenevtika drevnerusskoj literatury. Moszkva, 2000. 176-181. o. 

75 Kuza 1985. 60-61. o.; Gorskaja 1994. 52-53. o. 



turális gazdálkodáshoz és erősítette a faluközösségeket (obscsina). A szerző is a kollektív tulajdon
formák erősödésével jellemzi a tatárjárás következményeit, ugyanakkor kiemeli, hogy Oroszország 
külpolitikai érdeklődése az Arany Hordával lényegesen kibővült és átalakult. Nem idézi ugyanak
kor a Szuzdal tágabb körzetében végzett településtörténeti kutatások eredményét, melyek szerint e 
területen nem érzékelhető nagy törés a mongol támadás után sem.76 A Vernadsky által hangsúlyo
zott elméletig azonban, azaz hogy a mai nagyhatalmi Oroszország nem jöhetett volna létre a mon
gol hódítás nélkül, nem megy el. 7 

Szuszenkov könyvét elsősorban a szakirodalom alapján írta, a forrásokat fordításból ismeri. 
Jellemző, hogy szinte kizárólag orosz, vagy orosz fordításban elérhető szakirodalmat használt, az 
egyetlen kivételt Vernadsky 1944-ben megjelent History of Russia című müve jelenti, amelynek 
orosz fordítása azonban ugyancsak megtalálható az idézetek között. A könyv mindamellett hasz
nálható, ami leginkább annak köszönhető, hogy a téma az orosz szakirodalomban jól feldolgozott 
és a forrásanyag jelentős része is oroszul íródott. A mü értékét növeli, hogy nagy számban hivat
kozik régészeti forrásokra, különösen a tatárjáráskor elpusztult városok és erődítmények esetében, 
bár ezt a forrást sem merítette ki teljesen. A könyv az orosz szakirodalom és elméletek legfrissebb 
összefoglalásaként lehet értékes a magyar kutatás számára. 

76 Makarov, N. A. - Leont'ev, A. E. - Spoljanskij, S. V.: Srednevekovoe rasselenie v suzdal'skom opoFe. 
Rossijskaja Arheologija, 2004. No. 1. 19-34. o. 

77 Vemadskij 1997. V. fejezete: Vlijanie mongolov na Rus': http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv305.htm-
#vgv305para02. 



TÓTH HAJNALKA 

A K A N I Z S Á V A L S Z E M B E N I V É G V I D É K 1686-BAN, 
G Y Ö N G Y Ö S I N A G Y F E R E N C V I C E G E N E R Á L I S 

J E L E N T É S E I A L A P J Á N 

A Habsburg Birodalom és az oszmánok másfél százados magyarországi háborúskodásában döntő 
jelentőségű fordulatot hozott az 1683. szeptember 12-i kahlenbergi csata, ahol a császári és a lengyel 
szövetséges csapatok súlyos vereséget mértek Kara Musztafa nagyvezér Bécset ostromló hadaira. A 
győzelem eredményeképpen X I . Ince pápa védnöksége alatt I . Lipót német-római császár és magyar 
király (1657-1705), a Velencei Köztársaság és Sobieski János lengyel király (1674-1696) szövetsé
get kötött a török elleni közös háború megindítására. A Szent Liga hadipotenciálja megteremtette an
nak lehetőségét, hogy az elkövetkezendő években a szövetségesek jelentős sikereket érjenek el, és 
megvalósulhasson a Magyar Királyság felszabadítása az oszmán uralom alól. 

A háború megindulásakor a nyugat-magyarországi főnemesség jelentős része rendkívül kényes 
helyzetbe került, hiszen a török 1683-as felvonulása idején, kiszolgáltatott helyzetük miatt, arra 
kényszerültek, hogy behódoljanak Thököly Imrének és ezzel együtt az oszmánoknak. Ez pedig azt 
eredményezte, hogy a védelemre összegyűjtött csapataikkal végül a török haderő balszárnyának 
nyújtottak segítséget. Kara Musztafa vereségének következményeit azonban gyorsan felismerték 
és nemcsak, hogy szakítottak az oszmánokkal, de többen tevékenyen részt is vettek a visszavonuló 
sereg üldözésében. Ennek a fordulatnak tudható be, hogy Batthyány Kristóf gróf (1637-1687) -
akinek csapatai Bécs ostroma idején Stájerországot dúlták 1 - levelezéséből hiányoznak a törökkel 
való együttműködésre utaló iratok, amelyeket nyilvánvalóan tervszerűen megsemmisítettek.' Csá
szári megtorlásra azonban nem csak a bizonyítékok jó részének az eltüntetése miatt nem kerülhetett 
sor, hanem mert katonai, és legfőképpen gazdasági erőforrásaikra tekintettel, a magyar főnemesség
gel való együttműködés nélkülözhetetlen volt a meginduló felszabadító háborúban. Politikai múltja 
miatt azonban ez a nemesség katonailag és politikailag is alárendelt szerepet kapott saját országának, 
a Magyar Királyságnak a felszabadításában. 

A visszafoglaló háborúk egyik legjelentősebb eseménye a Magyar Királyság kormányzati köz
pontjának, az oszmán hatalom magyarországi székhelyének, Buda várának 1686-ban történt elfog
lalása volt. Az 1684-es sikertelen ostrom után I . Lipót császár 1686. június elején adott parancsot a 
Buda elleni hadmüveletek megindítására. A 85-90 000 főre becsült császári és királyi hadsereg4 

fővezére, Lolharingiai Károly herceg, nagyjából 15 000 katona felvonultatását várta a magyarok
tól. 5 A kutatás mai állása szerint - a herceg elvárásainak megfelelően - összességében több mint 
15 000 magyar katona harcolt Budánál és az ostromhoz kapcsolódó hadmüveletekben.6 Ebbe, a vég-

1 Batthyány Kristófnak és fiának, Batthyány I I . Ádámnak az oszmánok oldalára való 1683. évi átállásáról 
legújabban lásd Varga J. János: A túlélés és az árulás mezsgyéjén. Batthyány Kristóf és Batthyány Ádám az 
1683. évi hadjáratban. In: Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi 
Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2001. (A továbbiakban Varga J. 2001.) 

Az iratok megsemmisítéséről tesz említés: Thaly Kálmán: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (Gr. Bat
thyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) Történelmi Tár 9. (1887) 302. o.; Franz. Theuer: 
Verrat an der Raab. Als Türken, Tataren und Kuruzzen 1683 gegen Wien zogen. Salzburg - Stuttgart - Zürich, 
19772, 187-188.0.; Varga J. 2001.498. o. 

3 A szövetséges haderő vezérkarában nem találunk magyar főnemeseket, a magyar főkapitányok pedig, an
nak ellenére, hogy a tisztségük az ezredesi rangnak felelt meg, alatta álltak a császári ezredeseknek, ugyanígy a 
helyettes főkapitányok is. Károlyi Árpád - Wellmann Imre: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Budapest, 
1936. (A továbbiakban: Károlyi - Wellmann 1936.) 114. о. 

4 A császári és királyi hadsereg összetételéről és létszámára lásd: Károlyi - Weltmann 1936. 116-118. о. 
5 A szövetséges haderő magyar egységeire lásd: Lolharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról. 

Budapest, 1986. (A továbbiakban: Lolharingiai Károly hadinaplója) 81-87. o. 
6 Károlyi - Wellmann 1936. 114. о.; Domokos György: A magyar katonaság helye és szerepe a császári 



várak által kiállított katonák mellett, a nemesi bandériumok, a megyei csapatok és Thököly Imrének a 
császár hűségére tért kurucai is beleértendők. A teljes haderőhöz képest kis létszámú és rosszabbul 
felszerelt magyar csapatok kiállítása így is hatalmas terhet rótt az egész országra és az ilyen súlyú tá
madó hadműveletekre felkészületlen végvári katonaságra. 

A háborús előkészületek a magyarországi végek, így a Kanizsával szembeni végvidék - azaz a 
Zala és Mura melléki végházak - katonaságát kettős feladat elé állította: egyfelől a végvárak kato
náiból kellett kiállítani a Haditanács által Buda alá rendelt csapatokat, másrészt pedig a várakban 
maradottaknak helyt kellett állniuk a szemben lévő török végvárak esetleges támadásai során. Az 
1686-os esztendőben a végvidék főkapitánya - a törökkel való együttműködés miatt kompromittá
lódott és lemondatott Batthyány Kristóf7 fia - Batthyány I I . Ádám (1662-1703) volt, aki 1685 óta 
egyidejűleg a dunántúli kerületi főkapitányi tisztet is betöltötte. 8 A főkapitány-helyettesi tisztet 
1680 óta - a Batthyány család megbízható familiárisa - Gyöngyösi Nagy Ferenc (7-1702 körül) y 

látta el, akinek fennmaradt levelezése lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, milyen intézkedé
seket kellett tenniük és milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a védelem vezetőinek a fent 
említett kettős cél elérése érdekében. 

A végvidék váraiban békeidőszakban is készenlétben álltak a katonák, hiszen a török várak őr
ségeinek portyázásaira a hódoltság egész ideje alatt számítani kellett. Háborús években pedig, 
amikor várható volt nagyobb török csapatok megjelenése is, még fontosabbá vált a végvárak mu
nícióval és katonasággal való megfelelő ellátottsága. Kanizsa vára, 1600. évi elfoglalása után, a 
magyarországi török végvári vonal legnyugatibb csücskébe esett, ami szinte beékelődött a Zala és 
Mura melléki magyar végházak alkotta védelmi vonalba. A vár nem csak azért jelentett állandó fe
nyegetést a magyar oldal számára, mert jelentős török őrséggel rendelkezett, hanem, mert fontos 
hídfőállása lehetett egy, a Dráva mellől induló, az osztrák örökös tartományokat is veszélyeztető, 
Bécs elleni hadjáratnak. 1 0 Stratégiai fontossága ellenére azonban a vele szemben álló végvárak ál-

hadsereg harcászatában Buda ostrománál. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúkban (1686-1699). 
Szerk. Bodó Sándor - Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 57., 60-62. o.; Nagy László: A magyar ka
tonarétegek és a török kiűzése. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúkban (1686-1699) Szerk. Bodó 
Sándor - Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 41. o. - 15 000 főnél jóval nagyobb arányú magyar ka
tonaságot feltételez Czigány István: A Habsburg Birodalom megváltozott hadászati helyzete és a végvári kato
naság szerepének módosulása. In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúkban (1686-1699) Szerk. Bodó 
Sándor - Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 30-31. o.; Uő: A magyarországi csapatok szerepe a tö
rök alóli felszabadító háborúban. Hadtörténelmi Közlemények 102. (1989) 2. sz. (a továbbiakban: Czigány 
1989.) 164-166. o. 

7 Batthyány Kristóf a tisztséget 1659 és 1685 között töltötte be: Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapi
tányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. Történelmi Szemle 39. (1997) (a továb
biakban: Pálffy 1997.) 280. o. 

8 A török elleni magyarországi védelmi rendszer történetéről, a végvidéki és kerületi főkapitányságok szer
vezetéről legújabban Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. 
század elejéig. (Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz.) Történelmi Szemle 38. (1996) (a továbbiakban: 
Pálffy 1996.) 163-217. o. Uő: The Origins and Development of the Border Defence System Against the 
Ottoman Empire in Hungary (Up to the Early Eighteenth century) In: Ottomans, Hungarians and Habsburgs in 
Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conqest. Ed.: Géza Dávid - Pál Fodor. Leiden -
Boston - Köln, 2000. (a továbbiakban: Pálffy 2000.) 3-69. o. 

y Gyöngyösi Nagy Ferenc 1675 óta állt a Batthyány család szolgálatában, kezdetben a család tulajdonában 
lévő és egyben a Kanizsával szembeni végvidék várrendszeréhez tartozó Szentgrót várának kapitányaként. Bat
thyány Kristóf - miután a főkapitány-helyettesi tisztségben 1679-1680-ban üresedés állt fenn - Gyöngyösi 
Nagy Ferencet javasolta a betöltésére, amit a Haditanács is elfogadott, de hivatalos beiktatására csak 1681-ben 
került sor. Gyöngyösi Nagy Ferenc életútjára lásd Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nem-
zékrendi táblákkal. V I I I . Budapest, 1860. 75-76. o.; Mocsáry István: A Gyöngyösi Nagy család. Turul 20. 
(1902) 177-183. o.; Iványi Emma: Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális. In: Zalai Gyűjtemény 18. Zalaeger
szeg, 1984. 115-130. o. 

1 0 Az oszmán hadsereg a Dráva melletti utat is használta több hadjárata során, így 1532-ben vagy 1664-ben 
is erre vonult a fősereg. Gyöngyösi Nagy Ferenc kémei az 1683-as török támadás idején azt jelentették, hogy a 
török sereg egy része ez alkalommal is a Dráva mellett vonul fel. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: 
MOL) Batthyány család levéltára P 1314 No. 32 982. 



lapota nem volt megfelelő. Ezt jól példázza az, hogy 1686 februárjában Gyöngyösi Nagy Ferenc 
azt jelentette a Kanizsával szembeni végvidék központjának, Egerszegnek a löporraktáráról, hogy 
amennyiben nem erősítik meg, a tavaszi esők az épületet össze fogják dönteni." Ennek ismereté
ben az sem meglepő, hogy ugyanebből a várból március végén - Gyöngyösi Nagy Ferenc távollé
tében - a török rabok úgy szöktek meg, hogy kiásták magukat a tömlőéből és elfutottak.1 

A tavasz folyamán a végvidéken megkezdődött a hadjáratra való felkészülés, bár akkor még 
Bécsben nem született döntés arról, hogy a császári hadsereg mely várak ostromát kezdi meg. 
Lotharingiai Károly herceg június 6-án már Párkánynál tartott szemlét az addig összegyűlt 34 000 
főnyi sereg felett és három nappal később kézhez kapta I . Lipót parancsát a Buda elleni hadjárat 
megindítására. Az ostromra induló fősereg két hadtestből állt: az egyik a herceg vezérlete alatt a 
Duna jobb partján vonult Buda felé, a másik pedig, Miksa Emánuel bajor választófejedelem veze
tésével, a Duna bal oldalán előrenyomulva, először a törökök által már kiürített Pesten vonult át, 
majd a folyón átkelve érkezett Buda alá. Mellettük még három hadtest tevékenykedett az ország 
különböző területein: a Friedrich Scherffenberg gróf vezette hadtestet Erdélybe rendelték, a kelet
magyarországi területeken Antonio Caraffa és Donath Heissler altábornagy csapatai működtek, 
míg a Dráva mellé Ludwig Schultz gróf, lovassági tábornok vezetésével küldtek egy hadtestet.13 

Batthyány Ádám főkapitány parancsnoksága alatt a Kanizsával szembeni végvidékről küldendő 
katonáknak Miksa Emánuel csapataihoz kellett csatlakozniuk.1 

Annak ellenére, hogy Gyöngyösi Nagy Ferenc főkapitány-helyettes minden várkapitányának 
utasítást küldött, hogy katonáikkal időre álljanak készen a felvonulásra, számos probléma nehezí
tette az előkészületeket. A végeken a táborba szállás legfontosabb feltétele az volt, hogy a katonák 
megkapják a zsoldjukat.15 Gyöngyösi Nagy Ferenc március 23-án két kapitányát küldte fel Bécsbe 
a Haditanács elé a fizetések sürgetése miatt, 1 6 de egy májusban írt leveléből tudjuk, hogy a pénz és 
a posztó még mindig nem érkezett meg, bár az ügyben már Batthyány I . Ádám is lépéseket tett.1 

Emellett a főkapitány-helyettes a katonák fegyvertelenségéről és a lovak hiányáról is jelentést tett 
felettesének. 1 8 Á szinte állandósult fizetetlenség és fegyvertelenség morálisan is kikezdte a végvi
dék katonaságát. Esterházy Pál nádor, majd pedig Batthyány I Ádám is utasította Gyöngyösi Nagy 

1 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 063. 
1 2 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 068. 
13 Károlyi - Wellmann 1936. 116. о.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 2001. [CD-ROM] 

(a továbbiakban: Bánlaky 2001.). V. ö. Giovanni Paolo Zenarolla Székesfehérvári prépost beszámolója Buda
vár ostromáról (A felhasznált hadianyagok jegyzékével). Ford. Jászay Magda. In: Buda visszafoglalásának em
lékezete 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Zenarolla) 101. o. - A hadseregnek ez 
a felosztása már a márciusi hadi tanácskozások során nagyrészt eldőlt. Károlyi - Wellmann 1936. 105. о. 

1 4 Miután 1686 május elején Bécsbe rendelték Esterházy János győri végvidéki főkapitány-helyettest, Bat
thyány Ádámot, a Kanizsával szembeni végek főkapitányát és id. Bercsényi Miklóst, a bányavidéki főkapitány
helyettest, megállapodás született arról, hogy a végvárak őrségén felül a három főkapitányság váraiból kiállíta
nak 6000 katonát, ha a kamara rendezi a katonák zsoldját. Károlyi - Wellmann 1936. 107-108. о. V. ö. uo. 
114. o. - Az említett végvidéki főkapitányságok tisztviselőire lásd Pálffy 1997. 270-272., 276-278., 279-280.0. 

1 5 Ekkorra a végvidéki hadszervezet már túl volt a Habsburg vezetés által 1671-72-ben indított reformkí
sérleten, ami a magyar haderőnek a birodalmi hadseregbe való integrálását célozta meg, és ami természetesen a 
magyar végvári katonaság létszámában, szerkezetében, a hadügy finanszírozásában kívánt jelentős változáso
kat hozni. A kérdéssel részletesen foglalkozott Czigány István: Hadügyi reformkísérletek a királyi Magyaror
szágon, 1665-1682. Hadtörténelmi Közlemények 114. (2001) 279-302. o. (a továbbiakban: Czigány 2001.); 
Uő.: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom hadere
jébe 1600-1700. Budapest, 2004. (a továbbiakban: Czigány 2004.) Azonban a végvári katonaság rendszeres 
javadalmazását az adóreformok, átszervezések nem tudták biztosítani: Czigány 2001. 295-296. o.; Czigány 
2004. 141-142.0. 

1 6 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 066. 
1 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 075. 
1 8 M O L Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 076. - Ugyanebben az időben Esterházy János győri 

végvidéki főkapitány-helyettes is a katonák hátralékos zsoldjának megfizetését kérte a Haditanácstól, mert ettől 
függött, hogy mennyi katonát tudnak kiállítani. Károlyi - Wellmann 1936. 107., 108. о. 



Ferencet, hogy akadályozza meg a katonák lakossággal szembeni erőszakoskodásait és rablásait, 
ám a főkapitány-helyettes május l-jén kelt leveléből tudjuk, hogy egyes végvárak katonái nem 
csak a környező falvakat háborgatták, de kincstári birtokokat is megtámadtak. 2 

A csapatok felvonulása során a hadfelszerelés és az élelem szállításához nélkülözhetetlen sze
kerek összegyűjtése is komoly nehézséget jelentett, mert a főhadbiztos (commissarius) - a végvá
riak készülődését megelőzve - Zala vármegyétől a császári sereg vonulásához 200 szekeret már 
májusban elkülöníttetett. Amikor a főkapitány-helyettes is szekerek átadását kérte a vármegyétől, 
azt a választ kapta, hogy „aki táborra megyén, csináljon magának szekeret."21 

Az említett problémák következtében Gyöngyösi Nagy Ferenc kételkedett abban, hogy a Buda 
ellen vonuló seregekhez a megfelelő létszámban és a kellő felszereléssel időben csatlakozni tudnak 
az általa küldött csapatok.22 A táborba induló végváriak létszáma, a zsoldjuk kifizetése és a szállí
tásukhoz szükséges szekerek összegyűjtése július elején - amikor Lotharingiai Károly és Miksa 
Emánuel hadai már több, mint két hete ostromolták Budát - még mindig csak megoldandó prob
lémát jelentett a főkapitány-helyettes számára. Július 4-i keltezésű levele részletesen foglalkozik 
azzal, hogy a Zala melléki végházakban milyen létszámú katonaság van (lovastisztek, közlovasok 
és gyalogosok), a levélhez tartozó mellékletben pedig sorra veszi, hogy egy-egy erősségből - mind 
a Zala melléki, mind pedig a Mura melléki végházakból - mennyi katonát rendelt Batthyány I . 
Ádám mellé. 2 3 A feljegyzésekből azonban az olvasható ki, hogy a végházakban szolgálatot teljesí
tő őrség létszáma alatta maradt annak, amit a Haditanács előírt. 2 4 Az erősségek jelentős emberhi
ánnyal küszködtek: Pölöskén például az előírt 30 lovas helyett 17-et, a 70 gyalogos helyett pedig 
39-et lehetett találni. 2 5 A végvári katonaság létszámának feltöltésére kínálkozó lehetőség az lehe
tett volna, hogy ún. szabad legényeket fogadnak fel, akik zsoldért és zsákmányért szerződtek egy-
egy hadjárat idejére. 2 6 De 1686-ban ez nem jelenthette a probléma teljes megoldását, hiszen - túl 
azon, hogy közülük is többen meghaltak vagy rabságba estek - a megmaradtak a jobb megélhetés 
reményében beíratták magukat a fizetésen lévő végvári katonák közé. Az egerszegi szabad vajdá
ról pedig tudjuk, hogy lemondott a vajdaságról. 2 7 Felmerült annak a lehetősége is, hogy a közeli 
települések nemeseit szólítsák fel hadbavonulásra, de őket csak korlátozottan lehetett hadra fogni, 
kényszeríteni pedig nem lehetett.28 

1 4 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 064. 
2 0 A pölöskei vár katonái ellopták a szomszédos település (Boczföld) lakóinak 6 vagy 7 lovát, és később össze 

is csaptak velük, egy embert meg is öltek közülük. Ugyanezek a katonák a kincstári birtokokra is rátámadtak, egy 
nemes ember jobbágyaitól kilenc lovat vittek el. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 072. 

2 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 077., 33 079. V. ö. Lotharingiai Károly hadinaplója 106. o. 
2 2 A katonák összegyűjtésével kapcsolatban felmerülő problémákra Gyöngyösi Nagy Ferenc először június 5-i 

levelében tett utalást, miszerint nehézséget okoz, hogy a végváriak egy részét más császári alakulatokhoz rendel
ték. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No33 079. - A levelet közli Müller Veronika: Az egerszegi vár a 
XVII . században. Zalaegerszegi Füzetek I I . Zalaegerszeg, 1976. (a továbbiakban: Müller 1976.) 54. о., 14. sz. levél. 

2 3 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. Gyöngyösi Nagy Ferenc a Mura melléki végházak 
katonaságának létszámáról nem csatolt összeírást a levélhez. - Az 1686. július 4-én kelt levél mellékletét a tá
borba rendelt katonák létszámáról közli Karolyi - Wellmann 1936. 108. о. A levelet a végházakban található 
katonák lajstroma nélkül közli Müller 1976. 55. о., 15. sz. levél. 

2 4 Az 1671-72-es hadügyi reform következtében például a Kanizsával szembeni végvidék végházaiból a 
katonaság kb. 2/3-át menesztették. Czigány 2001. 287., 290. o.; Czigány 2004. 126-127. o. Bár az átszervezés 
az 1670-es évek végére társadalmi, politikai és anyagi okok miatt kudarcot vallott, és 1681-ben a kormányzat a 
redukció előtti létszám visszaállítására kényszerült, az nem sikerült maradéktalanul. V. ö. Thaly Kálmán: Az 
1683-iki táborozás történetéhez. (Gr. Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) Törté
nelmi Tár 1887. 106. o. 

2 5 Feltételezhető, hogy a katonahiány miatt nem szerepel Pölöske neve a Budára küldendő katonákról ké
szített, július 4-i listán. 

2 6 A végvári katonák összeírásakor ilyen szabad legények voltak Szentgróton, Szentgyörgyváron, Lövőn és 
Lendván: MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. Szabad legények alkalmazásával kapcsolatban 
lásd: Czigány 2001. 294-295. o.; Czigány 2004. 146. o. 

2 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 087. 
2 8 Gyöngyösi Nagy Ferenc konkrétan a szentgyörgy völgyi nemeseket említi: MOL Batthyány család levél-



Gyöngyösi Nagy Ferenc július eleji számításai alapján a Kanizsával szembeni végvidék Zala 
melléki őrségének kb. a 40 %-át rendelték Buda alá. A Mura mellékéről érkező katonákkal együtt 
ez kb. 900 főt tett k i . " 9 Ha a keretszám nem is változott jelentősen, a későbbiekben szükségessé 
vált az adatok korrekciója. Egerszegről Batthyány I . Ádám az előzetesen megállapított 100 helyett 
120 lovas katonát követelt, 3 0 és a szentgróti várból küldendők létszámát is 10 lovassal megemel
te.3 1 Ugyanakkor a készülődés ideje alatt nemegy várkapitány - akár Gyöngyösi Nagy Ferencet is 
megkerülve - megpróbálta lealkudni a hadba vonulók létszámát. 3 2 A főkapitány-helyettes a Mura 
melléki végekről nem várt fogyatkozást, de mint a leveleiből kiderül, a légrádi kapitány - az előző 
évhez hasonlóan - nem igazán akarta kiállítani az 50 lovast és a 100 gyalogost. Ezen a számon 
felül pedig semmiképpen nem tudott katonát adni, mert 50 lovasát Répásra, a Dráva melletti tá
borba vitték. 3 Az ügy rendezése végett Gyöngyösi Nagy Ferencnek személyesen kellett Eger
szegről Légrádra mennie.34 A főkapitány-helyettes a fentiek miatt is, és mert - ahogy írta - nem 
teljesítették a kötelezettségeiket, nem engedelmeskedtek a parancsoknak és a várakban is csak ak
kor tartózkodtak, amikor fizetésosztás volt, rossz véleménnyel volt a végvári kapitányokról. 3 5 

Batthyány I . Ádám a táborba indulás időpontjának július 17-ét jelölte ki. Gyöngyösi Nagy Ferenc 
levelei azonban, amelyeket 1-2 nappal azt megelőzően írt, továbbra is az előkészületek akadályozta
tásáról számoltak be. Egy hónappal Buda ostromának kezdete után a Mura melléki katonák zsoldjá
nak kifizetése még mindig nagyon lassan haladt. Sőt az ott található - még ép - falvak lakossága nem 
csak a szekerek átadását tagadta meg, hanem szembe is szállt a katonákkal: a Dobroka nevü faluban 
250 ember állt fegyverben, hogy akár össze is csapjon Lendva várának örségével. 6 Annak ellenére, 
hogy a fent említett területen Esterházy Pál nádornak, Széchényi György esztergomi érseknek és 
Draskovich Miklós országbírónak, azaz az ország legfőbb méltóságainak a jószágai voltak, a tiszttar
tók a többszöri utasítás ellenére sem működtek együtt a végvidék védelméért felelős főkapitány
helyettessel, emiatt Batthyány I . Ádám főkapitány személyes közbelépésére volt szükség. 3 7 

A végváriak késlekedésére utal az a - Gyöngyösi Nagy Ferenc egyik levelének hátoldalán ta
lálható - feljegyzés is, ami szerint július 18-án még mindig folyt a szekerek összegyűjtése. 3 8 Végül 
Batthyány I . Ádám főkapitány július második felében kb. 1500 fős sereggel indult el a budai tá
borba, amely haderő a végváriakat és a főkapitány saját nemesi bandériumát foglalta magába. Júli
us végén és augusztus hónapban a bajor választófejedelem parancsnoksága alatt katonáival első
sorban felderítő akciókban, portyázásokban vett részt. 3 9 

tára P 1314 No. 33 090. - Jelenleg nem lehet pontosan meghatározni, hogy a magyar nemesség milyen szám
ban képviseltette magát Buda ostrománál. Érkeztek csapatok a vármegyékből, de nem mindenhol hirdettek álta
lános felkelést. Esterházy Pál távolmaradása is befolyásolta a nemesség felvonulását. Czigány 1989. 166. o. 

" 9 A feljegyzésben szereplő Zala melléki végházak katonasága kb. 1100 főre tehető, amiből a július 4-i lista 
szerint Gyöngyösi Nagy Ferenc 458 katonát rendelt Batthyány 1. Ádám mellé, továbbá a Mura melléki véghá
zakból még 434 katonát vártak. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. - V. ö. Károlyi -
Wellmann 1936. 108. о.; Czigány 1989. 165. о. 

3 0 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 087. 
3 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 54 871. 
3 2 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 085. 
3 3 M O L Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 084., 33 086. 
3 4 Gyöngyösi Nagy Ferenc el is indult Légrádra, de útközben baleset éne, ami hosszú időre ágyhoz kötötte, ezért 

feladatait fia, Nagy Zsigmond (1684-től Nempti és Alsó-Lendva kapitánya) végezte el és az összegyűjtött végbelie-
ket is ő vezette Batthyány II. Ádámhoz. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 088., 33 089., 33 090. 

5 A légrádi kapitányt egyenesen azzal vádolta meg a főkapitány-helyettes, hogy akadályozta a katonák 
összegyűjtését, mert késleltette a zsoldfizetést és nem küldte tovább leveleit Zalavárra és Szentgyörgyvárra. 
MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 086. 

3 f t MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 091. 
3 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 089., 3 090., 33 091. 
3 X MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 066. 
39 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi-család. I. Budapest, 1885. (a továbbiakban: Thaly 1885.) 309-

310. o.; Károlyi - Wellmann 1936. 111. о.; R. VárkonyiÁgnes: A török háború: Bécstől Budáig'(1683-1686). 



A Kanizsával szembeni végvidék váraiból a táborba menő egységek felállítása mellett a kato
naságnak éberen kellett figyelnie a szomszédos török várak őrségének mozgolódására, és a Buda 
felmentésére küldött török sereggel kapcsolatos hírekre. Emellett pedig május közepétől kezdve 
nem lehetett figyelmen kívül hagyni Schultz generális hadtestét sem, amely a magyar és a török 
védelmi vonal közötti területen vonult kijelölt helyére, a Dráva mellé. A főkapitány-helyettes a 
végvidék védelmével kapcsolatban nyomatékosan felhívta Batthyány I . Ádám figyelmét arra, hogy 
a Buda alá küldendő katonák miatt meggyengült védvonal az erős török végházakkal szemben 
rendkívül sebezhetővé válik. Ott ugyanis - ahogy a főkapitány helyettes mondta - , a győri főkapi
tányság területével, illetve a Balaton mellékével ellentétben, nem lehetett számítani a török erők 
gyengeségére, vagy éppen a Buda alatt állomásozó szövetséges erők segítségére. 4 1 1 

Ha a kialakult helyzet mellett számba vesszük a magyar végvári rendszer elavultságát, ellátatlan
ságát, a végházak rossz állapotát, természetes a főkapitány-helyettes azon törekvése hogy a végvidék 
történéseiről minél rövidebb idő alatt a legpontosabb információkhoz jusson 4 1 Gyöngyösi Nagy Fe
renc a híreit a Kanizsa vidékéről érkező emberektől, a sarcukat összegyűjtő keresztény raboktól, illet
ve a törökök közé küldött kémeitől kapta. A végházak is feladatul kapták, hogy menjenek ki „lesni" 
és fogjanak „nyelvet" (azaz török katonákat), akiktől szintén híreket szerezhettek.42 

Gyöngyösi Nagy Ferenc így értesült arról, hogy a szemben lévő kanizsai várba mikor visznek a 
törökök muníciót és élelmet.^Ezekről, valamint a végvidék különböző helyein megesett - békeidő
szakban és háborús években egyaránt mindennaposnak tekinthető - összecsapásokról is jelentést tett 
Batthyány I I . Ádámnak. A főkapitány-helyettesnek a török-magyar végvidék viszonylag távolabbi 
területeiről is voltak hírei. Március végén például értesült arról, hogy Siklós táján a szlavóniai 
(tótországi) hajdúk összecsaptak a törökökkel, de 80 emberüket elveszítették, másutt pedig még to
vábbi 60-65 katonájukat. Megtudta azt is, hogy a Kapósban állomásozó törökök a Balatontól észak
ra fekvő Tapolca magyar katonái közül vittek el, illetve vágtak le negyvenet.44 Május végén pedig 
arról tudósították, hogy a győri és a hozzá tartozó végházak katonái, zsákmány reményében, Pécs 
felverésére készültek 4 5 A végvári katonák portyázásainak gyakori célpontjai voltak - nem utolsó 
sorban a megélhetésük megkönnyítése végett - az ellenséges váraktól távol legeltetett marhák is. 4 6 

In: Magyarország története 1526-1686. Föszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. I . k. Buda
pest, 1987. 1624. o. - Batthyány Ádám és katonái a török felmentő sereg előhadaival folytatott csatározások 
után augusztus legelején tértek vissza a budai táborba: Károlyi - Wellmann 1936. 322. о.; Bánlaky 2001. V. ö. 
Angol szemtanú beszámolója a Buda visszavételéért folytatott harcokról. Ford. Deák Farkas. In: Buda vissza
foglalásának emlékezete 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Angol szemtanú) 212. 
o.; Philipp Röder: Des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden Feldzüge wider die Türken. I . Carlsruhe, 
1839-1842. 78; Lotharingiai Károly hadinaplója 160. о.; Zenarolla 137. о.; Casimirio Freschot atya összefogla
lója Buda visszavívásának legjelentősebb eseményeiről. Ford. Gyurits Antal. In: Buda visszafoglalásának em
lékezete 1686. Szerk. Szakály Ferenc. Budapest, 1986. 377. o.; Thaly 1885. 310. o. - Batthyány I I . Ádám au
gusztus 7-i portyájáról, amely során négy török foglyot ejtettek: Zenarolla 138. o.; Károlyi - Wellmann 1936. 
33. о.; Bánlaky 2001. - Augusztus 8-án a török felmentő sereg előhadával csaptak össze Batthyány I I . Ádám 
katonái: Angol szemtanú 214. o.; Károlyi - Wellmann 1936. 332. о.; Bánlaky 2001. - Augusztus 9-én ismét 
Batthyány I I . Ádám huszárjait küldték ki 3000 török ellen: Károlyi - Wellmann 1936. 332. о.; Bánlaky 2001. -
Az augusztus 11-i csetepatéban ugyancsak Batthyány Ádám husztárjai vettek részt és visszakergették a török 
csapatokat: Károlyi - Wellmann 1936. 335-336. о. V. ö. Károlyi Árpád: Henrik szász herczeg és brandenburgi 
lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. Történelmi Tár,. 1886. 699. o.; Bánlaky 2001. 

4 0 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 083. 
4 1 A végvidéken folyó hírszerzéssel kapcsolatban a legújabb eredményeket lásd: Információáramlás a magyar 

és török végvári rendszerben. Szerk. Petercsák Tivadar - Berecz Mátyás. Studia Agriensia 20. Eger, 1999. 
4 2 Május közepén Egerszegről és Kapornakról mentek ki katonák, akikről a főkapitány-helyettes május 21-i 

levelében azt jelentette, hogy az egerszegiek még nem tértek vissza, de a kapornakiak, akik kétfelé mentek, si
kerrel jártak: az öt lovas hozott egy fejet és két lovat, a tizenhét gyalog pedig három rabot. MOL Batthyány 
család levéltára P 1314 No. 33 076. 

4 3 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 062., 33 069. 
4 4 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 067. 
4 5 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 076. 
4 6 Júniusban az egerszegi katonák Gyöngyösi Nagy Ferencen keresztül arra kértek engedélyt, hogy elhajt

hassák a kanizsai törökök marháit, de sürgették is Batthyány I I . Ádámot, mert attól féltek, hogy mások hama-



Természetesen a törökök is figyelemmel kísérték a magyar végházak katonaságának tevékeny
ségét és a császári csapatok mozgását. Gyöngyösi Nagy Ferenc jelentéseiben még arra is találunk 
utalásokat, hogy a török oldal milyen információkkal rendelkezett a vele szemben álló keresztény 
erők terveiről. A főkapitány-helyettes május 6-i levelében arról tájékoztatta felettesét, hogy Kani
zsa és Kaposvár török őrsége janicsárokat helyezett el a környező falvak pajtáiban, mert azt felté
telezték, hogy Batthyány I I . Adám csapataival portyázásra készül ellenük. 4 Sőt kevéssel a végvi
dékiek Budára indulása előtt is az a hír járta a törökök között, hogy a főkapitány rablást tervez a 
kanizsaiak ellen. 4 s 

A magyar és török oldal állandó összetűzései közepette azonban Gyöngyösi Nagy Ferenc jelen
tései alapján azt kell mondanunk, hogy a Kanizsával szembeni végvidék védelme szempontjából 
azon a nyáron Schultz generális hadteste49 nagyobb gondot jelentett. A főkapitány-helyettes rend
kívül ellentmondásos helyzetbe került. Várható volt, hogy az átvonuló sereg, hadászatilag indokolt 
módon, felégeti a határ menti falvakat és mezőket, de joggal lehetett tartani attól, hogy olyan mér
tékű pusztítást végez, ami a lakosság és a végvári katonaság élelemellátását is veszélyezteti. A vi
dék vízjárta, mocsaras jellegéből adódóan pedig az átvonuló sereg kénytelen volt hidakat és utakat 
építeni. Azok hátrahagyása azonban megnehezítette a magyar területek védelmét, mert a törökök is 
szabadon közlekedhettek rajtuk. Gyöngyösi Nagy Ferenc több levelében is sürgette Batthyány 
Ádámot, hogy rendelkezzen a terület védelméről: egyrészt azt javasolta, hogy a főkapitány igye
kezzék elérni, hogy a császáriak legalább az aratás idejéig kíméljék a termést; másrészt pedig en
gedélyt kért arra, hogy Scultz generális hadtestének elvonulása után felégethessék a hidakat.50 

Gyöngyösi Nagy Ferenc július 17-i levelének hírei nyomán tetten érhetjük a török hírszerzés 
tévedéseit, illetve feltételezhetjük a császáriak dezinformáló szándékát: a törökök ugyanis - miu
tán megtámadták a császáriakat és foglyokat ejtettek - úgy tudták, hogy a Kanizsához közeledő se
reg a budai táborhoz fog csatlakozni.51 Úgy tűnik, Kanizsa várának török őrsége nem csak a Bat
thyány Ádám mellé gyülekező csapatok hadászati céljait mérte fel rosszul, hanem a Schultz ge
nerális által vezetett hadtest mozgásáról is téves információkat szerzett, hiszen a császáriak - a 
törökök híreivel ellentétben - nem Buda alá, hanem a Drávához vonultak. 

Július közepén - amikor a szövetséges haderő már több, mint egy hónapja tartotta ostrom alatt 
Budát - az ostromlottak és ostromlók számára is rendkívül lényeges kérdés volt, hogy mikor érke
zik meg és mekkora erőt képvisel a Szülejmán nagyvezér vezette felmentő sereg.'2 Gyöngyösi 
Nagy Ferenc minden rendelkezésére álló információt igyekezett megosztani a budai táborba készü
lő, majd pedig útnak is induló Batthyány I I . Ádámmal. A főkapitány-helyettes július 17-i levelé
ben ismertette az egyik kanizsai szpáhi vélekedését arról, hogy a felmentő sereg miért késlekedik: 
a krími tatárok megharagudtak és nem akartak hadba vonulni.' 3 Azt tudjuk, hogy 1686 elején Sze-

rabb csapnak le rájuk. Ugyanebben az időben a Balaton melléki magyar katonák is azt tervezték, hogy elhajtják 
a pécsi vagy a kaposi török őrség marháit. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 081. 

4 7 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 074. 
4 8 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 086. 
4 4 Annak ellenére, hogy Ludwig Schultz 1686. július 16-án tífuszban meghalt, és a hadtest irányítását más 

vette át (lásd: Bánlaky 2001.), Gyöngyösi Nagy Ferenc július végi leveleiben még említi a generálist, illetve 
hadtestét: General Sulcz Uram (1686. július 28. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 093.), Sulcz 
Uram Armadája (1686. július 31. MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 094.). 

5 0 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 075., 33 077., 33 080., 33 081., 33 083., 33 092. 
5 1 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 092. 

1685 decemberében Szári Szülejmán pasa lett az új nagyvezér, Magyarországra szerdáinak pedig 
Szarhos Ahmed pasát nevezték ki. 1686 elején szükségessé vált, hogy főszerdárként maga a nagyvezér vonul
jon hadba Buda védelmében. így, bár Szarhos Ahmed pasa szerdár már az év elején megérkezett Belgrádba, 
majd tavasszal már a Tiszántúlon táborozott, be kellett várnia Szülejmán nagyvezér seregét, az ő utasításai nél
kül nem cselekedhetett. Szülejmán pasa és Ahmed pasa kinevezésére: Silahdár Findiklili Mehmed Pasa: 
Silahdár tärihi. I I . Istanbul, 1928. (a továbbiakban: Silahdár) 226. o.; Szilahtár Mehmed török krónikás vissza
tekintése 1686 eseményeire. Ford.: Fodor Pál. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Szerk. Szakály 
Ferenc. Budapest. 1986. (a továbbiakban: Szilahtár) 414. o. Szülejmán nagyvezér főszerdárrá való kinevezésé
re és a háború kihirdetésére: Silahdár 236-237. o.; Szilahtár 420. o. 

5 3 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 092. 



lim Giráj tatár kán (1684-1691) jelezte a Portának, hogy a közelgő lengyel háború miatt nem tud 
felvonulni a magyar hadjáratra. Tavasszal a Portáról újabb futárok érkeztek hozzá azzal a rendel
kezéssel, hogy a kán alatt lévő két legfőbb méltóság, a kalga és a nureddin induljon hadba Ma
gyarországra. 4 Feltételezhető, hogy a nagyvezér elindulása körüli problémákról volt némi fogalma 
a végvidéken állomásozó török szpáhinak is, de nem biztos, hogy tisztában volt a késlekedés való
di, pontos okával. 

A török sereg magyarországi felvonulásakor hagyományosan az eszéki hídon lépte át a Drávát. 
A híd védelmére a törökök a szövetséges csapatok hadmozdulatainak kezdetekor jelentősebb kato
nai erőt vontak össze. Július közepén e had létszámát a kanizsai törökök 3-5000-re tették, de 
Gyöngyösi Nagy Ferenc egyik kéme július végén ugyanezt a haderőt mindössze ezer főnyire be
csülte. 5 A főkapitány-helyettesnek akkor - jú l ius 28-án - még nem volt híre a nagyvezér seregé
ről, de három nappal későbbi - július 31-i - levelében már a törökök Eszék alatti gyülekezéséről 
írt, amit több kéme is megerősített. 5 6 A hírek Batthyány I I . Ádám által a szövetséges haderő vezér
karához is eljutottak.57 

Gyöngyösi Nagy Ferenc, aki felelős volt a Kanizsával szembeni végvidék védelméért, ahogy 
az 1683-as hadjárat idején, 5 8 most sem hagyhatta figyelmen kívül annak a lehetőségét, hogy a tö
rök haderő egy része a Dráva mentén Ausztria irányába indul, veszélyeztetve a Budát ostromló se
reg hátországát. Ezt azok a híresztelések is megerősíteni látszottak, melyek szerint a törökök a 
szlavóniai területekre támadnak és megkísérlik visszaszerezni a két évvel korábban elvesztett Ve
rőce (Virovitica) várát. 5 9 De akkorra a császári hadtest már állást foglalt a Drávánál és a horvátor
szági bán, Erdődy Miklós hadai is útban voltak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. 

Buda szeptember 2-i visszafoglalása és az azt követő események nagy mértékben csökkentet
ték a Kanizsával szembeni végvidékre nehezedő nyomást, hiszen a Dunántúl jelentősebb török 
erősségei közül csak Kanizsának sikerült - elszigetelten - még pár évig tartania magát a szövetsé
ges haderővel szemben. A magyarországi védelmi vonal részét képező Kanizsával szembeni vég
vidék, lehetőségeihez mérten, helytállt a háború támasztotta elvárások közepette. Amellett, hogy 
Batthyány I I . Ádám mellett kb. 900 főt vonultatott fel, a várakban alig több, mint 1000 katona vi
selte a védelem terhét, amikor Eszéknél Szülejmán nagyvezér serege átlépte a Drávát. 

A Magyar Királyság végvári rendszerét az állandó oszmán jelenlét, a szemben álló török vég
várak támadásai hívták életre. Az Oszmán Birodalom katonai gyengülésének egyik közvetett kö
vetkezménye volt a magyar végvári rendszer leértékelődése. A X V I I . század utolsó két évtize
dében a nemzetközi összefogás teremtette hadipotenciál lehetővé tette, hogy véget érjen az oszmán 
uralom a Magyar Királyság területén. A török végvári vonal összeomlása következtében a magyar 
védelmi vonal is áthelyeződött, és a végvidékek rendszerében, a végvári katonaság és egyben a 
magyar haderő helyzetében is átalakulás vette kezdetét. 6 0 

Silahdár 237. o.; Szilahtár 420. o.; Ismail Hakki Uzuncarsih: I I . Selim'in tahta cikisindan 1699 Karlofga 
andlasmasina kadar. In: Osmanh taríhi. I I I . / l . Ankara, 2003.6 469-470. o.; Joseph Hammer-Purgstall: Ge
schichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unbenützen Handschriften und Archiven. I I I . Pest, 
1840. 462., 469. o. - A kalga tisztséget a kán idösebbik fia, Devlet Giraj töltötte be, míg a nureddin akkor a kán 
kisebbik fia, Azámet Giráj volt. 

5 5 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 092., 33 093. 
5 6 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 094. 
57 Károlyi - Weltmann 1936. 320. о. 
5 8 MOL Batthyány család levéltára Pl314 No. 32 982. 
5 9 MOL Batthyány család levéltára P 1314 No. 33 094., 33 095. 
60 Pálffy 1996. 208-209. o.; Pálffy 2000. 60-63. o.; Czigány 2004. 172-179. o. 



MERÉNYI-METZGER GÁBOR 

P Ö L T E N B E R G E R N Ő K E R E S Z T E L É S I A N Y A K Ö N Y V I B E J E G Y Z É S E 

avagy egy 200 éve született aradi vértanú 

A hazai történetírás még adós néhány aradi vértanú teljes születési adataival. A tizenhárom tá
bornok - pontosabban tizenkettő, mivel Lázár Vilmos „csak" ezredes volt - közül ugyanis három
nak nem ismerjük a pontos születési dátumát. Knezic Károlyról csak annyit tudunk, hogy a hor
vátországi Veliki Gradevácon látta meg a napvilágot 1808-ban, Vécsey Károly grófról pedig, hogy 
Pesten, 1807 körül született. A legkevesebb ilyen típusú információval azonban Pöltenberg Ernő 
lovagról - Emst Pölt Ritter von Pöltenbergről, vagy másképpen írva Ernst Poelt Ritter von 
Poeltenbergről - rendelkezünk. 

A legújabb általános és életrajzi lexikonok más-más időpontot tüntetnek fel a vértanú születési 
éveként. A Magyar Nagylexikon „1807 vagy 1814"-et , a Britannica Hungarica 1813-аГ, a legtel
jesebb osztrák életrajzi lexikon 1807-et3, az Új Magyar Életrajzi Lexikon pedig 1814-et4 ír. 

Hasonló a helyzet az aradi vértanúk életrajzával foglalkozó legfrissebb szakirodalommal is. 
Csorba László 1813-ra5, Bona Gábor 1807-re6 - munkájának egy korábbi kiadásban azonban még 
1814-re7 - , Katona Tamás - igaz, kérdőjellel - 1813-ra8 teszi Pöltenberg Ernő születési évet. A 
vértanúk könyvének közlése szerint - mely mind között a legfrissebb, hiszen 2007-ben jelent meg 
- Rainer Pál kutatásai alapján 9 - a tábornok 1807-ben10 látta meg a napvilágot. 

A Poeltenberg Ernőről - Hermann Róbert tollából, 1997-ben megjelent - egyetlen teljes mo
nográfia e kérdésről a következőket írja: 

„Ernst Poelt von Poeltenbergnek a születési időpontját sem tudjuk pontosan. Ő maga 1849. au
gusztus 26-án, az aradi hadbíróság előtt 35 évesnek vallotta magát; eszerint 1814-ben született. Az 
életkor ilyetén megadása azonban csalóka lehet, hiszen azt is jelenthette csupán, hogy az adott 
időpontban már elmúlt 35 éves, de még nem töltötte be a harminchatodikat. Katonai minősítési 
lapján 1807 szerepel. A perét feldolgozó Katona Tamás 1813-ra teszi születését, de az irodalom
ban - valószínűleg nyomdahiba következtében - előfordul az 1804-es évszám is." 1 1 

Az eddig ismert források szerint Pöltenberg Ernőnek tehát 1804 és 1814 között, valahol Bécs
ben kellett megszületnie. Mivel az édesapja, Leopold Pölt jómódú és befolyásos ember, ügyvéd és 
földbirtokos volt, arra gondoltam, hogy talán a legismertebb és legnagyobb bécsi templomban, a 

I Magyar Nagylexikon. XIV. k. Budapest, 2002. 874. o. 
: Britannica Hungarica. XV. k. Budapest, 1998. 25. o. 
3 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. VII I . к. Wien, 1983. 142. о. 
4 Új Magyar Életrajzi Lexikon. V. k. Budapest, 2004. 388. o. 
5 Csorba László: A tizenhárom aradi vértanú. Budapest, 1989. 65. o. 
6 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 2000. 185. o. 
7 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 1987. 268. o. 

Katona Tamás: Az aradi vértanúk. Budapest, 2003. 536. o. 
4 Rainer Pál: Pöltenberg Ernő honvédtábornok, aradi vértanú családja, rokonsága és a Révfülöpi Honisme

reti Gyűjtemény Pöltenberg relikviái. In: A honfoglalás és az 1848-1849-es polgári forradalom és szabadság
harc. A tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó és a Hetedik Magyar Történeti Iskola előadásai és iratai. 
Szerk. Csihák György. Tapolca, 1998. 12. o. 

1 0 A vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Szerk.: Hermann Ró
bert. Budapest, 2007. 47. o. 

II Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Budapest, 
1997. 7. o. 



Stephansdomban keresztelték meg. Megérzésem helyesnek bizonyult, így az alábbiakban megis
merkedhetünk a vértanú eddig még publikálatlan keresztelési anyakönyvi bejegyzésének adataival. 

A dokumentumból - amely a vértanú tábornok életútjának az első írásos emléke - kiderül, 
hogy Pöltenberg Ernő 1808. február 20-án, azaz idén februárban pontosan 200 esztendeje született 
Bécsben. Ezek szerint a katonai minősítési lapján szereplő 1807. év áll legközelebb az igazsághoz. 
Rejtély azonban, hogy aradi hadbírósági kihallgatásán miért 35 esztendősnek mondta magát, holott 
1849 augusztusában már 41 éves is elmúlt. 

A keresztelési bejegyzésből megtudhatjuk továbbá azt is, hogy eredeti neve Ernst Josef 
Leopold - azaz Ernő József Lipót - Pölt volt. Családja, pontosabban édesapja, csak hősünk szüle
tése után két évvel, 1810-ben kapta meg az osztrák nemesi rangot és a Pöltenberg előnevet, majd 
1827. május 8-án a lovagi címet. 1 2 Ettől kezdve használhatta csupán a família a Pölt von Pöl
tenberg, pontosabban a Pölt Ritter von Pöltenberg nevet. 

Az alábbi - eredetileg német nyelvű - dokumentum a bécsi Szent István Főszékesegyházi Plé
bánia levéltárában található. 1 3 

Keresztelő: Oertl 
Év, hónap, nap: [1808] Február 20. 
Lakhelye: [Wien] 785. szám 
Neve: Ernst Joseph Leopold 
Vallása: Katolikus 
Neme: Fiú 
Törvényessége: Törvényes 
Apja: Leopold Pölt, jogi doktor, udvari és törvényszéki ügyvéd 
Anyja: Anna Kradochwill14 

Keresztszülei: Josepha Kradochwill15 

Megjegyzés: Josepha 

1 2 Adels Lexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918. Wien-Freiburg-Basel, 1989. 456. о. 
1 3 Dom- und Metropolitan Pfarramt St. Stephan zu Wien. Taufbuch. Tomus 105., Folio 67. 
1 4 Helyesen Kratochwill. 
1 3 Helyesen Kratochwill. 
1 6 A bába keresztneve. 



VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

MARTIN KORNÉL 

F I N Á L É 

A fogságba eséstől a leszerelésig* 

Mély, álomtalan alvásból riadok fel. Zseb lámpa fénye vakít, két kéz markolássza a 
nyakamat. Úristen! - De hiszen fogságba estem! Fojtogatnak? - Dehogy, nyakláncot ke
resnek rajtam, ketten. Gyakorlottak lehetnek, nem téveszti meg őket a dögcédula zsinór
ja . - „Szpaty-szpaty" - csitítanak, és máris a szomszédomon matatnak. 

Még felvillan bennem a tegnap eseménysora , a fogságba esés izgalma, keservei. 1 Az 
első sorakozó, a közénk keveredett néhány német katona kipécézésével , géppisztolyos 
lemészárlásával . S az üres, parkettás helyiség - talán a községháza lehetett - , ahova a 
ruszkik negyedmagammal belöktek 1944. december 27-én délután. Azóta ülök itt a pad
lón, a falnak támaszkodva. Próbálom összeszedni gondolataimat, de hamarosan újra el
szenderedem. 

Oh, ha ma, nyolcvanhatodik évemben tudnék úgy aludni! 

Végjátékok 

Földi létünk, születéstől e lmúlásig megannyi fejezet. A hosszabb, rövidebb, olykor 
egymást átfedő életszakaszokat , -fejezeteket - mint iskola, kenyérkereset , házasság, 
gyermekáldás - definiálható kezdet és vég határolja. A kenyérkereső foglalkozások közt 
néhány - így az orvosoké, lelkészeké, s az egyenruhás testületek tagjaié - köztudottan 
elkötelezet tebb embert kíván. Talán ezért is szemléli a társadalom kritikusabban az oda 
tartozókat. 

A tör ténelem sodra úgy hozta, hogy a Magyar Királyi Honvédség hivatásos tisztika
rának életre szóló e lkötelezet tsége, 2 a második vi lágháború befejeztével kettétörve, korai 
fináléba torkollott. A vesztett háború utolsó véres hónapjai , s a rákövetkező békeévek 
legnagyobb tehertétele, a szovjet megszál lás és polit ikai következményei talán egyetlen 
pályát sem sújtottak olyan változatos kímélet lenséggel , mint a hivatásos honvédtisztekét . 
Ma már nagyszámú napló, emlékirat , hadtörténészi munka, újságírói riport, interjú o l -

* A Szerző e helyt is szívből köszöni dr. Bonhardt Attila alezredes, igazgató úr és Csákváry Ferenc főszer
kesztő úr meggyőző ösztönzését és a sajtó alá rendezésben nyújtott nélkülözhetetlen segítségét - utóbbit dr. 
Stefániay Vilmos mérnök úrnak is. 

1 Mindez részletesen Martin Kornél - Ugrón István: Fejezetek a Szent László hadosztály történetéből. 
1944. Az októberi megalakulástól az év végéig. Hadtörténelmi Közlemények, 108 (1995) 3. (A továbbiakban 
Martin - Ugrón) 137-141. o. 

: Hadnaggyá avatásunkkor 20 évre szóló „kötelező" szolgálatiidő-vállalást kellett aláírnunk, mintegy az in
gyenes kiképzés és az elnyert rang/állás ellentételeként, de akkori lelkesedésünkben akár 40 évet is aláírtunk 
volna. 



vasható a veszteségekről , a fogságról, a GULAG-ró l , az itthoni továbbszolgálatról , a 
meghurcol tatásról , a háborús bűnös koncepciós perekről , ítéletekről, a börtönről , a k i 
végzésekről és az emigrációról is. 

A túlélők viszont egyre fogynak. Az 1944. augusztus 20-án Horthy Miklós kormány
zó urunk je lenlétében avatottak közül a huszonegy páncélos hadnagyból hat hónap alatt 
- októbertől márciusig - hatan haltak hősi halált, s az eltelt 64 év során heten idehaza, 
öten emigrációban hunytak el. Már csak hárman élünk. Tókay László az Egyesül t Álla
mokban, Zsolnai Kálmán Ausztrál iában. 

A Mindenha tónak és j ó sorsomnak köszönöm, hogy közel fél évszázad elteltével be
számolhat tam a Ludovika Akadémián töltött éve inkrő l , 3 majd később megírhat tam az 
oda vezető csapatszolgálat történetét is, i ly módon papírra vetve pályánk reménytel i kez
detét . 4 Az itt következő sorokkal - kettétört é letpályám akár szerencsésnek is mondha tó 
végjátéka összefoglalásával - szeretnék tisztelettel fejet hajtani egykori évfolyamtársaim 
és a magyar királyi honvéd tisztikar tagjainak kényszerű fináléja előt t . 5 

Kicsindtől Bánkig6 

Notórius korán kelő lévén - a többiek még alig ébredeztek a vaksötét decemberi haj
nalban - volt időm végiggondolni a helyzetet. Szégyenérzetemet - ugyan ki nem restell
te kiadni kezéből fegyverét az el lenségnek - némileg tompította, hogy fiatal hadnagy
ként, a Szent László hadosztály felderítő osztálya szakaszparancsnokaként , illusztris tár
saságba kerültem. A kis csoportot, akikkel az Ipolytól történt, elkésett v isszavonulásunk 
során beleszaladtunk a Garam parti, bekerítő szovjet páncélos alakulatba, három saját jogú 
vitéz - Földes százados, Karsay főhadnagy, Rábay hivatásos szakaszvezető és egy „váro
mányos ," Nagy Valér hadnagy - alkotta, és osztá lyparancsnokunk, az öngyi lkosságot el
követett Földes kivételével ott ültek velem együtt a fal mellett. De ott volt a néhány órá
val később fogságba esett Sanna Harry, Tóth Ant i főhadnagy, egy tábori le lkész 7 és egy 
Tolnay nevű repülőmérnök százados is. 

3 Dr. Martin Koméi: Jelenetek az aks. páncélos század életéből. In: Emlékek útját járva 1942-1944. Szerk: 
Pénzes János. Melbourne, 1989. (a továbbiakban: Martin 1989.) 108-122. o. (Hadtörténelmi Levéltár [HL] , 
Kézirattár.) 

4 Martin Koméi: A gimnáziumtól a Ludovikáig. Hadtörténelmi Közlemények, 120. (2007) 1. (a továbbiak
ban: Martin 2007.) 329-362. o. 

5 A leírtakhoz, egy - korabeli emlékeim, feljegyzéseim és okmányok nyomán - 1988-ban született „Né
hány adat és emlék a Szent László felderítő osztály életéből" c. kéziratom (HL Tanulmánygyűjtemény [Tgy.] 
3138.), megmaradt levelezésem, valamint a hivatkozott irodalom nyújtott támaszt. 

6 Kicsind (ma Malá nad Hronom (Szlovákia): község a Garam bal partján a dunai torkolattól ENy-ra, lég
vonalban 7 km-re. Bánk: község Rélság mellett. 

7 Vitéz gutori Földes Gyula testőr százados, két napig a Szent László hadosztály felderítő osztályának pa
rancsnoka, az elkerülhetetlen fogság láttán főbe lőtte magát. (A hadsereg egyik legjobban dekorált, kivételes 
bátorságú tisztjéről 1. Bangha Ernő: A Magyar Királyi Testőrség. Budapest, 1990. 271-272. o.; Martin -
Ugrón 1995. 140. o.; Vitéz Sikorszky Vértes Béla vezérkari százados: Denkwürdigkeiten meiner Dienstzeit. I I I . 
1939^42. Biegenz. 1985. 32. о.) - Vitéz Karsay István főhadnagy, а I I . ejtőernyős zászlóalj géppuskás század 
parancsnoka; vitéz Nagy Valér hadnagy, a Szent László hadosztály felderítőosztály-parancsnokának segédtiszt
je - Sanna Henrik főhadnagy, (Ugrón István századosnak a veszteségteljes fóti harcokban elszenvedett, de
cember 14-i sebesülése után) а I I . ejtőernyős zászlóalj parancsnoka - Tóth Antal főhadnagy, а I I . ejtőernyős 
zászlóalj nehézfegyver század parancsnoka - Mester (?), а I I . ejtőernyős zászlóalj katolikus tábori lelkésze, a 
„Csatapap." Velünk volt vitéz Rábay István ht. testőr szakaszvezető is, akit paszpolos zubbonya és kitüntetései 



A Szerzo 1943-ban es 1944-ben mint harmadeves akademikus es m. kir. hadnagy 

Az mar latszott, hogy eletunk nem forog kozvetlen veszelyben, de persze karoranktol 
es jobb ruhadarabjainktdl kezdtek sorra megfosztani a - mint kesobb megtudtuk - 6. gar-
da-harckocsihadsereg szedett-vedett oltozeku katonai. Baranybeleses borkabatom volt az 
elso nagyobb darab, amit „elkertek." A szakaszom egy katonajatol kapott pokrocon lukat 
vagtam - zsebkesem meg volt - es az, fejemen atvetve, derekszfjammal osszefogva, egy-
elore megvedett a hidegtol. 

Lelki leg a legnagyobb tamaszt az ejtoernyos tisztek tarsasaga jelentette. Legenyse-
giikbol es a hadaprod es hivatasos tiszthelyettesekbol nehanyat mar Ipolyszalkan meg-
csodaltam. Egyszeriien hianyozni latszott beloliik az a „drukk" ami az drdkos ellenseges 
tiizben, fdkent aknazasban tobbe-kevesbe szinte valamennyiunk arcara ki i i l t . Lajtos Ar -
pad hadosztaly vezerkari fonok talalo jellemzese szerint: „ezek az emberek mintha sport-
bdl csinaltak volna a dolgukat." Nos a kedelyt, attol a perctol, hogy oket is betuszkoltak 
a szobaba, nem nelkiiloztiik. 

Dertilt, fagyos reggelen sorakoztattak fel benniinket oreink az eptilet elott. A fogoly 
legenyseggel, foleg ejtoernyosokkel es a felderitd osztaly, koztiik szakaszom tucatnyi 
megmaradt katonajaval egyiitt mintegy hatvanan lehettiink. A „popjaty-popjaty" vezeny-
szo jelenteset - a „dava j" es az incesztusra buzdito, kotoszdkent hasznalt, drokds szitko-

miatt tisztnek neztek a ruszkik. Pista - akinek ket esetben is az eletemet koszonhettem - az 51. pancelvadasz 
zaszloaljban az 1942-es doni hfdfocsatakban a batorsagarol hfres dr. Legany Dezso zaszlos Nimrodjaban vitez-
kedett, majd egy nemet rohamtiize'r alakulathoz vezenyelve ott a vaskereszttel is kitiintettek. A testor pancelos 
szakasz 1944-es megalakitasaval keriilt a testorseg allomanyaba. 



zódásuk mellett - már e lőző nap megtanultuk: ötösével kellett sorakozni a könnyebb szá
molás érdekében, néha naponta többször, a fogság során mindvégig. 

M á r reménykedtem az indulásban, amikor megjelent egy szovjet orvos alezredes, saj
nos nem egészségügyi célból. Hiába húztam rá j ó előre hal inacsizmámra pantal lómat, a 
doktornak j ó szeme volt. Az , hogy egy ócska, hátul kitört, rövidszárú kozákcsizmát kap
tam cserébe, még csak megtette volna, de kegyetlenül szorított. Előre sejthettem az elkö
vetkező menetelés kínjait, á tkozva magamat, hogy nem bilgeri volt rajtam. Az ej tőernyő
sök fűzős csizmái nem kellettek a ruszkiknak, csak a rövidszárúakat keresték. 

Végre megindultunk kelet felé. Az Ipolyi hátságra érve persze már széthúzódott , le
lassult a menet. A mezsgye szélén haladva láttam, amint két ruszki egy fekvő németet 
próbál a csizmájától megszabadí tani . Egyik a hónaljánál fogta, másik a lába közé lépve 
ráncigálta a lábbelit. A szerencsétlen fiatal német csak vinnyogott: „Mutter.. . , Mutter...," 
A jelenet éppoly rémesnek tűnt, mint az előző napi kivégzések.. . 

Hamarosan új, nagyobb fogolymenet csatlakozott hozzánk. Élén Zichy lovastestör 
főhadnagy menetelt sujtásos, p rémes mentében, mellette Széchenyi százados . 8 Zichy a 
további meneteink során is mindig az élen haladt, talán öl tözéke miatt is rangosabb tiszt
nek nézték őreink. A gyakori motozásokat mindig rajta kezdték, de a mentéje megmaradt. 

Mintegy kétszázan lehettünk - szakaszom három hadapródja is előkerült - , amikor a 
Burda hegy tömbjét keletről megkerülve Helembánál átkeltünk az Ipolyon vert masszív, 
széles, harckocsikra méretezett fahídon, és felkapaszkodtunk a Börzsöny hegyi útján 
Márianosztráig . Az egykori női fegyház - majdan sok-sok hazafi szenvedésének színhe
lye - átmeneti fogolytáborként szolgált. Egy nagyobb teremben éjszakáztunk a padlón, 
főként tisztek, de a legénység egy része is. Amint ránk sötétedett, a to lmácsoló, magya
rul alig tudó ruszin őrök máris e lkezdték a zabrálást. Az egyik, még szinte gyerek hon
védet „vetkőztet ték," s az kétségbeesve kiabált ott lévő elöljárójának: - Főhadnagy úr! 
Bántanak! A főhadnagy visszakiáltott: - Ne hagyd magad, fiam! 

A ma talán humorosnak ható jelenet újból ráébresztett bennünket nyomorúságos hely
zetünkre. Az a honvéd még mindig bízott a tisztjében, segítséget várt tőle - hiába. Azt 
azért hadd tegyem hozzá, hogy szakaszom megmaradt katonáitól egyetlen rossz szó nem 
ért, kapcsolatunkat mindvégig a kölcsönös segí tőkészség jellemezte, de nem emlékszem 
fogságom idejéből semmilyen, a honvédség katonai fegyelmét megcsúfoló esetre sem. A 
tiszti tekintély lerombolása később indult meg. 

A december 29-e délelőtt a tisztek kihallgatásával telt el. Egy magyarul hibátlanul be
szélő fiatal szovjet vezérkari őrnagy az alakulatok nevét és beosztásunkat tudakolta hű
vös udvariassággal . Csak Sanna főhadnagyot azonosí tva jö t t k i a sodrából - inzultálta, de 
Harryt is le kellett fogni - majd gratulált az ej tőernyősök tel jesí tményéhez. 

Zichi és vásonkeöi Zichy Mihály gróf, testőr főhadnagy, a Szent László hadosztály felderítő osztálya lo
vas századának beosztott tisztje, illetve sárvár-felsővidéki Széchenyi Ernő gróf, testőr százados, a lovas század 
parancsnoka. Fogságba esésük pontos helye, ideje, módja máig nem tisztázott. Martin - Ugrón 133-134. о. A 
7. sz. lábjegyzetben szereplő Bangha-könyv (319., i l l . 327. о.) mindkettőjük esetében átállásról ír. Emlékeze
tem szerint viszont a fogságban ezzel nem dicsekedtek. Itt érdemel említést, hogy a szovjet katonák a fogságba 
esett magyar tisztek és legénységi állományúak közt semmilyen különbséget nem tettek a szerint, hogy harc so
rán, reménytelen helyzetben, vagy harc nélkül tették le a fegyvert, vagy éppen „átálltak" a Vörös János képével 
díszített, repülőről ledobott röpcédulákat lobogtatva. Kivételek, atrocitások persze, sajnos, akadtak. 



Dél körül járt , amikor 29-én útnak indították a menetet. A Duna partján ballagtunk 
Verőcéig . Őreink némi előzetes ajándék el lenében - akkor még volt mit odaadni - szelí
debben viselkedtek: megengedték , hogy inni kapjunk a lakosoktól . Persze érdeklődtünk 
a megszál lókkal kapcsolatban. „Nagy a férfiaknak a kévánságuk. . ." mondta szomorúan 
egy középkorú asszony. Akkor találkoztam először a háború legvisszataszí tóbb gyaláza-
tának, a védtelen nők megerőszakolásának addig csak propagandából ismert hírével. Elő
ször olvashattam a falra, kerítésre mázolt feliratokat is: „Halál a fasizmusra!" Ertetlenül 
szemlél tem, még nem sejtettem, hogy a nácizmust je lent i . 9 

Egy patak partján indultunk felfelé, de hamarosan ránk sötétedett. Az éppen elért te
lepülés nagyobb, üres istállójába szállásoltak be a ruszkik. Szakaszom egyik nagy darab 
katonája a fogságba esésünk előtti aknatűzben több aknaszilánktól is könnyebben sebe
sült, de nem mert jelentkezni a rabtartóknál. Engem kért, hogy távolí tsam el az aknaszi
lánkokat a valakitől kerített csipesszel. M é g gyertya is akadt. Lángjában kiéget tem a csi
peszt, és a fényénél kiszedtem három szilánkot a delikvens hatalmas fenekéből, combjá
ból. Leukoplast, fehér rongy is került, és a sebek, csodák-csodája , később begyógyul tak. 

Másnap már induláskor irgalmatlanul fájt a lábam a cs izmában s irigykedve néztem 
őreinket, amint vidáman nyargalásztak föl-alá a sor mellett panye lovaikon. Szerencsére 
csak t ízegynéhány kilométert kellett megtennünk, hogy Rétságon át Bánkra érjünk. 

Na, az már fogolytábor volt, szögesdróttal . Ujabb számolás, motozás következett , fő
leg bicskát, borotvát kerestek, előbbivel én is szegényebb lettem. Sikerült viszont meg
mentenem a keresztapámtól a konfirmációmra kapott arany pecsétgyűrűt . A számba vet
tem, a módszer végig bevált, a gyűrű ma is megvan. 

A naiv opt imisták reményei fogyóban voltak. M é g Kicsinden, majd később, a gya
logmeneteknél , magam is csodálkoztam, hogy őreink, mintha betanult szöveget monda
nának, úgy ismételgették (az oroszul tudóktól elnézést kérek, de csak erre emlékszem) : 
„szicsasz, pasli komandantur, dokument jeszty, pasli damoj, kusaj, papa, mama, zsenka." 
Bár egy szavukat nem hittem, de lassan rájöttem, hogy ez bizonyára fentről kiadott pa
rancs lehet, hiszen az e lbocsátó levelek ígérgetésével őrszemélyzetet takarí tanak meg. 

Üres parasztházak is voltak a táboron belül, azokba terelték be a tiszteket. Az első so
rakozó alkalmával a mustráló táborparancsnok megállt előttem, a rendfokozatomat tuda
kolta, majd dühösen mondott valamit az egyik őrnek. Nem értettem, hogy mit parancsol
hatott, de az hamarosan megjelent egy jobb sorsra érdemes honvéddel , akinek vadonatúj 
legénységi köpenyét mutogatással , ráncigálással kicseréltette az én általvetős pokró
commal. M é g valamit magyarázot t is, amiből csak az „oficer" szót véltem érteni, aztán 
otthagyott vegyes érze lmeimmel . A köpenynek persze örültem, ki is tartott egész hátra
lévő szolgálatom alatt, a honvédet viszont sajnáltam, de a cserén aligha változtathattam 
volna. Később még több esetben is tapasztalhattuk, hogy a Vörös Hadsereg - a kiáltvá
nyokban megszól í tásként előre vett legénység és utoljára hagyott tábornokok ellenére -
mennyire hierarchikus, hogy mást ne mondjak még az étkezési normákban is. 

A parasztház lakókonyhájában egy takaréktűzhely (sparherd) mellett találtam helyet, 
másik oldalamra történetesen két német tiszt telepedett le. A Wehrmacht tartalékos tiszt
jeinek fogyó lelkesedéséről már voltak tapasztalataim, legutóbb felderítő já rőrként de-

4 V. ö.Martin 2007. 331. о. 



cember 23-án, így hamarosan megtalál tuk a közös hangot. Mesé l ték egyebek között , 
hogy Hitler beszédeit minden városban, községben hangszórókon közvetítették. 

A Führer már évek óta mindig ugyanazt mondta el, saját, első vi lágháborús szerepé
vel, bebörtönzésével kezdte, majd a náci párt hatalomra kerülésével és a kezdeti sikerek
kel folytatta. Ezért, amikor gépkocsin mentek, egy-egy községet elhagyva mindig talál
gatták, hogy amint a következőhöz érnek, éppen hol fog tartani. A tipp többnyire bevált . 

Másnap , 31-én, e légikus hangulatban ültük meg - a szó szoros ér te lmében - a szil
vesztert. A Kamerádok, noha italunk nem volt, mind jobban megnyíl tak. Abban hamaro
san megegyeztünk, hogy egyre nyi lvánvalóbb: Hitler nem csak a szovjet és a nyugati 
szövetségesek, hanem a magyarok és németek legnagyobb el lensége is. (Ezt különben a 
háború után Adenauer kancellár is megállapította, azzal egészítve k i , hogy ha módja lett 
volna, a saját kezével fojtja meg.) Elmondták , hogy a jú l ius 20-i sikertelen Hitler elleni 
merénylet óta egyre elviselhetetlenebb a náci e lnyomás , és az eszement hadviselés okoz
ta mind nagyobb frontveszteségekhez már nem csak a bombázások tengernyi áldozata, 
hanem rengeteg kivégzés is járul . E legendő egy gúnyos megjegyzés a Führerre ahhoz, 
hogy felakasszanak valakit. Nagy titokzatosan elárulták, hogy ilyen például a becsmér lő 
„Gröfaz" t i tulus." 

A két német tisztet már január 2-án elvitték tőlünk. Jövőnket latolgatva azt persze sej
tették, hogy egyhamar nem jutnak haza; magam sem reményked tem ilyesmiben. Nem 
lett igazam. Ez volt egyébként az egyetlen eset, hogy a fogságban német tisztekkel talál
koztam. Sajnos, a nevüket nem jegyeztem f e l . 1 2 

Január 4-én bennünket is útba indítottak. Azt már tapasztalhattuk, hogy soha nem 
mondják meg, hova. A tisztek haladtak elől, én az utolsó sorukban, Rábay Pistával az o l 
dalamon. Előt tem Sanna Harry ballagott, járását a krepptalpú ejtőernyős bilgeri még r in
góbbá tette. Terepszínű anorákjától persze megszabadí tot ták, de a báránybőr bélés meg
maradt, az ugrásnál átkötésre szolgáló két pánt hátul lógott-lifegett. Nem tudom miért, 
de az Egri csillagok jutott eszembe, amint a török sereg vonul Buda felé. A lábam egyre 
jobban fájt s be kellett látnom, hogy ha én vagyok is a regénybel i Hajván, nem a port lő
dözöm a bocskoromból , hanem, amint a mögöt tem lévő figyelmeztetett, a vérem csöpög 
hátul a lyukasra tört szárú cs izmából . Összeszorí tot t foggal másztam el az első pihenőig. 
Persze az őrnek hiába mutattam a véres kapcát, káromkodássa l fűszerezett mutogatással 
közölte , hogyha nem óhajtok tovább menni, akkor le kell lőnie. Próbál tam hát szétnézni 
a foglyok között és - minő szerencse - találtam egy honvédet , akin ócska, rövid, imp
regnált vászonszárú ruszki csizma lötyögött összerepedezet t d isznóbőr felsőrésszel. Az 

1 0 L. Martin - Ugrón 1995. 125. o. 
1 1 A „Grösster Feldherr aller Zeiten" (minden idők legnagyobb hadvezére) rövidítése. Érdekes hogy ezt év

tizedekig nem hallottam, csak az utóbbi években emlegették a németek újra. 
1 Nem is lett volna mivel. Térképtáskámat, íróeszközeimmel már a lefegyverzéskor elvették. Holmim nagy 

része még december 23-án Garamkövesden maradt, kis bőröndöm pedig szakaszom utolsó jármüvén, egy Opel 
Blitz tehergépkocsin, ami a visszavonuláskor, a Kicsind előtti erdőben tengelytörést szenvedett. A felderítő 
osztály iratait is szállító jármüvet páncélököllel kilőttük, felgyújtottuk. Hátizsákomat a legszükségesebbekkel 
és az ennivalóval egy Kun nevű honvédom cipelte, de az utolsó félóra aknatüzében egy robbanás letépte a vál
láról. Úgy néztem ki , mint egy spájz, mesélte nevetve a fogságban. Tiszti legényemet - „csicskásomat," egy 
negyven év körüli, kétgyerekes gazdát - is Garamkövesden hagytam azzal, hogy ha nem térek vissza, és a 
helyzetet reménytelennek látja, próbáljon hazajutni. Sikerült is átöltözve hazagyalogolnia Abonyba('). 1946-
ban meglátogattam. 



üzlet megköttetett , mindketten jól jár tunk. Azzal a gumitalpú lábtyüvel húztam k i az el
következő hónapokat mindaddig, míg csak nem jutottam otthoni s íbakancsomhoz. 

Keletnek tartottunk, majd dél felé fordultunk valahol a Galga mentén és mintegy 40 
km megtétele után megszál l tunk - ha jól emlékszem - Ácsán. Egyetlen emlékem egy 
szerencsétlen tüzér zászlóshoz fűződik. Valamilyen szőrmebélésü extra köpenye volt, 
ami megtetszett az őröknek és szelíden kérték, válna meg töle. A zászlós tiltakozott, mire 
később kihívták, ketten lehúzták róla a köpenyt , és irgalmatlanul összeverték. M i k o r be
lökték a szobába egy koszos, rongyos pufajkában, úgy sírt a nyomorult, mint egy gyerek. 
Drága tandíj volt... 

Másnap továbbra is a Galga mentén folytatódott a menet. Aszód előtt járhat tunk, ami
kor délnyugat felé egy szovjet Il-2-es (Sturmovik) csatarepülőt pillantottam meg. Éppen 
tüzelt valamire, jól látszott a 37 mm-es gépágyúk tüzének felvillanása. Nem gondoltam, 
hogy az volt az utolsó harctéri jelenet amit „élesben" láttam... 

Sötétedett , mire valahol, Jászfényszarun túl, ismét amolyan kisebb, földszintes, elha
gyott kastélyfélében száll tunk meg. Az üres, parkettás szobákban farkasordító hideg volt. 
Némi tépelődés után - amikor már a Csatapap is áldását adta rá - bizony lefeszítettük a 
falak faragott tölgyfaborítását és befűtöttünk vele a cserépkályhákban. Az ej tőernyős 
tisztek a szomszéd szobában voltak, ahol egy ha rmónium árválkodott , még nem akadt 
gazdája. A padlón összekuporodva éppen félálomban voltam, amikor, papjuk harmóni-
umos kíséretével, felharsant a szomszédból az ej tőernyősök éneke. Az egyik nóta refrén
je ma is a fülembe cseng: „...Isten segíts haza, ej tőernyős jelszava!..." 

Jászberény 

Az 1945-ös tél az előzőeknél talán enyhébb , de azért épp elég hideg volt. Persze pré
mes sapkámat is „lecserél te" egy tovaris egy sokkal ócskábbra , de a fülemet legalább 
védte. Zsinóron lógó kötött kesztyűm csodák csodája megmaradt, így csak a lábam fázott 
az ócska cs izmában, de a menetelés fokozta a vérkeringést . Nem így január 6-án! M é g 
nem is pirkadt, amikor őreink felvertek bennünket és máris útba indultunk, hogy hama
rosan elérkezzünk az alig több, mint 10 km-re lévő Jászberény hatalmas, hadifogolytá
borrá alakított laktanyája elé. A java még csak ez után következett . Ott áll tunk a kapu 
előtt étlen szomjan, reggeltől sötétedésig. Eleinte topogtunk, de dél felé már elviselhetet
lenül fájt a lábam a 10 fok körüli hidegben. Kínomban leültem a hóra és hol az egyik hol 
a másik cs izmát lehúzva, a vászonkapcát letekerve dörzsöl tem a meztelen lábfejemet.. . 

Végre mégiscsak beengedtek és egy nagy terem padlójára rogyva hamarosan kenyeret 
és meleg konzervborsó- levest kaptunk. Néhány húscafat is úszkált benne. Nagyon ízlett, 
de még nem sejtettem, hogy két álló héten át minden nap kétszer - reggel négykor és 
délután négykor - ugyanazt a levest esszük. Hozzá jö t t , hogy hamarosan rajtam is kitört 
a csaknem mindenkit sújtó „ukrainka," az ukrán hasmenés (mint később megtudtam: 
amőbás dizentéria) . A latrinát a tábor sarkában j ó mélyre kiásott, vagy 8x12 méteres gö
dör képezte , keresztbe rakott gerendákkal , pal lókkal . Sajnos nem egy, hasmenésben el
gyöngült fogoly szédült le róla, éjjel, segítség híján, a dicstelen fulladásba. 

Másnap reggel, nagy örömünkre , a fürdőbe parancsoltak. Ruhánkat mindenestől gőz
be tették - bár akkor még nem voltam tetves - mi meg anyaszült meztelenül ál lhattunk 



sorba egy ruszin előtt, akinek „tököd beken" felszólítására valami gyanús folyadékkal 
kellett magunkat bepacsmagolni. A lapostetü szerencsére mindvégig elkerült. A zuha
nyozó sejtelmes gőzében magas férfialak tűnt fel, formája akár egy görög is tenszoboré. 
Látva, hogy korombeli, megszól í tot tam. Nagy meglepe tésemre Palágyi Tivadar utász 
hadnaggyal, akadémiaközi öttusabajnok évfolyamtársammal hozott össze a jósors . О 
persze nem hallott ró lam, de akadémiai - volt cöger — osztálytársaim emlegetése iga
zolt. Hát még, amikor kiderült, hogy a Szent László hadosztály utász zászlóalja tisztje
ként velem egy napon esett fogságba! 1 3 

Az első éjszaka zsúfoltsága után történetesen egy kisebb helyiségbe kerül tem, né
hányadmagammal és Palágyiékkal együtt . Tivadar századának egy Marosvár i nevű zász
lósa civilben a pesti Duna Palota - a Hotel Ritz - ét termét vezette. Emlékez tünk rá, hogy 
a walesi herceg, a későbbi V I I I . Edward király, budapesti lá togatásakor a Ritzben szállt 
meg, így hát arra kértük, mondaná el részletesen a t rónörökös ebédjét a terítéstől kezdve 
az étkezés befejeztéig. Két hete fogságban, már kellőképp kiéhezve, bizony mazochista 
élvezet volt, de legalább ideig-óráig elterelte gondolatainkat nyomorúságos állapotunkról. 

Két nap után megint költöztettek bennünket , egy nagyobb terembe, ahol ismét össze
kerül tünk az ej tőernyősökkel . Akkor kezdték rebesgetni, hogy megalakulóban van egy új 
magyar demokratikus hadsereg. A l i g telt bele egy hét, amikor egy Debrecenből érkezett 
„küldött" a szovjet táborparancsnokkal együtt közölte, hogy a cívisvárosban megalakult 
Ideiglenes Nemzeti Kormány hamarosan Fegyverszünet i Egyezmény t köt a Szovjetunió
val. Annak keretében megkezdődik egy magyar hadosztály szervezése azzal a céllal, 
hogy részt vegyen az ország fe lszabadí tásában. 1 4 Ahhoz toboroznak a táborban önként 
je lentkezőket . 

1 3 Történetét 1. Martin - Ugrón 1995. 132. o. 
1 4 Az új Magyar Demokratikus Hadsereg létrejötte, neve, története a negyvenes évek végétől - nagyjából a 

fordulat évétől, 1948-tól - illetve Néphadsereggé válásától a hatvanas évekig feledésre volt ítélve. A Kádár
korban is csak szórványosan jelentek meg a tárgykörben részben kritikus hangvételű írások. Uj színt hozott 
1981-ben egy történelmi kollázsregény, Simonffy András „Kompország katonái" című, a Magvetőnél megjelent 
müve. A kiadás évét tekintve meglepő tárgyilagossággal megírt, a vezérkari őrnagy apa visszaemlékezésein 
alapuló, és résztvevők, illetve szakértők idézeteivel tarkított munka szemléletes áttekintést nyújt az 1945 eleji 
„debreceni" időkről, az új magyar kormány és az új hadsereg megalakulásának bonyodalmairól. 

1985-ben már második (bővített) kiadásban jelentette meg a Zrínyi kiadó Nagy Gábor, a hadtudomány 
kandidátusa és Móricz. Lajos, a hadtudományi doktora szerkesztésében 24 szerző - köztük a két szerkesztő -
tollából az „Uj haza, új hadsereg" című kötetet. A „Visszaemlékezés az 1945-1948-as évekre" alcímmel ellá
tott mü elbeszélő jellegű írásaiból megismerhetők az új hadseregbejutás előzményei és változatai: hadifogság, 
átállás, önként jelentkezés, „antifasiszta" tanfolyam, partizániskola. A szerzők nagy része az új hadseregben 
„nevelőtisztté" vált, kevés kivétellel MDP-taggá. Mindez a Kádár-kor vége felé napvilágot látott kötet irányult
ságát, hangvételét is megszabta. 

Hadtörténeti igényű Kis András - az előző kötet egyik szerzője - „A magyar honvédség újjászervezése 
(1945)" című, a Zrínyi kiadónál 1995-ben megjelent munkája. A szovjet partizániskolát megjárt, a debreceni 6. 
hadosztályba honvédként jelentkezett, a század végére ezredessé és hadtörténésszé lett, már elhunyt szerző a 
Kádár-kor béklyójától szabadulva, elkötelezett baloldaliként is tárgyilagosnak mondható huszonhárom fejeze
tében, gazdag irodalmi hivatkozással, névregiszterekkel ellátott művet alkotott. 

írásom természetéből adódóan a példaként felsorolt müvekre a továbbiakban csak ott hivatkozom, ahol ré
szeik személyes élményeimmel kapcsolatosak. 

1 5 A „toborzás" mindhárom, előző jegyzetben említett műben szerepel, s mint Kis András írja, Vörös János 
honvédelmi miniszter már december 23-án elfogadtatta az általa megírt szöveget a kormánnyal, de jogi aggá
lyok miatt csak a Fegyverszüneti Egyezmény aláírásának dátumával, 1945. január 20-ával ellátva nyomtatták 
ki és tették közzé azt. A plakát kicsinyített mása a Tóth Sándor szerkesztésében a Zrínyi kiadónál 1985-ben 



Amint magunkra maradtunk, parázs vita alakult k i közöttünk, élen az ej tőernyősök
kel. Pro és kontra érvek záporoztak. Persze, hogy mindenki szabadulni akart a fogságból, 
de milyen áron? A hazát pusztí tó, kilátástalan háborúnak mie lőbb véget kellene vetni, a 
náci német hadseregből a sorozatos cserbenhagyás után e legünk volt, nem is szólva a 
német megszállásról . A tragikus október 15. emléke , a nyilas rémura lom és a zs idóság 
elhurcolása is kísértett. Másfelől a szovjet hadsereggel kapcsolatos addigi, bizony igen
csak hiányos ismereteink sem voltak éppen szívderítőek, ráadásul német oldalon maradt 
véreink ellen kellene harcolnunk... és még sorolhatnám. 

Nehezen ugyan, de megszületet t a döntés. A Csatapap rövid áhítatban, imában kérte a 
Mindenhatót , hogy segítsen bennünket a Haza javára szánt cselekedeteinkben. Egy ejtő
ernyős tiszthelyettes szokásos humorukkal ekképp nyugtázta elhatározásunkat: „Csak 
még egyszer találkozzak egy némettel - akinek órája is van!" 

A szervezés már másnap megindult. Gyaloghadosztá lyról lévén szó, egyelőre csak 
gyalogos századokat állítottak fel. Egy K. Dani nevü gyalogos százados egységébe nyer
tem beosztást . Mindenekelőt t adatfelvétel folyt. A Szent László hadosztályt , az ejtőer
nyősökhöz hasonlóan, sem akkor, sem később nem titkoltam el, még az a je lvény is ott 
volt a zubbonyomon (máig megvan) ami miatt már Fótnál „bárdos brigantiknak" titulál
ták a szovjet hangszórók az ejtőernyősöket. Ugyanakkor egy hét sem telt bele és K. Dani 
századost máris „kiemel ték" - úgy hírlett nyilas bűncse lekmények miatt. 

Velem és nagyszámú sorstársammal viszont néhány nap múltán egy délután közölték, 
hogy másnap útba indítanak. Szakaszom hadapródjait és néhány emberé t is beosztották, 
az ej tőernyősök viszont maradtak, így nem gondoltam valamiféle büntető útra, mert per
sze, hogy hova visznek ezredmagammal, azt nem árulták el. 

Január 20-án, a hajnali leves elfogyasztása után, egy fél szögletes kenyérrel a hónunk 
alatt elhagytuk a tábort, és negyvenesével a marhavágónként ismert „G-kocs ikba" terel
tek bennünket . Mive l az „ukrán" javában kínzott, a vagon sarkában vágott lyuk mellett 
helyezkedtem el egy sátorlapon, ami persze nem védett a besugárzó húszfokos hideg el
len. Az e lkövetkező két éjszakát nehéz ecsetelnem. A többi hasmenéses rajtam taposva 
közlekedett , mellettem ürített, és a zsúfolt vagonban nem volt hová menekülnöm. Pró
báltam - mint tehetet lenségemben máskor is - ábrándképek, egykori ünnepi lakomák, 
tovatűnt pásztorórák narkot ikumába menekülni , de mindegyre a dantei idézet tért vissza: 
„Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria." 1 6 Az a gondolat 
hozott csak némi megnyugvás t , hogy milyen j ó lesz - ha egyszer hazajutok - az öt év 
Szibériát túlélt Apámmal mindezt megbeszélni . Ember tervez... 

Két nap döcögés , ál ldogálás után egyszer csak kiparancsoltak bennünket a vagonok
ból az alig száz vonatki lométerre lévő Mezőtúron. Az első látvány, ami ott fogadott, egy 
szerecsétlen halott volt. Két honvéd vitte a karjánál, lábánál fogva. Zubbonya, nadrágja 

megjelent „Magyarország hadtörténete" 2. kötetében látható: 561. o., 451. ábra. A hadifoglyok közt azonban, 
amint azt esetünk is bizonyítja, szóban már előbb, január 13. körül megkezdték a toborzást. 

Az idézett, gondos összefoglaló egyik fejezetcímét („A néphadsereg első egységei") korrigálnom kell. M i 
mindig csak Magyar Demokratikus Hadseregről, vagy Honvédségről beszéltünk szolgálati időm alatt. Bizo
nyítja ezt a „HONVÉD HÍRADÓ A 6. hadosztály nevelő törzsének lapja" című újság I . évf. (1945) 18-19. sz. 
1. oldali, illetve I I . évf. (1946) 1. sz. 5. oldali cikke is. (Az újság ismertetésére még visszatérek.) A „Néphadse
reg" elnevezés, úgy vélem, csak a „fordulat évétől," 1948-tól vált hivatalossá. 

1 6 Nincs annál nagyobb kín, mint visszagondolni nyomorúságunkban a boldog időkre. (Isteni színjáték). 



szétcsúszott , meztelen, csont és bőr teste szinte világított. Nem hittem volna akkor, hogy 
százával látok majd még hasonló, iszonyú képeket a náci koncentrációs táborokban el
pusztul takról . 

Visszatekintve, az a két nap volt rövid fogságom mélypontja. Enni nem adtak, ital
ként teának csúfolt enyhén sárga langyos víz szolgált. Persze sejtelmem sem volt, hogy a 
töméntelen hadifogolynak, elhurcoltnak az e lkövetkező hónapokban, években mit kell 
majd kiállnia, s hányan lesznek, akik nem élik túl. 

Mezőtúr 

Nos, a húszfokos hideg még tartott, dideregve ácsorogtunk ét len-szomjan, indulásra 
várva. A mellet tünk álló szovjet őr vidám fickó volt. „Z ima" - közölte vigyorogva, majd 
afféle pantomimet adott elő: - „Nyemce - brrr" - csapta össze reszketve két karját, aztán 
kihúzta magát , a mellére csapott mondván: - „Ruszki szoldát karasó ," s előre mutatott: -
„Na Berl in!" 

Mezőtúr város egyik impozáns , többszintes barokk é p ü l e t é b e 1 7 davajoztak bennünket . 
A deszkakerí téssel körbevett , üres épí tményben bőven jutott hely a mintegy 1500 fo
golynak és őrszemélyzetnek. A tiszteket, tisztjelölteket különválasztot ták, mi a hadap
ródokkal egy kisebb szobát kaptunk, többek közt két tüzértiszt társaságában. Egyikük, 
Hargitay Elemér, sajátságos figura volt. Az öreg tartalékos főhadnagy - büszke „foga
toltként," aki „tüzérebb a huszároknál" - nehezen viselte a fogság viszonyait. Keseregve 
ismételgette sztereotip mondását : „lovas nemzet voltunk, repülő nemzet lettünk, szar 
nemzet vagyunk." A hadapródok persze csipkelődtek vele, míg csak a másik tüzér, a szi
gorú Hettyey százados közéjük nem csördített . Fél évszázad múltán derült ki Bakay Zol 
tán tüzér hadnagy akadémiai évfolyamtársam írásából, hogy Hargitay főhadnagy a Szent 
László hadosztály 1. közepes aknavető tüzérosztály ütegparancsnokaként 1944. decem
ber 27-én, az Ipo ly -Garami-há t ságon bekerí tve, parancsot adott az áttörésre, de nem 
voltképes lépést tartani a viszontagságok árán megmenekül t Bakayékkal és megadta ma
g á t . 1 8 Elegáns , magas kérgü tiszti lovaglócsizmájára emlékezve ez nem is volt meglepő . 

Mezőtúr i semmit tevésünkben csak a ritkán egyező létszám miatti ácsorgással fűsze
rezett napi kétszeri sorakozó jelentett némi testmozgást . A nap tetvészkedéssel és a ha
zánk fiaira olyannyira j e l l emző örökös vitatkozással telt el. A p á m intelmére gondolva -
„vitatkozással még senkit meg nem győztek (emlékezzünk csak a X V I . századi reformá
ció vég nélküli hitvitáira) a meggyőződés , bonyolult külső hatások nyomán belülről fa
kad" - igyekeztem kívül maradni az egymást nem egyszer vérig sértő szócsatákon. 

Szokott hajnali ébredéseim során annál inkább gyötört a kétség: mi lesz velünk, hova 
jutott, hova ju t Magyarország . Hol rontottuk-rontották el? Mohács? Az régen volt. Tria
non? Na igen, de előtte ott volt a vesztett háború, Károlyi Mihály , Kun Béla. Fáradtak 
voltak a katonák tizennyolc végén, az összeomláskor? Nem lehetett együtt tartani őket? 

1 7 A mezőtúri önkormányzat helytörténésze kétszeri megkeresésemre sem tudta megmondani, milyen épület
ben voltak 1945 elején a magyar hadifoglyok. Sic transit gloria mundi! Hát, ha még nem is a világ dicsőségéről, 
hanem szegény hazánk egykori vereségének múlandóságáról essék szó, amint azt nem egyszer tapasztaltam. 

18 Martin - Ugrón 1995. 135-136. o. 



A csehek nem voltak fáradtak, a szerbek sem, ha területet lehetett rabolni? És a romá
nok? A bolsevizmus elleni harc j egyében vonultak be - már az antant el lenében - még 
Budapestre is 1919 augusztusban, de már áprilistól szeptemberig vitték, ami mozdí tható . 
Most meg, átállásuk, 1944. augusztus 23. óta, a Vörös Hadsereg oldalán a nác izmus el
len küzdenek immár hazánk földjén - Erdélyért . Vajon je lentkezésünkkel , egy új hon
védséggel tudjuk-e mindezt el lensúlyozni , ha egyáltalán lesz belőle valami? Hol hibázott 
Horthy Miklós? Kényszerpálya. Ez vezetett idáig. Ugyan, hogy utasíthattuk volna vissza 
a Felvidék magyarlakta területének a München i Egyezmény adta 1938-as visszatértét, a 
Kárpátalja - hamarosan a menekülő lengyeleket segítő - 1939-es megszállását , a szín
magyar Székelyföld keblünkre ölelését 1940-ben. (A Szovjetunió az ugyanakkor elfoglalt 
keleti „ román" területet magához csatolta, Ukrajna és Moldova pedig máig megtartotta.) 

Az e lkövetkező három év, 1941 tavaszától 1944 tavaszáig, három, valóban sorsdöntő 
eseményt hozott - fűztem tovább gondolataimat. - 1941 április eleje: a német balkáni 
hadjárat, s benne Bácska, a Muraköz és Dél-Baranya visszatérte hazánkhoz. - 1941. jú 
nius 22.: Németország megtámadja a Szovjetuniót, és Magyarország (Románia , Szlová
kia után) június 28-án csatlakozik a támadáshoz. - 1944. március 19.: német csapatok 
szállják meg Magyarországot . Akárhogyan tör tem a fejem: a kényszerpálya mindenkor 
adva vo l t . 1 9 

Nem így 1944. október 15. Az akkor átélt e semények a fogságban is kísértenek. 

Az 5l-es páncélgépágyús pótzászlóaljnál (a zászlóalj a 3. hadsereg kötelékében, a 
Dél-Alföldön harcolt) Esztergom-táborban, első szolgálati helyemen, október 14-én hét
végi el távozást kaptam Budapestre. Ebédnél ültünk szüleimmel , nagyanyámmal , amikor 
elhangzott a rádióban a kormányzói kiáltvány. Apám, a végtelen nyugalmú, félelmet 
nem ismerő ember felugrott és földúltan jár t fel-alá a földszinti nappaliban. Mindenkori 
Hitler- és náciellenességét ismerve megdöbben tő volt a látvány. Aggódó kérdésemre , 
hogy hiszen talán most k imászunk a háborúból , az öt év Szibériát túlélt 60 éves férfi 
csak annyit mondott: te még nem ismered az oroszokat! 

Mive l a rádió már csak zenét játszott , polgári ruhát öltve azonnal elindultam, hogy 
körülnézzek. A vár tájékán nyugalom honolt, így villamoson (a 75-ös járt!) bementem a 
Rákóczi útra, majd besétál tam a Szentkirályi utcába. A Sándor utcához érkezve döbben
ten láttam, hogy a stúdió bejárata előtt egy szál honvéd áll, puskával a vállán, mellette 
egy hadapród őrmester, oldalán pisztolytáska. A stúdióépület kapujában is vagy ketten. 
Ez lenne a rádió véde lme? Fejcsóválva indultam meg visszafelé, de alig tehettem húsz 
lépést, amikor leponyvázott , négyajtós német parancsnoki kocsi vágtatott velem szembe 
a Szentkirályi utcán, mögötte nyitott tehergépkocsi , németekkel megrakva. A személy
gépkocsi az örök előtt tíz lépésre, cs ikorgó fékekkel megáll t . A szerencsétlen hadapród
nak csak annyi ideje maradt, hogy jobb kezét felemelve álljt intsen. A következő pilla
natban géppisztolysorozat kaszálta le a puskás őrrel együtt. A zaj után ítélve alighanem 
így járhatot t a lá tókörömön kívül eső kapuőrség is. Közben az arra j á ró és a lövöldözés
től megrettent, futásnak eredt civilek majdnem földöntöttek, de az egyoldalú harcnak 
már vége is volt, csak a lőporfüst szaga terjengett. A tehergépkocsi legénysége futó lé-

1 4 Az eltelt, több mint fél évszázad tengernyi okfejtése sem hozott számomra meggyőző érveket, hogy mi
képp lehetett volna - más, súlyosabb következmények nélkül - az adott pillanatban jobban cselekedni. A né
met megszállás és a hazai szélsőjobb azzal járó uralomra jutása mindenkor reális veszélyt jelentett. 



pésben nyomult be az épületbe, a kint maradt német őrök pedig néhány levegőbe lőtt so
rozattal zavarták el a megbá to rodó bámész népet. Mindez úgy három óra tájban lehetett. 

A kislány, akinek udvaroltam, a Madách téren lakott. Őt kerestem fel, de a rádió ak
kor már, indulókkal fűszerezve, az ismert - lényegében a harc folytatását e l rendelő -
Vörös János-parancsot és Beregfy Károly Budapestre hívását ismételgette. Ér thető , hogy 
nem volt kedvem tovább ott időzni, és kíváncsian tér tem vissza a Szentkirályi utcába. 
Addigra már négy Tigris harckocsi állt a Szentkirályi és Esterházy (ma Puskin) utcában 
a Rákóczi út felé, a (Bródy) Sándor utcában pedig a M ú z e u m körút, illetve József körút 
felé fordított toronnyal. 

Ezután g imnáziumi osztálytársam családját kerestem fel, Budán, az At t i la utca 23-
ban. Egyik ablakuk a Logodi utcára nyílt. A Várhegyet már SS-gyalogság vette körül. 
Imre bará tom édesanyja kétségbeesetten mesélte é lményét , amikor k i próbált nézni az 
ablakán: „... Ezek azért futottak Sztálingrádtól idáig, hogy egy védtelen öregasszonyra 
ráfogják a géppisztolyt . . . !" 

Az apa, dr. Kuzmich Gábor, a M . kir. Posta vezérigazgatója, még haza tudott küldeni 
szolgálati gépkocsiján. Útközben láttam, hogy, ágyúját a hídpályának irányozva, az Er
zsébet-híd és a Ferenc József-híd budai hídfőjénél is egy-egy Tigris áll. Gábor bácsi 
egyébként a nyilas hatalomátvétel után lemondott h iva ta lá ró l . 2 0 

Másnap Esztergomtáborban azonnali tiszti gyűlésen kellett felesküdnünk a „nemzet-
vezetőre ." A 2. hadseregbeli tettei nyomán legendás hírű dr. Legány Dezső tar talékos 
zászlós mellett áll tam. A fogát csikorgatta: „ - A Kormányzó úr kezéből vettem át 1943-
ban a második Signum Laudist és kezet fogott velem. Most tagadjam meg, és erre az 
alakra esküd jem?" - Én meg alig két hónapja, hadnaggyá avatásomkor esküdtem Horthy 
Miklósnak, je lenlétében, hűséget, három akadémia évfolyamtársaival együtt. Jól emlé
keztem a Kormányzó úr beszédének dodonai mondatára : „... Csorba esett a j ó hírünkön, 
de majd kiköszörüljük! ..." - Nem lehetett volna ezt valahogy jobban megszervezni!? 

Akkor is, a fogságban is, azóta is, sokakkal együtt számtalanszor feltettem magamnak 
ezt a kérdést, s azt, hogy miért harcoltunk tovább? Ugrón István bá tyámmal , az egykori 
ej tőernyős zászlóal jparancsnokkal , nagyszerű szerzőtársammal meg is próbál tunk rá vá
laszolni a Szent László hadosztályról írt fejezetek kapcsán . 2 1 Csupán a két utolsó érvet 
emlí tem: bizonnyal a becsület hagyományos ér te lmezése vezetett minket; az apolitikus 
alapállás és a fegyelem, a bajtársiasság erős összetartó érzése a főtiszti, altiszti karban és 
a tisztesek és legénység nagy többségében, illetve a szovjet hadifogságtól és az orosz 
megszál lás következményei tő l , a kommunista jövőtő l való rettegés. 

Ehhez csak annyi hozzáfűzni valóm van, hogy ha nem a Vörös Hadsereggel, hanem a 
délnyugatról előretörő angolokkal kerülünk szembe, akkor Szálasi alighanem magára 
marad a nyilasaival. 

- A történethez és sorsdöntő naphoz tartozik még az is, hogy Kuzmich Gábort 1945-ben letartóztatták. A 
Népügyészség azzal vádolta, hogy 1944. október 15-én a Posta hírközlése akadályozta a kormányzói kiáltvány 
továbbítását a harcoló csapatokhoz. Az. 1946-ban lezajlott másodfokú tárgyaláson jelen voltam. Tanúként, bi
lincsben hozták be Porzezinsky György vezérkari alezredest, aki elismerte, hogy a hadihíradás főnökeként ő 
adott utasítást a táviratok blokkolására. Kuzmichot szabadlábra helyezték, Porzezinskyt 1946. október 12-én a 
népbíróság életfogytiglani börtönre ítélte. Márianosztrán hunyt el 1953-ban. (Szakály Sándor: A magyar kato
nai felső vezetés, 1938-1945. Budapest, 2003. 281. o.) 

21 Martin - Ugrón 1995. 147. o. 



Mezőtúr i napjaink egyhangúan teltek. Az új hadseregről nem esett szó. El lá tásunk v i 
szont valamelyest javult . A '44 őszén csupán néhány frontnapot elszenvedett, jósz ívű la
kosság élelmiszercsomagjai t térden állva igyekeztünk a padlón szétterített c somagolópa
pír darabkákon tisztnek, legénységnek egyforma kis adagokra szétosztani. Őrzőink a le
génységnek mahorkát , a tiszteknek napi öt cigarettát és egy evőkanál kristálycukrot is 
adtak. - Ez a híres „demográc ia" - morogtak néhányan hangosan, mire a ruszkik közöl
ték, hogy a Vörös Hadseregben a tiszteknek más, magasabb étkezési norma jár . 

Két hete lehettünk Mezőtúron , amikor újabb, hasonló létszámú fogolyszál l í tmány ér
kezett. Rangidősük vitéz Bánó Árpád, a Szent László hadosztály gránátos ezredének ez
redsegédtisztje volt; csendes, visszahúzódó ember, a szavát sem hallottam. Nem így a f i 
atalabb dr. Békássy Miklós testőr százados, a gránátos ezred I . zászlóaljának parancsno
ka! A magabiztos, akár önteltnek is mondható százados - aki már 1944. december 24-én, 
alig hogy bevetettek bennünket az Ipoly-védelemben, átállt a szovjet csapatokhoz -
azonnal igyekezett j ó kapcsolatot kiépíteni rabtartóinkkal . Néhányadmagáva l külön szo
bát kapott, és afféle önjelölt parancsnokként eléggé tartotta velünk, fiatalabb tisztekkel 
szemben a három lépést. 

További tíz nap múltán őrzőink közölték, hogy másnap útba indítanak egy fogoly
száll í tmányt. Hogy hova, azt, szokásukhoz híven, nem árulták el. A menetbe osztást 
Békássyék intézték, s minthogy jól érezték magukat, a maradás mellett döntöttek. M i 
még a lé tszámot sem tudtuk, amikor közölték, hogy mennünk kell , de legalább együtt 
maradtunk, Rábay Pistával, a három hadapróddal és szakaszom néhány emberéve l , a 
Szent László hadosztály felderítő osztályának hírmondóiként . (Nagy Valér hadnagy, osz
tálysegédtiszt Jászberényben maradt. De mortuis nil nisi bene. 2 2) A háború után derült k i , 
hogy az Ipoly-garami harcokat a felderítő osztály hivatásos tiszjeiből - a két átállt lovas 
testőrön, Széchenyin és Zichyn kívül - a súlyosan sebesült Nyéki Takács László osz
tályparancsnokkal együtt is csak hárman éltük túl. Öten - Esztelneki Béla, Puky Endre 
főhadnagy, Lelkes Pál, Heczkó Vilmos, vitéz. László András hadnagy, utóbbi kettő lu -
dovikás osztálytársam - elestek. A hatodik, Földes százados, öngyi lkos let t . 2 3 

Vegyes érzelmekkel indultunk a vasútál lomásra - ugyan hova visznek? - , de ezúttal 
csak húszasával kellett a marhavagonokba szállnunk, a padlón szalma volt és a középen 
bádogkályha, némi tüzelővel . Fel jegyzésem és 1945 március 4-i levelezőlapom tanúsága 
szerint február 16-tól két napon át tologattak ide-oda zárt vagonokban (közben némi en
ni - és innivalót is kaptunk) és amikor 18-án, sokadszorra megál lva az ajtók kinyíltak, 
alig akartunk hinni a szemünknek: Debrecenben vol tunk. 2 4 Az ál lomásról egy hatalmas 
laktanyába tereltek, a kapuban szovjet őrök álltak. 

Valaki megszólal t közülünk: „ - Csöbörből vödörbe. . ." 

" Az 1942. december 6-i avatású páncélos hadnagy, egykori felsőévesem, az egyetlen tiszt, akivel rövid 
szolgálati időm alatt két kisebb afférom is volt. (HL Tgy. 3138., 8. o.) A háború után többé nem találkoztunk. 
Vashegyi Endre ludovikás, gyalogos évfolyamtársam tájékoztatott a kilencvenes évek végén, hogy Nagy Valér 
1945 május közepén szabadult a fogságból, és az ejtőernyősökkel együtt jutott az új demokratikus hadseregbe. 
Később, mint anyai részről osztrák, feleségével Ausztriába disszidált. Saját nekrológját megírva 1993-ban 
hunyt el Bécsben. Halottakról jót, vagy semmit. Azóta Vashegyi Bandi is eltávozott. 

Mándy Tamás hadnagy sorsát nem ismerem. 
24 Kis András 14. jegyzetben idézett műve szerint (102. o.) február 11-én Mezőtúrról 36 tiszt, 40 hadapród 

őrmester és 1423 egyéb rendfokozatú katona érkezett. Március 4-én írt, március 8-i budapesti postabélyegzős, 
elsőként hazaérkezett levelezőlapom tanúsága szerint a helyes dátum február 18. 



A debreceni fogolytábor 

Amint a már ott lévő nagyszámú hadifogolytól megtudtuk, a Pavilon laktanyába ke
rültünk. Az is hamarosan kiderült, hogy a felállításra kerülő 6. honvéd gyaloghadosztá ly 
tagjai leszünk. Február elején egyszer már átadták a szovjetek a tábort a H M által kijelölt 
magyar parancsnoknak, de két nap múlva visszavették. 5 

A jászberényinél is nagyobb, négyzet alakú laktanyaterület bejáratától jobbra - ameny-
nyire emlékszem - állt a parancsnoki épület, a középen lévő, gyakorlótérnek is beillő ud
varra néző mellvéddel . A legénységi épületek két oldalt helyezkedtek el, a hatalmas latri
na a jobb hátsó sarokban volt. A magyar táborvezetés - már nem tudom, név szerint kinek 
„köszönhet tem" - , mint fiatal hivatásos tisztet, kinevezett az őrség parancsnokának. 
Mindössze két feladatot kaptunk a fél tucat őrrel: meg kellett gátolnunk levelek kidobását 
a kerítésen át és, talán furcsán hangzik, a székelés korlátozását a latrinára (!). 

Mondanom sem kell , az első dolgom az volt, hogy magam is kidobtam egy segítség
kérő levelet. Napközben mindig álltak a kerítésnél jósz ívű debreceniek, akik vagy ma
guk teljesítették a kéréseket, vagy továbbadták másoknak. Feladatunkat - az emberek tá
voltartását a kerítéstől - persze csak tessék-lássék végeztük, ha a sétáló szovjet őr megje
lent a láthatáron. A szorgalmasan érkező csomagokat a szovjetek beengedték, hamarosan 
nevemre is érkezett , nem is egy. Aranyos küldőire még visszatérek. 

A tábor nagy része, magamat is beleértve, ukrán hasmenéstől szenvedett. Minthogy a 
latrina a k ín lódóknak gyakran messze volt, nemegyszer előfordult, főleg éjjel, hogy a de
likvens ott ürített, ahol már nem bírta tovább. A parancs úgy szólt, ha rajtacsípünk egy 
ilyen „tettest," vegyük el a sapkáját. Magam szégyell tem a legjobban, amikor kiderült, 
hogy egy éjszakán egy alezredest fosztottam meg a sapkájától. Az már t ragikomédiába 
illő jelenet volt, amikor - ugyancsak éjszakai figyelőállásban - láttam, hogy valaki nagy 
léptekkel igyekszik átlósan a latrina irányába. Az udvar közepe táján lépéseit egyre kur
tította, majd összeszorított lábbal megáll t és legyintett... 

Amikor végre megindult a gyaloghadosztá ly szervezése, reménykedni kezdtünk, 
hogy mégis csak lesz magyar demokratikus hadsereg. M i k o r kiderült, hogy önálló lég
védelmi gépágyús üteg is felállításra kerül, mint volt Nimród-páncé lgépágyúsok , azon
nal je lentkeztünk Rábay Pistával és szakaszom még megmaradt legénységével . A három 
hadapródnak elege volt a gépágyúból , ők az egyik gyalogzászlóal jhoz csatlakoztak.' 6 

A Gödöllőről j ö t t e k 2 7 között j ó néhány légvédelmitüzér-t iszt , zászlós és hadapród 
volt, velük együtt a parancsnoki épületben kaptunk szobát. Szovjet orvosnő jelent meg 
egy nap, és lehordott bennünket , hogy nem ápoljuk magunkat, majd élénken érdeklődöt t 
a nemi betegek száma, s a kórfajták iránt. A l i g akarta elhinni, hogy egy érintett sincs 
köztünk. 

Hamarosan az egyik laktanyaépületbe költöztettek át bennünket, immár a tervezett üteg 
legénységével együtt. Március l-jén jelentkezésre szólították fel a hivatásos testőröket. 

2 5 V. ö. Kis András: i . m. 102-104. o. 

" 6 Padányi László, Pelsőczy Géza, Rózsavölgyi Gábor a harctéren és a fogságban egyaránt megállta helyét, 
jó bajtársak maradtunk. Sajnos már mindhárman halottak. 

7 Kis András: i . m. 102. o. szerint február 11-én 281 tiszt, 73 hadapród őrmester és 1192 legénységi állo
mányú katona érkezett Gödöllőről. 



Boldogan készültek Rábay Pistával az élen, hiszen október 15-i ellenállóként azt hitték, a 
szabadság vár rájuk. Gyanúsnak tünt ugyan, hogy egyenruhájukat más foglyok civiljével 
kellett felcserélniük - a Gödöllőről hozott, nagyrészt Budapesten összeszedettek főleg ab
ban voltak - , de már nem volt mit tenni. Félrevezető volt, hogy a vasutasokat, postásokat 
és villamosvezetőket, villamoskalauzokat is akkor gyűjtötték össze és szállították e l . 2 8 

A volt testőröket, mint később hallottuk, hadifogolyként egyenesen a Szovjetunióba 
vitték, ahonnan nagyrészt 1947-ben térhettek haza. Pista azonban egy kint i fogolytábori 
affér és rákövetkező hamis feljelentés nyomán, hajszálon úszva meg a kivégzést , tíz évet 
töltött a G U L A G - o n . Egyszer találkoztam vele, még a hatvanas évek derekán. Szeme, ha 
fáradtan is, a régi volt. Szájában végig vipla fogsor virított. Menyasszonya rég máshoz 
ment férjhez. Fiatalon hunyt el gyomorrákban . 

A 6. hadosztály 

Március 4-én, miután már napok óta rebesgették, végre megtörtént az á tadásunk 
szovjet részről a Honvédelmi Minisztér iumnak. Részleteiről Kis András számol be. 2 

Boldogan énekeltük a himnuszt, de igazából csak akkor nyugodtam meg, amikor estefelé 
eltűnt a szovjet őrség. 

Másnap reggel még tartott az öröm, de persze szembe kellett néznünk a valósággal . 
Adva volt egy közel nyolcezer fős, lerongyolódott , lesoványodott , je lentős részben töb
bé-kevésbé beteg ember tömeg , akikből mielőbb bevethető hadosztályt kellett volna lét
rehozni. A tisztek igazolványt - egyelőre kis rózsaszín papír lapot - kaptak (la követke
ző oldalon), és engedélyt a kintlakásra. Első utam a postára vezetett, majd ahhoz a csa
ládhoz, amely, kidobott cédulámat megtalálva, több csomagot is küldött a nevemre, 
jócskán javí tva egészségi á l lapotomon. László Antal M Á V főművezető és tanítónő fele
sége, noha maguk sem dúskál tak, feledhetetlen áldozatkészséggel segítettek. A ruszkik a 
csomagbeadás t , persze cenzúrázva, megengedték, így nemegyszer napi 500-1000 cso
mag is érkezett a jósz ívű lakosságtól . A közel 8000 fogolynak a silány rabkoszt mellett 
még ez is kevés volt. J ó m a g a m kenyeret, szalonnát, krumplit , mákos - és káposztás tész
tát, pogácsát , süteményt , almát, zsírt, sőt egyszer tejet is kaptam jó tevőimtől . 

Második út icélom a klinika volt, újabb szerencse, hiszen a fővárosinak megfelelő 
színvonalú kezelés várt rám. Jóllehet a 80 ki lómból - Lászlóék csomagjai el lenére - még 
15 hiányzott , a dizentériából egy hét alatt kigyógyítottak, és a vi taminhiány miatt vérző, 
sorvadó fogínyemet is k ikeze l ték . 3 0 

Szál lásom gondja is megoldódot t . Lászlóék Rédey István hadapród őrmesterrel együtt 
befogadtak. Mindössze 100 Pengőt fizettünk egy hétre kosztért-kvártélyért . Természet 
ben is adtunk egyet-mást , de alig akarták elfogadni. 3 1 

2S Uő. uo. a 107. oldalon csak az utóbbiakról, 205 főről tudósít. 
2 9 Az átadó a 2. Ukrán Front parancsnokának hozzájárulásával a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 

szovjet tisztje volt. Székely László vezérkari ezredes, a 6. hadosztály már február 9-én kinevezett parancsnoka 
7813 hadifoglyot vehetett át seregtestébe. Kis András: i . m. 101., 107. o. A szerző rámutat, hogy az NKVD 
közbeavatkozása - „szűrése" - miatt késett az új magyar haderő létrejötte egy hónapot. Uo. 108. o. 

3 0 A bélhurutot az Entero-vioform - azóta, állítólagos rákkeltő hatása miatt betiltott gyógyszer - mulasztot
ta el, a fogínysorvadást a ma már korszerűtlen triklórecetsav és az alma. 

3 1 Hadnagyi illetményként a különböző pótlékokkal együtt havi 1700 pengőt kaptam kézhez. Néhány élei-



Meg fogolykent ket fzben is probaltam hirt adni magamrol, eredmenyteleniil. Harma-
dik kiserletem, a marcius 5-en postara adott, marcius 8-i budapesti belyegzojfi lap is csak 
hetek mulva erkezett meg, mert Budan meg nem volt kezbesites. Vegul szentlaszlos sza-
kaszom egyik, Dudas nevii katonajanak felesege - egy mozgekony, iigyes es bator asz-
szony, aki tobbszdr is megtette a Budapest-Debrecen utat - vitte el marcius 16-an kelt 
hatodik levelemet a sziiloi hazba. De eljutott, mas uton, a marcius 25-i es marcius 27-i is. 

Tole, es masoktol is, egyre szornyiibb dolgokat hallottunk a fdvaros masfel hdnapos 
ostromarol, fgy egyebek kozt azt, hogy Budan egyetlen ep haz nem maradt, nincs viz, 
ehhalal, tffuszjarvany van. Megorzoddtt leveleimbol, helyzetem javulasaval, mindinkabb 
kicseng az otthoniakert, apam, anyam, nagyanyam sorsaert, eleteert erzett aggodas. Mas-
felol meg bizakodas, a tiilelo, szerencsevel jart ember deriilatasa: ha osszedolt a haz, 
majd felepitjiik, a haboru nemsokara veget er, aztan majd minden egyre jobb lesz... 

Dudasne marcius 31-en, nagyszombaton jdt t ismet, anyam levelevel. Lattam az arcan, 
hogy nagy baj van. Megereztem: - A z Apam! - kialtottam fel. - Szotlanul bdlintott. Azt 
hittem, az eg szakad ram. Soha azota hasonld fajdalmat nem ereztem. Azt vette el a veg-
zet, aki mindenki masnal tdbbet jelentett szamomra. Egyszerre mintha minden ertelmet 
vesztette volna. 

Aztan, 22 evesen, persze dsszeszedtem magamat, hiszen Anyamat legalabb akkora 
veszteseg erte, de meg a kdvetkezd, aprilis 5-en es 14-en frt leveleim sem adjak vissza 

miszer akkori ara: cukor: 220.- P., melasz: 40.- P., alma: 30.- P., szalonna, vaj: 80-100.- P., tojas: 1.60 P., tej: 
4-6.- P., tejfol: 22.- P., liszt: 10.- P. Hust nem lehetett kapni. 



igazán akkori lelkiállapotomat. Ma, 63 év távlatából, legfőbb ö römöm, hogy első világ
háborús naplójának s egyben utolsó éveinek közreadásával , Horatiussal szólva ércnél 
maradandóbb , „aere perennius" emléket állí thattam A p á m n a k . 3 2 

Az események fonalához visszatérve, további sorsom mindvégig a Magyar Demokra
tikus Hadsereg 6. hadosztá lyához kötött, noha 1945 márciusában még nem sejtettem, 
hogy „végjátékról" van szó. Az e lkövetkezőket erre tekintettel kísérlem meg - említett 
forrásaimra támaszkodva - papírra vetni, bármiféle történészi igény né lkü l . 3 3 

Visszagondolva átadásunkra, vagyis a 6. hadosztály de facto megalakulásának márci 
us 4-i ünnepségére , egy részlettel még adós vagyok. Az előkészületek legnagyobb gond
já t a ceremóniát befejező díszmenet összeáll í tása jelentette. Valahogyan mégiscsak sike
rült három egyenruhás századot alakítani. A laktanyaőrség ügyeletes tisztjeként - akkor 
már más volt a parancsnok - a főépület mellvédjének bal szélén áll tam, az átadó szovjet 
tisztek és a Szövetséges El lenőrző Bizot tság brit és amerikai delegáltjai középen csopor
tosultak. Nem is a díszmenettel volt a baj, hanem a nyomorúságos állapotú egyenruhák
kal, lábbelikkel. . . A nyugati urak láthatóan jó l szórakoztak, nekem inkább sírni lett volna 
kedvem. Másnap első dolgom volt az üteg legénysége közt szabót keresni. Kettő is 
akadt, és több hétre való sürgős munka s z á m u k r a . 3 4 

Suszterunk csak egy volt, de ő fontosabb beosztást kapott. Már a táborban létezett 
egy „nevelőtörzs ," azzal a feladattal, hogy az egyes alakulatoknál felkutassa a legénység 
baloldali érzelmü-elkötelezet tségü tagjait, „nevelőt iszt i" hálózat kialakításhoz. Novotny 
őrvezető, civilben cipészsegéd és illegális kommunista párttag, j ó szándékú ember volt, 
mondanivalójából azonban úgy tünt számomra , hogy az „új, demokratikus szellem" k i 
építésének ürügyén vége a hadsereg pol i t ikamentességének . 3 5 

32 Martin Kornél: Martin Ferenc tartalékos hadnagy első világháborús feljegyzései. Harctér és orosz hadi
fogság. Hadtörténelmi Közlemények, 114. (2001) 1. 139-189. o. 

3 3 L. az 5. sz. lábjegyzetet! - Azt, hogy a (had)történész sorsa - és az objektivitás megőrzése - milyen ne
héz, talán legjobban Kis András már többször idézett müve mutatja, különösen, ha összevetjük a hangulatát a 
Nagy Gábor - Móricz Lajos-t'é\e, 1985-ös kötetben (45-56. o.) szereplő cikkével. Az 1995-ös, nagyszabású 
munkát különösen a jegyzetekben (191-217. o.) közreadott korabeli dokumentumok teszik értékessé. Itt érde
mel említést Kis András adatai nyomán, hogy az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt Fegyverszüneti 
Egyezményben vállalt nyolc gyaloghadosztály helyett csak kettő, a 6. és az 1. került felállításra, majd frontra 
küldésre. A Szerző megemlékezik a 7., 5., és 4. hadosztály felállítási kísérletéről, valamint a Magyar Honvéd
ség hadrendjén kívül szervezett katonai alakulatokról és az ejtőernyős magyar partizáncsoportokról is. Előbbi
ekhez sorolja a 2. Ukrán Front kötelékében működött vasútépítőket, valamint a Budai Önkéntes Ezredet. Külön 
emlékezik meg a szerencsétlen sorsú 1. Önkéntes Magyar Hadosztályról. A temesvári hadifogolytáborban, 
szovjet direktívára 1945. január l-jén önként jelentkezett 5500 főt, alakulatokba szervezve, a szovjet táborpa
rancsnokságjanuár 17-én szabaddá nyilvánította. A lelkesen gyakorlatozó, bevetésre váró önkénteseket április 
végén zenekarral, beszédekkel búcsúztatva a pályaudvaron vagonokba rakták - és évekre hadifogságba vitték a 
Szovjetunióba. 

3 4 Egyikük, Szabó István, 1956-ban Angliába disszidált, a londoni Harrods áruházban kapott munkát, majd 
hamarosan - a brüsszeli világkiállításon - két aranyérmet nyert. 

3 5 Néhány idézet a már említett, fél évszázaddal későbbi müvekből: Ölvedi Ignác: „A (kommunista) tagsá
gi könyv átvétele után ... tájékoztattak, hogy a volt partizánok jelentkezhetnek ... az 1. és 6. hadosztályba neve
lőtisztnek. ... Debrecenben kéthetes tanfolyam elvégzését tették kötelezővé. A nevelőtisztek feladatairól szóló 
előadásból értettük meg, hogy mi a kommunista párt politikai munkásai leszünk a hadseregben." (In Nagy Gá
bor - Móricz. Lajos: i . m. 99. o.); Kis András: „Révész Géza, a kijevi partizániskola volt parancsnoka új feladattal 
bízott meg. » - Menjen a Pavilon laktanyába, jelentkezzen Szeremley Gyulánál, a nevelőtörzs parancsnokánál s 
mondja meg neki, hogy maga a pártmegbízott. Aztán majd időnként jöjjön el hozzám, és számoljon be arról, 
hogyan dolgoznak a kommunisták. Tudja Kis elvtárs, a kommunistákon múlik, hogy mi lesz ott...«" (Uo. 47. o.) 



A l i g egy-két nappal k iszabadulásunk-megalakulásunk után Novotny elvtárs halálra 
váltan jö t t a nevelötörzstől az ütegkörletbe. „ - Összeesküvés t lepleztek le ... fel akarták 
robbantani a Pavilon lak tanyá t . . . de már bör tönben vannak" - mondta egy szuszra. Nagy 
volt a meglepetés , még nagyobb a felháborodás. Én bizony egy pillanatig sem hittem az 
egészet, ugyan kik és mit érhettek volna el ezzel a képte lenséggel? De amikor a nevelő
tiszt éberségre intett, akkor Csombay Dezső tartalékos főhadnagy, ideiglenes ütegpa
rancsnokkal nem tehettünk mást, mint hogy gyűlést rendel tünk el és f igyelmeztet tük az 
üteg tagjait. 3 6 A dolog szép csendesen elaludt, de felejthetetlen maradt az először hallott 
„éberség" szó miatt, hiszen az e lkövetkező évt izedekben számtalanszor elhangzott ha
zánkban ez a szó, söt foga lommá vált a politikai e lnyomás egyik eszközeként , fölöslege
sen és értelmetlenül . 

A következő napok örvendetes hírrel szolgáltak. Székely László hadosztá lyparancs
nok elrendelte a szabadságolások megkezdésé t a 2. Ukrán Front G ö n c - M i s k o l c - F ü z e s -
a b o n y - S z o l n o k - K i s k u n h a l a s - B á c s a l m á s hadművelet i záróvonalától keletre eső, az Ide
iglenes Nemzeti Kormány hatáskörébe tartozó trianoni magyar területre. Az egyhetes 
turnusok célja a feltáplálás, lelki megerősí tés - valamint az alsó ruházat és a lábbelik le
hető pótlása volt. Minthogy a „légfúrósok" nagy része budapesti, vagy Pest környéki la
kos volt, a szabadság sokak számára nem jöhetet t szóba, magamat is beleértve. A sza
badságoltak, örömünkre , egy kivétellel időben visszatértek, bizonyítva a fogságból sza
badult katonák elkötelezettségét a reménybel i , megújuló haza és hadsereg iránt. Csupán 
egyik keménykötésű t iszthelyet tesünk - jutási őrmester - került elő két napos késéssel , 
szánalmas á l lapo tban . 3 7 

A hadosztá ly-parancsnokság jelezte, hogy alakulatunk - szervezet szerinti nevén a „6. 
önálló légvédelmi gépágyús ü teg" - hamarosan hivatásos tiszt parancsnokot kap. A Bu
dapestről érkező Piri Endre főhadnagy nevét előre közölték, így megelőzte legendás híre. 
Egyrészt mint emberséges , közszeretetben állt elöljáró, másrészt , mint az 1944. decem
ber eleji elhárító harcokban kitüntetett ü tegparancsnok vált a légvédelmiek körében is
m e r t t é . 3 8 Továbbszolgálóból hivatásossá avanzsált , joviál is külsejű parancsnokunkkal az 
első perctől sikerült j ó , úgyszólván baráti kapcsolatot kialakí tanom, mindvégig . 

Kis András idézett, 1995-ös müvében rövid fejezetet is szentel a nevelőtiszteknek (119-120. o.). Az MKP és az 
SZDP 1945. január 30-i, közös katonai programjának idevágó részét idézve arra mutat rá, hogy voltaképpen a 
katonák már a hadifogolytáborban megmutatkozó információs igénye termelte ki a szószólókat: „A katonák 
kérdéseire leginkább a pedagógusok tudtak válaszolni, s akik részt vettek a munkásmozgalomban, vagy antifa
siszta tanfolyamokon, mivel az új helyzetben leginkább ők tudtak eligazodni" - írja Kis András. 

36 Kis András „Az első koncepciós per" címen külön fejezetet szentel a meglehetősen zavaros intrikák kö
zepette létrejött bírósági ügynek (i . m. 85-97. o.), de megemlékezik róla Simonffy András is „A márciusi per" 
címen (i . m. 459^476. o.). Ezeket az írásokat azonban csak megjelenésük, közel fél évszázad után ismerhettem 
meg, konstatálva, hogy egyikben sincs szó laktanyarobbantási tervről. Az időpontok egyezése folytán csak arra 
gondolhattam, hogy a hadosztály nevelötörzs a tájékoztatás sajátosan vulgarizált formáját választotta számunk
ra, összekötve azt az új „éberség" fogalom bevezetésével... 

3 7 A laktanya közelében szovjet légvédelmi ágyút telepítettek, női kezelőkkel. A visszatérő őrmestert két 
bárisnya valahogyan bekényszerítette bunkerjébe és mindaddig erőszakkal ott tartotta, amíg használható volt. 
Jót mulattunk, amikor előadta, hogy a fiatalhoz több kedve lett volna, de az elöljáró idősebb magának sajátí
totta k i . 

3 8 Piri főhadnagy, ütege frissen átvett négy 8,8 cm-es légvédelmi ágyújával, 1944. december 5-én masszív 
szovjet folyamátkelési kísérletet hiúsított meg Martonvásár-Ercsi térségében, amiért a Magyar Érdemrend lo
vagkeresztjével tüntették ki . (A Magyarország hadtörténete 2. k. 414. о. a szovjet 46. hadsereg „igen nehéz kö-



Piri Bandi kalandos útja a martonvásári bevetéstől a debreceni ütegparancsnokságig , 
úgy vélem, megérdemel néhány mondatot. A csupán átmeneti sikert hozó elhárí tó harc 
után az üteg lépésről lépésre hátrált Buda-Dél felé, és egymás után veszítette el lövegeit 
az örökös aknatüzben. Az os t romgyűrű bezáródása után a Villányi úti tiszti lakásokig, 
Bandi akkori ot thonáig húzódtak vissza, utolsó lövegüket a vasúti hídnál állították fel. 
Február elején az aláaknázott híd Sztál in-orgona találattól felrobbant, és a „nyolc-nyol
casnak" is vége lett. A főhadnagy a Villányi utat délről elérő szovjet egységhez küldte át 
kárpátaljai hadapród őrmesterét , Illés Lászlót, azzal, hogy tárgyaljon a már csak puskás 
üteg megadásáról . 

A ruszkik felajánlották, hogy ha a magyarok részt vesznek a Gellér thegy elfoglalásá
ban, utána szabadon távozhatnak. Neki is indultak, feladatuk főleg a különféle nehéz
fegyverek állásba vitele volt a meredek hegyoldalon. Bandi mesélte , hogy a citadellából 
foglyokként távozó magas rangú német és magyar tisztek meglepve pillantották meg 
őket, de persze kommunikác ió ra nem volt lehetőség. Az üteg legénysége számára még 
csak ez után jö t t a meglepetés: a főhadnagy és hadapródja kivételével hadifoglyokként 
hajtották el mindannyiukat. 3 9 Illés László tolmácsként a HM-be került, mi pedig így j u 
tottunk remek parancsnokunkhoz. 

Debreceni laktanyaéletünk egyetlen je len tősebb eseménye a március 15-re időzített 
eskütétel volt. A l i g háromnegyed éven - de micsoda hét hónapon - belül immár harmad
szor esküdtünk. . . Hiszen, ha csak ezen múlt volna szegény hazánk sorsa! - A ruházat , 
felszerelés még mindig siralmas volt. Lázas munka folyt a c ipészmühelyben, de egyelőre 
egy fia bakancsot nem kaptunk. Az egyenruhákkal sem volt különb a helyzet, még né
hány tiszt is civilben járt . 0 A továbbra sem kielégítően megoldott élelmezésen a parancs
nokság az egyes alakulatok kihelyezésével próbált segíteni. így ért bennünket az örömhír, 
hogy Hajdúböszörménybe mehetünk kéthetes „hízókúrára." Utána, ha igaz, a frontra. 

Hálás szívvel köszöntem el á ldozatkész szál lásadóimtól-vendéglátóimtól , a Lász ló 
családtól . Elbúcsúztam egykori szentlászlós szakaszom három hadapródjától is. Az ejtő
ernyősökkel , akiktől még Jászberényben elvál tam, többé nem találkoztam, csupán a há
ború után ér tesül tem róla, hogy csak május 15-én bocsátották el őket a szovjet fogságból, 
és adták át őket a magyar demokratikus hadseregnek.4 1 A testőrtisztek közül az ugyan-

rülmények közötti - december 4-től 7-ig tartó -partváltásáról" ír, a német tüzérség jól szervezett tüze ellené
ben. Ennek kapcsán érdemes idézni George Marshall amerikai vezérkari főnök jelentéséből (Marshall tábor
nagy: így győztünk...[„Report"]. Franklin társulat, a Magyar Amerikai Társaság megbízásából, é.  п.):  „... a né
met 88-as hatalmas fegyver volt az ellenséges gyalogság kezében mind mennyisége, mind minősége tekinteté
ben..." három célt is szolgált és mindhármat halálos biztonsággal. Egy 88-as páncéltörő lövedékek sorozatát 
adhatta le tankjainkra, azután a levegőben robbanó repeszgránátok repeszdarabjaival áraszthatta el a tankokat 
követő gyalogságunkat , majd néhány percre rá légelhárító tüzet intézhetett a földi hadmüveleteket támogató 
repülőgépek ellen." (157. o.) Marshall azt írja, hogy a németek a spanyol polgárháborúban még titkolták a 88-
asok földi célok elleni alkalmazását. Egy, az Afrika Korpsban szolgált német barátom viszont azt állítja, hogy 
azt a német haderőben is csak Rommel kezdte, alaposan meglepve az angolokat, észak-afrikai hadjárata elején, 
1941-ben. 

3 9 Eltekintve a szovjet ígéretek hiteltelenségétől, eléggé köztudott, hogy az elhúzódó budapesti ostrom mi
att felbőszült Sztálinnál frontparancsnoka, Malinovszkij marsall az erős védőseregre hivatkozott és érvelését 
minél nagyobb számú hadifogollyal igyekezett alátámasztani. Ennek esett áldozatul rengeteg, válogatás nélkül 
összeszedett civil férfi is: sokan közülük soha nem léitek haza. 

40 Kis András: i . m. 123. o. is érzékletesen írja le a felszereléssel kapcsolatos gondokat. 
4 1 Sanna Harryt századossá léptették elő, de 1949-ben, disszidálása miatt, lefokozták. Új-Zélandban, ké

sőbb Ausztráliában élt az egykori huszár, díjlovasként, majd lovas edzőként. 1983-ban szívinfarktus végzett az 



csak Jászberényben maradt, hasonlóan szabadult Széchenyiről és Zichyről Banghánál 
olvashatunk. 4 2 Őket tehát nem vitték k i a Szovjetunióba, mint Rábay Pistáékat. Annál 
meglepőbb a Mezőtúron maradt Bánó és Békássy esete. Ápri l isban Hajdúböszörmény
ben megszólított egy odavalósi férfi. Emlékezett rám a mezőtúri fogolytáborból. Elmondta, 
hogy távozásunk után néhány héttel őket is mind vagonba rakták, a szokott módon, is
meretlen úticéllal. Valahol a Dél i -Kárpátokban sikerült a vagon fenekét kivájva néhá
nyadmagával megszöknie és kalandos úton hazaérnie. A büszke „átál ló" Békássy és sze
gény Bánó Árpád csak 1947 ő s z é n 4 3 került haza a szovjet hadifogságból . 

Azt, hogy mekkora „ tohuvabohut" jelentettek a fogolytáborok, majd maga a 6. had
osztály is, mutatja esetünk Palágyi Tivadarral . 4 4 Valamikor 1951 táján találkoztunk össze 
Jászberény után, majd 1995-ben, a Szent László hadosztály tör ténetének feldolgozása so
rán fejlődött bajtársi kapcsolatunk barátivá. Akkor derítet tük k i , hogy hozzám hasonlóan 
Tivadar is benne volt a mezőtúri , majd debreceni fogolyszál l í tmányban, de sehol, még 
Debrecenben sem találkoztunk össze. 

A máig aktív, családos, sikeres, j ó egészségnek örvendő okleveles vegyészmérnök
doktor, nyugál lományú alezredes - kérésemre - a szabadalmi ügyek szakértőjéhez illő 
hűvös tárgyi lagossággal és tömörséggel foglalta össze hadseregbeli szolgálata történetét 
1945 márciusától 1950 júl iusáig: 

„Debrecenben a 6. hadosztály március 4-i megalakulása után megengedték , hogy a 
városban keressek magamnak szálláshelyet. Egy Marosvár i nevű zászlóssal együt t özv. 
Takarónénál béreltünk magunknak szobát. Március végén tudomásomra jutott , hogy 
Szegeden is alakul egy új hadosztály. Tekintettel arra, hogy szüleim Szegeden éltek, kér
tem a szegedi 5. hadosztá lyhoz való áthelyezésemet . Az 5. hadosztály elvonult Hajmás-
kérre, ahol az újoncok kiképzése folyt, de a németek elleni harcba már nem vetették be, 
mert időközben vége lett a háborúnak. Hajmáskérről 1945. május elején egy Balatonal
mádiban á l lomásozó utászszázadhoz kerültem műszaki segédtisztnek. A századparancs
nok Bartalos százados volt. Ez a század újjáépítési munkákat végzett , így például helyre
állította a berobbantott akarattyai alagutat, és az Almádiból kivezető országút felrobban
tott hídja helyén szükséghidat épített. A század egyik szakasza aknát szedett Somogy
ban. A szakasz parancsnoka Báder hadnagy volt, ám őt jún ius végén visszahívtak Almá
diba, így jún ius elején én vettem át a helyét. Szakaszparancsnokként nem kellett volna 
ugyan aknát szednem, de minthogy a szakaszból hatan már aknára léptek, csak helyette
sem, Mézes törzsőrmester és még egy utász volt hajlandó terepre menni. Ezért kezdettől 
fogva én is részt vettem a munkában . 1945. augusztus 6-án Csököly mellett, beregfás te
rületen, bokor alá rejtett aknára léptem, holott ugyanonnan előzőleg már ötöt fölszedtem. 
A mellet tünk készenlétben álló országos j á rműve l a kaposvári kórházba vittek, ahol 1946 
májusáig voltam, fe lgyógyulásom után, 1946 szeptemberétől , a Műegye temre vezényel
tek. 1950 júl iusában kaptam vegyészmérnöki oklevelet." 

erős dohányossal. Karsay Pistát őrnagyként fokozták le az ötvenes évek eleji sztálinista tisztogatás során. 1975-
ben hunyt el, tumorban. 

4 2 Bangha i . m. 319., 327. o. 
4 3 Bangha i . m. 265., 268. o. 
44 Martin - Ugrón 1995. 132. o., i l l . Palágyi Tivadar idézett emlékezése. 



Ütegünkkel , parancs szerint, április 3-án gyalogmenetben áttelepültünk a 20 km-re 
lévő Hajdúböszörménybe . Másnap már díszmenettel ünnepel tük „Hazánk felszabadulá
sának" az utóbbi években kisebb helyesbítésre szorult dátumát. A legénység foglalkozá
sa, némi zártrendi gyakorla tozás mellett, főleg mezőgazdasági munkából állt, ezzel igye
kezvén pótolni a még hiányzó férfierőt és megszolgálni az étkezés kiegészítését . Az üteg 
első tisztjeként az én feladatom volt a zsold felvétele és kiosztása. A bank a főtéren állt 
földszintes, masszív épületben. A kifizető tisztviselővel hamarosan j ó kapcsolatba kerül
tem, és érdeklődni kezdtem a szovjet megszál lás részleteiről. Az előadott rémtör ténet lé
nyegét, bármilyen nehéz is, megpróbá lom röviden összefoglalni . A város egyetlen óvó
helynek is alkalmas pincéje a bank alatt volt. Ott keresett menedéket a harcok idején né
hány házaspár is a helyi notabilitások közül. A tisztviselő szemtanúként élte meg, hogy a 
pincébe berontó ruszkik a férfiakat géppisztollyal - amint mondta a „davajgitárral" - az 
egyik sarokban tornyosuló krumplihalomra terelték, a nőket pedig a fé lhomályban hely
ben, felváltva, megerőszakol ták. Később híre jár t , hogy egy, már Nagyszalontán is ször
nyűségeket művel t alakulat foglalta el a várost. 

Máig emlékezetes , sokkoló esemény volt ez a történet számomra , még ha később nem 
egy hasonlóról hallottam is, és úgy vélem, hogy a szovjet felszabadítás-megszál lás eme 
legvisszataszí tóbb fejezete a mai napig sincs - és több okból talán soha nem is lesz -
sem szélességében, sem mélységében feltárva. 

A l i g egy hete voltunk Böszörményben , amikor a hadosztá lyparancsnokság tudomá
sunkra hozta, hogy hamarosan a frontra indulunk. M i k o r jelentet tük, hogy egyelőre csak 
néhány puskánk van (német Mausereket kaptunk, hogy legalább az őrséget fel lehessen 
fegyverezni), közölték, hogy gépágyúkkal majd a front mögött , k i rakodáskor látnak el. 

Egy Anyámnak írt levelemben részleteztem az il letményemet, amit haza kívántam utal
tatni; úgy gondoltam, csak a hadi pótdíjat tartom meg. 4 5 Az eltelt idő távlatából visszate
kintve tragikomikus, hogy a szépen kimódolt összegeket milyen hamar megette az infláció, 
illetve - esetünkben - megette volna, csakhogy j ó darabig még csak nem is fizettek... 

Hamarosan megjött a parancs: berakodás április 17-én. Visszasétál tunk hát Debrecen
be s akár indulhattunk volna is, hiszen málhánk, holmink alig volt. Az üteg tisztikara és 
hadapródjai is csak marhavagont kaptak, csupán Piri Bandi kényszerül t egy tiszti sze
mélykocsiba . M i mindössze nyolcan voltunk, fűteni nem kellett, s ami a legfontosabb, az 
ajtó nyitva állt. 

Csakhamar tapasztalhattuk, hogy az elsőbbség a szovjet ka tonavonatoké , ami persze 
nem is volt meglepő . 1945. április 19-én végre mi is megindultunk, a már jó l ismert „ta
gozott menetben." Az időt bridzseléssel ütöttük agyon. Cegléden három napig álltunk, 
közben tanulmányozhat tuk a j övő -menő szovjet katonavonatokat. Az egyik kifelé tartó 
szerelvény szalonkocsija ki volt dekorálva függönnyel, virágokkal és egy vastagon kifes
tett h idrogénszőke bár isnya mosolygott ránk az ablakból , míg csak a partnere - aligha
nem tábornok - el nem zavarta. A nyitott tehervagonokban a legvál tozatosabb rakomá
nyok mentek kelet felé, a zárt G-kocsikba meg persze nem láttunk bele. 

4 5 Havidíj: 285,- P., honvédségi pótdíj: 102,- P., tisztiszolga-váltság: 13,60 P., lakbér: 60,79 P., összesen 
461,39 P., nyugdíj levonás: 5,10 P., mindösszesen: 455,59 P. Hadi pótdíj: napi 20,- P., élelmezési pénz: 14,- P., 
dohányváltság: 5,- P., ruhakoptatás: 2,50 P., összesen 41,50 x 30 = 1245,- P. 



25-én hajnalban végre befutottunk a Rákosrendezőre . M i k o r a vasutasok közölték, 
hogy legalább két napig maradunk, azonnal el távozást kér tem Piri Bandi tól . Végül is 2 6 -
27-ében egyeztünk meg. Másnap délután már a Nemzeti M ú z e u m előtt baktattam a jár 
dán egy, az úttesten lassan vonuló magyar fogolymenetet e lőzve. Az élen ha ladó tisztek 
mutogattak, kiabáltak: „ - M i van?" M i t tehettem? Visszakiabál tam: „ - Demokratikus 
Hadsereg..." Sajnálkozva néztem őket, csak később gondoltam rá, nem is egyszer, hogy 
ha egy já tékos kedvű ruszki őr betessékel akkor a menetbe, ugyan mit tehettem volna? 
Egy kis rózsaszínű, magyar nyelvű papír lap volt az egyetlen igazolványom. Annál sok
kal különbeket is széttéptek a to varisok... 

Nos, A p á m lelke újfent m e g ó v o t t , mint később nem egyszer - olyan j ó volt ezt hinni! 
Fél óra múlva már ott áll tam Budán, e lőker tünkben, a sírnál. Percek múltán A n y á m si
koltotta ki a nevemet a nyitott ablakból. . . Az éjszakát otthon töltöttem, másnap délután 
baj nélkül tettem meg a tizenöt ki lométeres visszautat. A Ferenc József- (ma Szabadság-
)híd budai fele még állt, csak a pesti hídfél billent a Dunába , a németek által kirobbantott 
középső rész miat t . 4 6 A szovjet h idászok a h iányzó részt masszív fa áthidalással pótolták. 
Az volt akkor az egyetlen gyalogos átkelési lehetőség. 

Romha lmazzá vált fővárosunk képét nehéz lenne ecsetelnem... M é g az éjszakai kijá
rási t i lalom előtt szerencsésen visszaértem a biztonságot nyújtó marhavagonba. 

Április 28-án indult el szerelvényünk a Rákosrendezőről , hogy az ideiglenesen átjárha
tóvá tett Déli összekötő vasúti hídon keresztül, Székesfehérváron át, két nap alatt Kör
mendre érjen. Izgatottan vártuk, vajon milyen légvédelmi gépágyút kapunk. Nehéz leírni 
elképedésünket, amikor a szovjet összekötő tiszt, major Jugyin egy német 75 mm-es pán
céltörő ágyúhoz vezetett. A megviselt lövegről hiányzott az irányzó távcső, bár azzal épp
úgy nem lehetett volna repülőkre lőni mint a rajta lévő szükségirányzékkal. Mikor az őrna
gyot, aki elég jól törte a német nyelvet, megkérdeztem, hogy ezt miként gondolják, közöl
te, Tito is úgy szerezte fegyvereit, hogy elvette az ellenségtől. Hát eszerint igyekezzünk.. . 

M é g két éjjelt töltöttünk a vagonban, aztán május 2-án gyalogmenetben elindultunk 
északnyugat i irányba, páncél törő nélkül. Kaptunk viszont egy „országos j á rműve t " (sze
keret) egy muraközivel . Az bizony jó l jöt t az üteg lassanként mégiscsak szaporodó „vo
nata" számára. Úticélunk az alig 20 km-re lévő burgenlandi Höll , a trianoni határ mellett 
fekvő egykori Pokolfalu vo l t . 4 7 Beszállásoltunk az osztrákok lakta község parasztházaiba. 

Az e lkövetkező napok csendben teltek. Ágyúdörgés t csak fojtottan, messziről hallot
tunk. Fő tevékenységem abban merült k i , hogy a legénységet visszatartsam a zsákmány
szerzéstől. Erőszakoskodás nem fordult elő, inkább csak elcsenni próbál tak egyet-mást , 
de nem volt hozzá tehetségük. Már j ó néhány nap eltelt, és még bort sem találtak, amikor 
megjelent egy magányos ruszki, hosszú vaspálcával . Ide oda szimatolt és szurkált a szer
számával . Hamarosan rábukkant egy kis elásott hordó borra és - amint mesélték - gaval
lérosan megvendégel te a mieinket. 

4 6 Az ún. mérleghíd két fele a pilléreken egyensúlyban nyugodva, oldalt a partokhoz rögzítve, középen egy 
összekötő résszel állt - áll ma is. Amikor a magyar hídépítők később nekifoghattak a helyreállításnak, a budai 
félhíd Duna felőli részéről levágtak egy sérült darabot, mire az egyensúlyát vesztett félhíd az úttest szintjéről az 
alsó rakpartra rogyott. Hetekig tartott, amíg hidraulikus eszközökkel a helyére emelték. 

4 7 A 6. hadosztály alakulatainak elhelyezkedését a hadműveleti területen a Magyarország hadtörténete 2. k. 
529. oldalán lévő vázlat szemlélteti. 



Egy incidens azért akadt. Egy módos gazdánál , ahol a lovunkat tartottuk, a kocsisunk 
meg egy társa valamin összekülönbözöt t a háziakkal ; persze nem is értették egymást . A 
gazdának több állata megmaradt - a front itt gyorsan átszaladt - , többek közt egy bikája 
is. Éppen odaér tem az udvarra, amikor a gazda mondta a feleségének: „ - Mindjár t rájuk 
eresztem a bikát!" - Na több sem kellett! Ordítani kezdtem: „ - Most már elegem van 
magukból ! Nem elég hogy a németek kifosztották az országunkat és ott tartották föl az 
oroszokat, hogy magukat itt megvédjék, miközben ezrével haltak meg a magyar civi lek -
köztük az apám is - most még nagy a pofájuk?!" „ - De hiszen mi nem németek va
gyunk, hanem osztrákok!" - így a gazda. „ - Ezt már ismerem! Maguk is Hei l Hitlert 
üvöltöttek! Menjen a pokolba!" 4 8 - Ezzel ki is adtam a mérgemet . A történteken úgy sem 
lehet változtatni, de a keserűség örökre bennem maradt, hiába láttam évt izedek múlva 
bizonyítva, hogy a főváros esztelen védelme Hitler személyes parancsa v o l t . 4 9 

Május nyolcadikán távoli fegyverropogás közepette kaptuk a hírt, hogy „lefújták a 
gyakorlatot." így csúfoltuk magunk közt szomorú öngúnnyal minden idők legvéresebb 
vi lágháborújának véget értét. 

M é g egy hétig maradtunk Höllben, az a hét azonban két, egész további é le temre kiha
tó eseményt hozott. 

A béke első napján megjelent az ütegnél Lukács László szakaszvezető és közöl te , 
hogy a hadosztály nevelőtörzs megbízásából átveszi a lakulatunknál a nevelőtiszti felada
tokat. Piri Bandi távol volt, így elsősorban, mint egyedüli hivatásos tiszttel, velem kívánt 
foglalkozni, de tartott előadást az egész ütegnek is. Az érzékelhetően középosztálybel i 
kultúrájú, alighanem budapesti és feltehetően munkaszolgála tosként a szovjet oldalra ke
rült, nálam néhány évvel idősebb férfi, mint az hamarosan kiderült, meggyőződéses 
marxista-leninista volt. Érdeklődéssel hallgattam mondanivalóját , hiszen e téren tökéle
tesen képzetlen voltam, ráadásul az addigi tapasztalatok nem tudtak meggyőzni a győz
tesek felsőbbrendűségéről . Abban persze egyetértettünk, hogy a nácizmus - ahogy ő 
mondta, a fasizmus - az oka mindannak a rémségnek, amit a második vi lágháború ránk 
hozott, de ott már bizony vissza kellett fognom magamat amikor kifejtette, hogy a Hor-
thy-„fas izmus" sem volt jobb. 

M á r a Ludovikán is sokszor vitatkoztunk a rendszer bajairól, például arról, hogy a 
földreform halaszthatatlan, de közbejött a háború. Azt is tisztán láttam, hogy az „atyás
kodó, háromlépéses" kapcsolat tiszt és legénység közt nem tartható fenn, de hogy a 
„demokrác ia" új je lszavával mi kerül helyébe, az nem derült k i . Egyelőre az látszott, 
hogy a nevelötisztek az elöljáró parancsnokok úgyszólván minden intézkedését bírálják, 
vagy ellenzik, ezzel igyekezve tekintélyt szerezni maguknak és annak, amit képviselnek. 

Nos, érdeklődéssel hallgattam Lukács „elvtárs" ismertetését a történelmi, majd a dia
lektikus materializmus fogalomköréről . Az előbbi túlságosan leegyszerűsí tet tnek tűnt 
számomra , az utóbbit pedig nemigen értet tem. Az anyagelvüség azon tételét, hogy a lét 

4 8 ,Jetzt hab' ich schon die Nase voll mit ihnen! Reicht nicht, dass die Deutschen unser Land beraubt haben 
und die Russen dort aufgehalten hatten, um Sie hier zu verteidigen, jetzt haben Sie noch die grosse Klappe?" -
„Wir sind ja keine Deutschen, sondern Österreicher!" - „Das kenn' ich schon! Sie haben auch Heil Hitler 
gebrüllt! Fahren sie zur Hölle!" 

4 4 Kriegstagebuch der Heeresgruppe Süd. Fernschreiben. (Geheime Kommandosache). An Armeegruppe 
Fretter Pico (etz.): „Auf Befehl des Führers ist die Stadt Budapest bis zum letzten Haus zu verteidigen." 



határozza meg a tudatot, még csak elfogadtam, de hogy a dialektika valójában mit takar, 
az csak jóva l később, a Rákosi-féle „szalámitakt ika" idején vált világossá számomra . 

A másik esemény sokkal megrázóbb , máig sem tudom elfelejteni. A hadosztály köze
lünkben, Sankt Katharinban á l lomásozó 11. tüzérezredétől érkezett a hír, hogy tömegsír t 
találtak. Odasiet tünk Lukáccsal és döbbenten láttuk, hogy egy hosszú árokban, egymás 
hegyén hátán, hevenyészve elföldelt holttestek fekszenek. A feltárás során bebizonyoso
dott, hogy az áldozatok civilek, alighanem magyar munkaszolgála tosok. 

Egy tüzér ezredes, bizonyára az ezredparancsnok is ott szörnyülködöt t . Néz tem L u 
kács László merev arcát és akkor mélységesen együt téreztem vele: vajon j ó v á tudjuk-e 
valamikor is tenni a történteket, vajon le tudjuk-e mosni a gyalázatot , aminek szennye 
óhatatlanul ránk is fröcskölődött? Meglakolnak-e a bűnösök és nem válik-e mindez -
akár érthetően is - újabb igazságtalanságok fo r rá sává? 5 0 

Hadosztá lyparancsra ütegünk május 15-én felkerekedett Höllböl és - immár két sze
kérrel - gyalogmenetben indultunk meg a C e l l d ö m ö l k - P á p a - K i s b é r - M ó r menetvonalon. 
Lu-kács szakaszvezető már az indulás előtti napon elhagyott bennünket , de előzőleg még 
kinevezett egy új nevelőtisztet, Schwelbel őrvezető személyében. Utunk valamelyik nap
ján az egyik szekérre kér tem őt, ahol a kocsis háta mögött , a csomagokra telepedve, 
megpróbá l tam közelebbről megismerni. Megtudtam, hogy budapesti, V I I . kerületi nyom
dász és régi kommunista. Felajánlot tam együt tműködési készségemet és ha különöseb
ben nem is szimpatizál tunk egymással , hátralévő szolgálati időmben konfliktusunk nem 
volt. Az , hogy jelentett ró lam a hadosztály nevelő törzsnek, nem lepett meg. Igaz, csak 
egy konkrét esetről tudok, az 1945 őszi országgyűlési választások kapcsán, amikor 
MKP-s agitációját e l lensúlyozandó a Kisgazdapárt mellett emeltem szót. (Egy jóaka róm 
üzente meg, de köve tkezménye szerencsémre nem lett.) 

Május 19-én érkeztünk meg Mórra . A község még tele volt oroszokkal. A l i g , hogy 
szállást talál tam Grosseibel péknél, máris kipenderítettek. Szerencsére viszont a Láncos
kastélyt éppen kiürítette egy alakulatuk, így oda költöztünk be az ütegparancsnokkal , Pi
ri Bandival együtt . Az ütegirodát is ott rendeztük be. Gépágyúnk továbbra sem volt, fel
adatul vasútvonal-biztosí tást kaptunk. Ez a gyakorlatban őrszolgálatot jelentett M ó r és 
Bodajk vasútá l lomásokon. Történt egy baleset is. Néme t Mauser puská inkhoz robbanó 
lövedékes töltényt kaptunk. Az egyik őrszolgálatos figyelmetlen ürítéskor a legjobb ba
rátja karját lőtte át. Men tő nem létezett, a szétroncsolódott kart a móri községi orvosnak 
érzéstelenítés nélkül, egy nagyobb kézimunkaol lóval kellett amputálnia . 

A sokkoló esemény hatására ismét önvizsgálatot tartottam. Ugyan mit és hogyan lehetett volna másképp 
cselekednem? Honvédtisztként egyedül Esztergomtáborban kerültem kapcsolatba munkaszolgálatosokkal, 
1944 őszén. Pótzászlóaljunk a kőtáborban települt, a MUSZ-osokat a karpaszományos időmből jól ismert po-
loskás barakktáborban helyezték el. Egy erdélyi fogorvoshoz jártam kezelésre. Lábhajtásos fúróval, szerény 
felszereléssel, de dolgozhatott. Tőlem telhetően fizettem is neki. Fogda csak a kőtáborban volt, így táborügye
letes tisztként nemegyszer látogattam az oda zárt munkaszolgálatosokat, néha tízen is voltak a szük helyiség
ben. Vigasztaltam őket, próbáltam fürdőt kijárni számukra, mást nem tehettem. Október 15. után hamarosan el
kerültem Dorogra újoncszázad-parancsnoknak, majd a Szent László hadosztály felderítő osztályához vezényel
tek, Piliscsaba-táborba, így további sorsukat nem ismertem. Apám két üldözött kollégájának a holmiját is rejte
gettük, az ostrom után hiánytalanul visszakapták. Bizonyára sokan voltunk így: sem a doni katasztrófa, sem 
Auschwitz, sem a délvidéki mészárlások áldozatai fölött nem lehet soha napirendre térni. Mindezt azért emlí
tem itt, mert akkor vetődött fel bennem konkrét formában a kérdés: szabad-e olyan egyenruhás testületben 
szolgálatot vállalni, ahol elvileg bármikor parancsot adhatnak törvénytelenségek elkövetésére? 



Június- jú l iusban egyre jobban nekilendültek az árak: a koszt siralmas volt, fizetést 
még mindig nem kaptunk. Augusztus 8-án feljegyeztem, hogy a kincstár már 10 000 
pengővel tartozik, hogy Burgenland óta 5 kilót fogytam a koplalásban, valamint hogy 
rengeteg - a móri N K V D - s kapitány szerint egymil l ió - a szökött orosz, ami azért túl
zásnak tűnt. Tény viszont, hogy folytonosan összefutottunk csel lengő, pálinkára vadászó 
tovarisokkal. A legsi lányabb, fúzlis, „denának" csúfolt pál inka literéért 3 kiló cukrot, két 
literért karórát, három literért kerékpárt kínáltak. Mások megrakodva indultak hazafelé, a 
kapitány meg csak nevette őket. „ - A határon úgyis mindent elszednek tőlük" - mondta. 
Veszedelmesebbek voltak a „fogolykísérők." Szökött katonák magyarokat szedtek össze, 
és fogolykísérés c ímén mentek velük kelet felé... 

A nők elleni atrocitások valamelyest a lábbhagytak, többnyire akadt segítségül hívható 
őrjárat, a csel lengők pedig, nagyrészt, fegyvertelenek voltak. Sokan közülük szerettek 
volna barátkozni is, de az gyakran verekedésbe torkollott, és nem mindig a magyarok 
húzták a rövidebbet . Egy ízben - Budáról bevonultomban - a Fehérvárról Mórra tartó 
vonaton nagy csetepaté kerekedett. Az ablakon kinézve láttam, hogy egy tovaris már a 
lépcsőn áll, a korlátba kapaszkodik és ordít, hogy „russzkije szuda!," ám a következő p i l 
lanatban már le is lökték a mozgó vonatról . 

Az ütegünk egyik mulatságára betévedt egy szovjet tiszt, még italt is hozott. Mikor a 
helyiségbe - a kastély egyik üres termébe - léptem, már többen körbeállták a tisztet és or
dítoztak. Lóápolónk, a két méteres Menyus, civilben tehenész, egyszer csak átnyúlt a töb
biek feje fölött, és ököllel úgy vágta fejbe a tovarist, hogy aléltan rogyott össze. Kivitték 
a folyosóra, és - becsületére legyen mondva - amint kialudta magát, békésen távozott . 

Október végére kiforrtak a móri borok. Szerencsére addigra már eltűntek a ruszkik. A 
pincetulajdonosok mindenesetre kértek tőlünk egy fegyveres őrt. A legénység boldogan 
vállalta az őrséget, mert persze a j ó móriak be-behívták őket egy pohár italra. így - hiába 
tiltottuk az ivást - örülhettünk, ha a leváltott őr a saját lábán tudott bevonulni. Persze 
minket, tiszteket is meg-meghív tak szabadidőnkben - borkorcsolyának krumplis körö
zöt t já r ta hagymával , hozzá kenyér akadt - , nemegyszer még nótáztunk is. 

Információkat a 6. hadosztályról - a parancsnoksággal folytatott, egyre szaporodó, ér
telmetlen bürokrat ikus levelezésen kívül - a nevelötörzs hetilapja, a H O N V E D - H Í R A 
D Ó szolgáltatott , ámbár egyre kevesebb örömünk telt benne. 1945. júl ius 20-i 8-9. szá
mának vezércikkét Lukács László - immár törzsőrmester - írta, két oldalon, „Fokozot
tabb harcot a reakció ellen!" c ímmel . Történelmi érdekességü írás, megkísér lem a lénye
gét röviden közreadni: 

„A felszabadító dicsőséges Vörös Hadsereg lehetővé tette az ország fennmaradását a 
demokratikus átalakítással, amihez a magyar demokratikus erők is összefogtak a fasiszta 
és reakciós elemek kiküszöbölésére. - Az ország újjáépítése összefogást igényelt, ehhez a 
demokrácia - ereje tudatában - engedményt tett, kezet nyújtva a semlegesnek mutatkozó 
rétegeknek. 

A reakció, ezt gyengeségnek vélve, ellentámadásra készül. A magántőke alig vesz 
részt az újjáépítésben, a reakció a demokratikus rendőrséget - a fasiszta maradványok 
legkérlelhetetlenebb ellenségét - támadja, megkísérelve ellenrendőrség felállítását. Még 
a kormányban és egyes pártokban is akadnak segítői. A reakció - a Szovjetunió és az an
golszászok közti ellentétekben hiába reménykedve - itthon támad nyíltan a honvédségben 
is. Egy tiszt kijelentése:»Többet ér egy jó ló, mint az egész demokracia« az az eléggé so-



ha el nem ítélhető »lovas szellem«, amely a Bethlen és Horthy ficsúrok póló naplopós-
kodásában kulminált! - Állandó fegyvereik a rémhírek, a felszabadítók burkolt rágalma
zása, a »volt már 1918-19«. - De a reakció áskálódása csak tűszúrás, az újjáépítés le
lassulásán felbőszülő demokrácia - tömegeire támaszkodva - radikálisan szembenézhet 
a kártevőkkel, szabotálókkal. A népre esküdött új magyar honvédség is bármikor hajlan
dó felemelni lábhoz tett fegyverét. A reakciósoktól megszabaduló kormányunktól könyör
telenebb harcot várunk, azt, hogy végre észre téríti a demokrácia ellenségeit, mert ha ez 
nem elég, a magyar népre kényszerített tömegharcban mi honvédek is részt veszünk. "51 

Mive l j ó m a g a m soha nem pólóztam, és a mögöt tem hagyott négy esztendő - é le tem 
legkeményebb , legnehezebb korszaka - aligha volt naplopásnak nevezhető , a cikk e 
passzusán csak mulattam. Véresen komoly volt viszont az írás többi része: ha ez így 
megy tovább, akkor - a demokrác ia ürügyén - egyenesen a szocializmusnak nevezett 
kommunista diktatúrába menetelünk. Az is egyre vi lágosabbá vált, hogy a magamfajták
ra csak addig lesz szükség, amíg a rendszernek megfelelőbbeket k i nem képezik. Meg
gondolandó hát, hogy ne még az előtt távozzam-e , hogy kirúgnak. 

Az üteg legnagyobb gondja az é le lmezés volt. Szerencsére ü tegparancsnokunk, falusi 
gyerek lévén, értett a gazdálkodáshoz. Disznóhízlalás , borjúnevelés folyt, t akarmányhoz , 
kukor icához és krumplihoz még hozzá lehetett ju tn i . Mindez nemegyszer az éhezéstől 
mentett meg bennünket . Az elszámolás , az ütegpénztártól függetlenül, „kis kasszában" 
folyt. Persze, hogy valamelyik jóaka ró feljelentett bennünket , de a hadosztálytól kikül
dött vizsgálók a legénység kihallgatása után végül is szemet hunytak. 

Néha egy-egy meghívás , esküvő is adódott . A lakodalmakon bizony teleettük magun
kat, a gyomorrontás ig , de legalább jobban bírtuk a koplalást. Augusztusban leszerelték 
tartalékosainkat. Elment Csombay főhadnagy, Tóth hadnagy, Ecsedy, Kozma és Nyers 
zászlós, Rédey hadapród. Megjött viszont nyugatról a nagyváradi hadapródiskolát vég
zett, 1944 novemberi zászlós Kaposy és Sípos, akiket a lhadnagyként vett át az új, de
mokratikus hadsereg, alsóéveseiket , Deniflét, Koppányt és Petőt őrmesterként . 

Novemberi levelem szerint a végre rendszeresen folyósított i l letményért lassan már 
krumplit és lisztet is nehezen lehetett kapni, mást szinte semmit. A só, petróleum, a tűz
kő, a gyufa, a cigarettapapír, a zsír és a cukor volt a „valuta." A nemzetközi feszültség 
fokozódása kapcsán jeleztem, hogy ha kitör valami, nem hagyom magam még egyszer 
„eldavajozni;" megpróbálok lelépni, elrejtőzni. A o rosz -amer ika i - i r án i háborús veszélyt 
az is mutatta, hogy a polgári vasúti forgalom egy időre csaknem teljesen leállt. A ruszkik 
„kicsi vojnát" emlegettek. 

5 1 Noha Lukács László intellektusát és baloldali elkötelezettségét ismertem, mégis meglepett, hogy a visz-
szaemlékezök, a korábban már többször hivatkozott Új haza új hadsereg című gyűjteményes műben, még 
negyven év távlatából is milyen elismerően nyilatkoznak róla. Kis András (51. o.): „... Lukács László, ez az 
okos, művelt fiatalember, aki marxista műveltségét antifasiszta iskolán szerezte, mindig tudta, hogy mikor mi
lyen anyagot kell kidolgozni és eljuttatni a csapatok nevelőihez." (NB Kis András 1995-ös müvében már nem 
szerepel Lukács neve.) Nagy Gábor, a Honvéd Híradó szerkesztője (139. o.): „A hadosztálytörzshöz gyakran 
jöttek be nevelőtisztek. így ismerkedtem meg Lukács László szakaszvezetővel, ... aki ekkor a légvédelmi tü
zérosztály [helyesen: üteg] nevelőtisztje volt. Mély elvtársi barátság fűződött közöttünk, mindig örültem, ha 
meglátogatott, mert az antfasiszta és partizániskolán szerzett tudását szívesen osztotta meg velünk." Móricz La
jos (304. o.) majdnem egy oldalt szentel Lukács dicséretének, de, mint írja: „... amikor Horthy felelősségét 
akartam kisebbíteni, alaposan megleckéztetett." 

A Hadtörténelmi Közlemények 119. (2006) 3. sz. (Tulipán Éva: A Magyar Néphadsereg 1956-os vesztesé
ge) 746. o. szerint Lukács László százados (posthumus ezredes), a Petőfi Akadémia tanszékvezetője 1956. ok
tóber 24-én a Rádió épületénél tisztázatlan körülmények között, lövési sérülésben halt meg. Hősi halottá nyil
vánították. (A Petőfi Akadémián, mint ismeretes, a politikai tiszteket képezték.) 



Időközben egyre inkább érlelődött bennem a Lukács-cikk kapcsán már komolyan fel
vetődött gondolat: a távozás a honvédség kötelékéből . Csa ládunk öreg barátjának közel 
fél évszázada alapított drogériája volt a Vámház körúton. Igaz, az ostrom alatt teljesen 
kifosztották, de a patinás hely, a név megmaradt. Kérdésemre hajlandónak mutatkozott, 
hogy a részben már m ű k ö d ő céghez „gyakornokként" felvegyen, és képzésemet az akkor 
még tekintélyes - képesí téshez és engedélyhez kötött - szakmában biztosítsa. 

A vágyott orvosi pálya Apám halála után már nem jöhete t t szóba, hárman, Nagy
anyámmal , A n y á m szerény özvegyi nyugdíjából , nem tudtunk volna megélni . Az ost
romban megsérül t családi ház - szüleim élete munkája - eladására nem gondoltunk, tisz
tességes árat amúgy sem kaphattunk volna érte. 

Közben a szövetségesek közti feszültség enyhült , ami előre vetítette a hadsereg lét
számcsökkentését , bár elhatározássá érlelődött szándékomon ez már mit sem változta
tott. 1945. december 29-től otthon töltött három hetes szabadságom után 1946. január 
20-án benyújtot tam a hivatásosból szolgálaton kívüli á l lományviszonyba helyezésre irá
nyuló kére lmemet a honvédelmi miniszter úrnak: 

1 • • i т . I . I . , и » I - • M a r t i a K o r n é l ht.hadnagy. 

Szolgálatonkivüli viszonyba 
helyezését kéri . 

, aagyar H o n v é d e l m i M i n i s z t e r U r n á k / t W.a«ü.o.«Z 

'* ó г . 19*6.évi január hó го-án. B u d a p e s t . 

Kérem - 1946.évi február hó 15-óvel - a honvédség állományé
ban, a hivatásos állományviszonyból s z o l g a l a t o n k l -

N v ü 1 i éliományviezonyba való helyezésemet. 
." Kérelseaet az alábbiakkal indokloaj 

.. ' Édesapám 19*5.év januárjában, a budapesti harcok alkalmával 
meghalt, özvegy ÍJdesanyám. csekély nyugdijából él Hagyanyámmal e-

s syütt в mivel egyedüli gyermek vágyók, rémtémasz nélkal van. 
Jelenleg jó elhelyezkedési lehetőségem nyila polgári pólyán 

8 ^ ^ s t a szakmában - a igy velük együttlskva, jobb kereseti 
lehetőségek mellett hathatósabban tudnán ket támogatni. 

a «llekelten felterjesztem életleirásomat és igazdási "Hatá
rozat "-om hiteles másolatát. 
2 db.melléklet. • • 

A H O N V É D H Í R A D Ó újévi számának (Hl) szignójú, „Győzzön a demokrác ia !" cí
mű vezércikke csak megkönnyí te t te döntésemet . Nem szólva Lukács - immár - hadnagy 
szokott, harcias hangvételű cikkéről „A nevelők újévi feladatai" c ímmel az 5. oldalon. 5 2 

Mindkét cikk következetesen „demokratikus" és nem néphadseregről írt. L. a 15. sz. lábjegyzetet. 



A honvedelmi miniszter 1946. februar 15-evel szolgalaton kfvuli viszonyba helyezett: 

Igazolds Martin Kornel hadnagy (a beirds szerint fdhadnagy) 
6. hadosztdlyban teljesitett szolgdlatdrdl 

Lezarult tehat katonai palyam vegjateka. Azdta megerhettem nehany tovabbi sorsfor-
dito finalet is a Mindenhatd kegyelmebdl, de az elsd felejthetetlen maradt. Hadd bucsuz-
zam most hat Apr i ly Lajos egy - ugy velem valamennyi meg eld bajtarsamra i l lo - vers-
szakaval. 5 3 

Csak csdndre vdrok es komor kdvetre / s barlang-homdlyba visszaroskadok. 

Mig zeng az erdo s forro utkozetre / Rohannak boldog, ifju farkasok. 

5 3 A finale. Aprily Lajos osszes versei es dramai. Budapest, 1990. 57. o. 

A rendelet az 1946. marcius 1-jei Honvedsegi Kdzldnyben (2. evfolyam, 6. szam) jelent meg. 



A marcius 1-jei leszerelesem alkalmabdl kapott Emleklap kicsiny mementdkent idezi 
hazank uj hadseregenek honmentd kfserletet. 

MAGYAR 6. HONVED GYALOG H ADOSZTALY 
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G ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ - SZABÓ PETER 

K O R O N Á S F E J E D E L E M 

Bocskai István és kora 

(General Press Kiadó, Budapest, 2006. 247 o.) 

Bocskai István a X V I - X V I I . századi ma
gyar történelem egyik legkiemelkedőbb alak
ja, aki nem csupán megélte a történéseket, ha
nem alakította, irányította is azokat erdélyi ta
nácsúrként, a hit védelmezőjeként, vagy Er
dély és Magyarország fejedelmeként. A po
litikai sikerének csúcspontjaként értékelhető 
bécsi béke majd egy évszázadra „újraírta" a 
magyar rendek és a Habsburg uralkodók vi
szonyát, előbbieknek biztosítva rendi jogaikat 
és a szabad vallásgyakorlást. A nevével szin
tén egybeforrt hajdúság partiumi letelepítésé
vel egy, a mindenkori erdélyi fejedelemhez hü 
katonaság került az Oszmán Birodalom vazal
lus Fejedelemségének nyugati határára. Eleté
nek bemutatására a magyar történetírás azon
ban mindezek ellenére a XIX. és a XX. szá
zadban mindössze egy monográfiát szentelt, 
bár ezt az 1943-ban (s második kiadásban 
1993-ban) megjelent müvet Benda Kálmán, a 
koraújkor egyik legjobb ismerője készítette. 

Egy új kutatásokon alapuló, modern fel
dolgozás mindenképpen hiányzott. E hiány 
pótlására készült el Bocskai István halálának 
400. évfordulójára G. Etényi Nóra, Horn Ildi
kó és Szabó Péter új szintézise, amely a „Ko
ronás fejedelem" életének bemutatására vál
lalkozik úgy, hogy egyben képet ad szűkebb 
és tágabb környezetéről, európai kortársairól, 
a X V I . század végének katonai és politikai 
eseményeiről, valamint a magyarországi hírek 
európai fogadtatásáról. 

A monográfia felépítése három nagy egy
ségre tagolódik. Az első fejezetek az ősöket, a 
családot és a rokonságot mutatják be. A famí
lia eredetmondája, mely mind a bihari népha
gyományban, mind (írott formában) a csalá
don belül fennmaradt, már önmagában is na
gyon érdekes, még akkor is ha vajmi kevés 
köze van a valósághoz. Mic bán legendájának 

azonban több variánsa is létezik Európa-szer
te, s még a magyar drámairodalmat is megih
lette. A valószínűleg IV. Béla korában élt Si
mon comestől származó családot a X V I . szá
zadban a köznemesek között találjuk. A fa
mília felemelkedésének lehetőségét Bocskai 
István édesapja, György teremtette meg. Sze
mélyében a X V I . század jellegzetes homo no-
vusainak archetípusát fedezhetjük fel, amit a 
monográfia minden fontos részletre kitérően 
tárgyal. Először is jó házasságot kötött Bocs
kai György, hiszen 1545-ben oltár elé vezette 
Sulyok Balázs királyi főkamarás lányát, Krisz
tinát. A frigy révén két jelentős felső-ma
gyarországi családdal is rokonságba került: 
sógora lett Dobó István és Balassi János. 
Előbbi, mint erdélyi vajda, szolgálatába vette 
Györgyöt. 1554-ben már Bethlen várának ka
pitánya volt, és I . Ferdinánd király adomá
nyának köszönhetően jelentős bihari birtok
adományban is részesült. János Zsigmond és 
Izabella özvegy királyné erdélyi visszatérését 
követően a két sógor, családjával együtt, fog
ságba esett. E raboskodás idején született meg 
Bocskai István 1557. január l-jén, Kolozsvárt. 
A fogságból történt megszabadulása után egy 
évtizeddel Bocskai György újra Erdélyben 
tünt fel, immár, János Zsigmond híveként. Az 
átpártolás, valamint rokoni kapcsolata a 
Balassiakkal és a Dobókkal kifizetődőnek bi
zonyult, hiszen a választott magyar király ta
nácsúrrá nevezte ki , s jelentős birtokadomány
ban részesítette. A család presztízsét tovább 
növelte, hogy első felesége halálát követően 
Báthory István bátyja, Kristóf, politikai meg
fontolásokból, feleségül kérte György leányát, 
Erzsébetet. E frigyből született Báthory Krisz
tina (Grizeldisz) és Báthory Zsigmond. 

A monográfia második, nagyobb egysége 
Bocskai István életét követi nyomon egészen 



1604-ig. A tíz év körüli ifjú, valószínűleg ép
pen apja pártváltásának idején, 1567-ben lett a 
bécsi udvarban apród. A két esemény a látszat 
ellenére sem zárja ki egymást, s közel sem 
számított egyedi esetnek, hiszen a század har
mincas éveiben a magyar nemesi családok, 
rokonaik által, mindkét király mellett képvi
seltették magukat. Bocskai István bécsi tar
tózkodása idején megismerkedhetett az udvari 
viselkedés szabályaival, a nagypolitika és az 
intrikák világával. A Habsburg udvari tanuló
évek után a tizenkilenc éves ifjú visszatért Er
délybe, s gyámjai, a Báthoryak támogatásának 
köszönhetően megkapta apja magnificusi cí
mét. Pályájának e kezdeti szakasza a fejede
lem és a vajda/sógor családi politikájának meg
felelően alakult, mutat rá a monográfia, hi
szen korához, rangjához és addigi pályafu
tásához illően a fejedelmi familiárisok közé 
emelték, s Nagyváradon jelölték ki szolgálati 
helyét. Az első jelentős kiugrási lehetőséget 
Báthory Kristóf halála kínálta számára 1581 
tavaszán, amikor testamentumos úrként és ta
nácsosként tagja lett annak a testületnek, ame
lyet Báthory István lengyel király és erdélyi 
fejedelem az ország kormányzására jelölt ki . 
A testület azonban a belső intrikák miatt ha
mar politikai viták színterévé vált, s helyét 
1583 márciusában a hármas tanács vette át, 
Bocskai pedig a fejedelem unokaöccse, az ifjú 
Báthory Zsigmond főkomornyikja lett, így az 
iskolai órák kivételével egész nap a fejedelmi 
cím várományosa mellett tartózkodott. 

A Báthory család, s Bocskai életében is 
nagy változást hozott István király hirtelen 
halála. A lengyel királyi cím megszerzésére 
irányuló tervek csődje után, az addig a Len
gyel Királyságban élő Báthoryak hazaköltö
zése (Báthory András bíboros, warmiai püs
pök kivételével) konfliktushelyzetet teremtett 
a famílián belül, amit az erdélyi rendek is igye
keztek a saját hasznukra fordítani. A mono
gráfia egyik legérdekesebb és legfontosabb 
része az, amely az erdélyi elit 1588 és 1594 
közötti belső harcait dolgozza fel. Ennek az 
intrikákkal átszőtt világnak a bemutatása a 
magyar történetírás egyik legrégebbi hiányos
ságát pótolja. Világos és elfogadható képet 
nyújt egyrészt arról, hogy a Báthory családon 
belül és a legbefolyásosabb nemesek között 
milyen érdekszövetségek/érdekellentétek ala
kultak ki , másrészt meghatározza Bocskai he
lyét és szerepét abban a miliőben: az 1592 
májusában váradi kapitánnyá kinevezett feje

delmi nagybácsi, ügyes és megfontolt politi
kájának köszönhetően, az úgynevezett katonai 
párt vezetőjévé vált, s egyben Zsigmond leg
főbb támasza volt. Kapcsolatukat egyfajta egy
másra utaltság is jellemezte, hiszen Bocskai 
nem rendelkezett a politikai hierarchiában el
foglalt helyéhez megfelelő vagyoni háttérrel, 
mint például a Kendy család. Báthory Boldi
zsár hatalomra kerülése pedig hatalmi súlyá
nak elvesztésével járt volna, hiszen a Len
gyelországból visszatért fejedelmi családtag
hoz nem kötötték erős rokoni szálak. 

Másik fontos újdonsága és pozitívuma a 
monográfia ezen részének az, hogy remél
hetőleg végérvényesen leszámol azzal a ma
gyar történetírásban az elmúlt százötven év
ben megszilárdult tévképzettel, hogy az erdélyi 
politikai eliten belül kialakult egy „németes" 
és egy „törökös" párt. Az e témával foglalko
zó fejezetek szerzője rámutat, hogy a Báthory 
család és a hatalomban résztvevők mindegyi
ke egyetértett: a fejedelemségnek csatlakoznia 
kell az oszmánellenes keresztény táborhoz. A 
felek csak a háborúba lépés módjában és ide
jében nem tudtak megegyezni. A kialakult v i 
szály az addig is igen törékeny békességet 
végérvényesen felrúgta. Az első lemondásá
ból visszatért Báthory Zsigmond 1594 au
gusztusában leszámolt ellenzékével. Bocskai 
felelőssége a történtek végkimenetelében meg
kérdőjelezhetetlen. Az ambiciózus fiatalem
bert személyes érdekei is az „ellenzék" fizikai 
megsemmisítésére sarkallták. Egyrészt így, az 
elkobzott birtokokból részesülve, középbirto
kosból nagybirtokos arisztokratává lett. Más
részt 1595 nyara és 1598 tavasza között Er
dély legbefolyásosabb politikusává vált: ő 
tárgyalt Prágában a Habsburg-Báthory szö
vetségről; ő vezette a Mária Krisztierna kezét 
megkérő küldöttséget Grazba; ő vezette az er
délyi csapatokat a havasalföldi hadjáratban; a 
fejedelem távollétében a kormányzás ügyeit is 
ellátta. 

Báthory Zsigmond második lemondását kö
vetően azonban a helyzet megváltozott, mutat 
rá a monográfia. A fejedelemség irányítását 
átvevő Habsburg megbízottak, minden ígéret 
ellenére, már a kezdet kezdetén félreállították. 
Unokaöccse visszatérését a hatalomba még ő 
egyengette, de Zsigmond, új terveinek érde
kében, őt is kijátszotta, az 1599 tavaszán a fe
jedelemségbe segített Báthory András pedig 
nyíltan ellenségének vallotta Bocskait. Az ő 
halála után Mihály ragadta kezébe Erdély irá-



nyitását, Bocskai pedig hiába várta, hogy a 
prágai udvar kormányzóvá, vajdává vagy fe
jedelemmé nevezze ki. 1600 és 1604 között az 
egykori nagy befolyású politikus teljesen ki
szorult a hatalomgyakorlásból és elszigetelő
dött: Erdélyből száműzték, birtokait is elkoboz
ták. Prágában pedig - attól lelve, hogy fegyve
resen tör a fejedelemség megszerzésére - visz-
szatartották, tisztes fogságra vetették 

A monográfia harmadik nagyobb egysége 
a Bocskai-szabadságharc időszakát mutatja 
be, kirobbanásától egészen az erdélyi és ma
gyarországi fejedelem haláláig. Felettébb ér
dekes, és nagyon tetszetős, hogy a mű szerke
zetét nem csupán az események időrendisége 
szabja meg, hanem tematikus fejezetekben is 
feldolgozza a témát. Elsősorban a Bocskai 
támogatóival foglalkozó részt emelném ki , hi
szen olyan személyekről (Illésházy Istvánról, 
Rákóczy Zsigmondról, Homonnai Drugeth Bá
lintról és Nyáry Pálról) esik szó, akik a ma
gyarországi és erdélyi politikai élet meghatá
rozó személyiségei közé tartoztak már a 
Habsburg-ellenes felkelés előtt is, és 1606. de
cember 29. után is aktív részesei voltak az 
eseményeknek. Emellett képet kapunk a moz
galom európai visszhangjáról, valamint több 
fejezetbe osztva arról, hogyan változott, ala
kult ebben a két esztendőben az Oszmán Bi
rodalom és a bihari nagyúr viszonya. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy három 
esetben némi hiányérzetem támadt a mono
gráfia e részének olvasása közben. Egyrészt a 
szerzők, a Habsburg-ellenes mozgalom kitö
résének okait vizsgálva, kihagytak egy fontos 
szempontot, megítélésem szerint talán a leg
fontosabbat. Az ambiciózus Bocskai ugyanis 
1604-ben, az elkobzott birtokai visszaadása 
körüli hercehurca idején tárgyalt a Portával az 
Erdélyi Fejedelemségről. Amint azonban sor

sa rendeződött, hátat fordított a Bethlen által 
közvetített kapcsolatnak. így ha hamis is a le
vélhistória, Bocskainak mégis volt félnivalója 
attól, hogy titkos akciója kiderül. 

Másrészt abban, ahogy a monográfia e ré
sze a hajdúk Bocskai mellé állását bemutatja, 
némiképpen a magyar romantikus történetírás 
újra megelevenedését látom. Kétségtelen, hogy 
a hajdúk jelentős része, mint ahogy maga 
Bocskai is, a kálvinista felekezethez tartozott, 
de ez - véleményem szerint - vajmi keveset 
számított átállásukban. Esetükben a döntő té
nyező a zsold ígérete volt. A több hónapja f i -
zetetlen hajdúkat Bocskai ezzel állította maga 
mellé. Erre engednek következtetni azok a bé
ketárgyalási pontok is, amelyek többhavi zsold 
kifizetését szabták feltételül az Udvari Kamará
tól „Bocskai angyalainak leszállítására." 

Harmadrészt hiányolok egy olyan feje
zetet, amely, a nagyvezírrel folytatott tárgya
lásokhoz hasonlóan, összefoglalná a Habs
burg-Bocskai béketárgyalások menetét. El
szórva fel-feltűnnek ugyan rövid utalások, a 
magyar rendi politizálást majd egy évszázadig 
meghatározó bécsi békéhez vezető út azonban 
részletesebb ismertetést igényelne. 

Mindent egybevetve meg kell állapítanom, 
hogy a három szerző által készített mono
gráfia méltó emléket állít Bocskai Istvánnak. 
A gazdagon illusztrált könyv szemléletében és 
tartalmában több újdonságot is tartalmaz, s a 
családi és politikai kapcsolatokon, illetve a 
röplapok cikkein és kultúrtörténeti érdekessé
gen keresztül bevezeti az olvasót a X V I . szá
zad végének és X V I I . század elejének világá
ba. Olvasmányossága pedig lehetővé teszi, 
hogy mindenki, aki a kor iránt érdeklődik, él
vezettel forgathassa. 

Bagi Zoltán 

SERES ISTVÁN 

T H Ö K Ö L Y I M R E ÉS T Ö R Ö K O R S Z Á G - Í M R E T H Ö K Ö L Y V E T Ü R K I Y E 

(Akadémiai Kiadó - Magyar-Török Baráti Társaság, Budapest, 2006. 299 o., 12 színes melléklet) 

A mohácsi vereség, a középkori független 
magyar állam bukása után, egészen az 1699-
ben kötött karlócai békéig, az oszmán hatalom 
hol közvetett, hol közvetlen befolyást gyako

rolt a magyar politikára, elsősorban a Bécshez 
fűződő kapcsolat és viszony alakulásában. Az 
ország középső harmadát a Porta betagolta a 
birodalomba, a nyugati országrész - a katonai 



erőviszonyoknak megfelelően - megmaradt a 
Habsburgok kezén, Erdély pedig, belső füg
getlenségét megtartva, tulajdonképpen az Osz
mán Birodalom szatellit-államává alakult. Ami
kor a X V I I . században kiéleződtek az ellen
tétek a kiváltságaikat veszélyben érző magyar 
rendek és a központi kormányzatot képviselő 
Bécs között, a Porta, érdekeinek és európai 
szövetségi kapcsolatainak megfelelően, egy
értelműen támogatta Bocskai, Bethlen, I . Rá
kóczi György akcióit. A magyar politikai ve
zető rétegben e Bécs-ellenes koncepció bá
zisát a főnemesség egy csoportja, valamint a 
felső-magyarországi nemesség képezte. Mivel 
a bécsi udvar egyértelműen a katolikus egy
házat támogatta (és fordítva), a Bécs elleni 
politikai és katonai mozgalmakban szinte k i 
zárólag protestánsok vettek részt. A vasvári 
béke (1664) után a Wesselényi Ferenc - Zrí
nyi Péter - Nádasdi Ferenc szervezkedés tag
jai a török hatalomhoz való csatlakozásban 
látták az ország sorsának rendezését, s a bu
kásukat követő megtorlás ellen azonnal felke
lés robbant ki, amelynek 1680-tól Thököly 
Imre, a fiatal evangélikus főúr lett a vezetője. 
Tulajdonképpen ezzel kezdődött a Portával 
való együttműködése, valójában persze függé
se. Viszonyuk azonban nem volt ellentétektől 
mentes, és egyben a török-magyar katonai és 
politikai kapcsolatok történetének utolsó, drá
mai gyorsasággal lezajló fejezetét jelentette. 

Az újra aktivizálódó, és akkor már a 
Habsburgok ellen döntő offenzívára készülő
dő oszmán vezetés határozata alapján a szultán 
1682. szeptember 16-án Thökölyt Közép-
Magyarország (Orta Madzsar, valójában Fel
ső-Magyarország) „királyává" (fejedelmévé) 
nevezte ki . (Az adnáhmé szövege teljes terje
delmében olvasható a könyvben, eredetiben 
és magyar fordításban.) Az elkövetkező há
rom év volt Thököly pályájának csúcsa, de 
már beárnyékolta a török haderő vereségsoro
zata, ami az Oszmán Birodalom erejének 
meggyengülését mutatta. Ezt nyilván ő is fel
ismerte, s megpróbált taktikázni a két hatalom 
között, talán azzal a halvány reménnyel is, 
hogy fejedelmi hatalmát átmentse a háború 
utánra. A török uralom felszámolásával azon
ban az évszázados török orientáció koncep
ciója megbukott, elvesztette hatalmi bázisát. 
Thököly ugyan távolodni igyekezett a portá
tól: 1683-ban kelletlenül vonult a török főse
reg mellett, de Bécs alá nem ment, 1685-ben 
pedig határozott parancsra sem csatlakozott a 

török sereghez, ám nem tudta rászánni magát 
a végleges és döntő szakításra: a bécsi udvar
tól csak mint főúr nyerhetett volna kegyelmet, 
s kaphatta volna vissza birtokait, de fejede
lemségét nem tarthatta volna meg. Sőt az er
délyi fejedelem, Apafi Mihály is szembefor
dult vele, birtokait lefoglalta. A végső és leg
nagyobb csapást azonban a sorozatos ve
reségekért bűnbakot kereső török vezetők 
mérték rá: a szerdár parancsára 1685 októbe
rében elfogták. Ez az évszázados török befo
lyás bukását, a kuruc mozgalom tragikus ösz-
szeomlását jelentette. 

Thököly elvesztette politikai súlyát, csapa
tai pedig úgyszólván teljesen átálltak a csá
száriak oldalára. A Porta hamar felismerte, 
hogy súlyos hibát követett el, Thökölyt sza
badon engedték, de politikai szerephez már 
csak 1690-ben jutott egy rövid időre, amikor a 
zernyesti győzelem után a rendek egy része 
Erdély fejedelmévé választotta. Hamarosan 
azonban végleg kiszorult az országból, s attól 
kezdve, egyre fogyatkozó számú katonáival, a 
magyar-török határvidéken állomásozott, tö
rök alárendeltségben, mostoha körülmények 
között, állandó ellátási gondokkal küszködve. 
Ez tulajdonképpen már az emigráns-sors elő-
iskolája volt. A valódi bujdosás és száműzetés 
azonban csak 1699, a karlócai békekötés után 
kezdődött, amelyben a porta elutasította 
ugyan a bécsi udvar kiadatási kérelmét, de kö
telezettséget vállalt arra, hogy Thökölyt és kí
séretét eltávolítja a magyar határ közeléből, i l 
letve Isztambulból. 

Seres István könyvében bő terjedelemben, 
mintegy hatvan oldalon foglalkozik Thököly 
Imre és felesége, Zrínyi Ilona néhány (bőven 
számítva is mindössze hat) emigrációs esz
tendejével. Minthogy a bécsi udvar állandóan 
követelte a bujdosók eltávolítását Isztambul
ból, 1701 szeptemberében a porta Izmit vá
rosába, a Márvány-tenger ázsiai partjára tele
pítette át őket. (Ezt a helységet a magyar 
közvélemény Nikomédia néven ismeri.) A fe
jedelmi pár majorházat vásárolt a város köze
lében, a Virágok mezeje nevű, kellemes, jó 
fekvésű, szép területen. Ottani életükről rész
letes, érdekes és jól megírt képet kapunk. A 
kolónia napjai egyhangúan teltek. A fejede
lem, minthogy már fiatal korától köszvényben 
szenvedett, gyakran látogatta a környékbeli 
meleg forrásokat, s a fürdők használatától re
mélt gyógyulást. Néha külföldi utazók is meg
fordultak a Virágok mezején, akiknek útleírá-



sai sok információt tartalmaznak a bujdosók 
életéről, lakóhelyéről. Seres István a fejede
lem végrendelete alapján felsorolja az udvar
ban élőket, akiknek száma 45 volt. Végrende
letében Thököly mindegyikükre hagyott vala
mit - betöltött rangjuknak és szolgálatuk je
lentőségének megfelelően. Hogy csak néhány 
példát említsünk: Pápai Gáspár, aki (később 
Rákóczi mellett is) diplomáciai feladatokat lá
tott el, 3000 forint értékű (magyarországi) bir
tokot örökölt; Komáromi János személyi tit
kár 4000 forint értékű birtokot és 300 tallért; 
Hegedűs Pista pedig, aki nyilván muzsikus 
lehetett, 30 tallért kapott. (Miután Rákóczi 
visszaadatta Thököly magyarországi és erdé
lyi birtokait, hagyatéka tényleges gyakorlati 
értékkel bírt.) 1703-ban meghalt Zrínyi Ilona, 
1705-ben Thököly is követte őt, a fejedelmi 
udvartartás feloszlott, sokan hazatértek Ma
gyarországra és Erdélybe, éppúgy, mint ahogy 
a Havasalföldén maradt katonák is bekapcso
lódtak az új kuruc felkelésbe. 

E fejezetben olvashatunk arról a szinte 
szimbolikus eseményről, hogy a fejedelmi pár 
egy alkalommal ellátogatott Tekirdagba (Ro
dostóba), ahol majd Rákóczi Ferenc éli utolsó 
másfél évtizedét. 

Ugyancsak figyelemre méltó, sőt mond
hatni érdekfeszítő a következő, igen jól megírt 
fejezet, amely Thököly földi maradványainak 
felkutatását, hazaszállítását és Késmárkon, 
végső nyughelyén, országos, ünnepélyes meg
emlékezés keretében történő elhelyezését tár
gyalja. Mert amennyire fordulatokban gazdag 
volt életében Thököly pályafutása, alakjának 
emléke halála után is ellentmondásosan ala
kult. Másfél évszázadig a feledés homálya 
fedte, csak a reformkorban kezdett a társada
lom és a történettudomány érdeklődése és fi
gyelme feléje fordulni. 1862-1904 között ma
gyar régészek, történészek több ízben is jártak 
Törökországban, köztük Thaly Kálmán is, míg 
végül Thallóczy Lajosnak 1904 decemberé
ben sikerült megtalálnia és feltárnia Thököly 
sírját. Ezt a több évtizedig tartó kutatási mun
kát Seres adatok sorával mutatja be, elbeszél
ve a sikereket és kudarcokat, az ott élő néhány 
magyar, valamint a török hatóságok és embe
rek igen segítőkész, baráti támogatását, amely 
végül eredményre vezetett. Itthon két város, 
Késmárk és Eperjes versengett a hamvak vég
ső elhelyezéséért, végül, éppen kötetünk meg
jelenése előtt száz esztendővel, az előbbi nyerte 
el a kitüntetést. 

Thököly Imre alakja és Törökország azon
ban nem szakadt el egymástól a fejedelem 
hamvainak hazahozatala után sem. A sír he
lyén már 1904-ben emlékoszlopot emeltek, ám 
az földrengések és háborús idők következ
tében megsemmisült. 2005. szeptember I I 
IS, között azonban az isztambuli magyar fő
konzulátus, a Magyar-Török Baráti Társaság 
és a Rodostói Magyar Baráti Társaság szerve
zésében magyar küldöttség járt Törökország
ban, és felavatta Izmitben a Thököly Imre sír
helyén emelt új emlékmüvet. Ennek meg
valósítása a török és magyar tudományos 
körök, társadalmi szervezetek, és nem utolsó 
sorban a török hatóságok és helyi személyek 
nagyvonalú és önzetlen támogatásával vált le
hetővé. Seres István felsorolja mindazokat a 
személyeket, intézményeket és szervezeteket, 
amelyeknek a közreműködése ez a példamuta
tó esemény megtörténhetett, s az avatásról 
néhány fényképet is közöl. 

Seres István kétnyelvű, tudományos ered
ményekre épülő ismeretterjesztő munkáját fel
tétlenül maradéktalan elismerés illeti. Feldol
gozta és több helyen korrigálta Thököly pá
lyafutásának eddig ismert adatait, részletesen 
taglalta Törökországhoz fűződő viszonyának 
állomásait. Könyvébe beledolgozta saját gyűj
tő munkájának eredményeit és a helyszínen 
szerzett tapasztalatait is. Bízzunk abban és 
reméljük, hogy további kutatásai során még 
sok új adatot fog feltárni az igen gazdag török 
levéltári anyagból. 

A következő néhány megjegyzés csak pár 
kisebb hibát, talán sajtóhibát akar korrigálni. 
A 62-63. oldalon a helység neve helyesen Aj-
nácskő; a 70. oldalon említett Bial pedig nyil
ván Bia, Pest megyében. A 254. oldalon emlí
tett Kocaeli török helység, utána zárójelben 
áll, hogy Izmit, de nem kapunk semmi tájé
koztatást a két helységnév egymáshoz való 
viszonyáról. 

Ismertetésemet azzal szeretném befejezni, 
hogy Seres István munkája néhány olyan gon
dolatot ébresztett bennem, ami túlmutat a 
könyv témáján. Mivel magyarázható, hogy a 
magyar történetírás mindmáig nem produkált 
modern Thököly-életrajzot, amely pályájának, 
politikai koncepciójának és katonai tevékeny
ségének minden oldalát, egészét bemutatná? 
Még mindig csak Angyal Dávid 1882-ben 
megjelent, klasszikus Thököly-biográfiája áll 
rendelkezésünkre, valamint az 1978-ban tar
tott tanácskozás 1983-ban kiadott tanulmá-



nyai. Egy ilyen monográfia létrehozásához el
engedhetetlen a török levéltárakban való to
vábbi intenzív búvárkodás, ahonnan még sok 
új információ remélhető. 

Ugyanakkor meglepődve, jólesően fedez
tem fel Seres könyvének olvasásakor, hogy 
milyen sokan vannak, akik önzetlenül, időt és 
fáradságot nem kímélve, minden hivatalos 
megbízás nélkül is foglalkoznak a két nép kö
zös múltjával, a kiemelkedő személyekhez 
kapcsolódó emlékek ápolásával. És miután a 
másik oldalon is hasonló hozzáállást találtak, 
így a közös munka eredményeként áll most az 
új Thököly-emlékmü. A Seres munkája végén 
található könyvjegyzék mutatja, hogy a Ma
gyar-Török Baráti Társaság tevékenysége ré

vén már számos könyv látott napvilágot, több 
török szerző művét fordították le magyarra, 
tudományos konferenciák anyaga került k i 
adásra a két nyelven, és még sorolhatnánk az 
eredményeket. Ugyanakkor fáj az ember szí
ve, hogy ennek a sok önzetlen, áldozatkész 
embernek a fáradozásáról, produktumáról még 
az érintett szakterületen dolgozók is nagyon 
keveset tudnak, a közvélemény pedig még 
annál is kevesebbet. Pedig ezek az emberek 
megérdemelnék, hogy a sajtó, rádió és televí
zió rendszeresen ismertesse, és a közvéle
ménynek bemutassa munkájukat, tevékenysé
güket és eredményeiket. 

Bánkúti Imre 

MICHEL DEPEYRE 

T A C T I Q U E S E T S T R A T E G I E S N A V A L E S D E L A F R A N C E E T 
D U R O Y A U M E - U N I D E 1690 A 1815 

(Bibliotheque Stratégiqite, Ed. Economica, Paris, 1998.) 

Az európai katonai gondolkodás történe
tének egyik legérdekesebb fejezete a haditen
gerészeti taktikai és stratégiai elméletek kora 
újkori szakasza. Ekkor alakulnak ki a különfé
le haditengerészeti elméleti rendszerek, ame
lyek két legfontosabb csoportját a francia és 
az angol iskola alkotta. Michel Depeyre dok
tori disszertációjában, majd arra épülő köny
vében e két fontos gyakorlati és elméleti irány
zat bemutatására vállalkozott, és igazi hiány
pótló munkával lepte meg a hajózás és a ten
geri hadászat és harcászat iránt fogékony kö
zönséget. 

Az általa vizsgált korszakot más néven a 
„második százéves háborúnak" is nevezi a 
nyugat-európai történetírás, hiszen az Augs-
burgi Liga háborújától kezdve a X V I I I . szá
zadi dinasztikus és gyarmati háborúkon át 
egészen a francia forradalmi és napóleoni há
borúkig az angol-francia ellentét vált a hábo
rús konfliktusok egyik legállandóbb elemévé. 
A haditengerészet mindkét állam hadviselé
sében fontos szerepet játszott, mivel a had
műveletek gyakran a kontinentális európai had
színtértől távoli területeken, illetve a tenge

reken zajlottak. Másrészt pedig a haditen
gerészet a korabeli hadviselés legfejlettebb, és 
kétségkívül legköltségesebb válfaja volt, ezért 
gyakran az államok hadi potenciálja abszolút 
fokmérőjének is tekintették. Mindezeket fi
gyelembe véve a Michel Depeyre könyvében 
összegyűjtött gazdag ismeretanyagot semmi
képpen sem tekinthetjük egy szűk, speciális 
szakterületet átfogó munkának, hanem két 
nagy európai nemzet katonai csúcstechno-
lógájának elméleti alapjait bemutató műnek. 

A szerző a bevezetésben a franciákra oly 
jellemző kartéziánus alapossággal vázolja fel 
a mű témáját, megnevezve a kutatott korszak 
legfontosabb forrásait és természetesen kitér 
kutatásai módszertani alapjaira is. Ugyanitt 
meghatározza a téma legfontosabb alapfo
galmait, különös tekintettel a taktika és az ak
kor még nem, vagy csak inkább a gyakorlat 
szintjén létező stratégia fogalmaira. Szintén 
nagy jelentőséget tulajdonít az emberi ténye
zőnek, és részletesen bemutatja a haditengeré
szet személyi állományának toborzási és k i 
képzési jellegzetességeit a vizsgált terüle
teken. 



A következő, Prológusnak nevezett rész
ben munkája elméleti alapvetéseinek tisztázá
sát a haditengerészet anyagi tényezőinek be
mutatásával folytatja. Részletesen kitér a kü
lönféle hajótípusok bemutatására a gályáktól a 
sorhajók megjelenésén keresztül a fregattokig, 
hangsúlyozva a két ország hajóépítési szoká
sait. Bemutatja, hogy hogyan hatottak egy
másra a különféle angol és francia újítások és 
találmányok, melyekkel a hadihajók sebessé
gét, védelmét és biztonságát növelni lehetett. 
Ezt követően a fegyverzet fejlődését és annak 
taktikai hatását veszi górcső alá. Elsősorban a 
tüzérség szerepét vizsgálva kiemeli, hogy míg 
a franciák az ellenséges hajók árbocaira cé
loztak, az angolok elsősorban a hajótest ron
csolására törekedtek. A hajózás igazi mester
sége természetesen a vitorlázásban rejlett. A 
szél segítségével különböző, előnyös harcvo
nalak kialakítása, az ellenséges harcrend fel
bontása és szétzilálása haditengerészeti takti
ka legalapvetőbb elemét képviselte, amelynek 
elméleti síkra fektetése mindkét országban 
megtörtént a vizsgált időszak során. 

A következő fejezetekben a szerző sorra 
veszi a haditengerészeti taktikai és stratégiai 
gondolkodók jelentősebb müveit, és azok alap
ján próbálja felvázolni a fejlődési irányokat. 
Meghökkentő módon az első ilyen gondolko
dók nem katonaemberek, hanem tudós jezsui
ták voltak, mint például Paul Hoste atya, aki 
matematikai indíttatású müvével valóságos 
iskolát alapított a XVI I . század végén. Köve
tői és a haditengerészeti taktikai gondolkodás 
valódi kifejlesztői már a felvilágosodás szá
zadának emberei voltak. Mint ismeretes, XV. 
Lajos és különösen X V I . Lajos nagyon jelen
tős fejlesztéseket hajtott végre a haditen
gerészet területén. Michel Depeyre könyve 
bemutatja azt is, hogy a gyakorlati munka 
mögött milyen fontos szellemi műhelyek áll
tak. Ma már szinte senki sem ismeri Bigot de 
Morogues, Bourdé de Villehuet vagy du Pa
villon lovag nevét. Munkáik nélkül azonban 
nehezen képzelhető el a X V I I I . század máso
dik felében tapasztalható francia haditengeré
szeti fellendülés, amely az államkincstár óriá
si összegeit emésztette fel. Depeyre a for
radalom előtti évtizedekre helyezi a tengeri 
hadviselés megújulásának hőskorát. Verdun 
de La Crenne, Grenier vicomte és Amblimont 
márki nevéhez fűződik az úgynevezett „új 
taktikai" irányzat megjelenése, amely a geo
metriai pontosságot igyekezett az egyéb nehe

zen előre látható tényezőkkel (szél, sebesség, 
időjárási viszonyok) kombinálni. Nagy jelen
tőséget tulajdonítottak a hajók egymás közötti 
jelzésrendszerének fejlesztésének is, amely 
különösen ködben és éjszaka jelentett nagy 
gondot. 

A francia elméleti gondolkodás fejlődésé
vel párhuzamosan az „angol iskola" első sor
ban gyakorlati vonatkozású taktikai müveket 
hozott létre, amelyek főként az angol haditen
gerészeti képzés empirikus jellegét hangsú
lyozták ki . A leggyakrabban „Fighting In
structions" és „Signals Books" néven megje
lent munkák hosszú sora után, a skót John 
Clerk of Eldin munkássága révén, a franciás 
elméleti iskola is gyökeret vert a szigetor
szágban. Az említett francia szerzők müvei
nek angol fordításai után az ő nevéhez fűző
dik az első angol haditengerészeti taktika 
elkészítése. A nagy lépésekben fejlődő hadi
tengerészeti taktikai iskolák lendületét a fran
cia forradalom eseményei törték meg. Ezt kö
vetően Michel Depeyre a francia forradalmi 
és napóleoni háborúk hatását elemzi a hadi
tengerészeti gondolkodás forrásain keresztül. 
Az események felgyorsulásával a tettek ideje 
érkezett el, amely nem kimondottan kedvezett 
az elméleti munkáknak. Mindehhez hozzájá
rult a forradalmi emigráció negatív hatásai is, 
amelynek következtében jelentős mértékben 
kicserélődött a tisztikar. Néhány név fémjelzi 
e korszak termését: az angol David Steel mel
lett a francia Audibert de Ramatuelle, Suzan
ne és La Rouvraye lovag alkotott ezidőtájt. 

A mü második részében a haditengerészeti 
szakirodalom főbb taktikai és stratégiai kérdé
sét vizsgálja a szerző. A különféle értekezések 
módszertani vizsgálata során kiemeli a karté
ziánus filozófia alapvető hatását. A müvek 
pedagógiai jellegére szintén nagy hatással 
voltak a jezsuita és janzenista didaktikai isko
lák, ami nem csak tartalmi, hanem formai 
elemekben is tetten érhető. Fontos szerepet 
kaptak az illusztrációk, ábrák is, amelyek a 
geometria térnyerésével fokozatosan egyre 
inkább egyszerűsödtek. A geometria, és álta
lában matematika szerepe különösen az úgy
nevezett „francia iskolában" vált meghatáro
zóvá. Érdekes eredményeket hozott a haditen
gerészeti alakzatok esztétikai elemzése, ahol a 
korabeli balett és kertépítés hatása mellett a 
vaubani építészeti esztétika hatását is meg le
het figyelni. A szerző megvizsgálta a történe
lem szerepét is az értekezésekben és arra a 



következtetésre jutott, hogy a haditengerészet 
sokkal kevésbé nyúlt vissza a régi, elsősorban 
ókori és középkori szerzőkhöz, mint például a 
szárazföldi katonai gondolkodás. Sokkal in
kább a közelmúlt eseményei, csatái foglalkoz
tatták a szerzőket és ez minden bizonnyal a 
harcmodor jelentős változásának köszönhető. 
A történelmi események leginkább az állítások 
igazolása és az elméletek bizonyítása szem
pontjábóljátszottak szerepet. 

A következő részben Michel Depeyre kí
sérletet tesz a korabeli haditengerészeti szak
irodalom szellemi genealógiájának létrehozá
sára, a gondolkodás fejlődési stádiumainak 
megragadására és a szerzők müvei egymásra 
gyakorolt hatásának ábrázolására. Kutatásai 
alapján megállapítja, hogy a didaktikus jelle
gű értekezések után a korszak vége felé a 
spekulatívabb esszék irányzata vált meghatá
rozóvá, az oktatási hajlam átadta a helyét a 
gyakorlatiasabb jellegű, győzelemre koncent
ráló elméleteknek. Érdekes kvantitatív vizsgá
latok és hatásvizsgálatok után ismételten le
szögezi a francia iskola elméleti elsőbbségét 
az angollal szemben. A korszak nagy szerepet 
játszott a haditengerészeti harcászati termino
lógia megszilárdulásában is. A szerzők defi
níciói nyomán a szakkifejezések folyamato
san közelítettek egymáshoz és lassan kialakult 
a terület általánosan is elfogadottá vált szak
szókincse. A könyv utolsó fejezete összefog
lalja azokat a gondolatokat, amelyek a kora
beli stratégiai gondolkodás kezdeteire utal
hatnak. A szerző érinti az úgynevezett „indi

rekt háborúzás" (pl. kalózkodás, blokád létre
hozása stb.), az offenzív és defenzív hadvise
lés, a döntő ütközet, valamint a tengeri had
viselés geopolitikai tényezőit. A munka végén 
megemlékezik még a gőzhajózás megjelené
sének forradalmi jelentőségéről. A mű jelen
tősége első sorban abban rejlik, hogy az újko
ri vitorlázás virágkorának haditengerészeti 
gondolkodásáról ad átfogó, kritikus és elemző 
képet. 

A munka magas színvonala mellett kisebb 
„bakikról" is meg kell emlékeznünk. A gondo
san szerkesztett könyv 287. oldalán egy Ligne 
hercegtől való idézet egyszerűen lemaradt, má
sutt pedig (például a 212. oldalon) a lábjegyzet 
hiányos, bár a pontos bibliográfia minden ké
telyt eloszlat. Módszertani szempontból bizo
nyára még érdekesebb lehetett volna, ha a szer
ző angliai levéltári kutatásokkal is kiegészítette 
volna a francia iskolát nagyívüen ábrázoló, de 
az angol iskolával - jelentőségéhez képest -
jóval kevésbé foglalkozó munkáját. Az angliai 
nyomtatott munkák hiánya mögött valószínű
leg jelentős számú, kéziratban fennmaradt el
méleti anyag rejtőzhet a neves angol admiráli
sok könyvtári és levéltári hagyatékában. 

Véleményünk szerint a korabeli angol hadi
tengerészet franciák feletti gyakorlati fölényé
nek titkát a vizsgált korszakban nem csak a 
tengeri viharokban és a hadi szerencsében, ha
nem a nagy múltú, sikeresen kifejlesztett és szi
lárd elméleti alapokon nyugvó brit tengeri had
viselésben kell keresni. 

Tóth Ferenc 

T. MÉREY KLÁRA 

A D É L - D U N Á N T Ú L F Ö L D R A J Z A K A T O N A S Z E M M E L 
A 19. S Z Á Z A D E L E J É N 

(Lornart kiadó, Pécs, 2007. 252 o.) 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Inté
zete közel hét évtized múltával indítja újra 
„Geographia Pannonica" című sorozatát, mely
nek a „Nova" elnevezése arra utal, hogy egy 
régi sorozat felelevenítéséről van szó. A meg
újult sorozat célja, az eredetiéhez hasonlóan 
az, hogy bemutassa a Pécsi Tudományegye
tem Földrajzi Intézetében és doktori iskolájá
ban született színvonalas munkákat. 

Az új sorozat első kötete méltó a nagyhírű 
hagyományokhoz. Külön érdekessége, hogy 
szerzője, Mérey Klára, magyar-történelem-
müvészettörténet szakot végzett tanár írt föld
rajzi témájú könyvet a Dél-Dunántúl XIX. szá
zad eleji természeti és gazdasági földrajzáról. 

Már az Osztrák Birodalom I . katonai fel
méréséhez (1763-1787) tartoztak „Ország
leírások," amelyek a térképen nem ábrázolha-



tó jelenségeket (folyók mélysége, gázlók, part
jaik, az utak állapota, erdők, mocsarak, lápok, 
hegyek, stb.) foglalták össze. A leírások, a fel
mérésekhez hasonlóan, országonként, tartomá
nyonként, az egyes szelvényekhez kapcsolód
va készültek. Később, a XIX. században, az 
ilyen országleírások helyét átvették a nagyobb 
területeket, földrajzi egységeket bemutató le
írások, amilyen a Szerző által bemutatott is. 

I . Ferenc császár 1806-ban rendelte el a I I . 
katonai felmérést, amelynek térképezési mun
kái egészen 1869-ig elhúzódtak. Azok előké
szítéseként készültek el az egyes területek ka
tonaföldrajzi leírásai. A térképekhez hason
lóan ezek is sokoldalúan használhatók, hiszen 
a korabeli katonai igények nagyrészt egybees
tek az általános földrajzi szempontok szerinti 
leírásokkal szemben támasztott kívánalmak
kal, azaz a hegyek, erdők, völgyek, síkságok, 
vizek vizsgálatával. 

A Szerző által forrásul használt „füzetek" 
(12 db) a bécsi Kriegsarchiv Térképtárában ta
lálhatók, 1810-1812 körül készültek, tehát va
lójában a két katonai felmérés között, mivel a 
vizsgált terület, a Nyugat-Dunántúl térképezé
sére a I I . katonai felmérés alatt csak az 1850-
es évek második felében került sor (a szelvé
nyek zöme 1856-1859 között készült). 

A levéltári forrásból a Szerző négy megye, 
Zala, Somogy, Tolna és Baranya területét 
emelte ki, azok földrajzi leírását ismerteti. 

Az „Előszó" és a „Bevezető megjegyzé
sek" után a könyv első fő része következik, 
„A természetföldrajzi leírások, a terület sajá
tosságai" címmel. Ezen belül az első fejezet a 
hegyekkel foglalkozik, a fő vonulatok bemu
tatása mellett sor kerül az ott fekvő települé
sek és a növényzet leírására is, egészen a „kis 
tájakig" bezárólag. Részletesen bemutatja a 
hegyeket átszelő patakokat, folyókat is. A 
második fejezet az utak leírása, csoportosítá
sa. A fő útvonalak természetesen települése
ket kötnek össze, azok részletes ismertetése 
sem marad el. A harmadik fejezet a völgyek, 
síkságok, erdők részletes tárgyalása. A völ
gyek leírásakor a földek termékenysége is szó
ba kerül. A negyedik fejezet a folyóvizek, így 
a Duna jobb parti folyóit illetve azok vízgyűj
tő területét mutatja be. Leírja a Duna szigeteit, 
partjait, említés történik a folyón át történő 
közlekedésről (hajóhíd, repülőhíd, gázlók). Ka
tonai szempontból igen fontos volt a mocsa
rak leírása. Ezek számunkra is kiemelkedően 
fontosak, hiszen még a vízszabályozások előt

ti állapotokat mutatják be. A Duna után a Drá
va és mellékfolyói leírása következik, hasonló 
részletességgel. 

A könyv második fő része a „A társada
lom- és a gazdaságföldrajz adatainak össze
foglalása" címet viseli. Első fejezete a társa
dalomföldrajz, azon belül a népesség és tele
pülések adataival foglalkozik, szintén a kato
nai jelentések alapján. Alfejezet tárgyalja a 
népességre vonatkozó adatokat, a népesség 
számát, nemzetiségi megoszlását. A katonai 
jelentés alapján a Szerző térképvázlaton mu
tatja be a korabeli egyházi székhelyek, iskolák 
és kolostorok elhelyezkedését. 

A másik alfejezet a településekkel foglal
kozik, azon korabeli táblázatok alapján, ame
lyek a hadi célokra felhasználható útvonalakat 
rögzítették a mellettük fekvő települések ada
taival együtt (hány lakos, ház, istálló található 
bennük, átvonulás esetén hány embert és lovat 
lehet beszállásolni, stb.). Bár az összeírások 
1810-1812 között készültek, ilyen adatok, a 
jobb oldali keretbe kigyűjtve, településenként, 
a I I . katonai felmérés később készült felméré
si szelvényein is szerepelnek. A település-ösz-
szeírásokból készült táblázatok variánsait (A-
tól D-ig) a „Táblázatos összefoglalások 1785-
1828" c. fejezet tartalmazza. 

A „Gazdaságföldrajz" c. fejezet több alfe
jezetre oszlik, amelyek a korabeli dokumen
tumok alapján a mezőgazdaság, az ipar, a bá
nyászat, az ásványkincsek és a kereskedelem, 
valamint a közlekedés, a posta, a hírközlés 
kérdéseit tárgyalják. Az ipari telephelyek el
helyezkedésérről, a postautakról és az utakról 
a Szerző térképvázlatokat ad közre, melyek 
megkönnyítik az áttekintést. 

A „Táblázatos összefoglalásokban" talál
ható I . táblázat, „A hadi utak a Dél-Dunán
túlon," csak ízelítőt ad a bécsi Hadilevéltár
ban található, még nem kutatott anyagból, a 
I I . táblázatot a településeknél már említettük. 

Az utolsó, „Térképek" című fejezet Kora-
binszky és Görög-Kerekes korabeli Magyar
ország térképét, illetve a kötetben szereplő 
megyék térképeit mutatja be kicsinyítve, feke
te-fehér kivitelben. 

A kötetet utószó és német nyelvű össze
foglaló egészíti k i . 

T. Mérey Klára a bécsi Kriegsarchiv eddig 
feltáratlan anyagát használta munkája forrá
sául, és külön érdeme, hogy több, ugyanebben 
az anyagrészben (К VII к - országleírások Ma
gyarország területére) található fontos kútfőre 



is felhívta a figyelmet. Bár Eperjesy Kálmán 
1929-ben, Szegeden kiadott katalógusa („A 
Bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású tér
képeinekjegyzéke") VI I . , „Országleírások" cí
mű fejezetében leírta az említett anyagrészben 
található magyar vonatkozású forrásokat (or
szágrészek, városok, utak, folyók leírását, va
lamint a hozzájuk tartozó térképeket), hazai 
gyűjteményben, így a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Térképtárában, csak kis részük hoz
záférhető, másolatban. 

A többi anyag eredeti lelőhelyén, a bécsi 
Kriegsarchivban található. A Hadtörténeti In
tézet és Múzeum Térképtára a közeljövőben 
tervezi ennek az anyagrésznek a másolását 

(fénymásolat, digitális fénykép formájában), 
így a hazai kutatók számára könnyebben hoz
záférhető lesz. 

A Szerző jelen munkája abból a szempont
ból is hasznos, hogy a XIX. századi német 
szöveg fordításával és értelmezésével, a szak
terminológia megadásával megkönnyíti a jö
vőbeli kutatásokat. Mivel az I . és I I . katonai 
felmérés térképei - a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum és az Arcanum Adatbázis Kft kö
zös kiadásában - már megjelentek DVD ki
adványokon, a hozzájuk tartozó földrajzi le
írások lehetővé teszik a XIX. századi táj jobb 
megismerését. 

Jankó Annamária 

REINHARD NACHTIGAL 

D I E M U R M A N B A H N 1915 B I S 1919 

Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftsinteressen 

(Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden, 2007. 222 o.) 

Az antant-hatalmak csoportjához tartozó 
Oroszország első világháborús és 1918-1920 
közötti történetéről már eddig is viszonylag 
sok feldolgozás látott napvilágot magyar és 
idegen nyelven. Nagyobb részük a cári biro
dalom hadseregével, annak katonai szereplé
sével, a keleti fronton zajlott hadmüveletek
kel, az 1917-18-as politikai változásokkal és 
a polgárháború eseményeivel foglalkozik. A 
kevésbé kutatott témák közé tartoznak Orosz
ország első világháború alatti hadigazdaságá
nak különböző vonatkozásai, ezen belül is a 
közlekedésben fő szerepet játszó vasutak épí
tésének nehézségei. Mindeddig csak kevés is
merettel rendelkeztünk a Barents-tenger partján 
fekvő Murmanszk (1917-ig Romanov na Mur-
manje) télen is fagymentes kikötőjét Petro-
zavodszkkal összekötő murmanszki vasút meg
építésének történetéről, amely a háborús vi
szonyok közepette mindenképpen jelentős 
vállalkozás volt. E hiányt pótolja Reinhard 
Nachtigal német történész könyve, amelyben jó 
érzékkel vállalkozott a hadtörténet, a gazdaság
történet és politikatörténet kategóriájába egy
aránt beleillő téma részletes feldolgozására. 

A Szerző alapos kutatásokat végzett az 
orosz, a német, az osztrák és a brit állami és 

hadtörténeti levéltárakban, a mü megírásához 
számos korabeli újság, illetőleg folyóirat 
anyagát áttanulmányozta, továbbá német és 
orosz nyelvű kéziratos hagyatékokat, valamint 
orosz, német és angol nyelven kiadott szak
munkákat használt fel. 

Az első témaegységet képező bevezetés 
megvilágítja az olvasó számára, miért volt stra
tégiai jelentőségű a Barents- és a Fehér-tenger 
partján lévő kikötőket a birodalom főváro
sával és Oroszország távolabbi területeivel 
összekötő murmanszki vasút, amelynek építé
sén 1915 és 1917 között a központi hatalmak 
70 000 hadifogságba esett katonája dolgozott. 
Kiemeli, hogy létrehozására elsősorban a nyu
gati szövetségesek (Nagy-Britannia valamint 
az Egyesült Államok) hajón érkező, a háború 
folytatásához szükséges felszerelést, fegyve
reket, gépeket, nyersanyagokat tartalmazó 
szállítmányainak az északi kikötőkből a cári 
birodalom belső tartományaiba, illetve a front 
közelébe történő eljuttatása miatt volt szük
ség, valamint, hogy a Kola-félszigetet és Ka-
réliát is bekapcsolhassák a földrésznyi ország 
vérkeringésébe. Áttekinti és értékeli a mur
manszki vasútról megjelent nemzetközi szak
irodalmat, továbbá az általa kutatott és feldől-



gozott levéltári forrásokat. Sajnálatos módon 
csak kevés, a téma magyar vonatkozásait -
nevezetesen a vasút építésén dolgozó magyar 
hadifoglyok sorsát - is érintő feldolgozást és 
dokumentumot sorol fel, magyar forrást pedig 
egyáltalán nem említ. 

A második fejezet a vasútépítés kezdeteit 
tárgyalja. Röviden felvázolja, hogyan integ
rállak a XIX. század folyamán Oroszország 
északi területeit a birodalom gazdaságába. 
Kiderül, hogy I I . Miklós cár 1914 novembe
rében döntött a Petrozavodszk-Kola közötti 
vasútvonal megépítéséről, amely 1915 júniu
sában vette kezdetét. A vasút Fehér-tenger 
partján húzódó, középső szakaszát 1915 vé
gén kezdték építeni, 1916 júniusára a Kola-
Kandalaksza közötti északi vonalrész is elké
szült. A briteknek is gazdasági érdekük fűző
dött a vasút elkészültéhez. A kötet írója be
mutatja a korabeli brit magáncégek dokumen
tumai között fennmaradt gazdasági, pénzügyi 
terveket és számításokat, a vonal Kandalaksza 
és Murmanszk közötti, északi részének szi
getországi vállalkozásban történő kivitelezé
sére, melynek során a tervek szerint kanadai 
és norvég munkások is dolgoztak volna brit 
irányítás alatt. Részleteket tudhatunk meg az 
Arhangelszkbe és Murmanszkba irányuló brit 
lőszer- és hadianyag-szállításokról, ahonnan a 
felhalmozott készleteket az oroszok a vasút el
készülte előtt igen lassan, csak hetek, vagy hó
napok múlva tudták az ország belsejébe szállí
tani. A britek és az Egyesült Államok alap
anyagokkal, gépekkel, sínekkel támogatták az 
építkezést. Fény derül arra is, milyen határidő
ket szabtak az egyes szakaszok megépítésére. 

A harmadik nagy témaegység a központi 
hatalmak hadifoglyainak lényegében kényszer
munkásokként történt alkalmazásáról szól. A 
Szerző felsorolja, hány hadifogoly tevékeny
kedett a vonal elkészültén: 1915 augusztusá
ban 3000, 1915 végén 10 000, 1916 őszén 
már 40 000 fő. 1916-ban a vasútépítésen dol
gozók egyharmada volt osztrák-német, 40 
százalékuk magyar, további 14 százalékuk pe
dig a történelmi Magyarország területéről szár
mazott, csupán 7 százalékuk volt szláv nem
zetiségű. A németek száma alacsony, mintegy 
4000 fő volt, az ott robotolók 10 százaléka. Á 
hadifoglyok mellett 1916-ban 30 000 orosz 
munkás is részt vett a munkálatokban. Nachti-
gal szomorú képet vázol az egykori hadfiak 
mai szemmel szegényes életkörülményeiről, a 
közöttük előfordult megbetegedések magas 

számáról. A rendkívüli éghajlati körülmények 
és a téli hideg, a rossz higiéniai viszonyok, 
továbbá a hiányos és egyoldalú élelmezés mi
att főleg skorbut és tífusz ütötte fel a fejét kö
zöttük. Skorbutban 1916 júniusában mintegy 
5000 fő betegedett meg, több százan bele is 
haltak. Részleteket tudhatunk meg a Központi 
Hatalmakkal a hadifoglyok állapotának ellen
őrzéséről folytatott tárgyalásokról, továbbá a 
semleges országok és Vöröskereszt képviselő
inek szemleútjairól. 

A negyedik fejezet a saját hadifoglyok 
helyzetének javítását célul tűző német kény
szerintézkedéseket tárgyalja: a császári Német
ország retorziókat vezetett be a fogságukba 
esett orosz tisztekkel szemben, amivel a Ka-
réliában dolgozó egykori német katonák sor
sának javítását és a semleges delegációk általi 
látogathatóságukat kívánták elérni. 

Az ötödik témakör a hadifoglyok vasúti 
építkezés területéről történő kivonását, illetve a 
hátramaradtak sorsának alakulását veszi górcső 
alá az 1916-18 közötti időszakban. Kiderül, 
hogy többezer skorbutban és más betegségben 
szenvedőt internáltak, egy részüket a helyszí
nen, más részüket Oroszország belső területeire 
szállították. A német hatóságok fent említett in
tézkedései következtében 1916 végén a néme
teket kivonták az építkezésről, az osztrák
magyar foglyok azonban egészen 1918 tava
száig dolgoztak a vasútnál, bár 1917 nyarán sor 
került egy nagyobb kontingens elszállítására. 

A hatodik fejezet a hadifoglyok valamint 
az orosz munkások szökéseivel, vagy szökési 
kísérleteivel foglalkozik. A menekülés elhatá
rozásánál a semleges országok viszonylagos 
közelsége volt a fő motívum. A szerző tudósít 
az 1915 őszétől előfordult szökésekről, ame
lyeknek a foglyok, illetve a határok hiányos 
őrzése volt az egyik kiváltó oka. A könyv író
ja több, sikeres szökést végrehajtott személy 
visszaemlékezéséből idéz, akik közül a leg
többen Finnországba és Norvégiába menekül
tek. Érdekességként említi, hogy a szökevé
nyek nagy részének tájolója és jó felszerelése 
volt, továbbá megismerteti az olvasót a fő 
menekülési útvonalakkal. Kiderül, hogy 1916 
és 1918 között számos, a svédek és a finnek 
által kivitelezett, szervezetten folyó, a német 
és az osztrák-magyar hatóságok által anyagi
lag finanszírozott fogolymentő akció zajlott a 
vasúti építkezés körzetében. 

A hetedik témaegység a britek 1917-19 
közötti, Murmanszk környéki intézkedéseit és 



a vasútvonal északi részein végzett megfigye
léseit tárgyalja. A vasút először 1916-17 telén 
töltötte be fontos szállítási funkcióját. Az 
egész vonalat hivatalosan 1917 elején adták át 
a forgalomnak, ám 1918 elején még mindig 
mintegy 20 000 hadifogoly vett részt a javítási 
és egyéb munkálatokban. 1917 őszén naponta 
18 tehervonat haladt a síneken, amelyek a vo
nal mintegy 1000 km-es, teljes hosszát 7-10 
nap alatt tették meg, a hetente 2-3 alkalom
mal közlekedő személyvonatoknak ehhez 5-6 
napra volt szükségük. Nachtigal szerint a bri
tek 1917 novembere utáni, Murmanszkban és 
Arhangelszkben maradásának fő oka gazda
sági érdekeik védelme, valamint a németek 
finnországi és baltikumi katonai előretörésé
nek ellensúlyozása volt. A vasutat 1918 tava
szán az antanthoz tartozó illetőségűek Mur-
manszkon keresztül történő kimenekítésére 
használták. A kötet írója beszámol a brit Pool 
vezérőrnagy vezette, kb. 10-15 000 főt szám
láló antant intervenciós erők Oroszország észa
ki részén, 1918-19 során folytatott tevékeny
ségéről. Bemutatja, milyen terveket szőttek a 
britek az általuk ellenőrzött területen történő 
infrastrukturális beruházásokra (pl. vasútépí
tés, kikötők korszerűsítése, a terület ásvány
kincseinek kiaknázása), és mindezek finanszí
rozására, továbbá ismerteti a brit pénzügyi po
litikát, ami többek között a cári rubel folya
matos használatában is megmutatkozott. 

A nyolcadik fejezet a korábban elmondot
takat foglalja össze, és történeti kitekintést ad. 
Világossá teszi, hogy az építkezésen részt ve
vő hadifoglyok 80 százaléka került ki a Mo
narchia egykori katonái közül. Az összesen 
60 000 ott dolgozóból 25 000 hadifogoly halt 

meg, közülük 21 000 volt korábban osztrák
magyar katona. E magas számból 7300 oszt
rák-német (35 % ) , 8400 magyar (40 % ) , 3000 
pedig magyarországi születésű (14 %) volt. 
1916 őszén a 45 000, építőmunkásként alkal
mazott hadifogolyból 40 000-en betegedtek 
meg skorbutban, tuberkulózisban és reumá
ban. Elemzi a 180 millió orosz rubelbe került 
vasút - amely valódi stratégiai jelentőségre 
csak az 1917 júliusában lezajlott Kerenszkij-
offenzíva idejére tett szert - gazdasági jelen
tőségét. Megvilágítja azokat a gazdasági és 
birodalmi érdekeket, amiért a brit cégek részt 
kívántak venni az építkezésben. Ezek sorából 
a halászat, a fakitermelés, az ásványkincsek 
kiaknázása, a németek előretörése miatti féle
lem, valamint a politikai befolyás növelése 
emelhető ki . A szerző végezetül a murmansz
ki vasút stratégiai és gazdasági jelentőségének 
változását követi nyomon 1919-től egészen a 
második világháború végéig. 

A Függelék egy eredeti angol nyelvű, a 
vasút építésének 1916-os állapotáról szóló je
lentést, valamint egy, az 1916-ban skorbutban 
megbetegedett foglyok és orosz munkások 
létszámát részletező, valamint egy a vasútvo
nal egyes állomásainak a nagyobb orosz vas
úti csomópontoktól való távolságát bemutató 
táblázatot tartalmaz. A kötetet rövidítés-, for
rás-, irodalom- továbbá névjegyzék egészíti ki. 

Az alapos, a téma minden vonatkozását 
részletesen bemutató kötetet elsősorban az el
ső világháború történetét kutató történészek 
figyelmébe ajánlom, de haszonnal forgathat
ják az Oroszország XX. századi történelme 
iránt fogékony érdeklődők is. 

Ballá Tibor 

ILLESFALVIPETER 

E G Y T A R T A L É K O S H O N V É D T I S Z T H Á B O R Ú J A 

Dr.Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói 
Erdélytől Dániáig , 1941-1945 

(Timp Kiadó, Budapest, 2007. 144 o.) 

A második világháború története, annak a 
magyarság történetére, sorsára gyakorolt hatá
sa napjainkig élénken foglalkoztatja a történé
sek még élő résztvevőit, szemtanúit, a leszár

mazottakat és a kutatókat egyaránt. írások, fel
dolgozások százai keresik a választ a mi
értekre, hogyanokra: korabeli naplók, kései 
emlékezések, szakszerű monográfiák, tanul-



mánykötetek. Kevés viszont az olyan, a hábo
rú eseményeit filmszalagon, vagy fényképe
ken megörökítő dokumentum, amely az ér
deklődők, illetve a kutatók a rendelkezésére 
állna. A korabeli filmhíradók, célzatosan ké
szült propagandafilmek, néhány előkerült ko
rabeli amatőr film mellett fotók ezreiről tu
dunk, de azok többnyire közgyűjtemények
ben, vagy féltett, családi emlékként őriztet
nek. Pedig milyen sok információval is szol
gálhatnak! A háború borzalmas, máskor egy
szerű hétköznapjait örökítették meg a valami
kori hivatásos és amatőr fotósok; Leicák, Ko-
dakok és más gépek „készítették" a felvé
teleket s a „kattintásra" vállalkozók között vol
tak tábornokok és honvédek, tisztek és 
tiszthelyettesek, hivatásosok és tartalékosok 
egyaránt. A korabeli felvételek szakszerű be
vezetővel, értékeléssel történő közreadása egy
aránt fontos a történettudománynak és az ér
deklődőknek. 

Ha valaki azt veszi számba, hogy vajon 
hány egykori „fotós" képei láttak napvilágot 
ezidáig, akkor bizony azt tapasztalhatja, hogy 
nem nagy azon köteteknek (albumoknak) a 
száma, melyek egykori fotókat tennének köz
zé. Ezért is örömteli, hogy a Timp Kiadó jó
voltából igényes kivitelű, magyar és angol 
nyelven közreadott kötetet vehetünk kézbe 
Illésfalvi Péter (had)történész értő szövegei
vel és Prof. Dr. Woynarovich Elek 1940 és 
1945 között készített fotóival. 

A második világháború utáni évtizedek so
rán halbiológusként nemzetközi elismertségre 
és tekintélyre szert tett Woynarovich Elek a 
második világháború évei alatt, mint a magyar 
királyi Honvédség tartalékos tüzértisztje, sok 

száz fotót készített, amelyek az ún. „erdélyi 
bevonulástól" (1940) a Dániában befejezett 
(1945) háborúig kísérik végig a „fényképész" 
- és a magyar honvédség - történetét. A fotók 
láttán úgy véli az ember, nem egyszerűen egy 
„amatőr fotós" képei tűnnek fel a kötet lapja
in, hanem a fényképezés iránt elkötelezett, azt 
értő személy „termékei." A képaláírások bi
zonyára Illésfalvi Péter és Woynarovich Elek 
közös munkájának eredményei: találóak és hi
telesek, visszafogottak és értékelők. Akár 
1941-ben vagy 1945-ben is készülhettek volna. 

A kötet nagy értéke a bevezető, mely mint
egy elhelyezi a fotókat, illetve azok szerzőjét 
a történések sorában. Ugyanez mondható el, 
fejezetekre bontottan, az események, illetve a 
fotók készítésének kronológiája szerint közre
adott fényképek előtt olvasható „minitanul
mányokról" is, amelyekben legfeljebb egy-két 
apró elírást vehet csak észre az alapos olvasó 
(pl.: a Szovjetunió elleni magyar hadba lépés 
esetében felcseréltetett Horthy Miklós és 
Bárdossy László döntéseinek sorrendje, illet
ve Kristóffy József rendkívüli követből és 
meghatalmazott miniszterből nagykövet lett.) 

A jelzett „minitanulmányok" jól érzékelte
tik a fiatalabb történész nemzedékhez tartozó 
Illésfalvi Péter felkészültségét, a magyar múlt 
feltárása iránti elkötelezettségét és a feltárás
hoz manapság már szinte elengedhetetlen ko
rabeli fotók ismeretét. Jól tudja, hogy egy 
kort, korszakot csak egésze ismerete révén le
hetséges bemutatni. Ehhez pedig elengedhe
tetlen az igazán a XX. században fontossá vált 
fénykép, amely a megörökített múlt pillanatait 
adja a át jövőnek. 

Szakály Sándor 

CS. LENGYEL BEATRIX - STEMLERNE BALOG ILONA (SZERK.) 

V Á L O G A T Á S A T Ö R T É N E T I F É N Y K É P T Á R G Y Ű J T E M É N Y É B Ő L 

Új szerzemények a Magyar Nemzeti M ú z e u m b a n I I I . 

(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2007. 183 o.) 

Egyszerre szórakoztat és művel az a kötet, 
amelyet ezennel minden X I X - X X . századot 
kutató, annak fényképanyagával dolgozó tör
ténész és közgyüjteményes szakember figyel
mébe ajánlok. Mulattat is a szó legnemesebb 

értelmében, mert egy gyűjtemény utolsó más
fél évtizedének legérdekesebb gyarapodásait 
tárja a nagyközönség és egyben a szakma elé 
annak sokszínűségével; és tanít, oly módon, 
hogy az is ráérezhet e fiatal tudomány, a fény-



képtörténeti kutatás összetettségére, szépségé
re, aki nincs tisztában a fényképkészítés kü
lönböző módozataival, fajtáival. A szöveg két
hasábos, ízléses elrendezésű, s csak második 
pillantásra tudatosul bennünk, hogy a párhu
zamosan futó szöveghasábok közül a második 
angol nyelvű. A könyv egy magyar közgyűj
temény külföldnek is szóló bemutatkozása. 

A Bevezetés a két szerkesztő összehangolt, 
a kötet színvonalát eleve meghatározó, „ét
vágygerjesztő" írása. Szép példája annak, hogy 
a Tár két, egymást követő vezetője hogyan 
képes egy gyűjteményt - annak szellemiségét 
is átsugárzóan - leírni, bemutatni. Megismer
tetnek a fénykép, mint műtárgy gyűjtésének 
első lépéseivel, a gyűjtemény alakításában és 
gazdagodásában fontos szerepet játszó szemé
lyiségekkel; hallhatunk a történeti profil és a 
fotótörténeti szempontok érvényesüléséről, va
lamint egymásra hatásáról, a gyűjtemény térbe
li és helybeli, illetve szervezeti formálódásáról. 

Számomra végtelenül megnyerő az a ma
napság szokatlan tisztelet, ahogy a gyűjte
mény korábbi vezetői, Fejős Imre és Szakács 
Margit, név szerint is említésre kerülnek a kö
tet lapjain, mint akiknek „oroszlánrésze volt" 
a fénykép történeti forrásként és múzeumi 
tárgyként való, széles körű elfogadtatásában, 
megismertetésében. Az ö munkásságuk ké
pezte az alapját a Tár tartós - és tegyük hozzá 
megérdemelt - prosperálásának, amelynek kéz
zel fogható eredménye a hazai és nemzetközi 
publikációk sora, egy széles holdudvarú tu
dományos műhely és elismert oktatóhely ki
alakulása, vitathatatlan szakmai tekintélye. 
Indoklását kapjuk annak, miért is érdemes a 
rendszerváltástól napjainkig eltelt időszak gya
rapodását külön egységként kezelni és bemu
tatni. Képet nyerünk a nyilvántartás, a kutató
szolgálat mindennapjairól: a felhasználás, ren
delkezésre bocsátás menetéről, és a tágabb köz
zététel, a kiállítás lehetőségeiről. Befejezés
képpen, de nem utolsó sorban, hogy a fény
képezési fogásokban járatlanabbak is haszon
nal forgathassák a kötetet, rövid, kitűnő ösz-
szeállítást olvashatunk az egyes fototechnikai 
eljárásokról, a módszerek fejlődéséről, alaku
lásáról a kezdetektől napjainkig. Ehhez gon
dolatilag a Tár jövőbeni feladatainak láttatása 
is kapcsolódik. A hagyományos, kézbe fogha
tó lényképek kora lejáró-félben van - állapít
ják meg a szerkesztők, amelyből még erőtel
jesebben következik a fénykép-műtárgyak 
„szisztematikus, átgondolt és szervezett, akár 

a feldolgozás kárára is történő gyűjtése". Az 
elkövetkező évek teendőinek másik eleme a 
digitális fényképek megőrzési/kezelési mód
szertanának kidolgozása, a harmadik pedig a 
digitális képszolgáltatás feltételeinek megte
remtése. A fentiek tükrében még izgalmasabb, 
szellemi kalandozásra csábító olvasmánynak 
ígérkezik az a kronológiai sorrendbe állított 
esszésor, amely a gyarapodásokat mutatja be. 

Baji Etelka kötetkezdő írásából rögtön a 
fénykép nem várt felhasználási módjával szem
besülhetünk: műtárgy a műtárgyban, azaz, 
egy karkötőbe foglalt, ékszerként használt fér
fi-arcképet ábrázoló dagerrotípiát mutat be a 
szerző. Ugyancsak ő ismertet meg minket az 
első hivatásos hazai fényképész, Marastoni 
Jakab műhelyéből származó csoportképpel, 
amely feltehetőleg a dagerrotipizálás divatjá
nak szívesen hódoló Bethlen-család nyolc tag
ját ábrázolja. 

Bognár Katalin Mészáros Lázár Jersey-
szigeteki emigrációs kapcsolatait, barátságát a 
szenvedélyesen fényképező Victor Hugo és 
családja révén jut el a volt hadügyminiszter
katona 1853-as portréja elkészültének elem
zéséig: rendkívül érdekes, amiként ez esetben 
is láthatjuk, hogy a beállítás, az öltözék és a 
háttér árulkodik az azonos műteremben ké
szült fényképekről. 

A Teleki Sándort és az Olaszhoni Magyar 
Segélysereg tisztjeit ábrázoló albumin képről 
Cs. Lengyel Beatrix írt, taglalva egyúttal a le-
fényképezettek katonai pályafutását, valamint 
a magyar emigránsokat és a korabeli itáliai 
történéseket egyaránt éles szemmel megörökí
tő nápolyi fényképész, Alphonse Bernaud 
munkásságát is. 

Tomsics Emőke cikke a Magyar Nemzeti 
Múzeum 1860 körüli képét tárja elénk, gaz
dag művelődés- és helytörténeti háttéranyag
gal. Az ábrázolás azért is figyelemreméltó, 
mert vizitkártyán jelenik meg, noha építményt 
ábrázol. 

Miért szabályt erősítő kivétel a reproduk
cióban eltett csoportkép, amely a Klapka
légió tisztjeit ábrázolja? Az 1960-70 közt ké
szült másolat helyére odakerül-e valaha az 
egykori, ma lappangó pozitív? Cs. Lengyel Be
atrix írásából nem csak egy hagyaték múze
umba kerülését követhetjük nyomon, hanem 
summázalot olvashatunk a Klapka által veze
tett katonai vállalkozásról is. Ugyanő mutat 
be egy, a szerzeményezés más módján: aukci
ós vétel útján gyűjteménybe került családi al-



bumot, s azt a nyomozást, amellyel egykori 
tulajdonosát, származási helyét sikerült azo
nosítani: A képek a tüdőbetegség gyógyításá
ban jeleskedő idősebb Korányi Frigyes orvos
professzor családtagjait, baráti és ismerősi kö
rét ábrázolják az 1870-es évek elején. 

Tomsics Emőke következő témaválasztása 
az 1873-as bécsi világkiállítás vizuális emlé
keibe enged betekintést: a mára elfeledett ma
gyar fotográfusok szép sikereiről éppúgy meg
emlékezik, mint a világkiállítás fényképezésé
re alakult fényképész szövetkezetről. ízelítőt 
kapunk a fényképezés sokoldalúságának ko
rabeli és sajtóbeli méltatásából. A kiállítással 
konkrétan kapcsolatos gyűjteményi anyag egy 
110 darabból álló fényképsorozat, amely a 
Magyar Piarista Rendtartomány Központi Le
véltára ajándékaként, egy album részeként ke
rült a Tár birtokába - a feltehetőleg Klösz 
György készítette képeken a kiállítás pavilon
jait, építményeit csodálhatjuk meg. 

A múzeumi gyűjtés szempontjából határ
területre kalauzol a következő írás: fotókerá
miákat, azaz fényképpel díszített porcelánokat 
mutat be Cs. Lengyel Beatrix írása. A hosszú, 
tudatos gyűjtés eredményeképpen ma ezekből 
a legnagyobb kollekció - 90 darab - a Tár bir
tokában található. Közülük is kiemelkedik je
lentőségével a kolozsvári Veress Ferenc mü
veként számon tartott 20 tárgy - e művész 
foglalkozott Magyarországon legkorábban és 
leghosszabb időn át fotókerámiák előállításá
val. Életpályája során nem csak a gyakorlat
ban kamatoztatta tehetségét - megismerked
hetünk az általa alkalmazott technika forté
lyaival - , hanem a kolozsvári egyetemen, ma
gántanárként, elméleti képzés keretében, ok
tatott is fényképészetet, sőt ő volt az első ma
gyar nyelvű fényképészeti szaklap életre 
hívója is. 

A következő öt írás Tomsics Emőke tollá
ból származik: az első Klösz György város
képeinek tükrében vezet be a fényképezési el
járások egy emberöltőn belüli változásaiba; 
betekintést nyerünk a fotografálás és a fény
képészet összefonódásába, a képkomponálás 
művészetébe, rámutat továbbá a más közgyűj
teményekben analógiák, párhuzamok ismere
tének szükségességére. A második esszé az 
1900-as évekre immár a műkedvelő fényké
pészek által is készített sztereófényképek kö
zül a kolozsvári Nemzeti Színház átalakulását 
dokumentáló három felvételt mutatja be. A 
harmadik esszében a sajtóban megjelent első 

riportképek egyikét, az aradi vértanúk em
lékmüvének leleplezését (1890. október 6.) 
megörökítő felvétel kapcsán a szoborról, az 
eseményről és a fényképészről kapott infor
mációk után ráadásul még a „Kossuth élő 
szavát" közvetítő fonográfra is ráirányítja a 
szerző a figyelmünket, sőt még azt is megtud
hatjuk, hogy az üzenet viaszhengerre írt ere
detijét a Magyar Rádió archívuma őrzi. Ne
gyedik írása egy budapesti padlásról előkerült 
képsor alapján a pesti Újépület-kaszárnyában 
folyó életbe enged betekintést. Feltehetőleg 
egy ismeretlen katonatiszt emlékül készítette 
őket 1897-ben, megörökítve a Neugebäude 
lebontásának pillanatait is. A pusztuló és épü
lő Pest kontrasztjának látványa ihlette meg az 
ismeretlen fényképészt, aki 1901-ben az épülő 
Erzsébet-híd pesti hídfőjének környékét fo
tózta le - a városrendezés e fejezetéről számol 
be a szerző ötödik esszéjében. 

Jalsovszky Katalin és Stemlerné Balog 
Ilona egy különlegesen színezett papírkép, a 
kromotípia viselettörténeti alapon történő sze
mélyhez kötésének folyamatát mutatja be. A 
térbeliség hatását keltő is fénykép előállítása 
komoly szakértelmet követelt, ennek megfele
lően drága eljárás volt, amelyet csak a jó anya
gi körülmények közt élők engedhettek meg 
maguknak. A divatos felvétel verzóján a Kol
ler Károly utódai által fenntartott műteremről 
fellelhető adatok a készítés helyéről, körül
ményeiről vallottak, nemkülönben a jó kutatót 
segítő véletlen is szerepet játszott az ábrázolt 
hölgy kilétének azonosításában. Egy jól do
kumentált családi fényképegyüttesből is elő
került egy róla készült albumin fotográfia, sőt 
az összehasonlítás során kiderült, hogy a két 
kép ugyanannak a felvételnek különböző 
technikával történő feldolgozása. A vagyonos 
pesti polgárasszony, Pscherer Miklósné Rie
gel Josephine jómódban töltött életét déduno
kája, Pékár Zsuzsa írása alapján ismerteti ve
lünk a szerzőpáros. 

Baji Etelka és S. Balog Ilona közös esszé
jében egy idős asszonyt és három lányát ábrá
zoló, keretezett fényképet mutat be; a fotográ
fiát ezúttal a polgári életmód velejárójaként, 
fali szobadíszként ismerhetjük meg és presz
tízstárgy-szerepébe kapunk betekintést: a fotó 
kilencven éven és több generáción át kísérte a 
család életét, emlékeztetve az elődökre, a szár
mazás és együvé tartozás fontosságára. 

Ezt követően egymás után jönnek a nagy
nevű és ismert fotóművészek munkásságát is-



mertető írások. Elsőként az Ady-portréiról jól 
ismert, a költő kultuszának jegyében róla egye
dül mintegy 40 felvételt készítő, azokból Mó
ricz Zsigmond előszavával mappát összeállí
tó, a kortárs művészeket szívesen fényképező 
Székely Aladárról és az említett mappa Tárba 
került példányáról, majd a külföldön világhí
rűvé vált André Kertész Károlyi Mihály mi
niszterelnökről és családjáról készített fény
képeiről olvashatunk Baji Etelkától. Stemler-
né Balog Ilona a hazai amatőr fényképezés 
jeles alakjáról, Kerny Istvánról írt átfogó pá
lyakép-ismertetést, külön kitérve az általa al
kalmazott, nemes eljárásokkal készült és kü
lönlegesen színezett példányokra; másik esszé
je a hazai sajtó- illetve riportfotózás nagy 
alakja, Escher Károly tevékeny és sokoldalú 
művészetét tárja elénk egy családi albumban 
megőrzött képei kapcsán. Vadas Ernő fotó
művész-hivatásos fényképész életművébe, 
sokoldalú témakeresésébe a Tárban őrzött 
több mint 500 darabos vintázs kópia-sora kap
csán a Kiscsatári Marianna írása vezet be 
minket. 

Jalsovszky Katalin egy különös „kultúr-
szalon," a pesti Ferenc körúti Pápa kávéház és 
tejivó két világháború közti, sajátos, köz
könyvtárat is magába foglaló vállalkozásának 
történetébe avatja be az olvasót egy 1927-ben 
készített fénykép kapcsán. Másik írása a 
munkácsi korzón 1944 áprilisában megörökí
tett, sárga csillagot viselő fiatalasszonyok saj
tófotójával foglalkozik - a Magyar Futár heti
lapban május 24-én megjelent fénykép ide
jére a környéken élő zsidók már deportálásra és 
megsemmisítő táborokba kerültek. 

Köztudott, hogy a Magyar Nemzeti Mú
zeum a rendszerváltást követően tudatosan 
kereste a kapcsolatot a családdal a Horthy-
hagyaték megszerzése érdekében. Stemlerné 
Balog Ilonának köszönhetően a Horthy-család 
nemzeti gyűjteményben elhelyezett, a relikvi
ák nagy hányadát kitevő fotóanyaga jól do
kumentált, első kézből adatolt. Nem csoda te
hát, hogy ő mutatja be azt az ismeretlen által 
készített fényképet, amelyen Horthy István 
kormányzóhelyettest felesége fotózza, 1942. 
augusztus 18-án, a frontra való visszatérése
kor, két nappal halála előtt, a kievi reptéren. 
Egyben magyarázatot ad arra is, miként gyűlt 
egybe ez a rengeteg felvétel, hiszen a Horthy-
család 1944-ben, Németországba hurcolása 
során szinte semmilyen személyes tárgyat, fo
tót nem vihetett magával. Ám az évek során 

ismerősök és ismeretlenek számtalan fényké
pet juttattak el hozzájuk, amely őket ábrázol
ta, vagy számukra jelentőséggel bírt. Ehhez 
járult a kormányzóhelyettes özvegye, Ilona 
asszony fényképezési szenvedélye, amellyel 
tudatosan örökítette meg az emigrációs évek 
történéseit. A szerző szívéhez közelálló témát 
tár elénk másik írásában is: az 199l-es ma
gyarországi életmü-kiállításon is bemutatott, a 
világ minden táján dolgozó fotóművésznő, 
Ata Kandó alkotásaiból, többek közt az ama-
zonasi indiánokról készített felvételeiből nyújt 
ízelítőt. Kandó munkásságát az 1956-os ma
gyar menekültekről készített albuma kapcsol
ja a kötet szigorúan kronologikus gondolati 
láncába, s köti Jalsovszky Katalin két esszéjé
hez: a legintenzívebb harcok színhelyét, a Jó
zsefvárost bemutató fényképeket egy hajdani 
diák-házaspár, a Svédországban élő Bedő 
Miklós és Korbuly Katalin készítették és lát
ták el magyarázatokkal (2002-ben adomá
nyozták a Múzeumnak felvételeiket). A forra
dalom napjaiban szintén kedvtelésből, de tu
datosan a jövőnek fotózott dr. Hegedűs 
Dénes, akinek fényképeit 1991-ben vette meg 
a Tár: a Kossuth téri sortűz után készített fel
vételei a mai napig elsőrendű történeti forrá
sok a Parlamentnél történt események tisztá
zásához, vizsgálatához. A szerző harmadik 
írása a már az amerikai emigrációban élők 
életéből emel ki egy fontos momentumot: a 
magyarországi gazdaságtörténetben kiemel
kedő szerepet játszó Weiss-Chorin-Kornfeld-
Mauthner nagyiparos család feje, Chorin Fe
renc 80. születésnapjára New Yorkban rende
zett baráti vacsorán készült félszáz, albumba 
foglalt felvétel az ülésrenddel és névsorral pá
ratlan értékű lenyomata az emigráns magyar 
kulturális és politikai életnek. 

A fényképek retusálásának a zavaró és ide
jétmúlt részletek eltüntetését célzó tevékeny
ségébe enged bepillantást Bognár Katalinnak 
a Képzőművészeti Alap Kiadó Archívumát be
mutató írása. A Kiadó - amely 1952-es meg
alakulásától 1988-ig, tehát közel 40 éven át 
meghatározó eleme volt a magyar képeslapki
adásnak - 1999-ben százezres nagyságot 
meghaladó gyűjteményt adott át a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak; a gyűjtemény a munka
fázisok különböző végtermékeit (diák, negatí
vok, kontaktmásolatok, nagyítások és képes
lapok) is megőrizte. A fotótechnikai eljárások 
korszerűsödését is nyomon követhetjük a vál
tozatos, összetett anyagcsoportban, amely a 



kis települések nevezetességeitől a leglátoga
tottabb látványosságokig mindent tartalmaz, s 
a turizmus igényeihez igazodva fényképeztet
te vagy korrigáltatta a látnivalókat. 

Kiscsatári Marianna soron következő esz-
széi kiállítások formájában már publikált anyag
együttesekről adnak információt: a Párizsban 
élő Zaránd Gyula fotóiból még a Tár Budavá
ri palotai tartózkodása idején, 1993-ban nyílt 
kiállítás úgy, hogy a tárlat magába foglalta 
három nemzedék felvételeit: artista nagyapja 
aktfotóit és gyermekportréit, hivatásos fény
képész édesapja müveit és természetesen saját 
szociofotóit. Ács Irén fotóriporter három évti
zed történéseit, személyiségeit átfogó tárlata 
2005-ben a Nemzeti Múzeum falai közt került 
bemutatásra, azt megelőzőleg mintegy 70 000 
darabos életmű-válogatása adományként ju 
tott a Tárba, s feldolgozásában, rendhagyó 
módon, a készítő-adományozó is közreműkö
dött. Fejér Zoltán felvételei viszont a közel
múlt Magyarországába vezetnek, a rendszer
váltás egyik legteljesebb képi dokumentá
cióját képviselik a Tárban: az 1988-as erdélyi 
falurombolás, vagy a nagymarosi vízlépcső 
megépítése elleni tüntetések képei mellett ott 
vannak a környezetvédők demonstrációi, az 
1990-es taxisblokád alkalmából készített fo
tók, március 15-i és október 23-i ünneplések. 

Lehet-e még valamivel mindezeket tetéz
ni? A jelek szerint igen. Az utolsó szakmai 
ínyencfalatot Jalsovszky Katalin tálalja fel a 

félévszázados vatikáni diplomáciai szolgálata 
alatt sokat megélt-látott nuncius, Kada Lajos 
püspök hagyatéka kapcsán. A világjáró egy
házi személyiség papi pályájának legfonto
sabb pillanatait, reprezentatív és ceremoniális 
megjelenéseit mintegy 300 kitűnő minőségű, 
szülőhazájára hagyott fényképe őrzi az utó
kornak. 

Valahol itt lenne illendő és helyénvaló a 
recenzensnek hibákat keresnie és találnia a 
kötetben. Jelen esetben ez roppant nehéz pró
bálkozás, egyelőre szándékkal sem sikerült 
buktatóit fellelni. Az biztos, hogy ezt a kötetet 
kézikönyvként minden érdeklődő haszonnal 
forgatja majd. Kétségtelen, hogy a szerkesz
tők és a szerzők példaértékű müvet alkottak, 
egyúttal igen magasra is helyezték a mércét. 
Kiérlelt írások keletkeztek, amelyeken meg
látszik a tárgyszeretet, az elkötelezettség, és 
végül, de nem utolsó sorban az a látens okta
tói gyakorlat, amely a Tár munkáját kezdetek
től jellemzi. Minden egyes leírt mondat, esszé 
mögött évek során kiforrott, kikezdhetetlen 
szakmai tudás sejlik fel, a rutinos népszerűsí
téssel karöltve, a történeti muzeológia leg
szebb, tárgyközpontú megközelítésmódját al
kalmazva. Csak óhaj, hogy minél több ilyen 
kötet lásson, láthasson napvilágot a magyar 
múzeumi gyűjtemények között. S természete
sen várjuk a folytatást a Tár kiváló munkatár
saitól. 

Szoleczky Emese 

A H A D T Ö R T É N E T I M Ú Z E U M É R T E S Í T Ő J E 9. 

Acta Musei Militaris In Hungár ia 

(Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2007. 344 o.) 

A megszokott nívós külsővel és szerkezeti 
felbontásban ismét kezünkben tarthatjuk a 
Hadtörténeti Múzeum újabb Értesítőjét. A 
Nemzeti Kulturális Alap és a Hadimúzeum 
Alapítvány támogatásával megjelent kilence
dik kötet a szerzők legújabb kutatási eredmé
nyeiről ad átfogó tájékoztatást. 

Az értekezések, tanulmányok című fejezet 
bevezető tanulmányában Galván Károly a ko
rabeli lapok és kották segítségével a Straussok 
mellett érvényesülő, de a feledés homályába 
merült Fahrbach-család egyik kiváló tagjának 

állít emléket. Ifjabb Fahrbach Fülöp 1843. de
cember 16-án született Bécsben; zenei képzé
sét nagyobbrészt édesapjától kapta. Tizenkét 
éves kora óta édesapja zenekarának tagja, 
1860-ban önként belépett a Hessen-ezredbe. 
Az évek folyamán olyan hírnevet szerzett, 
hogy 1870-ben meghívást kapott Madridba, 
saját műveinek vezénylésére. Visszatérte után 
a cs. kir. 23. (Airoldi) ezred karmestere lett 
Péterváradon, majd 1871-ben az ezreddel 
együtt Budapestre helyezték át. 1884-től már 
csak komponálással foglalkozott és a külföldi 



meghívásoknak tett eleget. Müvei megfeleltek 
a kor elvárásainak; számuk meghaladta az 500-
at, közülük 347 nyomtatásban is megjelent. 
Kompozíciói többnyire zongorára és nagyze
nekarra készültek, ezen kívül számtalan hang
szerelés és átdolgozás köthető a nevéhez. A ta
nulmány végén a szerző, hiánypótló módon, a 
Magyarországon keletkezett Fahrbach-müvek 
opus-számokkal bővített jegyzékét adja közre. 

Szoleczky Emese és Cs. Lengyel Beatrix 
tanulmánya egy igen izgalmas, 1994-ben ado
mányként a múzeum birtokába került forrás-
együttessel és annak történeti hátterével is
merteti meg az olvasót. A levél és fénykép
anyag tulajdonosa, Neupor Kálmán, 1895-
1898 között az osztrák-magyar ALBATROS 
ágyúnaszád fedélzetén szolgált. 1896-ban tag
ja volt annak a hírhedtté vált guadalcanali ex
pedíciónak, amelyre emberevő bennszülöttek 
támadtak. Az első kézből származó, részletes 
beszámoló megrendítően idézi fel az esemé
nyeket, s olyan információkkal is szolgál, ame
lyeket csak a szemtanú, a túlélő jegyezhetett 
fel. Mivel a hivatalos jelentés az alaptáborbeli 
támadás körülményeit nem részletezi, az ott 
történt események gyakorlatilag egyedül e -
közvetlenül a támadás után íródott - magánle
vélből rekonstruálhatók. Noha Ausztriában az 
incidens máig számon tartott, ismert katonai 
esemény, hasonló jellegű levélről, beszámoló
ról nem tudunk; Neupor leírása egyedülálló a 
maga nemében. A forrásegyüttes másik értékes 
csoportját az ALBATROS-expedíciót megelő
ző szolgálati időből származó személyes port
rék, illetve az út során készített fotográfiák al
kotják. Szenzációs „leletnek" számít az a cso
portkép, amelyen Neupor közvetlenül a gua
dalcanali történtek után, a bennszülöttek táma
dását elszenvedett tengerésztársai körében lát
ható; a fotó hátoldalán nevüket is lejegyzi. 

A Hadtörténeti Múzeum Képzőművészeti 
Gyűjteményében található a „Zalatnai mene
kültek legyilkolása a preszkai határban" című 
litográfia-másolat, amely az 1848-49-es sza
badságharc hírhedt, tragikus eseményét ábrá
zolja. Süli Attila tanulmánya az ábrázolás be
mutatása kapcsán részletekbe menően tár
gyalja a kritikus két nap történéseit, majd át
fogó képet ad arról, miként ítélték meg az ese
tet a kortársak, illetve miként jelenik meg az 
ma a történetírásban. 

Zakar Péter a Hadtörténeti Múzeum Kéz
iratos Emlékanyag-gyüjteményében őrzött, 
Damjanich János által felesége számára írt 

ima kapcsán az aradi vértanúk által hátraha
gyott dokumentumok egyik legérdekesebb for
ráscsoportját elemzi és mutatja be. A politikai 
propagandaimák általános szellemi hátterének 
megvilágítása után az eredeti, német nyelvű 
Damjanich-ima létrejöttének körülményeit tár
gyalja. Az eredeti példány híján kézzel írt má
solatokban, illetve magyar nyelvű fordítások
ban fennmaradt imádság tartalmi szempont
ból, a személyes utalásokon túlmenően, poli
tikai üzenetet is tartalmaz. Értekezése végén a 
szerző közzé teszi az ima Lakatos Ottó-féle 
fordítását, majd forráshíven közli a Hadtörténe
ti Múzeumban őrzött példányok szövegét is. 

A Hadtörténeti Múzeum két tárgyat is őriz, 
amelyek koronvári Jelentsik Vince altábor
nagy, a pozsonyi IV. honvédkerület parancsno
kának személyéhez kapcsolódnak. Egy, a Pla
kát- és aprónyomtatványtár gyűjtőkörébe 
tartozó menükártya meghatározása és a bele
ragasztott fényképen látható személy azonosí
tása kapcsán, Babucsné Tóth Orsolya kutató
munkájának köszönhetően, egy nem minden
napi katonai pályafutás bontakozik ki a sze
münk előtt: koronvári Jelentsik Vince az 
1848-1849-es szabadságharcot követően köz
katonából lett a császári királyi hadsereg szá
zadosa, majd a m. kir. Honvédség egyik leg
magasabb beosztású vezetője, végül a po
zsonyi honvédkerület parancsnoka. Szolgála
tának elismerése során 1884-ben magyar ne
mességet, nyugállományba vonulása alkalmá
ból címzetes táborszernagyi és belső titkos ta
nácsosi címet adományozott számára az ural
kodó. A személyéhez tartozó ezüst serleg 
szintén a tudományos közleményhez kapcso
lódóan került az érdeklődés középpontjába. 

Bán Attila a hírközlés egyik fontos eszkö
zével, az optikai távjelzés bemutatásával fog
lalkozik írásában. A modern háborúkban kü
lönösen megnövekedett jelentőségű távjelzés 
általános szabályain túl a zászlókkal, fényje
lekkel történő hírtovábbítást, illetve azok ka
tonai alkalmazását ismerheti meg az olvasó. 

Maczák ibolya írásában Csődy Pál szom
bathelyi plébános prédikációját elemzi, amely 
a schweidnitzi erőd 1761. október l-jén lezaj
lott ostromáról, és Ernst Gideon Laudon csá
szári tábornagy általi bevételéről tudósít. A 
Habsburg-család hatalmi reprezentációjának 
szolgálatába állított prédikáció a hadikróni
kákkal szemben más formában és eszközök
kel beszéli el az eseményeket. Az Értesítő 
prédikáció szövegét is tartalmazza. 



Annak ellenére, hogy a Mária Terézia Ka
tonai Rend 1758 decemberében nyilvánosság
ra hozott Alapszabályának első pontja 1757. 
június 18-át nevezte meg megalakulása idő
pontjának, a szakirodalomban számos helyen 
mégis 1757. május 13-ra teszik a Rend alapí
tásának dátumát. Makai Agnes közleményé
ben, a tőle megszokott alapossággal, a Rend
alapítás körülményeit tisztázva logikusan vé
gigköveti, hogy miért éppen május 13-át vá
lasztották volna alapítási időpontnak és végül 
miért június 18-án került sor a tényleges ala
pításra. Az írásban a Habsburg Birodalom leg
magasabb katonai kitüntetése születésének egy 
homályos kérdésére sikerült fényt derítenie. 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tér
képtára őriz egy 1932-ben készült térképváz
latot az esztergomi harcszerű lő- és gyakorló
térről, melynek jellegzetes objektuma az 500 
méteres zárt lőtér, a katonai lövölde. Négyesi 
Lajos egy 2006-os terepbejárás alkalmával a 
területen egy 1,2 m hosszú, 30 cm széles 
mészkőoszlopra talált, amit lovag Dániel 
Grivicsic ezredesnek állított örök emlékül a 
26. Mihail orosz nagyherceg nevét viselő gya
logezred tisztikara, s amely - elfeledve bár - a 
város háziezredének egyetlen fennmaradt em
lékműve. Az emlékmű történetét, megtalálá
sának körülményeit a szerző a hadszíntérkuta
tás módszereivel tisztázza. 

Pallos Lajos tanulmányában egy X V I I I . 
századi, magyar vonatkozású katonai kitünte
tésről értekezik, amit egyes szakírók a máso
dik sziléziai háborúban (1744-1745) részt vett 
magyar segédcsapatok részére adományozott 
elismerésnek tartanak. Az érdemérem a Nik-
lovits-gyüjteménnyel került a Magyar Nemze
ti Múzeum Éremtárába még az 1960-as évek
ben. A cikk szerzője azt vizsgálja, hogy 
lehetett-e az érem a második sziléziai háború 
magyar harcosainak érdemérme, de ennek 
egyértelmű megállapítása további kutatást 
igényel. 

Baczoni Tamás az 1945. szeptember 17-én 
megjelent honvédelmi miniszteri rendelet alap
ján az új magyar „demokratikus" honvédség 
egyenruhájával és az ahhoz tartozó felszere
léssel ismertet meg bennünket. A rendelet 
ideológiai és gyakorlati okok miatt a hagyo
mányoktól nagy mértékben eltérő ruházatot 
rendszeresített, amit később, az 1948-as poli
tikai fordulat után, a szovjetekéhez hasonló 
ruházat váltott fel. A szerző a függelékben tel
jes terjedelmében közli azt a vonatkozó, ám 

nehezen hozzáférhető szabályzatot, amely 
nagy érdeklődésre tarthat számot a téma iránt 
érdeklődők körében. 

A Hadtörténeti Múzeum Fegyvergyűjte
ményének részét képező aknavetők igazi rit
kaságnak számítanak, mint ahogy szakszerű 
publikálásuk, tudományos leírásuk is. Lugosi 
József'a lövegkatalógus 2. részében az első vi
lágháború befejezésének 90. évfordulójára 
emlékezve, a múzeum udvarán, kiállításain és 
az épületet övező sétányon elhelyezett nehéz
fegyverek közül a Hadtörténeti Múzeum 
könnyű,- középnehéz-, illetve nehéz aknave
tőinek bemutatására vállalkozik. írása különö
sen fontos mindazon történészek számára, 
akik az első világháború képanyagának vizs
gálatában a fegyvertörténeti szempontokat is 
figyelembe kívánják venni. 

Prohászka László írásában a Lehár-had-
osztály jelvényét és plakettjét veszi vizsgálat 
alá. A tábori sapka vagy a csákó bal oldalán 
viselt sapkajelvények igen kedveltek voltak az 
első világháború alatt, s a háborút követő idő
szakban is használatban maradtak. Több jel
vénynek érem-, illetve plakett-változata is lé
tezett; e tendenciának megfelelően készült el 
a Lehár-hadosztály plakettje is. A jelvény és 
plakett 1919 végén vagy 1920 elején született 
meg Manno Miltiadesz és Zsákodi Csiszér 
János közös müveként. A jelvény egy példá
nya a Hadtörténeti Múzeum 2005-ben meg
nyílt, A Piavétől a Donig, a Dontól a Dunáig 
1918-1948 című kiállításán is látható. 

Mindazok, akik foglalkoztak intézmény
történettel, egy-egy közgyűjtemény históriá
jával, tudják, milyen nagy jelentőségűek a k i 
állítással kapcsolatos információk. Ennek 
szellemében Jakusch Gabriella és Závodi 
Szilvia az elmúlt öt év kiállításainak króniká
ját állította össze a fellelhető összes források
ra, illetve a Hadtörténeti Múzeum munkatár
sainak éves munkajelentéséire alapozva. Az 
egyes kiállításoknál feltüntették a tárlat címét, 
megnyitójának időpontját, megvalósulásának 
helyét, szakmai rendezőjének nevét, a hozzá 
kapcsolódó irodalmat és a Hadtörténeti Mú
zeum Adattárában található kiállítási doku
mentációja számát. 

Az Évkönyv külön fejezetet szentel két ki
állítás bemutatásának. Veszprémy László írá
sában az „Európa védelmében" címet viselő 
jubileumi kiállítás témaköreiről és legfonto
sabb tárgyi emlékanyagáról ad áttekintést. A 
2006. június 15 - 2007. szeptember 30. között 



megrendezett kiállítással Nándorfehérvár 1456. 
évi megvédésének és Hunyadi János illetve 
Kapisztrán Szt. János halálának 550. évfordu
lójára emlékeztek. 

Sallay Gergely Pál és Závodi Szilvia a 
2006. szeptembere és decembere között láto
gatható „Trench Art - A lövészárkok művé
szete" című kiállítást ismerteti. A vendégkiál
lítás amerikai-magyar együttműködésben, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium támoga
tásával jött létre, s kiegészült a Hadtörténeti 
Múzeum saját anyagával. Három nagy egy
ségben kerültek bemutatásra az első és máso
dik világháborúból származó háborús emlék
tárgyak, illetve a Hadtörténeti Múzeum 
Lőszergyűjteményéből válogatott lőszerhüve
lyek. A cikk végén közzétett katalógusban a 
kiállításon szereplő tárgyak leírása olvasható. 
Mindkét írás arra világít rá, hogy bármilyen 

sikeres is legyen egy-egy időszaki bemutató, 
egyszeri és megismételhetetlen volta révén, 
katalógus, tárgylista híján, tudományos érté
kéből meglehetősen sokat veszt, ezért fontos, 
hogy a kiállításokról legalább egy ismertető 
jelenjen meg. 

A Hadtörténeti Múzeum Értesítőjének ki 
lencedik száma borítójával a béltartalomra 
rímel: a lőszerhüvely-vázák IV. Károly alak
ját övezik, egyébként az első világháborús 
időszaki kiállítás tárlóját ábrázolják. Az írá
sokat kísérő képanyag jó minőségű a kiad
ványban, amelyet változatlanul jellemez a 
hadtörténeti tárgyi emlékeink népszerű for
mában, de tudományos igénnyel történő be
mutatása, a sokoldalú témaválasztás. Széles 
érdeklődésre számot tartó, nívós kötet szüle
tett - várjuk a következőt. 

Mándi Hajnalka 

HERMANN ROBERT, ZAKAR FETER (SZERK.) 

A F O R R Á S O K B Ű V Ö L E T É B E N 

Ünnepi tanu lmányok Katona T a m á s 75. születésnapjára 

(Belvedere Meridionale, Sz.eged, 2007. 544 o.) 

Katona Tamás születésnapja alkalmából 
tanítványai, barátai, tisztelői vaskos tanul
mánykötettel tisztelegtek a történész előtt. A 
mü szerkesztői - egykori tanítványai - , Her
mann Róbert és Zakar Péter összesen huszon
négy szerzőt kértek fel arra, hogy legújabb 
kutatási eredményeikből egy-egy tanulmány
nyal járuljanak hozzá a kötethez. Természete
sen maguk a szerkesztők is közöltek cikket 
volt tanáruk tiszteletérc. 

A kötet így összesen huszonhat tanul
mányt tartalmaz, melyek közül kettő a re
formkorral, négy a dualizmus időszakával, 
egy pedig a második világháború korszakával 
foglalkozik. Az többi, vagyis tizenkilenc ta
nulmány (azaz a kötet majd kétharmada) az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc té
makörében született. Katona Tamás és tanít
ványai érdeklődési körét tekintve ezek az ará
nyok nem véletlenül alakultak így. A 
tanulmányok közül - szintén nem véletlenül -
összesen tizenhat hadtörténeti témájú, és hét a 
forrásközlések száma. 

A két szerkesztő előszavában megemléke
zik Katona Tamás eddigi tevékenységéről, 
egyetemi oktatói és témavezetői, forráskiadói, 
szerkesztői és hadtörténészi munkásságáról. 
Néhány rá jellemző idézettel ismertetik meg a 
történészt esetleg nem ismerő olvasót - van-e 
ilyen? - a sajátosan „Katonás" meseszövéssel, 
és tisztelegnek az ünnepelt előtt. „A fiatalabb 
történész generáció képviselői közül sokan az 
ő tanítványai, igazi iskolateremtő egyéniség, 
aki visszavonhatatlanul rányomta bélyegét az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcról al
kotott képünkre." Ezután a szerzők szerinti be
tűrendben haladva olvashatjuk a tanulmányo
kat, melyek összesen 528 oldalt tesznek ki! 

Ballá Tibor „Közös hadsereg kontra hon
védség, avagy a birodalmi érdek elsőbbsége. 
Ferenc József magyar katonái a dualizmus ko
rában" című értekezése az első. A szerző rö
viden bemutatja az Osztrák-Magyar Monar
chia haderejének felépítését, majd a gazdag 
irodalomra támaszkodva számba veszi a dua
lizmus korának magyar kiegészítésű közös és 



m. kir. honvéd alakulatait, a hadkiegészítés 
rendszerét és az azt szabályozó törvényeket, a 
katonatiszti réteg társadalmi beágyazottságát, 
valamint a haderővel kapcsolatos sajátosan 
magyar érdekeket és követeléseket. A tanul
mány röviden bemutatja a magyar csapatok 
részvételét a dualizmus korának hadjárataiban, 
valamint az alakulatok karhatalmi bevetéseit. A 
szerző végkövetkeztetése: „az ország lakossá
gához képest megfelelő arányban képviseltette 
magát a közös fegyveres erőben" és megfelelő 
módon járult hozzá annak kiadásaihoz. 

Csikány Tamás „Baj van Köpecen!" cím
mel a már korábban közzétett és Bécsben álta
la feltárt források alapján igyekszik bemutatni 
a székelyföldi Köpec község 1848. december 
9-i elpusztítását, valamint az ahhoz vezető ese
ményeket. A tanulmány így meglehetős rész
letességgel, alulnézetből enged bepillantást 
abba az elkeseredett küzdelembe, melyet ma
gára hagyatott helyzetében a székelység vívott 
1848/49 telén. 

A következő írás Csorba György „Egy tö
rök-magyar szövetség ajánlata 1849-ből" cí
mű munkája. A szerző általában a török levél
tárakban található 1848-49-es magyar vonat
kozású iratokra és egy általa fellelt érdekes 
forrásra hívja fel a figyelmet. A levelet, me
lyet a szerző francia nyelven közöl, Batthyány 
Kázmér magyar külügyminiszter Ali pasa tö
rök külügyminiszterhez írta. Az iratban „Bat
thyány egy török-magyar szövetség, sőt egy 
olyan föderáció tervét vázolta fel Al i pasának, 
amely Kelet-Európában rendezhetné a fennál
ló nemzetiségi konfliktusokat, és egyben mél
tó vetélytársa és ellensúlya lehetne az orosz 
birodalomnak." Csorba az iratközlés elé írt ta
nulmányában röviden bemutatja az 1848^1-9-es 
török-magyar diplomáciai viszony történetét, 
majd megállapítja, hogy még nem akadt olyan 
török irat nyomára, mely e - magyar részről 
minden bizonnyal kétségbeesett - külpolitikai 
kísérlet török oldalát világítaná meg. 

A kötet negyedik tanulmánya - Dér Dezső 
„A kassai 20. honvédzászlóalj, avagy egy si
kertelen alakulatszervezés története 1848^9-
ben" - a honvédsereg egy viszonylag rövid 
életű alakulatának történetét dolgozza fel. Az 
1848 őszén Kassa központtal Sáros, Abaúj és 
Torna vármegyei újoncokból felállított 20. hon
védzászlóalj a Pulszky alezredes által szerve
zett északi magyar hadtest állományába tarto
zott, feladata az Észak-Magyarországra betö
rő Schlik-hadoszlop elleni védekezés volt. Az 

1848. december 11-i budaméri ütközet idején 
azonban az alakulóban lévő zászlóalj 6 száza
dából mindössze kettő volt lőfegyverrel ellát
va, a többiek csak kaszával rendelkeztek. A 
vereséggel végződött összecsapás után a zász
lóaljat Miskolcon igyekeztek újjászervezni és 
felszerelni. Erről részletesen beszámol a szer
ző, a ruházat és a fegyverzett mellett megem
líti az élelmezés és az egészségügy problema
tikáját is. A tanulmány foglalkozik továbbá a 
tisztikarral, valamint azokkal a harci cselek
ményekkel, melyekben a zászlóalj 1848 de
cember és január folyamán részt vett. 1849 
február elejéig követhetjük nyomon az ese
ményeket, akkor a 20. honvédzászlóalj egysé
gei az 52. honvédzászlóalj kötelékébe kerül
tek beosztásra, a tisztikar egy része pedig az 
alakulat újjászervezését kapta feladatul. 

A következő tanulmány - Erdődy Gábor 
„Belgiumi radikális sajtóvélemények a ma
gyarországi polgári forradalmi átalakulás kér
déseiről 1848-ban" - az 1830-ban újonnan 
létrejött belga monarchia 3-3 korabeli liberá
lis-demokratikus-radikális republikánus hír
lapja és hetilapja (L'Independence beige, 
L'Éclaireur, Le Liberal liégeois, valamint Les 
Débats beige, L'Indispensable, Le Débat so
cial) vizsgálatával igyekszik bemutatni a radi
kális belgiumi közvélemény 1848-as Magyar
ország-képét. A szerző hat fejezetben, idő
rendben haladva ismerteti a magyar 48-as 
események belgiumi visszhangját, majd az 
1848 végén megjelent összegző értékeléseket. 
A lapok közül erre az időszakra egyedül a 
L'Independence beige tette magáévá „az 
Ausztriától elszakadásra törekvő, s nemzeti
ségieket elnyomó magyarokról terjesztett el
marasztaló érveket," a többi öt lap „a magya
rok harcában egybehangzóan a demokratikus 
legitimitás elvére alapozott, valamint a szlá-
vokra támaszkodó Habsburgok ellenforradalmi 
törekvéseivel szembeni alkotmányos és törvé
nyes önvédelem lényét emelte k i . " 

Gángó Gábor „Vihar után. (Szerkezet és 
kontextus Eötvös József uralkodó eszméiben 
az 1848-as mozgalmak fényében)" című ta
nulmánya Eötvös említett kétkötetes munká
jának rövid elemzésére vállalkozik. A szerke
zetileg is két részre osztható, „az első és a má
sodik kötet egymáshoz való viszonyát prob
lémafeltárás és megoldási javaslat viszonyá
nak" felmutatni kívánó mü célja egy olyan 
terv megfogalmazása volt a Habsburg Biroda
lom számára, amely lehetővé tehette volna 



annak alkotmányos, polgári-liberális monar
chiává fejlesztését. A tanulmány célja e nagy 
politikaelméleti mű bemutatása, szerkezeté
nek, mélyrétegeinek feltárása révén. 

A kötet következő tanulmánya Hajagos 
József „A felső-tiszai hadtest élelmezési rend
szere 1848 decemberétől 1849 március köze
péig" címmel ismét a szabadságharc témakör
éhez kalauzolja vissza az olvasót. A szerző -
aki korábban már társszerzője volt két, a had
test iratanyagát a megalakulásától 1849 febru
ár elejéig közzétevő kötetnek - ezúttal egy vi
szonylag kevéssé emlegetett témát, a katonák 
élelmezését veszi górcső alá. A tanulmány 
bemutatja a hadtest élelmezési rendszerének 
kiépülését, működését és annak problémáit, 
részletesen szól a katonai vezetők és a kor
mánybiztosok ez irányú tevékenységéről. 

A kötet egyik szerkesztője, Hermann Ró
bert „A tizenhatodik aradi vértanú - Ludwig 
Hauk" címmel írt cikket a kötetbe. Tanulmá
nya A vértanúk könyvében (szerk.: uő. Buda
pest, 2007. 281-285. o.) megjelent írására tá
maszkodva, de annál jóval részletesebben mu
tatja be a közvélemény előtt teljesen isme
retlen aradi vértanú életútját. Hauk cs. kir. 
hadseregben töltött évei bemutatása után is
merteti az októberi bécsi forradalomban, majd 
a magyar oldalon Erdélyben és a Bánságban 
játszott szerepét is. Hermann a források segít
ségével igyekezett a legteljesebben feltárni 
Hauk eddig eléggé ismeretlen és téves adatok, 
legendák által torzított életútját, ahogy a per 
és a kivégzés okait és lefolyását is. 

Egy másik aradi vértanú tevékenységének 
eddig kevéssé feltárt részleteivel ismerteti 
meg az olvasót Hernády Zsolt „A hadi pa
rancsnok. Schweidel József tábornok pesti vá
rosparancsnoksága 1849-ben" című tanulmá
nya. Az aradi vértanúként mindenki által 
ismert tábornok 1848 késő nyarán tért haza 
huszáraival és állt a magyar kormány szolgá
latába. Részt vett a szeptemberi dunántúli ha
dieseményekben és egészen december köze
péig a feldunai hadtestben szolgált. Kiújuló 
sömöre miatt 1848 december és 1849 május 
között betegszabadságon volt. Május 9-én 
azonban már új beosztásába nevezték ki: „Pest 
város hadiparancsnokává." Schweidel mind
össze két hónapig töltötte be ezt a tisztséget, de 
ez alatt a rövid idő alatt rendkívül sokrétű irá
nyító és szervező tevékenységet folytatott. 

Szintén egy 48-as honvédtábornokról, a 
Hadügyminisztérium Ujoncozási és Pótlova-

zási osztályát és a lovasság szervezését irányí
tó korábbi cs. kir. huszárlisztről szól Kedves 
Gyula „Répásy Mihály honvéd tábornok a 
szabadságharc lovassága élén" című tanulmá
nya. A tábornok előéletét és szabadságharc 
alatti tevékenységét is részletesen bemutató 
írásában a szerző nagy teret szentel Répásy 
hadseregszervezö munkájának és a lovas csa
patnem fejlesztése érdekében elért eredmé
nyei ismertetésének. 

1848 diplomáciatörténete már nem először 
fordul elő a kötetben egy forrásközlés erejéig. 
Kemény Krisztián „Adalékok az 1848-ban a 
frankfurti német nemzetgyűléshez küldött ma
gyar követség történetéhez" című írása négy 
újonnan fellelt, Szalay László által írt levelet 
közöl 1848 tavaszáról és őszéről, emellett ter
mészetesen röviden bemutatja a követség tör
ténetét is. A levelek közül három hivatalos 
ügyekkel foglalkozó magánlevél, melyek a 
minisztériumnak szóló jelentések kísérői vol
tak, egy pedig a szeptember 17-i jelentés. 

Szintén 1848^1-9-cel foglalkozó tanulmány 
Kovács István „A Kolodziejski-család leghí
resebb tagjai, avagy merénylet Bem tábornok 
ellen" című írása. A szerző két testvér, Fran-
ciszek Ksawery és Wincenty Kotodziejski 
életét követi nyomon, és rajtuk keresztül a 
szabadságharc történetéből tár elénk érdekes 
részleteket. Mindkét fivér a lengyel légióban 
szolgált, de Ksawery a Bem tábornok elleni 
1848. november 10-i sikertelen merényletével 
vált ismertebbé. 

Kurucz György „Válogatás Festetics Ta
sziló központi birtokigazgatásának 1848. évi 
ügyirataiból és protocollumaiból" címmel újabb 
forrásközléssel gyarapította a kötet anyagát. A 
szerző az 1848. március 17. és 1848. október 
31. között keletkezett 13 irat segítségével azt 
igyekszik bemutatni, hogyan tükröződnek az 
áprilisi törvények, a különböző országos és 
megyei rendeletek, a nemzetőrség és honvéd
ség szervezésére kiadott utasítások, majd a 
háború pusztításai az egykori uradalmi birtok
igazgatási iratokban. 

A következő tanulmány - Marjanucz Lász
ló: „A törvényhatósági önkormányzat hely
reállítása Szegeden" - a kiegyezést követően 
helyreállított szegedi önkormányzat kezdeti 
tevékenységével foglalkozik. Összefoglalójá
ban arra a következtetésre jut, hogy a polgári 
önkormányzat kialakításával kapcsolatos v i 
ták során a főtisztviselői hatáskörök és azok 
fedezetéül szolgáló gazdasági eljárások kér-



désében Szeged városa vitatkozó partnere volt 
a kormánynak, míg a központi rendeletek vég
rehajtását szolgáló ügyrendi vitákban jobban 
hajlott a kompromisszumra. 

Molnár András „Deák Ferenc reformkori 
leveleiből (1832-1848)" címmel 21 eddig még 
nem publikált Deák-levelet közöl, jórészt az 
1840-es évekből. A levelek többsége magyar
országi közgyűjteményekből, a többi magán
gyűjteményekből származik. A levelek nagy
részt a rokonság, barátok, ismerősök magán
ügyeivel, hétköznapi gondjaival foglalkoznak, 
de jól szolgálják a szerző célját: Deák szemé
lyes kapcsolatainak és életmódjának bemuta
tását is. 

Ismét 1848 történetéhez tér vissza Nagy 
Sándor forrásközlése: „A szerb felkelés ki
robbanása 1848 kora nyarán - egy határőrvi
déki katona-bürokrata szemével." Karlóca sza
bad katonai község a délvidékről Budára me
nekült polgármestere, Wenzel Steiger hadbíró 
százados a közölt irat szerzője, aki 1848. júli
us 13-án írta meg a magyar hadügyminiszté
riumnak a szerb nemzeti mozgalom kibonta
kozásáról, majd a Katonai Határőrvidék közi
gazgatásának összeomlásáról általa tapasz
taltakat. Az iratközlés ugyan német nyelvű, 
így a németül nem olvasók kevésbé haszno
síthatják, a szerző azonban nem annyira a 
konkrét eseményleírásra, hanem a levélíró lá
tásmódjára helyezi a hangsúlyt, és az irat elé 
írt tanulmányában az eseményeket egykorúan 
vagy később megítélő kortársak és történészek 
nézőpontjait igyekszik bemutatni. 

Pelyach István „Batthyány Lajos gróf mi
niszterelnöki kinevezésének történetéhez" cí
mű tanulmánya újabb adalékot szolgáltat az 
esemény Károlyi Árpád és Urbán Aladár által 
már rekonstruált történetéhez. A közölt forrás 
Rengey Ferdinánd, Szeged város országgyű
lési követének, a március 15-én Bécsbe utazó 
delegáció tagjának beszámolója Szeged kö
zönségének. Ebben Rengey a szem- és fültanú 
hiteleségével adja elő a Bécsben történteket. 
Pelyach forrása arra nyújt új információt, 
hogy a Batthyány miniszterelnöki kinevezését 
elérni igyekvő magyar küldöttek március 16-
án délelőtt már azt is mérlegelték, hogy István 
főherceg esetleg kinevezhetné-e a miniszter
elnököt, természetesen a megfelelő felhatal
mazások birtokában. 

Az 1848^19. évi szabadságharc egyik sza
badcsapatáról szól Pete László „A Frange-
pán-csapat" című tanulmánya. Az olasz nem

zetiségű volt cs. kir. katonákból és szintén 
olasz polgári személyekből létrejött alakulat 
mindössze három és fél hónapon keresztül 
működött. Ez alatt az idő alatt azonban részt 
vett az alsó-ausztriai és a Simunich elleni had
járatokban, valamint Lipótvár védelmében. A 
vár feladásakor szűnt meg, amikor tagjai fog
ságba estek. 

Pollmann Ferenc rövid, de informatív ta
nulmányában - „Dualizmuskori honvédségünk 
vezérkari főnökeiről" - egy, a szakirodalom
ban is előforduló félreértést tisztáz egyértel
műen, ugyanis bizonyítja, hogy 1918 előtt a 
magyar honvédségben nem létezett sem saját 
vezérkar, sem vezérkari főnöki beosztás. 

Reznák Erzsébet „»A nemzet csak jogost 
akarjon...« Kossuth Lajos levele Bobory Ká
roly országgyűlési képviselőhöz Ceglédre" 
címmel olyan forrást jelentetett meg, amely 
jóval a szabadságharc után, 1870-ben keletke
zett és Kossuth magánlevele a ceglédi Népkör 
elnökéhez. Kossuth a levélben megköszöni a 
ceglédi Népkör tiszteletbeli elnökévé történt 
megválasztását, majd természetesen kifejti a 
közösügyes törvényekkel kapcsolatos kritiká
ját is. Ez utóbbi miatt igazán érdekes kézbe 
venni a levelet. 

Rosonczy Ildikó „Paszkevics és az orosz 
hadsereg 1831-ben lengyel földön" címmel a 
lengyel történettudományi kutatások eredmé
nyei alapján tekinti át Paszkevics 183l-es fő-
parancsnoki tevékenységét. Ezt a szerző ter
mészetesen összeveti a fővezér 1849-ben Ma
gyarországon kifejtett tevékenységével és 
megállapítja, hogy a két fővezérség között ha
sonlóságok fedezhetők fel. A mindkétszer 
eredményes tábornagy egy hatalmas birodal
mi hadsereg élén, korlátozott katonai tehetség 
birtokában is látványos eredményeket tudott 
elérni. Míg azonban lengyel földön a háború 
mielőbbi befejezése érdekében a tárgyalások 
is napirendre kerültek, Magyarországon az 
osztrák fél ezt nem engedte. 

Szintén 1848-49-es témájú Süli Attila „A 
székely határvédzászlóaljak története" című 
tanulmánya. Az erdélyi szorosok védelmére 
1849 tavaszán felállított alakulatok leginkább 
a honvédzászlóaljakhoz hasonlítottak, de nem 
sorolták őket közéjük. Feladatuk a határvéde
lem volt, és elsősorban a honvédi szolgálatra 
alkalmatlanokat osztották be ezekbe a zászló
aljakba. A szerző részletesen ismerteti a határ
védzászlóaljak szervezését, elhelyezésüket, fel
szerelésük és személyi állományuk összetéte-



lét, bemutatja a nyári hadjáratban játszott sze
repüket, és mellékletben közli mind a hat 
zászlóalj tisztikarát. 

Az egyetlen tanulmány, amely kilép a 
XIX. század „bűvköréből" Szakály Sándor 
„Egy katonai attasé felmentése és nyugállo
mányba helyezése 1941-ben" című munkája, 
melyben Aday János alezredes szófiai és an
karai magyar katonai attasé nyugállományba 
helyezésének körülményeit és okait tárja fel, 
és ennek kapcsán röviden vázolja a Horthy-
korszak katonatisztje és a politika viszonyára 
vonatkozó korabeli szabályokat. A publikáció 
Werth Henrik, a Honvéd Vezérkar főnöke ál
tal a honvédelmi miniszterhez írt, Aday szol
gálatból való eltávolítását javasló levelének 
közreadásával zárul. 

Ezután Szörényi László irodalomtörténész 
Arany Jánostól közöl egy kevéssé ismert részt 
a költő Elveszett alkotmány című vígeposzá
ból „Vadonffy Bertalan instanciája a Magya
rok Istenéhez. Az elveszett alkotmány kiha
gyott segélykérése" címmel. A szövegközlés 
után írt tanulmányban arra a kérdésre keresi a 
választ: miért húzta ki Arany még a megjelenés 
előtt az idézett részt az eposz szövegéből. A 
szerző arra a következtetésre jut, hogy a költő 
visszariadhatott „a magyar nemzeti sors olyan 
irgalmatlan ábrázolásától, amelyet ez a segély
kérés sugall." 

Vizi László Tamás „»Emelte a honfiúi ke
gyelet.« A székesfehérvári vértanúk emlékosz
lopa" címmel a városi Halesz-kertben 1888. 
augusztus 15-én felavatott emlékoszlop felál
lításának történetét dolgozza fel. Ismerteti az 
1849 augusztusi felkelés történetét, aminek 
leverése után néhány nappal később Pesten 
kivégeztek hat elfogott székesfehérvári nem
zetőrt. Az ő emlékük megörökítésére merült 
fel az 1880-as években emlékoszlop állításá
nak gondolata, amely még abban az évtized

ben megvalósult. A később szoborral kiegé
szített emlékmű történetét bemutató tanul
mánya után a szerző a függelékben közreadja 
az avató és köszöntő beszédeket is. 

A kötet utolsó tanulmánya a másik szer
kesztő, Zakar Péter forrásközlő publikációja. 
„Az aradi rendház 1848-49. évi naplója" cí
mű írás arra vállalkozik, hogy közölje a Su-
jánszky Euszták minorita szerzetes által írt 
história domus teljes 1848-49-re vonatkozó 
részét. Mivel az eddigi munkák csak az októ
ber 5-re és 6-ra vonatkozó részeket tették köz
zé, a szerző 1848. szeptember 9-től 1849. ok
tóber 2-ig közli a naplóbejegyzéseket. A 
napló azért érdekes, mert Sujánszky a feljegy
zésekben nem csak a helyi, de az országos, sőt 
az európai eseményekre is kitérve adott képet a 
korszakról. 

A kötetet Katona Tamás müveinek biblio
gráfiája zárja, melyet Balog Éva állított össze, 
és összesen 90 tételt tartalmaz. 

A tanulmánygyűjtemény tematikája és 
színvonala okán haszonnal forgatható mind a 
történészek, mind az érdeklődők által. A re
cenzens véleménye szerint Kemény Krisztián 
és Süli Attila tanulmányainál illett volna láb
jegyzetben megjegyezni, hogy első változatuk 
ugyanezen címmel már közlésre került a Had
történelmi Levéltár évkönyvében (Ad acta. A 
Hadtörténelmi Levéltár Evkönyve 2005. szerk.: 
Lenkefi Ferenc, Budapest, 2006. 57-68. o.), 
illetve a Hadtörténelmi Közlemények hasáb
jain (Hadtörténelmi Közlemények 2005/1-2. 
szám 121-140. o.). 

Mindemellett elmondható, hogy a szerkesz
tőktől megszokott precizitással elkészített kötet 
a tanítványok igazi tisztelgése a történetíró és 
oktató előtt. Aki teheti, mindenképpen vegye 
kezébe a kötetet! 

Solymosi József 
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Trieszt, Olaszország, 2008. augusztus 31 - szeptember 5. 

A világ hadtörténészeinek éves találkozó
jára 2008-ban az észak-itáliai Trieszt kikötő
városában került sor. A konferenciának a vá
ros központjában lévő Stazione Marittima 
Kongresszusi Központ adott otthont, a házi
gazda Olasz Hadtörténeti Bizottság (CISM -
Commissione Italiana di Storia Militare) min
taszerű szervezésében. Az idei konferencia 
témája a katonai konfliktusok és a polgári la
kosság kérdéskörének megtárgyalása volt, s 
az előadások témaköre kiterjedt egyúttal a to
tális, korlátozott és aszimmetrikus háborúk 
jellemzőire is. A konferencián immár harminc
hét ország küldöttsége vett részt, és a Kong
resszusi Központ három termében, négy na
pon át, párhuzamos szekciókban folytak az 
előadások, ami jócskán megnehezítette az ér
deklődő résztvevők dolgát. 

Az egyes szekciókban, a tavalyihoz hason
lóan, négy-négy előadás volt, melyet a keddi 
napon egy könyvpanel a csütörtökin pedig 
műhely egészített ki , az előadásokkal párhu
zamosan. A Nemzetközi Hadtörténeti Bizott
ság elnöke, a belga Luc de Vos megnyitója, 
majd az olasz bizottság elnöke, Matteo Paesa-
no ezredes üdvözlő beszéde után a nyitó elő
adást a francia Jean Nicolas Corvisier tartotta. 
Egyfajta bevezetésként áttekintette a civilek 
helyzetét az ókori hellén világban, a társada
lomban elfoglalt helyüket, és magának a szó
nak az eredetét. Előadásában összehasonlítot
ta az athéni és a spártai viszonyokat, valamint 
részletesen elemezte a civilek és katonák sze
repét a peloponnészoszi háborúban. 

Másodikként Gian P. Gentile, a konferen
cia legnépesebb, amerikai küldöttségének ve
zetője tartott előadást. Témája az amerikai ge
rillaellenes doktrína lakosságcentrikus elméle
te volt, s abból indult ki , hogy egy-egy fel
kelés leveréséhez az adott ország lakossága 
nélkülözhetetlen. A témában kitért a franciák 
gyarmatokon elért eredményeire a második 
világháborút követő időszakban. Ugyanakkor 

az ellenségcentrikus elméletben nem a lakos
ság, hanem az ellenséges felkelők állnak a ka
tonai ellenlépések középpontjában. Ez a hang
súlyt a harcoló ellenséges katonákra, azok 
likvidálására helyezi. Kitért azokra a szakér
tőkre, akik a légierő-elméletet támogatják, 
mely szerint a ledobott bombákkal sokkolhat
ják a hátországban élő civileket, s kikénysze
ríthetik a fegyverszünetet. Az utóbbi, az első 
világháború eseményeire alapozott elmélet 
szerint a milliók halálát okozó lövészárokharc 
helyett a jövő háborúit a légierővel lehet el
dönteni. Ezzel kapcsolatban az előadó hang
súlyozta, hogy Korea és Vietnam óta a világ 
rengeteget változott; nem lehet egy az egyben 
a korábbi tapasztalatokra alapozni, ami egyéb
ként tovább él napjaink amerikai katonai gon
dolkodásában is. Az előadó hangsúlyozta 
William В. Caldwell altábornagy kijelentésé
nek fontosságát, mely szerint a jelen és a jövő 
háborúiban nem hatalmas hadseregek fognak 
egymás ellen összecsapni, és lakosság meg
nyerése nélkülözhetetlen a háború sikeres 
megvívásához. Előadásának végén összegzé
sében kimondta, hogy az Egyesült Államok 
hadseregének tanulnia kell a múltból és sok 
mindenen szükséges változtatni ahhoz, hogy a 
jövendő esetleges háborúit sikerrel vívja meg. 

A harmadik előadó, a görög Sztilianosz 
Politisz, előadásában a civil lakosság védel
mét vizsgálta a fegyveres konfliktusok idején. 
Történelmi áttekintésében megvizsgálta a pol
gári lakosság helyzetét az ókori Hellaszban és 
a középkorban, majd idézett Rousseau „Tár
sadalmi szerződés" és Hugo Grotius De iure 
belli ac pacis című művéből. Kiemelte, hogy 
Görögországban már az 1825-ös, törökök el
leni forradalom idején is komolyan vették az 
emberi jogokat. (Török résztvevők nem vol
tak Triesztben). 

Az első panel utolsó felszólalója az oszt
rák Claudia Reichl-Ham volt, aki előadásában 
a török hódoltságkori Magyarországról, a 



Habsburgokról, azon belül a katonai határőr
vidékről fejtette ki nézeteit. Az előadó beszélt 
I . Ferdinánd király katonapolitikájáról, a déli 
határőrvidék 1529-32-es helyzetéről, kitért a 
demográfiai viszonyokra, a határőrvidék ellá
tására és az ott állomásozó csapatok felszere
lésének kérdéseire. Reichl-Ham a régió hely
zetét a Habsburg visszahódítás utáni időszak 
vonatkozásában is elemezte. Rendkívül fon
tosnak tartotta a térségben harcolt katonák 
harci potenciálját és véleménye szerint a biro
dalmi csapatoknak nem sikerült volna átütő 
katonai sikereket elérniük az észak-balkáni 
fronton, ha a határőrvidék katonái nem lettek 
volna a segítségükre. Sajnálatos, hogy Cigány 
István témához kapcsolódó, azt magyar szem
pontból kifejtő előadását egy másik szekcióba 
sorolták be; így a szakmai diskurzus súlyos 
nehézségekbe ütközött. 

A továbbiakban az angol küldött, Matthew 
Bennett vizsgálta előadásában a polgári lakos
ság tapasztalatait a százéves háború Francia
országában 1340-től 1440-ig. Kitért a polgári
ak harcok alatti kiszolgáltatottságára, és arra, 
hogy hogyan próbálták átvészelni a szűkös 
időket; mindezenközben különös figyelmet 
szentelt a nők helyzetének. 

A portugál Amelia Maria Polonia da Silva 
a X V I . századi Portugália vonatkozásában Vila 
do Condé-ra, egy északnyugat-portugáliai ten
gerparti városra koncentrálva vizsgálta a há
ború és a kalózkodás tengerparti közösségekre 
gyakorolt hatását. Az előadó áttekintette a 
portugál tengeri vállalkozásokat a század vé
géig, utalt azokra a katonai kihívásokra, ame
lyekkel a portugál koronának szembe kellett 
néznie. Véleménye szerint, bár Portugália min
dent megtett, hogy tengeri hatalmát növelje, 
mindvégig csak gyarmattartó hatalomnak szá
mított, és nem tengeri nagyhatalomnak. 

A spanyol előadó, Hugo O'Donnely Duque 
de Estrada, a napóleoni kor Spanyolországát 
vizsgálta. Bemutatta a francia seregek által 
ostromlott spanyol városok életét az 1808-
1814-es időszakban: a városok polgári lakos
ságának sorsát az ostromok alatt. A francia 
Jean-Marc Lafon a totális háború kérdéskörét 
vizsgálta, ugyancsak a napóleoni kor Spanyol
országában: Jean-de-Dieu Soult marsall 1810— 
12-es andalúziai katonai tevékenységét mutat
ta be. Vázolta az andalúziai helyzetet, s úgy 
vélte, Soult totális hadviselése a megszálló 
francia sereg számára is hátrányos volt, leg
feljebb pyrrhosi győzelmeket tudott aratni, 

hosszabb távú sikereket nem sikerült elérnie. 
A keddi könyvbemutató, s az ahhoz kap

csolódó előadások a konferencia legsikere
sebb pillanataihoz tartoztak. Az amerikai Jo
seph P. Harahan a totális háborúval kapcso
latban az amerikai hadtörténettel foglalkozó 
könyvek közül válogatott, amelyek többek 
között a második világháború keleti frontjára 
is kitértek. A korlátozott háború témakörét az 
osztrák Erwin A. Schmidt mutatta be a közön
ségnek, leginkább a koszovói kérdésre és a 
délszláv háborúkra koncentrálva. Az aszim
metrikus háborúk kérdéskörét az amerikai 
Charles Neimeyer előadása tárgyalta. 

Az ülésszak közben a kanadai Charles 
Rhéaume előadásával folytatódott, aki hazájá
nak társadalmáról, valamint a polgári társada
lom és a katonaság viszonyáról beszélt. A 
portugál Manuel Martins Ribeiro egészen a 
napóleoni háborúkig nyúlt vissza az Ibériai 
félszigeten dúló háború lakosságra gyakorolt 
hatását vizsgálva. A francia Marie-France 
Sardain az 1870-7l-es porosz ostrom alatt ál
ló Párizsról tartott izgalmas előadást, a polgári 
lakosság szemszögéből. Sardain végigvette az 
ostrom eseményeit az első, az ostrommal kap
csolatos állami intézkedésektől, a lakosság el
látásán és a civil lakosság és a porosz katona
ság találkozásán át egészen a francia főváros 
lövetéséig. Furcsa módon ide került a panel 
utolsó előadójaként Czigány István alezredes, 
a HM HIM Hadtörténeti Intézetének igazgató
helyettese, a Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 
aki meggyőző, jól illusztrált áttekintést adott a 
török kori Magyarországról, külön hangsúly-
lyal ismertette az Oszmán Birodalom ellen ki 
épített végvári rendszert, valamint kitért a 
magyar társadalom katonai mozgósítására. 

A párhuzamosan folyó panelben az ix Jorit 
Wintjes a totális háborúról beszélt, annak az 
ókorban használatos fogalmáról. Az olasz Fla-
vio Carbone a megszállás, valamint a meg
szálló hadseregek kérdéséről értekezett a má
sodik világháború vonatkozásában, valamint 
arról, hogy mennyire működtek azok a nem
zetközi hadi egyezményeknek megfelelően. 
Honfitársa, Capo Vincenzo Martines, a kór
házhajók jelentőségét és elterjedését vizsgálta 
a fegyveres konfliktusok során. A spanyol 
Manuel Grácia Rivas szintén az egészségügyi 
ellátást választotta előadása témájául: a hábo
rúkban uralkodó egészségügyi viszonyokról 
szólt neves spanyol sebészek személyes törté
neteit felhasználva. 



A következő panelben az előadók az első 
világháború időszakátjárták körül. Az osztrák 
M. Christian Ortner, a bécsi Heeresgeschicht
liches Museum igazgatója, az osztrák-magyar 
hadsereg diszlokációját vizsgálta, valamint az 
1918-as években a Monarchia területén kitört 
felkeléseket, lázadásokat, és a közös hadsereg 
ellenlépéseit. Balia Tibor alezredes, a HM 
HIM bécsi levéltári delegációjának vezetője, a 
Magyar Nemzeti Bizottság titkára, szintén a 
Monarchia végnapjait tárgyalta, a magyaror
szági helyzetre összpontosítva. Témája annak 
elemzése volt, hogy milyen mértékben alkal
mazták a katonaságot rendőri feladatok ellátá
sára a világháború utolsó napjaiban. Kitért a 
polgári lakosság elleni alkalmazásokra, a rck-
virálással kapcsolatos rendőri teendőkre, a ka
tonaszökevények elleni fellépésre, valamint a 
rendőri erők szerepére a Monarchia fölbomlá
sában. 

Ezután, térben nagyot ugorva, a koreai Csői 
Kwon-Szam a koreai háború és a menekültek 
kérdését vizsgálta előadásában. Bemutatta a 
menekültek helyzetét, valamint a dél-koreai 
kormány intézkedéseit. A román Mihail E. 
Ionescu „Az aszimmetrikus háború, avagy 
ideológiai mozgósítás" címen Románia szov
jet blokkbeli helyzetéről tartott előadást, mely 
az 1968-as prágai tavaszától Ceausescu rend
szerének összeomlásáig terjedő időszakot 
ölelte fel. A korábbi világháborús előadások
tól elválasztva a román Dimitru Préda az 
1916-18 közötti időszakot választva tekintette 
át a romániai polgári lakosság helyzetét, s azt, 
hogy milyen nehézségekkel kellett szembe
nézniük a Nagy Háború során. A spanyol 
Francisco Jose Corpas Rojo, témát váltva, a 
hadsereg társadalom általi támogatottságának 
szükségességét foglalta össze. Végül, ismét 
nem a megfelelő tematikus panelben, a neves 
amerikai medievista, Kelly de Vries, az Osz
mán Birodalom elleni polgári ellenállást vizs
gálta meg a tizenötödiktől a tizenhetedik szá
zadig, különös hangsúllyal a balkáni területekre. 

A szlovén Petra Svolisak az első világhá
ború során az olaszok által elfoglalt, etnikai
lag homogénnek tekintett szlovén területekről, 
a spanyol Fernando Garcia Sanz a Spanyol
országban az első világháború alatt hírszerző
ként dolgozó olasz katonákról tartott előadást. 
A román Pétre Otu a két világháború közötti 
Romániát elemezte azt vizsgálva, hogy meny
nyiben támaszkodhatott a hadsereg a polgári 
lakosságra. A holland Arthur ten Cate az iraki 

és afganisztáni hadszíntéren az amerikaiaknak 
nyújtott holland támogatásról beszélt. 

Egy Afrika-témájú panelben a dél-afrikai 
Thean Potgieter a szomáliai tengeri bizton
ságról, az olasz Gianluca Pastori az 1890-től 
1920-ig tartó szomáliai Mullah-lázadások idő
szakáról, dél-afrikai ían Liebenberg a dél
afrikai katonai felsőoktatásról adott elő (mi
lyen a diákok hozzáállása az apartheidhez va
lamint az angolai háborúhoz). 

Az ír Alan Kramer professzor a világhábo
rús német háborús bűnökről beszélt. Előadá
sának lényege a két világháborúban elkövetett 
német atrocitások összehasonlítása volt, s an
nak mérlegelése, hogy mindez egy folyamat
nak tekinthető-e, vagy a két háborút teljesen 
külön, egymástól függetlenül kell vizsgálni. A 
tunéziai Abdlessem Ben Hamida a második 
világháború Tunéziára gyakorolt demográfiai 
hatását, a szenegáli Mbaye Cisse Francia 
Nyugat-Afrika (két) világháborús katonai rész
vételét, az olasz Bruno Mugnani a X V I I I . és 
XIX. századi toszkán sorozásokat világította 
meg előadásában. 

A keddi nap utolsó paneljében olasz részről 
Enrico Magnani az ENSZ-nek a polgári lakos
ság védelmében hozott intézkedéseiről és ren
delkezéseiről, az izraeli Dani Asher a katonai 
felderítés fontosságáról adott elő az aszimmet
rikus háborúk, különösen a libanoni háború ta
pasztalatai alapján. Az amerikai Riccardo 
Herr era az iraki megszállásról szólt, azn mód
szerekre összpontosítva, amiket az amerikai 
hadseregnek egy kétszázezres lakosságú város, 
Tall'Afar esetén kellett alkalmaznia. 

A csütörtöki napon a német Reiner Pom
merin a második világháború légibombázása
inak német polgári áldozatiról beszélt. Az őt 
követő kínai Dexue Qi előadásában az 1937-
ben kezdődő japán-kínai háborúk során elkö
vetett japán atrocitásokról és a kínai népi el
lenállásról emlékezetett meg. A bolgár Di-
mitre Minchev az 1941-es skopjei Központi 
Katonai Bizottság munkájáról számolt be, va
lamint kitért hazájának Macedóniával kapcso
latos politikájára. A dél-afrikai Gavin Ca-
wathra országa 1974-1994 közötti történe
téről, valamint a kötelező sorozás hatásairól 
és az azzal szembeni ellenállásról beszélt. 

A következőkben az olasz Raoul Pupo 
Venezia Giulia hadtörténetét tekintette át, az 
izraeli Matitiahu Mayzel Oroszország husza
dik századi demográfiai helyzetét vizsgálta, 
különös tekintettel azokra a szenvedésekre, 



amiket a keleti fronton az orosz polgári lakos
ságnak a második világháború alatt el kellett 
viselnie. A svájci Marco Wyss a német SS 
nem német nemzetiségű katonáinak besorozá-
sáról szólt, a lengyel Tadeusz Panecki a len
gyel polgári lakosság helyzetét tekintette át az 
1939-es egyesült német-orosz támadás alatt. 

A csütörtöki délutánon a marokkói Bahija 
Simou a második világháborúnak a marokkói 
civilekre gyakorolt hatását ismertette, a belga 
Patrick Nefors a világháború Belgiumra, a 
finn Jarl Kronlund pedig Finnországra gyako
rolt hatását tárgyalta. A japán Hanyu Mitszu-
tosi a japán egyetemekről besorozott hallga
tók kérdését vizsgálta a világháború csendes
óceáni hadszínterén. A nap utolsó blokkjában 
az amerikai Geoffrey Megargee a Szovjetunió 
német megszállásáról, a szlovén Damijan 
Güstin és Vladimir Prebilic az etnikailag szlo
vén lakosságú területek (Muravidék, Dél-
Stájerország és Krajna) második világháború 
előestéjén történő feldarabolásáról tartott elő
adását. Utóbbiak megemlítették az olasz és 
német megszállási területeken végbement asz-
szimilációs törekvéseket, valamint azt, hogy a 
Magyar Királyi Honvédségben több mint hét
ezer szlovén harcolt. Az olasz Maria Gabriel
la Pasqualini az amerikaiak által fölszabadí
tott olasz területek közigazgatásáról, a ciprusi 
Chris tos lacovou a hazájában létesített zsidó 
táborokról beszélt az Izrael megalakulása kö
rüli időszakban. 

Az utolsó napon, pénteken, a svéd Martin 
Hardstedt a napóleoni háborúk logisztikai ki
hívásairól, valamint a polgári lakosság hely
zetéről; az amerikai Charles Niemeyer a bri
tek által 1776-79 közt megszállt Newport 
városáról (ma Rhode Island állam); a dél
afrikai Andre Wessels az angol-búr háborúról; 
a görög Efpraxia Paschalidou az 1904-08. 
közötti görögországi harcok körülményeiről 
tartott előadást. 

A konferencia utolsó blokkját az argentin 
Alejandro Amendolara kezdte, aki kormánya 
döntéseit és felelősségét vizsgálta az 1982-es 

falklandi háborúban. Őt a kameruni Blaise 
Mbue Ngappe követte a hazája és Csád közöt
ti fegyveres konfliktusáról szóló előadásával. 
A brazil Aureliano Pinto De Moura Haiti bé-
ketörelvéseit boncolgatta. 

Az idei konferencia újítása volt, hogy fia
tal kutatók, PhD-hallgatók számára „Work
shop" jellegű panelt hoztak létre. A műhely-
előadások között az olasz Fabrizio Manis-
calco a fegyveres konfliktusok polgári áldoza
tairól, a portugál Manuel Antonia Pereira Cou-
to a katonaság és az egészségügy kapcsola
táról; a francia Serge Gadal a polgári lakossá
got sújtó légibombázásokról; a német Klaus 
Storkmann Kelet-Németországnak a dél-afri
kai konfliktusokban való részvételéről muta
tott be esettanulmányokat. 

A műhely-előadások második blokkjában 
ismét Fabrizio Maniscalco volt az első előadó, 
aki ezúttal az Európai Unió válságkezelési 
módszereiről szólt, majd az olasz Valeria 
Rosato (kolumbiai konfliktusok és békefo
lyamatok), az amerikai Ellen Tillman (az Egye
sült Államok tengerészgyalogsága a Domini
kai Köztársaságban), végül az olasz Alberto 
Bechere Ili (az 1919-es budapesti olasz katonai 
küldöttség) került sorra. 

A szakmai tanulmányút keretében a kül
döttek látogatást tettek a Frecce Tricolori r i -
voltói támaszpontján, ahol az osztag légi be
mutatót hajtott végre. A nap végén a részt
vevők látogatást tettek Redipugliában, és 
megkoszorúzták az első világháborús közpon
ti olasz katonai temetőt. Nem messze volt egy 
szintén első világháborús honvéd sírkert is, 
ám oda időhiány miatt nem juthattunk el. 

A konferencián megjelent a nemzetközi 
hadtörténeti bibliográfia soron következő kö
tete, amihez a HM HIM Hadtörténeti Könyv
tára is rendszeresen küld adatokat. Az utolsó 
napon hirdették ki, hogy a következő konfe
renciák helyszíne Porto és Amszterdam lesz, 
majd 2011-ben Brazíliában, 2012-ben pedig 
Franciaországban tervezik a konferencia meg
tartását. 
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I . ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák 

1. 1956 hadtörténetének válogatott bibliográ
fiája. 1996-2006.[Összeáll.] Andaházi Sze-
ghy Viktor, Landstoff Nándorné, Szabó Já-
nosné. = Hadtört, közlem. 2006. 3. p. 899-
915. 

2. A 2004. évi magyar hadtörténelmi irodalom 
válogatott biblográfiája. [Összeáll.] Boj-
tásné Damó Csilla, Bolyósné Ujfalusi Éva. 
= Hadtört, közlem. 2006. 4. p. 1121-1178. 

3. Militaria Hungarica - Magyar katonai nyom
tatványok. Válogatott bibliográfia. 3. r. 
[Összeáll.] Rákóczy Rozália. = Hadtört, 
közlem. 2006. 1. p. 263-288. 

4. Rendvédelem-történeti füzetek (Acta 
Históriáé Preasidii Ordinis) repertóriuma. 
1990-2000. [Összeáll.] Székely Zoltán, 
Bugnits Richárd. Budapest, Szemere Ber
talan M. Rendvédelem-történeti Tud. Társ., 
Szemere Bertalan M . Rendvédelem-törté
neti Alapítv., 2006. 125, [4] p. (Rendvéde
lem-történeti füzetek, ksz.) 

5. Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Ma
gyar tudósok és tanárok tiszteletére megje
lent emlékkönyvek és emlékszámok törté

neti vonatkozású tanulmányainak váloga
tott jegyzéke. 1884-2004.[Szerk. Lakatos 
Bálint, Paksa Rudolf], Budapest, ELTE 
Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 
Eötvös Coll., 2006. 634, [6] p. (Történeti 
adattárak és bibliográfiák, 1.) 

6. Hermann Róbert: Az 1992-2006 között 
megjelent Kossuth-irodalom. = Kossuth 
Lajos, „a magyarok Mózese." A Magyar 
Történelmi Társulat...[et al.] 2002. szep
tember 25-26-án Debrecenben rendezett 
tudományos tanácskozásainak előadásai. 
Budapest, Mundus, 2006. p. 252-294. 

7. Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok anno
tált bibliográfiája. = Hadtört, közlem. 2006. 
3. p. 857-898. 

8. H. Szabó Lajos müveinek bemutató biblio
gráfiája. 1-2. r. [Összeáll.] H. Szabó Lajos. 
Pápa, Szerző, 2006. 2 db. (236, 224 p.) i l l . 
(Héra sorozat, 8.) 

9. Veszprémy László: Workshops of the Part
nership for Peace Consortium's Military 
History Working Group. = Hadtört, köz
lem. 2006. 2. p. 583-588. 

Kiállítások 

10. Álomból rémálomba. Az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc. A Vas Me
gyei Múzeumok Igazgatósága és a Bur
genlandi Tartományi Múzeum közös kiál
lításának tanulmánykötete. [Szerk. Horváth 
Sándor et al.] Szombathely, Vas M. Múz. 
Ig., 2006. 155 p. i l l . 
A 2006. máj. 18-án Eisenstadtban „Vom 
Traum zum Trauma" címmel i l l . a 2006. 
okt. 22-én Szombathelyen „Álomból rém
álomba" címmel megnyitott kiállítás al
kalmából. 

11. „A csodát most is ők vigyázzák." Doku
mentumok az 1956-os forradalom és sza
badságharc székesfehérvári eseményeiről. 
[Székesfehérvár, Szent István Király Mú
zeum, 2006. október 18 - december 17.]. 
[A kiállítást rend. ... Demeter Zsófia], Szé
kesfehérvár, Szt. István Kir. Múz., 2006. 
16 p. i l l . (A Szent István Király Múzeum 
közleményei, 305.) 

12. Európa védelmében. Kiállítás a nándorfe
hérvári győzelem 550. évfordulójára Ösz-

szeáll. Kreutzer Andrea [et al.] [Buda
pest], Hadtörténeti Int. és Múz., [2006]. 71 
p. i l l . 
Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban, 2006. 
jun. 15. -2007.jan. 31. 

13. Míves vadászfegyverek a 15. századtól 
napjainkig. Kiállítás a Magyar Nemzeti 
Múzeum Pulszky-termében. [A kiállítást 
rend., ... írta Kovács S. Tibor], Budapest, 
M. Nemzeti Múz., 2006. 31 p. i l l . (Rejtett 
ritkaságaink, 3.) 

14. Versteckt, beschlagnahmt, als Beweisma
terial beigefügt... Bilder der ungarischen 
Revolution 1956. [Auswahl d. Bilder ... 
Katalin Jalsovszky.] Budapest, Berlin, Un
garisches Nationalmuseum, Collegium Hun-
garicum, 2006. 75 p. i l l . 
1956-os kiállítás a Magyar Nemzeti Mú
zeum és a Collegium Hungaricum rende
zésében. 

15. Balahó Zoltán: A forradalom emlékei a 
Magyar Nemzeti Múzeumban. = M . mú
zeumok. 2006. 3. p. 5-8. 



16. Balogh Zoltán: Út a forradalomba. A min
dennapok és a közélet emlékei Nógrádban, 
1945-1956. 1956-os emlékkiállítás a Nóg
rádi Történeti Múzeumban. = A Nógrád 
Megyei Múzeumok évkönyve, [2006] Sal
gótarján, Nógrád M . Múz. Ig. 2006. p. 
246-258. 

17. Basics Beatrix: 1956 - Válogatás az évfor
duló kiállításaiból. = M . múzeumok. 2006. 
3. p. 3-4. 

18. Demeter Zsófia: „A csodát most is ők vi
gyázzák." Emlékkiállítás a Szent István 
Király Múzeumban. = M . múzeumok. 
2006. 3. p. 15-19. 

19. Horváth Sándor: „Alomból rémálomba." 
Kiállítás Burgenlanlandban és Vas me
gyében. = M . múzeumok. 2006. 3. p. 10-
15. 

20. Kádár Márta: Látogatóban. [1.] Európa 
védelmében. = Élet és tud. 2006. 37. p. 
1176-1177. 

Nándorfehérvár, 1456. Kiállítás a Hadtör
téneti Múzeumban. 

21. Kádár Márta: Látogatóban. [2.] Míves 
vadászfegyverek a XV. századtól napjain
kig. = Élet és tud. 2006. 43. p. 1368-1369. 

22. Kovács Béla: Romániai repülési múzeu
mok. = A Repüléstörténeti Konferencia 
közleményei. 2006. Budapest, M. Repü
léstörténeti Társ., 2006. p. 265-272. 

23. Kővári László: A halálexpressz utasa. RT-
23-as Mologyec, SS-24-es Scalpel. = 
Aranysas. 2006. 1. p. 21-23. 
Atomrakéta a Hadtörténeti Múzeum keceli 
gyűjteményében. 

24. Sas Péter: A sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum elmenekített anyagának 
pusztulása 1945-ben. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyes., 2006. 286 p. (Erdélyi tu
dományos füzetek, 258.) 

25. Tőrös István: A forradalom múzeuma. = 
Regiment. 2006. 3. p. 34-35. 

Határterületek 

Egyenruhák, felszerelés 

26. Baczoni Tamás: Bakaruhában. A roham
tüzérek egyenruhái. = Regiment. 2006.2. 
p. 63-65. 

27. Baczoni Tamás: A forradalom egyenruhái. 
Kivágott címerek, eldobott váll-lapok. = 
Regiment. 2006. 3. p. 60-63. 

28. Baczoni Tamás: Matrózruhában. A ma
gyar hadihajózás egyenruhái, 1924-2000. 
= Regiment. 2006.1. p. 62-64. 

29. Baczoni Tamás: A modern terepszínű 
egyenruhák kialakulásának előzményei. = 
Haditechnika. 2006. 4. p. 65-68. 

30. Baer, Ludwig: „Vom Stahlhelm zum 
Kampfhelm." Die Geschichte des öster
reichischen Stahlhelmes. 2. Tl . , Eine Ent
wicklungsgeschichte von 1920-2005. Neu-
Anspach, Szerző, 2006. 400 p. i l l . - Ma
gyar vonatkozások. 

Kitüntetések, jelvények 

31. Brandauer, Isabelle: „Mir währe am lieb
sten wenn ich meinen Fuss gesund hätte." 
Antragstellung und Verleihung von Tap
ferkeitsmedaillen im Ersten Weltkrieg. = 
Zeitschrift der Österreichischen Gesell
schaft für Ordenskunde, 2006. 64. p. 8-12. 

32. Jánkfalvi Zoltán: Medal of Honor. 1. r. = 
Aranysas. 2006. 12. p. 54-57. 

33. Krauss, Ewald: Alfred Schatz. Kaiserjä
ger, Besitzer der Goldenen, der Silbernen 
1., der Silbernen 2. Klasse und der Bron
zenen Tapferkeitmedaille, Major, und 
letzter Heeresbergführer der österrei
chisch-ungarisch Monarchie. = Zeitschrift 
der Österreichischen Gesellschaft für Or
denskunde, 2006. 64. p. 20-26. 

34. Krauss, Ewald: Die Verleihungen des 
Militär-Maria Theresien-Ordens an Tiroler 
Kaiserjägeroffiziere. = Zeitschrift der Ös
terreichischen Gesellschaft für Ordens
kunde, 2006. 60. p. 9-22. 

35. Makai Ágnes: 1956-os nemzetőrjelvény. = 
História. 2006. 8-9. p. 56. 

36. Makai Ágnes: A „néppel tüzön-vizen át." 
1956-os nemzetőr-dokumentumok. = Had
tört, közlem. 2006. 3. p. 819-830. 

37. Molnár József, Varga András: Katonai k i 
tüntetések a Magyar Köztársaság (1946-
1949) idején. = Új honvédségi szemle. 
2006.12. p. 81-85. 

38. Pammer, Martin: Ungarnaufstand 1956. Ein 
Orden für den Österreichischen Gesandten. = 



Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft 
für Ordenskunde, 2006. 64. p. 13-19. 

39. Sallay Gergely Pál: Címerek, lyukas zász
ló. = Impresszum. 2006. 3. p. 4-6. 

40. Sallay Gergely Pál: Front-és tűzharcosok. 
= Impresszum.2006. 4. p. 4-5. 

41. Sallay Gergely Pál: Halálfejesek. A ma
gyar katonai ejtőernyőzés jelvényei, 1940-
1950. = Regiment. 2006.1. p. 54-56. 

42. Sallay Gergely Pál: A hazáért és a sza
badságért. = Regiment. 2006.3. p.58-59. 

43. Sallay Gergely Pál: Szebb jövőt! = Imp
resszum, 2006. 1. p. 4-6. 

44. Sallay Gergely Pál: Tüzpárbajhősök. A 
tüzérség második világháborús jelvényei. 
= Regiment. 2006.2. p. 60-61. 

45. Schörner, Joachim: Mit K. signierte Me
daillen. Auf die Krönung des habsbur-
gischen Thronfolgers zum Kaiser Josepf 
I I . = Numismatisches Nachrichtenblatt. 
2006. 6. p. 267-268. 

46. Schwarz, Martin A.: Johann Fluch (1891-
1939). Besitzer der к. u. k. Goldenen Tap
ferkeitsmedaille. = Zeitschrift der Öster
reichischen Gesellschaft für Ordenskunde, 
2006. 60. p. 1-7. 

Sajtó, média 

47. Budapestről jelentjük... Az 1956-os forra
dalom az egykorú nemzetközi sajtóban. 
Válogatás. Szerk. Tischler János. Buda
pest, 1956-os Int., 2006. 395 p. 

48. Forradalom, 1956. Hangdokumentum
összeállítás a Magyar Rádió Archívumá
ból. Hanganyag vál., előkész. Horváth 
Mónika, Budapest, M . Rádió, 2006. 3 CD. 

49. A forradalom a külföld szemével. 1956, 
2006. = Népszabadság. 2006. 228/2. p. 9-12. 

50. La revolución húngara - 50 aniversario. Su 
repercusión en la prensa Argentina. [Invest. 
Magdalena Paál у Susana Szakváry]. Bue
nos Aires, F.E.H.R.A., 2006. 258 p. i l l . 
Uj ságkivágatok az argentin sajtó 1956. 

okt-dec. napilapjaiból. 
51. A szakadék szélén. Az MTI bizalmas je

lentései 1943. július 22. - 1944. március 
10. [Sajtó alá rend., jegyz. Balogh Margit 
... et al.] Budapest, Napvilág, Magyar Táv
irati Iroda, 2006. 292 p., [16] t.: i l l . 

52.  Сара, Robert: Kissé elmosódva. [Emléke
im a háborúbólj.[Budapest], Park, 2006. 
271 p. i l l . 

Eredeti cím: Slightly out of focus 
53. Gibás Andor: Magyar folyóiratok a repü

lésről. = A Repüléstörténeti Konferencia 
közleményei. 2006. Budapest, M. Repü
léstörténeti Társ., 2006. p. 293-302. 

54. Názer Ádám: Külföldi tudósítók 1956-ban 
Magyarországon. = Rubicon. 2006.9. p. 
16-17. 

55. Pallai Péter, Sárközi Mátyás: A szabad
ság hullámhosszán. Az 1956-os magyar 
forradalom története a BBC elmondásá
ban. [Budapest], Helikon, 2006. 286 p. 
[36] t i l l . 

56. Sokcsevits Dénes: Az 1956-os magyar for
radalom a horvát sajtó tükrében. = Limes. 
2006.3. p. 95-107. 

57. M. Tóth György: Gondolatok a forradalmi 
Magyar Honvédról. = M . Honvéd. 2006. 
43.p.20-21. 

58. Vadász Sándor: A Dreyfus-ügy és a fran
cia sajtó. = Múltunk. 2006.1. p.72-87. 

59. Vámos György: Itt a Szabad Európa rádió
ja, a szabad Magyarország hangja. = Szá
zadok. 2006.5. p.l 163-1233. 

Egészségügy 

60. A szabadság vére. Forradalmárok, élet
mentők, megtorlók. A főváros egészség
ügye az '56-os forradalom és a megtorlá
sok idején. Sajtó alá rend Gazda István. 
Közrem. Debrődi Gábor [et al.] [Buda
pest], Semmelweis Orvostört. Múz.. Kvt., 
és Lvt. [etc.], 2006. 87, [2] p. i l l . (Magyar 
tudománytörténeti szemle könyvtára, 65.) 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
ban 2006. nov. 23 - 2007. ápr. 30. között 
rendezett „A szabadság vére - mentősök 

az 1956-os forradalomban" c. kiállítás és a 
hozzá kapcsolódó konferencia alkalmából. 

61. Kiss Gábor: Honvéd, valamint császári és 
királyi egészségügyi intézmények az első 
világháború idején. = Orvostörténeti köz-
lem. 196-197. 2006. p. 191-204. 

62. Kiss Gábor: Katonagyógyszerészek a Mo
narchiában. = Gyógyszerészettört. 2006. 
3-4. p. 24-28. 

63. Kiss Gábor: Nemi betegségek az osztrák
magyar haderőben az első világháború 



idején. = Orvosi hetilap. 2006. 46. p. 
2237-2238. 

64. Kiss Gábor: Nemibetegségek és a „had
rakelt sereg" az Osztrák-Magyar Monar
chiában, 1914-1918 között. = Ad acta. 
2005. Budapest, Hadtörténelmi Lvt., 2006. 
p. 88-92. 

65. Kiss Gábor: Spanyolnátha járvány a Mo
narchiában 1918 őszén a katonai források 
tükrében. = Orvosi hetilap. 2006. 18. p. 
850-851. 

66. Kováts Jenő: A katonai gyógykovácstól 
az állatorvosi tiszti rangig. = Kamarai ál
latorvos, 2006. 3. p. 62-64. 

Hadirégészet 

67. Beitczay István: Ismeretlen földvár nyoma 
a Duna-Tisza között. = Bácsország. 2006. 2. 
p. 60-63. 

68. Dávid Ferenc: Vágotpuszta, 1956. A „Me
cseki Láthatatlanok" nyomában. = Had
tört, közlem. 2006. 3. p. 851-856. 

69. Ferenczi Géza, Ferenczi István: Régi vá
rak, új írások. Régészet és rovásírás. Ta
nulmányok. Székelyudvarhely, Erdélyi Gon
dolat, 2006. 132, [24] p. i l l . 
Tartalom: Megjegyzések egy Kelet-Erdély 
kora középkori kővárainak kérdését tagla
ló véleménynyilvánítással kapcsolatban; A 
kora középkori Magyarország keleti ha
tárvédelmi rendszere délkelet-erdélyi sza
kaszáról. 

70. Juhász Attila: I I . világháborús erődítések 
adatgyűjtési módszerei. = Várak, kasté
lyok, templomok. 2006, 1. p. 12-14. 

71. Magó Károly: A végső leszállópálya. = 
Aranysas. 2006. 5. p.58-60. 

72. Négyesi Lajos: A csata és hadszíntérkuta
tás módszereinek alkalmazása Zrínyi-
Újvár kutatása során. = Hadtudomány. 
2006. 3. p. 128-130. 

73. Négyesi Lajos: Kutatók keresik a várat. A 
Zrínyiek Karthágója. = Elet és tud. 2006. 
20. p. 620-622. 

74. Pintér Tamás: Csatatérkutatás az Isonzó
nál. Szegedi 46-osok nyomában San Mar-
tino del Carsónál és a Fajti Hribnél. = 
Hadtört, közlem. 2006. 1. p. 215-241. 

75. Punka György: Két gép, két sors. = Aero 
magazin. 2006. 1. p. 70-73. 

76. Tóth Ferenc: Repülőgépből készült csó
nak a Velencei-tóból. = Haditechnika. 
2006. 2. p. 68-69. 

77. Tóth Ferenc: Repülőroncsok az országút 
szélén. = Haditechnika. 2006. 3. p. 67-68. 

78. Tóth Ferenc: Világháborús roncsok a Du
na Esztergom és Budapest közötti szaka
szán. 1-2. r. = Haditechnika. 2006. 4. p. 
82-85., 2006. 5. p. 65-67. 

79. Wicker Erika: Török erődítmények nyo
mában. Párkányok és palánkok a Bácska 
északi peremén. = Bácsország. 2006. 2. p. 
74-79. 

80. Winkler Gusztáv: A pilismaróti erődít
mény kutatása. = Várak, kastélyok, temp
lomok. 2006. 5. p. 18-20. 

Irodalom, nyelv 

81. „Ihr Männer auf, jetzt ruft die Zeit." 
Deutsche Texte aus Ungarn zur Revolu
tion und zum Freiheitskampf 1848-1849. 
Auswahl, Einleitung und Nachwort von 
Mária Rózsa. Hrsg. András F. Balogh und 
László Tarnói. Budapest, Argumentum, 
2006. 401 p., [16] t. i l l . (Deutschsprachige 
Texte aus Ungarn, 5.) 

82. Büki Péter: Igaz történetek a katonákról. 
Budapest, Repülő Tatami Kv.- és Lapk., 
2006. 231 p. 

83. Farkas Gyöngyi: Rágalmazás vagy írói 
szabadság? Móricz Zsigmond és a katona
ság, 1936. = Ad acta. 2005. Budapest, 
Hadtörténelmi Lvt., 2006. p. 157-162. 

84. Forgácsné Göttler Viktória: A francia ka

tonai szókincs történeti változása. = Hu
mán szemle. 2006. 4. p. 121-132. 

85. Nagy Mikós Mihály: Szépirodalom és 
hadügy. = Új honvédségi szemle. 2006. 1. 
p. 106-116. 

86. Németh Ferenc: Konstantin Mihály -
Konstantin Mihailovic avagy: egy kora
beli szerb krónikás török oldalon, a nán
dorfehérvári csatában. = Bácsország. 2006. 
2. p. 45. 

87. Sárközi Sándor: Magyar katonaírók és 
katonköltők kisenciklopédiája. Budapest, 
Mackensen, 2006. 280 p. 

88. Tóth Ferenc: Ex libris báron de Tott. Por
tyázás egy X V I I I . századi magyar szár
mazású francia huszártiszt könyvtárában. 



= Hadtört, közlem. 2006. 2. p. 389-414. 
89. Várkonyi Nándor: Magyar katonaköltők; 

Az üstökös csóvája; Dunántúl. = Össze
gyűjtött tanulmányok. [Szerk. Mezey Ka
talin.] 1. köt. Budapest, Széphalom könyv

műhely. 2006. 528 p., [24] t. i l l . 
90. Vörös Boldizsár: Illés Béla „Guszev-ügye" 

Avagy hogyan lett az írói kitalációból tör
ténelmi tény 1945 és 1951 között. = Múl
tunk. 2006. 3.p. 214-225. 

Fényképek, képes kiadványok 

91. '56 izzó ősze volt... Pillanatképek a forra
dalom napjairól. A képeket vál., a képalá
írásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta 
Csiffáry Gabriella. [Budapest], Budapest 
Főváros Lvt., 2006. 151 p. i l l . 

92. 1956 eseményei 56 térképen és képeken. 
Történelmi atlasz. [Szerk. Horváth Mik
lós, Márton Mátyás, Mosonyi László]. [A 
térképeket kész. Márton Mátyás, Paksi 
Judit]. [Kronológia: Baráth Magdolna, 
Horváth Miklós]. Budapest, HM Térké
pészeti Kht., 2006. 35 p. i l l . 

93. Kor-képek, 1956. [Főszerk. Féner Tamás]. 
[Közrem. Andreidesz Gábor et al.] Buda
pest, M . Távirati Iroda, 2006. 367 p. i l l . 

94. Cirillo Giorgio: Budapest, 1956-2006. 
Roma, RAI, 2006. 155 p. i l l . 

95. Csorba Csaba: Galéria. = Várak, kasté
lyok, templomok. 2006. 1-6. p. 25-28. 
Bátorkő (Pusztapalota), Galambóc (Golu-
bac), Bács (Вас), Sirok, Borostyánkő, Mar
tonvásár, Szendrő, Somogyvár, Vasdobra, 
Hrussó, Lednic, Budetin. 

96. Domokosné Szálai Zsuzsanna: Levelező
lapok és képes levelezőlapok a Somogy 
Megyei Levéltárban. Első világháborús tá
bori postai levelezőlapok. = Somogy me
gye múltjából. 2006. Kaposvár, Somogy 
M . Lvt., 2006. p. 169-178. 

97. Etényi Nóra, G.: Magyar tájak kora újkori 
német újságokban és metszeteken. 1-2. r. 
= Élet és tud. 2006. 32. p. 1001-1003., 33. 
p. 1033-1035. 
1., Ne csak a harangszó maradjon. 2., To

posz, szimbólum és valóság. 
98. Gárdi Balázs: Misszió 2006. Afganisztán. 

- - fényképei. Budapest, Zrínyi, 2006. 75 
p. ill.(Magyar katonai missziók) 

99. Lessing, Erich: Budapest 1956. A forrada
lom, írások és visszaemlékezések: Erich 
Lessing [et al.] Budapest, 1956-os Int., 
2006. 249 p. i l l . 

100. Molnár Mónika, F.: Buda 1684. évi ost
romának "ismeretlen" török ábrázolása a 
bolognai Marsili-gyüjteményből. = Had
tört, közlem. 2006. 2. p. 373-388. 

101. Müller Rolf, Sümegi György: Fényképek, 
1956. Budapest, Állambizt. Szolg. Tört. 
Lvt., 2006. XX, 119, X X X I p. i l l . 

102. Rózsa György: Magyarország és Erdély 
eredeti képekben. Hunfalvy és Rohbock 
képes honismertető albuma. = Várak, kas
télyok, templomok. 2006. 5. p. 21-24. 

103. Sallay Gergely Pál: Egy kiállítás képes
lapjai. = Impresszum. 2006. 2. p.4-6. 
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557. Sudár Balázs: Kanizsa 1601. évi ostroma 
török szemmel. = Hadtört, közlem. 2006. 
4. p. 1025:1058. 

558. Simon Éva, Sz.: A hódoltságkori török 
paleográfia tréfája vagy egy renegát írnok 
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1586 őszéről. = Századok. 2006. 4. p. 1045-
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559. Szabó András: „Téged Isten dicsérünk." 
Bocskai István, Erdély és Magyarország fe
jedelme. Budapest, Kálvin, 2006. 191 p. i l l . 



560. Trassant, Franqois: Hétköznapi élet a 
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565. Feith László: A turini csata. = M. hon
véd. 2006. 38. p. 20. 
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567. Kórizs József: A redempciótól Fekete
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569. Oross András: Végvárakból kaszárnyák. 
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2006. 6. p. 1441-1473. 

570. Poór János: Az osztrák örökösödési há
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menata: Tomislav Markus. = Fontes. Izvori 
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573. Acs Tibor: Egy tudós katona reformgon
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574. Csetri Elek: Az 1809. évi erdélyi nemesi 
inszurrekció. = Európa és Erdély. Tanul
mányok és források. Kolozsvár, Kriterion, 
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577. Erdődy Gábor: „En csak fáklyatartó vol
tam." Kossuth Lajos, a magyar polgári for
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578. Feith László: Kétnapos ütközet Kápol
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14. p. 20., 16. p. 20. 
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580. Gergely András: Kossuth levele Mező
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magyarok Mózese."A Magyar Történelmi 
Társulat ... [et al.] 2002. szeptember 25-
26-án Debrecenben rendezett tudományos 
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eredmények kezdete..." = Regiment. 2006. 
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acta. 2005. Budapest, Hadtörténelmi Lvt., 
2006. p. 57-68. 
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[A függelékben szereplő szövegeket ford, 
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592. Oláh Lajos, Szabó József János: Fényes 
szurony, rózsafa a nyele... Nagykunsági ka
tonák az Osztrák-Magyar Monarchiában, 
1868-1918. Budapest, Timp, 2006. 176 p. 
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593. Pollmann Ferenc: The Dual Alliance 
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Multinational Operations, Alliances, and 
International Military Cooperation: Past 
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t. i l l . 
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pa, 2006. 425 p. 
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zadban. = Válogatás a hadtudomány dokto-
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613. Francia diplomáciai iratok a Kárpát-me
dence történetéről. 3. köt., 1920-1921. Ösz-
szeáll. és szerk. Ádám Magda és Ormos Má
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A fordítás alapja: Documents diploma-
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614. Dombrády Lóránd: A magyar katonai 
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háború között. = Magyar külpolitikai gon
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Budapest, M. Történelmi Társ., 2006. p. 
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615. Halász Aladár: A felvidéki szabadcsa
patok és a soproni harcéták története. Sop
roni egyetemisták az önkéntes szabadcsa
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2006. 1. p. 62-83. 

616. Héjjas Jenő: A nyugat-magyarországi fel
kelés. Kecskemétiek az 1921. évi nyugat
magyarországi harcokban. [Szerk. Bognár 
József]. [Utószó Bálint István János]. Bu
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vista de istorie militara, 2006. 5-6. p. 43-47. 
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tábornok megmentői. = Aranysas. 2006. 9. 
p. 64-69. 
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623. Segedincev, Tatjana: A szabadkai emig
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631. Balázs György: Az angliai csata előestéje 
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Valóság. 2006. 4. p. 56-67. 
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2006. 2. p. 16-19. 
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636. Feith László: Sorsfordító ütközet a Mid-
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lés. = M . honvéd. 2006. 18. p. 20. 
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fölött. 1-2. r. = Haditechnika. 2006. 5. p. 
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toranduszainak tanulmányaiból. Budapest, 
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Alexandra, 2006. 64 p. i l l . 
Mellékletben korabeli dokumentummáso
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= Bácsország. 2006. 1. p. 50-55. 
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2. p. 38-42. 
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sas. 2006. 4. p. 54-58. 
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RÁKÓCZY ROZÁLIA 

1956-OS R Ö P L A P O K A N N O T Á L T B I B L I O G R Á F I Á J A 

A Hadtör ténelmi Köz lemények 2006/3. számában jelent meg az 1956-os röplap
bibliográfia 4. része az 50. évforduló tiszteletére. Az itt következő, 5. részben folytatom 
Borda Glória zebegényi gyűj teményének feldolgozását, az „1956-os" gyűj teménybe be
leértve az 1957 márciusának végéig kiadott röplapokat is. 

M i n t már a korábban megjelentek esetében, ezt az előszót is kiegészítéssel kel l kez
denem. A Hadtör ténelmi Köz lemények 2000. évi 4. számában, a bibliográfia második 
részében adtam magyarázatot a november 4- i , Apró Antal , Kádár János és Münn ich Fe
renc nevével jelzett, illetve a Forradalmi Munkás-Parasz t Kormány nevében kiadott röp
lapok eredetét i l letően. 1 Feltételesen je lö l tem meg a kiadás helyét, s b izonyossággal azt, 
hogy nem magyar nyomda termékei , és nem magyarországi kiadásúak a röpiratok. En
nek most újabb bizonyítéka látott napvilágot, bár ez sem adatolt, hanem visszaemlékező 
közlés. 

A História 2006/8-9. számában rövid cikk jelent meg Dupka György író, költő, a 
Magyar Érte lmiségiek Kárpátaljai Közössége e lnökének tollából „Testvéri segí tség" 
Kárpátalján át" c ímmel : 2 „Kádár János 1956. november 1-3. között Ókemencén , a kár
pátaljai megyei pártbizottság nyaralójában tartózkodott . A pártbizottsági nyaralóban fo
galmazták meg szolnoki rádióbeszédét is, mégpedig orosz nyelven. [Kiemelés az eredeti 
szövegben - R. R.] Ezt magyarra november 4-e hajnalán az Ungváron ma is élő Lusztig 
Károly újságszerkesztő fordította le, aki abban az időben a beregszászi Vörös Zász ló c. 
járási lap egykori főszerkesztője volt. Visszaemlékezése szerint átnyújtottak neki néhány 
gépelt ívet: »A szovjet hadsereg felhívása volt a magyar néphez. M á r a szöveg első sorá
ból megérte t tem, hogy a hadsereg akcióba l é p . . . « 3 »Epphogy befejeztem a fordítást, 
megszólal t a K-vonal készüléke. Egy mély hang szabatosan, gondosan ejtve k i a szava
kat, egyes szövegrészeket megisméte lve , diktálta a Magyar Forradalmi Munkás-Parasz t 
Kormány felhívását a magyar néphez . . . A többi már csak rutinmunka volt. Bediktálni a 
szedőknek a szöveget, korrigálni a l evona toka t . . . « Barzsó Tibor (jelenleg az Együtt c. 
folyóirat olvasószerkesztője) 1956 novemberében az ú jságnyomdában dolgozott, s meg
erősíti Lusztig ama közlését, hogy a szedőknek k i kellett szedni és nyomtatni Kádár és 
Münnich beszédét . 

A lefordított szöveg szerkesztői munkájába bevonták Ballá László írót, aki abban az 
időben az Ungvári Tankönyvk iadó magyar szerkesztőségének főszerkesztőjeként dolgo
zott. О így emlékszik vissza a történtekre: » . . . kaptam egy anyagot kontroli-szer
kesztésre, hogy nézzem meg nyelvi szempontból . Magyar szöveg volt, de megoldásai 
ból, a nyelvi fordulataiból lehetett tudni, hogy fordí tás . . . Kádár szolnoki beszéde volt.« 

1 Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban - HK) 2000/4. 1004-1005. o. és a uo. a 6. lábjegyzet. (A 
hivatkozott röplapok uo. Nyílt levél a magyar dolgozó néphez 11/54. és Felhívás a magyar néphez 11/56. tétel. 
Mindkettő Budapest, 1956. november 4. keltezéssel jelent meg) 

2 História. X X V I I I . évf. 78-79. о 
Ennek a közlésnek a kapcsán merülhet fel kétely a HK 2000/4. 11/64. tétel datálásának pontosságáról. Az 

itt idézett rész azt írja le, hogy két röplapról van szó, az egyik a szovjet hadsereg datálatlan felhívása a magyar 
néphez, amelyet a hivatkozott irodalom is november 5-re keltezett. 



A megszerkesztett, kinyomtatott beszédet nem Szolnokról közvetítették, hanem Ung
várról, szövegét Sándor László, az ungvári rádió egyik akkori szerkesztője olvasta be a 
mikrofonba." 

Hitelt adva a visszaemlékezőknek, bizonyos, hogy az első beolvasott beszéd és az el
ső kinyomtatott szöveg születési helye Ungvár , s voltak magyar anyanyelvű fordítói, 
szerkesztői . Lehet, hogy fordítás-volta el lenére hibátlan. A nálunk ma kézbe vehető pél
dányokról ezt nem lehet elmondani. A nyomdai variánsokat látva valószínűnek tűnik, 
hogy sok-sok példány és sok kiadás látott napvilágot egy szedett-vedett szerzői-fordítói 
gárda közreműködésével , hiszen a magyar újság szerkesztője és az ungvári egyetem lek
tora aligha adhatott k i a kezéből rossz stílusú, nyelvi hibáktól hemzsegő szöveget . 

Hogy Ungvárott t , Munkácson , avagy Románia valamelyik nyomdájában, esetleg va
lahol, egy rosszul felszerelt szovjet tábori nyomdában, magyarul alig tudó, oroszból for
dító szerkesztők közreműködésével készültek a további példányok, és hogy egyidejűleg 
Ungváron , Munkácson és Szolnokon is egyenes adásban sugározták-e az anyagokat, ma 
már csak a bibliográfus/címleíró számára kardinális ké rdés . 4 Megí té lésem szerint csak az 
a biztos, hogy a ma ismert pé ldányok egyike se magyar nyomdászok munkája; előállítá
suk helye továbbra is bizonytalan. 

Az aprónyomta tvány, azaz a röplap, mind a mai napig a magyar könyvészet mosto
hagyermeke, még akkor is, ha egyes korszakok éppen aktuálisak, évfordulósak, avagy 
divatosak, pillanatnyilag kelendők a könyvpiacon . 5 így volt valaha az 1919-es agitációs 
anyaggal, az 1944-es par t izán-röplapokkal , az ellenállási mozgalom nyalókáival , és min
den más hasonlóval . 

Az Országos Széchényi Könyvtár számítógépre vitte 1956-os röplapanyagát , amely a 
Magyar Elektronikus Könyvtárban bárki számára hozzáférhető . 6 A címoldal i bevezető 
néhány szóval je lz i , hogy miért csak most jelent meg az anyag a világhálón: „A félév
százados évforduló indítékot adott ahhoz, hogy a modern technika segítségével még 
könnyebben és behatóbban lehessen ezeket a dokumentumokat tanulmányozni . Ennek 
érdekében a könyvtár adatbázisába bekerültek a teljes á l lományra vonatkozó bibliográfi
ai adatok. Ez a digitális változat még jobban kutathatóvá teszi e különgyűj teményt ." És 
tegyük hozzá azt, ami a bevezetőből kimaradt, hogy 35 évig csak külön engedéllyel ku
tatható „zárt anyag" volt, ezért is lett annak idején „különgyüj temény." Pedig mennyivel 
könnyebb lett volna az eseményeket követően gyűj teményekbe került darabokat azonnal 
meghatározni ! De akkor, jószer ivel , kézbe se merték venni őket. 

A mai gyűj teményes k iadványok - remélem, kölcsönösen - segítenek egymásnak a 
meghatározásban. Az alább következő bibliográfia kezdő, 101. tétele majd minden gyűj 
teményben a kezembe akadt, így Zebegényben is, Borda Glóriánál . M i n t korábban, most 

4 Utalva itt Eörsi László: Civil felkelők az 1956-os forradalomban c. közleményére (HK 2001/4. 626-635. 
o.; rövidített változata később Felkelőcsoportok a forradalomban címmel jelent meg: História, X X V I I I . 
2006/8-9. sz., 41-44. o.), amelyben ezt írja: „А V I I . kerületi felkelők közül került ki a legtöbb fegyvertelen el
lenálló. Nagyarányú röpcédula-terjesztéssel... próbálták meggátolni a régi-új hatalom kiépülését." Arról, hogy 
hol és kik állították elő a röplapokat, nem tesz említést. (631. o.) 

5 „Megy a rendszer,jön a rendszer, majd megbolondul az ember..." '56 röplaphumora. Összeáll, és jegyz. 
Horváth Julianna. Budapest, 2006. (a továbbiakban - Horváth) 112 o. 

6 http://mek.oszk.hu/04000/04056/html/index.html. 



is kétségeim voltak a röplap keletkezési helyét, idejét tekintve. Eszembe jutott ugyan a 
X X . kongresszus, amikor je lképesen ledöntötték Sztálint, de nem emlékszem erre a röp-
cédulára, és nem emlékszem az 1956 októberi napokból sem, amikor a generalisszimusz 
bronzszobrát fektették a földre, bár a helyszínen voltam, róttuk a város utcáit és gyűjtöt
tük a begyüjthetö röpcédulákat . A már említett '56 humora c ímű kötetben most megta
láltam a meghatározását , s ennek segítségével vettem fel a bibliográfiába. 7 

Az 1956-os forradalom 50. évfordulója sok ismeretlen darabot is a felszínre hozott. 
Bár tíz esztendeje foglalkozom ezekkel a kicsi nyomdatermékekkel és más módon sok
szorosított „PR" anyagokkal, még ma is ta lá lkozom ritka és különleges változatokkal . 
Korábban is közöl tem variánsokat, ezt folytatom, mert valamennyi példány figyelmet 
érdemel , hiszen minden külön másolt/leírt darab egy-egy emberhez kötődik, egy-egy 
sorsot takar, még akkor is, ha nem tudjuk, k i írta, másol ta őket, mert nem ismerjük sze
mélyesen a résztvevőket . A változatok sokfélék, hiszen a diákok követeléseként ismert 
16 pontot az október 22-i műegyetemi gyűlésen „beolvasták a mikrofonba úgy, hogy a 
je lenlévők leírhassák, majd terjeszthessék őket kézírásos és gépelt példányokban. . . a 
mód, ahogyan eredetileg megfogalmazták, ad magyarázatot arra, hogy miért jegyezték le 
többféle vá l toza tban . . . A diákok közül sokan egész éjjel ott maradtak, újra és újra legé
pelve határozatuk példányait . Néhányuknak végül sikerült hozzájutniuk az egyetem sok
szorosító gépéhez . . . mások pedig utat találtak az egyetem nyomdaüzemébe , ahol A Jövő 
Mérnöke c ímű diáklap első oldalának nyomólemezé t újraszedték és a korábbi szöveget 
követeléseik rövidített változatával helyettesí tet ték. . ." 8 

Az újonnan előkerült röplapok között sem találtam azonban olyanokat, amelyek az 
1956 októberi napok történései közül az okozókat /elkövetőket , vagy az áldozatokat te
kintve a mai napig vitákat kiváltó eseményről szólnának: az október 25-i, csütörtöki tün
tetésről, az A V O , a határőr katonák, a szovjet páncélosok tüzeléséről , avagy Szeröv tá
bornok és testőrei lövöldözésben végződő sétájáról 9 az Alkotmány utcában. Mindmá ig 
egyedül az időpont biztos, és köztudott a helyszín, a Kossuth tér. Arról nem szól a hiva
talos történetírás, hogy az Országház előtti eseményekkel egyidöben a Bajcsy-Zsilinszky 
utat is végiglőtték az Ó utca és a Zichy Jenő utca sarkain álló házak te te jéről . 1 0 Elképzel
hető, hogy a 23-25. közötti napok harcai, a harckocsik megjelenése a főváros utcáin, a 
halottak váratlanul nagy száma, az ellenállás szívóssága, a kormány ingadozása és a rá
dió felemás műsorai , majd a kormány- és pártvezetőség változása elterelték a figyelmet 
erről a délelőttröl? Elképzelhető , hogy Budapest egészét tekintve ez helyi esemény volt? 

Horváth 16-17. o. Ezúton is köszönöm a közvetett segítséget. 
8 Bili Lomax: Magyarország 1956. Budapest, 1989. 121. és 124. o. A hivatkozott röplapokat 1. HK 1996/3. 

VI., 2., 3. és 22. tételek, HK 2006/3. IV/11. tétel, valamint a jelen közlés 102. és 136. tétele. L. továbbá Л Jövő 
Mérnöke. A Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari Műszaki Egyetem Lapja, IV. (1956) 18. sz., október 
23. „Határozott, gyors tetteket! Az Építőipari Egyetem ifjúságának nagygyűlése... Határozat" - a címoldalon 
követelések 10 pontban.) 

9 Pallai Péter - Sárközi Mátyás: A szabadság hullámhosszán. Az 1956-os magyar forradalom története a 
BBC elmondásában. Budapest, 2006. 86-87. o. és Marossy Endre: 1956. Fiadnak hagyd örökül. Debrecen, 
2006. 60-61.o. Szeröv, Ivan Alekszandrovics tábornok a szovjet államvédelmi erők magyarországi működését 
irányította. L. továbbá Glatz Ferenc: Az 1956. év krónikája: „A tüntetőkre különböző irányból tüzet nyitnak... 
A tragédia részletei máig sem teljesen tisztázottak." História, X X V I I I . 2006/8-9. sz., 23. o. 

1 ( 1 Erre vonatkozó személyes élményeimről beszámoltam egykori kollégámnak, a korszakkal foglalkozó 
Horváth Miklós egyetemi tanárnak, aki úgy vélte, valóban jól emlékszem, a Bajcsy-Zsilinszky utat is végiglőtték. 



A történtekről mindössze egyetlen l inómetszet t anúskodik , " közvetve pedig a harcok be
fej ezet lenségét és a kormány fejetlenségét bizonyító rendelet október 26-án, mely felszó
lítja Budapest lakosságát, hogy ne lépjen k i az utcára, mert e lkezdődöt t a fegyveres el
lenforradalmár csoportok maradványainak felkutatása . 1 2 

Megemlékező írás Ignácz Rózsa tollából jelent meg, aki ismerőseiről írt nekro lógot . 1 3 

Lehet, hogy a következő évforduló e lőhozza ezeket az esetleg valaha volt, majd eltűnt 
röplapokat is. 

A kutató számára különösen ér tékesek azok a példányok, amelyek korabeli, kézírásos 
információt hordoznak, mert kiegészítik hiányos ismereteinket, segítenek a hónap, nap 
pontosí tásában, mint a 136-os sorszám alatt közölt kis röplap, amelyet korábban már le
írtam, kiadó és nyomda né lkül , 1 4 és a tartalma alapján 1956. október 29-30-ra datál tam. 
A most előkerült nyomdai korrektúra hátoldalára írt szöveg szerint a Franklin nyomdá
nak szóló (valószínű) megrendelés dá tuma 1956. október 28. Az aláíró - László A.? -
50 000 példányt kért. A kiadás - és az utcára kerülés - időpontján nem vál toz ta t tam. 1 5 

Figyelmet é rdemelnek a majdnem datálhatatlan példányok is, amelyek, tar talmuknál 
fogva, a szocializmus épí tésének első esztendeiben, az 1956-os forradalom időtartama, 
vagy a Forradalmi Munkás-Parasz t Kormány regnálása alatt kerülhettek utcára, mint pél
dául a 170. tételszám alatt közölt, a bányászokhoz szóló rigmus, amit én - mivel az 
1956-os röplap- és nyalókagyűj teményben bukkantam rá, s mivel a papí rminőség is erre 
utal - 1956 novemberé re -decemberé re kelteztem. 

Azt, hogy a forradalom elbukott, a helyzet reményte len, az addig küzdők beletörődtek 
sorsukba, „beszédesen" bizonyítja egy, a röplapok között meghúzódot t , véletlenül ránk 
maradt MÁV-formanyomta tvány , egy „Átadási , Átmenet i , Leadási (a megfelelő szöveg 
a láhúzandó) j egyzék ." L i l a tintaceruza, lendületes írás: „Átvételi e l ismervény. Alulírott 
elismerem, hogy a mai napon 20 drb. lőfegyvert szuronnyal együtt és 400 drb. töltényt 
az állomási forradalmi tanácstól átvettem. Debrecen, 1956. X . 31-én." Az aláírás: Cs(...) 
Imre I . ép. vez. és Nagy (...) [olvashatatlan nevek]. Alatta kék tintával: „10 db. lőfegyvert 
és 200 db. töltényt az I . ép. vez. részére átvettem. Debrecen, 1956. okt. 3 1 . " Aláírás: 
Cs(...) I ( . . . ) . Néhány sorral lejjebb ceruzával „1956. nov. 5. d.e. 10 ó. vissza adva a 
műhely területén hat szovjet harcosnak." 1 6 

* 

Köszönettel tartozom Borda Glóriának a meghívásért , és hogy rendelkezésemre bo
csátotta gyűjteményét , valamint a Pro Renovanda Cultura Hungár iáé Alapí tványnak az 
ösztöndíjas támogatásért . 

1 1 9 millió látta. HK 2006/3. IV/19., október 25-26-i feltételezett dátummal. 
1 2 Ami egyébként nem volt igaz. HK 2006/3. IV/24. 
1 L. a bibliográfia 119. tételét a Rendületlenül c. irodalmi összeállításban: az Igazat játszottak c. írást a 

nyomtatvány hátoldalán. 
1 4 HK 2006/3. IV/37. 
1 5 L. a 136. tételszámú leírást. 
1 6 Kézirat, Borda Glória gyűjteményében. 



A címfelvétel adatainak sorrendje: 

1. A kibocsátás megál lapí tható, vagy (megalapozottan) feltételezett ideje. 

2. A kibocsátó személy, vagy testület neve a katalógus nyelvén, a k iadványon nem 
szereplő, de kötelezően kiegészített formában is. 

3. A rendelet /nyomtatvány szövegének értelemszerű kihagyásokkal megfogalmazott 
leírása (első és utolsó mondat), a kiadvány nyelvén, az eredeti helyesírás szerint. A rövid 
szövegeket teljes ter jedelmükben közlöm, azt j e lö löm is. 

4. A megjelenés ideje, a kibocsátás napja és helye, a nyomtatványon szereplő forma 
szerint. 

5. A kiadás helye a megjelenés idején használt szabályos, és a kiadványon szereplő 
formában. Ha semmiképpen nem nyomozható ki a megjelenés helye, a kiadó vagy nyom
da, a S.l. (sine loco, hely nélkül) és a s.n. (sine nomine, nyomda nélkül) kötelező, könyv
tári betűjeleket használ tam. A kiegészítéseket a könyvtári gyakorlatban használatos 
szögletes zárójelbe [ ] tettem. 

6. Terjedelemadatok. Lapszám fok, oldalszám, ha egynél több, p. megjelöléssel , fel
tüntetve a lapszámot is. Pl. 4 fok = 7 p. Méret cm-ben: függőlegesxvízszintes . Ha kétol
dalas vagy kéthasábos, azt külön feltüntettem. 

7. Lelőhely, leltári s z á m j e l z e t . 

8. Annotác ió . 

9. A példány leírása, további példányok, variánsok. 

10. Megjegyzések. 



101.17 

[ 1956. július-augusztus] 
„Hiába menekülsz, hiába futsz, 
a sorsod elől futni úgyse tudsz! 
Mert sorsunk nekünk és végzetünk, 
Hogy egymásért szenvedünk..." 

[München] [1956] [Nemzeti Ellenállási Mozgalom kiad.] 1 fol. - 13x7 cm. 

BG 

A képen a szöveg fölött a Sztálin feliratú talapzatról ledőlő, széttörő szobor alól Rákosi Mátyás menekül. 

Datálása Horváth alapján, amely szerint a Szabad Európa Rádió szervezésében Nyugat-Németországból 
magyar légtérbejuttatott röplapot a megtaláló Oszlai László 1956 július-augusztusában sokszorosította. E 
tevékenysége miatt börtönbüntetést kapott. Horváth forrása a Fővárosi Bíróság ítélete. Horváth i.m. 16-
17.0. 

102. 
1956. október 22. 
Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

Csatlakozunk a szegedi egyetemisták javaslataihoz... 
1. Az MDP kongresszus azonnali összehívását... 
2-13. [pont]. 
14. Egymásért teljes szolidaritást vállalunk... / Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki 

Egyetem Nagygyűlése 
Bp. Másolópapíron, gépírás, első pld. 1 fol. - 29,5x21 cm. 

BG 

A 14 pont követelte többek között a kormány átalakítását Nagy Imre vezetésével, a szovjet csapatok ki
vonáséit, általános választásokat, a Kossuth-címer használatát, sajtószabadságot. 

Annak ellenére, hogy első példány, stencilszám van a jobb felső sarkában: St. 6328. A korábban kö
zöltekhez képest a lényeget nem érintő szövegváltozat. 

Változatok: HK 1996/3. I / I . a 6327. és 6330. stencilszámú, HK 2006/3. IV/11. a 6345. és 6365. sten
cilszámú példány. 

103. 
[1956. október 22.] 
[Budapesti] Műszaki Egyetem Központi Diákotthona 

Felhívás 
Munkások! Parasztok! Diákok! Magy[sic!] Ifjúság 
Minden erővel együtt dolgozunk veletek a független, szocialista Magyarország megteremtésé

ért. Együtt kell haladnunk az egész magyar néppel. 
Ezért követeljük: 
1./ Valóban független, szocialista Magyarországot! 
2-7./ [pont] 
Kérünk Benneteket, ne adjatok hitelt annak, akik éket akarnak verni közénk... Gyeitek el 24.-

én 2 órára a Műszaki Egyetemre és vessétek fel problémáitokat. Harcolni akarunk a Ti céljaitok 
valóra váltásáért is! 

1 7 A sorszám a Hadtörténelmi Közlemények 2006/3. száma 857-898. oldalán közölt 1956-os röplap
bibliográfia (4. rész) 11-től 100-ig terjedő tételeinek folytatása. 



Együtt váltsuk valóra az egész magyar nép követeléseit! / A Műszaki Egyetem Központi Di
ákotthon Bizottsága. -

(Bp) s.n. gépírással soksz. 1 fol. - 25x21 cm. 

BG 

Az egyik legkorábbi, követeléseket tartalmazó röpirat: március 15. ünneppé nyilvánítása, Nagy Imre 
visszahelyezése korábbi állami funkciójába, a hibák elkövetőinek felelősségre vonása nyílt tárgyalá
son, új vezetés a pártban és kormányban. 

Erősen megsárgult, durva géppapír, fekete indigós pld. 

104. 
(1956. október 22-23.) 
M[agyar] E[gyetemi] és F[őiskolai] E[gyesületek] Sz[övetsége] 

MÁSOLD LE ÉS TERJESZD A MAGYAR DOLGOZÓK KÖZÖTT. 
A MEFESZ Építőipari Műszaki Egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazda

sági és eszmei pontjai: 
1./ Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a békeszer

ződés határozatai alapján. 
2.1- 16./ [pont] 
A fenti határozat teljes betűszerinti közlését ma este a rádió, a magyar sajtó is visszautasította, 

a Szabad Ifjúság is csak részleges közlését igérte meg, főleg az első pont miatt... 
A határozat az új magyar történelem hajnalán 1956. október 22-én született az Építőipari Mű

szaki Egyetem aulájában, többezer hazáját szerető magyar ifjú spontán megmozdulásából. 
Bp. s.n. másolati papír, indigós soksz. 1 fol. = 2 p. - 30x21,5 cm. 

BG 

A röplap követeli az. általános, titkos választójogot, Nagy Imre kinevezését a kormányba, Farkas Mi
hály felelősségre vonását, a gazdasági élet átszervezését, a beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát, 
normarevíziót, vélemény- és sajtószabadságot. 

A határozat 1956. október 22-én született, de a szövegből kitűnik, hogy a rádió „ma este" visszautasí
totta beolvasását. Ez pedig a 23-a este. 

Lila indigós példány, a festék erősen átüt mindkét oldalra. 

Tartalmi és szövegváltozatok: HK 1996/3.1/2., HK 1996/3. 1/4. Ez a példány 17 pontból áll. 

105. 

(1956. október 22-23.) 
MEFESZ 

L. a 104. tételszámon: Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége. 

106. 

1956. október 23. 
Budai 3 pont 

1. A magyar rádió ne a kommufnista] párt bizottságának közleményeit olvassa fel hanem a 
Harcoló ifjúság követelését 



2. A kormány azonnal bontsa fel a VARSÓI szerződést 
3. Gerő Ernőt állítsák statáriális bíróság elé. 

[Bp] s.n. ház soksz. 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 
Vékony másolópapírra, házi, v. gyereknyomda gumibetüivel, a Rádió ostromának éjszakáján készített röp
lap. 

Megtartottam az eredeti helyesírást. 

107. 

1956. október 23. 
Irodalmi Újság 

A magyar írók lapja. Különkiadás, 1956. október 23. 
Magyar írók kiáltványa 
Történelmi sorsfordulóhoz érkeztünk. Ebben a forradalmi helyzetben csak akkor tudunk helyt-

állani, ha az egész dolgozó magyar nép egy táborba tömörül... 
M i , magyar írók a következő hét pontban fogalmazzuk meg, mit kíván a magyar nemzet? 
1. Önálló nemzeti politikát a szocializmus eszméje alapján... 
2-7. [pont] 
Hisszük, hogy szavunkban a nemzet lelkiismerete szólalt meg. / Magyar írók Szövetsége. -
Ugyanitt keretben: 
A Lengyel írók Szövetségének Varsó 
BARÁTAINK! 
A harc, melyet a szabadságért, a demokráciáért, a nép jólétéért és a nemzeti politika érvénye

süléséért a lengyel munkássággal és minden haladó erővel közösen vívtatok, győzelmet aratott... 
Harcunkat veletek - és az egész lengyel néppel - közösen akarjuk vívni, támogatni fogunk 

benneteket és támogatástokat kérjük. 
Budapest, 1956. október 23. / MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE. -

Bp. Athenaeum ny. 1 fol. - 37x31 cm. 

BG 

A magyar írók más stílusban, de az egyetemistákéhoz hasonló követeléseket fogalnuiztak meg hét 
pontjukban: felül kell vizsgálni a gazdasági szerződéseket, nyíltan fel kell tárni az ország gazdasági 
helyzetét, átformálni a normarendszert, új alapokra helyezni a parasztpolitikát, méltó helyére kell állí
tani Nagy Imrét. 

108. 
[1956. október 24.] 
[Marx] Kari 

Karl Marks: 
„Ne mozet büt svobodnüm tot narod, kotorüj ugnetaet drugie narodü." 
Esli bü vernü svoej idee, to vozvrasajtes domoj! / Revolucionnaja vengerskaja molodez = 

Marx Károly: „Nem lehet szabad az a nép, mely más nemzeteket elnyom" 
Ha hívek vagytok eszméitekhez, térjetek haza! / A forradalmi magyar ifjúság. -

[Bp] s.n. rotációs papír, nyomdai soksz. 1 fol. - 14,5x10,5 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 



109. 
[1956. Oktober 25.] 
[Budapesti] Műszaki Egyetem Központi Diákotthona 

Felhívás! 
1. Követeljük, hogy az ÁVH azonnal szüntesse be a harcot. 
2. Követeljük, hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják el a főváros területét. 
3. Követeljük, hogy mindenkinek, akik a harcokban résztvettek amnesztiát adjanak. 
4. Politikai menedékjogot adjanak azoknak a szovjet harcosoknak, akik a harcokban a munkás

ság mellé álltak. 
5. Követeljük, hogy a magyar néphadsereg vegye át a rend fenntartását. / MŰSZAKI EGYE

TEM KÖZPONTI DIÁKOTTHONA. -
[Bp.] s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 29x21 cm. 

BG 

Teljes szöveg. Az ismert pontokat tartalmaz.6 röplapokhoz, képest új hogy amnesztiát követelnek a ma
gyar harcosok mellé állt szovjet katonáknak is. 

Két, teljesen megegyező pld. 

Szövegváltozat az 1. pontban: szüntesse be a tüzet. HK 1996/3. 1/13. 

110. 

1956. október 25. 
FELHÍVÁS! 
Budapest népe! 
Közöljük, hogy a Kossuth-Rádió valótlanságot hirdet! 
MUNKÁSOK! Mi mellettetek állunk! 
A Központi Vezetőségnek javaslatot küldtünk el, de ezt nem olvasták fel a rádióban! 
Ebben a következőket kértük: 
1) A szovjet csapatok azonnali visszavonását! 
2) Teljes büntetlenséget minden résztvevőnek, a fegyveres alakulatokat is beleértve! 
3) Gerő Ernő azonnali leváltását a Politikai Bizottság tagságából! 
4) A magyar katonaság vegye át a karhatalmat!! 
Bp. 1956. X. 25. / Egyetemi ifjúság! -
Várjuk meg a határozatot, ne támadjon senki. 

(Bp) rotációs papír, 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 

Teljes szöveg 

Kék tintás, egy oldalas, kézírásos sokszorosítás. 

111. 

[1956. október 25.] 
GERŐ ERNŐT a politikai bizottság felmentette KÁDÁR JÁNOS a Központi Vezetőség első 

titkára. 
Kádár János és Nagy Imre közös nyilatkozatot ad a rádióban. 
Magyarok! Lobogózzátok fél házaitokat, tűzzétek ki a nemzeti lobogót! 
FEL A BÉKÉS MUNKÁRA! 

[Bp] s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 31,5x23 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 



112. 
1956. Oktober 25. 
KÁDÁR János: Legyen rend, béke, munka 

L. Nagy Imre nyilatkozatával együtt a 113. tételszám alatt, a lapalji, második nyomat. 

113. 
1956. október 25. 
NAGY Imre 

Legyen vége a vérontásnak! 
...Kisszámú ellenforradalmár felbujtó népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indí

tott... 
Magyarok, barátaim, elvtársaim! Induljunk meg hát a párt vezetésével a népünk jobb, szebb 

szocialista jövőjét építő békés alkotómunka új útján. -
KÁDÁR János 
Legyen rend, béke, munka! 
Igazságosan megoldjuk a magyar-szovjet viszony kérdéseit... 
Munkások, kommunista elvtársak, legyetek állhatatosak és szilárdak. 

(Bp) s.n. rotációs papír, 1 fol. - 47x32 cm. 

BG 

Nagy Imre a jogos követelések teljesítését, a harcok sorún keletkezett károk helyreállítását, a szovjet-
magyar viszony új alapokra helyezett rendezését ígéri. 

Kádár János a pártegység megóvását kéri, a rend mielőbbi helyreállítását ígéri. 

Háromhasábos nyomtatás, felül Nagy Imre, alul Kádár János beszéde. 

Nyomdai változat: HK 1996/3.1/16. 

114. 
[1956. október 25-26.] 

Tfamási] Lfajos] 
Piros vér a pesti utcán 

Megyünk, valami láthatatlan 
Áramlás szívünket befutja, 
Akadozva száll még az ének, 
De már miénk a pesti utca... 

A háromszín lobogók mellé 
Tegyetek három esküvést: 
Sírásból egynek tiszta könnyet, 
S a zsarnokság gyűlöletét. 

S fogadalmat: te kicsi ország, 
El ne felejtse, aki él, 
Hogy úgy született a szabadság, 
Hogy a pesti utcán hullt a vér! 

A lap alján: Cs.[?] L.[?] honv[éd] sz[áza]d[o]s 
Tiszt vagyok 

Tiszt vagyok, s a tisztességem 
En ma abban látom, 
Hogy legis-legelső sorban 
Hazámat szolgálom... 



Tiszt vagyok, - s én Petőfinek 
Édes öccse lennék, mert 
„a néppel tüzön-vizen..." 
én is Véle mennék. 

[Veszprém] [Kiad.] a Veszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezete, nyomdai soksz. 1 fol -
30x21 cm. 

BG 

Tamási Lajos verse az első pesti harcok hőseinek állít emléket. 
Az ismeretlen honvéd százados Zrínyi, Kossuth, Petőfi példájára hivatkozva dicsőíti a tiszti hivatást. 

Tamási Lajos verse a már ismertetett kiadás (HK 2006/3. IV/18. tétel) variánsa, a másolásból eredő szö
vegváltozattal. A cím ott: Piros a vér a pesti utcán. Az utolsó versszak kezdete: el ne felejtse, aki él. . . 
Utolsó sora: hogy pesti utcán folyt a vér. Szemben az itt közölt változattal, a vers kezdősorok, az első sort 
kivéve, kisbetűsek. 
Cs. L. honvéd százados verse ismeretlen. 

115. 
[1956. október 25-26.] 
Vegyipari Egyetem, Veszprém 
L. Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán, továbbá: Cs. L. honvéd százados: Tiszt vagyok a 114. tétel
szám alatt. 

116. 
1956. október 26. 
IGNÁCZ Rózsa 

L. a 120. tételszám alatt: Rendületlenül. 

117. 
1956. október 26. 
JANKOVICH Ferenc 
L. a 120. tételszám alatt: Rendületlenül. 

118. 
1956. október 26. 
Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata a magyar néphez 
A két világháború óta nem voltak ilyen tragikus napjai hazánknak, testvérharc dúl hazánk fő

városában. 
Ezrekre tehető a sebesült és százakra a halottak száma... 
1. A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége javaslattal fordul a Hazafias Népfront 

országos tanácsának elnökségéhez, hogy tegyen előterjesztést Népköztársaságunk Elnöki Tanácsá
hoz új nemzeti kormány választására... 

A Központi Vezetőség Nagy Imre elvtárs vezetésével a legszélesebb nemzeti alapon megalakí
tandó kormány tagjaira javaslatot tett... 

2 -5. [pont] 
6. A rend helyreállítása után haladéktalanul hozzáfogunk mindazoknak a változtatásoknak a 

kidolgozásához, amelyeket... meg kell valósítanunk... 



Éljen a független, demokratikus és szocialista M a g y a r o r s z á g ! Budapest, 1956. ok tóbe r 26. / A 
Magyar D o l g o z ó k Párt jának Központ i Veze tősége . -

(Bp) (1956) rotációs papír. 1 fol. - 30x22 cm. Kéthasábos. 

BG 

A nyilatkozat magáévá tette az egyetemisták és a tüntetők követeléseit. Megígérte a szovjet csapatok 
kivonásának szorgalmazását, üzemi tanácsok választását, a béremelést, norniarendezést, az amneszti
át és felkéri a kommunistákat, volt partizánokat, hogy azokat, akik nem teszik le azonnal a fegyvert, 
kíméletlenül semmisítsék meg 

Két, teljesen megegyező pld. A 2. pld. hátoldalán grafitceruzás, korabeli kézírással: Repülő gépről le
dobták 1956. X. 28-án. 

119. 
1956. október 26. 
Magyar Nemzet 
A Hazafias Népfront lapja 
Rendkívüli szám. Péntek, 1956. október 26. X I I . évf. 253. szám. -

Gerő Ernőt felmentették. Kádár János a Központi Vezetőség első titkára. Az MDP Központi 
Vezetősége Politikai Bizottságának közleménye. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottsága ma, 1956. október 25-én 
megtartott ülésén Gerő Ernő elvtársat felmentette a Központi Vezetőség első titkárának tisztje 
alól... első titkárának tisztségével Kádár János elvtársat bízta meg. 

Lénia alatt: 
Lobogjatok magyar zászlók! 
Egy óra előtt tíz perccel felcsendült a magyar himnusz hangja a budapesti rádióban... 
Nyugalmat, rendet, fegyelmet és békét... 
Lobogjatok zászlók! Hirdessétek a nép akaratát, a nép szabadságát! 

Két lénia között: 
Rendet, nyugalmat, amnesztiát 

Alatta: 
Következő kiadásunk Kádár János és Nagy Imre beszédével és az ifjúság kiáltványával hama

rosan megjelenik. 
Bp. s.n. 1 fo l . -47x31 cm. 

BG 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 
A kommentár nyugalomra int, a harcok befejezését kéri. 

Az 1956. október 25-i Nagy Imre- és Kádár János-leírást L a 113. tételszám alatt. 

120. 
1956. október 26. 

RENDÜLETLENÜL 

SINKA István 
Vérrel és vassal 

Üdv néked, Ifjúság! Üdvöz légy magyar nép, 
Ki lángban és vérben születtél meg újra... 

vérrel és vassal tanítsa zsarnokát! / Sinka István. -



TAMÁSI Áron 
Magyar fohász 
Az idők gyógyító lázában ég a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az emberi Géniusz 

üzenete... 
Méltó életünkért szóban és cselekedetekben a történelemhez fohászkodunk... Fohászkodunk 

mindnyájan, munkások, parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt álmodó költők, akik mind, és 
mindig rendületlen hívei vagyunk hazánknak. Budapest, 1956. október 26. / Tamási Áron. -

JANKOVICH Ferenc 
Forradalom 

Rajtunk van a világ szeme! 
Mert, ugye, milyen érdekes 
A forradalmi szent zene: 
Gyásszal, vérrel...? 

Most forrunk ki a gondból: 
minden szennyünkből, mint a must! 
Úgy habzódva, mint azoknak a vére, 
Kik életadva esnek az utcák kövére: 
S egy nemzetnek parancsol szellemük... 

És nem kellenek segítő kezek: 
segíts magadon - Isten is veled! / Jankovich Ferenc. -

IGNÁCZ Rózsa 
Igazat játszottak... 
Mikor híre jött, hogy a parlament előtt halomra lőtték őket, egy feneketlen pillanatban - mint

ha magam haldokolnék, - egyetlen, gomolygó kékben egyszerre állt elébem egész eddigi élete: 
húsz éves, - volt, - vagy az még, ha él.. . 

A volt tanítványa, Endrei Árpád tizennégy éves fiú hősi halott. Hős?... 
Mert azonos vagyok azzal, aki tettben viszi végbe azt, amit magam is gondolok. De érthetetle

nül állok a Gyermek előtt, aki élet-halál harcot játszott és játszva adta vissza azt nekünk, amit már 
örökre elveszettnek hittünk: nemzeti önbecsülésünket. / Ignácz Rózsa. -

(Bp)(1956) s.n. 1 fol. = 2 p. rotációs papír, nyomdai soksz. - 37x28 cm. 

BG 

A forradalmat köszöntő irodalmi alkotások. -

Sinka István 10 soros verse, Tamási Áron forradalmi előzményeket taglaló írása, Jankovich Ferenc 6, vál
tozó sorszámú és hosszúságú versszakokból álló költeménye az Irodalmi Újság számára készült, amint 
arról Jankovich a vers végén tudósít: „(A verset október 25-én, csütörtökön éjjel, ágyúdörgés közben ír
tam és diktáltam le az írószövetség kérésére, azzal a közös reménnyel, hogy az Irodalmi Újság péntekre 
tervezett számában jelenik meg. J.F.)" 

A röplap hátoldalán Ignácz Rózsa tárcája egy október 25-én elesett fiúról szól. 

Az Irodalmi Újság október 26-ra tervezett száma már nem jelent meg. 

121. 
1956. október 26. 
SINKA István 
L. a 120. tételszám alatt: Rendületlenül. 



122. 
1956. október 26. 
Sz(akszervezetek) O(rszágos) T(anácsa) [Budapest] 

A SZOT elnökségének kiáltványa 
Munkások, szervezett dolgozók! 
A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége tragikus órában szól hozzátok. 
Kedd este tömegében jó szándékú, a nép demokráciáért, a szocializmus építéséért aggódó ifjú

sági tömegek vonultak fél Budapest utcáin... 
Szervezett dolgozóink... folytassák termelő munkájukat, ugyanakkor elszántsággal védelmez

zék népi demokráciánkat... hibáitól megszabadult pártunk maradéktalanul meg tud felelni vezető 
szerepének szocializmust építő hazánkban. / SZOT elnöksége. -

Bp. Athenaeum ny. 1 fol - 28,5x21 cm 

BG 

A fiatalokat megtévesztették a soraikba férkőzött ellenforradalmárok, de nem kell a provokátoroknak 
hinni, folytatni kell a párt vezetésével a megtisztulást folyamatot. Béremelés, normarendezés, az ötéves 
terv reális alapokon álló átdolgozása szerepel a közeljövő feladatai között. A munkásság vegye kezébe 
az. ifjúság nevelését, ne legyenek szocializmus- és szovjetellenes, nacionalista érzelmek és jelszavak. 

123. 
1956. október 26. 
TAMÁSI Áron 
L. a 120. tételszám alatt: Rendületlenül. 

124. 
1956. október 26-27. 

K I Á L T V Á N Y ! 
Magyarok! Felkelők! 
Célunk a magyar, tiszta függetlenség! A Magyar Nép elszántan harcol a szovjet elnyomók ellen... 
Felkelők! A fegyvert addig nem tesszük le, amíg az utolsó ellenünk harcoló szovjet katona 

nem hagyja el hazánk területét... 
Dolgozók! Magyarok! 
Fegyverrel, sztrájkkal, a Független, semleges Magyarországért! / A Szabadságukért Harcoló 

Fegyveres Felkelők. -
S.l. s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 30x21 cm. 

BG 

Akinek most nincs fegyver a kezében, az se vegye fel a munkát, így segítheti a harcot, de ez ne legyen 
testvérharc, mert egyedüli ellenség a magyarországi szovjet haderő. 

További példány ugyanitt, gépelési változat, részben eltérő szövegű, lényege ugyanaz. Kezdete: Kiált
vány. Magyar felkelők! A 2. bekezdés: Dolgozók! Honfitársak! Aláírás névelő nélkül, kis kezdőbetűkkel: 
Szabadságukért harcoló fegyveres felkelők. 

125. 
1956. október 26 -27 . 
Szabadságukért Harcoló Fegyveres Felkelők [Budapest] 
L. a 124. tételszám alatt: K I Á L T V Á N Y ! Magyarok! Felkelők! 



126. 
1956. Oktober 27. 
Egyetemi Forradalmi Diákbizottság [Budapest] 

KÖVETELÉSEINK 
Minden hatalmat az új, demokratikus magyar kormánynak, hogy biztosíthassa függetlenségét... 
1-6. [pont] 
7. Azonosítjuk magunkat a SZOT minden politikai és gazdasági követelésével, célkitűzésével. 
A rendet, a békét, a nyugalmat csak a szovjet csapatok teljes kivonása biztosíthatja! 
Éljen a magyar függetlenség! 
1956. október 27. / Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság. 

[Bp.] stencil soksz. 1 fol. - 29,5x21 cm. 

BG 
A szovjet csapatok azonnali kivonását, a korábbi bűnösök, és az Á VH bíróság elé állítását, amnesztiát, 
tisztességes béreket követelő röplap. 
Rendkívül rossz minőségű, betühiányos, szám nélküli stencilezett változat. 
Ugyanitt szövegvariáns: 1. pont... hogy biztosíthassa az ország függetlenségét. A 2. pont második mon
data: Egyidöben kezdjen tárgyalásokat annak érdekében, hogy az országból minden szovjet alakulatot k i 
vonjanak. - a példányból hiányzik. 3. pont alappéldány: nemzeti felkelés, variáns: fegyveres felkelés. A 
4., 5., 6., és 7. pont tartalmilag egyezik. 
A zárómondat első része azonos, a második - A harc nem fegyverrel, hanem az élelmezésipari dolgo
zóit kivéve általános sztrájkkal folyjék!!! - az alappéldányból kimaradt. 
A variáns nem tartalmazza az Éljen a magyar függetlenség! jelmondatot és nem szerepel rajta kelte
zés. - 30x21 cm. 

127. 
1956. október 27. 

MEGALAKULT AZ ÚJ NEMZETI KORMÁNY 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségé

nek, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének javaslatára megválasztotta a 
Magyar Népköztársaság új kormányát... 

Az új nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett. 
Budapest, 1956. október 27. 

Hátoldalon: 
Szakszervezetek] [Országos] Tfanácsa] Bfudapest] 
MUNKÁSOK! 
Megvalósult a munkásosztály kívánsága: az üzemeket munkástanácsok fogják vezetni! Ez be

tetőzése a gyárak népi tulajdonba vételének... 
Támogassátok tehát az új kormányt a szocializmust építő szabad, demokratikus Magyaror

szágért folyó munkában. / A SZOT elnöksége. -
(Bp) s.n. 1 fol. = 2 p. - 22,5x 18 cm. 

BG 

Variáns: HK 1996/3. 1/28. tétel, ott a névsorban Tildi formában szerepel a név. 



Illusztráció a 127. tételhez.. Borda Glória tulajdona. 

MEGALAKULT ÄZ ÚJ 
NEMZETI KORMÁNY 

Л Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének, vnlaraint a Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa elnökségének javaslatára megválasztotta a Magyar Nép
köztársaság új kormányát. Л kormány összetétele a következő: 

Minisztertanács elnöke: NAGY IMRE 
Helyettesei: APRÓ ANTAL, BOGNÁR JÓZSEF, E R D E I 

F E R E N C 
Államminiszteri T I L D Y ZOLTÁN 
Belügyminiszter: MÜNNICH F E R E N C 
Honvédelmi miniszter: JANZA K A R O L Y 
Pénzügyminiszter: KOSSÁ ISTVÁN 
Igazságügyminiszter: Dr. MOLNÁR E R I K 
Kohó- és gépipari miniszter: CSERGŐ JÁNOS 
Bánya- és energiaügyi miniszter: CZOTTNER SÁNDOR 
Vegyipari miniszter: SZABÓ G E R G E L Y 
Könnyűipari miniszter: NAGY JÖZSEFNÉ 
Város- és községgazdálkodási miniszter: NEZVAL F E R E N C 
Földművelésügyi miniszter: KOVÁCS BÉLA 

(a Független Kisgazdapárt volt főtitkára) 
Állami gazdaságok minisztere: RIBJANSZKY MIKLÓS 
Külkereskedelmi miniszter: BOGNAK JÓZSEF 
Belkereskedelmi miniszter: TAUSZ JÁNOS 
Élelmiszeripari miniszter: NYERS REZSŐ 
Begyűjtési miniszter: G Y E N E S ANTAL 
Építésügyi miniszter: APRÓ ANTAL 
Közlekedésügyi miniszter: B E B R I C S LAJOS 
Népmüvelésügyi miniszter: L U K A C S GYÖRGY 

(egyetemi tanár) 
Oktatásügyi miniszter: KÓNYA A L B E R T 
Egészségügyi miniszter: BABITS ANTAL, 

(egyetemi tanár) 
Az Országos Tervhivatal elnöke: K I S S ARP AD 

Az új nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett, 
i Budapest, .1356. október 27. 



128. 
1956. október 27. 
Szakszervezetek Országos Tanácsa, Budapest 

Munkások! 
L. a 127. tételszám alatt: MEGALAKULT A Z ÚJ NEMZETI KORMÁNY (hátoldal). 

129. 
1956. október 28. 
Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 
L.: a 130. tételszám alatt, a Nagy Imre-beszéd függeléke. 

130. 
1956. október 28. 
NAGY Imre 

Nagy Imre, az Új Nemzeti Kormány elnöke vasárnap, október 28-án az alábbi rádiófelhívást 
intézte az ország népéhez: 

Magyarország Népe! 
Az elmúlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres események. Az elmúlt évtized szörnyű 

hibáinak és bűneinek végzetes következményei tárulnak elénk... 
A kormány elitéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellen

forradalom volna... 
Senkinek semmi bántódása nem eshet amiatt, hogy a fegyveres harcokban résztvett... 
Magyarország népe! 
A keserűség és a harc óráiban az ember hajlamos arra, hogy az elmúlt 12 esztendőnek csak a 

sötét oldalait lássa... 
Megújhodó Népköztársaságunk számít arra az erőre és önfeláldozásra, amelyet Ti az alkotó 

munkában megmutattatok, s amely hazánk jobb jövőjének legfőbb biztosítéka. / Nagy I m r e -
A lap második oldalán, a szöveg alatt, léniával elválasztva: 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése ... megtárgyalta a politikai helyze
tet és a következő határozatot hozta: 

A Központi Vezetőség helyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai nyilatkozatát... 
A Központi Vezetőség ... a párt vezetésére kapott meghatalmazást egy hattagú pártelnökségre 

ruházta át, amelynek elnöke: Kádár János ... Tagjai ...: Apró Antal, Kiss Károly, Münnich Ferenc, 
Nagy Imre és Szántó Zoltán elvtársak. A pártelnökség felhatalmazása a lehető legrövidebb idő 
alatt összehívandó IV. Pártkongresszusig érvényes. 

A párt elnöksége munkájában a Központi Vezetőségre és a Politikai Bizottságra támaszkodik 
/А Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége. -

(Bp) s.n. 1 fol. = 2 p. - 22,5x16 cm. 

BG 

Nagy Imre beszédében elfogadta a nép forradalmi követeléseit, tűzszünetet hirdetett és a fegyverek be
szolgáltatására szólította fel a lakosságot. Bejelentette az új karhatalom megalakulását. Javasolni 
fogja a szovjet haderő parancsnokságának Budapest azonnali kiürítését. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének közleménye lényegét tekintve teljes szöveg. 

Három, teljesen azonos pld. 

Nyomdai, tördelési, helyesírási és a lényeget nem érintő stiláris változatok : HK 1996/3. 1/32., HK 
2006/3. IV/29. 



131. 
[1956. Oktober 28.] 

Általános sztrájkfelhívás! 
Minden magyart felhívunk ÁLTALÁNOS SZTRÁJKRA 
Amíg a kormány nem teljesíti követeléseinket és a gyilkosokat nem vonják felelősségre, addig 

a magyar nép azonnali általános sztrájkkal válaszol. 
Éljen az új kormány Nagy Imre vezetésével! /Magyar Ifjúmunkások és egyetemisták. -

[Bp] s.n. rotációs papír, 1 fol. - har. 20x28 cm. 
BG 

Teljes szöveg. 
Öt különféle betűtípussal készült pld. Bili Lomax szerint a Műegyetem alagsorában lévő nyomdagé
peken készültek az ifjúság röplapjai. V. ö. az Előszóval és a 7. sz. jegyzettel. 

132. 
(1956. október 28-29.) 
Hazafias Népfront, [Budapest] 

A HAZAFIAS NÉPFRONT FELHÍVÁSA! 
Hazánk történelmének e sorsdöntő napjaiban bátor és megfontolt tettek segítették és segítik a 

haza függetlenségének és a nép szabadságának mindnyájunk számára szent ügyét... 
A forradalom teremtette nemzeti kormány elnöke - Nagy Imre - , október 28-án új programot 

hirdetett meg... 
A nemzet elvárja, hogy ezekben a napokban mindenki megtegye a maga kötelességét! 

(Bp) Athenaeum, 1 fol. - 21x15 cm. 
BG 
Az egyetemisták követeléseire adott válasz: mindenki érezze magáénak a programot, mert megszünteti 
az önkényt, eltörli a normát, a munkástanácsok gondjaira bízza a gyárakat stb. Az új, nemzeti kor-
nuíny is ezt valósítja meg. 
Kék festékkel nyomtatott pld. 

133. 
1956. október 29. 
MÓCZI András 
Az OKISZ Intéző Bizottságának elnöke 
L. a 135. tételszám alatt: Országos Kisipari Szövetkezet. 

134. 
1956. október 29. 
OKISZ 
L. a 135. tételszám alatt: Országos Kisipari Szövetkezet. 

135. 
1956. október 29. 
Ofrszágos] K[is]i[pari] Sz[övetkezet] (Budapest) 

Kisipari Szövetkezetek Dolgozói! 
A nép jogos haragja elsöpörte nemzeti törekvéseinket és a szocializmus eszméjét kompromit

táló klikk uralmát... 



Az OKISZ vezetősége a kisipari szövetkezetek és tagjaik érdekei ellen az elmúlt években 
súlyos hibákat követett el... Ezért... az ügyek vitelét... intézőbizottság vette át... 

Az Intéző Bizottság... kidolgozta a kisipari szövetkezet és tagjaik alábbi k ö v e t e l é s e i t . 
1-10. [pont] 
Az Intéző Bizottság meg van győződve arról, hogy ezeknek a követeléseknek a megvalósulása 

szükséges ahhoz... hogy teljesüljenek... a kisiparosság hagyományos törekvései... 
KI A VISSZAHÚZÓ ERŐKKEL A SZÖVETKEZETI MOZGALOM VEZETÉSÉBŐL! Buda

pest, 1956. október 29-én / Móczi András s.k. az OKISZ INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK elnöke. -

(Bp) s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 2 p. - 29,5x21,5 cm. 

BG 

Biztosítani kel! a kisipari szövetkezetek autonómiáját, meg kell szüntetni a normarendszert, új vezető
séget kell választani, új mintaalapszabályt összeállítani, meg kell szüntetni az. állami szervek beleszó
lását a szövetkezetek ügyeibe, új adózási rendszert, exportlehetőséget, termékértékesítést kell kidol
gozni. 

136. 
1956. október 29. 
[Tizenegyedik] X I . kerületi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság, Budapest 

X I . KERÜLET DOLGOZÓI! 
MUNKÁSOK! DIÁKOK! KATONÁK! 
Közöljük Veletek, hogy megalakítottuk kerületünk IDEIGLENES FORRADALMI NEMZETI 

BIZOTTSÁGÁT... 
Az ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság azonnali programja: 
1-3. [pont] 
Éljen a szabad, független, szocialista Magyarország! Budapest, 1956. október 29. / A X I . 

KERÜLETI IDEIGLENES FORRADALMI NEMZETI BIZOTTSÁG. -
Bp. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 29x21 cm. 

BG 

A kerületben legfontosabb a közlekedés megszervezése, a zavartalan közellátás biztosítása, a munka 
felvétele és a munkástanácsok felállítása. 

Szívópapírra, 5 különféle betűtípussal szedett, anyaghiányos pld. A szöveg ép. 

137. 
[1956. október 29-30.] 
Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, [Budapest] 

Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása a magyar néphez! 
MAGYAROK! 
Dicsőséges forradalmunk távolról sem fejeződött be. A veszély nem múlt el. A magyar nép 

egyöntetű követelése és kormányunk ismételt nyilatkozatai nem minden oldalról találtak meg
nyugtató visszhangra. A szovjet csapatok még nem kezdték meg a kivonulást hazánk területéről... 

Tegyük félre a pártoskodást, amely a nemzeti erők megoszlásához vezet! 
Az egyetemi ifjúság felhív minden pártot és politikai csoportosulást, hogy... a nemzeti szabad

ságharc győzelméig... nemzeti egységünk és védelmi képességünk erősítésén munkálkodjék!... / 
Egyetemi Forradalmi Diákbizottság. -

[Bp][Franklin ny] 1 fol. - har. 10,5x15 cm. 

BG 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 



Feltehetően korrektúrapéldány. Hátoldalán kék tintás kézírással: 50.000 pld. K.: Franklin ny. 56.10.28. 
Lászlói?] A. 

A kész nyomdai példányok leírását 1. HK 2006/3. IV/ 37. 

138. 
1956. október 30. 
Ady-ligeti Honvéd Határvadászok Katonai Forradalmi Tanácsa, Budapest 

L. a 139. tételszám alatt: Magyar Néphadsereg. 

139. 
1956. október 30. 
[Magyar Néphadsereg] Ady-ligeti Honvéd Határvadászok Katonai Forradalmi Tanácsa, 
Budapest 

M A G Y A R T E S T V É R E I N K ! 
Az alakulat személyi állománya hitet tett a forradalmi ifjúság követelése mellett és megválasz

totta az alakulat forradalmi tanácsát... 
1./ Követeljük a szovjet csapatok kivonását Magyarországról. 
2-7./ [pont] 
8./ Továbbra is őrizzük és megvédjük a független Magyarország szent határait és csatlakozunk 

a Nemzetőrség közvetlen támogatására. 
Budapest, 1956. okt. 30. / Az Ady-ligeti Honvéd Határvadászok Katonai Forradalmi Tanácsa. -

S.l. s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 30,5x21,5 cm.. -

BG 

Az alakulat egyetért Nagy Imre kormányprogramjával, nem azonosítja az. új pártvezetést és saját ma
gát a tömeggyilkosokkal, magyar egyenruhát és szabályzatot akar, az. elfogott harcoló fiatalok szaba
don bocsátását követeli. 

Túlfestékezett, maszatos pld., a szöveg nehezebben olvasható. 

140. 
1956. november 1. 
Békés megyei Forradalmi Tanács Elnöksége, Békéscsaba 

A Békés megyei Forradalmi Tanács elnöksége a legfontosabb kérdésben, a sztrájk-kérdésben 
külön bizottságot hozott létre... úgy határozott, hogy a forradalom országos egysége érdekében a 
sztrájk mellett kell állni Békés megyének is 

Munkástanácsok! Forradalmi Bizottságok! 
Hívjatok fel sztrájkra mindenkit követeléseinkért... 
Amíg a sztrájk tart, az iskolai tanítás is szünetel. 
Békéscsaba, 1956. november hó 1. / A Békés megyei Forradalmi Tanács mellett működő sztrájk

bizottság. -

Békéscsaba, s.n. 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 

A sztrájkfelhívás mindenkire vonatkozik a megyében, kivételt képeznek a mezőgazdaságban dolgozók, 
„hogy jövő évi kenyerünk biztosítva legyen. " 
Zöld rotációs papír, 5 különféle betűtípus. 

/ 

/ 



FÜGGETLEN-SEMLEGES 

MAGYARORSZÁGOT 

141. 
[1956. november 1.] 

FÜGGETLEN-SEMLEGES MAGYARORSZÁGOT / Képzőművészeti és Zeneművészeti For
radalmi Tanács. -

[Bp] Plakát-, címkeny. 1 fol. - 83x57,5 cm. 

BG 

Zöldes háttérben középütt a vágásos magyar - Kossuth - címer, alul két sorban, fekete betűs szöveg. 

Többszínnyomásos grafikai plakát. 

142. 
[1956. november 1.] 
Képzőművészeti és Zeneművészeti Forradalmi Tanács, Budapest 
L. a 141. tételszám alatt: FÜGGETLEN-SEMLEGES MAGYARORSZÁGOT. 



143. 

1956. november 4. után 

Friss kacsát naponta csak a „Szabad Európa" cégtől! 
S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har. 10x14,5 cm. 

BG 

Gyermekes kacsarajz., csőréből jövő kurzív szöveg. 
Jóllehet november 4-e utánra datáltam, 1956. október 25. után, amikor elterjedt a híre, hogy az ENSZ kész a 
magyar forradalom mellett beavatkozni, 1957. március 31 -ig barmikor megjelenhetett. V. ö. az 1957 márciu
sa után megjelent „nyalókákkal" a 146., 147., 149. tételszámok alatt. Horváth ismertet egy példányt, amely
nekjobb felső sarkában 1957. II. kézírás látható, alatta A/IV/216 jelzet(?j. Ennek alapján 1957 februárjára 
datálta. Feltételezése szerint a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány adta ki. Horváth i.m. 95. o. 

144. 
[1956. november 4. után] 

A MAGYAR HAZAÁRULÓK HIVATALOS KÖZLÖNYE, Szolnok 
1. sz[ám] 
FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ! 
Magyarok! Testvéreim! Elvtársaim! Barátaim! 
Dolgozzatok, mert végem van! Családos ember vagyok és hazaárulásból tengetem életem... 
Az M.SZ.M.P.-be jelentkezni lehet nálam, Kádár Jánosnál... 
BUDAPESTI POLGÁR VIGYÁZZ!!! 
Az országban kb. tízmillió függetlenségre és szabad gondolkodásra vágyó ellenforradalmár bujkál!... 
KERESÜNK megbízható, minden házkörüli szolgálatra alkalmas miniszterelnököt... Hruscsov... 
Sztrájktörők! Ellenforradalmárok! Hazaárulók! Számítunk rátok!... Kádár kormány... 
NYÍLT TÉR. Ebben a rovatban közöljük mindazt az igazat, amit Kádár János miniszterelnök, 

valamint a Kossuth rádió eddig mondott: 

Szolnok, gépírásos, indigós soksz. 1 fol. - 29,5x21 cm. 

BG 

Gunyoros stílusban ír az újonnan alakult kormányról és miniszterelnökéről, mondván: „öt-hat pa
rasztember maradt országunkban, akik Szolnokon a minap komuínyt alakítottak. " 

Kezdetben két-, majd egyhasábos újságtöredék, első példány. Az utolsó mondatát - „amit a Kossuth rá
dió eddig mondott" - követő kettőspont arra enged következtetni, hogy a példány csonka, eredetileg két
oldalas, vagy többlapos volt. Az Országos Széchényi Könyvtár címfejes példányán korabeli kézírással, 
azonos tintával „nov. 17." olvasható. 

145. 
[1956. november 4. után] 

MIT JELENT A FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY? 
A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány szakítás a Rákosi-klikk uralmával... 
A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rend és demokratikus munkáshatalom... 
EZT AKARJÁTOK 
Akkor támogassátok... A fegyveres ellenállók lefegyverezésében, a félrevezetettek felvilágosí

tásában! 
[Bp] Athenaeum ny. rotációs papír. 1 fol. - 20,5x15 cm. Részben körülvágatlan. 

BG 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

Feltehetően a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) kiadványa. 



Illusztráció a 144. tételhez. A címfej nélküli példány Borda Glória tulajdona. 



Illusztráció a 144. tételhez. Az OSzK címfejes példánya. Apró 1956/289. 



[1956. november 4. után - december 9-ig] 

Vigyázz a befurakodókra! 

S.l. s.n. zöld papír, nyomdai soksz. 1 fol. - 15x10,5 cm. 

BG 

A rajz hátterében csukott ajtó, rajta MUNKÁSTANÁCS felirat, az. ajtót egy olyan dugóhúzó próbálja 
felnyitni, amelynek nyele egyik oldalon kakastollas, szuronyos csendőrt, a másikon cilinderes bankárt 
formáz. 

Enyves hátú röplap (nyalóka), gyűrött, de használatlan 

Stílusa után ítélve MSZMP kiadvány. 

147. 

[1956. november 4. után - december] 

Független, szabad, szocialista Magyarországot. / M S Z M P 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 7x11 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 

3 pld. enyves hátú röplap (nyalóka). Az egyik hátán gumibélyegző: 1956. nov. 20. 

148. 

[ 1956. november 4. után - december] 

így akarták ök . . . 

S.l. s.n. 1 fol.-29,5x21 cm. 

BG 
Fehér alapon a Látóhatár című, Münchenben megjelenő politikai folyóirat VII. évfolyam 3-4., 1956. 
május-augusztusi sz.ánuínak borítója, rajta Nagy Ferenc Új feladatok című cikkének részletei: „A 
szellemi szabadságmozgalmat e pillanatban még kommunista párttagok vezetik. A nagyobb szabadsá
got egyelőre még a párton belül követelik. A személyi változások tekintetében ez a követelés ma még 
csak abban nyilvánul meg, hogy az egyik kommunistát a másikkal akarják felcserélni... " 

149. 

[1956. november 4. után - december] 

K Ö V E S D A C S E P E L I E K P É L D Á J Á T D O L G O Z Z ! 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har. 7x11 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 
2 pld. enyves hátú, használatlan nyalóka. Kiadója valószínűleg az MSZMP, v. ö. a 147. és 150. tétel
számú leírással. 



150. 

[1956. november 4. után - december] 
LAKÓBIZOTTSÁGOK! 
Segítsetek a Vöröskereszt ajándékának igazságos szétosztásában. -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har. 7x11 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 
2 pld. enyves hátú, használatlan nyalóka. Kiadója feltehetően az MSZMP, v. ö. a 139. és 141. tétel
számú leírással, amelyek azonos kivitelűek. 

151. 

[1956. november 4. után - december] 
Nem akarunk gyalogolni! KÖZLEKEDÉST! 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har. 7x11 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 
3 pld. enyves hátú, használatlan nyalóka. Kiadója valószínűleg az MSZMP, v. ö. a 147., 149. és 150. 
tételszámú leírással. 

152, 
[1956. november 4. után - december] 

A „Szabad Európa" rádió jelenti: „Az amerikai kormány mindig síkraszállt a népek szabadsá
gáért..." 

Ujabb síkraszállások előkészítéséhez határain kívül 950 haditámaszpontot épített és 63 ország
ban állomásoznak csapatai. 

íme a bizonyság: Európában 450... fővel, Japánban 500.000 fővel, Dél Koreában 100.000 fő
vel szállt síkra - de ott is maradt. 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har. 28x41,5 cm. 

BG 

USA feliratú bombázók, ejtőernyősök, Németország térképén München és egy rádióadó-torony. A szö
veg teljes. 

Horváth közöl egy szövegében és rajzában megegyező példányt, méret nélkül. A leírt röplap jobb felső 
sarkában kézírással: „Központi kiadvány. Felhasználva 1957. I . 23." Feltételezése szerint a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány adta ki. Horváth i.m. 90-91. o. 

153. 
[1956. november 5.] 
Budapesti Szovjet Csapatok Parancsnoksága [Budapest] 

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 1956. november 4-én felhívta Magyarország 
minden polgárát, a munkásokat, a parasztokat, az értelmiségieket, az ifjúságot, hogy szüntessék meg 
az értelmetlen vérontást, állítsák helyre a rendet és térjenek vissza békés, alkotó munkájukhoz. 

A kormányhatározat értelmében felszólítunk benneteket: 
Hassatok oda, hogy megszűnjön az ellenállás!... Aki önként beszolgáltatja fegyverét, hazabo-

csátjuk... 



Budapest polgárai! 
Ti magatok óvjátok házaitokat... Ha nem fognak ránk tüzelni és beszolgáltatják a fegyvereket, 

a szovjet csapatok sem fognak tüzelni... 
... a szovjet kormány... ellenszolgáltatás nélküli segélyt nyújt. Magyarországra elindítottak: 
50.000 tonna gabonát és lisztet, 
3.000 tonna húst, 
2.000 tonna vajat és zsiradékot, 
3 millió doboz tejkonzervet, 
5.000 tonna cukrot 
300.000 négyzetméter ablaküveget, ezenkívül hengerelt vasárut, fürészelt-faárut, cementet és 

más építőanyagokat. / A budapesti szovjet csapatok parancsnoksága. -
[Bp?] s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 
A szövegbe foglalt fenyegetésen túlmenően - „provokátorok miatt kénytelenek vagyunk tüzelni" -
majdnem teljes szöveg. 

Túlfestékezett szedés, a 300.000 m 2 üveg stb. áruk felsorolásánál a második nulla más típusú. 

Nyomdai variánsok: HK 2000/4. 11/59., datálása az ott leírt 2. sz. pld. kézírásos feljegyzése alapján. 

154. 
[1956. november 5 - november 9.] 

SZTRÁJKOT!!! 
Hős szabadságharcosaink fegyverrel a kézben harcolnak az óriási szovjet túlerővel szemben 

hazánk függetlenségéért!... 
Ne dolgozzatok a hazaárulók törvénytelen, népelnyomó „kormányának"!... 
RAJTUNK AZ EGÉSZ VILÁG SZEME! NEM HÁTRÁLHATUNK! 
Ragaszd ki , vagy add tovább! Ragaszd ki , vagy add tovább! 

[Bp] s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 14,5x21 cm. 

BG 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

A SZTRÁJKOT szó grafitceruzás kézírás, a betűk formája megegyezik a november 12-i, újpesti röplap 
fejlécének betűivel, 1. a 157. tételszámot. 

A röplap jobb felső sarkában grafitceruzás kézírással: 1956. nov. 5. ceruzával áthúzva, alatta tintaceruzá
val: 1956. nov. 9. 

155. 
(1956. november 6.) 

NEM AZONOSAK 
Akik tegnap utcasarkon, lakóházakból, tetőkről még lövöldöztek, nem azonosak azokkal a fia

talokkal, akik két héttel ezelőtt békés felvonulást rendeztek jogos követeléseinkért; 
Sőt azokkal sem, akik ... az első napokban fegyvert fogtak... 
L E L K I I S M E R E T L E N S É G ! F E L E L Ő T L E N S É G !a békés lakosság 

hátamögül, vagy otthonaikból lövöldözni... 
Ne hagyjátok, hogy fegyvereiket elrejtsék ... / A Béke barátai. -

S.l. s.n. vékony csomagolópapír, gépírás, 1 fol. - 24,5x21,5 cm. 

BG 

Lényegét tekintve teljes szöveg. 

Első példány. 



156. 

1956. november 8. 

SZABADSÁGHARC 
A HARCOLÓ MAGYAR IFJÚSÁG HÍRADÓJA 
Budapest, 1956. X I . 8. 

Impresszumban: 
Szabadságharc. A harcoló magyar ifjúság híradója. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 
„Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, 
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik." Ady 
TOVÁBB! 
A mult hét végén azt hittük, hogy győzött a forradalom, megkezdhetjük a munkát. Vasárnapra 

virradó éjjel azonban megindult a szovjet invázió... 
Öt nap mérlege 
Szombat estére helyreállt hazánkban a rend... hétfőn megindult volna a munka... 
És mit tett rövid öt nap alatt az orvtámadó megszálló hadsereg? Útjukat rommá lőtt és felgyúj

tott épületek jelzik... 
Ez náluk a „rendcsinálás fasiszta bandák ellen". 
Testvéri segítség 
A Szovjetunió kormánya testvéri segítségről fecseg, s közben a Kádár-féle „kormánnyal" együtt 

a város kiéheztetésére spekulál... 
Az előbújt Szabad Nép margójára 
Budapest utcáin az oroszok magyar nyelven írt újságját osztogatják. Már a címe is hazugság 

„SZABAD NÉP". . . 
Forradalmi Bizottságok! 
Ne hagyjátok működéseteket korlátozni!... 

2. oldal: 
Petőfi: Feltámadott a tenger 
November 7: munkanap  
Kik a banditák?...  
Egységet! 

Bp. s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. = 2 p. - 30x21 cm. 

BG 

A cikkek cáfolják, hogy a szabadságharcosok fosztogattak, leírják, hogy a megszálló szovjet csapatok 
akadályozzák a város ellátását, rágalomnak minősítik, hogy az MSZMP szerint a magyar fiatalok a 
Horthy-rendszer visszaállítását akarják. 

Az egy és kéthasábos cikkek váltakoznak. A címfej kézzel írott. 

Két, teljesen megegyező példány 

Stencilváltozat HK 2000/4. 11/84. 

157. 

1956. november 12. 
FELHÍVÁS!!! 
BUDAPEST MINDEN MUNKÁSA 
azt akarja, hogy a fővárosban létrejöjjön a rend. Természetesen mi nem akármilyen rendet aka

runk, hanem forradalmi rendet... 
Ezért azzal a felhívással fordulunk Budapest üzemeihez, hogy munkástanácsaik képviselőit 

küldjék el november 13.-án, kedden 13 órára a Budapesti Munkástanács megalakítása céljából az 
újpesti városházára/Bp. IV. Bajcsi [sic!] Zsilinszky-út 14/. 

Budapest, 1956. X I . 12. / Újpesti Forradalmi Munkástanács. -



(Bp) s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 14x20 cm. -

BG 

A fegyveres harcokban a magyar munkásság vívta ki a szabadságot, a forradalom további útját is ő 
szabhatja meg. Ezért szükséges a munkástanácsok egysége. -

A FELHÍVÁS szó grafitceruzás kézírás stílusa, vonalvezetése megegyezik a 154. tételszám alatt leírt röp
lap fejlécével. 

158. 
1956. november 12. 
Újpesti Forradalmi Munkástanács 
L. a 157. tételszám alatt: FELHÍVÁS!!! 

159. 
1956. november 17. 
Magyar írók Szövetsége, Budapest 

A Szovjetunió írószövetségéhez 
Az igazság és az aggodalom hangján szólunk Önökhöz. A magyar nép szabadságharcot ví

vott... Ezt... veszélyeztetik ifjúságunk és szellemi életünk egyes tagjainak elhurcolása válogatás 
nélkül folyik és ezeknek nyilvánvaló deportálása megkezdődött... 

Hiszünk abban, hogy kiáltó szavunkat megértik és rögtön cselekedni fognak. 
Budapest, 1956. november 17. / Magyar írók Szövetsége -
Bp. s.n. géppapír, gépírás, első pld. 1 fol. - 30x21 cm. 

BG 

Л magyar írók kérik szovjet kollégáikat, járjanak közben kormányuknál és pártjuknál, hogy a magyar
országi deportálásokat állítsák le. 

A megszólításban a gépelt A Szovjetunió szövetségéhez szavak közé tintás kézírással került az író előtag. 
A szöveg nyolcadik sorában javítás: a megkezdődött szó ikszekkel kiütve 

160. 

1956. november 17. 
A Szovjetunió írószövetségéhez 

L. a 159. tételszám alatt: Magyar írók Szövetsége. 

161. 
1956. november 21, 
Egyetemek Forradalmi Diákbizottságai 
L. a 163. tételszám alatt: J A V A S L A T . 

162. 
1956. november 21. 
Értelmiségi Forradalmi Tanács 
L. a 163. tételszám alatt: J A V A S L A T . 



163. 

1956. november 21. 
J A V A S L A T 
Tudjuk, milyen nehéz helyzetben van az ország. Tudjuk, milyen nehéz lesz újra talpraállni. Dol

gozni szeretnénk már... 
1./ Azonnal szüntessék be a letartóztatásokat, állítsák le a deportálásokat... 
2-6./ [pont] 
Megnyugtató választ és biztosítékot kérünk. Ennek hiánya esetében a fegyvertelen ellenállás 

formájában a függetlenségi harc továbbfolytatására kényszerülünk. 
Budapest, 1956. november hó 21-én. / Nagybudapesti Központi Munkástanács ; Parasztszövet

ség; Egyetemek Forradalmi Diákbizottságai; Értelmiségi Forradalmi Tanács. -
Bp. s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 29,5x20, 5 cm. 
BG 
Engedjék szabadon a szabadságharcosokat, elsősorban Maiéter Pált, alakuljon nemzeti komuiny. 
Gyárat, földet nem lehet visszavenni, biztosítsák az alkotmányos élet megkezdését, lépjenek fel a res
taurációs kísérletek ellen, a rendfenntartást bízzák a munkásságra, a szovjet csapatokat vonják vissza. 
A röplap bal felső részén az 1. pont javítása grafitceruzás kézírással: (állítsák le a deportálásokat kiegé
szítése) hozzák vissza a kiszállítottakat. 
A 2. pontban a restauráció elleni fellépés kiegészítéseként: Távolítsák el a hadseregből is a sztálinista-rá-
kosista elemeket. 

164. 
1956. november 21. 
Nagybudapesti Központi Munkástanács 
L. a 163. tételszám alatt: J A V A S L A T . 

165. 
1956. november 21. 
Parasztszövetség 
L. a 163. tételszám alatt: J A V A S L A T . 

166. 
1956. november 28. 

Határozati javaslat 
L. a 167. tételszám alatt: Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa [Budapest] 

167. 
1956. november 28. 
Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa [Budapest] 

Határozati javaslat 
A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsához (MÉFT) csatlakozott intézmények és szerveze

tek képviselőinek értekezlete 1956. nov. 28-án a következő határozatot hozta: 
1. A MÉFT a határozat elvi alapjaként a következőket szögezi le: 
A jelenlegi súlyos helyzetben... 
2-6. [pont] 



7. Az értekezlet megbízza az elnökséget, hogy a jelen határozat megvalósítása érdekében tár
gyalásokat kezdeményezzen a kormány szervekkel és más intézményekkel. -

S.l. s.n. szívópapír, kék stencil soksz. 1 fol. = 2 p. - 29x20,5 cm. 

BG 

A MÉFT elhatárolja magát a sztálinista-rákosista klikktől, valamint az ellenforradalmi erőktől. A ki
bontakozás útja a függetlenség, a nemzeti szövetség október 23. forradalmi egysége alapján. Szüksé
gesnek atrtja egységes értelmiségi szervezet megalakítását, a működési szabályzat és ügyrend kialakí
tását, intéző bizottság és összekötők kijelölését.. 

A példány rosszul olvasható, a kopott, valamint hiányzó betűk - á, e, é, g, m, n - miatt a szöveg hiá
nyos, de kiegészíthető. 

168. 
1956. november 28. 
MÉFT 

L. a 167. tételszám alatt: Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa [Budapest] 

169. 

[1956. november 30. után] 

DIÁKOK! KÖZÉPISKOLÁSOK! 
Segítsetek eltakarítani a romokat. Legyen szebb, mint bármikor volt Budapestünk / Diákszö

vetség. -
(Budapest) s.n. zöld géppapír, gépírásos szöveg, 1 fol. - har. 6x10 cm. 
BG 
Teljes szöveg. 
Nyalókák, 2 példányban, az egyik kartonra ragasztott. 

170. 
1956. november 30. után 
Diákszövetség, (Budapest) 
L. a 169. tételszám alatt: DIÁKOK! KÖZÉPISKOLÁSOK! 

171. 
[1956. november 30. után] 
Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége, Budapest 
L. a 172. tételszám alatt: „Újra szép lesz Budapest" 

172. 

[1956. november 30. után] 
„Újra szép lesz Budapest", ha te is segítesz! 
Középiskolások jelentkezzetek: Magyar Diákok Nemzeti Szövetségénél Budapest, V. Beloian

nisz utca 16. -
Bp. Kossuth K. nyomdai soksz. 1 fol. - 24x16,5 cm. -

BG 



Hegytetőn álló ifjúmunkás csákánnyal, háttérben fantázia-város egy folyó két partján, de tájékozódási 
pontként felismerhető a Lánchíd és az. Országház. A munkásfiatal körül téli öltözetben diákok állnak. 

Grafikai plakát. -

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége 1956. november 30-án adta ki programját az 1947-1950 között 
működött előd újjászervezésére. 

173. 
[1956. november - december?] 
Bányászokhoz 

Napról napra, hétről hétre 
Szükségünk van sok-sok szénre, 
Rajta hát most, termelj többet, 
Ha szereted a magyar földet. -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 7,5x10,5 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 

174. 
[1956. december 2. előtt] 
Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom 
L. a 175. tételszám alatt: Magyarország és Budapest népe! 

175. 

[1956. december 2. előtt] 
Magyarország és Budapest népe! 
A forradalmi munkásság, parasztság, értelmiség és ifjúság szervei együttesen felkérték India 

miniszterelnökét, hogy a magyar kibontakozás érdekében vállaljon közvetítő szerepet. 
Nehru miniszterelnök küldötte, India moszkvai nagykövete tájékozódás végett Budapestre ér

kezik, fogadjuk szeretettel! / Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom. -
S.l. s.n. szívópapír, stencil soksz. 1 fol. - 14,5x21 cm. 

BG 

Teljes szöveg. 

A lap jobb felső sarkában: Közöld mindenkivel, add tovább!!! 

Krisna Menőn, Nehru elnök személyes megbízottja 1956. december 2-tól tartózkodott Budapesten. 

176. 

[1956. december 6-9. körül] 

Lep lezzé tek le az e l lenfor rada lmárokat ! 

Bp. Zrínyi K. 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 



A háttérben elmosódott szürke tömeg vonul, a rajz nagyítót fogó kezet ábrázol, amelynek üvege alatt a 
tömegből kiemelt, szakállas, ellenzős sapkát viselő „ellenforradalmár" férfifej látszik. 

Grafikai kisplakát. 

A kormány az 1956. december 4-i és 6-i tüntetések ellen saját szervezésű felvonulásokat szervezett, így 
figyelmeztetve az „ellenforradalmárokra." A megmozdulások letörésére 1956. december 11-én 1 évre 
rögtönbíráskodást vezettek be. 

177. 

[1956. december - 1957. j anuá r ] 

Engem nem [.. .?] amíg a d o l g o z ó k munkájukka l védenek! 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har 10x14,5 cm. 

BG 

A lehetőségekhez mérten teljes szöveg. A rajz bal oldalán papírpénz, (forint), védekezően kiterjesztett 
kezével elhárító mozdulatot tesz, szemben vele - feltehetően rosszindulatú - csoportosulás. 

Az enyvezett röplapra egy másikat is ragaszthattak és a röplapokat úgy szedték szét, hogy a lap felső har
madában az írás, illetve közepéről a rajz eltűnt 

178. 
[1956. december - 1957. j anuá r ] 

M u n k á s o k ! Kezetekben a lehetőség. - T ö b b árút vár az ország. -

S.l. s.n. 1 fol.-27,5x19,5 cm. 

BG 

Hatalmas fehér munkáskéz tart a tenyerén kicsi, rozsdavörösre színezett, három füstölgő kéményü 
gyárépületet szürkéskék háttér előtt. A szöveg a bal felső részen, illetve a rajz alatt. 

Grafikai kisplakát. 

179. 

[1956. december - 1957. j anuá r ] 
Nyugdí jasok tízezrei kapják vissza J O G T A L A N U L M E G V O N T nyugdí juka t 
a munkás -parasz t k o r m á n y rendele tére . -

S.l. s.n. 1 fol.-20,5x14 c m . -
BG 
Papírszínű alapon ceruzarajz: a postás táskájából éppen aprópénzt számol le egy asztal mellett ülő 
alaknak. 

Grafikai kisplakát. 

180. 

[1956. december - 1957. j anuá r ] 

Rémhír ter jesz tők . 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 28,5x21 cm. 

BG 



A kép jobb oldalúról középre hajló két férji, fekete, illetve zöld zakóban, pettyes csokornyakkendőben 
A zöld zakós kezében nagyító, amelyben elefántot látni, míg a kép alsó szélén bolha ugrik. 

Grafikai kisplakát, a stílus alapján feltehetően Szűr-Szabó József rajza 

Horváth közli a példányt, a következő kiegészítéssé!: A röplap hátoldalán kézírással „Központi kiadvány. 
Felhasználva 1957. január 20." megjegyzés található. Feltételezzük, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány adta ki. Horváth i.m. 84-85. o. 

181. 
[1956. december - 1957. j anuár ] 
SZŰR-SZABÓ József 

L. a 180. tételszám alatt: Rémhírterjesztők. 

182. 

[1956. december - 1957. február 19. előtt] 

Az e l lenfor rada lmárokat megsemmis í t i a karhatalom. -

Bp. Zrínyi K. 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 
Fekete háttér előtt háttal, illetve féloldalasan két barna ruhás magyar katona, vagy tiszt áll PPS gép
pisztollyal. Szemben velük jeliér körben csizmában, bricsesznadrágban, prémgalléros zekében ártat
lanságát kézmozdulattal kifejező ember áll, mögé vetülő árnyéka Szálasi-korabeli (1944-es) egyenru
hás kontúrú férfié, karján élesen kirajzolt nyilaskeresztes karszalag. 

Grafikai kisplakát 

A katonatisztekből álló karhatalom 1956 decemberétől a Munkásőrség 1957. február 19-i megalakításáig 
állt a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány szolgálatában, részben szovjet alárendeltségben. 

183. 

[1956. december - 1957. február 19. előtt] 

FOSZTOGATÓK ELLEN KÜZD A KARHATALOM! 
Bp. Zrínyi K. 1 fol . -21x15 c m . -

BG 

Éjszakai égbolt, deszkakerítés, zsákkal a hátán lopakodó alak árnyéka. 

Grafikai kisplakát. 

A karhatalomról 1. a 182. tételszámú leírás megjegyzését. 

184. 

[1956. december - 1957. február 19. előtt] 

HELYT ÁLL A KARHATALOM. -
Bp. Zrínyi K. 1 fol. - 21x15 cm. 

BG 



Hófiívásos esti háttér előtt két téli öltözetű - köpenyes, csizmás - tiszt áll PPS géppisztollyal, egyiknek 
piros, másiknak zöld a fegyvernemi jelzése. 

Grafikai kisplakát. 

A karhatalomról 1. a 182. tételszámú leírás megjegyzését. 

185. 
(1956. december 20. [28.?]). 
ACÉL Tamás 

Acél Tamás író összegyűjtött hitvallásai. 

Politikai nézeteim... „adjon szívünknek erőt s karunknak 
Hatalmat az Októberi láng!" (Csillag, 1950. febr.)... 

Honvédeskü 
„így éljek mindig becsülettel 
s így haljak, hogyha halni kell tán.. ." (írtam, 1951.) 

„Már 1949-ben... tudatára ébredtem annak, hogy Magyarországon terror uralom van...nem 
vagyok kommunista többé. (New York, 1956. december)." 

Összeállítani nem GOND, de HITVALLÁS. -

S.l. s.n. 2 fol. = 4 p . -21x15 cm. 

BG 

Idézetek az 1956 novemberében Angliába távozott Kossuth és Sztálin-díjas író műveiből. 

Az összeállításból nem tudhatjuk meg, hogy Acél Tamás maga állította-e össze saját védelmében a gyűj
teményt, avagy ellene készült. Az utolsó mondat hivatkozik a magyar írók 1956. december 2-án készült 
és a Magyar írók Szövetsége által december 28-án elfogadott Gond és hitvallás című kiáltványára. Ennek 
alapján módosulhat/módosult? a megjelenés ideje, amelyet a korábbi bibliográfiai leírásban közöltem a 
New York Times-nak 1956. december 20-án adott nyilatkozat alapján. 
A korábban leírton túl még két, megegyező példány. 

Az 1956. december 20-ra keltezett példány leírását 1. HK 2006/3., IV/99. tétel. 
A Gond és Hitvallás leírását 1. HK 2006/3., IV/97. tétel. 

186. 

[1957. február vége - március eleje] 

Márciusban Újra Kezdjük! 

S.l. s.n. 1 fol . -21x15 cm. 

BG 
A rajz a két lóval, ekével szántó csiznuís, kalapos, mellényes parasztembert hátulról ábrázolja, balra a 
háttérben lombtalan, magányos nyárfa. A felirat a rajz felett. 

A még szabadlábon lévő forradalmárok és diákok 1957 februárjában indult mozgalma, a MUK - Márci
usban Újra Kezdjük - ellen készült, valószínűleg MSZMP-röplap, amely a „felforgatással" szemben e bé
kés munkát helyezte előtérbe. 

Grafikai kisplakát. 

Két teljesen megegyező példány. 

Horváth közli humoros röplapgyűjteményében: „Feltételezzük, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány adta k i" . Horváth Lm. 96-97. o. 



187. 
1957. március 21 . 
M[agyar] Sz[ocialista] M[unkás]p[árt] Ideiglenes Központi Bizottsága, [Budapest] 

„Legyen a Kommunista Ifjúsági Szövetség a magyar ifjúság legszebb hagyományainak örökö
se, a márciusi ifjak, a KIMSZ áldozatos küzdelmeinek folytatója." /Az MSZMP Ideiglenes Köz
ponti Bizottságának határozatából/. -

[Bp] s.n. 1 fol . -25x17, 5 cm. 

BG 

A szöveg felett fekete szitanyomat, markáns fiatalember, ingén ötágú csillag, kezében háromszínű 
zászló, a háttérben fegyveres munkásőr és rohamra hívó katona. 

KIMSZ: Kommunista Ifjúsági Munkásszövetség az 1920-as években. A Kommunista Ifjúsági Szövetség 
(KISZ), a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete, 1957. március 21-én tartotta alakuló ülését 
Budapesten, az Erkel Színházban. 

188. 

[1957. március 2 1 . után] 

A háború neki több arany, neked pusztulás! Vesszenek a háborús uszítók! / (KISZ) 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 13x7 cm. -

BG 

Teljes szöveg. A cédula hátterében tőkés ül tömött dolláros zsákokon, előtérben féllábú fiatal sorkato
na, két mankóval, egyenruhában. 

Enyves hátú, használt, de ép pld. 

189. 

[1957. március 2 1 . után] 
ILYEN SZABADOK ÉS SEMLEGESEK A „MAGYAR SZABADSÁG FELKENT BAJNO

K A I " Kiszista, harcolj ellenük! / (KISZ). -
S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 11,5x7 cm. 
BG 
Teljes szöveg. A rajzon paraván mögül marionett-figurákat táncoltat egy kopasz, tőkés: tisztet, dzsentrit, 
kulákot. 

Nyomdatiszta, enyves hátú nyalóka. 

190. 

[1957. március 2 1 . után] 

Készülj május l-re / KISZ 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 10,5x7 cm. 

BG 

Lobogó vörös zászlót tartó, vörös nyakkendős jlutalember menetel az l-es szám előtt. 



191. 

[1957. március 2 1 . után] 

Készülj május l-re kommunista helytállással / KISZ. -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 10,5x11 cm. 

BG 

Munkásifjú overallban, kalapáccsal mutat a kép hátterét betöltő vörös l-es számra. 
2 pld., az egyik érintetlen, a másik összetapadt a 143. tételszám alatt leírt, Szabad Európa feliratú, kacsás 
cédulácska val. 

192. 

[1957. március 21. után] 

Láss tisztán, mi van a semlegesség álarca mögött! / (KISZ) 

S.l. s.n. 1 fol. -8,5x6,5 cm. 

BG 
A rajzon vadászkalapos, spanyol-szakállas, behízelgő mosolyú fiatal férfifeje, mögötte pici, rohamsi
sakos katona HÍDR. feliratú bombát cipel. 

2 pld., falról leszedett, az egyik összeragadt nyalóka. 

193. 

[1957. március 21 . után] 

Leplezd le a rémhírterjesztőket. / KISZ. 

S.l. s.n. 1 fol. - 10x7,5 cm. 

BG 
Piros nyakkendős fiatal torkánál fogva tart egy kacsát melynek hasán „Hazudó Európa Rádió" fel
irat. A kacsa körül piros pacnik. 

Enyves hátú faragasz, nyalóka. 

194. 

[1957. március 21. után] 

MEGINT EZT AKARTÁK! / (KISZ) 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 10,5x11 cm. 

BG 
Kövér, kopasz, jellegzetes „ tőkés " férji sajtológéppel nyom össze embereket. A sajtoló két lapján TŐ
KE és NAGYBIRTOK felirat. 

Nyomdatiszta nyalóka. 

195. 

[1957. március 21. után] 

Nem háborút s nyomort, BÉKÉT békét akarunk! / (KISZ). -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 13,5x7 cm. 

BG 



Teljes szöveg. A rajz csak részben látszik, fiatal férfi deréktól lefelé, kezében valószínű ellenséget tart, 
akinek a kövér hasa és a kalimpáló lába látszik. -

Használt, enyves hátú nyalóka, sérült, jobb felső részén anyaghiányos, a szöveg ép. 

196. 

[1957. március 21. után] 

Szórakozz, énekelj velünk a KISZ-ben. -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 10,5x7 cm. 

BG 
Vörös függöny előtt ülő fiú tangóharmonikán játszik, mellette, a vállára támaszkodva, vörös nyakken
dős, rövid hajú lány áll. Valószínűleg csasztuskát énekelnek. 

197. 

[1957. március 21. után] 

T A N U L J V E L Ü N K a KISZ-ben. -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 10,x7 cm. -

BG 

Vörös háttér, könyvespolc, egységes fehér könyvgerincek a háttérben, előttük fiatal férfi könyvet olvas. 

Nyomdatiszta, enyv nélküli pld. 

198. 

[1957. március 21. után] 

Vannak még ilyen sötétben bujkáló ellenforradalmárok! Kiszista, harcolj ellenük! ( K I S Z ) 

S.l. s.n. 1 fol. - 12x7 cm. 

BG 
A rajzon zsinóros „ magyaros" kabátban, vadászkalapos férfi a budapesti Gellért-hegyi szabadság
szobrot ábrázoló, sarlós-kalapácsos plakátot tépi le, árnyéka szuronyos puskával álló, kakastollas csend
őrtformáz. 
Nyalóka. 

199. 

[1957. március 21. után] 

Védd a proletárhatalmat. / K I S Z . -

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - 10,5x7 cm. 

BG 
Kinyújtott kezű, vörös nyakkendős férfi tartja távol a kárvallott képű tőkést, tisztet, földbirtokost és ku-
lákot. 

Nyomdatiszta, enyvezetlen pld. 



200. 

[1957. május 1. előtt] 
Együtt dolgozunk - együtt ünnepelünk! 

S.l. s.n. nyomdai soksz. 1 fol. - har. 10,5x14,5 cm. 

BG 
Teljes szöveg. Vörös kurzív betűk a lap alján. A képen egy- és háromszínű zászlók alatt, virágcsokrok
kal vonuló tömeg, gyerekekkel. 

Feltehetően 1957. május elsejére készült, MSZMP-, vagy KISZ-kiadás. 

Falragasz, a leszedéskor más is hozzáragadt, enyvfoltos, de ép. 

Az OSzK adatbázisának (http://mek.oszk.hu/04000/04056/htmiyindex.html) első tétele az 1956. 
október 13-án megjelent kaposvári röplap (amely azonban eredetileg hibásan datált, a szövegben 
október 23-ról és az október 23-i eseményekről van szó), az utolsó, amely dátumozott, 1957. janu
ár 12-i (ezeket követik a dátum nélküliek, betűrendben). Az adatbázis összesen 1127 tételt tartal
maz. 

Az adatbázisban a jelen bibliográfiában bemutatott következő sorszámú röplapok nincsenek 
meg, vagy variánsok találhatók: 

- 103., 107., 108., 109., 111.0 
- a 114. sorszám variáns, Cs.L. honvéd százados versét nem közli. OSzK Apró 1956/696. 
- 122., 126., 135, 143.0 
- a 144. sorszámú variánst 1. a képen. OSzK Apró 1956/289. 
- 147., 150-151. 0 
- a 153. sorszámú leírás az OSzK Apró 1956/42 és OSzK Apró 1956/980 variánsa. 
- 159., 169. 0 
- a 175. sorszámú leírás variánsai: rövidebb, gépírásos változata OSzK Apró 1956/545, a 

hosszabb szövegű OSzK Apró 1956/625. 
- 176-178., 180., 182-185., 187-200. 0 
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E számunk tartalmából 

Ára: 1200,- Ft 

„A hazai hadtudományi irodalom X V I I . századi termése bizony sovány. A több mint fél
ezer címmel szemben alig néhány tucatnyi magyarországi, azaz magyar szerzőktől itthon és 
külföldön megjelent, magyar és idegen nyelven, elsősorban latinul és németül írott művet is
merünk. Ha ezekből leszámítjuk a katonai szabályzatokat és rendtartásokat, még rosszabb az 
arány, s mindössze néhány munka marad ... Mindez persze nem azt jelenti, hogy Magyaror
szág kimaradt az európai hadügyi fejlődésből, vagy hogy Zrínyin kívül senki nem foglalkozott 
a Magyar Királyság, illetve Erdély katonai problémáival, az itt folyó hadakozások tanulságai
nak megfogalmazásával. Fejedelmi és főúri levelezésekben, családi archívumokban, magyarok 
által külhoni egyetemeken tartott, jobbára latin nyelvű disputációk és egyházi müvek lapjain, 
kiadott és kiadatlan röpiratokban, a bécsi központi kormányszervek iratanyagában fennmaradt 
opiniókban, javaslatokban a X V I I . századi magyar katonai gondolkodás számtalan emléke őr
ződött meg. Tény, hogy a kora újkor magyarországi hadtudományi terméséből szinte teljes
séggel hiányoznak a tisztán elméleti müvek, túlnyomó hányadát a gyakorlati írások alkotják." 

(Hausner Gábor: A magyarországi hadtudományi irodalom a XVII. században) 

„1985-ben komoly feltűnést keltett, amikor Szörényi László egy nagy (noha csak meghúz
va megjelent) tanulmányban foglalkozott a magyar klasszikusok, különösen a X X . századi 
magyar klasszikusok 1948 utáni életműkiadásaival. Kiderítette ugyanis, hogy a korszaknak 
szinte egyetlen olyan magyar írója sem volt, akinek a munkáit »ad usum delphini« ne csonkí
tották volna meg, vagy - ami még súlyosabb - ne írták volna át e kiadásokhoz annak érdeké
ben, hogy az olvasó elé kerülő szövegek nagyjából megfeleljenek a kor ideológiai követelmé
nyeinek, illetve a hivatalos kultúrpolitika által az illető személyekről kialakított, vagy kialakí
tani szándékozott képnek. A tanulmány csak 2000-ben jelent meg teljes terjedelmében, s viga
szunkul szolgálhat, hogy 1989 óta - leszámítva a szakmányban nyomott zugkiadásokat - ma 
már valóban a teljes és hiteles szövegeket vehetjük kézbe. 

Tudomásunk szerint nem készült hasonló összefoglaló a történeti jellegű munkák, így em
lékiratok és naplók kiadásainak hasonló visszásságairól, noha maga Szörényi is megemlítette 
például Táncsics Mihály és Jósika Miklós emlékiratainak megcsonkítását... 

Ha az időben és a témában visszább megyünk, látszólag nem ennyire problematikus a kép. 
Az 1848-1849. évi forradalomról és szabadságharcról több száz memoár és napló jelent meg 
önálló kötetben vagy különböző folyóiratok hasábjain. 

De hogy állunk magukkal a kiadásokkal? Mennyire megbízhatók és teljesek azok a kiad
ványok, amelyek rendelkezésünkre állnak? Nos, a tapasztalat ezen a téren is elszomorító. Az 
események óta elmúlt 160 évben bizony tucatjával jelentek meg olyan kiadványok, amelyek 
sem teljesnek, sem pontosnak nem voltak mondhatók. 

Az első »delfinizálásokra« mentségül szolgálhat a 1849 augusztusa utáni magyarországi 
katonai önkényuralom, s ennek természetes velejárója, a cenzúra. Az egyik áldozat nem kisebb 
személyiség volt, mint a forradalom vezetője, Kossuth Lajos... Tanulmányunk szűkebb tárgya, 
Mészáros Lázár emlékirata szintén ilyen átigazított, átdolgozott, átírt és megcsonkított kiadás
ban jelent meg 1866-1867 fordulóján." 

(Hermann Róbert: Bevezetés a történeti delfinológiába, avagy Mészáros Lázár emlékiratai) 
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